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چکیده
هدف از این نوشتار ،تبیین بنیانها و روشهای تربیت انسان مؤدب ازمنظر فلسفه
تعلیموتربیت اسالمی است .این تحقیق ،ازلحاظ رویکرد تحقیق درزمره تحقیقات کیفی و قیاسی
و ازلحاظ روش ،تحلیلی ـ استنباطی و ازلحاظ شیوه گردآوری اطالعات ،کتابخانهای و فیش
برداری است .خالصه یافتههای تحقیق چنین است :تربیت انسان مؤدب شاملِ بنیانهای
انسانشناختی (ادبشناسی و ادبدوستی ذاتی) ،روشهای تربیت انسان مؤدب شاملِ
آگاهیبخشی نسبت به کردارهای مؤدبانه و غیرمؤدبانه ،معرفی الگوی نیکو ،معاشرت با
انسانهای مؤدب و پرهیز از معاشرت با انسانهای بیادب ،موعظه حسنه ،تمرین و تکرار،
مبارزه با هوای نفس ،استغفار ،تشویق و تنبیه ،و درخواست مؤدبانه از خدای متعال است.
کلیدواژهها :تربیت؛ انسان مؤدب؛ فلسفه تعلیموتربیت اسالمی؛ بنیانها؛ روشها
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مقدمه و مبانی نظری
در متون اسالمی ،ادب برترین یادگار معرفی شده است و این نشاندهنده نقش ماندگار رعایت
ادب در اذهان افراد است .حضرت علی(ع) میفرماید« :و لَا مِیرَاثَ کَاألَدبِ » (سیدرضی ،ترجمه
دشتی 168 :8811 ،ـ  .)164طرز گفتار هرکس مُعرِف شخصیت اوست ،پس باید ادب را همواره
لحاظ نمود ،زیرا در قرآن ،ادب در کالم ،نشانه پاکی قلب معرفی شده است« :وَ لَوْ نَشاءُ لَأَرَیْناکَهُمْ
فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِیماهُمْ وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِی لَحْنِ الْقَوْلِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ أَعْمالَكُمْ » (محمد .)84 /تربیت انسان مؤدب
به درختی میماند که ریشههایی دارد و میوههایی .ریشههایش بنیانها و میوههایش پیامدهای آن
است .روشها مجموعه شیوهها و رفتارهای باغبان است که آنها را بهکار میبرد تا درخت میوه
دهد .ادب فقط مربوط به انسان است ،زیرا انسان در دنیا مكلف به انجام تكلیفهایی است .اما بعد
از این دنیا تكلیفی نیست ،بلكه انسان هست و نتیجه عملش .همچنین حضرت علی(ع) میفرماید:
«األَدَبُ فِیاإلِنسَانِ کَشَجَرَهٍ أَصلُهَا العَقلُ؛ ادب در وجودِ انسان ،مانند درختی است که ریشه اش
عقل است» (تمیمی آمدی ،ترجمه رحمتی شهرضا .)16 :8838 ،پس بی ادبی ،نشانه بیعقلی است.
متون دینی دو بخش است :هستها و نیستها (گزارههایی درخصوص توحید ،نبوت ،معاد،
برزخ ،قیامت ،فطرت ،اختیار و غیره که عموماً در ذیل آیات مكی آورده شدهاند)؛ بایدها و نبایدها
که در آیات مدنی درج شده و به بیان احكام عملی اعم از فردی و اجتماعی و اوامر و نواهی
میپردازند) .اما ادب چیست؟ ادب ،رعایت همین بایدها و نبایدهای خداوند متعال و پیامبران است.
بهطور مثال در قرآن کریم و روایات بر نماز بسیار تأکید شده و ستون دین شمرده شده است .اقامه
نمازهای پنجگانه ،رعایت ادب بندگی است.
کل معارف اسالمی ،سه بخش است :عقاید ،اخالق و اَعمال .ادب و یا تربیت انسان مؤدب
مربوط به بخش سوم است .بهعبارتدیگر ،تعلیموتربیت اسالمی سه حیطه اصلی دارد :تربیت
اعتقادی ،تربیت اخالقی ،تربیت عملی؛ و تربیت انسان مؤدب در حیطه سوم واقع شده است.
حضرت علی(ع) فرمود« :مُعَلِّمُ نفسِهِ وَ مؤدبهَا أَحَقُّ بِاإلِجلَالِ مِن مُعَلِّمِ النَّاسِ وَ مؤدبهِم ،آن کس که
خود را تعلیم دهد و ادب کند ،سزاوارتر به تعظیم است از آنکه دیگری را تعلیم دهد و ادب
بیاموزد» (سید رضی ،ترجمه دشتی ،8811 ،حكمت  168 :38ـ .)164
عقل ،از موهبتهاى خدادادى است و قابل کسب نیست ،ولى امور اخالقى و ارزشهاى
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انسانى ،قابل تحصیل است .پس ادب ،امری اکتسابی است و برای بهدستآوردن آن باید زحمت
کشید« .قال الرِّضَا(ع) :الْعَقْلُ حِبَاءٌ مِنَ اللَّهِ وَ الْأَدَبُ کُلْفَةٌ فَمَنْ تَكَلَّفَ الْأَدَبَ قَدَرَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَكَلَّفَ
الْعَقْلَ لَمْ یَزْدَدْ بِذَلِكَ إِلَّا جَهْلًا ،حضرت رضا(ع) فرمود :خرد موهبتی است از خدا و ادب
بهرنجکشیدن است .کسى که رنج تحصیل و پرورش بكشد ،به ادب دست یابد و کسى که رنج
تحصیل عقل کشد ،بیشتر به نادانى گراید» (کلینی ،ترجمه کمرهای ، 8834 ،ج  ،8روایت  16 :81ـ
« .)14کودک را باید از همان اوان کودکی با آداب زندگی اجتماعی بار آورد تا بتواند در
بزرگسالی با رعایت آنها در منتهای مكارم اخالق در کنار سایرین زندگی کند» (بهشتی:8834 ،
 .)434اگر متربی از آغاز بهدرستی ادب شود ،به این آسانی آن را از دست نمیدهد ،زیرا ادب
دارای ویژگی استمرار و ثبات است.
بنابر اهمیت موضوع ادب در ابعاد مختلف زندگی انسان بر آن شدیم که بنیانها و روشهای
تربیت انسان مؤدب را ازمنظر فلسفه تعلیموتربیت اسالمی بررسی نماییم .مقدمتاً نگاهی گذرا به
مفاهیم تربیت ،ادب ،بنیان ،روش و فلسفه تعلیموتربیت اسالمی خواهیم داشت" .تربیت" عبارت
است از هرگونه فعالیتی که معلمان ،والدین یا هر شخصی ،بهمنظور اثرگذاری بر شناخت ،نگرش،
اخالق و رفتار فردی دیگر ،براساس اهداف ازپیشمعیّنشده انجام میدهد (داوودی و همكاران،
" .)84 :8813تأدُّب" یعنی آدابدانی ،تربیت ،تهذیب ،آراستگی و ظرافت" .تأدیب" هم یعنی
تهذیب و کمال و پرورش" .مُؤَدَّب" نیز به کسی گویند که مبادی آداب است (الیاس انطون،
ترجمه طباطبایی 84 :8811 ،ـ " .)81ادب" در لغت بهمعنای علم ،فرهنگ ،روش مقبول و
نیكوست .هر ریاضت شرعی و پسندیده که فرد را به فضایل رساند ،ادب نامیده میشود .حقیقت
ادب ،همان دقت و ظرافت در رفتار و رعایت حدود هر عملی است که از روی اختیار و برمبنای
شریعت پروردگار باشد .تبیین این حقیقت در آیه «وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ» (توبه )884 :آمده است
(جوادی آملی 44 :8838 ،ـ .)13
"ادب" را می توان به سه دسته کلی قسمت کرد که رعایت آن در حیات انسان ،او را به مقام
خالفت الهی میرساند :الف) ادب معاهلل :به این معناست که انسان خود را همواره در محضر
خداوند ببیند ،ب) ادب معالنفس :انسان تمام دقت خویش را باید به ذات پاک و فطرت نابش
معطوف دارد؛ شامل همه آیات و روایاتی که درباره رعایت احوال نفسانی و طهارت امور باطنی و
توجه به خواستههای روحانی و غفلتزدایی از جان انسانی آمده است ،ج) ادب معالخلق :مرتبه
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دیگر از ادب در نوع مصاحبت و معاشرت با خلق تجلی مییابد .بهترین مصداق ادبِ با خلق این
تعبیر خداوند به پیامبر(ص) است« :واِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظیمٍ» (قلم ( )1 /جوادی آملی 31 :8838،ـ
.)33
آداب جمع ادب است .تشریفاتى که انسان براى کارهاى خود قرار مىدهد ،آداب آن کار
نامیده مىشود (مطهرى ،8841،ج 41 :44ـ  .)43آداب مربوط به هنرها و صنعتهاست؛ مثلًا انسان
احتیاج دارد که خط نوشتن را یاد بگیرد .یادگرفتنِ خطنوشتن ،جزء آداب است (مطهرى،8841 ،
ج 811 :48ـ  .)814بین آداب و اخالق فرقهایی وجود دارد .8 :به ملكات راسخ در روح ،اخالق
گویند ،لیكن آداب ،هیأتهای زیبای انسانی است؛  .4ادب ،ظرافت و دقت در ظاهر و رفتار است،
امّا اخالق از امور باطنی است؛  .8آداب از اخالق سرچشمه میگیرند و از نتایج و ثمرات آن
بهشمار میآیند .بهسخندیگر ،آدابْ حُسن فعلی است و اخالق ،حُسن فاعلی .ادب متفرع بر خُلق و
خُلق ولیده معرفت است؛  .1در ادب دو شرط الزم است :رفتار باید در چارچوب شرع مقدس باشد
نه بیرون از آن و آن رفتار ،ارادی و اختیاری باشد؛  .4آداب یعنی هیأتهای زیبای اعمال دینی
(جوادی آملی 44 :8838 ،ـ .)44
مقصود از "بنیانها یا بنیانهای فلسفی ادب" ،آن گروه از گزارههای اِخباری و توصیفی عقلی
و برهانی است که زیربنا و شالوده گزارههای إنشائی و توصیهای ادب میباشند .عقلی و برهانیبودن
بنیانها منافاتی با ذکر آنها در متون اسالمی ندارد ،چراکه متون اسالمی ،ضمن اینكه قوامشان به
وحی است ،اما وحی ،مؤید عقل و عقل نیز مؤید وحی است .گزارههای زیربنایی فلسفی در چندین
طبقه ،مانند بنیانهای خداشناختی ،بنیانهای هستیشناختی ،بنیانهای انسانشناختی و بنیانهای
دینشناختی جای میگیرند".روش تربیتی" ،راه رسیدن به یك هدف تربیتی است که در قلمرو
تعلیموتربیت ،بهعنوان یك علم دستوری و کاربردی ،دربردارندۀ مفهوم «باید» است (بهشتی،
" .)868 :8816فلسفه تعلیموتربیت اسالمی" بهمعنای اعم ،یكی از علوم فلسفی اسالمی است که با
دو روش عقلی و نقلی به استكشاف گزارههای فلسفی و تربیتی برگرفته از علوم فلسفی و تربیتی
بشری ازیكسو و استطباق گزارههای فلسفی و تربیتی و نیز استنتاج گزارههای تربیتی ازسویدیگر
همت میگمارد .منبع گزارههای بخش نظری فلسفه اسالمی ،قرآن کریم و سنت معصومان(ع) و
عقل است .گزارههای انشایی و عملی همواره بر گزارههای اخباری و نظری استوار هستند.
گزارههای تربیتی ،بخش حكمت عملی دانش اصلی یعنی فلسفه اسالمی است (بهشتی .)8836 ،در
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این تحقیق در گام اول ،بنیانهای انسانشناختی ادب در فلسفه تعلیموتربیت اسالمی با روش قیاسی
از آیات و روایات مرتبط استخراج میشود و سپس با روش تحلیل مفهومی مورد بررسی و
تجزیهوتحلیل قرار میگیرد .در گام دوم روشهای تربیت انسان مؤدب با روش استنباطی در این
متون ،شناسایی و با بنیانهای پیشگفته مرتبط و تدوین میشوند .تحلیل محتوای کیفی قیاسی
عبارت است از برجستهسازی و بیان نظاممند نكات پراکنده ناظر به موضوع و مقولهها .نقطه شروع
آن نظریهها ،رویهها ،تحقیقات موجود و دانش متخصصان است و فرایند تفسیر آن شامل استنتاج
براساس مقوله ،کد و روابط آنهاست .برونداد تحلیل محتوای کیفی قیاسی مفاهیم ،مقوالت
توضیحدهنده موضوع درقالب نقشه مفهومی هستند (محسنی تبریزی و سلیمی .)8838 ،منطق
قیاسی ،از کل به جزء و از نظریه به سمت تجربه و مشاهده حرکت میکند .تحلیل محتوای
مبتنیبر قیاس که برخی آن را" تحلیل محتوای هدایتشده "هم نامیدهاند ،زمانی ضرورت
مییابد که پیرامون موضوع تحقیق ،دیدگاههای نظری گوناگونی وجود دارد و هدف از انجام
تحقیق ،آزمون نظریههای پیشین و یا بسط آنها در یك زمینه متفاوت است (تبریزی.)8838 ،
الزم به ذکر است که تاکنون درباره بنیانها و روشهای تربیت انسان مؤدب ازمنظر فلسفه
تعلیموتربیت اسالمی ،پژوهشی انجام نشده است .پژوهشهای انجامشده عمدتاً بهصورت بخشی و
جداگانه با تمرکز بر بُعدی از ابعاد موضوع فوقالذکر صورت گرفته است .عابدی ( )8814در
مقالهای با عنوان «ادب دعا ،نزد امام خمینی(ره)» به این موضوع پرداخته است .جوادی آملی
( )8838در کتب «سیره پیامبران در قرآن» به ادب انبیای عظام الهی اشاره نموده است .فرجاللهی
( )8836در پژوهشی باعنوان «ادبمندی پیامبر رحمت صلیاهلل علیه و اله» این موضوع را تبیین
نموده است .فالح و نصیری سوادکوهی ( )8834در مقالهای باعنوان« الگوی اخالقی قرآن در
برخورد با انحرافهای اخالقی (باتأکیدبر دوره جوانی)» یكی از شیوههای تربیت اخالقی بیان شده
در قرآن کریم را رعایت ادب دانستهاند که میتواند کرامت جوانان را حفظ کند و بستر هدایت
آنها را فراهم سازد .درحالیکه در پژوهش حاضر سعی شده است ،همه این ابعاد در یك فرایند
پیوسته مورد مطالعه قرار گیرد.
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یافتههای پژوهش
بنیانهای انسانشناختی ادب
ادب ریشه در فطرت دارد .ادب گرایش به خوبیها ،ارزشها ،اخالق و فضائل اخالقی است.
ادب ذاتی است ،ولی باید با تربیت به فعلیت برسد .خدا ظرفیت ادب را در وجود انسان قرار داده
که باید و نباید کرده است .انسانهایی که حدود ادب را رعایت نمیکنند از فطرت توحیدی خود
دور شدند (عبدالباقی 611 :8813 ،ـ .)613
در قرآن لغت «فطرت» درمورد انسان و رابطه او با دین آمده است« :فِطْرَۀَ اللَّهِ الَّتى فَطَرَ النّاسَ
عَلَیْها» (روم )84 /؛ یعنى انسان بهگونهاى خاص آفریده شده است .فطرت انسان یعنى ویژگیهایى
در اصل خلقت و آفرینش انسان است .کار خدا فطر و اختراع است ،ولى کار بشر معموالً تقلید از
طبیعت است (مطهرى ،8841 ،ج 146 :8ـ .)144
قرآن ،بزرگترین منبع و مهمترین مكتب ادبآموزی و آموزههای آن با فطرت آدمی
مفطور و با باطن و روح انسانی مخمور است و توحید را خاستگاه اصلی و حقیقی آداب و حاالت
انسان دانسته است (جوادی آملی .)34 :8838 ،فطرت ،یك امر ابتدائى است .انسان یك نوع
استعداد و قابلیت پیدا کرده است که چیزى به او افاضه شود و داراى چیز جدیدى شود (فطرت).
انسان در خلقت خودش به مرحلهاى رسیده و داراى بعدى از ابعاد وجودى شده است که به حكم
این بعد از ابعاد وجودى خود و به حكم عقل و اراده و تشخیص خود ،یك راه براى تكامل دارد
که این راه ،معلول رسیدن انسان به مرحله تعقل و بلوغ فكرى و تمایل به یك جنبههایى است که
ازآنجمله تمایل به ابداع و ابتكار است .اینهاست که انسان را در سیر تكامل اجتماعى انداخته
است ،ولى حیوان همان تكاملى را طى مىکند که طبیعت جبراً او را در مسیر آن تكامل واداشته
است و خودش هم هیچگونه آگاهى به تكامل خود ندارد (مطهرى ،8841 ،ج  313 :88ـ .)316
فطرت ،ریشه هویت فردى (اخالق) و هویت اجتماعى انسانى جامعه است (مطهرى ،8841 ،ج :84
.)181
پس خداوند اولین تأدیبکننده انسان است و بایدها و نبایدهایی را فطرتاً به انسان یاد داده
است ،ولی درعین حال انسان را مختار نموده است که راه خیر یا شر را برگزیند و این تكلیف انسان
است که با بهرهگیری از عقل و فطرت خویش ،ادب را در تمامی حاالت و افعال خویش جاری و
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ساری نموده و نفس خویش را به فضایل آراسته نماید.
دین حنیف یا دین فطرى و یا صبغةاللّه همان است که خدا در میثاق ،بشر را با آن آشنا کرده
است ،لغت «حنیف» معنایش چنین مىشود :حقگرا؛ حقیقتگرا و یا خداگرا و توحیدگرا .در
فطرت انسان ،حنیفیّت هست؛ یعنى در فطرت او حقگرایى و حقیقتگرایى هست (مطهرى،8841 ،
ج  164 :8ـ  .)168بدونشك تعلیمات اسالمى براساس قبول یك سلسله فطریّات است؛ یعنى همه
آن چیزهایى که امروز مسائل انسانى و ماورای حیوانى نامیده مىشوند و اسم آنها را «ارزشهاى
انسانى» مىگذاریم ،ازنظر معارف اسالمى ریشهاى در نهاد و سرشت انسان دارند و اصالت انسان و
انسانیّت واقعى انسان در گرو قبول فطریّات است (مطهرى ،8841 ،ج  .)161 :8بااینمقدمه ،اکنون
دو بنیان از مهمترین بنیانهای انسانشناختی انسان مؤدب را معرفی خواهیم کرد.
الف) انسان ذاتاً ادبشناس است
ما مسلمانان با استناد به آیات قرآن کریم 8معتقدیم تنها راه رستگاری ،ایمان به خدا و عمل به
دستورهای اوست .پس انسانِ مسلمان ،مكلف به ایمان و عمل صالح است .آدمی با تهذیب و تزکیه
نفس و داشتن قلبی سلیم میتواند علم و عملش را برای خداوند خالص گرداند و ادب عبودیت را
بهجا آورد و در ساحتهای مختلف ،مبادی آداب رفتار نماید .طباطبایی درباره آیه  1سوره شمس
میگوید« :کلمه "فجور" بهمعناى دریدن پرده حرمت دین است .تقوا به قرینه اینكه در مقابل فجور
قرار گرفته ،اجتناب از فجور و دورى از هر عملى است که با کمال نفس ،منافات داشته باشد .الهام
فجور و تقوا ،همان عقل عملى است که از نتایج تسویه نفس است ،پس الهام مذکور از صفات و
خصوصیات خلقت آدمى است ،همچنانکه در جاى دیگر فرمود« :فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً
فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها ال تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ» (روم ( )84 /طباطبایی،
 ،8831ج .)444 :44
با نظری به آیات قرآن کریم و تفاسیرشان در مییابیم ،بنا به فطرت توحیدی و عقل سلیم،
انسان قادر به شناخت خیر از شر ،و حق از باطل و بایدها و نبایدهاست.
خداوند فجور و تقوا را به انسان الهام کرد یعنی آنها را به نفس انسان شناساند« .خدا مستقیماً به
 1ـ «ذلِكَ الْکِتابُ ال رَیْبَ فِیهِ هُدىً لِلْمُتَّقِینَ .الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَ یُقِیمُونَ الصَّالةَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ وَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِما
أُنْزِلَ إِلَیْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ .أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (بقره  5 /ـ .)2
«فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها .قَد أَفلَحَ مَن زَکَّاهَا» (شمس  9 /ـ .)8
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جان انسان یك سلسله الهامات کرده است .هر جانی درجهای از الهام به او شده است .این الهام،
عمومی است .حال چه چیزی به نفس انسان الهام شده است؟ تعبیر به فجور و تقوا شده است .تقوا
یعنی پاکی و فجور همان فسق است و مفهوم انفجار را دارد .خدا پاکی و ناپاکی را به انسان الهام
کرده است .این امر درس و معلم نمیخواهد ،بلكه فطرت برای آن کافی است .خدا به انسان
فطرتی داده که به موجب آن این مقدار را میفهمد» (مطهری ،8836 ،ج 434 :41ـ  .)463بنابراین،
اجتناب از ناپاکیها و پیوستن به پاکیهای فطری و ذاتی ،موجب استكمال نفس میشود.
هنگامى که خلقت انسان تكمیل شد و "هستى" او تحقق یافت ،خداوند "بایدها و نبایدها" را به
او تعلیم داد .همانگونهکه در آیه  84سوره بلد آمده است« :وَ هَدَیْناهُ النَّجْدَیْنِ»" :ما انسان را به خیر
و شر هدایت کردیم" و به تعبیر دیگر ،خداوند آنچنان قدرت تشخیص و عقل و وجدان بیدار به او
داده است که "فجور" و "تقوى" را ازطریق "عقل" و "فطرت" درمىیابد» (مكارم شیرازی،
 ،8831ج  16 :43ـ .)14
ب) انسان ذاتاً ادبدوست است.
در قسمت قبل ،سخن در استعداد ذاتی و قابلیت فطری انسان در تشخیص پاکیها از ناپاکیها و
بازشناسی فجور از تقوا بود .اما در این قسمت ،بحث در این است که انسان به پاکی و تقوا و ادب
گرایش دارد و از ناپاکی و فجور و بیادبی گریزان است.
«فلسفه فطرت همان فلسفه حقگرایى انسان است .انسان در عمق فطرت خودش حقطلب و
حقگراست و هیچ وقت این فطرتش باطل نمىشود .فطرت حقگرایى در نوع انسان همیشه هست»
(مطهرى ،8841 ،ج « .)144 :84گرایش به خیر و فضیلت اشاره به ادبدوستی یا ادبگرایی در
انسانها دارد .گرایش انسان به منفعت ،همان «خود محورى» است؛ یعنى انسان به چیزى گرایش
پیدا مىکند براى اینكه آن را براى ادامه و بقاى حیاتش به خود جذب کند .منفعت ،خیر حسّى و
فضیلت ،خیر عقلى است« .فضیلت» مانند گرایش انسان به راستى از آن جهت که راستى و در مقابل
تنفّر از دروغ است .گرایش انسان به تقوا و پاکى است .بهطورکلّى اینگونه گرایشها که فضیلت
است ،دو نوع است :بعضى فردى و بعضى اجتماعى است« .فردى» مثل گرایش به نظم و انضباط،
گرایش به تسلّط بر نفس و آنچه که ما «مالكیّت نفس» مىنامیم ،حتّى شجاعت و «اجتماعى» مانند
گرایش به تعاون ،کمك دیگران بودن ،با یكدیگر یك کار اجتماعى کردن ،گرایش به احسان و
نیكوکارى ،گرایش به فداکارى ،گرایش به ایثار« :وَ یُؤْثِرونَ عَلى انْفُسِهِمْ وَ لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ»
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(حشر  ،)3 /اینكه انسان درحالىکه احتیاج به چیزى دارد ،دیگرى را بر خود مقدّم بدارد« :وَ
یُطْعِمونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكیناً وَ یَتیماً وَ اسیراً .انَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ال نُریدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ ال
شُكوراً» (انسان  3 /ـ  .)1پس بهطورکلّى گرایش به فضیلت یا گرایشهاى اخالقى ،یا بهتعبیردیگر،
گرایشهایى که از مقوله فضیلت و خیر اخالقى است ،در انسان هست» (مطهرى ،8841 ،ج 134 :8
ـ .)134
روشهای تربیت انسان مؤدب
پیش از ورود به بحث روشها ،بایسته است سه نكته بیان شود:
الف) باتوجهبه مطلبی که در ابتدای مقاله ،مبنیبر اِخباری و زیربناییبودن گزارههای فلسفی و
انشایی و روبناییبودن گزارههای تربیتی گفته شد ،روشن است که روشهای تربیت انسان مؤدب،
مشتمل بر تعدادی گزاره کاربردی تربیتی و طبعاً بر گزارههای انسانشناختی بنیادین ،استوار خواهد
بود.
ب) در این نوشتار روشهای تربیتیِ "آگاهیبخشی نسبت به کردارهای مؤدبانه و غیرمؤدبانه"
و "معرفی الگوی نیكو" ،بر بنیان فلسفی ادبشناسی و روشهای تربیتیِ "موعظه حسنه ،تشویق و
تنبیه ،معاشرت با انسانهای مؤدب و پرهیز از معاشرت با انسانهای بی ادب ،تمرین و تكرار ،مبارزه
با هوای نفس ،استغفار و درخواست مؤدبانه از خدای متعال" ،بر بنیان فلسفی ادبدوستی استوارند.
ج) مجموعه روشهای تربیتی نهگانه با دو مالکِ دگرپروری و خودپروری به دو گروه تقسیم
میشوند :چهار روش :آگاهیبخشی نسبت به کردارهای مؤدبانه و غیر مؤدبانه ،معرفی الگوی نیكو،
موعظه حسنه و تشویق و تنبیه با مالک دگرپروری در یك گروه قرار میگیرند و پنج روشِ:
معاشرت با انسانهای مؤدب و پرهیز از معاشرت با انسانهای بیادب ،تمرین و تكرار ،مبارزه با
هوای نفس ،استغفار و درخواستهای مؤدبانه از خدای متعال با مالک خودپروری در گروه دیگر
جای داده میشوند .د) نگارنده مدعی نیست که در این تحقیق مجموعهای تمامعیار و
بیکموکاست از روشهای تربیت انسان مؤدب را در متون اسالمی شناسایی و عرضه نموده است،
لكن درحدتوان کوشش بهعمل آمده است تا شماری از مهمترین روشها با دو مالک پیشگفته،
استنباط و معرفی شوند .ضمناً «روش ( )methodدر لغت بهمعنای طریقه و شیوه آمده است و ناظر
به پیمودن مسیری برای رسیدن به هدفی است» (فتحعلی و دیگران.)114 :8834 ،
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روشهای تربیت انسان مؤدب با مالک دگر پروری
 .4آگاهیبخشی نسبت به کردارهای مؤدبانه و غیرمؤدبانه

انسان ،موجودی متفكر است .شناخت و آگاهی ،نقش مهمی در زندگی انسان دارد .آشناشدن
متربی با آموزههای تربیتی و روشهای پرورش آنها موجب رشد فرد و تحقق سریعتر آن روشها
در افراد میشود .متربی باید بتواند روشهای تربیتی را بر اوضاع زندگی خود تطبیق دهد تا بتواند
طبق آنها عمل کند .وقتی فرد نسبت به معیار عملكرد درست ،شناخت پیدا کرد ،میتواند رفتار
درست را از نادرست تشخیص دهد .فرد باید به درجهای از آگاهی و شناخت برسد که بداند
هرآنچه میل و خواسته اش بود ،ضرورتاً شایسته و درست نیست و هرگاه به درستی کاری یقین
حاصل نمود ،اقدام بهعمل نماید.
خدای متعال عالوهبر آنكه در شماری از آیات قرآن کریم به تبیین و معرفی کردارهای مؤدبانه
و غیرمؤدبانه پرداخته ،سورههایی را هم به این موضوع اختصاص داده است ،ازجمله سوره لقمان و
حجرات .در این دو سوره ،تعبیرهایی بهکار رفته است که حاوی مفهوم نبایدهاست تا با پرهیز از
ورود به آن عرصههای ممنوعه ،بخشی از نظام مفهومی قرآن کریم در عرصه تربیت انسان مؤدب
تحقق یابد ،مانندِ « ال تَمشِ» « ،التنابزوا» « ،ال تلمزوا» و « الترفعوا».
هرگاه دستورهاى ششگانه (نهى از سخریه ،عیبجویى ،القاب زشت ،گمان بد ،تجسس و
غیبت) که در ذیل آیات  84ـ  88سوره حجرات آمدهاند ،بهطورکامل در یك جامعه پیاده شود،
امنیت کامل و همهجانبه اجتماعى برقرار میشود (مكارم شیرازی ،8831 ،ج  816 :44ـ .)814
در سوره حجرات که به "سوره آداب" نیز شهرت دارد ،موضوعهاى اخالقى و اجتماعى مهمى
مطرح شده است که به برخى از آنها اشاره مىشود .8 :آداب برخورد با پیامبر(ص) و پیشنیفتادن
از خدا و رسول ،فرمان ادب است ،خود این آیه نیز مخاطب را با ادب ویژه صدا مىزند :یا أَیُّهَا
الَّذِینَ آمَنُوا  .4...دورى از مسخرهکردن ،نام بد نهادن ،سوءظن ،تجسّس و غیبت .8 ،برقرارى روابط
اجتماعى براساس اخوّت و برادرى .1 ،ارزشگذارى افراد جامعه براساس درجات ایمان و تقواى
آنان و دورىنمودن از کفر ،فسق و گناه« :إِنَّ أَکْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ» (حجرات  .4 ،)88 /پیروى
از پیامبر الهى از روى عشق و آگاهى و دورى از هرگونه منّتگذارى بهواسطه پذیرش اسالم و
عمل به دستورات آن (قرائتی ،8818 ،ج .)848 :3
آهستهسخنگفتن ،نشانه ادب ،تواضع ،وقار و آرامش انسان است .این آیه ادب سخنگفتن با
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رسول خدا را بیان مىکند« :إِنَّ الَّذِینَ یَغُضُّونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولئِكَ الَّذِینَ امْتَحَنَ اللَّهُ
قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوى لَهُمْ مَغْفِرَۀٌ وَ أَجْرٌ عَظِیمٌ» (حجرات ( )8 /قرائتی ،8818 ،ج  861 :3ـ .)868
در سوره لقمان نیز مجموعهای از بایدها و نبایدهای رفتاری مطرح شده است که رویهمرفته،
بخش دیگری از نظام تربیتی قرآن کریم در عرصه تربیت انسان مؤدب را تحقق میبخشد .مثالً« :یا
بُنَیَّ أَقِمِ الصَّالۀَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلى ما أَصابَكَ إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ .وَ
ال تُصَعِّرْ خَدَّکَ لِلنَّاسِ وَ ال تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ ال یُحِبُّ کُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ .وَ اقْصِدْ فِی
مَشْیِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ» (لقمان  83 /ـ  .)83لقمان به مسائل
اخالقى در ارتباط با مردم و خویشتن پرداخته ،نخست تواضع و فروتنى و خوشرویى را توصیه کرده
است و مىگوید :با بىاعتنایى از مردم روى مگردان؛ و مغرورانه بر روى زمین راه مرو .به این
ترتیب لقمان حكیم در اینجا از دو صفت بسیار زشت ناپسند که مایه ازهمپاشیدن روابط صمیمانه
اجتماعى است ،اشاره مىکند :یكى تكبر و بىاعتنایى و دیگر غرور و خودپسندى است .پسرم! در
راهرفتنت ،اعتدال را رعایت کن و در سخنگفتنت نیز ،رعایت اعتدال نما و از صداى خود بكاه و
فریاد مزن .درواقع در این دو آیه از دو صفت ،نهى ،و به دو صفت ،امر شده است :نهى از
خودبرتربینى و خودپسندى که یكى سبب مىشود انسان نسبت به بندگان خدا تكبر کند و دیگرى
سبب مىشود که انسان خود را در حد کمال پندارد و درنتیجه درهاى تكامل را به روى خود ببندد،
هرچند خود را با دیگرى مقایسه نكند .در اندرزهاى لقمان اشارهاى به «آداب راهرفتن» شده است.
راهرفتن ،مسئله سادهاى است ،اما همین مسئله ساده مىتواند بیانگر حاالت درونى و اخالقى و احیاناً
نشانه شخصیت انسان باشد .همچنین در اندرزهاى لقمان اشارهاى به «آداب سخنگفتن» و «آداب
معاشرت» شده و در اسالم باب وسیعى براى این مسئله گشوده شده است ،ازجمله اینكه تا
سخنگفتن ،ضرورتى نداشته باشد ،سكوت از آن بهتر است .آنقدر که در روایات اسالمى بهوسیله
پیامبر(ص) و ائمه(ع) به مسئله تواضع و حُسن خُلق و مالطفت در برخوردها و ترک خشونت در
معاشرت ،اهمیت داده شده است ،به کمتر چیزى اهمیت داده شده است (مكارم شیرازی ،8831 ،ج
 64 :83ـ .)48
 .2معرفی الگوی نیکو

انسان در فطرت خود کمالجو ،الگوطلب و الگوپذیر است و بدینسبب یكی از بهترین
روشهای تربیت ،ارائه نمونه و تربیت عملی است .تربیت ابتدایی انسان بهطور طبیعی با روش
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الگویی شكل میگیرد .پس از والدین ،شخصیتهایی که دارای نفوذ معنویاند ،نقش الگویی
بسزایی در تربیت دارند .رفتار الگوهای مقبول ،بهصورت سنّت و راه و رسمی پایدار در میآید و
پیوسته تقلید و تكرار میشود و درنتیجه پیامدهای نیك و بد پیوسته رو به افزونی میرود و این امر
مسئولیت الگوها را سنگینتر میسازد (دلشادتهرانی 444 :8814 ،ـ .)418
گزینش فرستادگان خدا از میان انسانها از آن روست که بتوانند سرمشق و الگوی عملی
مطمئن ،واقع شوند .خداوند در قرآن کریم مردم را به تأسّی به پیامبر(ص) فرا میخواند و
میفرماید« :لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَۀٌ حَسَنَةٌ» (احزاب  .)48 /کلمه "أسوۀ" بهمعناى اقتدا و
پیروى است و معناى "فِی رَسُولِ اللَّهِ" یعنى درمورد رسول خدا(ص)؛ و اسوه درمورد رسول
خدا(ص) ،عبارت است از پیروى او .این وظیفه همیشه ثابت است و شما همیشه باید به آن جناب
تأسى کنید ،هم در گفتارش و هم در رفتارش .در جمله"لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللَّهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَکَرَ
اللَّهَ کَثِیراً"کلمه" من ،داللت میکند بر اینكه تأسى به رسول خدا (ص) صفت حمیده و پاکیزهاى
است که هر کسى که مؤمن نامیده شود ،بدان متصف نمىشود ،بلكه کسانى به این صفت پسندیده
متصف مىشوند که دل در گرو خدا دارند و به زندگى آخرت اهمیت مىدهند و درنتیجه ،عمل
صالح مىکنند و بااینحال بسیار به یاد خدا مىباشند و هرگز از پروردگار خود غافل نمىمانند
(طباطبایی ،8831 ،ج  188 :86ـ  .)184این آیه ضمن توجهدادن افراد به اهمیت بهرهگیری از الگو،
مصداق بارز و کاملی را نیز بیان میکند .سیره و روش پیامبر(ص) در حوزههای مختلف میتواند
سرلوحه افراد قرار گیرد.
همه افراد بشر باید با شخصیت پیامبر اسالم(ص) ارزیابی شوند .معیار و مالک انسانیت ،اوست.
پس در ادبآموزی تردیدی نیست که میزان ،کتاب الهی قرآن و تجسّم آن در اخالق و رفتار نبوی
متجلّی است .چون همه کرامتهای اخالقی در وجود نورانی او یافت شد .پس ترازوی اخالق،
آداب پیامبر(ص) است و افراد باید با آن ترازو ،ادب خود را بسنجند و او غایت خُلق و ادب است
(جوادی آملی 846 :8838 ،ـ  .)841حضرت علی(ع) میفرماید« :فَتَأَسَّ بِنَبِیِّكَ األَطیَبِ األَطهَرِ(ص)
فَإِنَّ فِیهِ أُسوَهً لِمَن تَأَسَّی ...وَ أَحَبُّ العِبَادِ إِلَی اهللِ المُتَأَسِّی بِنَبِیِّهِ :پس به پیامبر پاکیزه و پاکت اقتدا کن
که راه و رسم او الگویی است برای الگوطلبان .محبوبترین بنده نزد خدا کسی است که از
پیامبرش پیروی کند» (سیدرضی ،ترجمه دشتی ،8811 ،خطبه  448 :864ـ .)444
اکنون به معرفی شماری از مصادیق قرآنی اسوه حسنه میپردازیم .خداوند در قرآن میفرماید:
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«قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَراکَ فی ضَاللٍ مُبینٍ .قالَ یا قَوْمِ لَیْسَ بی ضَاللَةٌ وَ لكِنِّی رَسُولٌ مِنْ رَبِّ
الْعالَمینَ» (اعراف  68 /ـ  :)64وقتی کافران قوم نوح به او نسبت ضاللت دادند ،آن حضرت سفاهت
آنان را نادیده گرفت و آنان را به نادانی نسبت نداد و نرنجانید و این مقام انسان جامع است و از
چنان شرح صدری برخوردار است که هیچ سخن ناروایی در او اثر نمیگذارد و راه پرخطر تبلیغ را
طی میکند و این نمونهای از ادب انبیاست (جوادی آملی ،8838 ،ج  441 :6ـ  .)448مشاهده رفتار
پسندیده و یا آ ثار یك رفتار زیبا از طرف یك فرد الگو در متربی برای اقدام به آن رفتار ،ایجاد
انگیزه میکند.
نمونه دیگری از پیامبران و ادب پناهجویی از خدا ،درباره "موسای کلیم(ع)" است که نزاهت
خود از جهالت را به استعاذه به خدا (أعوذ باهلل ) ...استناد میدهد و این تأدّبی است که از جانب آن
حضرت ابراز میشود .حضرت موسی(ع) نفرمود« :من از جاهالن نیستم» ،بلكه فرمود :به خدا پناه
میبرم که از جاهالن باشم؛ «أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَکُونَ مِنَ الْجَاهِلِینَ» (بقره  :)63 /یعنی در این تنزیهِ نفس
و نفی جهالت از خویش ،به خداوند پناهنده میشوم (جوادی آملی ،8813 ،ج .)834 :4
«وَ الَّذی هُوَ یُطْعِمُنی وَ یَسْقینِ وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفینِ :و کسی که مرا غذا میدهد و سیراب
مینماید و هنگامیکه بیمار شوم مرا شفا میدهد» (شعرا 14 ،ـ  .)33این آیات بیانگر رعایت ادب
"حضرت ابراهیم(ع)" نسب به ساحت قدس خداست ،زیرا گرسنگی و تشنگی و بیماری را به
خداوند سبحان نسبت نداد و سیرکردن و سیرابساختن و شفا را که کمال است به او استناد داد
(جوادی آملی ،8838 ،ج .)833 :6
 .3موعظه حسنه

حضرت علی(ع) در نامه  88نهجالبالغه میفرماید« :أَحیِ قَلبَكَ بِالمَوعِظَهِ :دلت را با اندرز
نیكو ،زنده کن» (سیدرضی ،ترجمه دشتی ،8811 ،نامة  833 :88ـ  .)831بنابراین ،موعظه نقش
مهمی در خودسازی دارد .مادهگرایی و دنیاطلبی انسان را از جاده مستقیم فطرت منحرف میسازد.
اگر فرد در چنین حالتی بماند ،بهتدریج دچار خودفراموشی و خدافراموشی میشود و قوای
ادراکیاش از کار میافتند و حق و حقیقت در آنها نفوذ نمیکند .بهطورکلی انسان در دنیا
درمعرض جهل و غفلت است و اینها منشأ گمراهی انسان هستند .موعظه مانع جهالت و غفلت
میشود .موعظه در مسیرکمال نقش بیدارکنندگی ،هدایتکنندگی و ارشاد به سوی اطاعت خدا و
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موعظه ،مایه بیداری و هوشیاری دل و رقّت و سالمت آن است (دلشادتهرانی.)436 :8814 ،
در قرآن کریم درباره موعظه چنین آمده است« :اُدْعُ إِلی سَبیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ
جادِلْهُمْ بِالَّتی هِیَ أَحْسَنُ» (نحل " .)844 /اندرزهاى نیكو" دومین گام در طریق دعوت به راه
خداست؛ یعنى استفادهکردن از عواطف انسانها؛ چراکه موعظه و اندرز بیشتر جنبه عاطفى دارد.
مقیدساختن"موعظه" به"حسنه" شاید اشاره به آن است که اندرز درصورتى مؤثر مىافتد که خالى
از هرگونه خشونت ،برترىجویى ،تحقیر طرف مقابل ،تحریك حس لجاجت او و مانند آن بوده
باشد .چه بسیارند اندرزهایى که اثر معكوسى مىگذارند (مكارم شیرازی ،8831 ،ج  146 :88ـ
 .)143پس برای موعظه ،شرایطی وجود دارد و تا زمینه آن فراهم نگردد ،موثر واقع نمیشود.
ازجمله اینكه واعظ باید به آنچه میگوید ،باور داشته و عمل نماید ،موعظهشونده نیز باید پذیرای
پند باشد .در موعظه عزت نفس و کرامت نفس فرد را باید حفظ نمود و موعظه کوتاه و مختصر
باشد و غیره.
از نحوه موعظه لقمان با فرزندش نكاتی را میتوان آموخت .بهطورمثال ،لزوم رعایت ادب در
سخنگفتن با کوچكترهاست« .وَ إِذْ قالَ لُقْمانُ لِابْنِهِ وَ هُوَ یَعِظُهُ یا بُنَیَّ ال تُشْرِکْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْکَ
لَظُلْمٌ عَظِیمٌ» (لقمان  .)88 /در موعظه باید آداب سخنگفتن را بهجا آورد تا تأثیر بیشتری داشته
باشد .بهطورمثال در جمالت باید عبارات روان و بیتكلف بهکار برد .قرآن در این باره میفرماید:
«فَقُل لَهُم قَوالً مَیسُوراً :پس با آنها به نرمی سخن بگو» (اسراء .)41 :در گفتگو باید از جمالت
مناسب و واژههای خوب و صحیح ،استفاده نمود« :وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنا :به مرمان سخن نیك
بگویید» (بقره.)18 :
 .1تشویق و تنبیه

ازآنجاکه انسان ترکیبی از ماده و معناست و نیز افراد دارای تفاوتهای فردی هستند ،الزم
است که در تشویق و تنبیه ،آثار و پیامدهای مادی و معنوی آن عمل هم بیان شود .این روش در
افرادی مؤثر است که از قدرت تفكر و آیندهنگری برخوردار باشند و بتوانند عواقب و پیامدهای
عمل خود را درنظر بگیرند و براساس آن تصمیمگیری نمایند .همچنین تكرار تشویق و تنبیه،

 1ـ «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِیتاءِ ذِی الْقُرْبى وَ یَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ» (نحل.)99/
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موجب تثبیت و راسخشدن میل یا تنفر بهطورتدریجی در فرد میشود .البته در همه شرایط ،رعایت
اعتدال ،ضروری است.
تشویق و تنبیه که در قرآن کریم بهعنوان دو وصف از اوصاف انبیای عظام الهی و با تعابیر
بشارت و انذار آمده است ،میتواند دو روش برای تربیت انسان مؤدب قلمداد شود؛ برایمثال
میفرماید« :رُسُالً مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ لِئَالَّ یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَ کانَ اللَّهُ عَزِیزاً
حَكِیماً » (نساء  )864 /و نیز میفرماید« :کانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَۀً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ وَ
أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِیَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فِیهِ إِالَّ الَّذِینَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ
ما جاءَتْهُمُ الْبَیِّناتُ بَغْیاً بَیْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَ اللَّهُ یَهْدِی مَنْ
یَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِیم» (بقره  .)488 /انسانها با هشدارهاى انبیا و توجه به مبدأ و معاد و جهان
دیگر که در آنجا پاداش و کیفر اعمال خویش را درمىیابند ،براى گرفتن احكام الهى و قوانین
صحیح که بتواند به اختالفات پایان دهد و سالمت جامعه و سالمت انسانها را تأمین کند ،آمادگى
پیدا میکنند (مكارم شیرازی ،8831 ،ج .)34 :4
روشهای تربیت انسان مؤدب با مالک خودپروری
 .4معاشرت با انسانهای مؤدب و پرهیز از معاشرت با انسانهای بیادب

شواهد قرآنی مربوط به معاشرت با انسانهای مؤدب عبارت است از:
«وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ یُقِیمُونَ
الصَّالۀَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاۀَ وَ یُطِیعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ» (توبه.)38 :
مىفرماید":مردان و زنان با ایمان اولیاى یكدیگرند" ،تا منافقین بدانند نقطه مقابل ایشان مؤمنین
هستند که مردان و زنانشان با همه کثرت و پراکندگى افرادشان همه در حكم یك تن واحدند و به
همین جهت ،بعضى از ایشان امور بعضى دیگر را عهدهدار مىشوند .به همین جهت است که
هرکدام دیگرى را به معروف امر مىکند و از منكر ،نهى مىنماید .آرى ،بهخاطر والیتداشتن
ایشان در امور یكدیگر است ـ آن هم والیتى که تا کوچكترین افراد اجتماع راه دارد (طباطبایی،
 ،8831ج  .)144 :3یكی از آداب معاشرت از دیدگاه قرآن کریم این است که باید با کسانی
ارتباط برقرار نمود که ما را متوجه خطاهایمان کنند و نسبت به معاصی بیتفاوت نباشند.
شواهد قرآنی مربوط به پرهیز از معاشرت با انسانهای بیادب عبارت است از« :یا أَیُّهَا الَّذِینَ
آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ ال یَأْلُونَكُمْ خَباالً وَدُّوا ما عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَ ما

 / 491پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

سال  ،62دوره جدید ،شماره  ،14زمستان 4307

تُخْفِی صُدُورُهُمْ أَکْبَرُ قَدْ بَیَّنَّا لَكُمُ الْآیاتِ إِنْ کُنْتُمْ تَعْقِلُون» (آل عمران  .)881 /این آیه به مؤمنان
هشدار داده است که غیر از هممسلكان خود براى خود ،دوست و همرازى انتخاب نكنند .یعنى
کفار شایستگى دوستى شما را ندارند و نباید آنان دوست و محرم اسرار شما باشند (مكارم شیرازی،
 ،8831ج  .)61 :8تأثیر همنشین بر خلقوخوی انسان امری انكارناپذیر است .بههمینجهت ،در متون
اسالمی از همنشینی با بدان نهی و به همنشینی با نیكان توصیه شده است .خداوند میفرماید« :یا أَیُّهَا
الَّذِینَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا آباءَکُمْ وَ إِخْوانَكُمْ أَوْلِیاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِیمانِ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ
فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (توبه  .)48 /این آیه از دوستى کفار نهى مىکند ،هرچند که کفار پدران و
برادران مؤمنین باشند (طباطبایی ،8831 ،ج « .)434 :3یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا الَّذِینَ اتَّخَذُوا
دِینَكُمْ هُزُواً وَ لَعِباً مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ الْكُفَّارَ أَوْلِیاءَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ»
(مائده  .)43 /در این آیه بار دیگر خداوند به مؤمنان دستور مىدهد که از انتخاب منافقان و دشمنان
بهعنوان دوست بپرهیزید و در پایان آیه این موضوع را تأکید کرده است که "طرح دوستى با آنان
با تقوا و ایمان سازگار نیست" (مكارم شیرازی ،8831 ،ج« .)186 :1یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا
عَدُوِّی وَ عَدُوَّکُمْ أَوْلِیاءَ تُلْقُونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّۀِ وَ قَدْ کَفَرُوا بِما جاءَکُمْ مِنَ الْحَقِّ یُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَ
إِیَّاکُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ کُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فِی سَبِیلِی وَ ابْتِغاءَ مَرْضاتِی تُسِرُّونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّۀِ
وَ أَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَیْتُمْ وَ ما أَعْلَنْتُمْ وَ مَنْ یَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِیلِ :اى کسانى که ایمان
آوردهاید ،دشمن من و دشمن خویش را دوست خود قرار ندهید ،شما نسبت به آنها اظهار محبت
مىکنید ،درحالىکه به آنچه از حق براى شما آمده است کافر شدهاند و رسول خدا و شما را
بهخاطر ایمان به خداوندى که پروردگار همه شماست از شهر و دیارتان بیرون مىرانند .اگر شما
براى جهاد در راه من و جلب خشنودیم ،هجرت کردهاید ،پیوند دوستى با آنها برقرار نسازید .شما
مخفیانه با آنها رابطه دوستى برقرار مىکنید درحالىکه من آنچه را پنهان یا آشكار مىکنید از همه
بهتر مىدانم و هر کس از شما چنین کارى کند از راه راست گمراه شده است» (ممتحنه  .)8 /این
سوره متعرض مسئله دوستى مؤمنین با کفار است و از آن بهسختى نهى مىکند (طباطبایی،8831 ،
ج .)811 :83
انسانهای مؤدب به آداب الهی در ارتباطاتشان با یكدیگر از تكاثر و تفاخر پرهیز میکنند:
«أَلْهاکُمُ التَّكاثُرُ ،تفاخر و تكاثر شما را به خود مشغول داشته (و از خدا غافل کرده است) (تكاثر /
.)8
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ادب حكم میکند که افراد در ارتباطاتشان با یكدیگر از منتگذاشتن بر دوستان و اطرافیان
درقبال خدمات و اعمال خیری که انجام می دهند ،پرهیز کنند« :یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تُبْطِلُوا
صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى کَالَّذِی یُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ وَ ال یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ
صَفْوانٍ عَلَیْهِ تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ فَتَرَکَهُ صَلْداً ال یَقْدِرُونَ عَلى شَیْءٍ مِمَّا کَسَبُوا وَ اللَّهُ ال یَهْدِی الْقَوْمَ
الْكافِرِینَ :اى کسانى که ایمان آوردهاید! بخششهاى خود را با منت و آزار ،باطل نسازید! همانند
کسى که مال خود را براى نشاندادن به مردم ،انفاق مىکند و به خدا و روز رستاخیز ،ایمان
نمىآورد( ،کار او) همچون قطعه سنگى است که بر آن( ،قشر نازکى از) خاک باشد( ،و بذرهایى
در آن افشانده شود )،و رگبار باران به آن برسد( ،و همه خاکها و بذرها را بشوید )،و آن را صاف
(و خالى از خاک و بذر) رها کند .آنها از کارى که انجام دادهاند ،چیزى بهدست نمىآورند و
خداوند ،جمعیت کافران را هدایت نمىکند» (بقره .)461 /
انسانهای مؤدب پیرو تعالیم اسالمی ،هنگام مالقات و معاشرت با یكدیگر نباید از سختیها
گله و شكایت کنند؛ چراکه آن با ادب عبودیت ،ناسازگار است« :وَ أَمَّا إِذا مَا ابْتَالهُ فَقَدَرَ عَلَیْهِ رِزْقَهُ
فَیَقُولُ رَبِّی أَهانَنِ :و اما هنگامىکه براى امتحان روزى را بر او تنگ بگیرد ،مأیوس مىشود و
مىگوید پروردگارم مرا خوار کرده است!» (فجر .)86 /
 .2تمرین و تکرار

اگر آداب را حُسن فعلی بدانیم ،پس مؤدبشدن یعنی انجام افعال حَسَن و نیكو و این نیازمند
انجام پیوسته اعمال مؤدبانه و تمرین و تكرار است« .بدان که هر نفسی در مبادی آفرینش و اوان
طفولیت ،از جمیع صفات و ملكات خالی است و حصول صفات بهواسطه تكرار اعمال و افعال
مقتضیه آنهاست و هر عملی که یكم رتبه سر زد ،اثری از آن در دل حاصل و در مرتبه دوم ،آن
اثر بیشتر میشود ،تا بعد از تكرار عمل ،اثر مستحكم و ثابت میگردد و « ملكه راسخه» در نفس
میشود و همین سبب سهولت در تعلیم اطفال و تأدیب ایشان و صعوبت تغییر اخالق مشایخ و پیران
است» (نراقی.)84 :8834 ،
از جمله شواهد قرآنی مربوط به روش تمرین و تكرار عبارت است از« :وَ الَّذِینَ هُمْ عَلى
صَلَواتِهِمْ یُحافِظُون :و آنها که از نمازها مواظبت مىنمایند» (مؤمنون  .)3 /آخرین ویژگى مؤمنان
محافظت بر نمازهاست .نخستین ویژگى مؤمنان را "خشوع در نماز" و آخرین صفت آنها را
"محافظت بر نماز" شمرده است .از نماز شروع مىشود و به نماز ختم مىگردد؛ چراکه نماز
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مهمترین رابطه خلق و خالق است .نماز برترین مكتب عالى تربیت است .خالصه نماز هر گاه با
آدابش انجام گیرد ،زمینه مطمئنى براى همه خوبیها و نیكیها خواهد بود .در آیه نخست ،صالۀ
بهصورت "مفرد" و در آیه اخیر بهصورت "جمع" است ،اولى به مسئله خشوع و توجه خاص
درونى که روح نماز است و اثر بر تمام اعضا مىگذارد ،اشاره مىکند و دومى به مسئله آداب و
شرائط نماز ازنظر وقت ،زمان ،مكان و همچنین ازنظر تعداد نمازها ،به نمازگزاران و مؤمنان راستین
توصیه مىکند در همه نمازها مراقب همه این آداب و شرائط باشند .این کار ،مانند هر کار دیگر
نیاز به مراقبت و تمرین و استمرار و پیگیرى دار .بسیار مىشود که در آغاز انسان در تمام نماز یك
لحظه کوتاه قدرت تمرکز فكر پیدا مىکند ،اما با ادامه این کار و پیگیرى و تداوم آن چنان قدرت
نفس پیدا مىکند که مىتواند هنگام نماز دریچههاى فكر خود را بر غیرمعبود مطلقا ببندد (مكارم
شیرازی ،8831 ،ج .)448 :81
یكی از شواهد قرآنی مربوط به روش تمرین و تكرار عمل عبادی روزه است که تمرین
خویشتنداری و ادب بندگی است .خداوند متعال میفرماید« :یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْكُمُ
الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .أَیَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ کانَ مِنْكُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلى
سَفَرٍ فَعِدَّۀٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ وَ عَلَى الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعامُ مِسْكِینٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ وَ أَنْ
تَصُومُوا خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَیِّناتٍ مِنَ
الْهُدى وَ الْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَنْ کانَ مَرِیضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّۀٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ
یُرِیدُ اللَّهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَ ال یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّۀَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداکُمْ وَ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ :اى افرادى که ایمان آوردهاید ،روزه بر شما نوشته شد ،همانگونهکه بر کسانى که قبل از
شما بودند ،نوشته شده ،تا پرهیزکار شوید .چند روز معدودى را (باید روزه بدارید) و کسانى که از
شما بیمار یا مسافر باشند روزهاى دیگرى را (به جاى آن روزه بگیرند) و بر کسانى که قدرت انجام
آن را ندارند (همچون بیماران مزمن و پیرمردان و پیرزنان) الزم است کفاره بدهند ،مسكینى را
اطعام کنند و کسى که کار خیر را پذیرا شود براى او بهتر است و روزه داشتن براى شما بهتر است،
اگر بدانید( .آن چند روز معدود) ماه رمضان است که قرآن براى راهنمایى مردم و نشانههاى
هدایت و فرق میان حق و باطل در آن نازل شده است ،پس آن کس که در ماه رمضان در حضر
باشد ،روزه بدارد و آن کس که بیمار یا در سفر باشد ،روزهاى دیگرى را به جاى آن روزه بگیرد،
خداوند راحتى شما را مىخواهد نه زحمت ،هدف این است که این روزها را تكمیل کنید و خدا را
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بر اینكه شما را هدایت کرده بزرگ بشمرید و شاید شكرگزارى کنید» (بقره  814 /ـ .)818
 .3مبارزه با هوای نفس

پیامبر(ص) فرموده است« :از عقل ده صِنف از انواعِ خیر و اخالق خوب پدید میآید و هرکدام
ده صنف دیگر را دربردارند ،ازجمله از عقل پارسائی پدید میآید و از پارسائی خودداری و
صیانت .از صیانت نیز ادب و تواضع و ...برخیزد» (حرّانی ،ترجمه کمرهای 83 :8834 ،ـ .)86
خداوند در قرآن میفرماید« :وَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى :و آن کس که از
مقام پروردگارش خائف بوده و نفس را از هوى باز داشته است» (نازعات .)14 :این آیه به ذکر
اوصاف بهشتیان در دو جمله بسیار پرمعنى پرداخته است .آرى شرط اول بهشتىشدن "خوف"
ناشى از "معرفت" است و شناختن مقام پروردگار و ترسیدن از مخالفت فرمان او .شرط دوم که
درحقیقت ،نتیجه شرط اول و میوه درخت معرفت و خوف است ،تسلط بر هواى نفس و بازداشتن
آن از سرکشى است؛ چراکه تمام گناهان و مفاسد و بدبختیها از هواى نفس سرچشمه مىگیرد.
ابزار نفوذ شیطان در وجود آدمى "هواى نفس" است که اگر این "شیطان درون" با "شیطان برون"
هماهنگ نشود و در را به روى او نگشاید ،واردشدن او غیرممكن است ،همانگونهکه قرآن
مىگوید« :إِنَّ عِبادِی لَیْسَ لَكَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِینَ»" :تو هرگز بر بندگان من
تسلط نخواهى یافت ،مگر گمراهانى که از تو پیروى مىکنند" (حجر .)14 :شقاوت انسان را در
"طغیان" و "دنیا پرستى" مىشمرد و سعادت او را در "خوف از خدا" و "ترک هوا" و عصاره
تمام تعلیمات انبیا و اولیا نیز همین است و بس .هواپرستى پردهاى بر عقل انسان مىکشد ،اعمال
سوءش را درنظر او تزیین مىدهد و حس تشخیص را که بزرگترین نعمت خدا و امتیاز انسان از
حیوان است ،از او مىگیرد و او را به خود مشغول مىدارد (مكارم شیرازی ،8831 ،ج .)884 :46
همچنین خداوند سبحان میفرماید« :یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ...فَال تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا ،اى کسانى
که ایمان آوردهاید ،از هوى و هوس پیروى نكنید که از حق منحرف خواهید شد» (نساء.)884 :
سرچشمه مظالم و ستمها ،هواپرستى است (مكارم شیرازی ،8831 ،ج .)861 :1
 .1استغفار

واژه استغفار از ریشه «غ ف ر» بهمعنای پوشش است (ابنمنظور ،8144 ،ج )46 :4؛ استغفار در
اصطالح ،طلب مغفرت با قول و عمل است (راغب اصفهانی ،ترجمه خداپرست .)436 :8834 ،در
آیه  31سوره مائده میخوانیم« :أَفَال یَتُوبُونَ إِلَی اللَّهِ وَ یَسْتَغْفِرُونَهُ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحیمٌ» .در این آیه با
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استفهام انكاری ،که بیانگر تأکید است ،خداوند انسانها را به سوی توبه و استغفار دعوت مینماید
و با ذکر دو صفت غفور و رحیمبودنش ،عواطف آنها را تحریك مینماید ،تا شاید به سوی خدا
باز گردند و با استغفار ،گناهانشان را بشویند و در پرتو توبه بر کماالت و فضائل انسانی خود
بیفزایند (لك علیآبادی.)41 :8834 ،
یكی از آداب استغفار این است که فرد هنگام عذرخواهی صادق باشد و از صمیم قلب پشیمان
باشد« .سَیَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرابِ شَغَلَتْنا أَمْوالُنا وَ أَهْلُونا فَاسْتَغْفِرْ لَنا یَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَیْسَ
فِی قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ یَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَیْئاً إِنْ أَرادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ کانَ اللَّهُ بِما
تَعْمَلُونَ خَبِیراً :بهزودى متخلفان از اعراب بادیهنشین (عذرتراشى کرده) مىگویند :حفظ اموال و
خانواده ،ما را به خود مشغول داشت (و نتوانستیم در سفر حدیبیه تو را همراهى کنیم) ،براى ما طلب
آمرزش کن ،آنها به زبان خود چیزى مىگویند که در دل ندارند! بگو :چه کسى مىتواند در برابر
خداوند از شما دفاع کند ،هرگاه زیانى براى شما بخواهد و یا اگر نفعى اراده کند (مانع گردد) و
خداوند به تمام اعمالى که انجام مىدهید ،آگاه است» (فتح .)88 /
استغفار و آمرزشخواهی به نوعی عذرخواهی بنده از خداست و الزمه ادب ،بندگی است که
انسان همواره به واکاوی درونی خود بپردازد و گناه را بهمنزله بیادبی در محضر موال فرض نموده
و خاضعانه و خالصانه درصدد جبران برآید .برای بیان ضرورت و جایگاه استغفار برخی شواهد را
از منابع دینی بیان مینماییم« :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) خَیْرُ الدُّعَاءِ الِاسْتِغْفَارُ ،رسول خدا(ص) فرمود:
بهترین دعا استغفار (و آمرزش خواهى) است» (کلینی ،ترجمه کمرهای ،8834 ،ج  ،1روایت :8
« .)418أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) کَانَ لَا یَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ وَ إِنْ خَفَّ حَتَّى یَسْتَغْفِرَ اللَّهَ عَزَّ وَ
جَلَّ خَمْساً وَ عِشْرِینَ مَرَّۀً ،امام صادق(ع) فرمود :که رسول خدا(ص) را شیوه چنان بود از که هیچ
مجلسى بر نمىخواست و گرچه (مدت توقفش در آن) کوتاه بود ،تا اینكه بیست و پنج بار به
درگاه خداى عزوجل استغفار مىکرد» (همان ،روایت  .)414 :8توبه و استغفار و استغاثه دائمی
پیامبر(ص) و امامان(ع) در پیشگاه خدا ،نقش عملی در تربیت امّت نیز دارد و به دیگران میآموزد
که چگونه در پیشگاه خدا به توبه ،تضرّع و انابه بپردازند و به جهت پارهای از اعمال نیك ،مغرور
نگشته و همواره خود را در بهجاآوردن حقّ بندگی خدا قاصر و مقصّر بدانند .البته توبه و استغفار
هرکس متناسب با مرتبه او است (لك علیآبادی 68 :8834 ،ـ .)64
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 .5درخواست مؤدبانه از خدای متعال

یكی از بهترین مظاهر توحید ،دعاست .انسان باید خدا را بخواند« .ادب عبودیّت» اقتضا میکند
که انسان از ربّش چیزی طلب نكند و فقط او را بخواند و تحمید و ثنا کند .آنان که به مقام تسلیم
بار یافتند ،همواره خدا را میخوانند ،بدون آنكه چیزی از او بخواهند .ادب دعوت به توحید را
بشریت از نوح(ع) به ارث برده است .حضرت نوح(ع) اینگونه دعا میکند« :رَبِّ اغْفِرْ لی وَ
لِوالِدَیَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ مُؤْمِناً وَ لِلْمُؤْمِنینَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ ال تَزِدِ الظَّالِمینَ إِالَّ تَباراً» (نوح .)41 /چنین
شخصیتی بعد از تحمل صبورانه نُه قرن و نیم ،ستمِ سرکشترین قوم و طاغیترین امت ،اکنون خود
را در محضر الهی بدهكار میداند و طلب مغفرت میکند و اینگونه دعای جهانی میکند و به ما
میآموزد (جوادی آملی ،8838 ،ج  434 :6ـ .)436
از آداب دعا این است که دعا را به اندازه دنیا و آخرت وسیع و گسترده باید نمود .در
دعاکردن به اجابت دعا یقین باید داشت و فقط به خدای سبحان باید توکل نمود« :وَ عَلَى اللَّهِ
فَتَوَکَّلُوا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِین» (مائده  .)48 /کثیرالدعابودن به انسان ارزش میدهد ،زیرا در ارتباط
مستمر و مداوم بنده با خداوند متعال درقالب دعا و نیایش ملكه حلم حاصل میشود و قدرت
تحمل و سعه صدر فرد باال میرود .و ازحیث روحی و فكری نیز رشد میکند .کسی که زیاد دعا
می کند ،هرگز دچار تكبر نمیشود .چناچه در آیه  64سوره غافر آمده است« :وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِی
أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِینَ».
نمونهای دیگر از ادب عبودیّت انبیا را در آیه  18سوره انبیاء میخوانیم« :وَ أَیُّوبَ إِذْ نادی رَبَّهُ
أَنِّی مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمینَ» :ایوب همانند سایر پیامبران هنگام دعا براى رفع این
مشكالت طاقتفرسا نهایت ادب را در پیشگاه خدا بهکار مىبرد ،حتى تعبیرى که بوى شكایت
بدهد ،نمىکرد ،تنها مىگوید :من گرفتار مشكالتى شدهام و تو ارحمالراحمین هستى .حتى
نمىگوید مشكلم را برطرف فرما ،زیرا مىداند او بزرگ است و رسم بزرگى را مىداند .همچنین
آنها هرگز از انبوه حوادث تلخ مأیوس نمىشوند ،مىایستند و استقامت مىکنند تا درهاى رحمت
الهى گشوده شود ،آنها مىدانند حوادث سخت ،آزمایشهاى الهى است که گاه براى بندگان
خاصش فراهم مىسازد تا آنها را آبدیدهتر کند (مكارم شیرازی ،8831 ،ج  118 :88ـ .)131
هنگام دعا نباید مدعی بود و از اظهار منیّتها باید پرهیز کرد .بهعنواننمونه ،حضرت موسی(ع)
در کمال ادب چنین درخواست نمود« :رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ» (قصص  .)41 /ایشان
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به حاجت خاصی اشاره ننمود ،بلكه در کمال تسلیم و رضا همه اموراتش را به خدا واگذار کرد،
زیرا که ادب بندگی اقتضا میکند که وقتی به خیر مطلق وصل میشوی و سر خوان کریم قرار
میگیری ،بهجز شكر و حمد و ثنایش نگویی و حتی هنگام نیاز ،نعمتهایی که از سر فضل عطا
نموده را برشماری و از مُنعم قدرشناسی نمایی .چنانكه در آیه  88سوره ضحی میخوانیم« :وَ أَمَّا
بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث :و نعمتهاى پروردگارت را بازگو کن» .فرد مؤدب در دعا به آداب الهی
فرافكنی نمیکند و تقصیرات خود را می پذیرد« .قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ
وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْیَ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ أَنْ تُشْرِکُوا بِاللَّهِ ما لَمْ یُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ:
بگو خداوند تنها اعمال زشت را ،چه آشكار باشد چه پنهان ،حرام کرده است و (همچنین) گناه و
ستم بدون حق و اینكه چیزى را که خداوند دلیلى براى آن نازل نكرده است ،شریك او قرار دهید
و به خدا مطلبى نسبت دهید که نمىدانید» (اعراف .)48 /

نتیجهگیری
هدف کلی تحقیق حاضر ،تبیین بنیانها و روشهای تربیت انسان مؤدب ازمنظر فلسفه
تعلیموتربیت اسالمی است .این تحقیق ازلحاظ رویكرد تحقیق درزمره تحقیقات کیفیِ قیاسی و
ازلحاظ روش ،تحلیلی ـ استنباطی و ازلحاظ شیوه گردآوری اطالعات ،کتابخانهای و فیشبرداری
است .در این تحقیق در گام اول ،بنیانهای انسانشناختی ادب در فلسفه تعلیموتربیت اسالمی با
روش قیاسی از آیات و روایات مرتبط استخراج و سپس با روش تحلیل مفهومی مورد بررسی و
تجزیهوتحلیل قرار گرفته است و در گام دوم ،روشهای تربیت انسان مؤدب با روش استنباطی در
این متون شناسایی و با بنیانهای پیشگفته مرتبط و تدوین شدند .باتوجهبه مطلبی که در ابتدای
مقاله ،مبنی بر اِخباری و زیربناییبودن گزارههای فلسفی و انشایی و روبناییبودن گزارههای تربیتی
گفته شد ،روشن است که روشهای تربیت انسان مؤدب ،مشتمل بر تعدادی گزاره ی کاربردی
تربیتی و طبعاً بر گزارههای انسانشناختی بنیادین ،استوار خواهد بود .در این نوشتار روشهای
تربیتیِ "آگاهیبخشی نسبت به کردارهای مؤدبانه و غیرمؤدبانه" و "معرفی الگوی نیكو" ،بر بنیان
فلسفی ادبشناسی و روشهای تربیتیِ" موعظه حسنه ،تشویق و تنبیه ،معاشرت با انسانهای مؤدب
و پرهیز از معاشرت با انسانهای بیادب ،تمرین و تكرار ،مبارزه با هوای نفس ،استغفار ،درخواست
مؤدبانه از خدای متعال" بر بنیان فلسفی ادب دوستی استوارند .ازسویدیگر ،مجموعه روشهای
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تربیتی نهگانه با دو مالکِ دگرپروری و خودپروری به دو گروه تقسیم شدند :چهار روش
آگاهیبخشی نسبت به کردارهای مؤدبانه و غیرمؤدبانه ،معرفی الگوی نیكو ،موعظه حسنه و تشویق
و تن بیه با مالک دگرپروری در یك گروه قرار گرفتند و پنج روشِ معاشرت با انسانهای مؤدب و
پرهیز از معاشرت با انسانهای بیادب ،تمرین و تكرار ،مبارزه با هوای نفس ،استغفار و
درخواستهای مؤدبانه از خدای متعال با مالک خودپروری در گروه دیگر جای داده شدند.
نگارنده مدعی نیست که در این تحقیق مجموعهای تمامعیار و بیکموکاست از روشهای تربیت
انسان مؤدب را در متون اسالمی شناسایی و عرضه نموده است ،لكن درحدتوان کوشش بهعمل
آمد تا شماری از مهمترین روشها با دو مالک پیشگفته ،استنباط و معرفی شوند.
باتوجهبه یافتههای این تحقیق و نیز با نظر به اینكه کودکان بهویژه در سالهای اولیة کودکی،
بسیاری از گفتارها و رفتارهای مؤدبانه و غیرمؤدبانه را از اطرافیان میآموزند ،شایسته است مربیان و
بهخصوص والدین در برخورد با کودکان و فرزندانشان از ادبیات مؤدبانهای استفاده نمایند .رعایت
روشها و شیوههای گوناگون آیین اخالقی ادبمحور ـ چه در سطح گفتار و چه در سطح کردار ـ
در کیفیت زندگی دنیوی و اُخروی انسان ،تأثیری بس مهم و ماندگار دارد .با یادگیری روشهای
تربیت انسان مؤدب میتوان جامعهای ادبشناس و ادبگرا بهتصویر کشید که مملو از زیباییها و
ارزشهای انسانی است .این همه تأکید بر اهمّیت حُسن خلق در آموزههای دینی نشان از تأثیر
بسزای آن در سرنوشت انسان دارد .هم از این روست که در فرهنگ اسالمی ،رعایت موازین و
آداب اخالقی این همه مورد توجه و تأکید و سفارش قرار گرفته است .بهعنوانمثال ،رعایت آداب
مربوط به عبادات ،آداب دیدار با برادران و خواهران دینی و معاشرت و نشست و برخاست با آنها،
آداب غذاخوردن ،برخورد مؤدبانه با والدین ،معلمان ،بزرگترها ،سالمندان ،کودکان ازجمله
مواردی است که در نظام تربیتی اسالم با جدیت تمام سفارش شده است .درپایان ،پیشنهاد میشود
محققان با کاربست اصول و روشهای تحقیق کیفی ،در بارۀ موضوعهایی مانند یافتن راهكارهای
مناسب برای عملیاتیترشدن نتایج تحقیق حاضر باتوجهبه اقتضائات و الزامات رشد متربیان در
گروههای سنی مختلف ،انجام مطالعات تطبیقی میان نظام آداب اخالقی در مكتب تربیتی اسالم با
دیگر مكتبهای و فلسفههای تربیتی غرب و نیز کشف و صورتبندی و تدوین نظامگزارگان
معطوف به بخش ادب در مكتب تربیتی اسالم درقالب برنامة درسی مدارس و دانشگاهها به پژوهش
بپردازند.
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