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ه ك تربيت اخالقی و رسيدن به اهداف متعالی اخالق اسالمی مبتنی بر به كارگيری صحيح روشهای تربيتی است

غفلت از آنها می تواند انسان را از رسيدن به هدف باز دارد و يا سير حركت او را كند كند. بنابراين كسی كه در 

صدد رشد اخالقی در خود و ديگران است بايد از روشهای تربيت اخالقی آگاهی داشته باشد و بداند در هر 

در يک تقسيم بندی اوليه می توان روشهای  شرايطی چه اقدامی او را به اين هدف متعالی نزديک می كند.

 تربيت اخالقی را به دو بخش زير تقسيم كرد:

 روشهای تربيت اخالقی خود -

 روشهای تربيت اخالقی ديگران -

هر يک از اين دو موضوع ظرائف و پيچيدگی های خاص خود را دارند، مثالً در تربيت ديگران مسائلی چون 

تأثيرگذاری روی مخاطب مطرح می شود و در تربيت خود روابط  شناخت ظرفيت مخاطب و روشهای جذب و

. يکی از تفاوتهايی كه ميان تربيت بايد در نظر گرفته شود و راههای خودسازی ميان ابعاد مختلف روان انسان

ی قخود و ديگران وجود دارد اين است كه در تربيت خود، فرض بر اين است كه انسان تصميم بر رشد اخال

دارد، بنابراين سرمايه گذاری اصلی در يافتن روشهای خودآگاه تعالی بخشيدن به صفات اخالقی انجام می شود 

اما در تربيت ديگران، ممکن است با فردی مواجه باشيم كه اساساً تصميم به رشد اخالقی خود ندارد و لذا 

ی را در او ايجاد كند و يا اينکه به صورت سرمايه گذاری اصلی مربی بايد در اين باشد كه دغدغه رشد اخالق

 با اين حال ممکن است اين دو مقوله در برخی ناخودآگاه و غير مستقيم بر بينشها و گرايشات او تأثير بگذارد. 

 روشها با هم مشترک باشند. 



 روشهای تربيت اخالقی خودبخش اول: 

به گونه ای كه ذهن و  ی وجودی انسان استمهمترين هدف تربيت اخالقی حاكم كردن توحيد بر تمام ساحتها

روشهای تربيتی نيز بايد در نهايت انسان را به سمت چنين هدفی سوق  دل و كردار انسان خدايی باشد. بنابراين

 به طور كلی روشهای تربيت ناظر به يکی از سه امر زير هستند:دهند. 

 مسلط كردن انسان بر نفس خويش. -

 غير توحيدی در انسان.از ميان برداشتن جاذبه های  -

 تقويت جاذبه های توحيدی در انسان. -

تا زمانی كه انسان بر نفس خود مسلط نباشد، حتی اگر مسير رسيدن به اهداف اخالقی را بداند نمی تواند در 

ه فرموده ب اين مسير گام بردارد زيرا بر اساس عقالنيت تصميم نمی گيرد و نفسش تحت كنترل خودش نيست.

بنابراين گام نخست در تربيت  1امير المؤمنين چه بسيار عقلی كه تحت فرماندهی هواهای نفسانی اسير است.

خود خارج كردن عقل از اسارت هواهای نفسانی است. بعد از آنکه عقالنيت بر انسان حاكم شد گام بعدی اين 

توحيدی را تضعيف كند و به تدريج آنها را از بين انسان در ساحتهای مختلف وجودی خود امور غير است كه 

ببرد، مثالً تفکرات غير توحيدی و انگيزه های غير الهی را از ميان بردارد و در عوض امور توحيدی مانند محبت 

به خدا، توجه به خدا و نيت الهی را تقويت كند. در ادامه روشهای تربيتی كه منجر به اين سه ويژگی می شوند 

 شود.مطرح می 

 آسيب شناسی نفس .1
برای پيشرفت در هر زمينه ای شناخت نقايص و كمبودهايی است كه انسان در آن زمينه دارد. برای  مهمترين راه

رشد اخالقی نيز انسان بايد فضائل و رذائل اخالقی را بشناسد و سپس هر يک از آنها را بر خود تطبيق دهد تا 

ر غير اين صورت انسان دچار خودشيفتگی می شود كه به فرموده د ببيند چه صفاتی در او شکل گرفته اند.

بدين منظور بايد برای  2.او و مانع پيشرفت و كمال استاميرالمؤمنين نشان دهنده نقصان فرد و ضعف عقالنيت 

                                            
 (605تحت ]عند[ هوى أمير)نهج البالغه، صبحی صالح ص أسير عقلكم من  1

المرء بنفسه برهان نقصه و عنوان ضعف عقله؛ خودشيفتگی انسان دليل نقصان او نشان دهنده  إعجابقال اميرالمومنين)ع(:  2

مانع فزونی : اإلعجاب يمنع من االزدياد؛ شيفتگی و قال ع(؛ 903ضعف عقل اوست. )تصنيف غررالحکم و درر الکلم ص

 (600است.)نهج البالغه صبحی صالح، ص



هر يک صفات اخالقی شاخصهای رفتاری در نظر گرفته شود و انسان رفتار خود را با اين شاخصها مقايسه 

در غير اين صورت، به دليل خوش بينی ذاتی كه انسان به خود دارد سعی می كند نيات خود را به  كند، زيرا

 بهترين شکل تفسير و توجيه كند، لذا برای مقابله با اين توجيهات نفسانی انسان بايد: 

توجه متوجه داشته باشد تا تأثير آن را در ارزيابی های خود خويش خصلت ذاتی خودتوجيه گری به  نخست:

 شود.

توجه داشته باشد كه اين خوش گمانی مانع پيشرفت اخالقی  سعی كند به نفس خود خوش گمان نباشد و دوم:

 او می شود.

 . رندكه توجيه پذي مالكهای كيفی و درونی ر اساس شاخصهای عملی انجام دهد نهارزيابی خود را بيشتر ب سوم:

اهميت بدهد، زيرا آنها با نگاه بيرونی و بی طرفانه شان  خود در شناخت چهارم: به قضاوت های منفی اطرافيان

 بهتر می توانند عيوب فرد را ببينند.

بعد از آنکه انسان عيوب و رذائل اخالقی خود را شناخت، می تواند در صدد رفع آنها و پيدا كردن راههای 

ارد و در نتيجه هرگز در صدد رفع درمانشان باشد، اما در غير اين صورت او هرگز نمی پذيرد كه چنين عيبی د

كسی كه در صدد رفع عيوب خود باشد، هيچ گاه خود را بی عيب نمی يابد، بلکه به تدريج آن نيز نخواهد بود. 

در يافتن عيوب خود دقيق تر می شود و عيوب ريزتر را نيز می بيند و به فرموده پيامبر)ص( هر گاه عيبی را در 

 9رايش آشکار می شود.خود اصالح كرد، عيب ديگری ب

پس از آنکه انسان عيوب خود را شناخت، بايد آنها را رتبه بندی كند و عيوب اصلی و فرعی را از هم تفکيک 

كند. برخی عيوب خود منشأ عيوب ديگر هستند. برخی رذائل آسيب بيشتری به نفس انسان وارد می كنند. با 

يز اولويت بندی كند و از عيوبی آغاز كند كه آسيب بيشتری درجه بندی عيوب انسان می تواند در درمان آنها ن

                                            
... رجل لم يعب أخاه بعيب حتى يصلح ذلک العيب من نفسه فإنه كلما ثالثة تحت ظل العرش يوم القيامةقال رسول اهلل)ص(  9

ه كه عيبی را ب أصلح من نفسه عيبا بدا له منها آخر؛ سه گروه روز قيامت در سياه عرش خدا هستند... ]يکی از آنها [ كسی است

برادر دينی خود نسبت نمی دهد، جز بعد از اينکه آن عيب را در خودش اصالح كرده باشد، كه اگر چنين كند هر گاه عيبی را در 

 (8خود اصالح كند، عيب ديگری برايش آشکار می شود. )تحف العقول، ص



را به نفس وارد می كنند و بيشتر مانع رشد اخالقی هستند. و سپس به به تدريج به سراغ عيوب فرعی تر و كم 

 اهميت تر برود.

 مديريت انديشه ها و اطالعات .2
دهنده ساحت گرايش و كنش اوست. از مهمترين ساحتهای وجودی انسان است زيرا خود شکل ساحت بينش 

اين ساحت خود از طريق اطالعاتی كه كسب می كند و انديشه هايی كه در ذهن پرورش می يابد تغذيه می 

كه بايد روشهای مناسب  شود. بنابراين مديريت انديشه ها و اطالعات از مهمترين گامهای تربيت نفس است

 .برای آن مورد بررسی قرار گيرد

 و پيامد انديشیپيامد شناسی 

رفتار انسان برآمده از بينشی است كه نسبت به كارهای گوناگون دارد. بنابراين كسب بينش صحيح در مورد 

اعمال مختلفی كه از انسان سر می زند اهميت وااليی دارد. شناخت واجبات و محرمات و كارهای پسنديده و 

ن است اما برای تقويت و نهادينه كردن اين محرک، ناپسند نزد خداوند گرچه محركی برای اصالح رفتاری انسا

امدها توجه به پيالزم است كه درباره پيامدهای مثبت و منفی كارهای نيک و بد نيز آگاهی خود را افزايش دهيم. 

يکی از روشهای شايع در تربيت دينی است. خداوند متعال نيز در قرآن كريم با بيان آثار اخروی اعمال انسان و 

  4متهای بهشتی و عذابهای جهنم به تشويق و تحذير انسانها می پردازد.بيان نع

بدين منظور مطالعه كتابهايی كه آثار دنيوی و اخروی گناهان را بيان كرده اند و يا پاداشها و عنايتهای خداوند به 

ر ختی دارند كه اگافراد صالح را بازگو كرده اند مفيد هستند. بسياری از گناهان پيامدهای اجتماعی و روانشنا

انسان از آنها آگاهی داشته باشد خود به خود آن را ترک می كند. بنابراين عالوه بر كتابهای دينی، مطالعه 

كتابهايی با رويکردهای روانشناختی و جامعه شناختی نيز در اين زمينه پر فايده خواهند بود. گاه نيز پيامد 

 ی شود كه تأثير بيشتری بر ذهن انسان دارد.رفتارهای انسان در قالب فيلم نمايش داده م

اما عالوه بر شناخت پيامدها به صورت كلی، انسان بايد تمرين كند كه طول روز هنگام تصميم گيريهای جزئی 

اش به پيامد كارها فکر كند و عاقبت انديشانه تصميم بگيرد و هر لحظه اين سؤال را از خود بپرسد كه نتيجه 

 مدت و بلند مدت چيست؟  اين كار من در كوتاه

                                            
 .6جلسه ،هاى اخالق: سيمای شيعيان در كالم امير مؤمناندرسسايت استاد مصباح، : "انذار و تبشير"فايل ضرابی، روش  4
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پيامد انديشی انسان بايد در آرامش و قبل از درگير شدن مستقيم با پديده صورت گيرد. مثالً اگر فرد می خواهد 

وارد اتاقی شود كه نامحرم در آن هست و احتمال وسوسه شدن دارد، بايد قبل از ورود به اتاق به پيامدهای 

زيرا هنگامی كه مواجهه مستقيم با موضوع رخ دهد، گرايش طبعی انسان ارتباط نامشروع با نامحرم فکر كند، 

 مانع فکر كردن می شود و فرصتی برای انديشه در مضرات اين كار باقی نمی گذارد. 

زياد شدن تصميمات روزانه مهم با فاصله زمانی اندک و عجله داشتن در كارها يکی از موانع پيامدانديشی 

ه در اختيار انسان است بايد طوری برای خود برنامه ريزی كند كه آرامش و طمأنينه در است. بنابراين تا جايی ك

 تصميم گيری را به همراه داشته باشد و فرصت انديشيدن به پيامدها برايش فراهم باشد. 

يست به نمشورت كردن با افراد مؤمن، صادق و با تجربه نيز می تواند تبعاتی از رفتارها را كه مورد توجه فاعل 

لذا در روايات مشورت با افراد صاحب نظر به  او گوشزد كند تا تصميم گيری درست تری از او صادر شود.

 6عنوان نشانه حزم و دورانديشی شناخته شده است.

 آيت انديشی

يکی از اموری كه در قرآن به صورت مکرر به آن توصيه شده است، توجه به آيات و نشانه های الهی است. در 

جای قرآن با اشاره به نعمتهای خداوند، نمود قدرت خداوند در طبيعت و مظاهر رحمت او، دعوت به  جای

انسانها معموالً به داليل مختلفی مانند تفريح و مسافرت و ... با طبيعت ارتباط برقرار  5آيت انديشی شده است.

ه پرندگان را می بينند و در كوهپيمايی بمی كنند، اما نگاه آيتی به طبيعت ندارند. در جنگل زيبايی درختان و 

فکر ورزش و سالمتی خود هستند. اما انسان اخالقی طبيعت پيرامون خود را نشانه های الهی و پيامهايی از 

جانب خداوند می بيند. او وقتی با درختی زيبا و پرثمر مواجه می شود، از زيبايی و نظم موجود در آن به ياد 

الق آن می افتد. گرچه هر مسلمانی به وجود اين صفات در خداوند باور دارد، اما زيبايی و حکمت و قدرت خ

كسی كه نگاه آيتی به طبيعت داشته باشد و اراده خداوند را در مخلوقاتش ببيند، در شناخت خداوند و صفات 

و عظمت  قدرتو پی بردن به او عمق و ژرفای بيشتری می يابد و لذا تأمل و تدبر در شگفتيهای آفرينش الهی 

                                            
قال مشاورة ذوی الرأی و أتباعهم؛ امام صادق)ع( می فرمايند: از  عن جعفر بن محمد عن أبيه ع قال: قيل لرسول اهلل ص ما الحزم 6

 (500، ص2فرمودند: مشورت با صاحب نظران و پيروان آنها. )المحاسن، جرسول خدا)ص( پرسيدند كه دورانديشی چيست؟ 
 .152-162، ص14درس او، سویبه ر.ک: ضرابی: تفکر: محمدتقی مصباح، 5



 7.به طوری كه برترين عبادت محسوب می شود است مورد تأكيد امامان معصوم)ع( بسيارخداوند از اين طريق 

انسان بايد در مواجهه با طبيعت مدام به خود يادآوری كند كه نگاه آيه ای را در خود حفظ كند و آن را فراموش 

ها و سياحتهای هميشگی، می توان گاه به قصد تدبر در آيات نکند. عالوه بر اشراب كردن نگاه آيه ای به مسافرت

 تکوينی خداوند مسافرتها و گشت و گذارهايی را برای خود ترتيب داد.

همه جای هستی آيات الهی هستند، اما بروز و ظهور آيات الهی نسبت به اماكن مختلف می تواند متفاوت باشد، 

ای بيشتری دارند. همچنين افراد مختلف با پيش ذهنيتهای متفاوت مثالً طبيعتهای بکر و دست نخورده نمود آيه 

ممکن است برانگيخته شدن نگاه آيه ای در آنها متفاوت باشد، مثالً ممکن است برای فردی دريا، برای ديگری 

كوه و برای سومی ديدن جانداران زنده تأثيرگذارتر باشد. هركس می تواند آيه هايی كه برايش پررنگتر هستند 

 را بشناسد و تمركز بيشتری بر آنها داشته باشد.

كسی كه نگاه آيتی داشته باشد تمام دانشهايی كه درباره جهان هستی كسب می كند اعم از زيست شناسی، 

ستاره شناسی، فيزيک و شيمی و ... برای او تبديل به كالس خداشناسی می شود، زيرا او به جای توجه به 

را می بيند. بنابراين آيت انديشی هم در مواجهه مستقيم با طبيعت می تواند رخ انگشت اشاره، مقصود اشاره 

 دهد و هم در مطالعه درباره واقعيتهای موجود در طبيعت و يا ديدن فيلمهای مستند در اين زمينه. 

جز او به تدريج و با استمرار در نگاه آيه ای فرد به جايی می رسد كه همه چيز را نشانه خداوند می يابد و 

 فاعلی در جهان نمی بيند. 

                                            
به فرموده امام صادق)ع( تفکر در قدرت خداوند برترين عبادت است. از سوی ديگر انچه مورد توصيه است تفکر در آفرينش  7

در ذات خداوند. از اين رو جمع مفاد روايات اين است كه تفکر در آفرينش خداوند و پی بردن به قدرت خداوند است نه تفکر 

خالق هستی از اين طريق، برترين عبادت است. عن أبی عبد اهلل ع قال: أفضل العبادة إدمان التفکر فی اهلل و فی قدرته؛ امام 

قال النبی)ص( تفکروا فی خلق اهلل و  (66، ص2)كافی، جر قدرت اوست.صادق)ع(: برترين عبادت، استمرار تفکر در خداوند و د

 (260، ص1مجموعه ورام، جال تفکروا فی اهلل؛ پيامبر اكرم)ص(: در آفريدگان خدا تفکر كنيد و در ذات خدا تفکر نکنيد.)



 مبارزه با انديشه های شيطانی

در روايات اهل بيت )عليهم لهی و انديشه های شيطانی است. انسان همواره در كشمکش ميان انديشه های ا

.. 8السالم( بيان شده است كه قلب انسان دو گوش دارد كه در يک گوش ملک و در گوش ديگر شيطان می دمد.

متعددی از قرآن منشأ اعمال ناشايست انسان، زينت دهی عمل زشت از سوی شيطان شمره شده . در آيات 

ام به عنوان مثال پيش از انجفرد اخالقی بايد سعی كند انديشه های شيطانی را از خود دور كند. بنابراين  3است.

ارتکاب گناه را در انسان  يک گناه همواره دو دسته انديشه درون انسان وجود دارد: انديشه هايی كه ترس از

تقويت می كند و انديشه هايی كه كم اهميت بودن و بی خطر بودن آن را تقويت می كند. برای اينکه انسان به 

د بيشتر كند و انديشه های نوع دوم را در خود كم گناه نيفتد بايد سعی كند انديشه های دسته نخست را در خو

ی گناه در دنيا و آخرت مطالعه كند و يا در فوائد و بركات تقوی و و كمتر كند. مثالً در مورد آثار منف

پرهيزگاری انديشه كند و يا در مورد عظمت خداوند و اهميت اوامر او تفکر كند و در نقطه مقابل انديشه هايی 

ار ديگر من كه آن قدر گناه كرده ام كه اين يک ك»، «همه اين گناه را می كنند، پس اشکالی ندارد»مانند اينکه 

وانم با توبه می ت»، «گناههای بزرگتری هست كه بايد از آنها پرهيز كنم»، «تأثير چندانی در سرنوشت من ندارد

و ... را از خود دور كند. اما دور كردن اين انديشه ها به اين صورت ميسر می شود كه « اثر اين گناه را رفع كنم

اگر همه به چاه بيفتند من نبايد دنبال »ود احضار كند مثل اينکه انسان شواهد بطالن اين انديشه ها را در ذهن خ

اميدوارم خداوند گناهان قبلی مرا ببخشد و هر گناهی به اندازه خودش كار مرا سخت تر می كند و »، «آنها بروم

 ارسرپيچی از آفريدگ همه گناهان بزرگند زيرا»، «شايد با اين گناه ديگر شايستگی بخشش را از دست بدهم

شايد فرصت توبه پيدا نکنم و شايد گناه كردن برايم عادی شود و ديگر احساس نياز به توبه در »، «هستی هستند

اگر انسان مغلوب انديشه های شيطانی شد و مرتکب گناه شد، بايد انديشه هايی را و ... . اما  «خود نداشته باشم

ديشه های نااميد كننده پرهيز كند. مثالً اگر اين انديشه در خود تقويت كند كه او را به سمت توبه بکشاند و از ان

كار تو ديگر اصالح پذير نيست، زيرا تو از روی عمد اين كار را انجام دادی و توبه »به ذهنش خطور كرد كه 
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ته او د و فرشديگری شيطانی فتنه گر است، يکی او را امر می كند و يکی او را بر حذر می دارد. شيطان او را به گناهان امر می كن
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، بايد سعی كند اين انديشه را از خود دور سازد و اين «ات را شکستی و ديگر جايی برای توبه نگذاشته ای

موالی من كريم است و خودش فرموده: نااميدی از رحمت من از بزرگترين گناهان »خود بينديشد: گونه با 

 10«است. وسعت رحمت او بزرگتر از زشتی گناه من است.

صورت بايد  زير اقدامات، ی آسمانی را جايگزين انديشه های ضد اخالقی كندبرای اينکه انسان انديشه ها

 :گيرد

انديشه های شيطانی و غير اخالقی را بشناسد تا آنها را از انديشه های الهی و و نشانه های عالئم  .1

مثالً انديشه ای كه انسان را به سمت گناه سوق می دهد و يا فرد را از توبه كردن اخالقی تمييز دهد. 

 هباز می دارد يا مانع انجام كار نيک می شود جزو انديشه های شيطانی است و بر عکس آن، تفکراتی ك

 انسان را به نيکی و احسان و بخشش و توبه وا می دارد انديشه های الهی هستند.

سپس انسان بايد بفهمد در چه موضوعاتی بيشتر انديشه های شيطانی دارد و در اين موضوعات به  .2

صورت هدفمند با مطالعه كتابهای دينی و ساير راههای كسب بينش، انديشه های الهی را در خود 

 تزريق كند.

با كسانی رفت و آمد و معاشرت كند كه انديشه های الهی دارند و از معاشرت با كسانی كه انديشه  .9

 های شيطانی را القاء می كنند پرهيز كند.

ه رمانهايی كرسانه هايی كه استفاده می كند، در منابع تغذيه ذهنی اش مانند فيلمهايی كه می بيند،  .4

ت كافی از نويسنده و توليد كننده اثر، اطمينان بيابد كه اين مطالعه می كند و ... دقت كند و با شناخ

منابع تغذيه ذهنی، انديشه های مسموم را به ذهن او وارد نمی كنند بلکه انديشه های الهی را در او 

 نهادينه می كنند.

 عبرت آموزی

كند همگی می  پيشامدهايی كه در اطراف انسان رخ می دهند و يا تجربياتی كه انسان در زندگی كسب می

توانند منبع آگاهيهای بيشتر وی باشند. يک رويداد را می توان از زوايای مختلفی مورد بررسی و تحليل قرار 

داد. انسان اخالقی سعی می كند رخدادهايی كه می بيند را از زاويه رابطه انسان با خداوند مورد بررسی قرار 

 دهد. 
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برای مثال فرض كنيد يک سانحه رانندگی برای شخصی رخ دهد. فردی كه چنين تجربه ای برايش روی می 

دهد می تواند آن را از جنبه اسباب مادی مورد بررسی قرار دهد و مثالً بگويد به دليل سرعت زياد يا خواب 

ا كند از اين به بعد نکات ايمنی ر آلودگی اين سانحه رخ داد. در نتيجه وی با درس گرفتن از اين اتفاق سعی می

در رانندی رعايت كند. اما همين واقعه را می توان از زاويه اسباب آسمانی مورد تحليل قرار داد. مثالً اگر پيش 

از آن فرد گناهی مرتکب شده باشد و يا مسير انحرافی را انتخاب كرده باشد می تواند سانحه روی داده را به 

ه خداوند ببيند كه برای بيدار كردن او و يادآوری مسير درست پيش پای او قرار داده عنوان هشداری از ناحي

 شده است و بدين ترتيب به اصالح رفتار خود اقدام كند. 

نمونه ديگر اين است كه فردی برای بر طرف شدن يکی از نيازهايش از دوستانش تقاضای كمک كند ولی آنها 

آن شخص می تواند اين موضوع را از نظر روابط اجتماعی كه با دوستانش از ياری رساندن به وی دريغ كنند. 

دارد مورد بررسی قرار دهد. در عين حال می تواند از جنبه رابطه خود با خداوند موضوع را بررسی كند و 

بفهمد كه چون خواسته خود را پيش خداوند نبرده است و به جای اتکا به او، رو به بندگانش كرده و چشم 

 دش به بندگان خدا بوده است با شکست مواجه شده است. امي

همانند مثالهای فوق، برای اينکه روحيه عبرت آموزی در انسان نهادينه شود، در ساير رويدادهايی كه پيرامون 

وی رخ می دهد نيز همواره بايد به اين فکر كند كه خداوند  اكنون با اين اتفاق چه پيام و چه درسی را می 

او بدهد. چنين تفکری از برترين عبادات است. حديث معروف پيامبر)ص( كه يک لحظه )يا ساعت(  خواهد به

تفکر برتر از شب زنده داری و عبادت در طول يک شب است، نيز اشاره به چنين تفکری دارد. يکی از اصحاب 

ت فرمود: ]مثالً[ امام صادق)ع( از ايشان درباره اين حديث سؤال كرد كه مقصود چگونه تفکری است؟ حضر

وقتی از كنار خانه خراب شده ای می گذرد، بگويد: سازندگان تو كجايند؟ ساكنان تو كجايند؟ چرا سخن نمی 

 11گوييد؟
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در قرآن نيز نقل تاريخ گذشتگان با محوريت عبرت آموزی مطرح می شود كه به دليل مرتبط بودن با تجارب 

و اين پيام را به انسان منتقل می كند كه تاريخ را با نگاه عبرت  انسانها از تأثيرگذاری بيشتری برخوردار است

 12آموزانه مطالعه كند.

كسی كه روحيه عبرت آموزی داشته باشد، همه چيز برای او پندر و اندرز می شود و پيامی الهی را به او منتقل 

صر پندی بدهيد. حضرت)ع( می كند. هارون الرشيد به امام كاظم)ع( نامه ای نوشت با اين مضمون كه مرا مخت

 19در جواب نوشتند: در هر چيزی كه چشمان تو آن را می بيند، پندی هست.

 مديريت خطورات و توجهات .9
عالوه بر مديريت انديشه ها و اطالعات، كسی كه در صدد تربيت خود می باشد بايد خطورات ذهنی و 

از حقيقتی آگاهی داشته باشد اما به آن توجه توجهات نفسانی خود را نيز مديريت كند، زيرا ممکن است انسان 

در محيط اطراف انسان اشياء مختلفی وجود دارند و اتفاقات گوناگونی رخ می دهند. در اين ميان هر كس نکند. 

توجه و تمركز خود را به بخشی از اين واقعيتها معطوف می كند. اين توجه ها و بی توجهی ها، به تدريج وزن 

را در ديد انسان كم و زياد می كند. بنابراين انسان بايد توجه های خود را مديريت كند تا به و اهميت واقعيتها 

اموری كه از ديد الهی دارای اهميت هستند بيشتر اهميت بدهد. برای مديريت خطورات و توجهات راهکارهای 

 زير الزم است به كار گرفته شوند.

 

 

 غفلت زدايی

دنيوی را می دانند، اما به دليل غرق شدن در لذات دنيوی از اين حقيقت آشکار  همه انسانها فانی بودن زندگانی

غافل می شوند و در دنيا طوری رفتار می كنند كه گويی سرای ابدی آنهاست. غفلت از فانی بودن دنيا، موجب 

اخالقی  اسدافزايش گرايش به دنيا و محوريت يافتن حب دنيا در رفتار انسان می شود كه منشأ بسياری از مف

                                            
ول، ا جلسه قرآن، هایداستان آينة در انسان انحطاط و ترقی عوامل اخالق: هایدرس سايت استاد مصباح،ضرابی، نقل داستان:  12

 .35-36سال 
ء تراه عينک إال و فيه موعظة. عظنی و أوجز قال فکتب إليه ما من شی -جعفر ع كتب هارون الرشيد إلى أبی الحسن موسى بن 19

 (137، ص6)وسائل، ج



يک انسان اخالقی و الهی به امور دنيوی اهميت كمتری می دهد و توجه بيشتری به آخرت دارد. آخرت است. 

از اين رو تفکری كه غفلت را از انسان بزدايد، يک  گرايی بسياری از رذائل اخالقی را از انسان دور می كند.

برسد، بايد به فانی بودن  آخرت گرايی خصلت برای اينکه انسان به 14ساعتش ارزش يک سال عبادت را دارد.

انسان بايد ياد مرگ را در خود تقويت كند. بر اساس دنيا و عظمت بهشت و جهنم بينديشد. عالوه بر اين 

يکی از راههايی كه توجه انسان  16روايات اهل بيت)ع( انسان بايد همواره مرگ را در پيش چشمان خود ببيند.

ه مرگ افزايش می دهد رفتن به قبرستانهاست. بسياری از علمای بزرگ اخالق برنامه ثابتی در رفتن به را ب

راسم شركت در معمل به بسياری از دستورات دينی مانند قبرستان داشته اند تا هرگز از ياد مرگ غافل نشوند. 

و انجام اعمال عبادی به نيابت از آنها  خواندن نماز ليلة الدفن تشييع از دست رفتگان، خيرات دادن برای آنها،

 خود به خود باعث زنده شدن ياد مرگ در انسان می شود.

 :توجه داشتن به فانی بودن دنيا و پرهيز از غفلت زدگی بايد اقدامات زير را انجام دهدبه طور كلی انسان برای 

وجه كند چنانکه هنگامی كه لذات دنيوی توجه او را جلب می كنند به زودگذر بودن آنها ت .1

ها ؛ ياد كنيد تمام شدن لذتاذكروا انقطاع اللذات و بقاء التبعات( در اين باره می فرمايند: اميرالمؤمنين)ع

 15و باقی ماندن پيامدها را.

 از محيطهايی كه غفلت را در انسان پرورش می دهد مانند مجالس لهو و لعب پرهيز كند. .2

در عوض با كسانی رفت و آمد كند كه او  تواند كمتر معاشرت كند.با افراد دنيا زده و اهل غفلت تا می  .9

 را به ياد خدا می اندازند.

 يادت، عبرنامه ای برای رفتن به محيطهای غفلت زدا داشته باشد، مثالً برای سر زدن به خانه سالمندان .4

 مواقع عالوه برشركت در مراسم ختم خويشان و دوستان برنامه ريزی كند و در اين بيماران بد حال يا 

خوشحال كردن بيمار يا انجام وظيفه نسبت به فرد از دنيا رفته، قصد هشيار كردن خود را نيز داشته 

انسان بايد خود را به جای آنها بگذارد و به اين فکر كند  .شد و با بی توجهی اين كار را انجام ندهدبا

ی كه خداوند برای زندگی در دنيا به او كه ممکن بود او دچار چنين حادثه ای شده باشد تا قدر فرصت

داده است را بشناسد و از آن استفاده صحيح كند. امام صادق)ع( در اين باره می فرمايند: وقتی جنازه 
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ای را حمل و تشييع می كنی، طوری باش كه گويی تو آن جنازه حمل شده هستی و گويی از خدای 

ل نيک انجام دهی، آنگاه نگاه كن چگونه بايد عمل خود خود خواسته ای تو را به دنيا بازگرداند تا عم

 17را از نو آغاز كنی.

سعی كند هر از گاهی در مجالس وعظ انسانهای وارسته اخالقی شركت كند چرا كه به فرموده  .6

 18موعظه موجب غفلت زدايی و بيداری انسان است.اميرالمؤمنين)ع( 

ردن به موسيقيهای طرب انگيز است. يکی از عواملی كه موجب غفلت انسان می شود گوش سپ .5

همچنين محتوای آهنگها نيز گاه به گونه ای است كه دنيا زدگی را در انسان تقويت می كند. بنابراين 

 دقت در آهنگ و محتوای موسيقی برای پرهيز از غفلت زدگی بسيار مهم است.

عادت يافتن به ذكر زبانی نيز يکی از عوامل غفلت زدا است. انسان بايد سعی كند در طول روز يک يا  .7

چند ذكر كه مضمون آن مورد عالقه  اوست پايبند باشد و در اوقات مختلف روز مانند زمان حركت از 

د تکرار كند و جايی به جای ديگر، زمان استراحت، زمانی كه منتظر آمدن كسی است، آن ذكر را با خو

ر افزايش آن ذكحقيقت  به محتوای ذكر نيز توجه داشته باشد. بدين وسيله هم باور شخص بهسعی كند 

اميرالمؤمنين)ع( در توصيف كسانی كه توجه به آخرت  می يابد و هم از غفلت زدگی دور می شود.

و در  13دارند و دچار غفلت نمی شوند می فرمايد ذكر، زبانشان را شتابان به تحريک در آورده است

  20جای ديگر می فرمايند ذكر موجب جالی دلها، شنوا شدن گوشها و بينا شدن چشمهای دل می شود.

 

 پااليش محيط

مهم تربيت اخالقی مطرح شد كه می توانند به تدريج صفات و شخصيت انسان را در سطور پيشين روشهای 

تغيير دهند. اما بايد توجه داشت كه انسان نمی تواند توجهات و انديشه های خود را كامالً از محيطی كه در آن 

                                            
عن عجالن أبی صالح قال: قال أبو عبد اهلل ع يا أبا صالح إذا حملت جنازة فکن كأنک أنت المحمول أو كأنک سألت ربک  17

 (77)الزهد، ص الرجوع إلى الدنيا لتعمل فانظر ما ذا تستأنف
(؛ قال 224نجلی الغفلة؛ با موعظه ها غفلت بر طرف می شود. )تصنيف غرر الحکم، صقال اميرالمومنين)ع(: بالمواعظ ت 18

 ثمرة الوعظ االنتباه؛ ثمره موعظه بيداری است. )همان(اميرالمومنين)ع(: 
 .111نهج البالغه، ص 13
جالی  سبحان ذكر را موجبإن اهلل سبحانه و تعالى جعل الذكر جالء للقلوب تسمع به بعد الوقرة و تبصر به بعد العشوة؛ خدای  20

دلها قرار داده است كه دل بعد از سنگينی گوش با آن شنوا می شود و بعد از ضعف بينايی با آن بينا می شود.)نهج البالغه، 
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جلب می كنند. قرار دارد جدا و مستقل كند. به طور خودكار اموری در محيط هستند كه توجه انسان را به خود 

بنابراين انسان بايد به محيطی رفت و آمد كند كه بيشتر موجب انتقال انديشه ها و توجهات الهی به او می 

شوند. برای مثال قطعاً حال معنوی و توجهی كه انسان در حرمهای مطهر اهل بيت)ع( و يا در مساجد دارد با 

 حال او در خانه متفاوت است. 

ری كه انسان در طول زندگی با آنها ارتباط برقرار می كند، محيطهای ثابتی مانند خانه و عالوه بر محيطهای متغي

محل كار وجود دارد كه بر روی انسان تأثيرگذار هستند.  بنابراين پااليش اين محيطها از اهميت ويژه ای 

ان شوند می توانند انس برخوردار است. مثالً طرز پوشش افراد داخل خانه و يا تابلوهايی كه بر ديوار نصب می

 را به سمت غفلت يا ياد خدا سوق دهند.

 مديريت ورودی های صوتی و تصويری

يکی از عوامل مؤثر بر توجهات انسان ورودی های صوتی و تصويری است كه انسان از طريق رسانه، فضای 

ست به طور طبيعی انسان به مجازی و ... دريافت می كند. با توجه به جذابيت هايی كه در اين گونه برنامه ها ه

آنها عالقه مند است. اين عالقه ممکن است باعث شود كه بدون مالحظه تأثير اين محصوالت فرهنگی، تغذيه 

 21نامناسبی برای روح خود فراهم كنيم و در نتيجه توجهات نفسانی خود را به دست اين رسانه ها قرار دهيم.

 ی زير بايد مورد توجه قرار گيرد:برای مديريت تغذيه های رسانه ای راهکارها

آشنا شدن با اهداف فرهنگی مثبت يا منفی توليد كننده های محصوالت رسانه ای، باعث می شود  -

 انسان بفهمد آن محصول فرهنگی چه تأثيری روی ذهن و دل او می خواهد بگذارد.

 های ناسالم كرد.يافتن برنامه های فرهنگی جذاب و سالم كه بتوان آنها را جايگزين برنامه  -

پر كردن اوقات فراغت با تفريحات سالم برای جلوگيری از كشيده شدن به سمت ورودی های  -

 صوتی و تصويری فاسد.

                                            
شايد به دليل همين تأثير شديدی كه شنيده های انسان بر روح او می گذارد، امام جواد)ع( گوش سپردن به سخن گوينده را  21

فإن كان الناطق يؤدی عن اهلل عز و جل فقد عبد اهلل و إن كان  من أصغى إلى ناطق فقد عبدهون عبادت كردن او می شمارند: همچ

؛ كسی كه به گوينده ای گوش بسپارد، همانا او را پرستيده است. حال اگر گوينده از الناطق يؤدی عن الشيطان فقد عبد الشيطان

، 5را عبادت كرده و اگر از جانب شيطان سخن بگويد شيطان را عبادت كرده است.)كافی، ججانب خداوند سخن بگويد، خدا 
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در معرض ديد و دسترس قرار دادن وسائلی مانند موبايل و كامپيوتر برای ساير اعضای خانواده و  -

فظ آبروی خود از رفتن به سمت فيلمها پرهيز از تنهايی و انزوا. زيرا در اين صورت انسان برای ح

 و تصاوير فسادانگيز دوری می كند.

 مديريت احساسات و هيجانات .4
مهمترين ساحت وجودی انسان ساحت گرايشات اوست. حب و بغض های انسان منشأ تمام رفتارهای او و 

بادی را ناسد و اين متعيين كننده سبک زندگی اوست. بنابراين انسان بايد مبادی حب و بغض را درون خود بش

 به گونه ای هدايت كند كه محبتهای الهی در او تقويت شوند و محبتهای دنيوی در او تضعيف شوند. 

اگر يک غذای لذيذ را در نظر بگيريم، عوامل متعددی می تواند در ميزان عالقه ما به آن غذا تأثيرگذار باشد، 

بخشی آن، شنيدن بوی غذا، چشيدن مزه غذا، همراه مثل شنيدن اوصاف آن غذا، صحبت كردن در مورد لذت 

بودن غذا با خوردنيهای لذت بخش ديگر و ... . بنابراين انسان می تواند عالقه اش را به يک چيز، تقويت يا 

 راهکارهای زير برای مديريت گرايشات پيشنهاد می شود.تضعيف كند. 

 ابراز عشق

دارند. اين محبت فطری يک سرمايه و گوهر خدادادی است كه همه انسانها خالق و آفريننده خود را دوست 

بايد به خوبی از آن محافظت كرد و سعی در تقويت و رشد آن داشت. يکی از راههای تقويت محبت، ابراز 

با ابراز محبت به هم ديگر عالقه ای كه ميانشان هست را  يا دو همسر محبت است. همان طور كه دو دوست

 دگان خدا نيز می توانند با ابراز محبت به خالق هستی محبت خود را فزونی بخشند. بنعميقتر می كنند، 

برای ابراز محبت به خالق هستی، انسان بايد عاشقانه سخن گفتن با او را ياد بگيرد. دعاها و مناجاتهای امامان 

ات می توان با ادبي دعاهاعاشقانه با خداوند است. بر اثر انس با اين  گفت و گویمعصوم)ع( برترين نمونه های 

گوش سپردن به صوت كسانی كه اين دعاها را با لحن عشق ورزی با خداوند آشنا شد و آن را به كار گرفت. 

اشد انس گرفته ب عاشقانه مناجات كسی كه با ادبياتزيبا و دل نشين خوانده اند تأثير آنها را افزايش می دهد. 

ود و با آهنگ دل نشين خود عاشقانه با خداوند سخن خود نيز می تواند متناسب با حال و شرايطش، با زبان خ

 بگويد.

در خلوت و در سکوت شب، تمركز و توجه قلبی فرد را افزايش می دهد و اثر آن را بر دل  عشق ورزی معنوی

ادن خلوت عاشقانه با خالق هستی بر خواب و ساير لذتهای او دو چندان می كند. عالوه بر اينکه ترجيح د



دنيوی خود نوعی ابراز محبت صادقانه است و موجب افزايش اين پيوند قلبی می شود. برای همين در 

 دستورات دينی تأكيد بر سحرخيزی و مناجات شبانه با خداوند است. 

ب باشد. دعا خواندن اگر صرفا به قصد رسيدن بسيار مهم است كه مناجات برآمده از دل و همراه با حضور قل

به پايان دعا و انجام يک عمل عبادی باشد، اثر بسيار اندكی در انسان خواهد داشت و موجب كسل كننده شدن 

عمل می شود، بلکه با ايجاد ذهنيت منفی نسبت به اعمال عبادی، مانع لذت بخش بودن آن در دفعات بعدی نيز 

ی اينکه مناجات با خداوند با توجه قلبی و شيرين و لذت بخش باشد بايد به نکاتی بنابراين برا 22می شود.

 توجه شود:

تنوع بخشی به مضامين و آشنا بودن با دعاها و مناجاتهای گوناگون برای اينکه هر بار يکی از آنها  -

 29را مد نظر قرار دهد و دعاها برای او تکراری نشوند.

، يعنی موقعی كه احساس می كند حال مناجات كردن ندارد، اين توجه به اقبال و ادبار قلبی خود -

دارد،  نيايشكار را بر خود تحميل نکند و موقعی كه احساس می كند حال روحی مناسبی برای 

 24فرصت را از دست ندهد و اين كار را به زمان ديگری موكول نکند.

 از نظر كميت دعا نيز به ظرفيت قلبی خود نگاه كند. -

به گرايش قلبی خود توجه كند و مضامينی كه بيشتر به آن عالقه دارد را  مضمون دعادر انتخاب  -

 برگزيند. 

 

                                            
؛ دلها هم ع(: إن للقلوب شهوة و إقباال و إدبارا فأتوها من قبل شهوتها و إقبالها فإن القلب إذا أكره عمیاميرالمومنين )قال  22

خواستن و روی آوردن سراغش برويد، چرا كه قلب وقتی نخواهد  خواستن و روی آوردن دارند و هم پشت كردن، پس از جنبه

 (609كور می شود.)نهج البالغه، ص
؛ دلها نيز همانند بدنها خسته می الحکم إن هذه القلوب تمل كما تمل األبدان فابتغوا لها طرائف اميرالمومنين)ع( می فرمايند:29

 (489. )نهج البالغه صبحی صالح، صشوند، پس برای آن به دنبال حکمتهای شگفت و نو باشيد
؛ دلها إن للقلوب إقباال و إدبارا فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل و إذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض قال اميرالمومنين )ع(: 24

ر ، با آن تنها بروی آوردن و پشت كردن دارند. پس آنگاه كه روی آورد دل را بر مستحبات به كار گيريد و آنگاه كه پشت كرد

بکاء العيون و خشية القلوب من رحمة اهلل تعالى فإذا وجدتموها  قال أمير المؤمنين ع (690واجبات اكتفا كنيد.)نهج البالغه، ص

؛ اشک چشم ها و خشيت دلها از رحمت خدای متعال است، پس آنگاه كه اين رحمت را دريافت كرديد، دعا كردن فاغتنموا الدعاء

 (917اريد. )مکارم االخالق، صرا غنيمت شم



عالوه بر خداوند، روش ابراز عشق را نسبت به چهارده معصوم)عليهم السالم( نيز می توان به كار گرفت و به 

زيارات مأثوره راه ابراز عشق به امامان)ع( را به انسان ياد می دهد و  اين وسيله رابطه قلبی با آنها را تقويت كرد.

 با الگو گرفتن از آنها، فرد عاشق می تواند خود نيز با مضامين و عبارات عاشقانه با امام خويش سخن بگويد.

 ابراز نياز

ن نيازها می تواند انسان احتياجات بسيار زيادی در امور مختلف دارد كه برای رفع آنها تالش می كند. اي

اقتصادی، اجتماعی، عاطفی، جسمی و ... باشد. يکی از راههای تقويت رابطه با خداوند ابراز نياز به درگاه الهی 

و درخواست رفع حاجات از اوست. بدين ترتيب انسان هم كوچکی و نيازمند بودن خود را متوجه می شود و 

روايات نيز تأكيد شده است كه حتی كوچکترين احتياجات در  26هم وابستگی اش به رحمت و عنايت الهی را.

 . بنابراين دعايَا مُوسَى سَلْنِی كُلَّ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ حَتَّى عَلَفَ شَاتِکَ وَ مِلْحَ عَجِينِکَخود را از خداوند بخواهيد: 

د بلکه در همه امور بايكردن و ابراز نياز به درگاه الهی تنها مخصوص احتياجات بزرگ و اساسی انسان نيست 

حاجت كمک و ياری خداوند را طلب كنيم تا وابستگی همه جانبه مان به خداوند را به خود يادآور شويم. 

 25كليد عطايای الهی است.خواستن، بهانه رفتن در خانه دوست، مايه نشاط روح، حيات جان و 

می شود انسان عمق به آنان است و موجب توسل و واسطه قرار دادن اهل بيت)ع( نيز راهی برای ابراز نياز 

ن به ی به آنها پيدا كند و از سوی ديگر راه رسيددلبستگی بيشترخود به آنان را درک كند و در نتيجه وابستگی 

 27.سعادت برای انسان هموار شود

 توبه

 است. عملهمان طور كه گرايش انسان بر روی رفتار او تأثير می گذارد، رفتار نيز بر گرايش تأثيرگذار 

ناشايستی كه از انسان سر می زند، از طرفی به مرور زمان تنفر و انزجار از بدی را در انسان كاهش می دهد، 

به توجيهات نفسانی روی می  زيرا فاعل برای تسکين نفس خود آن عمل را برای خود عادی جلوه می دهد و

می شود و از سوی ديگر به فاعل آن عمل اين  به تدريج ترس از گناه در او كمو با نديدن عقوبت عاجل  آورد

                                            
 .40-98ص ،دوست درگاه بر محمدتقی مصباح، ضرابی، دعا: 26
 .20-16ص ،دوست درگاه بر محمدتقی مصباح،ضرابی، دعا:  25
 .98 ، جلسه(عشره خمس مناجات شرح) نياز و راز های اخالق:درس ضرابی، توسل: سايت استاد مصباح، 27



ذهنيت را القاء می كند كه شخصی گنه كار است و با پذيرفتن اين برچسب، توقع و انتظاری كه فرد از خودش 

 دارد كاهش می يابد. 

رده كخداوند متعال با قرار دادن مکانيزم توبه راهی برای مقابله با اين آثار روانی مخرب را برای انسان فراهم 

در توبه اوالً انسان بايد اعتراف به گناه كند و از عمل صورت گرفته ابراز پشيمانی كند و بدين ترتيب مانع است. 

عادی شدن گناه برای خود و توجيهات نفسانی اش می شود و ثانياً با اين ذهنيت كه خدای متعال توبه او را می 

د در ذهنش باقی می ماند و مانع درونی شدن و پذيرفته پذيرد و او را پاک می گرداند، شخصيت مثبتی از خو

شدن برچسب منفی برای فرد می شود. بدين ترتيب توبه و اميد به بخشايش الهی مانع سست شدن ارتباط قلبی 

 انسان با خداوند می شود.

ا مستعد ر بدين ترتيب تأسف و پشيمانی از اشتباهات گذشته همراه با اميد به جبران و بخشش خداوند، انسان

دريافت رحمت الهی می سازد. ميزان دريافت ما از رحمت الهی و قبولی توبه بستگی كميت و كيفيت تحول 

معنوی و پشيمانی ما از لغزشها و اميدمان به رحمت الهی دارد. هر چه توبه قوی تر و راسخ تر باشد، قدرت آن 

 28بود.در محو كردن آثار گناه در روح و روان انسان بيشتر خواهد 

 قدردانی

يکی از راههای تقويت محبت به خداوند، ياد كردن نعمتها، امکانات و امتيازاتی است كه به انسان داده است. 

اين روش در روايات نيز مطرح شده است. به فرموده امام زين العابدين)ع( خدای متعال به حضرت موسی)ع( 

را نيز نزد من محبوب ساز. حضرت موسی)ع( عرض وحی كرد كه مرا نزد بندگانم محبوب گردان و بندگانم 

 23كرد چگونه چنين كنم؟ خداوند فرمود: نعمتهای مرا به يادشان بياور تا مرا دوست بدارند.

ذكر نعمتهای خداوند بايد به صورت جزئی و مصداقی باشد تا تأثير بيشتری داشته باشد. برخی نعمتها عام 

هستند و شامل همه انسانها يا قشر زيادی از آنها می شوند و برخی خاص هستند و محدود به عده ای اندک. 

ند محبت بيشتری را در دل توجه كردن به نعمتهای خاص و ويژه كه هر كس در زندگی خود دارد، می توا

 انسان ايجاد كند. 
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در تعقيبات بعد از نمازهای يوميه، انسان سی و سه مرتبه الحمد هلل می گويد و يا در شرايط ديگری در طول 

روز ممکن است واژه شکر را برای خدا به كار ببرد، اما برای اينکه اين اذكار دارای اثر بيشتری باشند بهتر است 

ن هر يک از آنها، انسان سعی كند يکی از نعمتهای خداوند به او را در ذهن خود حاضر كند و در هنگام گفت

ذكر را ناظر به آن بيان كند. اينگونه انسان به عظمت نعمتهای خداوند بيشتر پی می برد و لطف خداوند برايش 

 ملموس تر می شود و در نتيجه محبتش به خداوند نيز بيشتر می شود.

 

 يابیو الگوشناسی الگو

رشد اخالقی در گرو سرمشق گرفتن از انسانهای اخالقی وارسته است كه در رأس آنها حضرات معصومين)ع( 

قرار دارند. الگوهای اخالقی از طرفی مسير صحيح رشد را به فرد معرفی می كنند و از سوی ديگر با پيوند 

ارد دارد زيرا دوست د بيشتری برای رشد اخالقینگيزه عاطفی كه ميان فرد و الگوی او برقرار می شود، انسان ا

الگو بيشترين تأثير را بر رفتار انسان دارد و الگوگيری به هر چه بيشتر خود را شبيه الگوی اخالقی خود كند. 

 90عنوان بهترين وسيله تربيت شناخته می شود.

ار داده معصوم)ع( را برای انسانها قربا توجه به نقش تربيتی الگوگيری می توان گفت اينکه خداوند متعال امامان 

مطالعه درباره زندگانی و سيره اهل بيت)ع( و شركت در مجالس مدح  91است، از بزرگترين نعمتهای اوست.

بک شبيه كردن س .الگوهای حقيقی حيات آشنا و پيوند قلبی با ايشان را تقويت می سازد ايشان انسان را با

در كارهای ساده و جزئی حس قرابت بيشتری به انسان می دهد و  زندگی خود به سبک زندگی اهل بيت)ع(

 مقدمه ای برای تبعيت كامل و حقيقی از آنها در امور اساسی زندگی است.

انسان بايد در جامعه ای كه در آن زيست می كند به دنبال شخصيتهای اخالقی و الهی بگردد و با آنها ارتباط 

 سفارش علماى اخالق بهبه فرموده استاد مصباح، نها سرمشق بگيرد. دوستی برقرار كند و از كارهای نيک آ

ها آن سفارش .است انسانزندگى و رفتار  نقش و تأثير باالى الگو بر اساس توجه به انتخاب استاد اخالق نيز بر

لکه ب ؛گيرداهاى اخالقى را از او فرتنها براى اين نيست كه انسان استادى را برگزيند تا آداب و دستورالعمل
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است كه انسان با استاد اخالق معاشرت پيداكند و رفتار عملى او را بنگرد و از آن الگوگيرى كند  آنبيشتر براى 

 92و آنها را سرمشق اعمال و رفتار خود قرار دهد.

و انسانهای مطالعه سرگذشت علما و شهدا  راه ديگری كه الگوگيری انسان را در جهت صحيح قرار می دهد

 باعث هدايت گرايشات و تقويت انگيزه های اخالقی انسان می شود.است كه وارسته 

 احيای ياد اهل بيت)ع(

انسان اخالقی سعی می كند محبت خداوند و اهل بيت)ع( را در خود تقويت كند و محبت اهل دنيا و امور 

در يک موضوع مورد اركت رفتاری ، مشيکی از راههای هدايت گرايشاتدنيوی را در خود تضعيف سازد. 

مثالً كسی كه در راستای احيای ياد اهل بيت)ع( در جامعه تالش می كند و برای خدمت كردن به  است.عالقه 

از مال، نيرو، وقت و ... خود هزينه می كند، به تدريج احساس قرابت بيشتری و ابراز محبت به آنها اهل بيت)ع( 

، زيرا ميان خود و امام خويش ارتباط نزديکتر بيشتری می يابدو شدت بتش عمق به امامان)ع( پيدا می كند و مح

از طرفی هم با چشيدن مزه شيرين اين خدمت و ابراز محبت، رغبت . و انس و الفت بيشتری احساس می كند

زينه ه به طور كلی مشاركت و بيشتری می يابد كه اين لذت را دوباره بچشد و اين تجربه را در خود تکرار كند.

كردن سرمايه های وجودی در يک موضوع رغبت و عالقه به آن موضوع را در انسان تقويت می كند و لذا 

انسان اخالقی سرمايه های وجودی خود را در راستای خدمت به الگوهای كامل اخالقی صرف می كند تا 

 محبتش به آنها دوچندان شود. 

انتشار هنرمندانه سخنان اهل بيت)عليهم السالم( و تبليغ كمک در برپا كردن مجالس هيئت، تالش در راستای 

سبک زندگی و مرام اخالقی امامان معصوم)ع( كه می تواند در قالب شعر سرايی، مديحه گويی، سخنرانی، 

ؤمنين انجام دادن يک وظيفه ساخت كليپ و انتشار بسته های فرهنگی صورت گيرد، عالوه بر اينکه برای م

، باعث عميق شدن رابطه قلبی فرد با اهل بيت)ع( می شود و خود به خود انسان را به سمت 99اجتماعی است

 الگوی رفتاری آنان سوق می دهد.
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 گزينش هم نشينان

تری شدر ميان عوامل محيطی، به طور خاص هم نشينان و دوستان انسان در انديشه ها و گرايشات وی تأثير بي

می گذارند. همنشينی با علمای ربانی و مؤمنين با تقوا ذهن و دل انسان را به سمت خدا سوق می دهد 

 همانگونه كه دوستی با افراد ال ابالی و فاسق قلب انسان را كدر می كند. 

ر برای اينکه انسان دايره دوستان خود را به تدريج به سمت دوستان خدامحور سوق دهد، روشهای زير مؤث

 هستند:

با توجه به اينکه دوستی ها معموالً به صورت طبيعی بر اثر تعامل در نهادهای اجتماعی شکل می گيرد،  .1

برای اينکه انسان دوستان الهی داشته باشد، بهترين راه اين است كه در نهادهايی رفت و آمد داشته باشد 

احاديث يکی از فوايد استمرار كه محل حضور مؤمنان است. مسجد يکی از اينگونه نهادهاست. طبق 

 94در رفتن به مسجد يافتن دوستان الهی شمرده شده است.

عامل ديگری كه به طور طبيعی در انتخاب دوستان انسان تأثير دارد پوشش و رفتار ظاهری خود فرد  .2

است. دوستی ها معموالً پس از آشنايی ها و نشانه شناسی های اوليه رخ می دهد. پوشش ظاهری 

و رفتارهای اجتماعی او، يک ذهنيت اوليه در ديد ساير افراد جامعه ايجاد می كند و همين انسان 

ذهنيت اوليه عامل اقدام افراد به پايه ريزی دوستی ها و روابط عميق تر می شود. بنابراين كسی كه می 

ی كند در نشانه خواهد افراد مؤمن و الهی با او دوست شوند و يا افراد فاسق از او دوری كنند، بايد سع

های ظاهری كه از خود بروز می دهد سيمايی مؤمنانه از خود نشان دهد تا خود به خود انسانهای 

خدادوست و دين دار به دوستی با او رغبت نشان دهند و انسانهای ال ابالی و بی دين برای دوستی با او 

 96تالشی نکنند.
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مستطرفا أو آية محکمة أو رحمة منتظرة أو كلمة ترده عن ردى أو يسمع كلمة تدله على هدى أو يترک ذنبا خشية أو حياء؛ كسی 

و، نشانه نباشد به يکی از هشت فايده می رسد: دوستی كه در ارتباط با خدا بهره مند شده، دانشی  كه به مساجد رفت و آمد داشته

ای استوار، رحمتی مورد انتظار، سخنی كه او را از بدی باز دارد، شنيدن سخنی كه او را به هدايتی رهنمون شود، گناهی كه آن را 

 (296؛ تحف العقول، ص297، ص1ره الفقيه، ج.)من ال يحضترک كند از روی خشيت خدا يا از روی حيا
أوحى  قال علی)ع( در روايات شبيه كردن خود به دشمنان خدا، در پوشش، مركب، نوع غذا و محل رفت و آمد نهی شده است: 96

و ال تدخلوا  دائیاهلل تعالى إلى نبی من األنبياء قل لقومک ال تلبسوا لباس أعدائی و ال تركبوا مراكب أعدائی و ال تطعموا مطاعم أع

مداخل أعدائی فتکونوا أعدائی كما هم أعدائی؛ امير المومنين)ع( می فرمايد: خدای متعال به يکی از پيامبران خود وحی كرد كه به 



لف رضای خداست، خود به خود باعث می شود ابراز كراهت از رفتارهای ناپسند و كارهايی كه مخا .9

 افرادی كه اهل اين گونه كارها هستند از انسان دوری كنند.

 

 مديريت رفتار .6

 تعادل در بهره مندی از لذات دنيوی
چنانکه پيشتر بيان شد دنياگرايی افراطی و وابستگی به امور دنيوی مهمترين مانع رشد اخالقی است. به همين 

در او در حد تعادل باقی بماند و به  مراقبت داشته باشد كه گرايش به لذات و شهوات دنيویان بايد انسدليل 

ر توجه و تدبر دعالوه بر  حدی از شدت نرسد كه تسلط نفس بر آنها از بين برود. بدين منظور انسان بايد

ا رعايت كند، زيرا غرق آنها حد تعادل ر، عمالً نيز در بهره مندی از زودگذر بودن و كم ارزش بودن اين لذات

شدن در لذات دنيوی خواه ناخواه توجه ذهن و قلب انسان را به آنها مشغول می سازد و موجب وابستگی و 

به همين دليل علمای اخالق همواره بر پرهيز از پرخوری، پرخوابی و  95تقويت گرايشات دنيوی وی می شود.

وجه داشت كه پرهيز كامل از احتياجات دنيوی مورد توصيه البته بايد تشهوت گرايی افراطی تأكيد داشته اند. 

 نيست زيرا موجب ضرر زدن به جسم و روان انسان می شود و لذا حفظ تعادل در اين زمينه بسيار مهم است.

 یگر تنبيه خودفريضه سازی و 

فريضه سازی به معنای واجب كردن كاری بر خود  يکی از راههای مديريت رفتار خود، فريضه سازی است.

و  ذرناست كه به دو شکل می تواند باشد. يک حالت آن اين است كه كاری كه شرعاً واجب نيست را انسان با 

عهد شرعی بر خود واجب سازد. حالت ديگر اين است كه يک پيمان شخصی برای انجام كاری با خود ببندد و 

 را برای خود تعيين كند.  برای تخلف از آن جريمه ای
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در فريضه سازی نوع اول، فرد بايد لوازم اين كار را توجه داشته باشد و اگر احتمال می دهد كه بعداً به واجب 

شرعی كه برای خود ايجاد كرده است پايبند نباشد نبايد چنين روشی را پيش بگيرد زيرا مفسده ای كه ترک 

 او می زند از هر مفسده و ضرر ديگری بيشتر است. واجب دارد و ضرری كه به رشد اخالقی 

بايد كار پسنديده ای مثل صدقه دادن و هديه دادن باشد. بدين ترتيب  ای كه فرد برای خود قرار می دهد جريمه

قرار دادن اين جريمه هم مشوقی است برای التزام به كار اخالقی مورد نظر و هم اينکه خود عمل به اين قرارداد 

 جريمه نيز موجب رشد اخالقی فرد می شود.  و پرداخت

 / تظاهر به صفات نيکمخالفت عملی با رذائل اخالقی
هر انسانی ممکن است برخی صفات بد اخالقی را داشته باشد كه در آسيب شناسی نفس به آنها پی برده است. 

فع خود به خود باعث ربرای رفع صفات بد اخالقی يک راه اين است كه بينشهايی را كسب و درونی كنيم كه 

آن صفات شود، اما راه ديگر مخالفت عملی با رذائل است. مثالً كسی كه احساس می كند حس حسادت در او 

سی كه يا ك هست، سعی كند از كسانی كه برتر از او هستند تعريف كند، برايشان دعا كند و به آنها كمک كند.

شکيبايی ندارد سعی كند در ظاهر خود را همچون انسانهای شکيبا نشان دهد. تظاهر به صفات نيک نوعی 

إن  تمرين عملی و مقدمه ای برای درونی ساختن اين صفات می باشد. اميرالمؤمنين ع در اين باره می فرمايند:

بزن  )اگر صبور نيستی خود را به صبوری کون منهمفإنه قل من تشبه بقوم إال أوشک أن ي لم تکن حليما فتحلم

 97چرا كه بعيد است كه كسی خود را شبيه به گروهی كند جز اينکه نزديک باشد يکی از آنها شود(

 گاه سازی تصميماتاخود
انسان در طول روز مدام در حال تصميم گيری است و رفتارهای زيادی از او سر می زند. بسياری از اين 

ن است به صورت ناخوداگاه از انسان سر بزند و يا بدون فکر كردن و بررسی عواقب آن صورت رفتارها ممک

گاهی نيز انسان از روی هيجان زدگی و غلبه احساسات كاری می كند كه به ضرر خود اوست. علمای گيرد. 

خود  در تصميماتاخالق بر اساس مضامين احاديث، برای اينکه انسان بر رفتار خود مسلط باشد و عقالنيت را 

  اقدامات زير بايد صورت گيرد: حاكم كند، توصيه به مراقبه و محاسبه می كنند. بر اين اساس

وقتی كه صبح از خواب بر می خيزد، روز جديد را حياتی دوباره و فرصتی جديد از سوی خداوند  .1

 ه(صرف كند. )مشارط ببيند و با خود شرط كند كه اين نعمت و سرمايه الهی را در مسير بندگی خداوند
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شته باشد و بداند چه كار می كند و مدام شرطی كه در طول روز بايد سعی كند به افعال خود آگاهی دا .2

 با خود كرده است را يادآوری كند.)مراقبه(

در پايان روز وقتی كه از احساسات و هيجانات فارغ می شود، زمانی را با خود خلوت كند و به  .9

  )محاسبه(انجام داده فکر كند و آنها را مورد ارزيابی قرار دهد.كارهايی كه در روز 

ه كند و بپسندانه نبوده است، خود را مالمت، و به درگاه الهی استغفار اگر ديد برخی از كارهايش خدا .4

 و اين فکر كند كه منشأ اين كار چه بوده است و چگونه می تواند از تکرار شدن آن جلوگيری كند

و اگر كارهای نيکی از او سر زده است، بابت توفيقی كه خداوند به او داده . ان كندخطای خود را جبر

 98است شکرگذاری كند.

 و می شود و رفتار خود را با بايدهاكسی كه چنين رويه ای را پيش گيرد به تدريج بر تصميمات خود مسلط 

محاسبه نباشد ممکن است يک كسی كه اهل مراقبه و  نبايدهايی كه عقلش تشخيص می دهد تطبيق می دهد.

صفت و رفتار ناشايست را سالها تکرار كند به نحوی كه تبديل به يک رذيلت اخالقی راسخ شده در نفس او 

  گردد كه در اين صورت از بين بردن اين صفت بسيار سخت تر خواهد شد.

 روشهای تربيت اخالقی ديگرانبخش دوم: 

ديگران اصول و قواعدی دارد كه با تربيت خود متفاوت است. در تربيت چنانکه پيشتر بيان شد تربيت اخالقی 

، اما در تربيت ديگران ممکن است با فردی مواجه باشيم كه خود، انسان از ابتدا تصميم به رشد اخالقی دارد

اين ته ديگر نکچنين تصميمی ندارد و در واقع روشهای تربيتی بايد ناظر به چگونگی ايجاد اين تصميم باشند. 

است كه در تربيت خود، روشها به صورت خودآگاه صورت می گيرد اما در تربيت ديگران اولويت با روشهايی 

است كه برای متربی ناخودآگاه است زيرا اقدام تربيتی مستقيم تأثير كمتری بر وی خواهند داشت. بنابراين الزم 

 است كه روشهای تربيت ديگران به صورت مستقل بحث شود. 

ه در تربيت اخالقی ديگران به كار گرفته می شود در يک تقسيم بندی كلی به سه دسته تقسيم می يی كروشها

 شوند:

 برای رشد اخالقی سازی روشهای بستر .1

 روشهای كسب جايگاه تأثيرگذار .2
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 اخالقی روشهای تأثيرگذاری .9

اد ا فراهم می كند مانند ايجمناسب برای رشد اخالقی فرد ر ازی ناظر به اقداماتی است كه زمينهس بسترروشهای 

رای بعالوه بر بستر سازی برای رشد اخالقی متربی، خود نيز مربی اخالق اما محيط زندگی مناسب برای فرد. 

اينکه ساحتهای مختلف بينشی، گرايشی و كنشی متربی را به سمت شاخصه های اخالقی سوق دهد روشهايی 

رگذاری مطرح می شوند. مربی پيش از آنکه بخواهد روشهای روشهای تأثي را به كار می گيرد كه تحت عنوان

بايد اقداماتی انجام دهد كه او را در جايگاه تأثيرگذاری بر روی متربی قرار دهد تا  تأثيرگذاری را اعمال كند،

 بتواند در ذهن و دل او نفوذ كند. اين اقدامات تحت عنوان روشهای كسب جايگاه تأثيرگذار بحث می شوند.

 بستر سازیروشهای 
برای محقق شدن رشد تربيتی الزم است زمينه و بستر مناسب آن فراهم شود. متربی بايد در شرايطی قرار بگيرد 

كه سائقها و القاءات محيطی او را به سمت بينش و گرايش توحيدی بکشانند نه اينکه او را بی تقوايی و بی 

هروندی، جمع دوستان و همکاران و نزديکان، فضای داخل اخالقی سوق دهند. محيط می تواند شامل جامعه ش

 در ادامه برخی از روشهای زمينه سازی مطرح می شوند. خانه و رسانه های در دسترس مخاطب بشود.

 مأنوس سازی با اجتماعات دينی

ی القو ... بستر مناسبی هستند كه زمينه رشد اخ ، اماكن مقدسهاجتماعات دينی مانند مساجد، هيئات مذهبی

انسان را فراهم می كنند. در اين گونه اماكن زمينه يافتن دوستان معنوی و توحيدی نيز فراهم است. دوستی با 

چنين افرادی خود به خود انسان را به گرايشات معنوی هدايت می كند، زيرا دوستان هر كس بيشترين تأثير را 

ای دينی و محركهايی كه به طور پيوسته از محيط در ذهن و دل او دارند. همچنين در اين گونه محيطها نماده

 دريافت می شود توجهات ذهنی انسان را به سمت توجهات توحيدی هدايت می كند.

 برای سوق دادن متربی به سمت اجتماعات دينی، اقدامات زير مفيد است.

 باشد.خود مربی اهل رفت و آمد به اين گونه اجتماعات باشد تا الگوی مناسبی برای متربی  .1

مربی همراه با متربی به اين اماكن برود و سعی كند تجربه خوشايندی را برای متربی رقم بزند. به طور  .2

خاص اولين حضور در اماكن مذهبی و دينی تأثير مهمی در ذهن متربی دارد و لذا بسيار مهم است كه 

اماكن را در او تقويت  همراه با تجربه های خوشايند و خاطرات شيرين باشد تا عالقه حضور در اين

 كند.



يکی از عواملی كه حضور متربی را در يک نهاد اجتماعی ثبات می بخشد يافتن دوستهای مناسب در  .9

اين نهادهاست. بنابراين مربی می تواند با آشنا كردن متربی با كسانی كه از نظر سن، روحيات و عاليق 

متربی را تسهيل  دوست يابیارند، مسير به او نزديک هستند و در اين نهادهای اجتماعی حضور د

 ببخشد و حضور او در اماكن دينی را تثبيت كند.

مؤثرتری در آنجا داشته باشند زيرا در اين صورت نقش انسانها عالقه به حضور در مکانهايی دارند كه  .4

 مربی احساس می كنند انسانهای مفيدی برای جامعه هستند و بيشتر مورد احترام قرار می گيرند.

بيشتر متربی در اجتماعات دينی فراهم كند می تواند  آفرينیاخالقی اگر بتواند شرايطی را برای نقش 

عالقه و انگيزه وی را برای استمرار دادن به اين حضور بيشتر كند. بدين منظور ابتدا مربی بايد 

 مورد نظر را شناسايی استعدادها و عاليق متربی را بشناسد. سپس ظرفيتهای موجود در نهاد اجتماعی

كند و با ارتباط برقرار كردن با مسئولين نهادهای اجتماعی، نقش مناسبی را برای متربی متناسب با 

 عالئق و استعدادهايش بيابد.

 و تغذيه رسانه ای نظارت بر رسانه های تأثيرگذار

را در تربيت انسانها و شکل امروزه رسانه های جمعی مانند تلويزيون، اينترنت و فضای مجازی مهمترين نقش 

دهی فرهنگها دارند زيرا با به كار گيری هنرهای سمعی و بصری می توانند محتواهای خود را به شکل بسيار 

مربی راهکارهايی را برای هدايت تغذيه های رسانه جذابی ارائه دهند. بنابراين در تربيت اخالقی الزم است كه 

 ای متربی پيش بگيرد.

برای مثال وجود ماهواره در خانه يکی از  93آسيب زا را كم كند. متربی به محتواهایزمينه دسترسی  -

اموری است كه دسترسی فرد به برنامه های فاسد را زياد می كند به طوری كه هر لحظه احتمال 

لغزش و تصميم اشتباه در اين زمينه ايجاد می شود. پدر و مادری كه به فکر تربيت اخالقی فرزند 

د طبيعتاً نبايد در خانه ماهواره داشته باشند. البته كاهش دادن دسترسی متربی به خود باشن

محتواهای آسيب زا بايد به نحوی باشد كه منجر به اعمال فشار بر متربی نشود، چرا كه در اين 

 صورت اثر عکس می گذارد و متربی را حريص بر شکستن محدوديت می كند.

                                            
نشان می دهد در دسترس نبودن زمينه گناه، يک نعمت الهی و نوعی تعابير مختلفی از اميرالمؤمنين)ع( وارد شده است كه  93

مصونيت برای انسان است: من العصمه تعذر المعاصی؛ مقدور نبودن گناه نوعی مصونيت است )شرح نهج البالغه ابن ابی الحديد، 

جد؛ نيافتن نوعی مصونيت است (، من العصمه ا ال تقدر؛ نتوانستنت نوعی مصونيت است )همان(، من العصمه  ا ال ت250، ص13ج

 (220)همان(، ان من النعمه تعذر المعاصی؛ مقدور نبودن گناهان خود نعمتی است. )غرر الحکم، ص



و مثالً بداند كه او به چه نوع فيلم يا  داشته باشدنظارت بر ورودی های رسانه ای متربی بايد مربی  -

بازی كامپيوتری عالقه دارد و با چه گروه هايی در فضای مجازی مشاركت دارد. برای اينکه مربی 

 تارها ورف . بدين منظور مربی بابه چنين شناختی دست يابد الزم است اعتماد متربی را جلب كند

آگاهی يافتنش از به او نشان دهد كه بايد واكنشهايی كه در مقابل كارهای او انجام می دهد 

 و برای متربی خطرآفرين فعاليتهای متربی، محبت و رابطه دوستی اش را با وی از ميان نمی برد

 حتی اگر آن فعاليت مورد پسند مربی نباشد. نيست،

نظور بدين م های رسانه ای مناسبی را برای او فراهم كند.تغذيه  مربی با توجه به عالقه های متربی، -

مربی بايد توليدات رسانه ای مناسب را جستجو كند و با نهادهای هنری سازنده محتواهای دينی و 

 محصوالتشان آشنايی پيدا كند تا بتواند محتوای مناسب را به مقدار كافی برای متربی فراهم كند.

 خانوادهتسهيل شرايط ازدواج و تشکيل 

گونه ای كه طبق حديث ، به ازدواج يکی از مهمترين زمينه های جلوگيری از مفاسد اخالقی در جوانان است

اين حديث نشان  40هيچ بنايی در اسالم ساخته نشده است كه نزد خداوند محبوبتر از ازدواج باشد. پيامبر)ص(

می دهد ازدواج در واقع پايه ريزی يک محيط مناسب برای زندگی سالم و اخالقی است و با ايجاد آرامش 

روحی و ارضای نيازهای جسمی زمينه اطاعت از دستورات دينی و كنترل قوای نفسانی را در انسان فراهم می 

شرايط ازدواج آنان است كه شامل كمک مالی  كند. بنابراين يکی از روشهای تربيت اخالقی جوانان، تسهيل

كردن، كمک در يافتن شغل مناسب، معرفی كردن موارد مناسب، آسان گرفتن و كم كردن تشريفات ازدواج و ... 

 می شود.

 

 روشهای كسب جايگاه تأثيرگذار
يز سعی كند، خود نمربی عالوه بر اين كه سعی می كند محيط و بستر مناسبی را برای رشد اخالقی متربی فراهم 

در تأثيرگذاری مثبت در وی دارد. بدين منظور در درجه نخست مربی بايد جايگاه تأثيرگذار و پرنفوذی را در 

ذهن و دل متربی پيدا كند تا بتواند با به كارگيری روشهای گوناگون در وی تأثير بگذارد. در اين بخش به 

 ا برای مربی ايجاد می كند.روشهايی می پردازيم كه چنين جايگاه با نفوذی ر
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 (222، ص100داوند از ازدواج محبوب تر و عزيز تر باشد. )بحار االنوار، جساخته نشده است كه نزد خ



 مهرورزیمحبت و 

بديهی است محبت كردن و عطوفت يکی از مهمترين راه های نفوذ در دل يک انسان است. همه انسانها كسی 

كه به آنها محبت می كند را دوست دارند و برای حفظ جايگاه خود در دل او، سعی می كنند محبتهای آن فرد 

رسيدن  ر بر متربی را فراهم می كند. برایحبت كردن زمينه تأثيرگذاری هرچه بيشترا جبران كنند. بدين ترتيب م

 به اين هدف نکات زير بايد رعايت شود:

باشد، يعنی فقط در قالب ابراز محبت زبانی نباشد و در عمل نيز مربی نشان دهد  محبت صادقانه -

و مال و نيروی خود هزينه می كه برای رشد و كمال متربی از جان و دل مايه می گذارد و از وقت 

 41كند.

باشد، يعنی در ازای دريافت پاداش و يا جبران از سوی طرف مقابل و يا با توقع  محبت خالصانه -

 احترام و اطاعت از سوی فرد مورد محبت نباشد.

محبت و عطوفت نبايد به گونه ای باشد كه اين احساس را در متربی ايجاد كند كه مربی به او به  -

ضعف و ناتوانی نگاه می كند بلکه بايد برآمده از حس دوستی و صميميت باشد. مثالً اگر ديده 

كسی احساس می كند كاری را به تنهايی می تواند انجام دهد، اما فرد ديگری از روی محبت و 

 دلسوزی و با اين ديد كه او به تنهايی قادر به انجام آن كار نيست بخواهد به او كمک كند، چنين

ی نه تنها جايگاه با نفوذی برای فرد در دل طرف مقابل ايجاد نمی كند بلکه جايگاه او را تنزل محبت

 می دهد زيرا نشان می دهد كه به قابليتها و توانمنديهای طرف مقابل اعتمادی ندارد. 

تدال خارج اعالبته بايد توجه داشت كه محبت مربی به متربی، مخصوصاً در رابطه والدين و فرزند، نبايد از حد 

 و زودرنج پرتوقع، لوس، فرزندى شودمى باعث فرزند به مادر و پدر اندازه از بيش و افراطى محبت .شود

 42.دهدنشان خود از هنجاربه و استوار شخصيتى اجتماعى، هاىكشاكش در نتواند و بيايد، بار وابسته

 

 شخصيت دادن

انسانها عالقه دارند كه مورد احترام و تکريم واقع شوند، شخصيتشان نزد ديگران ارزشمند شمرده شود و 

ه او بنابراين اگر ببينند كه فردی برای شخصيت آنها ارزش قائل است بيشتر ب .را بتوانند اثبات كنندتواناييهايشان 
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، زيرا می خواهند اين جايگاهی كه نزد آن ی دهنداهميت بيشتری منيز عالقه مند می شوند و به خواسته های او 

از اين رو در روايات نيز تأكيد شده است كه اگر كسی احساس كرامت و با . فرد پيدا كرده اند را حفظ كنند

بنابراين مربی برای اينکه . 49شخصيت بودن داشته باشد، شخصيت خود را با گناه و كار ناپسند تخريب نمی كند

قدامات ارا ارضا كند. به احترام و تکريم گرايش طبيعی او  را در متربی افزايش دهد بايد بتواند سطح نفوذش

 زير هدف فوق را تأمين می كند:

احترام گذاشتن و رعايت آداب اجتماعی مانند ايستادن هنگام ورود فرد، سالم كردن، پا دراز نکردن در  .1

 مقابل فرد، قطع نکردن سخن وی و ... .

 ردن از نقاط مثبت فرد و به رخ نکشيدن نقاط ضعف او.تعريف و تمجيد ك .2

 اعتماد كردن به توانايی های فرد و مسئوليت دادن به او. .9

 اهميت دادن به نظرات و انديشه های وی. .4

 مشورت كردن با فرد در تصميم گيری ها. .6

 مقايسه نکردن فرد با كسی كه توانايی های بيشتری دارد. .5

 

 آزادی و استقالل دادن

انسان دوست دارد حق انتخاب داشته  44ديگر از گرايشهای طبيعی انسان، گرايش به آزادی و استقالل است.يکی 

باشد و بتواند مستقالً در كارهايش تصميم گيری كند. بنابراين مربی اگر در صدد اعمال محدوديت بر متربی 

 باشد و بخواهد بايدها و نبايدهايش را بر وی تحميل كند، چنين شيوه ای مورد پسند متربی واقع نمی شود.

يص درست بودن توصيه مربی، در اين حالت سعی در مخالفت با وی حتی ممکن است متربی با وجود تشخ

از اين رو مربی بايد حق انتخاب متربی را به رسميت بشمارد  داشته باشد تا آزادی و استقالل خود را ثابت كند.

                                            
كسی كه نفسش برايش گرامی باشد، آن را با گناه خوار نمی ؛ من كرمت عليه نفسه لم يهنها بالمعصيةامير المؤمنين)ع(:  49

 (291كند.)تصنيف غرر الحکم، ص
در آيه پنجم سوره قيامت نيز علت انکار و ترديد در قيامت از سوی برخی انسانها، ميل آنها به آزادی و شکستن محدوديتها ذكر  44

ر خواهد ]با دست و پا زدن دينکه به گمان او قيامتى در كار نباشد[ بلکه انسان مى]نه ا؛ بَلْ يُريدُ الْإِنْسانُ لِيَفْجُرَ أَمامَهشده است: 

. [ باز كند ]تا براى ارتکاب هر گناهى آزاد باشد![اى قوى استشک و ترديد[ فرارويش را ]از اعتقاد به قيامت كه بازدارنده

)نهج .بنی آدم بر آنچه از آن منع شده باشد، حريص استنع؛ ما م إن ابن آدم لحريص علىپيامبر)ص( نيز در اين باره می فرمايند: 

 (257الفصاحه، ص



و تصميم گيری و گزينش را به خود او واگذار كند و پس از آگاهی بخشی و انگيزه سازی اجازه دهد وی خود 

اين نتيجه برسد كه راه درست كدام است. مربی كه چنين شيوه ای داشته باشد تأثيرگذاری بيشتری بر متربی  به

 خواهد داشت.

  

 خوش خلقی

به فرموده اخالق نيک يکی از عواملی است باعث جذب مخاطبان به سوی انسان و نفوذ در دل آنها می شود. 

  و خوی نرمی نداشت افراد از دور ايشان پراكنده می شدندنيک خداوند متعال، حتی پيامبر)ص( نيز اگر اخالق 
اخالق نيک خود در بردارنده مؤلفه هايی است كه رعايت مجموع اين  46و به سخنان ايشان توجهی نمی كردند.

 :45مؤلفه ها موجب جذب متربی می شود

 گشاده رويی و لبخند بر لب داشتن -

 نرم خويی و پرهيز از عصبانيت -

 47ناديده گرفتن خطاهای فردعفو، گذشت و  -

 توجه كردن، انس گرفتن و سخن گفتن صميمانه با فرد -

 

 همزاد پنداری

هر قدر متربی بيشتر احساس كند كه مربی فردی از جنس خود او و همانند او و دارای تجربيات، ديدگاهها و 

عمت و د در قرآن اين را نبر همين اساس است كه خداونخصوصياتی مشابه اوست، بيشتر از او تأثير می پذيرد. 

مربی اخالق نيز بايد  48منّتی برای مؤمنين می شمارد كه پيامبری از جنس خودشان برايشان مبعوث شده است.

                                            
وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا  فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَليظَ الْقَلْبِ الَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ 46

 (163عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلينَ )آل عمران: 
 .583و  947، 992ر.ک: غرر الحکم، ص 45
 .275، ص95 درس ،2ج تــوشـه،ره ر.ک: ضرابی، رفق و مدارا: محمدتقی مصباح، 47
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ  أَنْفُسِهِمْ مْ رَسُوالً مِنْلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنينَ إِذْ بَعَثَ فيهِ 48

 (154ضاَللٍ مُبينٍ )آل عمران:  قَبْلُ لَفی



سعی كند حس همزادپنداری مخاطب خود را برانگيزد و به او نشان دهد كه هم جنس و هم سنخ خود اوست. 

 كند:اقدامات زير می تواند حس همزادپنداری را تقويت 

استفاده از زبان و ادبياتی كه برای مخاطب مأنوس و آشنا باشد، مثالً برای كودكان، كودكانه سخن  .1

بگويد و داستانهای ساده و تخيلی را به كار بگيرد. برای دانشمندان، علمی سخن بگويد و اصطالحات 

عالقه آنان مانند ورزش  دقيق علمی را به جا به كار ببرد. وقتی با جوانان سخن می گويد به امور مورد

 فوتبال و فيلمهای سينمايی آگاهی داشته باشد و به آنها اشاره كند.

از مشکالت و مسائلی كه متربی با آن دست و پنجه نرم می كند از نزديک و به صورت جزئی آگاهی  .2

می ه نداشته باشد و حتی خود تا حدودی آنها را تجربه كرده باشد. مثالً كسی كه طعم فقر را نچشيد

اگر مربی تجربه های مشابهی با مشکالت  تواند ادعای همزادپنداری با يک انسان فقير را داشته باشد.

 متربی داشته است به آنها اشاره كند.

به سخنان او گوش دهد و زمينه ای را فراهم كند كه متربی ذهنيات و باورهای درونی خود را ابراز كند.  .9

مربی بسيار غلط باشند وی نبايد آنها را به استهزاء بگيرد. بدين صورت حتی اگر اين باورها از نظر 

متربی تفکرات خود را ابراز می كند و احساس می كند مربی از ديدگاههای او و نحوه نگاه او با خبر 

 است.

و نشان دهد كه در دغدغه ها، اهداف و  و با او همدلی كند به درد دلها، آرزوها و عاليق او گوش دهد .4

 .و او را درک می كند ايشها با او اشتراكاتی داردگر

از خود شخصيتی بی عيب و نقص ارائه ندهد و نشان دهد كه او نيز در زندگی خطاها و كاستی هايی  .6

 داشته است در عين حال كه همواره در صدد رفع نقايص خود بوده است.

 اراستن ظاهر

اشخاص را جلب می كند، لذا مربی اخالق نيز بايد به جذابيت ظاهری يکی از عواملی است كه عالقه و توجه 

 اين نکات توجه كند تا بتواند تأثير بهتر و بيشتری بر متربی داشته باشد:

 پاكيزگی بدن و لباس -

 آراستگی بدن و لباس -

 مرتب بودن موها -

 معطر بودن -

 و ...  -



اهميت می دادند برای نمونه در سيره عملی خود به اين موضوع پيامبر)ص( نيز بزرگترين مربی اخالق يعنی 

 ايشان بخش زيادی از دارايی خود را صرف عطر و خوشبو كردن خود می كردند.

 نشان دادن توانايی ها

اين  .نسبت به توانايی ها و امتيازات مربی پيدا می كند دن متربی می شود شناختی است كهآنچه باعث شيفته ش

ند زمينه های علمی، هنری، ورزشی و ... باشد كه هر يک توانايی ها ممکن است در حيطه های مختلفی مان

برای گروه ويژه ای از مخاطبان جذابيت بيشتری می تواند داشته باشد. مربی با نشان دادن توانايی های خود در 

 مزمان مناسب جايگاه تأثيرگذارتری در ذهن متربی پيدا خواهد كرد. البته ابراز توانايی ها بايد به طور غير مستقي

 و در زمان مناسب صورت بگيرد تا صفت خود بزرگ بينی و به رخ كشيدن برتری ها از آن تداعی نشود.

   اعتماد جلب

مربی برای اينکه بتواند در متربی نفوذ داشته باشد، در درجه نخست بايد اعتماد او را جلب كند. در غير اين 

صورت متربی با ديد شک و ترديد به سخنان او و انگيزه های پشت آن نگاه می كند و دل به آنها نمی سپارد. 

گيزه هايی كه دارد آگاه كند و سپس در كالم خود مربی برای جلب اعتماد متربی ابتداءا بايد وی را صادقانه از ان

رفتار وی بايد نشان دهنده رعايت عدالت، انصاف، بی  43راستگو باشد و به وعده هايی كه می دهد عمل كند.

ريا بودن و سادگی باشد. تبعيض در برخوردها موجب انزجار افراد می شود و دو رويی و فريب كاری باالخره 

 آشکار می شود.

 متانت و وقار تواضع،

غرور و فخرفروشی افراد را از كنار انسان پراكنده می كند. انسان متکبر و خود بزرگ بين مورد عالقه نيست. در 

نقطه مقابل تواضع و فروتنی موجب جذب انسانها می شود. به فرموده اميرالمؤمنين)ع( ثمره تواضع محبت 

                                            
قة به، و حسن الث ب الصادق بصدقه ثالثا:يکتسبه فرموده اميرالمؤمنين)ع( راستگويی منشا اعتماد و محبت ديگران می شود:  43

؛ راستگو از راستگويی اش سه چيز را نصيب می شود: حسن اعتماد به او، محبت به او و هيبت داشتن از المحبة له، و المهابة منه

 (660او.)عيون الحکم، ص



تعريف كردن از خود، نپذيرفتن عيوب و اشتباهات خود، گوش نسپردن و اهميت ندادن به سخن  60است.

ديگران، توقع احترام زياد داشتن، پرهيز از معاشرت با افراد طبقه پايين اجتماع و يا توهين آميز سخن گفتن با 

 .آنها نشانه تکبر است

فروتنی، متانت و وقار خود را نيز حفظ كند. تواضع به مربی بايد توجه داشته باشد كه در عين رعايت تواضع و 

معنای انجام دادن كارهايی نيست كه انسان را سبک می سازد و او را خفيف می كند. به جا سخن گفتن و پرهيز 

از پرحرفی و پرهيز از كارهای فرومايه موجب حفظ وقار و افزايش كرامت انسان و زيبايی شخصيت او می 

 61 .رگذاری بيشتر وی را فراهم می كندو زمينه تأثي شود

 

 

 روشهای تأثيرگذاری
پس از ايجاد شدن بستر مناسب برای رشد اخالقی و همچنين كسب جايگاه تأثيرگذار از سوی مربی، نوبت به 

 تأثيرگذاری بر متربی می رسد كه خود نيازمند به كارگيری روشهای ويژه ای است كه در ادامه مطرح می شود.

 ت متربیشناخت شخصي

همانطور كه در تربيت نفس نخستين اقدام، شناخت عيوب خود بود، در تربيت ديگران نيز در درجه نخست 

مربی بايد شخصيت متربی را بشناسد، از فضائل و رذائل اخالقی او آگاهی پيدا كند و نقاط ضعف و قوت وی 

اصالح  كند رذائل و نقاط ضعفش را ترميم ورا بشناسد تا بتواند با تأكيد بر فضائل و نقاط مثبتش، به او كمک 

كند. بايد توجه داشت كه برخی افعال ريشه در نياتی مخفی دارد و برخی صفات برآمده از صفاتی بنيادينتر 

                                            
 (927ثمرة التواضع المحبة )غرر الحکم، ص 60
( وقار الرجل 215چيز مانند سکوت، موجب وقار نيست. )تصنيف غرر الحکم، ص ؛ هيچاميرالمؤمنين)ع(: ال وقار كالصمت 61

 (260يزينه؛ وقار انسان موجب زيبايی اوست. )همان، ص



هستند. مربی بايد بين صفات و افعال ظاهری و صفات و نيات بنيادی متربی تفکيک كند تا شناختی درست از 

 شخصيت او پيدا كند. 

به ظاهر ناپسند می تواند ريشه در صفتی پسنديده داشته باشد كه به ضميمه نوعی از جهالت و كج  يک صفت

نگری ظهوری ناشايست پيدا كرده است. مثالً صفت حسادت می تواند برآمده از كمال گرايی باشد كه به 

د و يا صفت ضميمه اين ديدگاه كه كمال فرد با كمال ديگران در تزاحم است تبديل به حسادت می شو

باشد منتهی به ضميمه ديدگاهی نادرست كه آبروی برآمده از صفت حيا و حفظ آبرو می تواند دروغگويی 

بنابراين مربی با شناخت ارتباط بين صفات و افعال  انسان را به اموری غير واقعی و بی اهميت گره می زند.

متربی می تواند بين جنبه های مثبت و منفی آن تفکيک ايجاد كند و به صورت دقيقتری و با اولويت بندی 

 مناسب به اصالح مربی بپردازد.

 

 بينش دهی:

در زندگی  و هدف گزينی او گام اول در تربيت اخالقی انتقال بينشهای صحيح به متربی است كه پايه جهان بينی

روشهايی وجود دارد كه در و تبديل شدن آن به باور بينش دهی مربی  برای مؤثر و ماندگار شدنخواهد بود. 

 ادامه به آنها اشاره می شود

 مواجه سازی

يکی از مؤثرترين شيوه های آگاهی بخشی مواجه كردن متربی با خود واقعيت است تا او خود گزاره مورد نظر 

را به طور ملموس مشاهده كند. مثالً برای نشان دادن نتايج گناهان و اعمال سوء، بهترين راه اين است كه نتيجه 

خداوند نيز در قرآن  چنانکه افيانش، به او نشان داده شوند.های محقق شده اين كارها در خود متربی و يا اطر

كريم انسانها را به سير در زمين و مشاهده مستقيم عاقبت بدكاران و تکذيب كنندگان آيات الهی دعوت می 

و يا برای درک نعمت و لطف الهی از انسان می خواهد به غذای خود و فرايند شکل گيری آن در طبيعت  62كند

ادن معارف توحيدی از اين روش استفاده می كردند. مثالً امام . امامان معصوم)ع( نيز گاه برای نشان د69نگاه كند

                                            
 .95و نحل:  53، نمل: 197سوره آل عمران:  62
 .92تا  24عبس، آيات سوره  69



تند و می خواستند قدرت و حکمت خداوند را به او نشان دهند. در با عبداهلل ديصانی داش صادق)ع( مناظره ای

همان حال كودكی خردسال در حال بازی كردن با يک تخم مرغ بود. حضرت)ع( از كودک خواست كه تخم 

ن بدهد. كودک نيز چنين كرد. سپس حضرت)ع( رو به ديصانی كردند و از ظرائف حکمت مرغ را به ايشا

آفرينش تخم مرغ سخن گفتند و همين سخنان باعث بيداری ديصانی از خواب غفلت و شهادت بر خداوند در 

 64توحيد و يگانگی خداوند شد.

 موقعيت يابی

ر و تاثيرگذار باشد و صرف دادن اطالعات زياد در اين های ماندگادر تربيت اخالقی، تمركز بايد بر ايجاد بينش

زمينه، برای رشد  اخالقی متربی كافی نيست. انسان از مجموع شنيده ها، ديده ها و تجربياتی كه كسب كرده 

تنها بخش اندكی از آنها را در ذهن خود نگه می دارد و از جمالتی كه از مربيان مختلف به گوشش خورده 

معدودی را همواره با خود تکرار می كند. اينها يافته ها و داده هايی هستند كه ذهن فرد در است تنها جمالت 

ازهای و ني ، هيجاناتهاهنگام دريافتشان، آنها را مهم تلقی كرده است زيرا ارتباط شديدی بين آن داده و خواسته

بنابراين مربی برای انتقال مطالب  خود ديده است و از اين رو ان را در ذهن خود به نيکی نگهداری كرده است.

مهم و كليدی بايد به دنبال موقعيتهای ناب باشند. موقعيت ناب زمانی است كه مربی در مواجهه با يک تجربه 

 خاطره انگيز و به ياد ماندنی قرار دارد و با تمام حواسش به درک يک واقعيت می پردازد.

ی ميادماندنی برای القاء معارف دينی به صورت ماندگار استفاده پيشوايان دينی ما نيز از موقعيتهای خاص و به 

الی مد در حر يارانش بود كه مردی به سمت او آكنا (صديثی نقل شده است كه روزی پيامبر)در ح . مثالًكردند

آمدم كه صدای كه چيزی را در لباسش پيچيده بود. آن مرد گفت ای رسول خدا من داشتم به سمت شما می

ها اس خود گذاشتم. مادر آن جوجهای را در ميان درختان شنيدم. آنها را برداشتم و در لبيک پرنده هایجوجه

ت دانسچرخيد، لذا من لباسم را باز كردم و آن پرنده آمد و كنار آنها نشست ]با اينکه میمد و باالی سر من میآ

فرمود: آنها را بر زمين بگذارد. آن  (صپيامبر) پيچيدم و به اينجا آمدم. [ و من همگی را در لباسبه دام می افتد

به  (صسپس پيامبر)شود. ها جدا نمیمرد آنها را بر زمين گذاشت و ديد مادر آنها به هيچ وجه از جوجه

: آری دشويد؟ گفتناصحابش فرمود: آيا از مهربانی و شفقت مادر اين جوجه نسبت به فرزندانش شگفت زده می

. حضرت فرمود: قسم به كسی كه مرا به حق مبعوث كرده است، خداوند به بندگانش (صای رسول خدا)
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مادرشان به مکان  ها به فرزندانش است. ای مرد اينها را همراهمهربان تر و دلسوزتر از مادر اين جوجه

 66 گردان.شان برابتدايی

دگانش را به اطرافيان نشان دهد، برای اينکه مهربانی بی حد و حصر خداوند به بن (صدر اين روايت پيامبر)

ها، انگيز شدند. موقعيتی كه اصحاب همگی از شدت مهربانی مادر آن جوجهمترصد موقعيتی ناب و خاطره

اعی نيز برای آنها تد (صاد آنها خواهد ماند و سخن پيامبر)اين شگفتی تا مدتها در ي شگفت زده بودند و طبعاً

ه خواهد قدرت خدا را بمربی میاگر  يز همين اصل بايد رعايت شود. مثالًن متربیخواهد شد. در سخن گفتن با 

ن را مشاهده آ از عظمت يک پديده طبيعی كه مستقيماً متربید كه متربی بفهماند می تواند مترصد موقعيتی باش

 قدرتد كه اين پديده شگرف ناشی از ياداور شون موقعيت، به او است، به تعجب وا داشته شود و در آكرده 

  خداست. اين روش نقش مهمی در تبديل اطالعات به باور و اعتقاد پايدار دارد.

 موقعيت سازی

ئمه اين روش نيز در سيره اعالوه بر پيدا كردن موقعيتهای مناسب، خود نيز خلق موقعيت كنند.  مربی می تواند

ر كرد، اگهنگامی كه ماه رمضان حلول می (عست. برای مثال امام زين العابدين)به كار گرفته شده ا (عطاهرين)

نوشت كه فالنی در فالن روز ای میكرد و در يک دفترچهزد، او را تنبيه نمیخطا يا گناهی سر می خدمتکاراناز 

ب ماه رمضان خرين شكرد تا اينکه آآنها را تنبيه نمیكرد و خطايی كرده است. حضرت اين موارد را جمع می

فرمود: كرد و دفترچه را باز می كرد و میخواند و دور خود جمع مینها را فرا میآ رسيد و حضرت همهمی

ل را اايشان همين سؤ. گفت بلهای و من تنبيهت نکردم. آيا اين را به ياد داری؟ او میفالنی تو اين كارها را كرده

فرمود با صدای بلند اين اد و میايستگرفت. سپس در ميان آنها میپرسيد و از همه اقرار میاز تک تک آنها می

ر آنچه هنيز پروردگار تو همانگونه كه تو تمام اعمال ما را برشمردی مطلب را تکرار كنيد: ای علی بن الحسين، 

كتابی است  همانطور كه همه اعمال ما را نزد خود حاضر يافتی نزد خداوند نيزو  ای بر شمرده است،عمل كرده

ای در آن ل كردهكند و هر آنچه عميچ عمل كوچک و بزرگی را فروگذار نمیگويد و هكه به حق سخن می

در اين  65. ، پس ببخش و در گذر همانگونه كه اميدواری پادشاه عالم تو را ببخشايد...حاضر خواهی يافت

ما را ش ان خود بگويد خداوند در قيامت تمام اعمالخدمتکاربه  به جای اينکه صرفاً (عالعابدين)روايت امام زين
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آن شرايط را درک كنند و چه بسا ترس ابتدايی آنها از  دهد كه دقيقاًكند، آنها را در موقعيتی قرار میمحاسبه می

 تنبيه شدن باعث شود اين منظره برای هميشه در ذهنشان بماند و اين موقعيت را فراموش نکنند. 

 ذهنيت سازی رفتاری

کی از منابع بينش دهی متربی می باشد، اما از آن مهمتر و مؤثرتر گفته ها و آموزشهای مستقيم مربی گرچه ي

رفتار مربی است. رفتار انسانها در واقع انعکاس دهنده ديدگاههايی است كه در قلب آنها راسخ شده و تبديل به 

 .دباور شده است. بنابراين انسانها با رفتارشان بينشهای عميق و حقيقی خود را به ديگران انتقال می دهن

مربی كه می خواهد سبک زندگی اسالمی را آموزش دهد اگر خود در زندگی اش بر طبق آموزه های اسالم 

عمل كند، در واقع به صورت كامالً عملی و كاربردی، رفتارهای اخالقی و مورد پسند خداوند در موقعيتهای 

اگر مربی بخواهد اين گزاره را منتقل كند كه ياد خدا  مختلف و بايدها و نبايدهای دينی را آموزش داده است.

موجب آرامش است، بهترين شيوه اين است كه خود با ياد خدا و خدايی بودن زندگی اش آرامش قلبی را در 

خود ايجاد كند تا متربی به صورت عينی رابطه ميان ياد خدا و آرامش را ببيند. اينکه با توكل و تکيه بر خدا 

احساس خوشبختی و ی حل می شوند و با عمل به آموزه های دينی انسان در همين دنيا نيز مشکالت زندگ

رضايتمندی بيشتری خواهد داشت، اگر در زندگی مربی مشهود باشد به عنوان يک واقعيت غير قابل ترديد به 

 متربی منتقل خواهد شد. 

 پرسش زايی

ن را پيدا كند بسيار ماندگارتر و پايدارتر از اطالعاتی است دانش و اطالعاتی كه خود متربی به دنبال آن برود و آ

كه مربی به او منتقل می كند و او صرفاً شنونده است و نقش فعالی در كسب آن دانش ندارد. بنابراين مربی بايد 

 در صدد باشد كاری كند كه خود متربی به دنبال كسب دانش مورد نظر باشد. يک راه مؤثر اين است كه مربی با

ايجاد پرسشهای چالش برانگيز برای متربی، حس كنجکاوی او را برانگيزد تا خود او به دنبال پيدا كردن جواب 

 برود و اينگونه با يافتن پاسخ پرسشها، اطالعات دريافت شده در ذهن او باقی و ماندگار می شود. 

 ستفاده از قالبهای جذاب و مناسبا

ده ای برای انتقال اطالعات هستند كه هر يک در و پاسخ روشهای سا قالبهايی چون مباحثه، مناظره و پرسش

جای خود مفيد هستند، اما روشهای جذابتری مانند بينش دهی در قالب بازی، فيلم و نمايش می تواند تأثير 

استان ددر استفاده از قالبهای متداول تر نيز با به كارگيری تشبيه، تمثيل،  بيشتری را بر ذهن مخاطب داشته باشد.



قرآن كريم نيز بسياری از پيامهای معنوی و  و حکايت، لطيفه و شعر می توان به جذابيت آموزش افزود.

از  توان بسياریتوحيدی خود را در قالب داستان و بيان سرگذشت انسانها بيان می كند. از طريق داستان می

 به متربی انتقال داد. معارف معنوی را به صورت عينی و عملياتی

امروزه فيلمها، كارتونها و انيميشنها، برنامه های تلويزيونی و بازی های رايانه ای ابزاری مهم در چنين 

توانند بينی توحيدی و معنوی را به تصوير بکشند میتوانند جهانآموزشهايی است. اين ابزارها همانطور كه می

هند. لذا الزم است مربی با هوشياری كامل بينی شرک آلود و ضد معنويت را ترويج دبه طور نامحسوس، جهان

های ها در اليهبه انتخاب اينگونه برنامه ها دست بزنند. از آنجا كه در بسياری از موارد پيامهای فيلمها و بازی

پنهان قرار دارد و به راحتی قابل كشف نيست، رجوع به متخصصين اين فن و مشورت كردن با آنها در اين 

ای يا يک انيميشن در ظاهر محتوای منفی و ضد است، زيرا ممکن است يک بازی رايانهزمينه بسيار ضروری 

 اخالقی نداشته باشد اما در تحليل كارشناسانه، مشتمل بر پيامهای غيرمستقيم ضد معنوی باشد.

 های آموزش زبانیآسيب

اگر نکات تربيتی در آن  دارد در عين حالمتربی به  اخالقیآموزش زبانی گرچه نقش مهمی در انتقال معارف 

تواند به يک عامل ضد تربيتی تبديل شود. از اين رو به چند آسيب مهم كه در آموزش زبانی مالحظه نشود می

 شود.ممکن است روی دهد اشاره می

 آموزش بدون ايجاد عالقه

قيم بايد ش زبانی مستموزالب فهم مطلبی باشد، استفاده از آسائل و ط متربیبه طور كلی، غير از مواقعی كه خود 

ر به طوو نهادهای مختلف اجتماعی در ارتباط با دوستان و خويشاوندان  متربی به حداقل برسد، چرا كه اوالً

يم درباره به طور مستقزياد از حد د بخواه اگر مربی تواند كسب كند و ثانياًطبيعی بسياری از اين بينشها را می

ه طور تواند بو اين ذهنيت میتکراری و كسل كننده می شود  ی متربیوی سخن بگويند، براامور مذهبی و معن

خنان ثالثاً وقتی متربی عالقه ای به شنيده اينگونه سرا در شنيدن حرفهای معنوی از بين ببرد.  كلی رغبت متربی

التی رفاً جمنداشته باشد، آموزه های مربی را به خوبی درک نمی كند و آنها را به خاطر نمی سپارد و يا اينکه ص

بی معنا در ذهنش باقی می مانند. بنابراين مربی بايد تالش كند ابتدا انگيزه و عالقه در شنيدن را مخاطب ايجاد 

 كند و سپس به بيان آموزه های اخالقی بپردازد. برای ايجاد عالقه در شنيدن بايد نکاتی مورد توجه قرار گيرد:



ته باشد. نداش مزاحمی را عالقه شخصیصد پرداختن به ق گو انتخاب شود كه متربیزمانی برای گفت -

مثالً زمانی كه او می خواهد يک فيلم سينمايی ببيند يا در فضای مجازی سير كند، وقت مناسبی 

 برای گفتگو نيست، اما موقع خوردن غذا يا پياده روی در پارک می تواند زمان مناسبی باشد.

عالقه متربی باشد. مثالً اگر مربی می خواهد در مورد يک گفتگو از موضوعاتی آغاز شود كه مورد  -

گزاره اخالقی سخن بگويد می تواند ابتدا بحث را از يک فيلم مورد عالقه متربی آغاز كند كه به 

 گونه ای مرتبط با آن گزاره اخالقی باشد و سپس بحث را به سمتی كه می خواهد هدايت كند.

 

 ناسازگاری آموزش با رفتار مربی

كنند نه مینتقل م مخاطببه  خويش و رفتار كيد و تمركز مربی بايد بيشتر بر ذهنياتی باشد كه در ضمن تکلمتأ

برای  د وشوكار میگويند اما خود، مرتکب آن ب بد كاری را میعواق مربیوقتی  . مثالًمحتوای مستقيم كالمش

جنبه ابزاری برای  عواقب بد آن كار صرفاًند كه ذكر كآورد، اين ذهنيت را القاء میی میكار خود توجيهات

ا باور ر متربی نيز اين سخن مربید. در نتيجه باور دارچنين عواقبی به  محدود كردن افراد را دارد نه اينکه واقعاً

 نخواهند كرد.

 سخنان سست و غير مستدل

دی كه متربی ممکن آسيب ديگری كه ذكر ان ضروری است اين است كه جايگاه برتری كه مربی دارد و اعتما

است به دانش او داشته باشد گاه می تواند منجر به اين شود كه مربی برای سخنان خود دليل منطقی و عقل 

پسندی ذكر نکند و يا حرفهای سست و بی پايه بزند و چه بسا در وهله اوليه اين سخنان مورد پذيرش متربی 

می تواند به پايه بودن سخنان مربی پی ببرد و اين باعث می  واقع شود. اما با گذر زمان و تأمل بيشتر متربی، وی

 شود كه او نه تنها در اين سخنان بلکه در همه سخنان مربی دچار ترديد و بی اعتمادی می شود. 

اين نکته به خصوص در بيان امور ماورايی و اسباب نامحسوس بايد مورد توجه قرار گيرد كه مربی در عين 

اينگونه مباحث از خرافه گويی و حرفهای بی اساس پرهيز كند، چرا كه وقتی متربی به طرح علمی و مستند 

خرافی بودن اين مطالب پی ببرد، اعتمادش به ساير سخنان درباره امور معنوی و اسباب ما وراء طبيعی نيز از 

 بين خواهد رفت.



 اقرارطلبی و اجازه تأمل ندادن

ت دارند خود آزادانه مسير زندگی خود را انتخاب كنند. اين نکته در همانطور كه پيشتر بيان شد انسانها دوس

مورد تفکرات و اعتقادات نيز جاری است. يعنی انسان دوست دارد خود باورهای خود را پيدا كند و به تحميل 

ا ر عقيده از سوی ديگران عالقه ای ندارد. از اين رو مربی در بينش دهی خود بايد قضاوت نهايی و نتيجه گيری

به خود متربی واگذار كند و از وی نخواهد كه به سخنانش اقرار كند. بايد به او اجازه تأمل دهد تا خود با 

دانسته های ذهنی اش درباره صحت و سقم سخن مربی و يا لوازم آن انديشه كند و به ارزيابی صحيح برسد. در 

موجب مقاومت ذهنی و روانی متربی شود غير اين صورت تالش مربی برای تحميل يک عقيده خاص می تواند 

 و نتيجه عکس بدهد.

 وریيادآ

باشد. از همين رو  انسان ممکن است حقايقی را بداند ولی از آنها غافل باشد و عمالً به آنها توجهی نداشته

 می نامد نشان دهنده اهميت« ذكر». اينکه خداوند متعال كتاب خود را همواره نيازمند يادآوری و تذكر است

مربی اخالق نيز بايد نقش يادآوری كننده برای متربی خود داشته باشد. برای اينکه غفلت زدايی از انسانهاست. 

 يادآوری مؤثر و مفيد باشد روشهايی وجود دارد:

را در دل ياد خدا   صرف ديدن اومربی بايد خود چنان اهل ذكر قلبی و توجه به خداوند باشد كه  -

از حضرت عيسی)ع( نقل شده است كه با كسی مجالست كنيد كه ديدار ، چنانکه متربی زنده كند

 67.بيندازد ياد خداوند شما را به او

تذكر بايد كوتاه و گذرا و در قالب جمالتی نغز و گيرا باشد تا موجب ماللت و خستگی متربی  -

 نشود.

آن ارائه می شود و قالبی كه در  ظاهرگرچه يادآوری نوعی تکرار مکررات است، اما بايد به لحاظ  -

 دارای تنوع باشد تا متربی احساس تکراری بودن نکند.

 باشد تا موجب هشياری و تلنگر خوردن متربی بشود. پيش بينی نشدهتذكر  -

 تذكر همراه با سرزنش و توبيخ نباشد چرا كه در اين صورت متربی از پذيرش آن سر باز می زند. -
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 الگودهی

قی، پيوند زدن متربی با الگوهای اخالقی است. اين پيوند نوعی رابطه يکی از مهمترين روشهای تربيت اخال

قلبی ميان متربی و الگو ايجاد می كند و به تبع گرايشات متربی را به تدريج به گرايشات اخالقی نزديک تر می 

 سازد. 

به  بی خوددر درجه نخست خود مربی بايد يک الگوی اخالقی باشد به گونه ای كه ارتباط دوستی او با متر

لذا در روايات تاكيد شده است كه به جای دعوت با زبان، با عمل خود  68خود باعث رشد اخالقی متربی شود.

و پيش از تربيت ديگران، خود را انسانی وارسته و تربيت يافته  افراد را به سمت دين و معنويت جذب كنيد

   63.بسازيد

در گام بعدی بايد متربی را با الگوهای كامل دينی يعنی پيامبر)ص( و امامان معصوم)ع( آشنا كرد. بيان ويژگيها 

و منشهای اخالقی آنها از طرفی شناخت متربی را نسبت به آنها افزايش می دهد و از سويی عالقه به آنها را 

 معنوی كامل گرايش دارد. دوچندان می كند، زيرا انسان فطرتاً به انسانهای اخالقی و 

قدم بعدی آشنا كردن او با اخالقی ترين انسانهای زمانه و علمای وارسته و ربانی است. تشويق و همراهی مربی 

می تواند باعث شركت كردن متربی در مجالس انس و الفت انسانهای اخالقی شود و به تدريج رابطه دوستی 

 عميقی را با او شکل دهد.

تربی با ، زيرا ماسب است كه الگوهايی كه شباهت بيشتری به متربی دارند به او معرفی شونددر درجه بعدی من

. مثالً با توجه به سن، جنسيت و شغل متربی انسانهای نمونه ای كه آنها همزادپنداری بيشتری خواهد داشت
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ه گيزه بيابد كه همچون آنها بهمان ويژگيها را دارند برای او توصيف شوند تا او بتواند از آنها الگو بگيرد و ان

 رشد اخالقی خود كمک كند.

 خوشايندسازی

يکی از راههای ايجاد عالقه، خوشايندسازی است. اين روش مبتنی بر اصل تداعی است. در اين روش سعی می 

ارتباط بر قرار شود، تا با تصور ان كار حس خوبی در  ک كار و محركهای مثبت در ذهن متربیشود بين ي

نيز توصيه شده  (عشود. اين روش در احاديث اهل بيت) يجاد شود و خود به خود به ان عالقه مندكودک ا

كنند كه: هر روز جمعه برای خانواده خود چيزی مثل ميوه يا است. مثال امام صادق ع از رسول خدا ص نقل می

در واقع روز جمعه در اسالم يکی از اعياد  50گوشت ارمغان بياوريد، تا انها از امدن روز جمعه خوشحال شوند.

دينی محسوب می شود. در اين حديث برای ايجاد عالقه به روز جمعه، از روش خوشايندسازی استفاده شده 

می توان است و توصيه شده است كه بين روز جمعه و محركهای مثبت، تداعی ذهنی ايجاد شود. از اين روش 

 ياری از نمادهای دينی، اماكن معنوی و ... استفاده كرد. به بس برای عالقه مند كردن متربی

مثالً برای اينکه مربی بخواهد مسجد رفتن را برای متربی خوشايند كند بايد در اولين تجربه هايی كه همراه با او 

 یبه مسجد می رود سعی كند همراه با اتفاقاتی باشد كه ذهنيت خوبی برای متربی ايجاد كند. برای نمونه مسجد

را انتخاب كند كه امام جماعت آن، محيط داخل آن و برنامه هايی كه در آن اجرا می شود، نحوه برخورد 

نمازگزاران و مدت اقامت در مسجد به گونه ای باشد كه با سليقه متربی سنخيت داشته باشد. وقتی اولين تجربه 

به مسجد در او تقويت می شود زيرا های حضور در مسجد همراه با اتفاقات مورد پسند متربی باشد گرايش 

  مسجد برای او تداعی كننده حس های مثبت خواهد بود.

 اميدبخشی

اميدبخشی در دو جهت  دادن مربی دارای اهميت است. به انجام رفتارهای اخالقی، اميد برای سوق دادن متربی

  زير بايد صورت گيرد تا توان متربی در رشد اخالقی دوچندان شود:

مسير الهی گاه نتايج نقد و عاجل ندارد و لذا ممکن است فردی كه در اين مسير گام می حركت در  -

دچار يأس و نااميدی و يا خستگی و بی انگيزگی به دليل نيافتن نتيجه محسوس و ملموس نهد 

                                            
ء من الفاكهة أو اللحم حتى يفرحوا ا أهاليکم فی كل جمعة بشیأطرفو امام صادق ع می فرمايند رسول خدا ص فرموده اند: 50 

 (233، ص5بالجمعة.)كافی، ج



شود. در چنين شرايطی مربی می تواند عاملی برای روحيه بخشی به متربی باشد. وی با ياد كردن 

وی  .وی افعال اخالقی متربی و اطمينان دادن به او، سختی راه را برای او هموارتر می كندنتايج نيک

می تواند با ذكر نمونه هايی از افرادی كه مدتهای طوالنی سختی رشد اخالقی را بر خود هموار 

ر بكرده اند و نتايج فوق العاده ای را به دست آورده اند، روحيه متربی را تقويت كند و تحمل و ص

 او را باال ببرد.

گاه متربی با وجود يقين به نتيجه بخشی افعال اخالقی، اميدی به توانايی خود در اين زمينه ندارد و  -

گمان می كند اراده كافی در كنترل نفس خود و قدم نهادن در مسير رشد اخالقی را ندارد. در چنين 

ن ا به اين باور برساند كه می تواند در اياو رشرايطی مربی بايد بر توانايی های متربی تأكيد كند و 

را به او يادآوری كند كه با وجود استمداد از منبع نامتناهی قدرت الهی مسير موفق شود. همچنين 

آن اگر اراده صادقانه ای برای حركت در مسير رضای خداوند داشته باشد يقيناً مورد عنايت و 

 ياری خداوند قرار می گيرد 

 انگيزه سازی

فعل اخالقی و الهی خود آثار خوشايندی را برای فاعل خويش به دنبال دارد و لذا بهترين انگيزه برای اقدام به 

فعل اخالقی، پاداش دنيوی و اخروی است كه در اين افعال وجود دارد. مربی اخالق با ذكر اين پاداشها انگيزه 

وه بر آن، مربی می تواند انگيزه های جانبی را نيز حركت در مسير تعالی اخالقی را در متربی ايجاد می كند. عال

 51در متربی تأثير دارد.تشويق و تحريک و هشدار و نهيب او برای تقويت انگيزه متربی به كار بگيرد. 

مثالً نوجوانی سن  52با توجه به سن، شخصيت و عاليق متربی، مربی می تواند محركهای مناسب را به كار گيرد.

لذا دادن استقاللهای كنترل شده و مسئوليتهای مناسب با تواناييهای نوجوان بهترين انگيزه  استقالل طلبی است،

را در او ايجاد می كند. در جوانی مسائل اقتصادی دغدغه مهمی هستند و لذا دادن فرصتهای شغلی مناسب می 

لب و ابت طتواند محركی قوی محسوب شود. برای شخصيتهای عاطفی، سلب محبت و برای شخصيتهای رق

بان بزرگترين تنبيه محسوب می شود و برای كسی كه عالقه به برتری طلب، پاداش دادن به كارهای نيک رقي

 كسب جايگاه اجتماعی دارد، تعريف و تمجيد كردن در جمع پاداش مهمی می باشد.
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منافات نداشته بايد توجه داشت كه پاداشی كه برای كار نيک داده می شود با روح و هدف اين پاداش دادن 

باشد. مثالً اگر متربی عالقه به فعاليت حرفه ای در رشته ورزشی خاصی را داشته باشد، ممکن است مربی به 

عنوان پاداش كارهای نيک او بخواهد زمينه ورود او به رشته ورزشی مورد عالقه اش را فراهم كند، اما اگر 

ا به محيط ناسالمی وارد كند كه جهات تربيتی و نظارتی در مربی دقت الزم را در اين زمينه نداشته باشد و او ر

 آن مالحظه نمی شود، عمالً با اين پاداش زمينه انحراف متربی از مسير رشد اخالقی را فراهم كرده است.

نکته ديگر اين است كه پاداش دهی نبايد كامالً قاعده مند، پيش بينی پذير و دائمی باشد، زيرا در اين صورت 

طی شدن متربی می شود به گونه ای كه او تنها به خاطر پاداش مربی، دست به كار نيک بزند در حالی باعث شر

 كه ارزش كار نيک در اين است كه به خاطر خداوند انجام شود.

 

 


