
 البالغهنهج 31با رویکرد نامه  منشور جوانی از دیدگاه امام علی

*نیامرمرسدرانی والمسلمین االسالمحجت

 مقدمه
شیمندان و یه همیواره میورد توجیه اندکیاسیت  یاز مسائل مهم جوامع بشر ییک ،تیم و تربیتعل
ضرورت تربییت آنیان را دو ران قرار گرفته است. اهمیت دوره جوانی و جایگاه ویژه جوانان، کمتف

های تربیتی مربییان مطمیئن، ضیرورت دیگیری  گرفتن از شیوه هندان کرده است. در این راه بهره
های تربیتیی بیرای پییروان  ها و روش بهترین نوآوری را در شیوه ،بیش اسالم است. مکتب حیات

یروان این مکتب بیه شیمار توشه بزرگی برای پ ره ،ها آناز خود ارائه داده است که کشف و استفاده 
توان در زندگی عملی و رفتار و گفتار پیشوایان دینیی و  هایی را می روش نیز از نظر الگویی .آید می

های  برگرفته از مکتب توحید و آموزه مربیان بزرگ بشریت جستجو کرد؛ زیرا روش معصومان
ارد. در مییان سیینان گهربیار ترین رهنمودهای تربیتی را بیه همیراه د دینی است و پیروی از کامل

هیا بیا مشیقات فیراوان بیه دسیت میا رسییده اسیت، سیینان  که پس از گذشیت قیرن ائمه
 یجایگیاه عظیمی اسیت و گرد آمده البالغه نهجدر  که توسط سید رضی است منینؤامیرالم

ل فکیری، اخالقیی، علمیی، سیاسیی، اجتمیاعی، ئدریایی هنان ژرف از مسا ،این سینان دارد.
هیا  نامه ،ها گرفته است. در میان خطبه نام« برادر قرآن»ی و سایر ابعاد زندگی بشری است که نظام

سینگ از پیدری  ای گران دهند، نامه که سه بیش این کتا  ماندگار را تشکیل می ییها حکمت و
 ،در حقیقیت و ، وجیود داردساط داشته 30سالگی به فرزند رشیدش که در آن دوران  60در سن 
 ها را تشکیل دهد.  تواند مبنای شیصیت علمی و عملی انسان فکری است که می ای منظومه

، ویژگیی خیا  ایین هیا ها و مکان توجه به روش الگویی در منشور تربیتی فرزندان در همه زمان
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سین خیا  مطیرح نیسیت و بسییاری از  ،ست. بر این اسیاسنامه است که آن را ممتاز ساخته ا
نین کودکی و نوجوانی در کنار سن جوانی نیز تعمیم داد. گذشیت زمیان توان به س رهنمودها را می

تر خیود را نماییان سیاخته  به صورتی زنیدههر روز بلکه  است؛ تنها آن رهنمودها را کهنه نکرده نه 
است  بهترین نقشه راه دستگاه تعلیم و تربیت جامعه اسالمی ،نهج البالغه 31نامه  در واقعاست. 

 ،شده آن به عنوان ییک منشیور تربیتیی بندی و پردازش و از مطالب دسته دانست باید قدر آن را که
میورد توجیه اسیت،  منینؤوصیایای امیرالمی نامه که از مشهورترین اینکرد. نهایت استفاده را 

، دانشیمند ابواحمد حسن بن عبدالله بن سعید عسکریگونه که  قرار گرفته است؛ آنشیعه و سنی 
اگر از حکمت عملی هیزی یافت شود کیه الزم باشید بیا طیال »فته است  درباره آن گ سنت اهل

در آن جمیع ابوا  علیم و طیرق سیلوک و تمیام  نوشته شود، همین رساله است که امام علی
های هدایت و مکارم اخالق و اسیبا  سیعادت و طیرق رهیایی از ایین  منجیات و مهلکات و راه

   1.«انسانی را با بهترین عبارات بیان فرموده است ها و وصوط به باالترین درجات کماط مهلکه

 اصول تربیت فرزندان 

 آغاز  نامه 

 های اعتقادی و اخالقی بیرای تمیام کسیانی این نامه در حقیقت منشوری از بهترین دستورالعمل
ایین اسیت کیه  ،های این نامیه خصوصیت که دط در گرو اخالق و معنویات دارند. یکی از است

ذکیر فقط عنوان پدری خیود را  است. حضرت را آوردهو نه عنوان خودش ارکش حضرت نه نام مب
میورد خطیا  قیرار « فرزنید»نوشته و میاطب را نیز از موضع نامه را « پدر»از موضع یک  کرده،

صیفت بیا شیش نامیه را  ،حضرت به جای اینکه اسم خود و اسم فرزندش را ذکر کند داده است.
 کند  آغاز می
ياكِِنَُمَسياكَِنُالَْميْوََ َُوُُِمَنُالَْواِل ُِ  نْيَاُالسَّ ْستَْسِلِمُلِلي ُّ ِرُالْم  ْ بِِرُالْص م  َماِنُالْم  ُلِلزَّ ِقرِّ الَْفاِنُالْم 

اِعِنَُعََّْهاَُغ اًُ این نامه از سوی پدری است که عمرش رو به فناست، او بیه سییتگیری ؛ الظَّ
ناخواه( تسلیم گذشت دنییا )و  ش رو به غرو  است )و خواها معترف و آفتا  زندگی ،زمان

سکنی گزییده و فیردا از آن  ،مشکالت آن(. همان کسی که در منزلگاه پیشینیاِن از دنیا رفته
  .کوچ خواهد کرد

                                                           
 .58؛  اخالق و تعلیم و تربیت اسالمی. زین العابدین قربانی؛ 1
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 کند   معرفی میصفت  ههاردهبا نیز میاطب نامه یعنی فرزندش را 
ِبيَلُمَُ َْ اِلِکُ ِلَُماََُلُي ْ َرک  ُالسَّ َؤمِّ َُوَُرِهيََّيِةُِإلَ ُالَْمْول وِدُالْم  ُِ يَقا ْْ ُاْأَ ُِ ْنَُقْ ُهَلَيَکَُغيَر

ييِرُالَْميْوِتُ ِْ وِرَُوَُغيِريِمُالَْمََّايَياَُوَُأ نْيَاَُوََُياِجِرُالْغ ير  َُوَُرِميَِّةُالَْمَصا ِِبَُوَُعبِْ ُال ُّ ُِ َوُاْأَيَّا
ِبُاْْلَفاِتَُوَُصِريِعُالشَُّ َزاِنَُوُن ص  َْ َُوُقَِريِنُاْأَ ُِ و م  ِليِفُالْه  ایین  ؛َهَواِتَُوَُخِليفَِةُاْأَْميَواتََُِ

ییافتنی نیسیت و در راهیی  آرزومند هیزهایی که هرگز دست ؛نامه به فرزندی است آرزومند
 .گام نهاده است که دیگران در آن گام نهادند و هالک شدند )و از جهان هشم فیرو بسیتند(

ه دنییا، بازرگیان هاست و گروگان روزگار، در تییررس مصیائب، بنید کسی که هدف بیماری
ها، آمیاج آفیات و بالهیا، مغلیو   ها، قرین غم پیمان اندوه غرور، بدهکار و اسیر مرگ، هم

 شهوات و جانشین مردگان است.
تنهیا بیه  ،پرداختن به تمام موضوعات مطرح شده در این نامه میسر نیسیت که در این مجاط اندک

 پردازیم. ههار محور از اصوط تربیت می

 يت فرزنددغدغه ترب. 1

زیرا آنان را نسیبت بیه  ؛نیازهای تربیت، دغدغه والدین نسبت به تربیت فرزندان است یکی از پیش
دارد و میانع از  کند، به کسب آگاهی درباره تربییت فرزنید وا میی پذیر می فرزند خویش مسئولیت

کار از دغدغه ی آشا  نهج البالغه، نمونه 31نامه  شود. ها برای تربیت فرزند می دست دادن فرصت
و آن حضرت درباره تربیت فرزند خویش است؛ زیرا حضرت این نامیه را در بازگشیت از صیفین 

های تربیتی به فرزنیدش  توانست توصیه در حالی که می است؛ ای به نام حاضرین نوشته در منطقه
مییت زییاد بییانگر اهخیر اندازد. ایین نامیه باز جنگ صفین و رسیدن به خانه، به تآزاد شدن را تا 

بیاز از  ،پس از یک جنیگ جانفرسیا شیصیتی مانند امام علی است، تا آنجا کهتربیت فرزند 
دغدغیه خیود نسیبت بیه فرزنیدش را  انجام این وظیفه غافل نشده است. از این رو حضیرت

 کند  گونه بیان می این
َُشيْئًاُلَُ  تَّ ُكََأنَّ ََ ُالَْميْوَتَُوَُوَجْ َ َکُبَْصِض ُبَْلَُوَجْ َ َکُك لِّ ُ ْوَُأَصابََکَُأَصابََِّ َُوُكَيَأنَّ

ْسيتَْظِهرًاُفَُلَْوَُأََاَکَُأََاِن ُ ُِإلَيَْکُكِتَاِب ُم  َصََّاِن ُِمْنَُأْمِرَکَُماُيَْصَِّيَِّ ُِمْنَُأْمِرُنَْفِس َُفكَتَبْت 
ُ ُلََکَُأْوُفََِّيت  ود خیودم و هون تو را جزیی از وجود خود، بلکیه تمیام وجی ؛بِِ ُِإْنَُأنَاُبَِقيت 

دامن میرا  ،گویی که اگر ناراحتی به تو رسد، به من رسیده و اگر مرگ دامانت را بگیرد .یافتم
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از این رو این نامیه را  ؛به این جهت اهتمام به کار تو را اهتمام به کار خود یافتم است. گرفته
 خواه من زنده باشم یا نباشم. ،گاه تو باشد برای تو نوشتم تا تکیه

خوانید.  فرزند را جزئی از وجود انسان و پیاره تین او میی ،در این بیش از سینانش امام علی
و امور وابسیته بیه خیود را دوسیت دارد، در راه  ءبدیهی است که انسان به طور فطری، خود و اشیا

ایین حقیقیت کیه فرزنید  کوشید. اش میی کند و در مسیر رشد و تعالی اش فداکاری می  رینگهدا
سنگین والدین و لزوم عنایت پیوسته بیه تربییت  ولیت ئزئی از وجود اوست، مسوابسته به انسان ج

 کند. و رشد فرزندان را یادآوری می
ها مسئولیت فرزندپروری را از خود سلب کردند و  خانواده با ماشینی شدن دنیای امروز، بعضی از

هیای  گییر مسیئولیتگاهی هنان در .کنند بیشترین انرژی را برای تبمین معاش و اشتغاط صرف می
 کنند. ها را قربانی می برند و آن شوند که خانواده و فرزندانشان را از یاد می اجتماعی و سیاسی می

 . برقراری رابطه عاطفی با فرزند2

 13)پسیرکم( کیه  «یا ُبَنییا » با واژه ترین عبارت و را با ظریف ارتباط عاطفی با فرزند خود امام
هنگام منادا واقیع « ابن»اگر لفظ  اند  هرا که مفسران گفته  کرده است؛ر بار تکرار شده است، برقرا

ر شود مثل در تمام موارد استعماط این  1برای اظهار شفقت و مهربانی است. ،«یا ُبَنیا » شدن مصغ 
بیا  خورد. امیام عبارت در قرآن، نوعی اظهار دوستی و تمنای مالطفت و مهربانی به هشم می

ی که فهماند  به ما می ،اژهبه کارگیری این و وییژه در برخیورد بیا  در کار تربیتی خیود بیهزمانی مرب 
آمیز و افقی ایجاد کنید. در بییش دیگیری از ایین  جوان، موف  است که بتواند پل ارتباطی تفاهم

سیازی بیرای خیویش اسیت، فرزنید  نامه که در پی بیان اهمیت پیرداختن بیه خویشیتن و هیاره
َوَجي َ َکُبَصِضي  ُبيلُ  »فرمایید و می کنید کل وجود خویش معرفیی میی اش را با عنوان گرامی

و آن را یکیی از  «تو را بیشی از وجود خویش، بلکه تمیام وجیود خیویش ییافتم ؛َوَج َ َکُك لِّ 
اینکیه دلسیوزی  برافزون شمارد. این نوع جمالت عاطفی،  می دالیل مهم نگارش نامۀ مذکور بر

رسیاند،  رزنِد خویش ی و البته تمام فرزندان دینی آن حضرت ی مییحِ   ف حقیقی آن حضرت را در
زیرا در سایه محبت، خودبیاوری به دنباط دارد؛   را «اعتماد به والدین»یک اصل مهم تربیتی به نام 

 گیرد. و اعتماد به نفس فرزندان شکل می

                                                           
 .17،   12؛ ج تفسیر التحریر و التنویرعاشور؛  . محمد طاهر ابن1
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 . شتاب در تربيت فرزند3

شیصیت جیوان و زیرا درنگ باشد؛  باید سریع و بی ،فرایند تربیتی در ارتباط با جوانان و نوجوانان
تیر  قیدر سین پیایین هیر از نظر امیامپذیر است.  نوجوان هنوز ثبات الزم را پیدا نکرده و آسیب

هیای  پذیری بهتر است؛ زیرا به طور طبیعی، کمتیر از بزرگترهیا در معیرض آلیودگی باشد، تربیت
توان به هر صیورتی جهیت داد.  ن رو نوجوان را میاز ای .اند های روحی قرار داشته مادی و تاریکی

 فرماید   در این نامه می با توجه به این نگرش، امام
اسیتی رفیت، بیه نوشیتن کی رو بیه یانی از من گذشیت و توانیایدم سالیه دکپسرم هنگامی 

ه أجیل کیش از آنیهای اخالقی را برای تو بر شمردم. پی ردم و ارزشکت برای تو شتا  ی  وص
ه در کیهنان ،دید آیاهشی پدکرده باشم و در نظرم کو رازهای درونم را به تو منتقل ن فرا رسد

رش یا به تو هجوم آورند و پیذیهای دن ها و دگرگونی ه خواهشکش از آنید آمد و پیجسمم پد
رش هر بذری یاشته نشده، آماده پذکن یرا قلب نوجوان هونان زمیز ؛ل گرددکو اطاعت مش

ه دط تو سیت شیود کش از آنیردم، پکت تو شتا  یشود. پس در ترب دهیه در آن پاشکاست 
 گری مشغوط گردد.یز دیو عقل تو به ه

توجه بیه زمیان مسیاعد جهیت پیرورش نوجیوان را بیه عنیوان  حضرت در این فراز از نامه خود، 
قبل از پیشیی گیرفتن هیوای نفیس در »های مسائل تربیتی گوشزد کرده است   ترین ضرورت مهم

 .  «قبل از مشغوط شدن عقل نوجوان»و « قبل از سیت شدن دط نوجوان» ،«نوجوان
به تربیت فرزند بپردازند، زحمیت و هزینیه کمتیری را متحمیل  در زمان مناسبپدر و مادری که 

تیر از  خواهند شد؛ زیرا تربیت فرزند در دوران خردسالی و نوجوانی و حتی جیوانی، بسییار آسیان
شیود،  تیرسالی است. پدر و مادر باید بدانند هیر هیه فرزندشیان بزرگ تربیت فرزند در دوران میان

های ناپسند را در دط آدمیی اسیتوارتر  گذشت زمان، ریشه ویژگیزیرا شود؛   میتربیت او دشوارتر 
هه والدین زودتر و به موقیع  شود. پس هر ر میت ها نیز سیت در نتیجه، کندن این ریشه سازد و می

یابند و هم زحمت  تر به هدف خویش دست می ر دست گیرند، هم آسانزمام پرورش کودک را د
کمتری خواهند کشید و هزینه کمتری خواهند پرداخت. یکی از دانشیمندان در ایین بیاره معتقید 

 است  
هیا، هنیدان دشیوار  معمواًل تربیت درست از همان آغاز کودکی، بر خیالف تصیور خیلیی

های این کیار برآیید و تربییت درسیتی بیه  دشواریتواند از پس  پدر و مادری می نیست. هر
از زمین تا آسمان با این متفاوت است. اگر فرزنیدتان را  ،فرزندش بدهد، ولی تربیت دوباره
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بد بار بیاورید، اگر در تربیتش کوتاهی کنید، آن وقت باید خیلی هیزها را اصالح کنیید و از 
ای نیسیت؛ هیرا کیه همیراه بیا  هن سیادبسازید و این اصالح و تربیت دوباره، کیار هنیدا نو

گاهی و خواهید  ای می هحوصل زحمت و هزینه بیشتری خواهد بود. تربیت دوباره، قدرت، آ
  1که از حد توان خیلی از پدر و مادرها خارج است.

خطیا  بیه  همان باشید کیه امیام صیادق شاید مضمون این بند از فرمایش امیرالمؤمنین
یان می َ اثَك مُْبَادُِ»فرماید  مرب  َْ واَُأ ِ يثُُُِر  َِ ْرِجئَيةُ ُُِباْل ُالْم  پییش از اینکیه  2؛قَبَْلَُأْنََُْسيِبَقك ْمُِإلَييِْهم 

 .«دگراندیشان هجوم بیاورند و قلب و فکر نوجوانان شما را پرکنند، آنان را دریابید
 گوید سعدی می 

آنكممهدرُخممردی اد نك  ممر


دررزرگمممیفمممالوازاوررخاسمممت


راچ انكهخمواهیپمی چو بر


3نشودخشبجزرمهآبم راسمت


 خاربن و خارکن

 گوید   می اسیتاد مطهری
تیر و  صیفات او قیوی ،شیود هیه انیسان بزرگتر می آورد راجع به اینکه هیر مولوی مثلی می

گوید  مردی خاری را در معبر مردم کاشت و مردم از این بوته خیار  گردد. می دارتر می ریشه
ج بودند. او قوط داد که ساط دیگر آن را بکند و ساط دیگر نیز کار را به ساط بعد موکیوط رن در

های بعد نیز بیه هییمین ترتییب عمیل کیرد. از طرفیی درخیت، سیاط بیه سیاط  کرد و ساط
گردید؛ یعنی میان رشد  تر می شد و از طرف دیگر خود او ساط به ساط ضعیف دارتر می ریشه

کوس برقرار بود. حیاالت انییسان نییز ماننید خیاربن و خیارکن درخت و قوت او نسبت مع
کنید و اراده انسیان را  تیری پییدا میی هیای عمیی  ریشه ،است. روز به روز صفات در انسان

 4.کند. قدرت یک جوان در اصالح نفس خود از یک پیر بیشتر است تر می ضعیف
خممماررندرقمممو وررخاسمممتن



5خمماركندرسسممتیودركاسممتن


                                                           
 .21و  20نژاد،    ؛ ترجمه محمد جعفر پوینده و سیمین کرمانیآموزش و تربیت کودکان. آنتوان ماکارنکو؛ 1
 .111،   8ج  تحقی  حسن الموسوی خرسان؛ ؛امکب األحیتهذ؛ محمد بن حسن طوسی. 2
 . 154،   3؛ با  هفتم، حکایت گلستان. مصلح بن عبدالله سعدی؛ 3
 .79؛  تعلیم و تربیت در اسالم. مرتضی مطهری؛ 4
 .1237، بیت 26؛ دفتر دوم، بیش مثنوی معنوی. جالط الدین محمد مولوی بلیی؛ 5
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 ذب اعتماد والدین. ج4

کند، اطمینان فرزند به  های تربیتی پدر و مادر عالقمند می از عواملی که فرزند را به پیروی از شیوه
هیا در ایین بیاره اسیت. والیدین در مرحلیه  آگاهی پدر و مادر درباره تربییت فرزنید و توانیایی آن

لدینش قابلیت تربیت نمیودن را د تا او بداند وانرا جلب نمای انباید اعتماد علمی فرزندش ،نیست
توجه خواهد کرد، اما اگر ندانید کیه بیا  والدین های صورت است که فرزند به حرف ایند. در ندار

کند، به سیین او  روست و هه کسی در صدد تربیت او بر آمده و او را نصیحت می هه کسی روبه
ت و دقیی  بیدان عمیل سیپارد و در مقیام عمیل نییز درسی دهد و دط نمی به طور دقی  گوش نمی

هیای  ها را درباره توانایی کند. بنابراین پدر و مادر باید اعتماد فرزندان خود را جلب و خیاط آن نمی
را به خویش  اعتماد امام حسن این نامه، در علیامام  خویش در زمینه تربیت آسوده کنند.

 گونه جلب کرده است   این
هیا نظیر افکنیدم و در  ام، ولیی در کیردار آن مر نکیردهپسرم! اگر هه من به اندازه پیشینیان ع

بلکیه بیا  ؛ام ها شیده اخبارشان اندیشیدم و در آثارشان سیر کردم تا آنجا که گویی یکی از آن
هیای روشین و شییرین  ام. پس قسمت گویا تا پایان عمرشان با آنان بوده ،مطالعه تاریخ آنان

و زندگانی سودمند آنان را بیا دوران زیانبیارش های تیره آن شناختم  زندگی آنان را از قسمت
ای، زیبیا و شییرین  شناسایی کردم. سپس از هر هیزی، مهم و ارزشمند آن را و از هر حادثه

گونیه کیه پیدری مهربیان  های آنیان را دور کیردم. پیس آن آن را برای تو برگزیدم و ناشناخته
 ها تربیت کنم. ا تو را با خوبیپسندد، من نیز بر آن شدم ت ها را برای فرزندش می نیکی

کنید  ها و تجار  ارزشمند خویش را به فرزندش گوشزد میی ها، آگاهی حضرت اندوختهدر واقع 
بلکه بداند کسی بیه ارشیاد و راهنمیایی وی نبیند؛ یک انسان عادی هشم   بهرا ایشان  ،تا میاطب

 1روی آورده است که حاصل عمر همه گذشتگان را در اختیار دارد.

 های تربیتوشر

هیای دیگیر ایین نامیه ارزشیمند کیه بیه ههیار روش از البالغه، به فراز نهج 31با استفاده از نامه 
 پردازیم  های تربیت اشاره دارد، می روش

 . استفاده از تجربه دیگران1

های نوین یا وسیایل جدیید  سمت یافتن پدیدهبه خستگی و دلزدگی جوانان از یکنواختی، آنان را 
                                                           

 .15 ص ،1ج  ؛جاوید ندپ یزدی؛ . محمد تقی مصباح1
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سیو و کسیب تجربیه  دهد. آنان برای رشد و پیشرفت از یک طلبی خود سوق می رضای تنوعبرای ا
اندازنید  های جدیدند تا آنجا که گاه خود را به خطر می جدید از سوی دیگر، به دنباط کشف پدیده

طلبی باید عقالنی باشید،  شوند. اگر هه باید توجه داشت که تنوع های زیادی می و متحمل هزینه
های جدید، از تجربییات و نظرهیای  جای تجربه کردن پدیده  سی. از این رو بهتر است بهنه احسا

 آموزی است. اندوزی بهتر از تجربه دیگران بهره برد. در واقع تجربه
طبیعی است که یک جوان و یک انسان سالیورده، از نظر تجربه شرایط یکسانی ندارند. از آنجیا 

های  هیا و شکسیت ندگی را پشت سر گذاشیته و طعیم پیروزیهای مسیر ز که بزرگترها پیچ و خم
بهیا و  های گران اند و به رموز موفقییت در کارهیا آگیاهی کامیل دارنید، تجربیه بسیاری را هشیده

گشا و ثمربیش باشید؛ زییرا تجیار  بیه  تواند راه ها می ها به جوان ارزشمندی دارند که انتقاط آن
محدود و ناقص جوانان برای مواجهه بیا دنییای جدیید  دست آمده از دوران طفولیت و اطالعات

 یهیا از روش ییکیدر این نامه، استفاده از تجربیه دیگیران را  یجوانی، کافی نیست. امام عل
 رده و فرموده است  ک یتی معرفیترب

َُوََُُ ُالتَجياِرِبُب ْغيَتَي   َُرأِيَکُِمَنُاَلَْمِرُماَُقْ ُكفاَکَُاْهيل  ُفَتَك يوَنَُقيْ ُلِتَْستَْقِبَلُِبِج ِّ ْجِربَتَي  
وفيَتُِمْنُِعَلِجُالتَّْجِربَُُةَُك ِفيَتَُمئ ونَُ لَِبَُوُع  َفَاَاَکُِميْنُذِليَکُمياَُقيْ ُك َِّياُنَأَييِ َُوُُةُِالطَّ

بَّماُأْضلََمَُعلَيَّْاُِمَّْي  تَباَنُلََکُماُر  ْْ ؛ بیا تصیمیم جیدی بیه اسیتقباط امیوری بشیتا  کیه ا
نییاز  اند و تیو را از تیالش بیشیتر بی ودن آن را کشییدهاندیشمندان و اهل تجربه زحمت آزم

ها نصیب ما شده، نصیب تو هم خواهد شد؛ بلکیه  اند. بنابراین آنچه از تجربیات آن ساخته
 ای از آنچه بر ما میفی مانده، به مرور زمان بر تو روشن گردد. شاید پاره

مشیکالت آن را بپیذیرد، از  جیای اینکیه همیه هییز را تجربیه کنید و ضیایعات و انسان عاقل به 
اش روشن شیده، بیدون آنکیه  کند و آنچه را که آنان آزموده و نتیجه های دیگران استفاده می تجربه

انییدوزی از سرگذشییت دیگییران،  گیییرد. تجربه ای بییرای آن پرداخییت کنیید، در اختیییار می هزینییه
ست که صیرف تکیرار و هاست. عمر جوان و نوجوان، عزیزتر از آن ا مندی از حاصل عمر آن بهره

 فرموده است  ها شود. هنانکه امام علی تجربه دوباره تلیی
  مهلت  بودند، دراز نبود؛ اما با همان  از من ش یپ ه ک  یسانک همچون   عمر من  ! اگر هه فرزندم

ار و اخبیار و سرگذشیت کی  و در هند و هون ستم ینگر ارشان کدر   یاوشگرک ده ی، به د وتاهک
ن یدر ا  و هنان نمودم   ، مطالعه شان بازماندگان  و اوضاع  و در احواط  ردمک  شهیاند ان ش یزندگ 
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ر یی در سی  نییی فراتیر از ا ه کبل ها هستم؛  از آن  ییک  هم خودم  افتم یدر  هک فرو رفته بودم   دریا
شیان  نیو آخر  نیبا اول  ردمک احساس   هک  یتمیها آم با آن هنان  شان  یزندگ  یو هگونگ  خیتار

 باز شناختم.  را از خسرانش و سودش   اش یکا را از ناپایدن  یکپا  گاه . آن ام ردهک  یزندگ 
روزه لبنان مشاهده کیرد. سیردار شیهید  33توان در جنگ  آموزی را می یکی از موارد موف  تجربه

 گوید   حاج قاسم سلیمانی در این باره می
دلیل تمرینیات دقیی  و   الله به ی و زبدگی مجاهدین حز روزه لبنان، ورزیدگ 33در جنگ 

، یعنی از زمان فرار رژیم صهیونیستی یا شکسیت 2006تا  2000ای بود که از ساط  فشرده
بیه  – 2006ها الینقطیع تیا سیاط  آن در جنو  لبنان شروع شده بود. این تمرینات و آمادگی

اسیتمرار داشیت.  -بینی کیرده بیود  شالله به نام طرح سیدالشهدا پی عنوان طرحی که حز  
مدیر این طرح و طراح آن، شهید حاج عماد مغنیه بود. او هیدمان دقیقی کیرده بیود کیه در 

گونه بیود کیه بیر خیالف دیگیر  الله این مواجهه با دشمن هگونه عمل بکند. تاکتیک حز 
داشیت. ها که یک خاکریز مقدم در آن وجود دارد، این جنگ هیچ خاکریز مقیدمی ن جنگ

تماس که تقاطع مرز فلسطین اشغالی بیا لبنیان   اش یک خاکریز بود؛ یعنی از نقطه هر نقطه
ها ییک خیط مقیدم و   ها و خانه ها، قریه بود حداقل تا نهر لیتانی، هر نقطه از آنجا اعم از تپه
ها متداوط است و ما در جنگ خودمیان  یک خاکریز بود؛ نه یک خاکریز معلوم که در جنگ

الله مشیابه ییک  کردیم؛ بلکه خاکریزی با تاکتیک ویژه. این تاکتیک حز  ن استفاده میاز آ
خالی و امنی در آن وجود نداشت. لذا اگر بیه   میدان مین هوشمند گسترده بود که هیچ نقطه

روستاهای هسیبیده  یبینید دشمن در بعضی از روستاها  حرکت دشمن نگاه کنید، می  شیوه
ها بشود. از ورود بیه شیهرها  ه این روستاها عاجز شد و نتوانست وارد ایناز ورود ب یبه مرز 

الحجیر به سمت لیتیانی بیایید کیه همیان  هم عاجز شد و در نهایت تصمیم گرفت از وادی
 1شکنندگی و شکست دشمن بود.  نقطه

 آموزی . عبرت2

آمیده،  این نامه امامهای دینی و از جمله در  های تربیتی که در آموزه یکی از کارآمدترین روش
است که به معانی میتلفی همچون « َعَبر»آموزی است. عبرت بر وزن ِفْعَله از ریشه   روش عبرت

                                                           
؛ «شد شد، ارتش رژیم صهیونیستی متالشی می روزه متوقف نمی 33اگر جنگ ». سایت تحلیلی خبری عصر ایران؛ 1

 .691591، کدخبر  09/07/1398
https://www.asriran.com/fa/news/691591 
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و ... آمده است. راغیب در معنیای « تعجب کردن»، «عبور کردن»، «سنجیدن»، «تفسیر کردن»
عرفت عبرت حالتی است که در آن معرفت ظاهری و محسوس، سبب درک م»نویسد   عبرت می

 1«.شود گردد و انسان از امور مشهود به امور نامشهود منتقل می باطنی و غیر محسوس می
بیه امیام  31  نامیههمیین در تربیت فرزند خود از همین روش استفاده کرده و در  امیرالمؤمنین

 فرماید  می حسن
الَِها َُوَُزَوا ََ نْيَاَُوُ ُانِ َُق َُانْبَْأَ َکَُعِنُال ُّ لَِهاَُوُِانِْتقالَِها َُوَُانْبَأَ َکَُعِنُاْلخيرِةُوُمياُياُب ََّ َّ

َوَُعلَيها ذ  ِْ ُلََکُِفيِهَماُاَلَْمثال  ُلِتَْصتَبَِرُبِهاُوََُ ُأَْهلَِهاُِفيَهاَُوَضَربْت  ؛ پسر عزیزم! مین تیو أ ِع َّ
گاه کردم و از آخیرت  را از دنیا و تحوالت گوناگونش و نابودی و دست به دست گردیدنش آ

ها در آنجا فراهم است، اطالع دادم و برای تو از هر دو مثاط زدم تا به آن،  آنچه برای انسانو 
 پند پذیری و بر اساس آن، در زندگی گام برداری.

ُاَْشيبَاٌُِ»فرمایید   حضرت در همین نامه می يور  تَْ ِلْلَُعلَ َُماُلَْمُيَك ْنُِبَماُكَياَنَُفِانََّمياُاَلْم  ْْ ؛ از َوُا
؛ یعنیی حیوادث و «گرنیدیدیکر یارها مانند هم و نظکن. هه کبر آنچه نبوده، استدالط آنچه بوده 

  دهییز با دیه به همه هکآموزد  یبه ما م رمؤمنانینده قرار بده. امیهای گذشته را هراغ راه آ انیجر
نْيَاُِبَصيِْنُاَلْعتِبَار»عبرت نگاه کنیم   ُِإلَ ُال ُّ ْؤِمن  ُالْم  ر  همانا انسان با ایمان به جهیان، بیه  2؛ِإنََّماُيََّْظ 

گیرنید  آموز، اندکی از مردم پند می ، ولی افسوس که از این همه منابع عبرت«نگرد دیده عبرت می
هیا  بین ندارنید و همچنیان در شیهوات نفیس و غفلت و بیش عظیمیی از میردم، هشیم عبیرت

 «.  گیر هه کم ها هه بسیارند و عبرت برتع 3؛اَِلْعتِبَارََُُوَُاَقلَُُّالِصبَرََُُماَُاكْثَرَُ»گرفتارند  
 گوید  سعدی می

اینهمهنا عجبرردرودیواروجود


4هركهفكر نك ر،نا رودرمردیموار


بیش عظیمی از آیات قرآن، ذکر مباحک تارییی در قالب داستان، قصه و خاطره تارییی اسیت 
ه است؛ زیرا اغلب پس از ذکیر هیر دهی به میاطبان صورت گرفت که با هدف پندآموزی و عبرت

قصه یا جریان تارییی، به این هدف اشاره شده است؛ برای مثاط پیس از ذکیر داسیتان حضیرت 
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ْبَرٌة اِلُ َلَقْد َكاَن ِفى َق »فرماید   ، به عنوان نتیجه تربیتی آن مییوسف َِ  ْْ در  1 وِلى ااَلْلَبكاِب َصِصِه
 «.  ه بودها درس عبرتی برای صاحبان اندیش سرگذشت آن

توانید بصییرتی  آموزی، مطالعه تاریخ گذشتگان است. توجه بیه تیاریخ می های عبرت یکی از راه
راهگشا در مسیر تربیت افراد فراهم کند؛ بصیرتی که به تحیوالت عمیی  در زنیدگی و رفتیار فیرد 

نامیه  در ایین شود و از غفلت، به آگاهی و از غرور به شعور برساند. هنانکه امیام علیی منجر 
آمیوزی از سرنوشیت دیگیران در طیوط تیاریخ  را به عبرت برای ادامه مسیر تربیت، امام حسن

لُّيوا»فرماید   کند و می توصیه می ََ اُانْتَقَل واَُوَُأيَْنُ ْرُِفيَماَُفَصل واَُعمَّ ْرُِفيُِديَاِرِهْمَُوُ ثَاِرِهْم َُفانْظ  ِْ َُوُ

اش را  اش بگذر و آثار بیه جیای مانیده های رفته و نرفته راه ؛ در دط تاریخ گذر کن و از میانَوُنََزل وا
 «.  بنگر و ببین که مردمان آن، هه کردند، به کجا کوچ کردند و در کدام منزط فرود آمدند؟!

 د  یفرما یم یگریان دیآن حضرت در ب
هیا بیا  د؛ هقدر حاالت ملتیریعبرت بگ عقو یل و اسحاق و یاز حاط فرزندان اسماع

مورد احترام همگیان  یغمبرزادگانیه است. آنان پی، و صفات و افعالشان به هم شبهم مشابه
افتیه، یروم بیر آنیان تسیلط  یصیرهایران و قیا یسراهاکبر اثر اختالف و تفرقه،  یبودند، ول

آبیاد و از  یها نیامبرزادگان محتیرم را از سیرزمین پیپست واداشتند و ا یها ها را به شغل آن
ه کی ییهیا انکوزش بادهیا و م  آ  و علیف، محیل یب یها انکم فرات، به  دجله و یها نارهک

چیاره و ین، بکیها را در آنجا مسی د ساختند و آنیل و سیت است، تبعکها مش در آن یزندگ
 2بپردازند. یسیر مار شتران و پشمین شتر ساختند تا به تیهمنش

ار بسیتن آن، کیو بیه  کوهیکعیه واق کییآموزی از  وتاه و تجربیهکخ یتار کیگاه عبرت گرفتن از 
ر دهید، او را از سیقوط قطعیی برهانید و بیه اوج عیزت و ییر زندگی جوانی را تغین است مسکمم

اش، مسیر صیحیح زنیدگی را یافتیه  عظمت برساند. خانم بدحجابی که با عبرت گرفتن از گذشته
 گوید   بود، می

کردم. هیر روز  و تئاتر کار میخواندم  من دختر بدحجابی بودم که در دانشگاه هنر درس می
بار  رفتم. وضعیت حجا  من آن روزها بیه قیدری تبسیف با یک تیم و مدط به دانشگاه می
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کشم. من بیا آن  کنم، از خودم خجالت می های گذشته را نگاه می بود که امروز وقتی عکس
 گرفتم و هم ضیمن فعالییت در خواندم، هم روزه می وضعیت اسفناک حجا ، هم نماز می

بسیج دانشگاه، مدافع سرسیت حجا  بودم! با این شیرایط دوسیت نداشیتم در وضیعیت 
کردم اواًل هر کسی ایرادی دارد و ایراد من هم این اسیت.  حجابم تغییری دهم؛ زیرا فکر می

شیوند کیه  شیوم و دیگیران هیم متوجیه می کردم با این وضعیت بهتیر دییده می ًا فکر میثانی
م و نظام هستند. اگرهه در خلیوت خیودم حیاط بیدی داشیتم. ها هم مدافع اسال بدحجا 

هگونه ممکن است آدم خدا را دوست داشته باشد، اما به دستوراتش عمیل نکنید؟ هطیور 
توان از حجا  دفاع کرد، اما به آن ملتزم نبود؟ از سوی دیگر من به این تیم و ظاهر بیه  می

ارم، اعتمیاد بیه نفسیم را از دسیت کیردم اگیر آن را کنیار بگیذ شدت وابسته بودم و فکر می
اندیشی درباره حجا  برگیزار شید. وقتیی مین وارد  دهم. روزی در دانشگاه کرسی آزاد می

کرد و گفت  میالفان این راهنمایی سالن شدم، مسئوط سالن به خاطر پوششم مرا به سمتی 
تعجب مرا ای با  طرف هستند. وقتی به او گفتم مواف  حجا  و مدافع آن هستم، هند لحظه

فرستادند که بسیار آزاردهنده بیود.  های متعددی برایم می نگاه کرد. همکاران و دوستانم پیام
حتی سفر راهیان نور هم نتوانست مرا به مسیر درست هدایت کند تیا اینکیه در شیب قیدر، 

ها خواند، مرا تکان داد؛ روایتی که مضمون آن این بود که هر ییک  روایتی که یکی از منبری
شود. این روایت مرا تکان داد، امیا نیه در  ار موی زن که نامحرم ببیند، برایش گناه ثبت میت

دلم شکسیت و دیگیر  های قدر با توسل به حضرت زهرا آن ساط؛ بلکه ساط بعد در شب
ام را برای همیشه کنار بگیذارم و محجبیه شیوم. پیس از هنیدی  تصمیم گرفتم پوشش قبلی

اش را حضور در واقعه کربال و  مرد نابینایی درباره علت نابینایی روایتی در لهوف خواندم که
گفت با اینکه در کربال نه تیری به سوی  ذکر کرده بود. آن مرد می شکستن حرمت پیامبر

را در خیوا   سپاه امام انداخته و نه علیه امام شمشیری کشییده بیود، امیا شیبی پییامبر
دشیمن را در لشگر ن با حضورش در کربال، سیاهی به او فرموده بود هو بیند. پیامبر می

را شکسته بوده است، نابینا شده  گونه حرمت آط پیامبر هشم امام بیشتر کرده بود و بدین
تا  کرد. از خودم پرسیدم تو هقدر سیاهی سیپاه بیدحجابان را در  است. این روایت مرا بی

ام،  حجیا  را انتییا  کیردههاست کیه  ای؟ ... اکنون مدت زیاد کرده هشم امام زمان
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کنم و بیه آرامشیی نیا   هیای آزاردهنیده دریافیت نمیی ام، دیگر پیامک تئاتر را کنار گذاشته
 1ام. رسیده

آموزنید و  ع خو  و بد مردم تجربیه مییرند، از وقایگخ دیگران درس عبرت مییه از تارکجوانانی 
سیته ی  و شاییننید، افیراد الک ر مییح اسیتوایشان را بر اسیاس صیح ر برنامه زندگیکبا تعقل و تف

 امرانی، در خوشبیتی و سعادت بگذرانند.کنامی و  کیتوانند عمر خود را با ن اند و می اجتماع

 . موعظه3

از نیسیت. موعظیه بیه یین یچ کیس از آن بیهی است که تیم و تربیتعل یها از روش یکیموعظه، 
هیا در  معنای یادآوری قلب بیه خوبی همچنین به 2معنای منعی است که همراه با بیم دادن است.

قرآن مجید خیود را موعظیه معرفیی کیرده  3شود. هیزهایی است که باعک نرمی و رقت قلب می
ْ»است   ُُ َظٌة ِمْن َربِّ َِ ْْ َمْو ُُ اُس َقْد جاَءْت َها النَّ ای میردم! بیه یقیین از طیرف پروردگارتیان  4 يا َأيُّ

روش نیز بارها بهره برده است. هنانکیه خداونید بیرای قرآن از این «. آمده است  برای شما، پندی
دهد که از شیوه تربیتی موعظه نیکو برای  دستور می دعوت دیگران به راه خود، به پیامبر اسالم

َمكةِ اُ »هدایت و تربیت مردم استفاده کند   ُْ كَك ِباْلِح َظكةِ  ْدُع ِإَلكى َسكِبيِل َرِب  َِ بیا  5 اْلَحَسكَنةِ  َواْلَمْو
بنا بر این آیه شریفه، حکمت با «. ای نیکو، مردم را به راه پروردگارت دعوت نما هحکمت و موعظ

موعظه تفاوت دارد. حکمت، تعلیم است؛ اما موعظه، تذکر و یادآوری اسیت. واعیظ مطیالبی را 
کنید. هیدف از موعظیه بیرای شینونده جاهیل نییز توجییه  داند، ییادآوری می که طرف مقابل می

رو نیست؛ بلکه بیا احساسیات،  ع واعظ با عقل و اندیشه میاطب روبهاحساسات اوست. در واق
 عواطف و تذکرات و توجیهات ذهنی او مواجه است.

؛ َأَِ ُقَلبََکُِبالَموِعَظي »رده است  کخود به فرزندش هنین سفارش  یتیدر نامه ترب یامام عل
                                                           

؛ «هیای زییاد مین دختیر بید حجیابی بیودم بیا آرایش»ی دفتر حضرت استاد حسین انصاریان؛ رسان . پایگاه اطالع1
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یت، ارزش و «. دار دلت را به موعظه زنده سیطح تبثیرگیذار موعظیه بنا بر این سین شریف، اهمی 
بیشید؛  همچون نوری است که هنگام تابیدن بیر نفیس انسیان، بیه آن نورانییت و روشینایی می

ُصُِ»فرماید   هنانکه در سین دیگری می ُالق ليوِبُُقال ُالَُّّفيوِ ُالَمواِعظ  موعظیه نفیس  1؛وَجيَل  
 سد  ینو می لسفه موعظهعالمه طباطبایی درباره ف«. کند نورانی میها را  دط آنها را صاف و  انسان

ها نهفتیه و بیه خیاطر  ه در فطیرت انسیانکادآوردن معارف و صفات اخالقی است یر، کتذ
داری از غفلیت و فراموشیی و ییر و موعظیه، بکجیه تیذیه نتکیغفلت، دهار فراموشی شیده 

  2پرورش استعدادهای نهفته آدمی است.

 . الگودهی4

های تربییت،  ای است. بر این اساس یکی از روش دهترین نوع یادگیری انسان، یادگیری مشاه مهم
های اجرایی این روش،  نامید. از شیوه« روش الگویی»توان آن را  تربیت به وسیله الگوست که می

توان به الگودهی، الگوپردازی و الگوزدایی اشاره کرد. به دلییل نییاز فطیری آدمیی بیه الگیو و  می
واال به درستی معرفیی شیوند تیا انسیان بیا بینشیی  همانندسازی در تربیت، الزم است الگوهای

روشن، مصداق کماط حقیقی را تشییص دهد و به الگیوگیری بپیردازد؛ زییرا اگیر هنیین نشیود، 
هیایی نامناسیب جسیتجو   انسان نیاز خود به الگو را به دلیل اشیتباه در مصیادی  کمیاط در نمونیه

 شود.  کند و به بیراهه کشیده می  می
 شینكهاوازدلخدردارددالنزدكسیر

3هاىبرداردرهزیرآندرختیروكهاوگل
 ها تبکید کرده و فرموده است   نیز در این نامه به تبسی بر بزرگان و الگوگیری از آن امام علی

ُ ِ ُِمْنَُوِصيَّتِيََُْقيَوىُاِه  َُماَُأنَْتُ ِخٌذُبِِ ُِإلَيَّ بَّ ََ َُأ َُأنَّ َُعلَي َُمياَُوُاْعلَْمُيَاُب ََّيَّ َوُاَلْقِتَصيار 
وَنُِمْنَُأْهيِلُبَيِْتي َُ  ِ اِل ل وَنُِمْنُ بَا َِ َُوُالصَّ ُِبَماَُمَض َُعلَيِْ ُاأَوَّ َُعلَيَْ َُوُاأَْخذ  ُاِه   ؛ فََرَض  

ری، تیرس از ییگ ن انیدرز فیرا میییه از اکیزی ین هیتر ن و محبو یه بهترکبدان ای فرزند 
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انیت کایعنی نیانت، ینیشیه پکای  وهیواجب ساخته و گرفتن ش تفا به آنچه بر توکخداست و ا
 اند. ردهکار کان خاندانت، بدان یکو ن

ها در الگوپذیر بیشیتر اسیت. بیر  هر اندازه الگوها از کماط بیشتری برخوردار باشند، دایره تبثیر آن
و فرمیوده سیفارش کیرده  بیت پییامبر ، مؤمنان را به پیروی از اهلاین اساس امیرالمؤمنین

 است  
متَهُ مَُفالَزمُ ا نظرواَُاهَلُبَيِتُنَبيِّك ُ َْ يواُأَُمَُوُاََِّبصُ واُ نُلَينُه ي ًیُوَُمُِميوك ُثَيَرهم ُفلَينُي خِرج 

يواُوَُلََسيِبق وهُ وا َُفالِبي ُ دًیَُفِانُلَبَي ُ  ُرَُمُفُِوك ُي صي ُ  مُفَتَِضيلِواُوُواُوُِانُنََهضيوا َُفانَهض 
مُفَتَُرُ خَُّأَُتَََََُُلَُ روند، برویید و پیی  به خاندان پیامبرتان بنگرید و بدان سو که می 1؛كواهلُِواَُعَّه 

تیان بیاز  آنان را بگیرید که هرگز شما را از راه رستگاری بییرون نیواهنید کیرد و بیه هالکت
ها پیشی مگیریید کیه  نیواهند آورد. اگر ایستادند، بایستید و اگر برخاستند، برخیزید. بر آن

 گردید. ن پس نمانید که تباه میناشوید و از آ گمراه می

 شناسی دوره جوانیآسیب

شیتر در معیرض یه بکیه جوانان از لطافت و صفا برخوردارند، به همان اندازه و بلکبه همان اندازه 
ن بیودن سین، زودتیر از ییو پیا یتجربگی یل بین قشر به دلیهای گوناگونند. ا بیمبتال شدن به آس

را بیه  یاجتمیاع یها یها و نابسامان ید و ناهنجاررنیپذ یر میتبث یرونیو ب یگران از عوامل درونید
نهیج البالغیه  31های دوره جیوانی کیه از نامیه  به شش آسیب از آسیب جاآورند. در این وجود می

 کنیم. استیراج شده است، اشاره می

 ها های بروز آسيب عوامل و زمينه

تیی، اجتمیاعی، یخالقیی، روحیی، تربری، اعتقیادی، اکیهای گونیاگون ف بیمتبسفانه امروزه آس
ترین  هیا، از اساسیی ه درمیان آنکیری و بلیشیگیه پکیند ک د مییاسی و... نسل جوان ما را تهدیس

ه بیا جوانیان میرتبط، و متصیدی کها و اداراتی است  ن و تمام افراد، سازمانیان، والدیف مربیوظا
ها و عوامیل  نیهید زمییتیدا باهای جیوان، اب بیامور آنان هستند. برای حل معضیالت و رفیع آسی

 م ینک ها اشاره می ترین آن رد که اکنون به مهمکی ین قشر را شناسایری ایپذ بیآس
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 . فقر ایمانی1

ری و بروز ناهنجاری در جوانان، اعتماد نداشتن به خدا در زندگی فیردی یپذ بیی از عوامل آسیک
قاد به ح  تعالی، مبدأ عالم بیودن و اجتماعی است. هه بسیار افرادی که با اصل خداشناسی، اعت

ذات مقدس ربوبی و جاری بودن پیوسته تدبیر او مشکلی ندارند، اما ایین انیدازه از اعتقیاد بیرای 
توحید کافی نیست. انسان موحد افزون بر توحید نظری، بایید توحیید عملیی نییز داشیته باشید و 

. توحیید عملیی در عملکردهیای تبثیرات آن اعتقاد و نظر بایید در اعمیاط و رفتیارش دییده شیود
ها، توکیل کیردن بیه خداسیت. از همیین روسیت کیه امیام  یابد که از جمله آن میتلفی بروز می

در نامه خود به فرزند جوانش بر موضوع توحید و خداباوری و نقش آن در زندگی تبکیید  علی
وِرُك لَِّهاُِإلَ ُإُِ»کرده و فرموده اسیت   ِريٍزَُوَُألِْجْئُنَْفَسَکُِف ُاأ م  ََ لِهَکَُفِإنََّکَُ لِْجئ َهاُِإلَ ُكَْهٍفُ

؛ در تمام کارهایت، خود را به خدا بسپار کیه اگیر هنیین کنیی، خیود را بیه پناهگیاهی َمانٍِعَُعِزيزٍُ
 «.  ای مطمئن و نیرومند سپرده

ا بر توکل به خدا در همه کارها و پناه بردن به او تبکید کرده است. هه بسیا میواردی کیه بی امام
شیوند. افیزون بیر  های بزرگیی می ابزار دنیوی قابل انجام است، ولی همان موارد موجب گرفتاری

اینکه در مواردی که ابزار و امکانات وجود دارد، تبثیرآن ابزار قطعی نیست و هه بسا این امکانیات 
در عیین ها اسیتفاده کیرد، امیا  تبثیر معکوس و متفاوت داشته باشند. در زندگی باید از همه سبب

حاط به هیچ سبب مستقلی از اراده ح  تعالی به طور کامل اعتماد نکرد؛ هنانکه خداوند در قرآن 
ُه َمخَرجاً »کریم فرموده است   َه َيجَعل لَّ ِ  اللَّ كل   َو َمن َيتَّ َو َيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث اَل َيحَتِسُب َو َمكن َيَتَوكَّ
ِه َفُهَو َحْسُبهُ  لى اللَّ لِّ شىٍء َقدراً ِإنَّ اللَّ   ََ ُُ ُه ِل هر کس بر خدا توکیل کنید،  1 َه َباِلُغ أمِرِه َقْد َجَعَل اللَّ

برای او کافی است؛ زیرا خدا بر کار خود مسیلط اسیت و بیرای هیر هییزی قیدری تعییین کیرده 
 «.است

ن هسیتی پهنیاور ییوند دارد، هرگیز در ایه به خداوند متعاط معتقد است و با حضرتش پکجوانی  
ن یت خیارج نشیود. هنییند تا از جاده انسیانک شه سعی مییپندارد و هم ا تنها و منزوی نمیخود ر

گیاه بیه پیوهی و سیرگردانی  چیشیود، ه باتر میکیها و مصیائب، بردبیارتر و شی فردی در سییتی
شگاه خیدا بیه دسیت آورده اسیت، بیه یش در پیه برای خوکرامت و ارزشی کل یرسد و به دل نمی
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رود. کودکیانی کیه از اوط بیا ایمیان بیه خیدا تربییت  الت اجتمیاعی نمییاری از معضیسوی بس
ای قوی و روانی نیرومند دارند. از دوران کودکی، رشید و با شهامت هستند و نتایج  شوند، اراده می

 درخشان ایمان از خالط گفتار و رفتارشان به خوبی مشهود است.

درس خداپرستی را از پیدر بزرگیوار خیود فیرا گرفتیه و در دامین پیدری هیون  یوسف صدی 
کننیده، بیه فکیر قیتلش  پرورش یافت. بیرادرانش پیس از رفتارهیای خشین و ناراحت یعقو 

افتادند. یکی از برادران پیشنهاد داد او را در جایی دور از هشیم میردم در هیاهی بیندازنید، شیاید 
ردن کیه دور کیاز هاه برگرفته و با خود ببرد. بدین ترتیب به هدف خود  اروانی از راه برسد و او راک

پرسید   رهایی یابند. ابوحمزه از امام سجاد شتن یوسفکاو از پدرش بود، برسند و از گناه 
بُِّ» ِ ُِف ُالج  ُألقَو َُ ُيَو ف   ْ ؟؛ روزی که یوسف را برادرانش در هیاه افکندنید، هنید ِابَنُكَمُكاَنُيو

َّينَُ». حضرت در جوا  فرمود  «ساله بود؟ ِْ َِسِعُ  «.ه ساله بودنُ  1؛كاَنُابَنُ
ای دهار شده، جز اضطرا   کننده ای که در هنین وضع سیت و شرایط ناراحت از کودک نه ساله

زای ایمان در این کیودک تیا آنجاسیت کیه  و جزع انتظار دیگری نیست؛ ولی اثر عجیب و حیرت
به غالمی معامله نمودند، یکی از حضار به وضعش رقت کیرد و وقتی او را از هاه خارج کردند و 
بیا  7حضیرت یوسیف«. نسبت به این طفل غریب نیکیی کنیید»از روی رأفت و مهربانی گفت  

ُغ ْربَةٌُ»اطمینان خاطر و آرامش روان گفت   ُفَلَيَْسُلَ   ِ آن کس کیه بیا خداسیت،  2؛َمْنُكَاَنَُمَعُاَِه 
 .«گرفتار غربت و تنهایی نیست

  . ناپختگی2

توانید  یکی از موانع در مسیر تربیت و رشد جوانیان، خیام بیودن و نیاپیتگی آنیان اسیت کیه می
سییاز تصییمیمات عجوالنییه باشیید. انسییان در دورۀ جییوانی از نظییر جسییمانی و عواطییف و  زمینه

اش مسییری آرام و مرحلیه بیه مرحلیه را طیی  احساسات، رشد سریعی دارد؛ ولی قوای عقالنیی
آگیاهی و  رسید. اگیر هیه کم سیالگی بیه سیر منیزط کمیاط می 40و در نهایت در سین کند  می
ياِبُ»فرمایید   نییز می تجربگی جوان، امری طبیعی است؛ هنانکه امیرمؤمنیان کم ُالشَّ َجْهيل 
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ق ور ِْ َُم وٌرَُوُِعلْم    امیا   ،«ناآگیاهی جوانیان پذیرفتیه و آگیاهی و دانیش آنیان نیاهیز اسیت 1؛َمْصذ 
های جوانان ایین اسیت کیه همچیون زمینیی خیالی و مسیتعد، تیوان  ی از ویژگیخوشبیتانه یک

در ایین نامیه ایین مسیئله را  بذرپذیری و رشد و شکوفا کردن استعدادها را دارنید. امیام علیی
َ ثُُُِِإنََّماُقَلْبُ »گوشزد کرده و فرموده است   َِ ُُُُِاْل ؛ و ٍ ُقَبِلَتْي ُالَْخاِليَِةَُماُأ لِْقَيُِفيَهاُِمْنَُشييُُُْكَاأَْر

جیوان در فصیل بهیار «. دط جوان همچون زمین کشت نشده است. هر هه در آن افکنند، بپذیرد
هیایش  دارد، باید از جهالت خویش کاسته، بیر دامنیه آگاهی یزندگی که توانایی جسمی و روح

کمیاط، در هیای راه  بیفزاید. از این رو بر والدین الزم است در راه سعادت و نشان دادن پییچ و خم
 ها قرار دهند.  های الزم را در اختیار آن کنار فرزندان خود باشند و آگاهی

ویژه برخی جوانان، به دلیل احاطه نداشتن بر قواعید عیالم، اگیر بیا میواردی مواجیه  ها و به انسان
حی نداشت، گستاخانه زبیان بیه اعتیراض گشیوده و از یل صحیه و تحلیه به نظرشان توجکشدند 

در رهنمیود خیود بیه همیه اقشیار و  کنند. امام د به عنوان خلل در نظام هستی یاد میاین موار
هیا در  د توقع داشته باشند همه مجهوالت برای آنیکند که نبا خصو  جوانان هنین گوشزد می به

اری از امور در گرو گذشت زمان و بارور شیدن نهیاط یار گردد. دانستن بسکای روشن و آش لحظه
ل َُمياُ»نیز به فرزنیدش فرمیوده اسیت   عداد آدمی است؛ هنانکه امامشه و استیاند َفإنَّيَکَُأوَّ

يََّرُِفيِ َُرأي َکَُوُيَِضيلُُّ َِ وِر[َُوََُ ُِمَنُاأَمِرُ]اأ م  لِّمَتَُوَُماَُأكثََرَُماََُجَهل  ُع  ُِفييِ ُخ ِلقَتُبِِ َُجاِهًَلُث مَّ
ِ ُبَصَ َُذِلکَُ َُ بِصر  َکُث مَّ قت نیستین، جاهل بودی و سپس تعلیم یافتی و هیه زییاد ؛ تو در خلبََصر 

شود. سیپس آن را بعید از  ات در آن گم می ماند و بینایی دانی و رأی تو در تحیر می است آنچه نمی
َُعل َُجَهالَتَِ ُبِ َُُِفِاْنُاَْشكََلَُعلَيَْ َُش ُْ»فرماید   سپس می«. بینی آن می ِملْ   َْ ؛ اگیر در ٌ ُِمْنُذلَِ َُفا

آرام بتوانی نظری بیه رازهیای  ن تا آرام کل افتادی، آن را بر نادانی خود حمل کای به مش حادثه فهم
 «.  عالم بیندازی

شیود کیه علییم  این عالم با تمام معادالتی که در آن جاری است، توسط خداونیدی میدیریت می
جیه باشید کیه مطل  است و هیچ خأل و نقصی از آن جهت در آن نیست. بنابراین انسان بایید متو

ها احاطیه  آن  ها برای او روشن شود و بر همه تر از آن است که راز همگی آن ابتالئات دنیا، گسترده
پروردگیار   یک از این ابتالئات، از میدیریت حکیمانیه تواند متوجه شود که هیچ  ند، ولی میکدا یپ

 عالم بیرون نیست. 
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 . کاهش آستانه تحمل3

ها شیدن و برخورد هیجانی با مسیائل، از  اری، تسلیم انواع وسوسهقر صبری، عجله داشتن، بی بی
« درخواسیت و پاسیخ فیوری»های دوره جوانی است. نوجوانان و حتی جوانان در دنییای  ویژگی

ها دو راه  الت، مصیائب و سییتیکشوند. این در حالی است کیه انسیان در برابیر مشی بزرگ می
و « ردن در نیزد خلی کیت نیاکالت و شیکس در مشیصبر و استقامت و ثبات نف»تر ندارد   شیب

نید، بیه آرامیش کسیی راه اوط را انتییا  کاگر «. تیاکش خاطر و به هم زدن آرامش و شیتشو»
نید، افیزون بیر ککند؛ اما اگر فردی راه دوم را انتیا   رسد و پاداش و ثوا  صبر را دریافت می می

ن روسیت کیه ییمحروم خواهد شد. از اش خاطر، از اجر و پاداش صبر نیز یعذا  روحی و تشو
ُِ »فرماید   می امام علی ُالَْجَز َُأْهلَكَ   بْر  کسی کیه صیبر او را نجیات ندهید،  1؛َمْنُلَْمُي َِّْجِ ُالصَّ

 «.صبری او را هالک خواهد کرد بی
 گوید موالنا می

گفتلامانصدرهمنیكودمیاسمت


كهپ اهودافمهرجاغممیاسمت


قمرینكمرداىفمالنصدرراراحمق


آخممروالعصممرراآنگممهرخمموان


صممرهممزارانكیمیمماحممقآفریممر


2كیمیاییهمچموصمدرآدمنریمر


در نامه خود، به صبر در مقابل نامالیمات زندگی سیفارش کیرده و فرمیوده اسیت   امام علی
ُال» ل ق  َُوُِنْصَمُالْخ  ِِ و ْدُنَْفَسَکُالتََّصبَُّرَُعلَ ُالَْمكْر  يقُِّتََّصبَُُّعوِّ َِ ُِف ُاْل ؛ خویشیتن را بیر اسیتقامت در ر 

از  «.برابر مشکالت عادت ده که استقامت و شکیبایی در راه ح ، اخیالق بسییار نیکیویی اسیت
 توان برداشت کرد  دو نکته مهم را می این سین امام

ر. »1   یابد، داری به سهولت و آسانی در انسان تحق   متفاوت است. اگر خویشتن« صبر»با « تصب 
ت بدان وادار سازد، « صبر»به آن  ر»و هر گاه فرد خود را با زحمت و مشق     3گویند. می« تصب 

. لزومًا نباید تمام امکانات رفاهی و آسایشی را در اختیار فرزندانمان بگذاریم؛ زیرا نوعی تنبلیی 2
امکانات رفیاهی  دهیم. اگر هه فراهم کردن آسایش و ها ترویج می عنصری را در میان آن و سست
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های  هیون و هیرای خواسیته های مردان اسیت، امیا نبایید بیا اجابیت بی خانواده جزو مسئولیت
 طلبی آنان را ایجاد کرد. فرزندان، زمینه راحت

 . خيالبافی4

گیذارد.  یر میدر رفتیار و مینش جوانیان تیبث یادیشود تا حدود ز از نوجوانی آغاز می ییگرا لیتی
ن ییرا در اییآورنید؛ ز های دنیای خارج در عالم خیاط، به آن رو می دن واقعیتجوانان با علم به نبو

ذهین و  یرویت نییابند. تییالت در صورتی موجب تقو دست می یآرامش نسب یط، به نوعیشرا
 شود که به آن جهت بیشید. یم یو عمل یرک، فیهنر یها تیشه و بروز خالقیاند

ا اگیر بیه صیورت آرزوی دور و دراز درآیید، بیدترین اگر هه آرزو، مایه حیات و حرکت است؛ ام
اند؛  عامل انحراف و بدبیتی است. از همین روست که در روایات انسان را از آن بر حیذر داشیته

ُ»فرموده است   هنانکه امام علی  ِ َِّبَيا اُا وَلُاأََمِلُأمَّ ُالَهَویَُوُط  َِ َِّبا َُعلَيك مُاثََّاَن:ُِا إنَّماَُأَخا  
ول ُاأََمِلَُفي َِّس ُاْلِخَرةالَهَویَُفيَُ اُط  َُوَُأمَّ قِّ َِ َُعِنُال ترسیم  پییروی  من بر شما از دو هیز می 1؛ص  ُّ

دارد و آرزوی دراز، آخیرت را از ییاد  از هوس و آرزوِی دراز؛ زیرا پیروِی هیوس، از حی  بیاز میی
 از آن برحذر داشتهآن حضرت در این نامه با طرح اعتماد به آرزوهای واهی، فرزندش را «. برد می

ُالََّّْوكَ »است   و فرموده ََّ َُفِإنََّهاُبََضا ِع  َِّكَاَلَُعلَ ُالْم  ردن بیه آروزهیا کیه کی؛ زنهار از تايَّاَكَُوُاَل
 «.خردان است مکه یه آرزو، سرماک

بافی را در این آیه  اطیگونه آرزوپروری و خ نیامل اکی از مصادی  بارز و یکالله جوادی آملی،  آیت
ْعُدوَدة»فرماید   داند که می شریفه می امًا مَّ اُر ِإالَّ َاي  َنا النَّ گفتند  هرگز آتش به تین  2  َو َقالُوْا َلْن َتَمسَّ

ران الهیی سیبب شیده بیود تیا کی هیا و الطیاف بیی نیزوط نعمت«. ی هنیدیما نیورد، جز روزها
گفتنید   ه میکیخصیو   ؛ بهز هستندیلی عزیه نزد خدا خکاسرائیل مغرور شوند و گمان برند  بنی

ِه َو َاِحب   اءُ َنْحُن َأْبن» آنان معتقد بودند خیدا فرزنیدان «. میما فرزندان خدا و دوستان او هست 3 هُ اءُ اللَّ
لی بزرگی هم انجام دهید، یل گناه خیاسرائ سی از بنیکبرد. اگر  و دوستان خودش را به جهنم نمی

افیت. از ایین رو بیود کیه یخره نجات خواهید ن است عذا  شود؛ ولی باالکتنها هند روزی مم
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ُهْ»قرآن فرمود   ن ییهیا بیه هیه دلیلیی ا بیه راسیتی آن«. شان است ن، آرزوی باطلیا 1 ِتْلَك َأماِنيُّ
د و از عیذا  یه واقعیًا بیه سیعادت خواهنید رسیکینان داشتند یگفتند و هقدر اطم ها را می حرف

 2رد؟کدا خواهند ینجات پ
 . نگرانی از معيشت5

، ییک «روزی»زق و روزی، یکی از نیازهای اساسی انسان، و ترس از آینده و هگیونگی تیبمین ر
نگرانی عمومی است. اگر این نگرانی از حد  متعارف نگیذرد، عامیل تحیرک بیرای کسیب روزی 

شیود  است؛ اما اگر افزایش یابد و از حد معموط بگذرد، به افزایش تنیدگی و فشار روانی منجر می
ر امیروز کنگر باشد و تنها به ف ندهید آیاندازد. اگر هه انسان با زندگی را به میاطره می و رضایت از

نباشد، اما باید توجه داشت که دلیل تدبیر و دوراندیشیی بیا نگرانیی از آینیده تفیاوت دارد. از ایین 
در نامه خود، یقین و اطمینان را شیاه کلیید موفقییت و غلبیه بیر نگرانیی  روست که امام علی

َُوُِرْزٌقُيَْطل ب يکَُ»دانسته و به فرزندش فرموده است   ُِرْزَقياِن:ُِرْزٌقََُْطل ب ي   ْزق  ُالرِّ ؛ َوُاْعلَْمُيَاُب ََّيَّ
ه او در طلیب تیو کیی آنیکیه تو آن را بطلبی و کی آنیکه روزی بر دو گونه است  کبدان ای فرزند 

 «.  دیباشد و اگر تو نزد او نروی، او نزد تو آ
دن آن ین ساخته و رسیانسان تالشگر را مع ِی عاط بر اساس اصل مصلحت، اندازه روزخداوند مت 

ت، سبب راحتی و آرامیش انسیان و لیذت بیردن بیشیتر او از ین واقعین کرده است. باور ایرا تضم
ُِلمياذا»فرموده اسیت   شود. امام صادق زندگی می ْرص  ِِ ومًاَُفياْل َُمْقس  ْزق  اگیر  3؛َوُِاْنُكاَنُالرِّ

 «.ست؟یه یرا به عهده گرفته است، پس اندوه تو برا یروز یاوند تبارک و تعالخد
 . نداشتن اعتدال  6

های نسل جوان و امری پسندیده و مطلو  اسیت،  صراحت و شجاعت در گفتار، از دیگر ویژگی 
ی احتیاطی نینجامد. متبسفانه گاهی شیاهد اقیداماتی از سیو اما باید مواظب بود که این امر به بی

احتییاطی ییاد کیرد. یکیی از اصیوط مسیلم  ر و بیتوان از آن به عنیوان تهیو   جوانان هستیم که می
امور زندگی اعم از دینی و دنیایی را به سه  عقالنی، احتیاط و دور اندیشی است. پیامبر اسالم
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يب َهاٌتُبَييُْ»قسمت تقسیم کرده و فرموده است   ُبَييٌِّنَُوُش  ٌُ َرا ََ ََلٌلُبَيٌِّنَُوُ َنَُذِليَکَُفَميْنََُيَرَکََُ
َُلَُيَصُْ يْث  ََ َماِتَُوُهَلََکُِمْنُ رَّ َِ ب َهاِتُاْرََكََبُالْم  َماِتَُوَُمْنَُأَخَذُِبالشُّ رَّ َِ ب َهاِتُنََجاُِمَنُالْم   1؛لَيمالشُّ

گونه است  حالط واضح و روشن و حرام آشکار و بدون ابهام و اموری کیه مییان ایین دو  امور سه
یابد و هر کس به شیبهات اقیدام  شبهات را ترک کند، از محرمات نجات می مردد است. هر کس

با اشاره بیه ایین  امام علی«. گردد شود و ندانسته هالک و نابود می کند، مرتکب محرمات می
ْييرَُ»نکته به فرزندش فرموده است   ََ ُِعَّْيَ ُ ُالْكَيفَّ َُفيإنَّ ُةَُِأْمِسْکَُعْنَُطِرييٍقُِإذاُِخْفيَتَُضيَللَتَ  

َللَُال ك وِبُاأَْهوالُُِةُِضَّ ؛ از رفتن به راهی که ترس و وحشت گمراهی در آن نهفته اسیت، َخيٌْرُِمْنُر 
خودداری کن؛ زیرا پرهیز از ورطه سرگردانی و گمراهی، بهتر از گرفتار شدن در مشیکالت و فیرو 

 «.هاست افتادن به گردا  وحشت
خورند، بیا همیان شیایعات وارد مییدان  ی میترین شایعات باز متبسفانه بعضی از جوانان با ساده

کنند. گاهی انتشار یک خبر غیر واقعی در فضای مجازی و  دهند و قضاوت می شوند، نظر می می
بازپیش آن بدون تحقی  توسط جوانان پرشوری که اغلب نیز معتدط نیستند، هنان عرصیه را بیر 

دهید.  ار زشیت و تلییی رخ میکند که در فضای واقعی جامعه برخوردهای بسی جامعه تنگ می
گونه بیازی خیوردن جوانیان اسیت. انتشیار  ای از این شهادت طلبه شهید مصطفی قاسمی، نمونه

گونیه تحقیی   گونه جوان قاتل را تحریک کرد که بدون هیچ خبری غیرواقعی در فضای مجازی، آن
شیهادت رسیاند.  گنیاهی را بیه و جستجو درباره خبر، دست به اسلحه برده و انسیان مظلیوم و بی

های لبنی که توسط بسیاری از  ایجاد یک جو متشنج و ناآرام در میان مردم ناشی از آلودگی فراورده
های  هیا و قضیاوت خوردن جوانان در فضای مجازی بازپیش شید، نمونیه دیگیری از ایین بازی

 عجوالنه است.
بت به موضوعی اطمینان کند تا نس به فرزند خود تبکید می از همین روست که امام الموحدین

ندارد، اقدامی انجام ندهد. این نکته بسیار مهمی است که جوانان باید همیشه به خاطر بسپارند و 
شیان وجیود  تا وقتی همه ابعاد یک موضوع برایشان روشن نشده است و خطر گمراهیی در مقابل

   دارد، اقدامی انجام ندهند و از خدا بیواهند راه را برایشان روشن کند.
وظیفه اساسی همگان در شرایط ظهور فتنه که ههره حقیقت پوشیده مانده و باطل با میفی کردن 
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هویت خود اذهان را مشوش نموده، کسب بصیرت و آگاهی است. اگر انسیان در شیرایط وقیوع 
افتید؛ امیا اگیر کسیی قیادر بیه  گران نمی فتنه، صاحب بصیرت و ادراک عمی  باشد، در دام فتنیه

هیای  بایید از ورود بیه مسیائل و راه باطل نباشد، بنا بیر فرمیایش امیام علیی تشییص ح  و
 ناشناخته که آینده روشنی ندارد، پرهیز کند.
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