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ه د ي ك  1چ

ها و تعامل روزمره تأثیر و تأثرهای گیرد. حاصل این ارتباطای از تعامالت افراد جامعه در ارتباط با یکدیگر شکل میبخش گسترده
ر و تأثرات در حوزه اخالقیات سازد. بخشی از این تأثیاست که به تدریج اثرات خود را در رفتار و شخصیت هر فرد نمایان می  چشمگیری

ای دارند؟ با مراجعه به منابع دینی، دهد. با وجود چنین بستر مهمی، آیا افراد جامعه نسبت به تربیت اخالقی یکدیگر وظیفهرخ می
یکرد فتوان بر وظیفهبرخی ادله را می قهی و استنباط مندی آحاد جامعه در زمینه تربیت اخالقی دیگران اقامه کرد. این نوشتار با رو

ن در امندی عموم مکلفتربیتِی این مسئله است. برای اثبات وظیفه-این ادله و استخراج حکم فقهی آوری و تحلیلاجتهادی درپی جمع
، معتبره رسالة الحقوق، روایت اسماعیل و دلیل عقلی( و چهار دلیل ^تربیت اخالقی، پنج دلیل خاص )آیات تزکیه، سیره معصومین
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ه م د ق  م

یر  وظیفه خانواده و والدین، حکومت و نظام تعلیم و تربیت رسمی و یا عالمان و نظام تعلیم و تربیت غ تربیت اخالقی معموالا 
گیرد. ها شکل می که بخش مهمی از تعامالت انسان در بستر جامعه و در ارتباط با سایر انسان حالی  در  ، شودمی  دانستهرسمی 

های اخالقی در هریک از جهات مثبت و منفی قرار گیرد. بنابراین یک  تواند بستری برای تأثیر و تأّثر ارزشاین تعامالت می 
قی در این بستر وجود دارد که به لور لبیعی در حال تأثیرگذاری بر افراد جامعه است. فرضیه این  ظرفیت پنهان برای تربیت اخال

و برای   نیست تفاوت در این باره بی ، های اخالقی و همسو با اهداف تربیتی تحقیق این است که دین به عنوان پشتیبان ارزش 
های انجام گرفته،  . با بررسی است ام تکلیفی خاصی را وضع کرده  برداری هرچه بیشتر از این ظرفیت گسترده، احکمدیریت و بهره 

در این تحقیق، در راستای تعیین  .  شودمحسوب می پژوهشی مستقل در این زمینه مشاهده نشد و از این نظر، این مقاله گامی نو 
اللت هر یک استخراج خواهد  حکم تکلیفی عموم آحاد جامعه در زمینه تربیت اخالقی دیگران، ادله گوناگون بررسی و مفاد د 

 شد. 

ه ف ي ظ و ه  ل د یا ق ال خ ا ت  ي ب ر ت ر  د ن  ا ف ل ك م م  و م ع ی  د ن  م

ص1 ا خ ه  ل د ا  . 

 . م ك ی ل  ي ل هد ف ي ظ و ر  ب ل  ا د ت  ا ی مآ ر ک ا ر  ب م ا ي پ ی  د ن ت |م م ا ه  ي ک ز ت ر    د

در ادامه،   .(2 :؛ جمعه164 :؛ آل عمران129و  151 :بقره )نسبت داده شده است  |در چهار آیه از آیات قرآن کریم، تزکیه به پیامبر اکرم
 شود: سوره مبارکه آل عمران اشاره می  164از باب نمونه، به آیه 

ْنُفِسِهْم َيْتُلوا َعَلْیِهْم آياِتِه َو ُيَزک  »
َ
ُه َعَلى اْلُمْؤِمنیَن ِإْذ َبَعَث فیِهْم َرُسواًل ِمْن أ ُمُهُم اْلِكتاَب َو اْلِحْكَمَة  َلَقْد َمنَّ اللَّ یِهْم َو ُيَعل 

 «.َضالٍل ُمبین کاُنوا ِمْن َقْبُل َلفي  َو ِإْن 
است. افرادی که در این چهار آیه مشمول    |فاعل »یزکیهم« رسول به معنای فرستاده خداست که در این آیات منظور پیامبر اکرم

 .×ن قرآن کریم و ذریه حضرت ابراهیمان، امیین، مخالبااند به ترتیب عبارتند از: مؤمنتزکیه معرفی شده 
ترین مفاهیم قرآنی به مفهوم تربیت اخالقی است. تزکیه اگرچه بر اعم از حوزه اخالق داللت دارد و در  یکی از نزدیک تزکیه 

در   ×ترین مصادیق تزکیه، تربیت اخالقی است. امیرالمؤمنینیابد اما بدون شک یکی از بارز د و مناسک نیز مصداق می یعقا
 فرماید: به امت اشاره می  |توصیه اخالقی پیامبر نوزده و به    دهکرای، تزکیه را در آیه شریفه تفسیر نامه

ْنَزَل ِمْن ِکَتاِبهِ  | َقاَل 
َ
ُمُهُم اْلِكت  ِفي َما أ یِهْم َو ُيَعل  یَن َرُسواًل ِمْنُهْم َيْتُلوا َعَلْیِهْم آياِتِه َو ُيَزک  ی  م 

ُ
ِذي َبَعَث ِفي اْْل اَب َو اْلِحْكَمَة َو ِإْن  »ُهَو الَّ

ْم َحِريٌص َعَلْیُكْم ِباْلُمْؤِمِنیَن َرُؤٌف َرِحیٌم   : وا ِمْن َقْبُل َلِفي َضالٍل ُمِبیٍن« َو َقاَل کانُ  ْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْیِه ما َعِنتُّ
َ
َو    َلَقْد جاَءُکْم َرُسوٌل ِمْن أ

ُه َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن ِإْذ َبَعَث ِفیِهْم َرُسواًل ِمْن   َقاَل  ْنُفِسِهْم َلَقْد َمنَّ اللَّ
َ
ُه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظیِم   َو َقاَل    أ ِه ُيْؤِتیِه َمْن َيشاُء َو اللَّ َفَكاَن    ذِلَك َفْضُل اللَّ

َة َو  نَّ َمُكُم اْلِكَتاَب َو اْلِحْكَمَة َو اْلَفَراِئَض َو السُّ ْنُفِسُكْم ِبِلَساِنُكْم َفَعلَّ
َ
ُسوُل ِإَلْیُكْم ِمْن أ َمَرُکْم ِبِص الرَّ

َ
ْرَحاِمُكْم  أ

َ
َو   ِدَماِئُكْم  َو َحْقِن  َلِة أ

ماناِت ِإلى 
َ
وا اْْل ْن ُتَؤدُّ

َ
ْن َتَعاَطُفوا َو َتَبارُّ   َصاَلِح َذاِت اْلَبْیِن َو أ

َ
َمَرُکْم أ

َ
ْيماَن َبْعَد َتْوِکیِدها َو أ

َ
ْن ُتوُفوا ِباْلَعْهِد َو ال َتْنُقُضوا اْْل

َ
ْهِلها َو أ

َ
وا َو  أ

َناُهِب َتَباَشُروا َو تَ  َقاُذِف َو َعْن ُشْرِب اْلَخْمِر َو َبْخِس اْلِمْكَیاِل   َباَذُلوا َو َتَراَحُموا َو َنَهاُکْم َعِن التَّ َباِغي َو التَّ َحاُسِد َو التَّ َظاُلِم َو التَّ َو التَّ
ْن اَل َتْزُنوا 

َ
َم ِإَلْیُكْم ِفیَما َتاَل َعَلْیُكْم أ ماناِت ِإلى   َو َنْقِص اْلِمیَزاِن َو َتَقدَّ

َ
وا اْْل ْن ُتَؤدُّ

َ
ْمَواَل اْلَیَتاَمى َو أ

َ
ُکُلوا أ

ْ
أ ْهِلها َو ال َتْعَثْوا    َو اَل َتْرُبوا َو اَل َت

َ
أ



ْرِض ُمْفِسِديَن 
َ
َه ال ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن  ِفي اْْل ِة َو ُيَباِعُد    َو ال َتْعَتُدوا ِإنَّ اللَّ َمَرُکْم ِبِه َو ُکلُّ َشرٍّ ُيْدِني ِإَلى  َفُكلُّ َخْیٍر ُيْدِني ِإَلى اْلَجنَّ

َ
اِر أ ِمَن النَّ

ِة َنَهاُکْم َعْنه  اِر َو ُيَباِعُد ِمَن اْلَجنَّ  (.  568  -   567  / 33  : 1403)مجلسی،    النَّ
بنابراین بعید نیست بتوان   و به عنوان فلسفه بعثت معرفی شده است. |های رسول خداتزکیه در این آیات شریفه از رسالت 

مندی توان مطمئن شد. بنابراین بر رجحانی بودن وظیفه حضرت واجب بوده است. البته به این وجوب نمی فت تزکیه امت بر آن گ
ن و مکلفان نسبت به آن نیازمند ضمیه شدن دالیل مستقلی است که  امندی سایر مسلمحضرت داللت دارند. اما اثبات وظیفه آن 

 شود: بیان می 

 . ف ل یا س أ ت ه  د ع ا  1ق

مندی عموم مکلفان نسبت به تزکیه را ثابت کند، قاعده تأسی است  تواند وظیفه ای که با ضمیمه شدن به آیات تزکیه می از ادله یکی  
ْسَوٌة َحَسَنة َلَقْد کاَن َلُكْم في که مستفاد از این آیه شریفه است: »

ُ
ِه أ  (.21 :)احزاب« َرُسوِل اللَّ

نوع همانندی را اقتضا دارد که تنها با پیروی عملی و همانندی با رفتارهای    وعی بلکه ن ،ست »اسوة« فراتر از صرف یک پیشوا
کند به  را به عنوان الگو و پیشوا معرفی می  |بنابراین آیه شریفه ضمن اینکه پیامبر اکرم .(333/ 7: 1410)فراهیدی،  یابدمی او تحقق 

 پیروی از او و همانندی با او نیز توصیه دارد.  
.  الالق دارد چرا که آیه شریفه  ؛ امکان و لزوم تأسی و الگوگیری در همه اعمال آن حضرت از جمله تزکیه است  ، ه ظاهر آیه شریف 

یت می  به لور کلی به عنوان الگو معرفی   | چرا که شخصیت حضرت رسول  ؛ کند اضافه »فی« به »رسول الله« نیز این برداشت را تقو
 شده است.  

در   هرچند که کند. در سیره آن حضرت در تزکیه امت داللت می  | ی و همانندی با رسول خدا بنابراین قاعده تأسی بر لزوم پیرو
اما   نیست، اثبات همانندی حکم تزکیه در میان پیامبر و مکلفان قاصر است. بنابراین تزکیه به عنوان یک وظیفه عمومی واجب 

 استحباب دارد.  

 . اب د خ ل  و س ر ا  ب ن  ا ف ل ك م م  ا ك ح ا ک  ا ر ت ش  |ا

مگر اینکه خالف آن ثابت شود. همانند آنچه در مورد وجوب نماز شب و یا   ، حکام در میان همه مکلفان است اشتراک ا ،اصل
جواز بیش از چهار همسر دائم درباره ایشان وجود دارد. اما وجوب تزکیه امت نیز از این جهت که احتمال دارد مقتضای مقام  

 ت.  حضرت باشد، قابل تعمیم به سایر مکلفان نیس رسالی آن 

 . اج غ ل م یا ر ك م ی  ب ن ز  ا ت  ي ص و ص  |خ

خصوصیتی در این باره نداشته، که باعث شود تزکیه، وظیفه انحصاری ایشان تلقی شود، این حکم    |اگر ثابت شود که پیامبر اکرم
 شود.  برای هر مسلمانی که در موقعیت تزکیه دیگران قرار بگیرد نیز جاری و ساری می 

ای نیست که بدون ضمیمه کردن دلیل دیگری بتوان از این آیه شریفه،  نیست و به گونه  خصوصیت ظاهر  ی حق این است که الغا 
منصبی مختص و مرتبط با مقام رسالت ایشان    ، احتمال اینکه تزکیه   ؛ زیرا رجحان تزکیه را نسبت به آحاد جامعه اسالمی استظهار نمود 

 باشد قوی است.  



ن ي م و ص ع م ه  ر ي س  . م و د ل  ي ل ی ^د ق ال خ ا ت  ي ب ر ت ر   د

به تبیین خطوط   ×های مختلفی است. در یک نمونه از آن، امامدر زمینه اخالق دارای نمونه  ^گفتاری و رفتاری معصومین سیره
پردازد. چنین بیاناتی تنها تبلیغ دین و بیان شریعت در تعیین حسن و قب  اخالقی و دعوت عمومی به پاسداشت و رعایت آنها می 

گیرند و توصیه  فرد یا جمع خاصی مخالب قرار می  ،در نوع دوم 2شود.قی قلمداد نمی احکام اخالقی دین است و تربیت اخال
یژه همراه می    ^کند. نوع سوم از سیره تربیتی معصومینشود که آن را به معنای خاص تربیت نزدیک می اخالقی همراه با عنایتی و

 گیرد. ه عمل مورد نقد و اصالح و تکمیل قرار می در زمینه تربیت اخالقی به مواردی مربوط است که رفتار متربی در بزنگا
یکرد پیشگیرانه و درمانگرانه   ^سیره معصومین :توان گفتبندی فوق میبا توجه به تقسیم در تربیت اخالقی دارای دو رو

یکرد پیشگیرانه بدون اینکه از لرف متربی خطای اخالقی صورت گرفته باشد و   ،ز آنبه منظور جلوگیری اتنها است. در رو
یکرد درمانگرانه، مداخله تربیتی بعد از ارتکاب خطای اخالقی صورت میهایی میتوصیه  گیرد. شود؛ اما در رو

ه ن ا ر ي گ ش ي پ ی  ق ال خ ا ت  ي ب ر  ت

 در دو قالب آمده است.  ^های معصومینتوصیه 

ه ي ص و صت ا خ ی  ا  ه

 شود: در ادامه به دو روایت اشاره می 

ر .1 ا م ع ن  ب ة  ی و ا ع م ه  ح ي ح  ص

هِ ... َعْن ُمَع  َبا َعْبِد اللَّ
َ
اٍر َقاَل َسِمْعُت أ ِبي  َيُقوُل  ×اِوَيَة ْبِن َعمَّ ِة النَّ وِصیَك ِفي َنْفِسَك   ×ِلَعِليٍّ  |: َکاَن ِفي َوِصیَّ

ُ
ْن َقاَل َيا َعِليُّ أ

َ
أ

ْدُق َو اَل تَ  وَلى َفالص 
ُ
ا اْْل مَّ

َ
ِعْنُه أ

َ
ُهمَّ أ ي ُثمَّ َقاَل اللَّ َبدا ..... َو َعَلْیَك ِبِخَصاٍل َفاْحَفْظَها َعن 

َ
 ِبَمَحاِسِن  ْخُرَجنَّ ِمْن ِفیَك َکِذَبٌة أ

ْخاَلِق 
َ
ْخاَلِق َفاْجَتِنْبَها َفِإْن َلْم َتْفَعْل َفاَل َتُلوَمنَّ ِإالَّ َنْفَسك اْْل

َ
 (.79 /8: 1407)کلینی،  َفاْرَکْبَها َو َمَساِوي اْْل

ی ل ال د ی  س ر ر  ب

یی و در آخر روایت به همه فضا  ×میرالمؤمنیندر آغاز این روایت ا  |پیامبر اکرم کند و از ارتکاب  ل اخالقی توصیه می ی را به راستگو
است. سیره    نمودهدارد. بنابراین حضرت در این سیره، با استفاده از روش وعظ به تربیت اخالقی اقدام  ل اخالقی بر حذر می یرذا

مندی سایر مکلفان نسبت به آن سیره را ثابت کند. به  جحان وظیفه تواند ر، به ضمیمه قاعده تأسی می ^قولی و فعلی معصومین
به وجه وجوب، استحباب، اباحه یا حتی کراهت بوده است. با توجه    ، یعنی روشن شود  ×این منظور ابتدا باید وجه عمل معصوم

در اخالق  ^ره تربیتی معصومینتوان حمل بر کراهت نمود. تکرار سیبه اینکه تربیت اخالقی توهم حذر ندارد، این سیره را نمی 
سازد. بنابراین رجحان آن در هر صورت ثابت است و تنها الزامی یا غیر الزامی بودن آن باید  احتمال اباحه آن را نیز منتفی می 

امکان تأسی و تعمیم   وگرنه ،این رجحان به عنوان اولی ثابت شده است که باید ثابت شود  ،مشخص شود. بعد از اثبات رجحان 
 جود ندارد.و

استحباب آن به عنوان اولی است و وجوب یا عنوان ثانوی نیازمند دلیل و قرینه    ،در تربیت اخالقی   ^اصل در سیره معصومین



ای به  توان استحباب تربیت اخالقی را در قالب روش موعظه خارجی است. بنابراین با استناد به سیره حضرت در این روایت می 
 صورت عام ثابت نمود.  

ح .2 ل ا ص ی  ب ا ن  ال ج ع ه  ح ي ح  ص

ِبي َصاِلٍح  ...
َ
ٍد  َعْن َعْجاَلَن أ ِه َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ ُبو َعْبِد اللَّ

َ
اَس ِمْن َنْفِسَك َو َواِسِهْم ِفي َماِلَك  ‘َقاَل َقاَل ِلي أ ْنِصِف النَّ

َ
َو اْرَض  أ

اَك  -َلُهْم ِبَما َتْرَضى ِلَنْفِسَك  َه َکِثیرًا َو ِإيَّ ُبوهُ َو َو اْذُکِر اللَّ
َ
ِبي ِبَذِلَك َکاَن ُيوِصیِني َو ِبَذِلَك َکاَن ُيوِصیِه أ

َ
َجَر َفِإنَّ أ  َو اْلَكَسَل َو الضَّ

ْیِل ِإنََّك ِإَذا َکِسْلَت  َحٍد َحّقًا َو َعَلْیَك  َکَذِلَك ِفي َصاَلِة اللَّ
َ
ُه َو ِإْن َضِجْرَت َلْم ُتَؤد  ِإَلى أ ِه َحقَّ ْدِق  َلْم ُتَؤد  ِإَلى اللَّ َو   َو اْلَوَرِع  ِبالص 

َماَنِة َو ِإَذا َوَعْدَت َفاَل ُتْخِلف 
َ
َداِء اْْل

َ
 (.182 :1413)عکبری،  أ

ی ل ال د ی  س ر ر  ب

یی، امانت  ×در این روایت امام صادق کند و از  داری و ورع توصیه می راوی را به فضایلی همچون انصاف، مواسات، راستگو
این روایت،    پسنماید.  های پدر و پدرانش عنوان می نماید. حضرت این توصیه را توصیه می حوصگی و خلف وعده نهی  تنبلی، بی 

تواند امکان استظهار وجوب تربیت اخالقی کند. تضاعد این سیرها می در تربیت اخالقی را ثابت می  ^سیره مستمره معصومین
 کند.  ه و توصیه در تربیت اخالقی ثابت می در روش موعظ ^را نیز فراهم آورد. البته این روایت تنها سیره معصومین

ه ي ص و مت ا ع ی  ا  ه

گرفت، گاهی نیز به صورت  عالوه بر اینکه در مورد مخالب و راوی خاص مورد استفاده قرار می   ^های اخالقی معصومینتوصیه 
بات معصومین یکرد عام، برخی مکاتبات آن حضرات است. مکتو بت به  نس  ^عمومی صادر شده است. از شواهد چنین رو

بیانات شفاهی آنها قابلیت ماندگاری و دسترسی بیشتر عمومی را دارد. حتی در برخی از مکاتبات، تاکید فرمودند که آنچه  
یسم برای تمام کسانی است که نامه می   رسد. ام به دست آنها می نو

ج .1 ا ج ح ن  ب ن  م ح ر ل ا د ب ع ه  ح ي ح  ص

اِج َقاَل:   ْحَمِن ْبِن اْلَحجَّ ُبو اْلَحَسِن ُموَسى... َعْن َعْبِد الرَّ
َ
ِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن   × َبَعَث ِإَليَّ أ

َ
ِة أ ِحیِم   َو ِهَي   × ِبَوِصیَّ ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِبْسِم اللَّ

ه ِه َعِليٌّ اْبِتَغاَء َوْجِه اللَّ ْوَصى ِبِه َو َقَضى ِبِه ِفي َماِلِه َعْبُد اللَّ
َ
وِصیَك  ِإن ي  ... ُثَم  َهَذا َما أ

ُ
ْهِل َبْیِتي َو ُوْلِدي َو  َيا َحَسُن  أ

َ
َو َجِمیَع أ

ُكْم  َرب  ِه  ُقوا َفِإن ي َسِمْعُت  َمْن َبَلَغُه ِکَتاِبي ِبَتْقَوى اللَّ ِه َجِمیعًا َو ال َتَفرَّ ْنُتْم ُمْسِلُموَن َو اْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَّ
َ
َرُسوَل  َو ال َتُموُتنَّ ِإالَّ َو أ

ه يِن َفَساُد َذاِت اْلَبْیِن  َيُقوُل َصاَلُح َذاِت  |اللَّ نَّ اْلُمِبیَرَة اْلَحاِلَقَة ِللد 
َ
َیاِم َو أ اَلِة َو الص  ِة الصَّ ْفَضُل ِمْن َعامَّ

َ
ِه  اْلَبْیِن أ َة ِإالَّ ِباللَّ  َو اَل ُقوَّ

ُه َعَلْیُكُم الْ  ِن اللَّ ْرَحاِمُكْم َفِصُلوُهْم ُيَهو 
َ
ْفَواَهُهْم َو اَل َيِضیُعوا اْلَعِلي  اْلَعِظیِم اْنُظُروا َذِوي أ

َ
وا أ ْيَتاِم َفاَل ُتِغبُّ

َ
َه ِفي اْْل َه اللَّ ِحَساَب اللَّ

هِ  ْوَجَب    |ِبَحْضَرِتُكْم َفَقْد َسِمْعُت َرُسوَل اللَّ
َ
َة َکَما أ ُه َعزَّ َو َجلَّ َلُه ِبَذِلَك اْلَجنَّ ْوَجَب اللَّ

َ
ى َيْسَتْغِنَي أ آلِِکِل  َيُقوُل َمْن َعاَل َيِتیمًا َحتَّ

َه ال َحٌد َغْیُرُکْم اللَّ
َ
َه ِفي اْلُقْرآِن َفاَل َيْسِبُقُكْم ِإَلى اْلَعَمِل ِبِه أ َه اللَّ اَر اللَّ ِبيَّ َماِل اْلَیِتیِم النَّ َه ِفي ِجیَراِنُكْم َفِإنَّ النَّ ْوَصى ِبِهْم َو َما َزاَل    |لَّ

َ
أ

هِ  نَّ  |َرُسوُل اللَّ
َ
ا أ ى َظَننَّ ُثُهم ُيوِصي ِبِهْم َحتَّ  .(51  - 49/ 7: 1407)کلینی،  ُه َسُیَور 

ی  ل ال د ی  س ر ر  ب

رسد را  حضرت به آنها می بیت خود و هر کسی که نامه آن و همگی فرزندان و اهل ×، امام مجتبی ×در این روایت، امیرالمؤمنین



. این  کندمی داری توصیه مسایه ل اخالقی برقراری وحدت و آشتی در میان مسلمانان، صله ارحام، رسیدگی به ایتام و ه ی به فضا
های اخالقی، عموم افرادی قرار داده شده که ممکن است نامه حضرت به آنها برسد،  روایت از این جهت که مخالب توصیه 

استحباب  ×داللت بیشتری بر حکم تربیت اخالقی به عنوان یک وظیفه عمومی دارد. قدر متیقن این است که تأسی به سیره امام
 دارد. 

یص .2 ل ع ال ا د ب ع ه  ح ي  ح

هِ ...  َبا َعْبِد اللَّ
َ
ْعَلى َقاَل َسِمْعُت أ

َ
ْو   َيُقوُل  × َعْن َعْبِد اْْل

َ
ِه َو اْلَیْوِم اآْلِخِر َفاَل َيْقُعَدنَّ ِفي َمْجِلٍس ُيَعاُب ِفیِه ِإَماٌم أ َمْن َکاَن ُيْؤِمُن ِباللَّ

 . ( 378/  2:  1407)کلینی،    ُيْنَتَقُص ِفیِه ُمْؤِمٌن 

ال د ی  س ر ر یب  ل

یی امام و یا غیبت مسلمانی می در این روایت از نشستن در مجلسی که عیب  تربیت    × شود نهی شده است. این توصیه امام صادق جو
 یک معضل اخالقی به نام غیبت است.    در مورد امت  

ه. 2 ن ا ر گ ن ا م ر د ی  ق ال خ ا ت  ي ب ر  ت

یکرد به دو شکل عمل می   کردند. آنهامی در مواردی، فرد مبتال به رذیله اخالقی را راهنمایی و کمک    ^معصومین کردند:  در این رو
 ی و تربیت اخالقی استرشادی.  یتربیت اخالقی ابتدا

 . ف ل اا د ت ب ا ی  ق ال خ ا ت  ي ب ر  ییت

الالع  ی در پاسخ به سؤال یا لرح مشکل از لرف متربی نیست و چه بسا متربی از مشکل اخالقی خود بی یتربیت اخالقی ابتدا
 .کندمی و بر اساس آن اقدام تربیتی  3یابدمی  . اما معصوم نسبت به انحراف و یا ضعف اخالقی او الالعتوجه باشدو یا به آن بی 

م .1 ز ه م ن  ب م  ي ه ا ر ب ا ه  ق ث و  م

ه ِبي َعْبِد اللَّ
َ
َتْیُت َمْنِزِلي ِباْلَمِدينَ  × ... َعْن ِإْبَراِهیَم ْبِن ِمْهَزٍم َقاَل: َخَرْجُت ِمْن ِعْنِد أ

َ
ي َمِعي َفَوَقَع َبْیِني  َلْیَلًة ُمْمِسیًا َفأ م 

ُ
ِة َو َکاَنْت أ

ه َبا َعْبِد اللَّ
َ
َتْیُت أ

َ
ْیُت اْلَغَداَة َو أ ْن َکاَن ِمَن اْلَغِد َصلَّ

َ
ا أ ْغَلْظُت َلَها َفَلمَّ

َ
َبا   × َو َبْیَنَها َکاَلٌم َفأ

َ
ا َدَخْلُت َعَلْیِه َفَقاَل ِلي ُمْبَتِدئًا َيا أ َفَلمَّ

نَّ ِحْجَرَهاِمْهَزٍم َما َلَك َو لِ 
َ
نَّ َبْطَنَها َمْنِزٌل َقْد َسَكْنَتُه َو أ

َ
َما َعِلْمَت أ

َ
ْغَلْظَت ِفي َکاَلِمَها اْلَباِرَحَة أ

َ
َمْهٌد َقْد َغَمْزَتُه َو َثْدَيَها   ْلَواِلَدِة أ

ِرْبَتُه َقاَل ُقْلُت َبَلى َقاَل َفاَل ُتْغِلْظ َلَها  (.243/ 1: 1404)صفار،  ِوَعاٌء َقْد َش
یی در می ودر میان ابراهیم بن مهزم و مادرش گفت   رسى داللى: بر شود. صبحگاهان  گیرد که به خشمگین شدن او منجر می گو

شود و سپس زحماتی که مادرش برای او  حضرت رفتار او با مادرش را متذکر می  ،شود شرفیاب می  ×که به محضر امام صادق
او را از خشمگین شدن نسبت به مادرش نهی   ، کنده این زحمات اعتراف می شود و وقتی نسبت بمتحمل شده است را یادآور می 

 کند.می 



ة .2 ع ا م س ه  ل س ر  م

ه ... َعْن َسَماَعَة َقاَل: َدَخْلُت َعَلى  ِبي َعْبِد اللَّ
َ
اَك  × أ اِلك؟ ِإيَّ ِذي َکاَن َبْیَنَك َو َبْیَن َجمَّ ْن  َفَقاَل ِلي ُمْبَتِدئًا َيا َسَماَعُة َما َهَذا الَّ

َ
 أ

ُه َظَلَمِني. َفَقاَل: ِإْن َکا نَّ
َ
ِه َلَقْد َکاَن َذِلَك أ انًا! َفُقْلُت َو اللَّ ْو َلعَّ

َ
ابًا أ ْو َصخَّ

َ
اشًا أ ْرَبْیَت َعَلْیهِ َتُكوَن َفحَّ

َ
ِإنَّ َهَذا َلْیَس   َن َظَلَمَك َلَقْد أ

َك َو اَل تَ  َربَّ ُعوُد ِمْن ِفَعاِلي َو اَل آُمُر ِبِه ِشیَعِتي. اْسَتْغِفْر 
َ
َه َو اَل أ ْسَتْغِفُر اللَّ

َ
 (.326/ 2: 1407 )کلینی، ُعد!ْ ُقْلُت: أ

امام  ،ای که در میان او و شتربانانش روی داده بود خبر دهددر این روایت بدون اینکه سماعه از مشاجره بررسى داللى: 
در این روایت برای فرد فحاش و   ،است تربیتی مهم های . نهی که یکی از روش کرد او را از فحاشی و بدزبانی نهی  ×صادق

 بدزبان مورد استفاده قرار گرفته است. 

ی .3 س ي ع ن  ب ن  ا م ث ع ه  ل س ر  م

هِ ...   ِبي َعْبِد اللَّ
َ
ْن َذَکَرهُ َعْن أ ْوِب َفَجَلَس ِإَلى َرُس   ×َعْن ُعْثَماَن ْبِن ِعیَسى َعمَّ ِه صَنِقيُّ الثَّ وِل  َقاَل: َجاَء َرُجٌل ُموِسٌر ِإَلى َرُسوِل اللَّ

ه ْوِب َفَجَلَس ِإَلى َجْنِب اْلُموِسِر َفَقَبَض اْلُموِسُر ِثَیاَبُه ِمْن َتْحِت َفِخَذْيهِ  |اللَّ هِ َفَجاَء َرُجٌل ُمْعِسٌر َدِرُن الثَّ    | َفَقاَل َلُه َرُسوُل اللَّ
َ
أ

َك ِمْن َفْقِرهِ َشْي   ِخْفَت  ْن َيَمسَّ
َ
ْن ُيِصیبَ أ

َ
َخ ِثَیاَبَك َشْي   ِغَناَك   ِمْن   هُ ٌء َقاَل اَل َقاَل َفِخْفَت أ ْن ُيَوس 

َ
  : َقاَل   .َقاَل اَل   ؟ٌء َقاَل اَل َقاَل َفِخْفَت أ

ُح ِلي ُن ِلي ُکلَّ َقِبیٍح َو ُيَقب  َزي  ِرينًا ُي ِه ِإنَّ ِلي َق  ِنْصَف  َو َقْد َجَعْلُت َلهُ  ُکلَّ َحَسٍن  َفَما َحَمَلَك َعَلى َما َصَنْعَت َفَقاَل َيا َرُسوَل اللَّ
ه ْن َيْدُخَلِني َما َدَخَلَك  |َماِلي َفَقاَل َرُسوُل اللَّ

َ
َخاُف أ

َ
ُجُل َو ِلَم َقاَل أ  َتْقَبُل َقاَل اَل َفَقاَل َلُه الرَّ

َ
 (.263 و 262 همان:) ِلْلُمْعِسِر أ

رد. در این روایت فرد  در داللت این روایت اختالف تأثیرگذاری در استدالل به آن در این مقام وجود ندا بررسى داللى:
کند . این رفتار او اگرچه ناشی از  دهد و لباس خود را از کنار او جمع می ثروتمند در مواجهه با فقیر عمل ناشایستی انجام می 

کند، بلکه با شیوه سؤال، عوامل  آن مذمت نمی  سبب به لور صری  او را به این صفت توصیف و به   |اما پیامبر اکرم ، تکبر اوست 
شمرد؛ ماننِد ترس از سرایت کثیفی از لباس فقیر، ترس از سرایت فقر از او، ترس از سرایت  الی چنین رفتاری را بر می احتم

 ثروتش به او. مخالب با منتفی دانستن آنها فهمید رفتارش دلیل موجهی نداشته و به منشأ غیر اخالقی رفتار خود پی برد.  

ی .4 س ل ج م م  و ح ر م ه  ل س ر  م

. حضرت تا وقتی که  کندمی  ی نگاه حرام  |فضل بن عباس در حضور پیامبر اکرم ،(351 /96: 1403)مجلسی، ت  بر اساس این روای
گیرد و پس از پایان صحبتشان دست بر روی شانه فضل قرار  مشغول پاسخ دادن به اعرابی بود با دست جلوی نگاه فضل را می 

 . کرد داده و او را نصیحت 

ی .5 ب ا ت  ی ا و شر م ه  ک

ِبي َکْهَمٍش َقاَل: ُکْنُت َناِزاًل ِباْلَمِديَنِة ِفي َداٍر ِفیَها َوِصیَفٌة َکاَنْت ُتْعِجُبِني َفاْنَصَرْفُت َلْیاًل ُمْم ... َعْن 
َ
ِسیًا َفاْسَتْفَتْحُت اْلَباَب أ

ا َکاَن ِمَن اْلَغِد َدَخْلُت َعلَ  هَفَفَتَحْت ِلي َفَمَدْدُت َيِدي َفَقَبْضُت َعَلى َثْدِيَها َفَلمَّ ِبي َعْبِد اللَّ
َ
َبا َکْهَمٍش ُتْب   : َفَقاَل   × ى أ

َ
هِ   ِإَلى  َيا أ  اللَّ

ا َصَنْعَت   (.242/ 1: 1404)صفار،  اْلَباِرَحةَ  ِممَّ
کند. صب  وقتی به محضر  درازی می ای که بر او حرام است شبانگاه دست کهمش لبق این روایت به جاریه ابی   بررسى داللى: 

به امر می  ،حضرت با اشاره به آنچه در شب گذشته از او سر زده شود، امام شرفیاب می   ماید. ناو را به تو



ة .6 ر ي ص ح ن  ب ث  ر ح ت  ی ا و  ر

اَس  ْهِل اْلُكوَفِة ِإَلى ُخَراَساَن َفَدَعا النَّ
َ
ْزِدي  َقاَل: َقِدَم َرُجٌل ِمْن أ

َ
دِإَلى َواَلَيِة َجْعَفِر ْبِن مُ ... َعِن اْلَحْرِث ْبِن َحِصیَرَة اْْل َقاَل   ‘َحمَّ

ْنَكَرْت َو ِفْرَقٌة َوَرَعْت َو َوَقَفْت َقاَل َفَخَرَج ِمْن کُ 
َ
َجاَبْت َو ِفْرَقٌة َجَحَدْت َو أ

َ
َطاَعْتُه َو أ

َ
ِبي َعْبِد  َفِفْرَقٌة أ

َ
ل  ِفْرَقٍة َرُجٌل َفَدَخُلوا َعَلى أ

ه ِذي َوَرَع َو َو  × اللَّ ُم ِمْنُهْم الَّ ا َدَخْلَنا  َقَف َو َقْد َکاَن ِفيَقاَل َفَكاَن اْلُمَتَكل  ُجُل َو َوَقَع َعَلْیَها َفَلمَّ ِرَيٌة َفَخاَل ِبَها الرَّ َبْعِض اْلَقْوِم َجا
ه ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ْهِل اْلُكوَفِة َفَدَعى × َعَلى أ

َ
ُه َقِدَم َعَلْیَنا َرُجٌل ِمْن أ ْصَلَحَك اللَّ

َ
ُم َفَقاَل َلُه أ اَس ِإَلى َطاَعِتَك َو  َو َکاَن ُهَو اْلُمَتَكل  النَّ

َنا 
َ
ْنَت َقاَل أ

َ
اَلِث أ ي  الثَّ

َ
ْنَكَر َقْوٌم َو َوَرَع َقْوٌم َو َوَقُفوا َقاَل َفِمْن أ

َ
َجاَب َقْوٌم َو أ

َ
ْيَن   َواَلَيِتَك َفأ

َ
ِتي َوَرَعْت َو َوَقَفْت َقاَل َفأ ِمَن اْلِفْرَقِة الَّ

ُجُل َکاَن َوَرُعَك َلْیَلَة َکَذا َو َکَذا قَ   (.245و  244 همان:) اَل َفاْرَتاَب الرَّ
کند. گروهی از مردم  دعوت می  ×رود و مردم آن سامان را به امامت امام صادقفردی از کوفه به خراسان می  بررسى داللى: 

ای به نزد  نمایند! سپس از هر گروه نماینده توقف می  نیز کنند و گروهی گروهی انکار می  و  آورندبه امامت حضرت ایمان می 
کند  خواند. حضرت از او سؤال می کند و از اهل ورع می شود. فردی که نماینده واقفین بود خود را معرفی می حضرت شرفیاب می 

 گردد. خجل می و آورد ورع تو در فالن شب کجا بود؟ آن مرد گناه خود را در آن شب به یاد می 

م .7 ز ا ر م ت  ی ا و  ر

بَ ... َعْن ُمَراِزٍم َقاَل: َدَخلْ 
َ
َع ِمْنَها َفأ َتَمتَّ

َ
ْن أ

َ
َرْدُت أ

َ
ِتي َنَزْلُتَها َفَعَجَبْتِني َفأ اِر الَّ ِرَيًة ِفي الدَّ ْيُت َجا

َ
َجِني َنْفَسَها  ُت اْلَمِديَنَة َفَرأ ْن ُتَزو 

َ
ْت أ

ِتي َفَتَحْت ِلي َفَوَضْعُت  ا َقاَل َفِجْئُت َبْعَد اْلَعَتَمِة َفَقَرْعُت اْلَباَب َفَكاَنْت ِهَي الَّ ى َدَخْلُت َفَلمَّ  َيِدِي َعَلى َصْدِرَها َفَباَدَرْتِني َحتَّ
ِبي اْلَحَسِن 

َ
ْصَبْحُت َدَخْلُت َعَلى أ

َ
 (.247 همان:) َفَقاَل َيا ُمَراِزُم َلْیَس ِمْن ِشیَعِتَنا َمْن َخاَل ُثمَّ َلْم َيْرَع َقْلَبهُ  ×أ

رسد. امام با  دهد خدمت حضرت می باط نامشروعی انجام می پس از اینکه ارت × یکی از صحابی امام کاظم بررسى داللى: 
 فرماید: شیعه ما نیست کسی که در خلوت رعایت پرهیزگاری را نکند. می  او اشاره به گناه 

ی د ا ش ر ت س ا ی  ق ال خ ا ت  ي ب ر  ت

 شود:  در ادامه سه روایت بررسی می 

ی .1 ط ن ز ب ه  ح ي ح  ص

ِبي  
َ
ِد ْبِن أ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ِبي اْلَحَسِن قَ   َنْصرٍ ... َعْن أ

َ
َه َحاَجًة ُمْنُذ َکَذا َو َکَذا َسَنًة َو   ×اَل: ُقْلُت ِْل ْلُت اللَّ

َ
ُجِعْلُت ِفَداَك ِإن ي َقْد َسأ

ِحِم َو إِ َقْد َدَخَل َقْلِبي ِمْن ِإْبَطاِئَها َشْي  ْبِر َو َطَلِب اْلَحاَلِل َو ِصَلِة الرَّ ْحَمد .... َعَلْیَك ِبالصَّ
َ
اَك ٌء َفَقاَل َيا أ اس يَّ  َو ُمَكاَشَفَة النَّ

 (.488/ 2: 1407)کلینی، 
للبم اما برآورده  ها است می کند: حاجتی داشتم و آن را سال عرض می  ×در این روایت بزنطی به امام رضا بررسى داللى:

نماید، از رذایلی  می ام. حضرت او را در عین حالی که توصیه به صبر نشده است. از تاخیر در روا شدن حاجتم دچار تردید شده 
 دارد.که ممکن است دلیل عدم استجابت دعا شده باشد بر حذر می 

ی .2 ر و ث ن  ا ي ف س ت  ی ا و  ر

ْوِرُي  َقاَل ُسْفَیاُن  اِدِق  الثَّ ْحَفُظَها ِمْن َبْعِدَك َقاَل  ×َدَخْلُت َعَلى الصَّ
َ
ٍة أ ْوِصِني ِبَوِصیَّ

َ
َجْل َيا  َو َتْحَفُظ َيا ُسْفَیاُن ُقْلُت  ×َفُقْلُت َلُه أ

َ
 أ

هِ  َة ِلُمْخَتاٍل َو اَل ُسْؤ  ×َقاَل  اْبَن ِبْنِت َرُسوِل اللَّ َة ِلَكُذوٍب َو اَل َراَحَة ِلَحُسوٍد َو اَل ِإَخاَء ِلُمُلوٍك َو اَل ُخلَّ ِئ  َيا ُسْفَیاُن اَل ُمُروَّ ُدَد ِلَسی 



ْمَسَك  اْلُخُلِق 
َ
 (.376 :1404)ابن شعبة حرانی،  ُثمَّ أ

کند. حضرت پیامدهای چهار رذیله اخالقی دروغ، حسادت،  درخواست توصیه می  × سفیان ثوری از امام صادق  ى: بررسى دالل 
فرماید: دروغگو جوانمرد نیست. حسود آرامش ندارد. متکبر دوستی ندارد و بداخالق به آقایی  تکبر و بدخلقی را ذکر کرده و می 

 رسد. نمی 

س .3 ي ق ه  ع و ف ر  م

ِبي إِ 
َ
ْصَحاِبَنا َرَفَعُه َقاَل: َجاَء َرُجٌل ... َعْن َقْیٍس أ

َ
َس ِبِه ِمْن أ

ْ
ُه اَل َبأ نَّ

َ
ِبي   ِإَلى  ْسَماِعیَل َو َذَکَر أ ْوِصِني َفَقاَل   |النَّ

َ
ِه أ َفَقاَل َيا َرُسوَل اللَّ

ْوِصِني َقاَل اْحَفْظ ِلَساَنَك َقاَل َيا َرُسوَل ا 
َ
ِه أ ْوِصِني َقاَل اْحَفْظ ِلَساَنَك َوْيَحَك َو َهْل َيُكبُّ  اْحَفْظ ِلَساَنَك َقاَل َيا َرُسوَل اللَّ

َ
ِه أ للَّ

ْلِسَنِتِهم
َ
اِر ِإالَّ َحَصاِئُد أ اَس َعَلى َمَناِخرِِهْم ِفي النَّ  .(115/ 2: 1407)کلینی،  النَّ

 فرماید.ی نماید. حضرت سه بار او را به حفظ زبان توصیه م درخواست توصیه می  |مردی از نبی مکّرم بررسى داللى:

ق و ق ح ل ا ة  ل ا س ر ه  ر ب ت ع م  . م و س ل  ي ل  د

ا َحُق ×قال سید الساجدين مَّ
َ
ْهِل  : َو أ

َ
ِتَك  أ ُفُهْم َو   ِملَّ لُّ

َ
ْفُق ِبُمِسیِئِهْم َو َتأ ْحَمِة َو الر  اَلَمِة َو َنْشُر َجَناِح الرَّ ًة َفِإْضَماُر السَّ َعامَّ

َذاهُ َو َکَفاَك َمُئوَنَتُه َو  اْسِتْصاَلُحُهْم َو ُشْكُر ُمْحِسِنِهْم ِإَلى َنْفِس 
َ
َحَبَس ِه َو ِإَلْیَك َفِإنَّ ِإْحَساَنُه ِإَلى َنْفِسِه ِإْحَساُنُه ِإَلْیَك ِإَذا َکفَّ َعْنَك أ

ْنِزْلُهْم 
َ
ْنَزْلَتُهْم ]أ

َ
ُهْم َجِمیعًا ِبَدْعَوِتَك َو اْنُصْرُهْم َجِمیعًا ِبُنْصَرِتَك َو أ یعًا ِمْنَك َمَناِزَلُهْم َکِبیَرُهْم ِبَمْنِزَلِة اْلَواِلِد [ َجِم َعْنَك َنْفَسُه َفُعمَّ

َتاَك َتَعاَهْدَتُه ِبُلْطٍف َو َرْحَمٍة 
َ
ِخ َفَمْن أ

َ
ْوَسَطُهْم ِبَمْنِزَلِة اْْل

َ
ِخیهَو َصِغیَرُهْم ِبَمْنِزَلِة اْلَوَلِد َو أ

َ
ِخ َعَلى أ

َ
َخاَك ِبَما َيِجُب ِلْْل

َ
 َو ِصْل أ

 (.271 :1404 حرانی، ه)ابن شعب
پردازد و از این  ن بر عهده یکدیگر می انابه تبیین حقوق عموم مسلم  ×در این فراز از رساله حقوق، امام سجاد  بررسى داللى:

که در اینجا  ( 318 /10 :1414)صاحب بن عباد، نماید. ملت به معنای لریقه و سنت است تعبیر می  « اهل ملتک»حقوق به حق 
کیشان تو و سایر مسلمانان است. حق و  دین اسالم منظور است. بنابراین »اهل ملتک« به معنای هم و  |لریقه و سنت نبوی 

شمرد تنها  . بنابراین مواردی که امام بر می هر حقی، تکلیفی وجود ندارد  در قبالهمیشه مالزم و منطبق بر یکدیگرند و  ،تکلیف
 ود.  شبلکه تکالیف آنها نیز محسوب می  ،حقوق عمومی امت نیست 

دارد. به عنوان   ی اگرچه صری  در تربیت اخالقی نیست اما کارکرد تربیت اخالق ،شمرد بسیاری از مواردی که امام بر می 
تواند به صورت  اما آنچه می   نمونه، برخی از حقوق مانند مدارا با بدان به عنوان یک روش تربیتی در اصالح اخالقی مطرح است.

تواند فقط یک خواسته و آرزوی درونی  ت کند، جمله »استصالحهم« است. للب اصالح می تر بر تربیت اخالقی دالل صری 
تواند کارکرد شخصی داشته باشد نه جمعی. اما وقتی استصالح به  صالح دیگران باشد. اما استصالح در این حد تنها می ابرای 

ن نیز در آن وجود دارد و این تنها در صورتی است نشان از این دارد که منافعی برای دیگرا  ،شودعنوان یک حق عمومی مطرح می 
خالف فساد معنا شده   ،گرانه نیز وجود داشه باشد. صالح در لغت رفتارهای اصالح  ،که در للب اصالح عالوه بر نیت اصالح 

به حالت  ا آنههای به وجود آمده و برگرداندن بنابراین اصالح به معنای برلرف کردن کژی  (.303/ 3: 1404)ابن فارس، است 
به ذکر شده است که همین معنا را می  رساند. بنابراین اصالح بر نوع  سالمت اولیه است. در بسیاری از آیات نیز اصالح بعد از تو

)راغب گردد های کسب شده را پاکسازی و به پاکی اولیه برمی خاصی از تربیت اخالقی قابل انطباق است که فرد در آن آلودگی 
 (.490 - 489 :1412اصفهانی، 



تعبیر به حق در این روایت مشعر به وجوب است. در ابتدای این روایت نیز حضرت بارها تعبیر به وجوب را در مورد این  
برد. بنابراین با استناد به این روایت باید گفت للب اصالح دیگران واجب است. به قرینه وجوب للب اصالح  حقوق به کار می 

ی   توان آن را مساوی امر به معروف و نهی از منکر دانست. کرد درمانگرانه در تربیت اخالقی می و انطباق معنای اصالح بر رو

د ا ی ز ی  ب ا ن  ب ل  ي ع ا م س ا ت  ی ا و ر  . م ر ا ه چ ل  ي ل  د

ٍد َع  ِزَياٍد َجِمیعًا َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ ِبي 
َ
بِ ... َعْن ِإْسَماِعیَل ْبِن اْلَفْضِل اْلَهاِشِمي  َو ِإْسَماِعیَل ْبِن أ

َ
ِد ْبِن َعِليٍّ ْن أ یِه ُمَحمَّ

ِبیِه اْلُحَسْیِن ْبِن َعِليٍّ 
َ
ِبیِه َعِلي  ْبِن اْلُحَسْیِن َعْن أ

َ
هِ  ^َعْن أ ِبي  |َقاَل: ِإنَّ َرُسوَل اللَّ

َ
ِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن َعِلي  ْبِن أ

َ
ْوَصى ِإَلى أ

َ
أ

ْن َقاَل َلُه َيا َعِلي مَ  ‘َطاِلٍب 
َ
ْوَصى ِبِه أ

َ
ِه َعزَّ َو َجلَّ َو َو َکاَن ِفیَما أ ْرَبِعیَن َحِديثًا َيْطُلُب ِبَذِلَك َوْجَه اللَّ

َ
ِتي أ مَّ

ُ
ْن َحِفَظ ِمْن أ

ُه َيْوَم اْلِقَیاَمِة َمَع  اَر اآْلِخَرَة َحَشَرهُ اللَّ ولِئَك َرِفیقًا َفَق  الدَّ
ُ
اِلِحیَن َو َحُسَن أ َهداِء َو الصَّ يِقیَن َو الشُّ د  یَن َو الص  ِبی  اَل النَّ

ْهَلَك  ×َعِليٌّ 
َ
َب َنْفَسَك َو أ ْن ُتَؤد 

َ
َحاِديُث َفَقال .... أ

َ
ْخِبْرِني َما َهِذهِ اْْل

َ
ِه أ َعَلى َحَسِب  َو ِجیَراَنَك  َو ُوْلَدَك  َيا َرُسوَل اللَّ

ي ِمْن  ْرَبُعوَن َحِديثًا َمِن اْسَتَقاَم َعَلْیَها َو َحِفَظَها َعن 
َ
اَقة .... َفَهِذهِ أ ْفَضِل الطَّ

َ
ِه َو َکاَن ِمْن أ َة ِبَرْحَمِة اللَّ ِتي َدَخَل اْلَجنَّ مَّ

ُ
أ

ُه َيْوَم اْلِقیَ  یَن َو َحَشَرهُ اللَّ یَن َو اْلَوِصی  ِبی  ِه َعزَّ َو َجلَّ َبْعَد النَّ ِهْم ِإَلى اللَّ َحب 
َ
اِس َو أ يِقیَن َو  اَمِة َمَع النَّ د  یَن َو الص  ِبی  النَّ

َهداِء َو  ولِئَك َرِفیقاالشُّ
ُ
اِلِحیَن َو َحُسَن أ یه،  الصَّ  (.544 و 543/ 2: 1362)ابن بابو

َب َنْفَسَك َو َأْهَلَك است که می   |شاهد استدالل در این روایت این فراز از توصیه پیامبر اکرم:  بررسى داللى  َو    فرماید: »َأْن ُتَؤدِّ
اَقة«؛ خو  َو ِجیَراَنَك  ُوْلَدَك  توانی تأدیب نما. در این  ات، فرزندانت و همسایگانت را تا آنجا که می دت، خانواده َعَلی َحَسِب الطَّ

شود.  تر می است که بر حسب لاقت و توان مربی دایره آن گسترده   قرار گرفته روایت سلسه مراتبی از جامعه هدف تربیت اخالقی  
تواند در تربیت و تأدیب سایرین نیز بکوشد. در تعامل و  می تربیت و تأدیب را ابتدا از خود آغاز کند و تا آنجا که باید هر فردی 

شناسی مفاهیم مشابه در فصل اول گذشت. در آنجا به اثبات رسید که واژه ادب  مطالبی در مفهوم   ،تطبیق تأدیب و تربیت اخالقی 
 (.177/ 1: 1391ی، )اعرافکند در آخرین این تطورات بر معنای اخالق و تربیت داللت می  و دارای تطور معنایی بوده 

 :وجود دارد  ×و خصوصیت نداشتن امیرالمؤمنین |در این روایت، دو شاهد برای عمومیت توصیه پیامبر اکرم
فرماید: هر کس چهل حدیث را به خالر سپارد تا به وسیله آنها رضایت خداوند را بطلبد با ابتدا می |پیامبر اکرم  .الف

وگرنه صرف حفظ   ،عمل به آنهاست  ،شود. منظور از للبیدن رضایت خداوندور میپیامبران، صدیقین، شهدا و صالحین محش
شود. مرحوم فیض نیز به این نکته تصری  دارد: »و علی هذا الحدیث نمیموجب رضایت خداوند  ،چهل حدیث بدون عمل

 (.139/ 1: 1406)فیض کاشانی، یکون المراد بالحفظ العمل کما ظهر من سیاقه« 
شود.  صادر نمی   ×گاهی از گناهانی نهی شده است که قطعاا از امیرالمؤمنین  ×به امیرالمؤمنین  |های پیامبروصیهدر میان ت  .ب

 . هستندها همه مسلمانان دهد که مخالب این توصیه این نشان می 
  پس ی  نشده است. اما به لزوم آن در مورد عموم مسلمانان تصر دارد، اگرچه دامنه تأدیب در این روایت تا همسایگان ادامه 

مندی عمومی در تربیت اخالقی داشته  تواند به تنهایی داللتی بر رجحان وظیفه این روایت به دلیل ضعف سندی و داللی نمی 
 باشد.  



ی ل ق ع ل  ي ل د  . م ج ن پ ل  ي ل  د

برای   بندی است که نتیجه قیاس اول، صغری  دلیل عقلی دال بر رجحان تربیت اخالقی در قالب دو قیاس اقترانی قابل صورت 
 گیرد.قیاس دوم قرار می 

 قیاس اول: 
 ل اخالقی ضاّر است.ی ل اخالقی برای انسان نافع و رذای فضا صغرى: 

ل اخالقی برای عقل قابل شناخت و درک است. عقل این ُحسن و ُقب  را از  یل اخالقی و ُقب  رذایتوضی  صغری: ُحسن فضا
ل  یکند. بنابراین فضاکند، انتزاع می ها در سعادت و شقاوت انسان بازی می ل اخالقی و انجام آنیل و رذا یتأثیری که اتصاف به فضا

 داند.می مضر ل را ی را برای انسان نافع و رذا
 داند.عقل دفع مفسده را واجب و جلب منفعت را راج  می  کبرى: 
 ل اخالقی راج  و اجتناب از آنها واجب است.ی اکتساب فضا نتیجه:

 قیاس دوم: 
 اخالقی راج  و اجتناب از آنها واجب است.  اکتساب فضایل  صغرى: 

داند، کمک به دیگری برای اکتساب  ل را برای خوِد فرد َحَسن می یلور که عقل اکتساب فضایل و اجتناب از رذاهمان   کبرى:
 داند. ل را نیز َحَسن می ی ل و اجتناب از رذایفضا

 ل اخالقی از نظر عقلی رجحان دارد.  یرذال اخالقی و دور ساختن او از یسازی دیگری به فضامتخلق  نتیجه:

م ا ع ه  ل د ا  .  ب

مندی وجود داشته باشد.  لرح ادله عام از این جهت است که در صورت فقدان دلیل خاص، امکان استدالل به آنها و اثبات وظیفه 
ید یکدیگر باشند.با وجود ادله خاصه نیز این دو دسته ادله می   توانند مؤ

ت1 و  رّ  ب ر  ب ه  ن ا ع ا ه  د ع ا ق و.   اق

یکی از اقسام تسبیب است. تسبیب در اصطالح فقهی به معنای »هر نوع دخالت شخص در انجام و یا ترک   ااعانه بر بّر و تقو
اما جامع همه انواع آن،   ،احکام مختلفی دارد  انواع و  ،آمده است. تسبیب  (50 :1393)اعرافی، فعلی از جانب شخص دیگر« 

ب در حسن و قب   ب است. مشارکت فعِل مسبِّ  و ثواب و عقاب فعِل مسبَّ
َتعاَوُنوا َعَلی اْلِبرِّ َو  ترین مستند این قاعده، آیه شریفه: »اعانه به معنای کمک به دیگری و یاری او در انجام فعل است. مهم 

ْقوی«  ذاری مثبت و ترین عنصر مفهومی تربیت که تأثیرگقاعده، اصلی . این (288 – 271: 1391اعرافی، ) است  (2 :)مائدهالتَّ
به معنای ایجاد زمینه انجام واجبات و مستحبات و ترک محرمات    ا شود. اعانه بر بّر و تقورسانی به دیگری است را شامل می کمک 

 (.270 :1393)اعرافی، و مکروهات برای دیگران است، به شرلی که به تحقق واجب و مستحب یا ترک حرام و مکروه بینجامد 
صورت، اعانه مربی بر انجام نیکی متربی، در موارد واجب،  ن وجوب و استحباب داللت دارد. در این این قاعده بر جامع بی

همان: )، الاعت از اوامر و نواهی الهی است  اواجب و در موارد مستحب، مستحب است. از سوی دیگر، جامع مفهومی بّر و تقو 



اند. بنابراین رعایت امور اخالقی مصداق الاعت  اوند واقع شده ل مورد نهی خدی ل اخالقی نیز مورد امر الهی و رذایفضا (.263
 و مشمول حکم رجحان عام مستفاد از این قاعده هستند.   4شوندالهی محسوب می 

ت2 ی ا د ه ه  د ع ا ق  . 

در قرآن کریم هدایت عالوه بر اینکه   (.253/ 6: 1410)جوهری، هدایت ضد ضالل و گمراهی و به معنای ارشاد و راهنمایی است  
یر شده، در  .(88 :انعام )خداوند و بندگان  سبت به ن ؛ 24 :سجده)و امامان ( 7 :؛ رعد22 :ص)، پیامبران (9 :اسراء) قرآن  مورد تصو

ها نسبت به یکدیگر نیز به کار رفته است. بر اساس آیات کریمه، باید همیشه در بین امت (  181  :اعراف)با مردم و مؤمنین  (  73  :انبیاء
ردم را به راه راست هدایت نمایند و این وظیفه خطیر را بر دوش بکشند. این وظیفه در وهله اول بر دوش  کسانی باشند که م 

 گیرد. می پیامبران، سپس بر عهده عالمان و در مراتب بعدی به عنوان یک وظیفه عمومی بر عهده آحاد جامعه قرار 
کننده سیر و حرکت  و »صراط« آمده است که تداعی  هدایت همراه با کلماتی همچون »سبیل« ،در بسیاری از آیات قرآن 

  ، است. در حالی که در تربیت اخالقی نیز شاهد حرکت تدریجی هستیم. در برخی دیگر از آیات که مفهوم هدایت در آنها آمده
»حق« به عنوان مقصد هدایت تعریف شده است. مقصد حرکت در تربیت   به مقصد هدایت پرداخته شده است و معموالا 

 القی، تخلق به مکارم اخالقی است که بر »حق« قابل تطبیق است. اخ 
  ، مسیر حرکت و مقصد. هدایت در هر دو رکن قابل تطبیق بر تربیت اخالقی است   :بنابراین هدایت دارای دو رکن اصلی است 

 مقصد دارد. گونه که جزء اول آن )تربیت( اشاره به فرایند و مسیر حرکت و جزء دوم )اخالقی( اشاره به به این 
 عبارتند از: که    است هدایت به عنوان یک وظیفه عمومی در تربیت اخالقی با شرایطی واجب  

 ؛ گیرد )معارف و احکام الزامی و مبتالبه(ن هدایت صورت می دایکم. واجب بودن معارف اخالقی که ب
 ؛دوم. توانایی علمی و عملی هادی در تربیت اخالقی 

 .بی سوم. احتمال تأثیر و هدایت متر

ر3 ك ن م ز  ا ی  ه ن و  ف  و ر ع م ه  ب ر  م ا ه  د ع ا ق  . 

 اند:فعل معروف )حَسن شرعی( سه دسته 
 فعلی که شرع به صورت مستقل به ُحسن آن حکم کرده؛ .1
پس الالق   . فعلی که خرد سلیم به ُحسن آن راه یافته و بر اساس مالزمه عقلی، شرع نیز بر ُحسن آن صحه گذاشته است  .2

 مل دارد. معروف بر آن شرعاا صحت ح 
 معروف چیزی است که در نزد عقال دارای رجحان باشد مگر مواردی که شرع از آن نهی کرده باشد. .3

اما همه مصادیق تربیت اخالقی را پوشش    ، ها در تربیت اخالقی همخوانی دارد امر به معروف و نهی از منکر با برخی از روش 
های دیگری غیر از امر و نهی نیز برای تأثیرگذاری  اخالقی است و روش چرا که امر و نهی تنها یک روش در تربیت  ؛دهدنمی 

هایی مثبت بر دیگری وجود دارد. همچنین شرایطی که در امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد نیز اعمال آن را با محدودیت 
 نتوان آن را شامل همه اقسام تربیت اخالقی دانست.  تا شود کند و باعث می مواجه می 



 . ین شرایط عبارت است از: صدور حرام و یا ترک واجب از متربی؛ احتمال تکرار؛ احتمال تأثیر؛ مصون بودن از ضررا
به وسیله امر   ؛ هرچندتوان امر به معروف و نهی از منکر نامیدبنابراین با توجه به شرط اول، تربیت اخالقی پیشگیرانه را نمی 

 و نهی انجام شده باشد.
از امر و نهی را معنایی اعم از معنای اصطالحی آن و به معنای مطلق اراده و خواست از دیگری و مطلق زجر   اگر بتوان مراد

مفهومی    ، های تربیت اخالقی تطبیق داد. این احتمال وجود دارد که امر و نهی توان این قاعده را بر بیشتر روش و منع دانست، می 
نه رفتاری که دیگری را به سمت معروف دعوت کند و یا او را از منکر دور نماید را  اعم از امر و نهی زبانی داشته باشند و هرگو

 شامل شود.  

ل  4 ه ا ج د  ا ش ر ا ه  د ع ا ق  . 

  در مقابل علم و به معنای نادانی است   نیزجهل    (.242، ص6، ج1410)فراهیدی،  ارشاد در لغت به معنای راهنمایی و هدایت است  
بیشتر در برابر عقل به کار رفته است. بنابراین کاربرد، جهل به معنای ندانستن نیست بلکه  در منابع دینی جهل  (.390 /3همان:)

مبتنی بر معنای لغوی ارشاد و   ، بهرگی از تعقل و فهم است. ارشاد جاهل در اصطالح فقهی و به عنوان قاعده فقهی به معنای بی 
غافل    و   نادان، ناسی نیز  شود و جاهل  تذکر می   و   الم، تعلیم، تنبیه اعشامل  جاهل و به معنای راهنمایی نادان است. بنابراین ارشاد  

 گیرد. را دربر می 
توان حکم آن را بررسی و اثبات  افزایی است که از لریق قاعده ارشاد جاهل می معرفت  ،تربیت اخالقی مهم یکی از مراحل 

توان لزوم یا رجحان بخشی از تربیت عده، تنها می دهد و از لریق این قانمود. این قاعده بخشی از تربیت اخالقی را پوشش می 
هایی که به عنوان ارشاد جاهل در تربیت  شود را نتیجه گرفت. در اینجا انواع فعالیت افزایی در متربی منجر می اخالقی که به بینش 

 د.گرد شود لرح و حکم آن بررسی می می اخالقی انجام 
مگر   ،منجز واجب است و در احکام غیر الزامی و غیر منجز مستحب است ارشاد جاهل در احکام الزامِی  ارشاد به حكم: 

اینکه ترک ارشاد جاهل به مهجوریت احکام و معارف دینی منجر شود که در این صورت واجب است. بنابراین تربیت اخالقی  
 ل اخالقی الزم الترک به جاهل، واجب است.  یالعمل و رذال اخالقی الزمیدر قالب معرفی فضا

برخی از فقیهان در صورت اذّیت شدن جاهل بر   و حتی اند اکثر فقها ارشاد به موضوع را واجب ندانسته  اد به موضوع: ارش
گاه است و به   ؛ مثالا انداثر اعالم یا افتادن در عسر و حرج، حرام دانسته  فردی که نسبت به حلیت دروغ برای اصالح ذات البین آ

ید؛ در حالی که الالع ندارد آن دو نفر با یکدیگر آشتی کرده می غی درو ،همین انگیزه و به منظور اصالح  اند و دروغی که  گو
ید مصداق اصالح ذات البین نیست. لبق این قاعده، مطلع کردن چنین فردی واجب نیست. از عدم وجوب ارشاد جاهل  می  گو

ین موکدی مانند حفظ ج نیز در موضوعات مواردی  ان، آبرو، ناموس مؤمنان و نیز اموال قابل  استثنا شده است. این امور عناو
 اعتنای آنان است.  

چرا که غافل اگرچه   ؛ تنبیه غافل در احکام، حکم تعلیم جاهل و تنبیه غافل در موضوعات حکم اعالم جاهل را دارد  تنبیه:
 شود.ی است. تنبیه غافل در تربیت اخالقی بیشتر به کمک روش موعظه انجام م  داند، اما دچار غفلت شدهمی 

که ناسی اگرچه    چرا  ؛حکم اعالم جاهل را دارد   ،حکم تعلیم جاهل و تذکر ناسی در موضوعات  ،تذکر ناسی در احکام  تذکر:



یتی در لزوم تذکر ناسی نسبت به   عالم است اما بر اثر عروض نسیان علم در حکم عدم قرار گرفته است. ممکن است وجه اولو
  سبب اما حکم در مورد ناسی به  ، ی ممکن است حکم منجز نشده باشدیجهل ابتدا دلیل تعلیم جاهل ذکر شود که در جاهل به 

منجز شده است. بنابراین حتی در مورد ناسی به موضوع هم الزم است ارشاد صورت بگیرد. نسیان احکام   ، علم مسبوق
القی در این موارد به وسیله  موضوعات اخالقی در مواردی که کمتر مورد ابتالی مکلف است، قابل تصور است که تربیت اخ 

 گیرد.تذکر صورت می 

ع م هج ل د ا ی  د ن  ب

 مندی عموم مکلفان در تربیت اخالقی، پنج دلیل خاص و چهار دلیل عام اقامه شد. برای اثبات وظیفه 

ه ص ا خ ه  ل د  ا

ه   .1 ي ک ز ت ت  ا ی  آ

های ایشان . تزکیه در این آیات از رسالت سخن به میان آمده است  |وسیله پیامبر اکرم ه  در چهار آیه از قرآن کریم از تزکیه امت ب
تزکیه امت بر آن حضرت واجب بوده است. اما  :بنابراین بعید نیست بتوان گفت و به عنوان فلسفه بعثت معرفی شده است.

نیازمند اضافه   شود که در این صورت ن و مکلفان نسبت به آن ممکن است از سه لریق اثبات  انامندی سایر مسلماثبات وظیفه
 ی توان به »قاعده تأسی«، »اشتراک احکام مکلفان با رسول خدا« و »الغان مستقلی است که در این راستا مییشدن دالیل و قرا 

توان رجحان تربیت اخالقی را اینجا، فقط »قاعده تأسی« قابل استناد است و بر اساس آن می خصوصیت« استناد کرد. در
سوره احزاب، امکان و لزوم تأسی و الگوگیری در همه اعمال آن  21اهر آیه شریفهظزیرا  ؛برای عموم مکلفان استفاده نمود

در سیره آن حضرت در تزکیه امت  |حضرت از جمله تزکیه است. اگرچه قاعده تأسی به لزوم پیروی و همانندی با رسول خدا 
بنابراین فقط استحباب  .فان، قاصر استدر اثبات همانندی حکم تزکیه میان پیامبر و عموم مکلاین دلیل اما  ،کندداللت می

 تزکیه به عنوان یک وظیفه عمومی قابل برداشت است. 

ن2 ي م و ص ع م ه  ر ي س  . 

یکرد  شاهد نمونه ^در سیره معصومین یکرد پیشگیرانه و در برخی رو های فراوانی از تربیت اخالقی هستیم که در برخی رو
یکرد پیشگیرانه متربی  مرتکب خطای اخالقی و به منظور پیشگیری از آن مورد توصیه قرار   رتکابادرمانگرانه وجود دارد. در رو

یکرد درمانگرانه فردی که مبتال به رذیله اخالقی است راهنمایی می گیرد.  می  یکرد درمانگرانه به دو    ^شود. معصومیندر رو در رو
در حالت دوم،   دند و رکاقدام می  اوبیت در حالت اول پس از مشاهده رفتار غیر اخالقی از متربی به تر :کردندشکل عمل می 

 شد. اقدام تربیتی در پاسخ به سؤال فرد و لرح مشکلی از لرف او انجام می 
سازی محیط، امر و نهی، سؤال و جواب، دخالت حسی های گوناگونی نظیر موعظه، سالم روش   ^در سیره تربیتی معصومین

 و ممانعت فیزیکی به گار گرفته شده است.  
قرار گرفته بود عبارتند از: محاسن اخالقی،  ^های نقل شده مورد اهتمام و امر معصومینالقی که در سیره ل اخ یفضا



یی، انصاف، مواسات، امانت  .... . رذایل  وداری، صبر  داری، ورع، وحدت، آشتی، صله ارحام، رسیدگی به ایتام، همسایهراستگو
قرار گرفته عبارتند از: معایب اخالقی، تنبلی، کسالت، خلف وعده،   ^ها مورد تحذیر و نهی معصومیناخالقی که این سیره 

یی، غیبت، مشاجره و جدال، فحاشی و بدزبانی، تکبر، عجب،  دوستی با گناهکار، دوستی با احمق، دوستی با دروغگو، عیب  جو
 .... .واحترامی به مادر، حسادت، بدخلقی،  نگاه حرام، رابطه نامشروع، خشم، بی 

مندی عموم مکلفان نسبت به آن رجحان وظیفه  ، به ضمیمه قاعده تأسی   خواه سیره فعلی و خواه قولی    ^نسیره معصومی
. با  روشن شودوجوب، استحباب، اباحه و یا حتی کراهت  ،×کند. به این منظور ابتدا باید وجه عمل معصوم می سیره را ثابت 

در   ^توان بر کراهت حمل نمود. تکرار سیره تربیتی معصومینرا نمی  توجه به اینکه تربیت اخالقی توهم حذر ندارد، این سیره 
سازد. بنابراین رجحان آن در هر صورت ثابت است و تنها الزامی و یا غیر الزامی بودن  احتمال اباحه آن را نیز منتفی می  ،اخالق

اولی است و وجوب یا عنوان ثانوی  استحباب آن به عنوان  ،در تربیت اخالقی  ^آن باید مشخص شود. اصل در سیره معصومین
توان استحباب تربیت اخالقی را به صورت  حضرات، می حکم نیازمند دلیل و قرینه خارجی است. بنابراین با استناد به سیره آن 

 عام ثابت نمود.  

ل .3 ا س ق هر و ق  ح

آنها به »استصالحهم«    در میان که    ت کرده اسن بر یکدیگر را تبیین  اناحقوق عموم مسلم  ، رسالة الحقوقدر فرازی از    ×امام سجاد
  ، شودمی . للب اصالح اگرچه به عنوان یک فعل جوانحی و یک نیت درونی ظاهر  نمایدمی به معنای »للب اصالح آنان« تصری   

یکرد گرانه دارد. اما در اینجا منظور انجام رفتارهایی است که برای دیگران کارکرد اصالح    این روایت تربیت اخالقی را در رو
 داند.درمانگرانه و بنابر احتیاط با وجود شرایط امر به معروف و نهی از منکر واجب می 

د4 ا ی ز ی  ب ا ن  ب ل  ي ع ا م س ا ت  ی ا و ر  . 

توانی  هایت را تا آنجا که می ات، فرزندانت و همسایه فرماید: خودت، خانواده می  ×به امیرالمؤمنین |در این روایت، پیامبر اکرم
یر کشیده شده که بر حسب لاقت و توان مربی  تأدیب نما! در این روایت سل سه مراتبی از جامعه هدف در تربیت اخالقی به تصو

اما به لزوم آن در مورد عموم مسلمانان    یابد،می شود. اگر چه دامنه تأدیب در این روایت تا همسایگان ادامه  تر می دایره آن گسترده
 تصری  نشده است. 

ی5 ل ق ع ل  ي ل د  . 

 توان به حکِم »ُحسن و رجحان تربیت اخالقی« دست یافت: قدمه می از لریق چینش چهار م 
 است.  مضرفضایل اخالقی برای انسان نافع و رذایل اخالقی  .1
 داند.عقل دفع مفسده را واجب و جلب منفعت را راج  می  .2
 اکتساب فضایل اخالقی راج  و اجتناب از آنها واجب است. .3
 ع رذایل راج  است.اعانه دیگری در کسب فضایل و دف .4



ع م هج م ا ع ه  ل د ا ی  د ن  ب

 بندی داللت هریک از آنها از این قرار است:که جمع   وجود داشت چهار دلیل عام 

ه .1 ن ا ع ا ه  د ع ا  ق

ْقوىمعنای »تعاون« در آیه » مشارکت در انجام بّر و تقواست. یکی از مصادیق مشارکت، اعانه  «،َتعاَوُنوا َعَلى اْلِبر  َو التَّ
الاعت از اوامر خداوند  ا جامع مفهومی بّر و تقوسازی برای انجام فعل توسط اوست. به دیگری و زمینه رسانیو کمک

است. فضایل اخالقی نیز مورد امضا و توصیه خداوند متعال است. بنابراین تربیت اخالقی یکی از مصادیق اعانه بر بّر و 
در مورد فضایل واجب یگری بر اتیان به فضایل اخالقی، تقواست. بر این اساس، حکم تربیت اخالقی در قالب اعانه د

ین مستحب، استحباب دارد.   االتیان، وجوب و در عناو

ت .2 ی ا د ه ه  د ع ا  ق

گونه  به این ،هدایت دارای دو رکن اصلی است مسیر حرکت و مقصد. هدایت در هر دو رکن قابل تطبیق بر تربیت اخالقی است 
یند و مسیر حرکت و جزء دوم )اخالقی( اشاره به مقصد دارد. تربیت اخالقی در تخلق به  که جزء اول آن )تربیت( اشاره به فرا 

مستحب  ، غیر مبتال به و از رذایل اخالقی واجب الترک، واجب و در موارد غیر الزامی  اجتنابفضایل اخالقی واجب االتیان و 
 است.

یق اخالقی مورد نظر؛ عالم بودن هادی و مربی  وجوب هدایت در تربیت اخالقی، سه شرط وجود دارد: واجب بودن مصاد
 احتمال تأثیر هدایت بر مخالب. های هدایت و تربیت؛به محتوا و روش 

ف3 و ر ع م ه  ب ر  م ا  . 

شود که شرع به صورت مستقل به ُحسن یا قب  آن حکم کرده است. گاهی نیز بر افعالی  معروف و منکر گاه بر فعلی الالق می 
بر ُحسن یا قب  آن راه یافته است و بر اساس مالزمه، شرع نیز بر ُحسن و یا قب  آن صحه گذاشته   که خرد سلیم گرددالالق می 

است. بخشی از فضایل و رذایل اخالقی از غیر مستقالت عقلیه هستند که تعریف قسم اول از معروف و منکر بر آنها صادق  
از معروف و منکر بر آن صادق است و با مالزمه، به ُحسن  است. بخش دیگری نیز از مستقالت عقلیه هستند که تعریف قسم دوم  

 شود. شرعی آن حکم می 
واجب و در غیر   ، تربیت اخالقی با استفاده از روش امر و نهی در مورد فضایل اخالقی واجب االتیان و رذایل اخالقی الزم الترک 

  ؛ جود دارد: صدور حرام یا ترک واجب از متربی این موارد مستحب است. در وجوب تربیت اخالقی به روش امر و نهی چند شرط و 
توان امر به معروف و نهی از  مصون بودن از ضرر. با توجه به شرط اول، تربیت اخالقی پیشگیرانه را نمی ؛ احتمال تأثیر  ؛ احتمال تکرار 

 اگرچه به وسیله امر و نهی انجام شده باشد.   ؛ منکر نامید 

د .4 ا ش ر ا ه  د ع ا  ق

شود. از لریق این قاعده فقط  غافل می  و  شامِل نادان، ناسی نیز تعلیم، تنبیه، تذکر و ... و جاهل  ارشاد جاهل شامِل اعالم،



  ، شود را نتیجه گرفت. ارشاد جاهل به حکمافزایی در متربی منجر می توان لزوم یا رجحان بخشی از تربیت اخالقی که به بینش می 
مگر اینکه ترک ارشاد    ،مستحب است   ،اخالقی غیر الزامی و غیر منجز  واجب است و در احکام  ،در احکام اخالقی الزامی منجز

  ، واجب نیست  ،ارشاد جاهل به موضوع جاهل به مهجوریت احکام و معارف دینی منجر شود که در این صورت واجب است. 
ین م   نجز واجب است.کد مانند حفظ نوامیس و آبروی افراد. تنبیه غافل و تذکر ناسی در احکام الزامی و م ؤمگر در عناو

ه ج ي ت  ن

خاص، دارای    ادله مندی عموم مکلفان در تربیت اخالقی، پنج دلیل خاص و چهار دلیل عام اقامه شد. هر پنج  برای اثبات وظیفه 
ید این حکم را دارد. البته از معتبره رساله    ی ضعف سند  دلیل داللت تام بر رجحان استحبابی هستند. روایت اسماعیل به   نقش مؤ

بی وظیفه توان می  مندی عموم مکلفان در تربیت اخالقی را برداشت که این حکم مشروط به فراهم  به احتیاط واجب، حکم وجو
 بودن شرایط امربه معروف و نهی از منکر است.  

افزا در تربیت اخالقی؛ »قاعده هدایت« با وجود شرایطی  های بینشاز بین ادله عامه، »قاعده ارشاد« بر رجحان مطلق روش 
نهی   به معروف و « بر رجحان مطلق تربیت اخالقی؛ و »قاعده امراو تقو تواند بر وجوب تربیت اخالقی؛ »قاعده اعانه بر بّر می 

مندی های تربیت اخالقی داللت دارند. خالصه آنکه ادله عامه اجماالا بر رجحان مطلق وظیفه از منکر« بر رجحان اکثر روش 
 ت دارد.  عموم مکلفان در تربیت اخالقی دالل

ید یکدیگر که البته در برخی موارد و با حصول   ، مندی عمومی در تربیت اخالقی پس ادله خاصه و ادله عامه، در اثبات وظیفه  مؤ
 شود. شرایطی، این حکم استحبابی، به وجوب مبدل می 



ی تپ ش و ان  ه

.............................................................................................................................................  
 بحث شده است. 1392و  1391های  فی، در سالقاعده تأسی ذیل قاعده هدایت، در درس خارج فقه التربیه استاد علیرضا اعرا. 1
ه»: (376 – 375 /2: 1407کلینی، . )2 ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ٍر َعْن أ اب ×َعْن ُمَیس  ْحَمَق َو اَل اْلَكذَّ

َ
ْن ُيَواِخَي اْلَفاِجَر َو اَل اْْل

َ
 .«َقاَل: اَل َيْنَبِغي ِلْلُمْسِلِم أ

 حضرت از رفتار یا صفت غیر اخالق از دو لریق بوده است: پردازد، الالع آناخالقی می به تربیت ، ابتدائاا ×در مواردی که معصوم . 3
 اند. شد؛ روایت دوم و سوم از این دستهیک رفتار غیر اخالقی انجام می  ×در حضور معصوم  اى: مشاهده

نمود و این شهود مبنای اقدام تربیتی ی آن را شهود میاشد اما ایشان به گونه انجام نمی  ×در مواردی، رفتار غیر اخالقی در حضور معصوم  شهودى: 
 اند. گرفت؛ روایات چهارم تا هفتم از این دستهقرار می

ْربىنمونه: » . برای4 ْحساِن َو إيتاِء ِذي اْلُق ُمُر ِباْلَعْدِل َو اْْلِ
ْ
َه َيأ (. همچنین در آیه 90 :« )نحلَعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكِر َو اْلَبْغي َو َيْنهى ِإنَّ اللَّ

 از سوره بقره خداوند مصادیق بر را برشمرده است. 177
 



ب ا ت هک م ا  ن

.............................................................................................................................................  
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Abstract 

A major part of the dealings carried out by people are in respect of one another. These daily 

interactions have their ramifications and extensive effects that leave their impacts on every 

individual's behavior and character. Man's moral character is, to a large extent, influenced by these 

interactions. In the existence of such atmosphere, do the people in the society have responsibility 

towards one another's moral education and nurture? A look at the religious sources will reveal to 

us some of the reasons and evidences concerning the general duty of people in respect of others' 

moral education. This study having a juridical and inferential approach seeks to collect and analyze 

these pieces of evidence and then extract the juridical – educational ruling about this issue. To 

prove the general duty of the duty-bound, four specific reasons have been provided and put forth 

including the verses concerning spiritual purification, normative conduct of the Infallible, an 

authentic report in the Treatise of Rights, Isma'il's narration and rational argument. These five 

reasons perfectly prove the desirability and preference of the general duty of men toward one 

another.  

Keywords: education, moral nurture, causes of nurture, duty-bound, jurisprudence, educational 

jurisprudence. 
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