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 5چكيده

های مختلف آن از یکدیگر است، تربیت اخالقی که حاصل نگاه علمی به تربیت و تمایز ساحت
که به  استرسانی به متربی برای ایجاد تغییر تدریجی در ساحت صفت و رفتار اخالقی فرایند یاری

ل اخالقی و دوری از یسازی در جهت تخلق وی به فضاور زمینهمنظواسطه عامل انسانی دیگر و به
 یتحلیل یگیرد. این مقاله با روش تحقیقل اخالقی و نهایتًا نیل به کمال اخالقی صورت مییرذا

ه و به این نتیجه رسید از نگاه فقهی بررسی کردهدر تربیت اخالقی را  سیره معصومین ،محتوا
گیرانه و پیش»گواران، این امر به دو صورت رالقی در سیره این بزکه عالوه بر وجود تربیت اخ است

سازی محیط، امر و نهی، سؤال و های گوناگون: موعظه، سالمجاری بوده و با روش «گرانهدرمان
فضائل و رذایل اخالقی نیز از مواردی است که در این گرفت. جواب، نظارت و مراقبت انجام می

 فته است.مقاله مورد بررسی قرار گر
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 مقدمه 

 , culture) «تربیت»تشکیل شده است. « اخالق»و « تربیت»تربیت اخالقی از دو واژه 
education , nurture , training , upbringing)  و « ربب»از دو ریشه  ومصدر باب تفعیل

گرفتن معنای اصالح و برعهده به« ربب»در ریشه (. 486/ 6: 2414فارس، )ابن ستا« بور»
حفظ و مراعات و  .(617 /8: 2418فراهیدی، ) حضانت (،686: )همان کاری و همراه با آن

)راغب  بخشی تدریجی آنو نیز ایجاد چیزی و تکامل (412/ 2: 2424منظور،  ابن) سرپرستی
معنای زیادت، رشد و نمو  به« ربو»رود. تربیت در ریشه کار می به ،(677 :2426اصفهانی، 

معانی  :توان گفتبنابراین با کمی تسامح می (.614 /24 :2424منظور،  )ابن و علو است
با توجه به کاربرد آن، بیشتر به پرورش جسمی و مادی مربوط است؛ در « ربو»ریشه 
/ 2 :2686)اعرافی،  باشدبه پرورش دیگر ابعاد میبیشتر ناظر « ربب»که معانی ریشه حالی

رسد تغییر و تحول تدریجی در گستره شده به نظر می با توجه به معانی لغوی ذکر (.261
 :توان گفتناپذیر آن است و میزمان در معنای لغوی و اصطالحی تربیت جزء جدایی

توان رو تربیت را مینترین عنصر مفهوم تربیت، تغییر و تحول تدریجی است. از ایعام
 چنین تعریف کرد:

رسانی به متربی برای ایجاد تغییر تدریجی در گستره زمان در یکی از فرایند کمک و یاری
منظور واسطه عامل انسانی دیگر بهروحی و رفتاری او؛ که به های بدنی، ذهنی،ساحت

ارندگی و اصالح دستیابی وی به کمال انسانی و شکوفاسازی استعدادهای او یا بازد
 (.242/ 2 همان:) باشدصفات و رفتارهای او می

؛ طریحی، 2472/ 4: 2421)جوهری، )سرشت( « سجیه»در لغت به معنای  نیز «اخالق»
آمده است. این  (284/ 4: 2424؛ ابن عباد، 212/ 4: 2418)فراهیدی،  «طبیعت»و  (211/ 1: 2671

 2آوری کرده نیز سازگار است.ش از خود را جمعهای پیمنظور آرای لغوی معنا با آنچه ابن
ُخلق عبارت از طبع و سرشت است و حقیقت آن : »گویدمی« ُخلق»اثیر درباره ابن

ه َخلق برای کورت باطنی یعنی نفس و اوصاف و معانی مختص آن است؛ همچنانص
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گوید: ه میراغب نیز در این بار 6«.رودصورت ظاهری انسان و صفات و معنای آن به کار می
هایی اختصاص َخلق و ُخلق در اصل یکی هستند، لکن َخلق به هیئات، اشکال و صورت»

که با بصیرت درک گویند میشوند و ُخلق به قوا و سجایایی یافته که با چشم درک می
 .(683/ 2: همان)راغب اصفهانی،  «شوندمی

 ،مزاج ،خصلت ،سرشت ،نهاد ،طبع ،خوی»داند: ُخلق را این موارد می یدهخدا معان
صفات »هرچند در بیشتر کتب لغت بر  .(387 /62: 2632)دهخدا،  «مشرب و سیرت ،طبیعت

کید بیشتری می« یدرون آید و اما در مجموع، از آنچه از دیدگاه لغویون به دست می شود،تأ
گردد. اطالق میموارد مذکور معنای عامی داشته و به « ُخلق»دهخدا نیز بدان اشاره دارد، 

 آن است که به صفات پایدار درونی تبدیل شود.« ُخلق»ترین مرتبه آری، کامل
های حاصل نگاه علمی به تربیت و تمایز ساحت« تربیت اخالقی»در این میان، 

اخالق که  و هایی همچون جسم، عقل، عاطفهمختلف آن از یکدیگر است. ساحت
طفی، تربیت اخالقی و... را به وجود های تربیت بدنی، تربیت عقالنی، تربیت عاشاخه

های تربیت است؛ تا آنجا که بیشترین کاربرد ترین ساحتآورده است. اخالق یکی از اصیل
ها کلمه تربیت به صورت مطلق تربیت در همین ساحت بوده و باعث شده در برخی اطالق

پی؛ سایت مؤسسه اشراق و ک)اعرافی، فقه تربیتی؛ تربیت اخالقی، پلی بر تربیت اخالقی داللت کند
 (.www.eshragh-erfan.comعرفان( )

رسانی به متربی برای ایجاد تغییر تدریجی در توان فرایند یاریتربیت اخالقی را می
منظور  ساحت صفت و رفتار اخالقی دانست که به واسطه عامل انسانی دیگر و به

رذایل اخالقی و نهایتًا نیل به سازی در جهت تخلق وی به فضایل اخالقی و دوری از زمینه
 (.همان) گیردکمال اخالقی صورت می

مقاالت و کتب مختلفی راجع به تربیت اخالقی به رشته تحریر درآمده، اما سیره 
باره یافت نشد. با  اثری در اینحتی باره کمتر مورد توجه قرار گرفته است و  معصومین در این

دادند ای میبه تربیت اخالقی اهمیت ویژه ومینتوان یافت که معصبررسی ادله دینی می
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تا به این سؤاالت پاسخ داده شود که آیا  گرددبررسی میکه الزم است سیره آن بزرگواران 
های آنها در این باره چه بوده و روش و وجود داشته است بیتتربیت اخالقی در سیره اهل

کید داشتند.   بر چه مسائلی تأ
به دهد. فی، اکتشاف این امور را از آیات و روایات مورد نظر قرار میاین مقاله با روش کی

مطالبی که در اسناد مکتوب ذکر شده است، مورد تحلیل مفهومی و تحلیل  همین منظور
سیره هم  گیرد. در این راستا، بررسی فقهی به طور خاص مورد توجه است.مضمونی قرار می

 .شودمیشامل سیره فعلی و سیره قولی 

 نواع تربيت اخالقی معصومينا

های مختلفی است. در در زمینه اخالق دارای نمونه سیره گفتاری و رفتاری معصومین
به تبیین خطوط شریعت در تعیین حسن و قبح اخالقی و  یک نمونه از آن، امام معصوم

ان پردازد. چنین بیاناتی تنها تبلیغ دین و بیدعوت عمومی به پاسداشت و رعایت آنها می
در نوع دوم فرد و یا جمع  6شود.احکام اخالقی دین است و تربیت اخالقی قلمداد نمی

شود گیرند و توصیه اخالقی همراه با یک عنایت ویژه همراه می خاصی مورد خطاب قرار می
در  کند. نوع سوم از سیره تربیتی معصومینکه آن را به معنای خاص تربیت نزدیک می

ه مواردی است که یک رفتار متربی در بزنگاه عمل مورد نقد و اصالح زمینه اخالق مربوط ب
 گیرد.و تکمیل قرار می

در تربیت اخالقی دارای  سیره معصومین :توان گفتبندی فوق میبا توجه به تقسیم
گیرانه بدون اینکه از طرف متربی گرانه است. در رویکرد پیشگیرانه و درماندو رویکرد پیش
شود. اما در هایی میبه منظور جلوگیری از آن توصیه ،صورت گرفته باشدخطای اخالقی 

 گیرد.گرانه مداخله تربیتی بعد از ارتکاب خطای اخالقی صورت میرویکرد درمان
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 گيرانهالف. تربيت اخالقی پيش

و حتی شاید در شرف آن هم  شودنمیها متربی مرتکب خطای اخالقی در این دست توصیه
 کند. گیری توصیه میبرای پیش عصومنباشد، اما م

 های خاص. توصيه1

 شود: خاص هستند که به دو روایت اشاره می های اخالقی از سوی معصومینبرخی توصیه

 بن عمار هصحيحه معاوی

ْتَ هِنلَمْنلُ َتهوِل لْرِنلشامُّ ِدلْرِنلِم َخ لَمْنلَمِايِّ ْحَ َدلْرِنلُ َح َّ
َ
ُدلْرُنلَیْحَ  لَمْنلأ َیَةلْرِنلُ َح َّ

هٍ لَقهَلل عِلل:َم َّ َرهلَمْبِدلشااَّ
َ
لَیُر ُلللَمِ ْتُ لأ ِبيِّ لشامَّ ِة لل:لَکهَنلِفيلَوِص َّ ْنلَقهَلللِاَتِايٍّ

َ
لل:أ َیهلَمِايُّ

ْدُقلَولاَلل وَا لَفهاصِّ
ُ
هلشْْل َّ 

َ
ِمْمُعلأ

َ
لأ ُهمَّ لَقهَللشااَّ يلُثمَّ وِص َكلِفيلَ ْفِخَكلِرِخَصهٍللَفهْحَفْظَههلَممِّ

ُ
أ
َردشل...لَولَمَاْ َكل َل

َ
لِ ْنلِف َكلَکِذَرٌةلأ ْخاَلِقللِرَ َحهِمِنللْخُبَونَّ

َ
ْخاَلِقللشْْل

َ
َفهْ َکْبَههلَولَ َخهِويلشْْل

لَ ْفَخك لِإالَّ  (.78/ 8: 2631)کلینی،  َفهْوَاِمْبَههلَفِإْنلَاْملَ ْفَتْللَفاَللَ ُا َ نَّ
 یت صحیحه است.ثقه هستند و رواو امامی  راویانهمه  رب م لممدی:
یی و در را به راست در آغاز این روایت امیرالمؤمنین پیامبر اکرم رب م لدالا : گو

دارد. کند و از ارتکاب رذایل اخالقی بر حذر میبه همه فضایل اخالقی توصیه می نهایت
اند. بنابراین حضرت در این سیره، با استفاده از روش وعظ به تربیت اخالقی اقدام کرده

تواند رجحان قولی به ضمیمه قاعده تأسی می یاخواه سیره فعلی  ره معصومینسی
مندی سایر مکلفان نسبت به آن سیره را ثابت کند. به این منظور ابتدا باید وجه عمل وظیفه

با منتها روشن شود که وجوب، استحباب، اباحه و یا حتی کراهت بوده است.  معصوم
توان حمل بر کراهت وهم حذر ندارد، این سیره را نمیتوجه به اینکه تربیت اخالقی ت

 ؛سازددر اخالق احتمال اباجه آن را نیز منتفی می نمود. تکرار سیره تربیتی معصومین
زیرا تکرار نشان از اهتمام معصوم بدان امر است و صرف اباحه تکرار الزم ندارد. بنابراین 

زامی و یا غیر الزامی بودن آن مشخص الباید رجحان آن در هر صورت ثابت است و تنها 
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واجب و به سیره استحبابی آنها مستحب  چرا که تأسی به سیره واجب معصومین ؛شود
این رجحان به عنوان اولی ثابت شده است.  که است. بعد از اثبات رجحان باید ثابت شود

 در غیر این صورت امکان تأسی و تعمیم وجود ندارد.
ر تربیت اخالقی استحباب آن به عنوان اولی است و د اصل در سیره معصومین

وجوب و یا عنوان ثانوی داشتن حکم آن نیازمند دلیل و قرینه خارجی است. بنابراین با 
توان استحباب تربیت اخالقی را در قالب روش استناد به سیره حضرت در این روایت می

 ای به صورت عام ثابت نمود. موعظه

 صالحروایت عجالن ابی

ل يِّ لشْاُر ِّ لشْاَ ِا ِد لشْاَحَخِنلْرِن لْرِن ِد لُ َح َّ ِر ِع
َ
لَمْنلأ ٍد لْرُنلُ َح َّ ْحَ ُد

َ
لل)أ وَّ

َ
لشْْل ْمَمهِد لِرهْْلِ َو

َیهَ لَمْنل لْرِنلَ ْهِز هِ لْرِنلَ ْتُبوٍف(لَمْنلَمِايِّ هِ لَمِنلشْاَتبَّ فَّ ِدلْرِنلشْاَحَخِنلشاصَّ َمْنلُ َح َّ
یُّ ب

َ
لأ لْرِن لَصهِاٍحللَمْنللَفَضهَاَة ِري

َ
لأ لْرُنللَمْجاَلَن لَوْتَفُب ِع لشااَّ لشر َمْبِد لِاي لَقهَل َقهَل

ٍدل لِفيلَ هِاَكلل‘ُ َح َّ لَوشِمِهْم لَو لَ ْفِخَك لِ ْن هَ  لشامَّ ْ ِصِف
َ
لَ ْبَض للأ لِرَ ه لَاُهْم لشْ َض َو

ل َجَبلَفِإنَّ هَكلَولشْاَکَخَللَولشاضَّ لَولِإیَّ َعلَکِث بش  ِريلِرَذِاَكلَکهَنلُی ِص ِميلَوللِاَمْفِخَكلَولشْذُکِبلشااَّ
َ
أ

لَکِخْاَ ل لِإَذش َك لِإ َّ ْ ِل لشااَّ لَکَذِاَكلِفيلَصاَلِة لَو ُر  ُ
َ
لأ لُی ِص ِع ِعللِرَذِاَكلَکهَن لِإَا لشااَّ لُ َؤدِّ َاْم

لَولَمَاْ َكل َحٍدلَحّره 
َ
لِإَا لأ لَولِإْنلَضِجْبَهلَاْملُ َؤدِّ ُع ْدِقللَحرَّ للَولشْاَ َ ِعللِرهاصِّ

َ
َ هَ ِةلَولأ

َ
َدشِءلشْْل

 (.286: 2426مفید، ) َولِإَذشلَوَمْدَهلَفاَللُ ْخِاف
احمد بن محمد از مشایخ شیخ مفید است و درباره او شائبه تضعیف  رب م لممدی:

محمد بن  (.678 - 677/ 4 :2687)اعرافی،  وجود ندارد. بنابراین در مجموع مورد قبول است
علی  (.682)همان:  عباس بن معروف ثقه است (.614: 2631نجاشی، ) حسن صفار ثقه است
عجالن ابی  (.621)همان:  فضالة بن ایوب توثیق دارد (.614)همان:  بن مهزیار توثیق دارد

 بقیه نیز ثقه امامی هستند. (.422 :2648)کشی،  صالح توثیق دارد
است. فضاله و عجالن در یک طبقه نیستند و در این میان حداقل یک روای ساقط شده 

یا بشیر هذلی و یا ابان بن عثمان است. ابان توثیق  تهذیبو  کافیاین راوی با توجه به اسانید 
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 دارد اما بشیر هذلی توصیف ندارد. 
راوی را به فضایلی همچون انصاف،  در این روایت امام صادق رب م لدالا :

یی، امانتمواسات، راست حوصگی و یکند و از تنبلی، بداری و ورع توصیه میگو
های پدر و پدرانش عنوان نماید. حضرت این توصیه را توصیهخلف وعده نهی می

کند. را در تربیت اخالقی ثابت می این روایت سیره مستمره معصومین پسنماید. می
موعظه و )های تربیت اخالقی در یکی از روش البته این روایت تنها سیره معصومین

 کند. را ثابت می (توصیه

 های عام. توصيه2

عالوه بر اینکه در مورد مخاطب و راوی خاص مورد  های اخالقی معصومینتوصیه
صادر شده است.  ، گاهی نیز به صورت عمومی از زبان معصومینهگرفتاستفاده قرار می

است که در آن به  یکی از شواهد وجود چنین رویکرد عامی برخی مکاتبات معصومین
 شده است. مکتوبات معصومین پرداختههای کتبی توصیهجای تخاطب شفاهی به 

. جالب بوده استو دسترسی عمومی بیشتر ماندگاری  داراینسبت به بیانات شفاهی آنها 
نویسم برای همه کسانی است کند که آنچه میاست که در برخی از آنها معصوم تصریح می

 رسد. که نامه من به دست آنها می

 جاجصحيحه عبدالرحمن بن ح

ُدلْرُنلِإْمَ هِم َللَمِنلشْاَفْضِلل لُ َح َّ لَو هِ  لشْاَجبَّ لْرِنلَمْبِد ِد لَمْنلُ َح َّ ْ َتِبيُّ
َ
لشْْل ُر لَمِايٍّ

َ
أ

ل لِإَايَّ لَرَتَث لَقهَل: هِج لشْاَحجَّ لْرِن ْحَ ِن لشابَّ لَمْبِد لَمْن لَیْحَ   لْرِن لَصْفَ شَن لَمْن لَ هَذشَن ْرِن
للشر شْاَحَخِنلُ  َم  ِة لشْاُ ْؤِ ِم َنلِرَ ِص َّ ِ  ِب

َ
لِهَيللأ لَهَذشللَو ِح ِم ْح ِنلشابَّ لشابَّ ِع لشااَّ ِرْخِم

ع لشااَّ لَوْوِع لشْرِاَغهَء لَمِايٌّ ِع لشااَّ لَمْبُد لَ هِاِع لِفي لِرِع لَقَض  لَو لِرِع ْوَص 
َ
لأ لُثَمل َ ه لِإ ِّيل......

وِص َكل
ُ
ْهِللَرْ ِايلَولُوْاِديلَولَ ْنلرَللَیهلَحَخُنللأ

َ
ُکْملَولَوِ  َعلأ رِّ ِعلَ  َوللَاَغُعلِکَاهِريلِرَاْرَ یلشااَّ

لَفِإ ِّيل ُق ش لَ َفبَّ لال لَو لَوِ  ته  ِع لشااَّ لِرَحْبِل لشْمَاِصُ  ش لَو لُ ْخِاُ  َن ْ ُاْم
َ
لأ لَو لِإالَّ لَ ُ  ُ نَّ ال

ع اَلِةلَوللَمِ ْتُ لَ ُم َللشااَّ ِةلشاصَّ ْفَضُللِ ْنلَمه َّ
َ
َ هِ لَولَیُر ُللَصاَلُحلَذشِهلشْاَبْ ِنلأ شاصِّ
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لشْاُ ِب َبَةلشْاَحهِاَرةَل نَّ
َ
لشْاَتِظ ِملشْ ُظُبوشلل9أ ِعلشْاَتِايِّ لِرهااَّ َةلِإالَّ یِنلَفَخهُدلَذشِهلشْاَبْ ِنلَولاَللُق َّ ِاادِّ

ْیَاهِ لَفاَلل
َ
َعلِفيلشْْل لشااَّ َع ُعلَمَاْ ُکُملشْاِحَخهَبلشااَّ ِنلشااَّ ْ َحهِ ُکْملَفِصُا ُهْملُیَه ِّ

َ
ُ ِغبُّ شلَذِويلأ

عِل لشااَّ لَ ُم َل لَمِ ْتُ  لَفَرْد لِرَحْضَبِ ُکْم لَیِض ُت ش لاَل لَو ْفَ شَهُهْم
َ
للأ لَیِا  ه  لَمهَل لَ ْن َیُر ُل

لشْاَ ِا ِمل لَ هِل ِِکِل ْوَوَبلْل
َ
لأ لَکَ ه َة لِرَذِاَكلشْاَجمَّ لَاُع لَولَولَّ لَمزَّ ُع ْوَوَبلشااَّ

َ
َحاَّ لَیْخَاْغِمَيلأ

لشااَّل َع لشااَّ هَ  لِفيلشامَّ َع لشااَّ َع لشااَّ لَغْ ُبُکْم َحٌد
َ
لأ لِرِع لشْاَتَ ِل لِإَا  لَیْخِبُرُکْم لَفاَل لشْاُرْبآِن لِفي َع

ل ِبيَّ لشامَّ لَفِإنَّ عِللِو َبشِ ُکْم لشااَّ لَ ُم ُل لَرشَل لَ ه لَو ْوَص لِرِهْم
َ
ُعللأ َّ 

َ
لأ ه لَحاَّ لَظَممَّ ُی ِصيلِرِهْم

ُثُهم  (.12 – 48/ 7: همان)کلینی،  َمُ َ  ِّ
(. 86)نجاشی، همان:  احمد بن ادریس قمی )ابو علی اشعری( ثقه است ب م لممدی:ر

محمد بن اسماعیل بندقی توثیق  (.412و  682: 2682)طوسی،  محمد بن عبدالجبار ثقه است
صفوان بن  (.617)نجاشی، همان:  فضل بن شاذان ثقه است (.646/ 4: 2687)اعرافی، د ندار

عبدالرحمن بن حجاج البجلی توثیق دارد  (.668همان: ، )طوسی یحیی البجلی ثقه است
، اما ضرری به نیستاگرچه توثیق محمد بن اسماعیل ثابت  (.668 - 667 همان:)نجاشی، 

چرا که طریق کلینی به فضل بن شاذان منحصر در او نیست.  ؛زندصحت این روایت نمی
 این روایت مسند و صحیح است.  پس

و همگی فرزندان و  ، امام حسن مجتبییت امیرالمؤمنیندر این روا رب م لدالا :
رسد به چند فضیلت اخالقی بیت خود را و هر کسی که نامه حضرت به آنها میاهل

؛ کند. این فضایل عبارت است از: برقراری وحدت و آشتی در میان مسلمانان:توصیه می
ین جهت که مخاطب داری. این روایت از ارسیدگی به ایتام و همسایه ؛ه ارحامصل

های اخالقی در آن عموم افرادی است که ممکن است نامه حضرت به آنها برسد، توصیه
داللت بیشتری بر حکم تربیت اخالقی به عنوان یک وظیفه عمومی دارد. اما ممکن است 

اشکال شود که امام تنها در مقام توصیه است نه دچار گونه استدالل به این روایت این که
کیدهایی که در ولی قرار گرفتن این توصیهتربیت.  ها در لحظات پایانی عمر و تعبیرها و تأ

یت می متن کند و نشان از عنایت ویژه حضرت نسبت آن آمده است تربیتی بودن آن را تقو
به عمل مخاطب به آن دارد. قدر متیقن این است که تأسی به سیره حضرت استحباب 
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 دارد.

 صحيحه عبداالعلی

ُدل لْرِنلشْاَحَکِملَمْنلَمْ ِفلْرِنلَمِ  َبَةلَمْنللُ َح َّ ٍدلَمْنلَمِايِّ ْحَ َدلْرِنلُ َح َّ
َ
ْرُنلَیْحَ  لَمْنلأ

ْمَا لَقهَلل
َ
عِلل:َمْبِدلشْْل َرهلَمْبِدلشااَّ

َ
ِعلَولشْاَ ْ ِ لشْلِْخِبلَفاَللل:َیُر ُلللَمِ ْتُ لأ َ ْنلَکهَنلُیْؤِ ُنلِرهااَّ

لِفيلَ ْجِاٍسلُیَتل ْولُیْمَاَرُصلِف ِعلُ ْؤِ ٌنلَیْرُتَدنَّ
َ
 (.678/ 6: همان)کلینی،  هُبلِف ِعلِإَ هٌ لأ

احمد بن محمد بن عیسی توثیق  1محمد بن یحیی العطار توثیق دارد. رب م لممدی:
سیف  (.678 تا:بی)طوسی،  علی بن حکم االنباری امامی و ثقه است (.84همان: )نجاشی، دارد 

عبداالعلی بن اعین ثقه است. بنابراین روایت  (.288ان: هم)نجاشی،  بن عمیره ثقه است
 شود.صحیحه محسوب می

جویی امام و یا غیبت در این روایت از نشستن در مجلسی که عیب رب م لدالا :
یک  موردتربیت امت در  شود، نهی شده است. این توصیه امام صادقمسلمانی می

 معضل اخالقی به نام غیبت است. 

 گرانهقی درمانب. تربيت اخال

از گیرانه که ذکر شد، برخی در تربیت اخالقی به صورت پیش عالوه بر سیره معصومین
گرانه دارد که در آن فردی که مبتال به اخالق رذیله تربیت اخالقی آن بزرگواران جنبه درمان

به دو شکل عمل  گرانه معصومینشود. در رویکرد درماناست، راهنمایی و کمک می
در این حالت پس از مشاهده  پرداختند.میبه تربیت اخالقی  . از همان ابتدا2: ردندکمی

اقدام تربیتی  .6گرفت. رفتار غیراخالقی از متربی و اطالع بر آن، مداخله تربیتی صورت می
توان تربیت شد. این دو قسم را میدر پاسخ به سؤال فرد و طرح مشکلی از طرف او انجام می

 ئی و استرشادی نامید.اخالقی ابتدا
ی در پاسخ به سؤال و یا طرح مشکل از طرف متربی یدر واقع، تربیت اخالقی ابتدا

توجه باشد، اما معصوم اطالع و یا به آن بینیست و چه بسا متربی از مشکل اخالقی خود بی
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و بر آن اساس اقدام تربیتی  3کندنسبت به انحراف و یا ضعف اخالقی او اطالع پیدا می
 گیرد.صورت می

 تربيت اخالقی ابتدایییكم. 

 کنند:در تربیت اخالقی ابتدایی داللت می روایت به سیره معصومین هفت

 موثقه ابراهيم بن مهزم

لشْاَحَخِنل لْرِن ْحَ َد
َ
لأ لَمْن لشْاُحَخْ ِن لْرِن لشْاَحَخِن لَمِن هِ  لشْاَجبَّ لَمْبِد لْرُن ُد لُ َح َّ َثَمه َحدَّ

لَمْنلِإرْل عشْاِ  َثِ يِّ ِريلَمْبِدلشااَّ
َ
َ ْ ُ للَبشِه َملْرِنلِ ْهَزٍ لَقهَل:لَخَبْوُ لِ ْنلِمْمِدلأ

َ
لَفأ لُ ْ ِخ ه  َاْ َاة 

ْنلَکهَنل
َ
هلأ ْغَاْظُ لَاَههلَفَا َّ

َ
لَفأ لَرْ َمَههلَکاَلٌ  يلَ ِتيلَفَ َقَعلَرْ ِميلَو ِّ 

ُ
لَولَکهَ ْ لأ لَ ْمِزِايلِرهْاَ ِدیَمِة

ْ ُ لشْاَغل عِ َنلشْاَغِدلَصاَّ َرهلَمْبِدلشااَّ
َ
َ ْ ُ لأ

َ
َرهللَدشَةلَولأ

َ
لَیهلأ هلَدَخْاُ لَمَاْ ِعلَفَرهَللِايلُ ْبَاِدئه  َفَا َّ

لَقْدل لَ ْمِزٌل لَرْلَمَهه نَّ
َ
لأ لَمِاْ َ  َ ه

َ
لأ لشْاَبهِ َحَة لَکاَلِ َهه لِفي ْغَاْظَ 

َ
لأ لِاْاَ شِاَدِة لَو لَاَك لَ ه ِ ْهَزٍ 
لَ ْهٌدل لِحْجَبَهه نَّ

َ
لأ لَو لَفاَلللَمَکْمَاُع لُقْاُ لَرَا لَقهَل لَقهَل ْرَاُع لَ ِب لَقْد لِوَمهٌء لَثْدَیَهه لَو لَغَ ْزَ ُع َقْد
 (.646/ 2: 2414)صفار،  ُ ْغِاْظلَاَهه

حسن بن  (.682: 2682)طوسی، محمد بن عبدالجبار امامی ثقه است  رب م لممدی:
بن الحسن احمد  (.41همان: )نجاشی، حسین لؤلؤی امامی و از نظر نجاشی ثقه است 

ابراهیم بن  (.11 تا:بی)طوسی،  المیثمی واقفی است اما توسط شیخ طوسی توثیق شده است
 بنابراین روایت موثقه است.  (.66همان: )نجاشی،  مهزم امامی ثقه است
لدالا : گیرد که به گویی در میودر میان ابراهیم بن مهزم و مادرش گفت رب م 

شود، شرفیاب می گاهان که به محضر امام صادقشود. صبحخشمگین شدن او منجر می
شود و سپس زحماتی که مادرش برای او متحمل حضرت رفتار او با مادرش را متذکر می

کند، او را از خشمگین شود و وقتی نسبت به این زحمات اعتراف میشده است را یادآور می
 کند.شدن نسبت به مادرش نهی می
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 همرسله سماع

لَقهَل:لَدَخْاُ لَمَا َمْمُعلَمْنلُ َتل هَنلَمْنلَمَ هَمَة ْحَ َدلْرِنلَغخَّ
َ
علاًّ لَمْنلأ ِريلَمْبِدلشااَّ

َ
لأ

هَكل هِاك؟لِإیَّ لَرْ َنلَو َّ لَرْ َمَكلَو ِذيلَکهَن لشاَّ لَ هلَهَذش لَیهلَمَ هَمُة لِايلُ ْبَاِدئه  لَ ُک َنللَفَرهَل ْن
َ
أ

!لَفُرْاُ ل ه ه  ْولَاتَّ
َ
لأ هره  ْولَصخَّ

َ
لأ ه ه  لَظَاَ ِمي.لَفَرهَل:لِإْنلَکهَنللَفحَّ ُع َّ 

َ
لَاَرْدلَکهَنلَذِاَكلأ ِع لشااَّ َو

َرْ َ لَمَاْ عِل  ْ
َ
َكللَظَاَ َكلَاَرْدلأ رَّ لَ  لَهَذشلَاْ َسلِ ْنلِفَتهِايلَولاَللآُ ُبلِرِعلِ  َتِاي.لشْمَاْغِفْب ِإنَّ

ُم ُدل
َ
َعلَولاَللأ ْمَاْغِفُبلشااَّ

َ
 (.663/ 6: همان )کلینی، َولاَللَ ُتد!ْلُقْاُ :لأ

گردد که امامی ثقه ضمیر در عنه به حسین بن محمد بن عامر بر می رب م لممدی:
تنها  (.286)همان: نجاشی سماعة بن مهران را توثیق کرده است  (.33همان: )نجاشی،  است

 اشکال سند در احمد بن غسان است که توصیف ندارد. بنابراین روایت ضعیف است.
شتربانانش خبر  خود با ین روایت بدون اینکه سماعه از مشاجرهدر ا رب م لدالا :

های ترین روش. نهی یکی از مهممرداو را از فحاشی و بدزبانی نهی  دهد، امام صادق
 تربیتی است که در این روایت برای فرد فحاش و بدزبان مورد استفاده قرار گرفته است. 

 مرسله عثمان بن عيسی

ْصَحه
َ
ٌةلِ ْنلأ ْنلَذَکَب ُلَمْنلِمدَّ ِدلْرِنلَخهِاٍدلَمْنلُمْثَ هَنلْرِنلِم َخ لَم َّ ْحَ َدلْرِنلُ َح َّ

َ
ِرَمهلَمْنلأ

عِل ِريلَمْبِدلشااَّ
َ
ْ ِبلَفَجَاَسلِإَا لَ ُم ِلللأ لشاثَّ ِعلصلَ ِريُّ َقهَل:لَوهَءلَ ُوٌللُ  ِمٌبلِإَا لَ ُم ِللشااَّ

ع ْ ِبلَفَجَاَسلِإَا لَوْمِبلشْاُ  ِمِبلَفَرَبَضلشْاُ  ِمُبلِثَ هَرُعلِ ْنلَفَجهَءلَ ُوٌللُ ْتِخٌبلَدِ ُنلشاثَّللشااَّ
عِل لِخْفَ لل:َ ْحِ لَفِخَذْیِعلَفَرهَللَاُعلَ ُم ُللشااَّ

َ
َكلِ ْنلَفْرِب ِلَ ْيللأ ْنلَیَ خَّ

َ
ٌءلَقهَللاَللَقهَللَفِخْفَ لأ

لُیِص َبعُل ْن
َ
لَفِخْفلَ ْيللِغَمهَكللِ ْنللأ لَقهَل لاَل لَقهَل لَحَ َاَكلٌء لَفَ ه لَقهَل لاَل لِثَ هَرَكلَقهَل َخ لُیَ مِّ ْن

َ
َ لأ

لَحَخٍنل ُحلِايلُکلَّ لَقِب ٍحلَولُیَربِّ ُنلِايلُکلَّ یِّ لُیَز یمه  لِايلَقِب ِعلِإنَّ لَمَا لَ هلَصَمْتَ لَفَرهَللَیهلَ ُم َللشااَّ
ع ُوُللَوللِاْاُ ْتِخبِللَولَقْدلَوَتْاُ لَاُعلِ ْصَفلَ هِايلَفَرهَللَ ُم ُللشااَّ لَ ْرَبُللَقهَللاَللَفَرهَللَاُعلشابَّ

َ
أ

ْنلَیْدُخَاِميلَ هلَدَخَاَكل
َ
َخهُفلأ

َ
 (.636 - 636/ 6)کلینی، همان:  ِاَملَقهَللأ

یک راوی حذف شده  میان عثمان بن عیسی و امام صادق حد فاصل رب م لممدی:
 است. از این جهت روایت مرسله و ضعیف است. 

ت این روایت اختالف تأثیرگذاری در استدالل به آن در این مقام در دالل رب م لدالا :
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است که عالمه مجلسی آن را « فخذیه»وجود ندارد. تنها اختالف نظر در مرجع ضمیر 
گردانند. اگر به معسر برگردد به این معنا است که فرد معسر و شیخ بهائی آن را به موسر بر می
ع کرد و اگر به موسر برگردد به این معنا است که او ثروتمند لباسش را از زیر پای فقیر جم
بنابراین آنچه لفظ روایت  (.8/636: 2414)مجلسی،  لباسش را در زیر پای خود جمع نمود

اقتضا دارد ارجاع ضمیر  کند، ارجاع ضمیر به معسر است، اما آنچه توبیخ پیامبراقتضا می
 به موسر است. 

دهد و لباس جهه با انسان فقیر عمل ناشایستی انجام میدر این روایت فرد ثروتمند در موا
به طور  کند. این رفتار اگرچه ناشی از تکبر اوست، اما پیامبر اکرمخود را از کنار او جمع می

کند، بلکه از راه سؤال عواملی که صریح او را به این صفت توصیف و به خاطر آن مذمت نمی
شمرد. ترس از سرایت کثیفی از لباس را بر می ممکن است باعث چنین رفتاری شده باشد

فقیر، ترس از سرایت فقر از او، ترس از سرایت ثروتش به او. مخاطب با منتفی دانستن آنها 
 غیراخالقی رفتار خود پی برد.  أرفتارش دلیل موجهی نداشته و به منش که فهمید

 مرسله مرحوم مجلسی

هِدق ِريلَ َرَللَمِنلشاصَّ
َ
ُعلقَللأ َّ 

َ
علهَللشر َوْتَفبأ لَ ُم َللشااَّ ْاِبَ َةلَیْ َ لَمَبَفَةللِإنَّ َقَلَعلشااَّ

ع لشااَّ ْ َدَفلَ ُم َل
َ
هٍ لأ لَمبَّ لشْرَن نَّ

َ
یلأ هلُ َبوَّ لِإ َّ ْ ِسلُقْاُ لَاُع لَرَوشِللشاشَّ لَیَزْلللِمْمَد َفَاْم

لَهَذش لشر َوْتَفٍب لَفَرهَل لشْاَتَرَبِة يلَحاَّ لَ َ  لَوْ َبَة هٍ لَ ْيللُیَابِّ لَمبَّ لشْرِن لَمِن لَیُر ُا َ ُع ٌء
ع لشااَّ لَ ُم َل لِإنَّ لشْاُکُاِب لِفي ُ   ُ ُ

ْ
لَقَبأ ْو

َ
لِإَا للأ لَ ْصَتِد ِ لِفي ْیٍد لَر لْرَن َمهَ َة

ُ
لأ ْ َدَف

َ
أ

لَفهْمَاْرَبَلل ِة لشااِّ َّ لَفا  لَحَخَن لَکهَن لَو هٍ  لَمبَّ لْرَن لشْاَفْضَل ْ َدَف
َ
َفهَضلأ

َ
لأ ه لَفَا َّ َمَبَفهٍه

ع لشااَّ لَفَجَتَلللَ ُم َل َخهِء لشامِّ لِ َن لَیُک ُن لَ ه ْوَ ُل
َ
لأ لَاُع ْخٌ 

ُ
لأ لِمْمَد ُ لَو ْمَبشِريٌّ

َ
أ

ل ِبيَّ لشامَّ ُل
َ
لَیْخأ ْمَبشِريُّ

َ
لَ ُم ُلللشْْل لَوَتَل لَو ْمَبشِريِّ

َ
ْخِ لشْْل

ُ
لِإَا لأ لشْاَفْضُللَیْمُظُب لَوَتَل َو

ع لشْاَفْضِلللشااَّ لَمَا لَوْوِع لَیَد ُ لَمَاَب ُلَیَضُع لُهَ  لَفِإَذش َظِب لشامَّ لِ َن شْاَجهِ ِبللِ َنللَیْخُاُب ُ
ع لشااَّ لَ ُم ُل لَفَبَغ لِإَذش لَحاَّ  لشْْلَخِب لشْاَجهِ ِب لِ َن لشْاَاَفَ للَ َظَب ْمَبشِريِّ

َ
لشْْل لَحهَوِة ِ ْن

لشاْل هُ  یَّ
َ
لشْْل َهه َّ 

َ
َ هلَمِاْ َ لأ

َ
لأ لَقهَل لُثمَّ لِرَ ْمِکِبِع َخَذ

َ
لأ لَو ْ ِع َا لشْاَ ْتُا َ هُهلاَللِإ َ ْتُدوَدشُهلَو

لَقهِرل لَحجٍّ لِ ْثَل لَاُع ُع لَکَاَبلشااَّ لِإالَّ لَیَد ُ لَو لِاَخهَ ُع لَیُکفُّ لاَل لَو لَرَصَب ُ لِف ِهنَّ لَ ُوٌل  َیُکفُّ
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 (.612/ 83 :2421)مجلسی، 
بدون سند نقل شده است.  فقه الرضااز  بحار االنواراین روایت در  رب م لممدی:

 این روایت ضعیف است.بنابر
لدالا : شود. مشغول نگاه حرام می فضل بن عباس در حضور پیامبر اکرم رب م 

جلوی نگاه خود حضرت تا وقتی که مشغول پاسخ دادن به شخص اعرابی بود، با دست 
دهد و او را گیرد و پس از پایان صحبتشان دست بر روی شانه فضل قرار میفضل را می

 کند.نصیحت می

 کهمشیت ابیروا

لَمل ْ َتِبيِّ
َ
ٍدلشْْل لَمْنلِإْرَبشِه َملْرِنلُ َح َّ ِعلشْاَبْبِقيِّ ِريلَمْبِدلشااَّ

َ
َثَمهلِإْرَبشِه ُملْرُنلَههِ ٍملَمْنلأ ْنلَحدَّ

لُ ْتِجُبِميلَفهْ َصَبْفُ ل لَکهَ ْ  لَوِص َفٌة لِف َهه لِفيلَدشٍ  لِرهْاَ ِدیَمِة لَ هِرال  لُکْمُ  لَقهَل: ِريلَکْهَ ٍش
َ
أ
هلاَل لَفَا َّ لَمَا لَثْدِیَهه لَیِديلَفَرَبْضُ  لِايلَفَ َدْدُه لَفَفَاَحْ  لشْاَبهَب لَفهْمَاْفَاْحُ  لُ ْ ِخ ه  ْ ال 

ع ِريلَمْبِدلشااَّ
َ
َرهلَکْهَ ٍشلُ ْبللَکهَنلِ َنلشْاَغِدلَدَخْاُ لَمَا لأ

َ
عِللِإَا لَفَرهَللَیهلأ هلَصَمْتَ للشااَّ لِ  َّ

 (.646/ 2 :2414)صفار،  شْاَبهِ َحةَل
کهمش در کتب رجالی توصیف ندارد؛ اگرچه ترجمه دارد. بنابراین یاب رب م لممدی:

 روایت ضعیف است. 
ای که بر او حرام است، شبانگاه بررسی داللی: ابی کهمش طبق این روایت به جاریه

شود، حضرت با اشاره به آنچه شرفیاب می کند. صبح وقتی به محضر امامدرازی میدست
 کند. شب گذشته از او سر زده، او را به توبه امر می در

 روایت حرث بن حصيرة

لِ ْنل لَکهَن لَو ْحَ ُد
َ
لأ ْخَبَبِ ي

َ
لأ لَقهَل هِن حَّ لشالَّ لَحْبٍث لَمْن لشْاُحَخْ ِن لْرُن ُد لُ َح َّ َثَمه َحدَّ

لَقِدَ ل لَقهَل: ْرِديِّ
َ
لشْْل لَحِص َبَة لْرِن لشْاَحْبِث لَمِن لشْاَجهُ وِد ِري

َ
لأ ْصَحهِب

َ
ْهِلللأ

َ
لأ لِ ْن َ ُوٌل

د هَ لِإَا لَواَلَیِةلَوْتَفِبلْرِنلُ َح َّ لِإَا لُخَبشَمهَنلَفَدَمهلشامَّ َطهَمْاُعلَوللشْاُک َفِة
َ
َقهَللَفِفْبَقٌةلأ
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لِفْبَقٍةل لَفَخَبَجلِ ْنلُکلِّ لَوَقَفْ لَقهَل لَوَ َمْ لَو لِفْبَقٌة ْ َکَبْهلَو
َ
لأ لَوَحَدْهلَو لِفْبَقٌة َوهَرْ لَو

َ
أ

علَ ُوٌلل لشااَّ ِريلَمْبِد
َ
لَمَا لأ لَوَقَفلَوللَفَدَخُا ش لَو ِذيلَوَ َع لشاَّ لِ ْمُهْم ُم لشْاُ َاَکاِّ لَفَکهَن َقهَل

ِريللَقْدلَکهَنلِفي
َ
هلَدَخْاَمهلَمَا لأ ُوُللَولَوَقَعلَمَاْ َههلَفَا َّ َیٌةلَفَخاَللِرَههلشابَّ َرْتِضلشْاَرْ ِ لَوهِ 

ع لشااَّ لشاْللَمْبِد لُهَ  لَکهَن ْهِللَو
َ
لأ لِ ْن لَ ُوٌل لَمَاْ َمه لَقِدَ  ُع لشااَّ ْصَاَحَك

َ
لأ لَاُع لَفَرهَل ُم ُ َاَکاِّ

لَوَ َعلَقْ ٌ لَول لَقْ ٌ لَو ْ َکَب
َ
َوهَبلَقْ ٌ لَولأ

َ
لَواَلَیِاَكلَفأ هَ لِإَا لَطهَمِاَكلَو لَفَدَم لشامَّ شْاُک َفِة

َ هلِ َنل
َ
لأ ْ َ لَقهَل

َ
اَلِثلأ لشاثَّ يِّ

َ
لَفِ ْنلأ لَقهَل ْیَنللَوَقُف ش

َ
لَفأ لَوَقَفْ لَقهَل ِايلَوَ َمْ لَو لشاَّ شْاِفْبَقِة

ُوُلل  (.641 - 644/ 2)همان:  َکهَنلَوَ ُمَكلَاْ َاَةلَکَذشلَولَکَذشلَقهَللَفهْ َ هَبلشابَّ
 دلیل مجهول بودناگرچه برخی از روایان این خبر ثقه هستند، اما به  رب م لممدی:

 . استروایت ضعیف  ،احمد
رود و مردم آن سامان را به طبق این روایت فردی از کوفه به خراسان می رب م لدالا :
 ،آورندکند. گروهی از مردم به امامت حضرت ایمان میدعوت می امامت امام صادق

ای به نزد حضرت نمایند! سپس از هر گروه نمایندهکنند و گروهی توقف میگروهی انکار می
خواند. کند و از اهل ورع میقفین بود خود را معرفی میشود. فردی که نماینده واشرفیاب می

ورع تو در فالن شب کجا بود؟ آن مرد که گناه خود را در آن شب به  پرسد:میحضرت از او 
 گردد. آورد، خجل مییاد می

ای برای اثبات که به تربیت اخالقی داللت کند، به وسیلهالبته این روایت بیشتر از آن
پذیر نیست و با کند و قصد تربیتی از آن به این راحتی امکانت میامامت حضرت دالل

 .استسازگار ناظاهر روایت و فضای روایت 

   روایت مرازم

لْرِنل لشْاَرهِمِم لْرِن ِع لشااَّ لَمْبِد لَمْن ٍد لُ َح َّ لْرِن ِع لشااَّ لَمْبِد لَمْن هِب لشْاَخلَّ لْرُن لَمَاَ ُة َثَمه َحدَّ
لُ َبش لَمْن لشْاَبَلِل لَ َزْاُاَههلشْاَحْبِث ِاي لشاَّ شِ  لشادَّ لِفي َیة  لَوهِ  ْیُ 

َ
لَفَبأ لشْاَ ِدیَمَة لَدَخْاُ  لَقهَل: ِرٍ 

لشْاَتَاَ ِةل لَرْتَد لَفِجْئُ  لَقهَل لَ ْفَخَهه َوِمي لُ َزوِّ ْن
َ
لأ َرْ 

َ
لَفأ لِ ْمَهه َع َ َ اَّ

َ
لأ ْن

َ
لأ َ ْدُه

َ
لَفأ َفَتَجَبْاِمي

ِايلَفاَل َحْ لِايلَفَ َضْتُ لَیِدِيلَمَا لَصْدِ َههلَفَبهَدَ ْ ِميلَحاَّ لَفَرَبْمُ لشْاَبهَبلَفَکهَ ْ لِهَيلشاَّ
ِريلشْاَحَخِنل

َ
ْصَبْحُ لَدَخْاُ لَمَا لأ

َ
هلأ َیهلُ َبشِرُ لَاْ َسلِ ْنلِ  َتِاَمهلَ ْنلل:َفَرهَلللَدَخْاُ لَفَا َّ
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لَاْملَیْبَعلَقْاَبعُل  (.647/ 2)همان:  َخاَللُثمَّ
کند مردد از او نقل میرا سلمة بن الخطاب روایت  عبدالله بن محمد که رب م لممدی:

میان سه نفر است. النکیهی، الیمانی، بن بقاح. از میان این سه تن تنها نکیهی توثیق شده 
است. اما تنها یمانی از عبدالله بن القاسم حضرمی روایت نقل کرده است. عبدالله بن 

مرازم مجهول  (.663همان: )نجاشی،  القاسم بن الحرث حضرمی نیز تضعیف شده است
 است و به همین عنوان در کتب رجالی نیامده است. بنابراین روایت ضعیف است. 

است. یکی از  منظور از ابوالحسن امام کاظم ،با توجه به طبقه روات رب م لدالا :
رسد. خدمت حضرت می کندبرقرار میصحابی حضرت پس از اینکه ارتباط نامشروعی 

فرماید: شیعه ما نیست کسی که در خلوت می ،به گناهی که مرتکب شدهامام با اشاره 
 رعایت پرهزگاری را نکند.

 . تربيت اخالقی استرشادیدوم

 کنند:گرانه داللت میتربیت اخالقی استرشادی در تربیت درمان برسه روایت هم 

 صحيحه بزنطی

ِدلْرِنلمِل ْحَ َدلْرِنلُ َح َّ
َ
ُدلْرُنلَیْحَ  لَمْنلأ ِريلَ ْصٍبلُ َح َّ

َ
ِدلْرِنلأ ْحَ َدلْرِنلُ َح َّ

َ
 َخ لَمْنلأ

ِريلشْاَحَخِنل
َ
للَقهَل:لُقْاُ لِْل لُ ْمُذلَکَذشلَولَکَذشلَمَمة  َعلَحهَوة  ْاُ لشااَّ

َ
ُوِتْاُ لِفَدشَكلِإ ِّيلَقْدلَمأ

ْحَ دل....لَمَاْ َكلِرهاَولَقْدلَدَخَللَقْاِبيلِ ْنلِإْرَلهِئَههلَ ْيل
َ
ْبِبلَولَطَاِبلشْاَحاَلِللٌءلَفَرهَللَیهلأ صَّ

هَكل ِحِملَولِإیَّ ه لَولِصَاِةلشابَّ  (.488/ 6)کلینی، همان:  َولُ َکهَ َفَةلشامَّ
احمد بن محمد بن عیسی توثیق  7محمد بن یحیی العطار توثیق دارد. رب م لممدی:

 .(71)همان:  احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی نیز ثقه است (.84همان: )نجاشی،  دارد
 بنابراین روایت صحیحه است.

کند: حاجتی داشتم و عرض می در این روایت بزنطی به امام رضا رب م لدالا :
طلبم، اما برآورده نشده است. از تأخیر در رواشدن حاجتم دچار تردید ها آن را میسال
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ت نماید، از رذایلی که ممکن اسام. حضرت او را در عین حالی که توصیه به صبر میشده
 دارد.، بر حذر میشوددلیل عدم استجابت دعا 

 روایت سفيان ثوری

لُمْفَ هُنل ْ ِ ُيللَقهَل هِدِقللشاثَّ لشاصَّ لَمَا  لِ ْنللَدَخْاُ  ْحَفُظَهه
َ
لأ ٍة لِرَ ِص َّ ْوِصِمي

َ
لأ لَاُع َفُرْاُ 

َوْللَیهلشْرَنلِرْمِ لَ ُم ِللشااَّللَرْتِدَكلَقهَلل
َ
َیهلُمْفَ هُنلاَللل:َقهَلللعِلَولَ ْحَفُظلَیهلُمْفَ هُنلُقْاُ لأ

ِئل َةلِاُ ْخَاهٍللَولاَللُمْؤُدَدلِاَخ ِّ َةلِاَکُذوٍبلَولاَللَ شَحَةلِاَحُخ ٍدلَولاَللِإَخهَءلِاُ ُا ٍكلَولاَللُخاَّ ُ ُبوَّ
ْ َخَكللشْاُخُاِقل

َ
لأ  (.673: 2414)حرانی،  ُثمَّ

یت از فقهای عامه این روایت سند ندارد. سفیان ثوری راوی این روا رب م لممدی:
 است که توثیقی درباره او نیامده است.

لدالا : کند. حضرت درخواست توصیه می سفیان ثوری از امام صادق رب م 
فرماید: پیامدهای چهار رذیله اخالقی دروغ، حسادت، تکبر و بدخلقی را ذکر کرده و می

بداخالق به آقایی  گو جوانمرد نیست. حسود آرامش ندارد. متکبر دوستی ندارد ودروغ
 رسد.نمی

 روایت قيس

لَمِنلشْرِنل ُدلْرُنلِإْمَ هِم َللَمِنلشْاَفْضِللْرِنلَ هَذشَنلَوِ  ته  ِر ِعلَولُ َح َّ
َ
لْرُنلِإْرَبشِه َملَمْنلأ َمِايُّ

 َّل
َ
لأ لَذَکَب ِريلِإْمَ هِم َللَو

َ
لشْاَحِ  ِدلَمْنلَقْ ٍسلأ لْرِنلَمْبِد لَمْنلِإْرَبشِه َم ِريلُمَ ْ ٍب

َ
َ لِرِعلأ

ْ
لاَللَرأ ُع

ْصَحهِرَمهلَ َفَتُعلَقهَل:لَوهَءلَ ُوٌلل
َ
للِإَا لِ ْنلأ ِبيِّ ْوِصِميلَفَرهَللشْحَفْظللشامَّ

َ
ِعلأ َفَرهَللَیهلَ ُم َللشااَّ

ْوِصِميلَقهَلل
َ
لأ ِع لشااَّ لَ ُم َل لَیه لَقهَل لِاَخهَ َك لشْحَفْظ ْوِصِميلَقهَل

َ
لأ ِع لشااَّ لَ ُم َل لَیه لَقهَل ِاَخهَ َك

ْاِخَمِاِهمشْحل
َ
لَحَصهِئُدلأ هِ لِإالَّ هَ لَمَا لَ َمهِخِبِهْملِفيلشامَّ لشامَّ  َفْظلِاَخهَ َكلَوْیَحَكلَولَهْللَیُکبُّ

 (.221/ 6)کلینی، همان: 
 روایت مرفوعه و ضعیف است.  رب م لممدی:
نماید. درخواست توصیه می در این روایت نیز راوی از نبی مکرم اسالم رب م لدالا :

 .کندمیرت سه بار او را به حفظ زبان توصیه حض
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 نتيجه

های فراوانی از تربیت اخالقی هستیم که در برخی شاهد نمونه در سیره معصومین
گیرانه متربی گرانه وجود دارد. در رویکرد پیشگیرانه و در برخی رویکرد درمانرویکرد پیش

. شودمیتوصیه  ،گیری از آنیشبدون اینکه مرتکب خطای اخالقی شده باشد و به منظور پ
گیرند و گاهی توصیه به در این رویکرد گاهی راوی و یا جمع خاصی مورد خطاب قرار می

 شود.صورت عام انجام می
شود. گرانه فردی که مبتال به رذیله اخالقی است، راهنمایی و کمک میدر رویکرد درمان

 کردند. در حالت اول معصومیگرانه به دو شکل عمل مدر رویکرد درمان معصومین
کرد. در این حالت پس از مشاهده رفتار غیراخالقی از به تربیت اخالقی اقدام می از ابتدا

گرفت. اما در حالت دوم، اقدام تربیتی در متربی و اطالع بر آن، مداخله تربیتی صورت می
توان تربیت را میشد. این دو قسم پاسخ به سؤال فرد و طرح مشکلی از طرف او انجام می

 ی و استرشادی نامید.یاخالقی ابتدا
شاهد به کارگیری  ،عالوه بر وجود رویکردهای مختلف در سیره تربیتی معصومین

سازی محیط، امر و ها عبارتند از: موعظه، سالمهای گوناگونی نیز هستیم. این روشروش
 نهی، سؤال و جواب، دخالت حسی و ممانعت فیزیکی و ... .

قرار گرفته بود  های نقل شده مورد اهتمام و امر معصومینیل اخالقی که در سیرهفضا
داری، ورع، وحدت، گویی، انصاف، مواسات، امانتعبارتند از: محاسن اخالقی، راست

 ... .وبر  ، صبرداریله ارحام، رسیدگی به ایتام، همسایه، صآشتی
قرار گرفته بود  یر و نهی معصومینهای نقل شده مورد تحذرذایل اخالقی که در سیره

عبارتند از: َمساوی اخالقی، تنبلی، کسالت، خلف وعده، دوستی با گناهکار، دوستی با 
جویی، غیبت، مشاجره و جدال، فحاشی و بدزبانی، تکبر، گو، عیباحمق، دوستی با دروغ

 ... .و لقیاحترامی به مادر، حسادت، بدُخ عجب، نگاه حرام، رابطه نامشروع، خشم، بی
تواند رجحان  می 8به ضمیمه قاعده تأسی - قولی –سیره فعلی  - سیره معصومین
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مندی سایر مکلفان نسبت به آن سیره را ثابت کند. به این منظور ابتدا باید وجه عمل وظیفه
اباحه و یا حتی کراهت. با  یا استحباب است یا وجوب آیا از بابروشن شود که  معصوم

توان حمل بر کراهت نمود. ه تربیت اخالقی توهم حذر ندارد، این سیره را نمیتوجه به اینک
سازد. بنابراین احتمال اباجه آن را نیز منتفی می ،در اخالق تکرار سیره تربیتی معصومین

رجحان آن در هر صورت ثابت است و تنها الزامی و یا غیر الزامی بودن آن باید مشخص 
به سیره استحبابی آنها تأسی واجب و  واجب معصومین چرا که تأسی به سیره ؛شود

این رجحان به عنوان اولی ثابت که مستحب است. بعد از اثبات رجحان باید ثابت شود 
 امکان تأسی و تعمیم وجود ندارد. ، وگرنهشده است

استحباب آن به عنوان اولی است و  ،تربیت اخالقیباب در  اصل در سیره معصومین
وان ثانوی داشتن حکم آن نیازمند دلیل و قرینه خارجی است. بنابراین با وجوب و یا عن

توان استحباب تربیت اخالقی را به صورت عام استناد به سیره حضرت در این روایت می
 ثابت نمود.
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  هانوشتپی

 ............................................................................................................................................  
ِجّیة». 2  .(83 /21: 2424ابن منظور، )« و الُخُلق: السَّ
و هو الدین و الطبع و الّسجّیة و حقیقته لصورة اإلنسان الباطنة و هی نفسه  الُخلق بضّم الالم و سکونها:». 6

/ 6: 2637اثیر، ابن)« بها بمنزله الَخلق لصورة الظاهرة و اوصافها و معانیها و اوصافها و معانی المختصة
71). 

ِدلْرِنلَخه»نمونه:  . برای6 ْحَ َدلْرِنلُ َح َّ
َ
ْصَحهِرَمهلَمْنلأ

َ
ٌةلِ ْنلأ ِدلْرِنلِمدَّ ِاٍدلَمْنلُمْثَ هَنلْرِنلِم َخ لَمْنلُ َح َّ

ع لشااَّ لَمْبِد ِري
َ
لأ لَمْن ٍب لُ َ خِّ لَمْن لاَلللُی ُمَف لَو ْحَ َق

َ
لشْْل لاَل لَو لشْاَفهِوَب لُیَ شِخَي ْن

َ
لأ لِاْاُ ْخِاِم لَیْمَبِغي لاَل َقهَل:

شب  .(673 - 671/ 6 همان:)کلینی،  «شْاَکذَّ
نها ان تحلق أي تهلك و تستأصل أالحالقة: الخصلة التي من ش: »(468 /2: همانابن اثیر جزری، ). 4

 «.الدین کما تستأصل الموسی الشعر و قیل: هی قطیعة الرحم و التظالم
 «. شیخ أصحابنا في زمانه ثقة عین: »(616همان: نجاشی، . )1
ض حال توسط متربی به بر رفتار و یا صفت غیر اخالقی در مواردی که ابتدا و بدون عر اطالع معصوم. 3

 پردازد از سه طریق متصور است:تربیت اخالقی او می
. تتبع و تجسس: گاهی فرد از اظهار عیب خود و یا تجاهر به انحراف اخالقی ابا دارد و سعی بر اخفای الف

ثر و مفید ؤتواند به اقدام مچنین روشی نمی شود. اصوالً آن دارد. اما با تجسس و تتبع به عیب او پی برده می
 کاماًل منتفی است.  تربیتی منجر شود و این قسم درباره معصوم

و مرئی و منظر ایشان یک رفتار غیر اخالقی انجام  ای: در حالت دوم در حضور معصوم. مشاهدهب
 دادند. روایت دوم و سوم از این دسته هستند.  شد و ایشان با روش مناسب اقدام تربیتی انجام میمی
ای آن را شد اما ایشان به گونهرفتار غیر اخالقی انجام نمی : در برخی موارد در حضور معصوم. شهودیج

گرفت. روایات چهارم تا هفتم از این نمود و این شهود مبنای مداخله و اقدام تربیتی قرار میشهود می
 اند.دسته

 «.شیخ أصحابنا في زمانه ثقة عین: »(616 همان:نجاشی، . )7
ـِه ُأْسـَوٌة َحَسـَنة َلَقْد کاَن َلُکـْم فـي»تأسی که مستفاد از آیه شریفه قاعده . 8 ( 62 :)احـزاب« َرُسـوِل اللَّ

/ 2: 2414بـن فـارس، اشـود، آمـده اسـت )یعنی کسی که به او اقتـدا می« قدوة»به معنای « اسوة»هست؛ 
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اسوة فراتر از پیشوا، اقتضـای به معنای تبعیت کردن نیز از همین ریشه گرفته شده است. اما « تأسی» .(211
یک نوع همانندی را دارد که تنها با پیروی عملی و همانندی به رفتارهای او قابـل تحقـق اسـت )فراهیـدی، 

کنـد، را به عنوان الگو و پیشوا معرفـی می (. بنابراین آیه شریفه در ضمن اینکه پیامبر اکرم666/ 7: 2418
توصیه دارد. ظاهر آیه شریفه امکان و رجحان تأسی و الگوگیری در همـه به پیروی از او و همانندی به او نیز 

بـه « فـی»اسـت. اضـافه  کردهچرا که آیه شریفه به طور مطلق بیان  ؛اعمال آن حضرت از جمله تزکیه است
به طور کلی بـه عنـوان  چرا که شخصیت حضرت رسول ؛کندنیز این برداشت را تقویت می« رسول الله»

در سیره آن حضـرت  ه است. بنابراین قاعده تأسی بر لزوم پیروی و همانندی با رسول خداالگو معرفی شد
ن قاصـر اسـت. اکند، اما در اثبات همانندی حکم تزکیـه در میـان پیـامبر و مکلفـدر تزکیه امت داللت می

پیـروی در  اما استحباب دارد. تأسـی تـام و نیست،بنابراین تزکیه به عنوان یک وظیفه عمومی اگرچه واجب 
همه اعمال تنها از افرادی که مصون از گناه باشند قابل تأیید و توصیه است. بنابراین تنها کسانی که بـه مقـام 

و  قید و شرط و فراگیر هستند. درباره پیـامبر بـودن حضـرت لقمـانعصمت راه یافته باشند قابل تأسی بی
کننـد قط به عنوان عبد صالح خداوند معرفـی میعصمت ایشان تردید وجود دارد و برخی از روایات او را ف

(. بنابراین تأسی از ایشان به عنوان تأسی از رفتار معصوم قابل دفاع نیست. امـا 464 /26 :2421)مجلسی، 
شود. گاهی یک رفتار و عملکـرد نوع دومی از تأسی نیز متصور است که تنها در رفتارهای خاصی انجام می

شود. چنـین مـواردی حتـی اگـر از غیـر ای نقل و توصیف میکرد تأییدی و توصیهدر آیات یا روایات با روی
معصوم هم صادر شده باشد قابل تأسی است. بنابراین سیره مذکور از این جهت کـه در قـرآن نقـل و تأییـد 

ه قابلیت استناد برای اثبات رجحان تأسی را دارد. نقل و امضای این سیره در قرآن کریم اختصاص آن ب ،شده
سـایت  :2681اعرافـی، )سازد و نشـان از اعتبـار آن در شـریعت اسـالمی دارد شرایع قبلی را نیز منتفی می

 (.www.eshragh-erfan.comمؤسسه اشراق و عرفان )
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  کتابنامه

 ............................................................................................................................................  
یم  .قبآنلکب

 ق.2414، قم، چاپ: اول، شااغة  رهی س  تجمابن فارس، أحمد بن فارس، 
 ق.2424، بیروت، عالم الکتاب، شااغة ف  شا ح طعباد، نعباد: احب و اسماعیل اب ابن
 ق.2424، سوم، بیروت، دار صادر، شاتبب اخهنمنظور، محّمد بن مکرم،  ابن
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