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 Purpose: This study seeks to infer the principles of religious 

education based on resurrection with emphasis on the Holy 

Quran. 

Materials and Methods: This research has been done with a 

qualitative approach and through inferential method with 

Frankenna reconstructed model. The field of research included 

the Qur'an, commentaries, and religious texts, as well as 

research and articles written in the field of resurrection. 

Findings: In this study, after collecting the required research 

data from the above texts, concepts were first categorized 

using thematic coding method. Then, based on Frankenna's 

inferential model, the principles were inferred. In order to be 

reliable and believable and in order to ensure the results, the 

ways to achieve the results were regularly analyzed and 

interpreted under the supervision of expert professors. 

Conclusion: Based on the results of research, some principles 

of religious education based on resurrection with emphasis on 

the Holy Quran are: faithfulness to the covenant, divine piety, 

faith, righteous deeds, avoiding disbelief in the resurrection, 

self-calculation and avoiding the air of the soul, Self-

preservation and cultivation. Enlightenment, learning lessons, 

repentance and avoidance of sin, avoidance of worldliness, 

peace and being, forgiveness to others, avoidance of usury, 

avoidance of underselling, avoidance of division. 
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 1400بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

( و )عنيصادق رهيدر س يعقالن يتيموانع ترب یيشناسا

 يقرآن يآموزه ها

 1مرضيه تقي زاده پاسندي
، یواحد سار ث،یگروه علوم قرآن و حد ،یدکتر یدانشجو

 .رانیا ،یسار ،دانشگاه آزاد اسالمی
 

 *2يمحمد قاسم ديحم
دانشگاه آزاد  ،یواحد سار ث،یگروه علوم قرآن و حد ار،یدانش

 مسئول( سندهی. )نورانیا ،یسار ،اسالمی
 

 3احمد ميریان سيد
دانشگاه آزاد  ،یسارواحد  ث،یگروه علوم قرآن و حد ار،یاستاد

 .رانیا ،یسار ،اسالمی
 

 چکيده
در  یعقالن یتیموانع ترب ییپژوهش، شناسا نیا ی: از اجراهدف

 .است یقرآن ی)ع( و آموزه هانیصادق رهیس
 .استفاده شده است یفیتوص یلی: از روش تحلاه روشو واد م

که امامین صادقین)ع( در  ی: بیانگر آن است که موانعهایافته
 عدم اعتدال، از دوری شامل اندتربیت عقالنی به دنبال آن بوده

...  و خشم آزمندی، و طمع متربی، فكری سطح با تربیت تناسب
 یلتعط موارد برخی در و متوقف عقالنی تربیت تا شودمی موجب

 .شود
ه رگرفتب تیترب یها وهی: با توجه به تربیت عقالنی شيريگجهينت

توان طمع و آزمندی، خشم، دوری از  یاز سیره صادقین)ع(، م
 .اعتدال و ... به عنوان موانع تربیت عقالنی در نظر گرفت

 
)ع(، امام نیصادق رهیموانع، س ،یعقالن تیترب: دواژگانيکل

 .صادق)ع(، امام باقر)ع(
 

 16/01/1400تاریخ دریافت: 
 21/03/1400 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئولghasemi831@yahoo.com 

 مقدمه
تاکیدات بسیاری  عقالنی تربیت لزوم بر اسالمی هایآموزه در

 یتهدا سبب عقالنی جنبه تقویت که جایی تا قابل مشاهده است؛
 دروینمی علم بستر در جز عقل و شودمی هستی حقیقت سمت به
. یردگ قرار تعلیم مورد فرد که است این مستلزم نیز شدن عالم و

 هک است شده ذکر اسالمی منابع در هاییروش عقل، پرورش برای
 صحیح علم سمت به آن راهیابی و حفظ را عقل توازن هاروش این
ت عبار نزد برخی اندیشمندان تربیت عقالنی (.1) سازدمی میسر را

است از ایجاد شرایط مناسب برای پرورش قوه تفكر انسان در 
مجموعة تدابیر و اعمالی  آن را و برخی دیگر (2) درون هستی

طور منظم و سازمان یافته موجبات رشد و که به اندبرشمرده
یابی پرورش عقل را در دو جنبه نظری و عملی آن در جهت دست

 .(3) آورندهای مطلوب فراهم میبه هدف
 از ی،عقالن تربیت مفهوم در نهفته ظرایف از از دیگر سو بسیاری

 فِیهِم   بََعثَ: »است استنباط قابل 7امیرالمؤمنین معروف خطبه
 هُم یُذَکِّرُو وَ فِط رَتِهِ  مِیثَاقَ لِیَس تَأ دُوهُم  َأن بِیَاءَهُ إَِلی هِم  وَاتَرَ وَ رُسُلَهُ
 ؛«ل عُقُولِا دَفَائِنَ لَهُم  یُثِیرُوا وَ بِالتَّب لِیغِ عَلَی هِم  یَح تَجُّوا وَ نِع مَتِهِ  مَن سِیَّ

 درپیپی و ساخت مبعوث( مردم) هاآن میان در را پیامبرانش»
 انآن از را فطرت پیمان تا فرستاد ایشان سویبه را خود رسوالن
 با و آورد هاآن یاد به را شده فراموش هاینعمت شده، خواستار

 های گنج و کند تمام هاآن بر را حجت خدا، دستورات ابالغ
 مطابق بداند، چون عاقل .«سازد شكوفا و آشكار را هاعقل پنهانی
 خدا برای و خالصانه را آن کند عمل چون و کند عمل علمش
 نشسته، عزلت کنج در رسد مخلصان درجه به چون و دهد انجام
 .(4) .«گرداند سپری دوست حضرت با را وقتش

 شودمی روشن آن شرایط پذیرش و اسالم موردنظر عقل درک با
که مراد از عقل در تربیت عقالنی، عقل مبتنی بر وحی یا عقل 

 عقل پیامد اندیشه دینی است نه عقل خود بنیاد. در واقع خطای
وحی  مرجعیت بوده و بدون االهیحجت و امام و وحی از منقطع

از اساس هرگونه تعقل فاقد اعتبار خواهد بود. با این توصیف در 
اسالمی خواهیم عقالنی در الگوهای اسالمی و غیر ادامه به تربیت

 گونه استنباط نمود که رویكردتوان ایناز طرفی میپرداخت. 
 جمع قابل و جامع رویكردی عقالنی تربیت به های اسالمیآموزه

ساز حیات طیبه یا حیات معقول بوده و زمینه دینی رویكرد با
 ها خواهد شد.انسان
 مقایسه»نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان در پایان پورفتاحی

-تربیت عقالنی و معنوی انسان از دیدگاه قرآن کریم و جامعه

 ویمعن و عقالنی تربیت به مقایسه« ویژه ماکس وبرشناسان به
 وبر ماکس ویژهبه شناسان جامعه و کریم قرآن دیدگاه از انسان

 اختیشنانسان و شناختیهستی مبانید که نشان داپرداخت. نتایج 
 غایت و مبدأ یگانگی و توحید چون هاییمؤلفه از که تربیت
-تیهس بخش در آسمانی مربیان فرستادن و بعثت نیز و آفرینش

 هاآنانس اختیار و اراده کرامت، فطرت، نیز و شدهتشكیل شناختی
 تربیت بنیادین هایمؤلفه و عناصر شناختی،انسان ساحت در

 اهداف به کهچنآن است، شده شناسایی و معرفی قرآنی و اسالمی
 مالک و شده نگریسته معنوی و مادی متفاوت آفاق از نیز تربیت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                             2 / 13

http://quranmed.com/article-1-556-fa.html


 151   ...)ع( ونيصادق رهيدر س يعقالن يتيموانع ترب یيشناسا  

 

 1400بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 نهگو خدا سخن دیگر به و خداوند عبودیت و تقرب راه از انسانی
 ستا شده معرفی قرآن منظر از تربیت بنیادین و اصلی هدف شدن،

(5) . 
ی جستار»ای علمی پژوهشی با عنوان مقاله در فقیهی و ترکاشوند

ی امام در تربیت عقالنی؛ واکاوی دیدگاه قرآن کریم و اندیشه
 امام یاندیشه و کریم قرآن دیدگاه به واکاوی «خمینی قدس سره

. در این مقاله (6) باره تربیت عقالنی پرداختندسره در قدس خمینی
ری شد گینتیجهگونه که به روش توصیفی تحلیلی انجام شد این

-بهره براساس انسانی حیات پیشرفت و استحكام پویایی، که رشد،

 فكری حیاتی انسانی حیات. شودمی تامین صحیح فكر از مندی
 هک است این حیوانات دیگر از انسان تمایز وجه ترینمهم و است
 تعقل و تفكر بدون نیز بشر زندگی و متفكر، است حیوانی انسان،

 تاس این فكر بر حیات ابتنای الزمه رو،ازاین. پذیردسازمان نمی
 اما. است بیشتر حیات استحكام باشد، ترکامل فكر هرقدر که
 و تاس کرده قلمداد تكامل زیربنای و اساس را تفكر قرآن کهاین

 داند،می عقل نبودن حاکم را فردی و اجتماعی مفاسد تمام ریشه
 کریم نقرآ نزد تعقل و تفكر اهمیت اثبات برای دلیل بهترین خود
 .است

 بررسی اصول»نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان در پایان رشیدی
 یبه بررس« )ع(امام رضاهای تربیت عقالنی بر مبنای سخنان و روش
 )ع(رضا امام سخنان مبنای بر عقالنی تربیت هایروش و اصول

 آن روش ،«کاربردی تحقیقات» نوع از تحقیق، این .(7) پرداخت
 لتحلی» اطالعات، تحلیل و تجزیه روش و «تحلیلی -توصیفی»

 نای به تحقیق، این از حاصله نتایج ترینمهم. بوده است« محتوا
 است عبارت )ع(رضا امام سخنان به توجه با عقل -1: بود که شرح
 در خیروشر و نظر قلمرو در باطل و حق تشخیص نیروی: »از

 کنندههدایت و سیئه اعمال از بازدارنده و سو،یک از عمل، قلمرو
 تربیت هایروش و اصول -2. «دیگر سوی از صالح، اعمال به

 مجموعه: »از است عبارت )ع(رضا امام سخنان براساس عقالنی،
 گونهبه که )ع(رضا امام سخنان از مستخرج هایروش و اصول
 جنبه دو در عقل پرورش و رشد موجب یافته، سازمان و منظم
 ایمان، ای علم،واسطه اهداف به یابیدست جهت در عملی، و نظری

 .هستند «الهی قرب غایی هدف به نیل و عمل و
 که اطالعاتی است مجموع پژوهش، موضوع ضرورت و اهمیت
 ات نیز و محقق برای حد چه تا تحقیق، این نتایج کندمی مشخص

ضرورت قابل توجه  .باشدمی مثمر و مفید دیگران برای حد چه
آن است که تمامی  )ع(در مطالعه تربیت عقالنی در سیره صادقین

ساحات تربیت شامل تربیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... از 
بعد عقالنی برخوردار بوده و مساله تربیت عقالنی در همه 

 جسمانی، هایجنبه انسانی، دارای ساحات حاضر است. وجود
 هاآن فعال ارتباط و تعامل و عقالنی، و یاخالق روانی، اجتماعی،

-غنی و اثرگذاری در عقالنی تربیت نقش اما باشدمی یكدیگر با

 هب. رسدمی نظربه متمایز و برجسته ساحات وجودی انسان، سازی
 هب نسبت انسان برجسته تمایزات از یكی کلی عقالنیت، طور
 در انسان جایگاه ارزیابی که ایگونهبه است؛ موجودات دیگر
 اهمیت بنابراین .(8) دارد بستگی او عقلی تكامل میزان به قرآن،

 ازع()مطالعه دقیق آن در سیره صادقین لزوم و عقالنی تربیتموانع 
 یگرد سوی از و اسالم در تربیت عقالنی رفیع جایگاه سو به یک
 نوپدید دنیایهای مواجهه با چالش در ذهن پرورش اهمیت به

 .گرددمی بر معاصر
آن در تربیت یافتگی موانع نظر به اهمیت تربیت عقالنی و 

متربیان، مطالعات نگارنده حكایت از آن دارد  ساحات وجودی
های متعدد برآمده از سیره معصومین: رغم وجود آموزهکه علی

هنوز ادبیات محتوایی در ارتباط با تربیت عقالنی ناکافی بوده و 
ین ا باشد. ازنیازمند تدوین الگوهایی در ساحت نظر و عمل می

و با نظر به سیره  مقالهجهت نگارنده بر آن شد تا در قالب این 
به بررسی موانع تربیت عقالنی اقدام نماید. با این )ع(امامین صادقین

 در عقالنی موانع تربیت -1آن است که  مقالهتوصیف پرسش این 
-به که یعوامل -2 اند؟چگونه معرفی شده )ع(در سیرة صادقین

در انسان موجب توقف رشد عقالنی در  ییجومنظور حس انتقام
 ؟اندشده 8سیرة صادقین

 
 اهروش و مواد 

آوری اطالعات و روش مورد استفاده در این تحقیق برای جمع
-اهدر پایگ جستجو ای وصورت کتابخانهها بهتجزیه و تحلیل آن

های دیجیتالی است. روش مورد استفاده کتابخانههای اینترنتی و 
تحلیلی است. به این  –دهی و انجام تحقیق توصیفی در سازمان

و   ، تاریخیهای تفسیریگیری از کتابصورت که با بهره
ها و تحقیقات انجام شده در خصوص موضوع مجالت، پژوهش

-شناختی و جامعهمورد بحث از آیات و روایات و مباحث روان

شناختی استفاده شده است در این پژوهش تالش شده است با 
استفاده از اصول علمی به تبیین و توصیف دقیق مطالب مورد بحث 

 . پرداخته شود
 

 هایافته
 عقالنی موانع تربیت

 شودیم اطالق اموری به« تربیتی موانع» وتربیت اسالمیتعلیم در
 هگرچ. کنندمی جلوگیری تربیتوتعلیم عوامل تأثیر از که

-یم وجودی امور تنها و است تأثیرگذاری نوعی کردن جلوگیری
 با یزن عدمی امور گاه اما بگذارند، تأثیر چیزی در حقیقتا   توانند
 هک غفلت مثال، برای. شوندمی تلقی مانع وجودی، امور به تشبیه
 هک ناتوانی و ضعف یا است، نداشتن یاد به یا توجه نبودن همان
 وتربیتتعلیم موانع از است توانایی نداشتن و کمبود همان

 جلوگیری عموما   موانع تربیتی، کار گرچه (.9) شوندمی محسوب
 رد که اموری به گاه اما است، آن اثر کردن خنثا و عامل تأثیر از

. شودیم اطالق «مانع» نیز دارند منفی و عكس تأثیر وتربیتتعلیم
 اریتأثیرگذ نوعی توانمی نیز را عامل تأثیر از جلوگیری البته
 اثر عامل، تأثیر مخالف جهت در زیرا آورد، حساب به منفی
 توضیح با مانع، یدرباره را اجمالی تلقی همان رو،این از. کندمی

تربیت  در که دانیممی چیزی را مانع و پذیریممی شده ارائه
ربیت ت موانع فهرست در درواقع،. باشد داشته منفی تأثیری عقالنی،
 یتربیت عقالن عوامل تأثیر از یا که شوندمی ذکر اموری عقالنی،
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 از عما دارند، معكوس عقالنی اثر تربیت در یا کنندمی جلوگیری
 ،وجودی امور به تشبیه با یا باشند وجودی اموری حقیقتا  آن که

در ادامه به معرفی موانع تربیت  .شوند محسوب هاآن یزمره در
 : خواهیم پرداخت.در سیره صادقینعقالنی 

 
 عدم تناسب تربیت با سطح فكری متربی

عدم  )ع(ازجمله موانع تربیت عقالنی در سخن و سیره صادقین
تناسب روش و محتوای تربیتی با سطح فكری متربیان و عدم توجه 

مساله یاد شده در اصول رسد. نظر میبه ظرفیت وجودی متربیان به
های علوم تربیتی رایج نیز مورد توجه قرار گرفته و در و روش
اسالمی نیز مسبوق به سابقه است. به عنوان مثال در  هایآموزه
 تكلیف را کسی خداوند»؛ «ءاَتَاهَا مَا الَّا َنفس ا اهللُ یُكَلِّفُ الَ»آیه 
 ؛ بدیهی(7/ طالق) «است داده او به چهآن اندازة به مگر کندنمی
 وظیفة این که و فردی هایتفاوت وجود به قرآن اشارة که است
 اصلی ایدة دارد، را آن توانایی که است اعمالی انجام تنها فرد،

 آن به شناسیجامعه و شناسیروان دانش که است موضوعی
 و استعدادها در فردی هایتفاوت مالک به توجّه آن و اندرسیده
 است الیفتك تنظیم و تربیتی مسائل تنظیم برای انسان هایتوانایی

 اب متناسب که شغلی نوع یا آموزش نوع به فرد هر که نحویبه
 اهپایگ و شودمی ارشاد و راهنمایی باشد،می اشتوانایی و استعداد
با این توصیف باید به این نكته پرداخت . کندمی اشغال را مربوطه

ی مانعی بر مسیر تربیت عقالنی منزلهکه عدم توجه به این مهم به 
 از چه جایگاهی برخوردار است. )ع(در سیره صادقین

ال عِبَاَد  )ص( رَسُوُل اللَّهِ َممَا کَلَّ: »دنفرمایمیباره در این)ع(امام صادق 
أَن   ُأمِر نَاإِنَّا َمعَاشِرَ ال أَن ِبیَاءِ  )ص(قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ،بِكُن هِ عَق لِهِ قَطُّ وَ قَالَ 

کس به با هیچ )ص(ا(؛ رسول خد01) «مالنَّاسَ عَلَى قَد رِ عُقُولِه  َ منُكَلِّ
 :فرموداندازة علم و عقل خود سخن نگفت، و خود در گفتارش می

 هر کسی به اندازة علم و عقل خود سخن ما پیامبران مأموریم با»
مقام ارشاد و راهنمایی باید  رلذا در تربیت عقالنی و د«.  گوییم

و در مورد موضوعاتی با او  هظرفیت شنونده را در نظر گرفت
با این توصیف مربی  .دارا باشدحیت آن را الصحبت کرد که ص
: ومینمعص گونه کههمانرا بشناسد  متربیباید  در تربیت عقالنی

 زشناختی بسیار وسیع ااز این نظر )ع(و از میان آنان نیز امام صادق
خود ظرفیت  تربیت مردممردم و مخاطبان خود داشتند. و در 

دانستند مردم از نظر میو  گرفتهرا در نظر  هاآنفكری و روحی 
اند و متفاوت ها و استعدادهای طبیعی و اکتسابی ظرفیت

 نیز متفاوت است عقالنیسازنده و  تربیتتأثیرپذیری آنان از 
(11  .) 

در نقلی دیگر به اقبال و سطح فهم متربیان اشاره نموده )ع(امام صادق
-پذیرند، بازگو کنید و آنچه را میبرای مردم، آن»د: ایفرممیو 

کنند، وا گذارید. آیا دوست دارید خدا و رسولش چه را انكار می
-گفتند چگونه خدا و رسولش را دشنام می «.دشنام داده شوند؟

_________________________________ 
 ال یَو مِ  امِصِیَ مِن   أَطَاقُوا بِمَا ِسنِینَ سَب عِ بَنِی کانُوا إِذَا بِالصِّیَامِ  صِب یَانَنَا نَأ مُرُ  إِنَّا - 1

 وَال غََرثُ  ال عَطَشُ َغلَبَهُمُ فَإِذَا َأقَلَّ أَو  ذَلِک مِن  وَأَکثَرَ النَّهَارِ نِص فِ إِلَی کانَ فَإِن 

-گو میفهمند برای آنان بازنمی شما وقتی چیزی را :دهند؟ فرمود

کند، در حالی  گویند: خداوند گویندة این گفتار را لعنت کنید، می
حضرت و نیز  . (12) اندکه خداوند عزوجل و رسولش آن را گفته

کسی که درمان جراحت مجروح را  :فرمودمی )ع(فرمودند: مسیح
 ( در این جرم)کنندة آن شخص جرم با مجروح الرها کند، 

کننده، تباهی مجروح را می خواسته، شریک است؛ زیرا مجروح
که درمانش را رها کرده، خیر او را نخواسته است، پس اگر  و آن

خیر او را نخواسته، پس ناگزیر تباهی او را خواسته است به همین 
-ترتیب، حكمت را برای نااهلش بازگو نكنید که جهالت ورزیده

ر بلكه باید ه اید؛ ؛ و آن را از اهلش دریغ نكنید که گناه کردهدای
یک از شما چون پزشكی درمانگر باشد که اگر جایی برای درمان 

 .(10گرنه دست نگه دارد )کند، ویافت، اقدام 
 امام :که کندمی نقل بزرگوارشان پدر از)ع(صادق امام روایتی در
 به سالگیپنج در را مانفرزندان( بیت:اهل) ما: فرمودمی )ع(باقر
 سالگیهفت در را فرزندانتان شما و کنیم،می وادار گزاردن نماز
 تا ـ سالگیهفت در را فرزندانمان ما چنینهم. وادارید نماز به

 مترک یا و بیشتر یا باشد روز نصف تا دارند، روزه طاقت که جایی
 الگیسنُه در را فرزندانتان شما ولی ؛...داریممی وا گرفتن روزه بهـ 
 یتشنگ چون و کنید، وادار داریروزه به توانشان و تاب اندازةبه و
 روایت، این (. در31) «1کنند افطار را خود روزة کرد، غلبه آنان بر

 وردم بیت: دراهل دینی تربیت برنامة تفاوت روشنی به )ع(باقر امام
 وشزدگ پیروانشان فرزندان دینی تربیت برنامة با را فرزندانشان

 به دستور سن روزه، گرفتن و نماز ادای برای ایشان. کندمی
 یانب دوگونه دیگران، پسرِ فرزندان سن با را خویش پسر فرزندان

 برای و سالگی پنج امام فرزندان برای نماز تعلیم سن: کندمی
 امام فرزندان برای روزه گرفتن سن سالگی،هفت سایرین
همه این مباحث نشانگر در . سالگینه سایرین برای و سالگیهفت
آوری عقل متربی در مسیر تربیت گیری سعه وجودی و تابنظر

دینی به شمار رفته و وجود آن مانعی در تربیت عقالنی محسوب 
 شود.می

امین در شادی این نكته به ذهن متبادر شود که تجویزات ام
بیت: قابلیت تعمیم اهل معصوم فرزندان در طفق مباحث مذکور

دارد اما در این مسیر دو احتمال وجود دارد که قابلیت تعمیم به 
 که «صبیاننا» اطالق را اول احتمال همه متربیان خواهد یافت.

 شامل را امام غیر و امام از اعم )ع(بیتاهل پسر فرزندان همة
 چنین)ع(العابدینزین امام را دوم احتمال و کند،می رد شود،می

بیت: اهل شما: کرد عرض سجاد امام به شخصی :گویدمی پاسخ
 ما مورد در: فرمود و شد خشمگین امام. ایدشده بخشیده پیامبر،
 اگر است؛ جاری پیامبر زنان دربارة که دارد جریان آیاتی همان

 اداشمانپ باشیم نیكوکار اگر و برابر دو مجازاتمان کنیم، گناه ما
 که) را احزاب سورة 31 و 30آیات حضرت گاهآن. است برابر دو

 شدن خشمگین با امام. (14) فرمود تالوت( گذشت این از پیش
 بخشش خاص صفت از بیت:اهل که سخن این برابر در

 سِنِینَ  س عِتِ  أَب نَاءَ کانُوا إِذَا صِب یَانَكم  فَمُرُوا وَیُطِیقُوهُ الصَّو مَ یَتَعَوَّدُوا َحتَّی أَف طَرُوا

 .«. َأف طَرُوا ال عَطَشُ َغلَبَهُمُ فَإِذَا صِیَامٍ مِن  أَطَاقُوا بِمَا
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 153   ...)ع( ونيصادق رهيدر س يعقالن يتيموانع ترب یيشناسا  

 

 1400بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 ما، بودن خاص که فرمایدمی و دهدمی نشان واکنش برخوردارند،
 نهفته اجتماعی شأن و موقعیت در )ص(خدا رسول همسران مانند
 راگ و ندهید نسبت ما به را ایخصیصه هیچ دلیلبی یعنی است؛
 اجتماعی منزلت و مقام در هست، دیگران و ما میان تفاوتی
 از ناشی فرزندانمان، تربیت برنامة در ما تفاوت پس. ماست
 .است مردم سایر با مقایسه در منزلتمان و شأن برتری و تفاوت

قل سطح فهم و ع در این توصیفات نگارنده معتقد است تفاوتبا 
ها در تربیت عقالنی است انسان تفاوت هایجهت از یكی ،متربیان

دان آن هستند تا فق آن رعایت به که سیاستگذاران تربیتی ملزم ما
 رد واقع باید تفاوت متربیاندر. مانع رشد عقالنی متربیان نشود

 آن، مانند و فهم قدرت و ذهنی استعداد متعددی همچون جهات
 ونهگهمان در تربیت عقالنی، .گرفت نظر در تربیت عقالنی را
 متربیان دادند بینمی قرار نظر مورد را آن )ع(امامین صادقین که

 و گذاشته تفاوت دیگر افراد و اجتماعی موقعیت و شئون دارای
ی یرهسو سدیگر  است. از الرعایهالزم تربیتی اصل منزلةبه امر این

ل از ذهن متربیان قب انباشتن دهد،نشان می )ع(تربیتی امامین صادقین
 فرصت غیرالزم، مطالب افزایش سعه وجودی و فكری آنان با

 موجب و گیردمی متربیان از را ناصحیح و صحیح تشخیص و تفكر
 یدعقا و افكار سویبه و کند جلوه حق آن بر باطل عقاید شودمی

 .یابند گرایش غیرصحیح و باطل

 
 پیروی از هوای نفس

. هوای نفس است )ع(از دیگر موانع تربیت عقالنی در سیره صادقین
تربیت عقالنی را  و ترین عامل و مانع رشدشهید مطهری بزرگ

رین باالت»گوید: در تبعیت آدمی از نفس اماره تبیین نموده و می
حكومت دشمن عقل، نفس اماره که آدمی را همواره تحت سیطرة 

ای . ایشان معتقد است: در هر مسئله(15) دهدهوا و هوس قرار می
ر تواند صحیح فكطرف نكند نمیتا انسان خود را از شرّ اغراض بی
تواند درست عمل کند که هوای کند؛ یعنی عقل در محیطی می

نفس در کار نباشد. و در صورت تبعیت از هوا و هوس، کانون 
گردد و اسارت های نفسانی میو اندیشه مسخر دل و خواهشعقل 

اندیشه و لذت از گناه مجال حیات معقول را به آدمی نخواهد 
آدمی باید بر نفس خویش مسلط باشد و در راستای شناخت  داد.
 (.15) جهد نماید تا درب تمامی حقایق بر او گشوده گردد« خود»

؛ هیچ (61) «عَقلَ کمُخالِفَةِ الهَوی ال» :فرمودند)ع(امام باقر
و نیز فرمودند: « ای به اندازة دشمنی با هوای نفس نیست.خردمندی

هوای نفس، بیدار است و عقل ؛ (17) «لهَوی یَقظانُ وَ العَقلُ نائِمٌا»
های خردمندی، یكی از نشانه )ع(از منظر امام باقر«. در خواب.

کار نگرفتن عقل و دشمنی با هوای نفس است که در صورت به
دهد و به همین جهت هوای خرد، نفس به فعالیت خویش ادامه می

آن گردد. ترین دشمنان عقل محسوب مینفس از خطرناک
به راستى خداوند به وسیله »حضرت در نامه به سعد خیر نوشت: 

_________________________________ 
 ن هُ عَ بِالتَّق َوی یُج لِی وَ َعق ُلهُ عَن هُ َعزَبَ  مَا ال عَب دِ َعنِ بِالتَّق َوی یَقِی عَزَّوَجلَّ اهللَ إِنَّ -1

 مِن مَعَهُ مَن  وَ صَالِحٌ وَ السَّفِینَةِ فِی مَعَهُ مَن  وَ نُوحٌ نَجَا بِالتَّق َوی وَ جَه لُهُ وَ عَمَاهُ

 .ال مَهَاِلکِ مِنَ ال عُصَبُ ِتل کَ نَجَت  وَ الصَّابِرُونَ فَازَ بِالتَّق وَی و الصَّاعِقَةِ

ده مانده، محافظت چه از فهم عقل پوشیتقوا از بنده در مقابل آن
 سازد وکند و به وسیله تقوا کورى و نادانى او را بر طرف مىمى
و همراهان او در کشتى نجات یافتند  )ع(وسیله تقواست که نوح به

و همراهان از صاعقه نجات یافتند و به  )ع(و به وسیله تقوى صالح
ت ها از هالکوسیله تقواست که صابران رستگار شدند و آن گروه

 اُوصِیکَ  »در جاى دیگر به سعد خیر فرمود:  .(31) «1نجات یافتند
 «بِالمُنقَلَ فی الغَنیمَةَ و التََّلفِ، مِن السَّالمَةَ فیها فإنّ اللّه؛ بِتَقوَى

کنم، زیرا در تقوا تو را به تقوا و خداترسى توصیه مى ؛ (13)
هالکت( و سود بردن در سالمت و رهایى از تلف شدن )و 

 .بازگشتگاه )آخرت( است
کنندة از از عوامل مؤثر و منحرف )ع(ی امامین صادقیندر اندیشه

طوری که امام توحید و قانون الهی هوی و هوس است به مسیر
 حقیقت و مخالف حق و هوی دشمن عقل و»فرماید: می )ع(صادق

. (18) «گیرد.همراه باطل است و هوی از شهوات نفسانی نیرو می
 به موجب نفسانی هواهای زدن کنار و نفس با مجاهده رواین از
 در. شودمی آدمی وجود در آن شدن شكوفا و اخالق نشستن بار
 مبارزه انسان در هوس و هوا هایجلوه کثرت و تنوع حال، عین
 قلع برابر در هوا که سبب این به ویژهبه کند؛می دشوار را آن با

 مانع نفس هوای و نظری، عقل نه عملی، عقل جنس از اما است،
. نداالزم عملی عقل تحریک برای که است هاییانگیزه آمدن پدید
 طوریبه کند؛می ایجاد اختالل هم نظری عقل در حتی نفس هوای
-می روی شرک به عمال یا انگاردمی حق را باطل انسان گاه که

 هواپرستی به گناهان همه منشا قرآن منطق در کهجاازآن. آورد
 هواپرستی است، شرک رذیله اوصاف همه مرجع و شودمی منتهی
 اخالق و تربیت علمای رو،ازاین. است ربوبی شرک حقیقت در
 فسن آراستن ،«تحلیه» بر را رذایل، از نفس کردن خالی ،«تخلیه»
 فضایل شكوفایی عامل را آن و دانندمی مقدم اخالقی، زیورهای به

 .شمارندمی بر اخالقی
 رمحض عالَم در تربیت عقالنی، مباحث فوق بیانگر آن است که

 شرم همین و گیردمی انجام او حضور در کارها همة و خداست
به همین سبب است  .است کافی گناهان از دوری برای حضور و

پرداختن به نفس مساوی با گناه  )ع(که در سیره تربیتی امام صادق
 الىح در )ع(صادق امام: گویدمى یعفور ابی شده است. ابن انگاشته

 چنین بود، کرده بلند آسمان طرف به خودرا سرمبارک که
 لِکَ ذ مِن  اَقَلَّ ال اَبَدا  عَینٍ طَر فَه نَف سِی اِلی تَكِل نِی ال رَبّ: »گفتمى
 خود به زدن، هم به چشم یک اندازه به مرا! خداوندا؛ «اَک ثَرَ ال وَ

 حضرت آن هاىاشک گاهآن. بیشتر نه و کمتر نه؛ وامگذار
 فرزند ای: فرمود و گرداند روى ما طرف به و گشت سرازیر
 هب زدنهم به چشم یک از کمتر را متى بن یونس خداوند! یعفور
: کردم عرض. گشت مرتكب را گناهآن او نمود، واگذار خودش
 :فرمود. بخشد بهبود را شما کارهاى خداوند رسید؟ کفر آیابه

 (. 14، 13) است نابودى و هالک هنگام، آن در مرگ خیر، ولى
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آید که بر می 8به این ترتیب از مجموع آیات و روایات صادقین
 صورت هوای نفس مانعی مهم در فرایند تربیت عقالنی است و در

شدن هوای نفس فراهم ینه حاکمپیروی از خواسته های نفسانی، زم
های نفسانی زمام امور انسان را در اختیار گرفته شود و گرایشمی

را از  کارایی خودگردند. در این صورت عقلو بر عقل غالب می
آورد. دهد و عاقبتی جز خسران برای انسان به بار نمیدست می
به منزله مانعی در تربیت  «نفس هوای از پیروی» کهنتیجه آن
 پرستى هوا کهاین چه کند،مى اشاره روشنى حقیقت به عقالنی
 و شودمى کشیده متربی عقل روى به اىپرده چونهم معموال 
-نمى را خود مقصود جز نماید،مى دگرگون نظر او در را حقیقت

تبه پیروی از هوای نفس عقل  به و اندیشدنمى آن غیر به و بیند
 را انسان چنانآن دراز و دور آرزوهاى و ماندمى باز حق از

 است آن از غیر هرچه که کنندمى خود به سرگرم و مشغول
با این توصیف در تربیت عقالنی آزادی از  .گرددمى فراموش

 باشد.اسارت هوای نفس مقدم بر شكوفاسازی عقل می

 
 دوری از اعتدال

جمله موانع تربیت عقالنی در ورزی ازدوری از اعتدال در عقل
رسد. این نظر میبه8سیره و احادیث بجا مانده از امامین صادقین 

 های متفاوتمانع بنا بر نظر برخی اندیشمندان ناشی از برداشت
 از برخی )ع(صادق امام عصر از مفهوم عقل بوده است. در

 که بودند کشانده ذلت حضیض به را عقل قدرآن اندیشمندان،
 و ندارد معرفت و تربیت حوزه در التیدخ و ارزش هیچ گویی
 یگوی که بودند نشانده باال مسند در را خرد و عقل چنانآن برخی

 تشناخ منابع سایر و دانایی بوده و معرفت سرزمین حاکم تنها او
 روی راییگصن به حدیث اهل عالمان. شدندعقل تعریف می ذیل

 ظواهر را دینی معارف به یابیدست منبع و مرجع یگانه و آورده
 در ورزیعقل هرگونه با و دانستندمی نصوص و روایات و آیات
 ات گرایانحدیث از برخی. »برخواستند مخالفت به دینی متون
 قلمرو در که ورزیدند مودج نتس و کتاب نصوص ظواهر بر آنجا

 دشدن تشبیه و تجسیم انحراف دچار الهی صفات و دینی باورهای
 مفاهیم به نسبت را عقل درک و گردیده توقف به مجبور یا و

 .(19) «مودندن تعطیل دینی
در باب رعایت اعتدال و رشد عقل جمعی مردم )ع(امام باقر روش

 كاراف به نسبت شیعیان افكار و عقول نمودن روشن زمانه خویش 
 مكاتب به شیعیان آوردن روی از جلوگیری و منحرف مذاهب
 ةمغیر» :فرمودمی خود پیروان به حضرت آن. بود التقاطی و غلط
 .«بنددمی دروغ ما بر چون! باد دور خداوند رحمت از سعید، بن
 مقام... » :فرمایدمی پیروانش به خطاب )ع(امام چنین(. هم02)

 او و نیاورید ترپایین داده، قرار برایش خداوند چهآن از را )ع(علی
(. 14) ...«ندهید قرار کرده، معین برایش خداوند که مقامی فوق را
 فرادا تا باشید معمولی گاهیتكیه شما! محمّد آل شیعة شیعیان، ای»

.« ..بپیوندند شما به هم مردّد افراد و کنند رجوع شما به افراطی
 ندکمی توصیه شیعیان به بیاناتش از فراز این در)ع((.  امام41) ...«
 رد که افراطی افراد تا کنند پیشه را اعتدال حدّ  و وسط راه که
 و انحرافی عقاید از و آورده روی هاآن به کنند،می غلوّ دین

 هب نسبت که افرادی چنینهم و بردارند دست بیجا هایتندروی
 هنمود اصالح را خود هستند، عقیده کم و سست خیلی دینی عقاید

 ةدربار )ع(باقر امام سیرة روش، همین و. شوند آشنا دین حقایق به و
 کهآن چه. است حضرت زمان هایشورش و سیاسی جریانات
 بن زید» وجود در را جور حاکمان علیه سیاسی مبارزات الگوی
 اعالن مردم به و داندمی بزرگوارش برادر ؛:«الحسین بن علی
 گویای زبان زید،» ؛(21) «بِه أنطِق اَلَّذی فَلِسانِی زِید َأمَّا وَ: »کندمی
 إنّ : »فرمایدمی «زید» مبارزاتی ارزش میزان دربارة و« است من
 لوَالوَی خَذلَه، لِمَن فَالوَیل الحَقّ عَلی فَمَقتُول خارِج عَلیّ بنِ زِید اَخِی
 (.20) «قاتَلَه لِمَن وَالوَیلُ حارَبَه، لِمَن

 را فرقان سوره 67 آیه شاگردان، نزد در )ع(صادق امام روزى
 ممحك برداشت، زمین از ریزهسنگ مشتى گاهآن کرد،می تالوت

 استگیریسخت و بخل همان این،: »فرمود و گرفت دست در
 برداشت دیگرى مشت سپس(«. است شده نهى آن از آیه در که)
 و ریخت زمین روى بر آن همه که گشود را خود دست چنان و

 برداشت دیگرى مشت سوم بار. «است اسراف همان این،: »فرمود
 و ریخت فرو مقدارى که اىگونهبه گشود، را خود دست کمى و

 بین اعتدال همان این،: »فرمود و ماند باقى دستش در مقدارى
 ار آبى که کسى» :فرمود چنینهم و .«است اسراف و گیرىسخت

 را آن زیادى نوشیدن، از بعد و بردارد خوردن براى فرات نهر از
 در نقلی دیگرمردى .(22) «است کرده اسراف بریزد، بیرون
 پیشه الهى تقواى: »فرمود او به حضرت. آمد )ع(صادق امام خدمت

 مایه روی،میانه. مگیر سخت هم خود بر و نكن اسراف. کن
 آن درباره خداوند که است اسراف همان تبذیر. است استوارى
 )ع(در احوال امام صادق (.32) «نكن روى زیاده و تبذیر: فرموده
 آن افتاد، حضرتمى سفره در هم کمى چیز اند که هرگاهآورده

 امام و شدمی خادم تعجب باعث کار این و داشتمی بر را
واقع مسیر تربیت عقالنی مسیری است که . در(24) «خندیدمی

اندیشد تا عقل به ورطه ورزی به رعایت اعتدال میهقبل از عقل
 خواهی منحرف نشود.انحراف و زیاده

 استوای درباره سان نب مالک از شخصی روایات آمده استدر 
 وی کرد سوال شده، وارد کریم قرآن در که عرش بر خداوند
 الكِیفِیه و مَعلُوم االِستَواء»: گفت و انداخت پایین را سرش

 رواین از و  «بـِدعَه عَنهُ السُوال وَ واجِب ِبهِ االِیمَان وَ مَجهُولَه
 علم با مخالفت به نیز نبلح مدبناح و شافعی چونهم افرادی
 اطیافر گرایانعقل را معتزله گروه، این مقابل در .پرداختند کالم
 عقلی احكام و عقل ها آن اندیشه در که ایگونهبه اند،دانسته
 و یندی تقاداتاع استنباط و کشف در ایکنندهتعیین و مهم نقش
 روش ها درآن لذا است، داشته عهده بر عقاید این اثبات چنینهم

 اگر و کردندمی عرضه آدمی خرد و عقل بر را ایمسأله هر خود،
 .(همان) «پذیرفتندمی را آن یافتندمی آن برای عقالنی توجیه

 «قالنیع تربیت» تعلیمی متعادل، نظام بدون توجه استنباط این که
 ستریب به نیاز شدن شكوفا برای عقل چرا که. کندنمی پیدا عنام

 ایهاز دیگر سو پرسش. برسد بالندگی به و شود بارور تا دارد
 و آیات ظواهر از عقلی برداشت در نیز )ع(امام شاگردان گوناگون

 در لعق گیری ازرفیع اعتدال در بهره جایگاه بیانگر دینی، متون
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 155   ...)ع( ونيصادق رهيدر س يعقالن يتيموانع ترب یيشناسا  

 

 1400بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 صصون واهرظ اویلت در آن به دادن بها و حضرت آن تربیتی نظام
 خداوند رویت از بوه بن معاویه که زمانی نمونه، باب از است.
 قلبی رویت: است گونه دو رویت: »فرمودمی حضرت کرد، سوال

 رویت است پذیرامكان خداوند مورد در چهآن و بصری رویت و
 جسم خداوند که کندمی حكم عقل ونچ. «صریب نه است قلبی

استدالل مذکور موید آن  .نیست صریب رویت قابل پس نیست
 جامعه فرهنگی مهندسی در امام موفقیت دالیل از یكی است که

 استفاده حضرت، آن مقابل در ملحدان و مخالفان خضوع و شیعه
 یعلم مناظرات و مباحث در آن یریگارکهب و تربیت عقالنی از

 رد تادگیایس برای مناسب موضع از برخورداری چون. است بوده
 هایاستدالل ها،آن با مقابله و بیگانه هایفرهنگ تهاجم رابرب

 از سیاریب واردم در )ع(ادقص امام و طلبیدمی استوار و قوی عقلی
 کردن پذیرآسیب برای استوار، عقلی هایاستدالل از مناظرات،
 وردم یک ذکر به که ردندکیم تفادهاس مقابل طرف مشكوکات

 یانب باطل، استداللی با زندقی مناظرات، از یكی در. شودمی بسنده
 زمین در تواندمی چگونه باشد، آسمان در خدا اگر که ردکیم

 باشد؟ هم آسمان در تواندمی گونهچ اشد،ب زمین در اگر باشد هم
 ردی،ک وصیفت که چهآن فرمود، قاطع برهانی و منطق با امام
 یوقت که است مخلوق این زیرا خالق؛ صفت نه است مخلوق فتص
 اوست از خالی اول محل شود،می نتقلم دیگـر مكان به مكانی از
 لیو یست،ن مطّلع افتد،می اتفاق اول مكان در که جریاناتی از و
  .(25) نیست خالی او از مكانی هیچ تعالم داوندخ

 آموزشی نظام ساختار نیز معاصر جهان کوتاه سخن آن که در
 نهات است معتقد هک دهش ذاریگپایه افراطی گراییعقل بر غرب
 عاقالن همه برای آن صدق که پذیرفت عقال را ایقضیه توانمی
 به زعم نگارنده در. رسد اثبات به هامكان و هاانزم تمامی در

 عقل رهادرب عتدلم رویكردی)ع(امامین صادقین تربیتی سیره و نظام
 فهم در نیز عقل نقش از نقل، جایگاه حفظ با و گردیده اتخاذ
-عقل ضرورت رواین از. شده است گرفته بهره دینی هایآموزه

 انیمب جزو آین دو امام همام تربیتی نظام شالوده در معتدل، گرایی
 هایزارهگ نظام تربیتی، این در به عبارتی. باشدیم شده پذیرفته
 .تاس خورده گره انسانی تعقل و تفكر پایه بر دینی و اعتقادی

گیری از عقل جزو موانع برجسته واقع خروج از اعتدال در بهرهدر
-قلع شدن بوده و نهادینه )ع(تربیت عقالنی در سیره امامین صادقین

 ایهشاخصه مارش در را آن )ع(امامین تربیتی سیره در معتدل گرایی
 است. داده قرار تشیع مكتب

 
 خشم و غضب

خشم  )ع(عقالنی در سیره امامین صادقین جمله موانع تربیتاز
 حالتی« غضب»وغضب است به نحوی که بر عقل آدمی غالب آید. 

ویی جمنظور حس انتقاماست که بر اثر عوامل درونی و بیرونی به
آید. غضب همانند تكبّر جنبه درونی دارد و در در انسان پدید می

-ن و جوششگیرد. راغب از این حالت به غلیانفس آدمی شكل می

تدریج همه از درون است و به خون قلب تعبیرکرده که آغازش
. غضب چیزی نیست مگر از بیماری دل و گیردبدن را فرا می

نقصان عقل که باعث آن ضعف نفس است نه شجاعت و قوت و 

شود و از این جهت است که دیوانه زودتر از عاقل غضبناک می
آید و پیران ضعیف المزاج تندرست زودتر به غضب میمریض از 

آیند و صاحبات اخالق بد زودتر از زودتر از مردان از جا در می
ه بینی کسی کآیند، چنان که میارباب ملكات فاضله به خشم می

  «شود.رذل است، به فوت یک لقمه خشمناک می
ا که محل تعقل و تفقه است خشم دل آدمی ر)ع(از منظر امام باقر

 لقَلبِ  مَم حَقةٌ لغَضَبُا»تباه نموده و مانع رشد عقل خواهد شد: 
خشم دل شخص » ؛«عَقلَهُ یَم لِک  َلم غَضَبَهُ یَم لِک  لم مَن و ، الحكیمِ

سازد و هرکس برخشم خویش مسلط نباشدبر حكیم را تباه می
در روایتی دیگر در )ع(باقر حضرت(. 41) «شود.عقلش مسلط نمی

! پسرم فرمود،می)ع(سجاد امام پدرم: »فرمایدباب صبر بر خشم می
 را درتپ چشم پذیردمی پایان صبر با که عصبانیتی مانند چیزهیچ

: است آمده نیز )ع(باقر امام اخالقی سیره . در(31) «کندنمی روشن
: گفت و کرد جسارت حضرت آن به مسیحی نفر یک روزی

 شود، خشمگین این که بدون . امام.«هستی گاو تو بقر؛ انت»
 نز آن پسر تو: گفت مسیحی.« باقرم من نه ؛«باقِر اَنَا لَا: »فرمود
 ردم آن. بود آشپز بانوی یک مادرم آری: فرمود امام هستی؟ آشپز
 یاهس زن پسر تو: گفت دوباره کند، عصبانی را امام این که برای

-می راست تو اگر. داد پاسخ امام. هستی گودشنام و زنگی چرده،

 را تو خداوند گویی،می دروغ اگر و بیامرزد را مادرم خدا گویی،
 را امام پایانبی حلم و بردباری مسیحی مرد آن وقتی. ببخشد
 بر کامال  و نشد خشمگین هرگز هااهانت این با که کرد مشاهده

 .دش مسلمان و کرد جاری شهادتین بر زبان بود، مسلط خود نفس
 ؛«مَن لَم یَملِک غَضَبَهُ لَم یَملِک عَقلَهُ» فرمودند: )ع(امام صادق

«. که مالک خشم خود نباشد، مالک عقل خود نیست.آن»؛ (13)
رفتم. خانه )ع(امام صادقگوید: روزی به خانه ابو ربیع شلمی می

خالصه  لبریز از جمعیت بود. خراسانی و شامی و جاهای دیگر.
جا جمع بودند، به شكلی جایی برای از بالد مختلف مردم در آن

نشستن پیدا نكردم. امام آمدند و نشستند؛ تكیه به دیوار فرموده، 
کسی که هنگام خشم خویشتن  )ص(ای شیعیان آل محمد»ندا دادند: 

ینش نشنشین خوبی برای هماز ما نیست و کسی که هم ی نكند،دار
نباشد یا هم صحبت خوبی برای هم صحبت خود یا رفیق خوبی 

تا می توانید تقوای خدا  )ص(برای رفیق خود. ای شیعیان آل محمد
پیشه کنید که هیچ نیرو و توانی جز به خواست خدای بزرگ 

 .(13) «نیست.
ه جهت غلب تربیت، تقویت عقلور امر تعلیمیكی از مسائل مهم د

جمله خشم و غضب است. سیره تربیتی بر عواطف و هیجانات از
جهت روشن بینی و رفع موانع عقل )ع(و اخالقی امامین صادقین

 اتوان آن راند که میرا برای فرو بردن خشم ارائه دادهدستوراتی 
-لیمتع امر واقع برکسانی که دربه تربیت عقالنی تعمیم داد. در

علمان و م توانند تأثیرگذار باشند، مانندمی تربیت دستی دارند وو
ها و حكایات و اتفاقات حاصل مربیان الزم است با بیان داستان

و اثرات خشمگین شدن و فواید کنترل خشم،  هااز خشم، زیان
 مانع طغیان خشم در متربیان شوند. 

 
 گوییدروغ
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Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 1, Spring 2021 

. است اخالقی رذایل ترینبزرگ و کبیره گناهان از گوییدروغ
 است شده دانسته هابدی همه کلید روایات برخی در چنینهم
 مذمت به زیادی روایات و آیات در نراقی احمد مال گفته به(. 14)

 دروغگو قرآن در ازجمله. است شده اشاره گوییدروغ و دروغ
 در (.7)نور/ است شده معرفی پروردگار خشم و لعن مستحق
 هداد اختصاص آن به ایجداگآنه هایباب متعدد حدیثی هایکتاب
 حدیث 22 الكذب باب در الكافی کتاب در نمونه برای. است شده
  (. 13) است شده نقل دروغ مذمت در

از شرابخواری مانع رشد عقل گویی بدتر دروغ)ع(از منظر امام باقر
: است آمده )ع(باقر امام از حدیثى و تربیت عقالنی خواهد شد. در

 آن کلید که داده قرار هایىقفل بدى، و شر براى متعال خداوند»
 عقل هابدی و هازشتی اصلى مانع که چرا) است شراب هاقفل
 اضافه سپس( اندازدمى کار از را عقل الكلى مشروبات و است
باره این در مجلسى(. 13) «است بدتر هم شراب از دروغ: فرمود

 دکن زائل را عقل شراب که اینست سرّش گویا: نویسدحدیث می
 تفكر و خلق و خدا از شرم چون -موانع تمامى آن شدن زائل با و
 شود برداشته -اخروى و دنیوى هاىمفسده و خدا عقاب و قبح در
 از ربدت که بدروغى مراد گویا و گردد، باز هاقفل این تمامى پس

هم  او زیرا اوست هاىحجت و خداوند بر دروغ است شراب
 نتایج از یكى حرام هاىشراب شمردن حالل و است، کفر ردیف
در جایی دیگر دروغ را  )ع(امام باقر (. 41) است دروغ قسم این

 ایمان کنندهویران دروغ» .اندکننده ایمان برشمردهمانع و ویران
 ندارند ایمیانه گوییدروغ با ایمان اهل شد، بیان کهچنآن«. .است

 رنو از عقل و قلبش کند، پیدا گوییدورغ به عادت که کسی و
در . «1شد خواهد محروم الهی هدایت از نتیجه در و تهی ایمان

به  سیره تربیتی خود، حتی در)ع(کتاب کافی نقل است که امام باقر
اند. گویی روی نیاورده و آن را مذموم دانستهشوخی به دروغ
 بیرَ وَالكَ مِنهُ الصَّغیرَ الكِذبَ اِتَّقُوا» فرمایند:باره میحضرت در این

 .«بپرهیزید شوخی چه و جدی چه دروغ، از ؛«وهَزلٍ جِدٍّ کُلِّ فی
آمیز مالحظاتی نیز در باب دروغ مصلحت )ع(در سیره امام صادق

د توانرسد در تربیت عقالنی مینظر میقابل مشاهده است که به
 حضرت از: گوید حسان بن مورد کاربست قرار گیرد. عیسى

 روزى یک در گودروغ هر از: فرمودمی که شنیدم )ع(صادق
 با) خود نبرد در که مردى یكى جاسه در جز شود بازپرسى
 هک مردى دیگر نیست، او بر گناهى که زند نیرنگ( دین دشمنان
 ربغی کند برخورد باین کند، اصالح و دهد سازش را کس دو میان
 میانه اصالح کار این از مقصودش و کند، برخورد بدیگرى چهآن
 وعده بچیزى( اشخانواده یا) خود بزن که مردى: سوم است، دو آن

در حدیث دیگری از  .باشد نداشته را آن دادن انجام قصد و دهد
 (جمعیت دو یا نفر دو بین) کنندهاصالح»آمده است:  )ع(امام صادق
 .«نیست دروغ گو
 ت عقالنیدر تربی)ع(مربیان با اتكاء به سیره امامین صادقین بنابراین

ان متربی تا بود کذب و صدق نظر از خود سخن مراقب کامال  باید

_________________________________ 
 ن  عَ  أَبِیهِ َعن  لَی لَى أَبِی ب نِ الرَّح مَنِ عَب دِ  ب نِ مُحَمَّدِ َعن  ذََکرَهُ عَمَّن   أَبِیهِ  عَن   عَن هُ  - 1

 ال إِیمَان خَرَابُ هُوَ ال كَِذبَ إِنَّ قَالَ السالم علیه جَع فَرٍ أَبِی

 لكهب به تاریكی عقل و قلب مبتال نشوند،مبتال نشده و  به دروغ
 و گوییراست خود رفتار و گفتار در نیز حساس اوقات در باید

 یتترب اسالمی هایآموزه طبق متربیان تا کنند رعایت را صداقت
مربیان و  از کودکی همان از را عمل و سخن در صداقت و شوند
 جدی چنان تربیتی نظر از مسئله این .بیاموزند خود مادر و پدر
 دکانکو به نباید عنوان هیچ تحت و هرگز توان گفتمی که است
 . گفت دروغ

 
 حماقت و سفاهت 

نشینی با دوستان و مشاوران احمق از جمله ، سفاهت و همحماقت
عنوان میراننده و به )ع(موانعی است که در سیره امامین صادقین

 عقالنی جمله موانع تربیتنع رشد عقل و قلب و به تبع آن ازما
 عقل در نقص و جهالت سبكى، معناى به رسد. سفاهتنظر میبه

 رفح کردن فكر از قبل که گویندمی کسی به اصطالح در .است
 باطل یا صحیح به توجهی و گویدمی سخن غفلت روی از و زندمی

 وَ » شریفه آیه در سفاهت طباطبائی، عالمه .ندارد کالمش بودن
 به را (130)بقره/ «نَف سَهُ  سَِفهَ  مَن  إِالّ  ِإب راهِیمَ مِلَّةِ عَن  یَر غَبُ مَن 

  .اندکرده تفسیر حماقت معنای
 فرزند که است آمده )ع(الحسین بن على امام از دیگرى روایت در

 فرهمس و وگوگفت و رفاقت و نشینىهم از را )ع(باقر امام دلبندش
 در چهآن با اشگروه چهار است، فرموده نهى گروه پنج با شدن
 است، رحم قاطع شخص پنجم گروه و است مشترک آمد باال

: رمودف گسلد،مى بستگانش با را خویشاوندى پیوند که کسى همان
 للَّهِا کِتَابِ  فِی مَل عُونا   َوجَد تُهُ  فَإِنِّی لِرَحِمِهِ ال قَاطِعِ َومُصَاحَبَةَ إِیَّاکَ»

 هک شخصى با نشینىهم و رفاقت از؛ «مَوَاضِعَ ثَاَلثَةِ فِی وَجَلَّ  عَزَّ
( بریده بستگانش با را اش خویشاوندى پیوند) است رحم قاطع

 لعن مورد مجید قرآن از جاسه در را او من زیرا بپرهیز،
 اگر احمق، انسان»فرمایند: در ادامه می )ع(باقرامام (. 31)2دیدم
 اگر کرد، خواهد رسوا را او نادانیش و حماقت بگوید سخن

 تدس کارى به اگر گردد،می ظاهر عجزش و نارسائى کند سكوت
 افشا شود سپرده وى به رازى اگر کند،می خراب را آن بزند
 دانش از نه و کندمی نیازبى را او خودش دانش نه نماید،می

 و کندنمی اطاعت را خود اندرزگوى گردد،می مندبهره دیگران
 دارد دوست را او مرگ مادرش گذارد،نمی راحت را خود رفیق
 مغز در را وی جدائى آرزوى زنش و کند گریه عزایش در تا
 نشینهم و باشد دور او منزل از که دارد تمنّا اشهمسایه پرورد،مى
 برد،می سربه سكوت و تنهائى در او با مجالست ترس از وی

 حضّار اگر کندمی شرکت دیگران مجلس در احمق که موقعى
 از اگر و کندمی عاجز را ها آن همه باشند بزرگتر او از محضر

 مراهگ را آنان خود احمقانه گفتار و رفتار با باشند ترکوچک وى
  . «نمایدمی
 لِل مُس لِمِ  َین بَغِی الَ: »است آمده )ع(صادق امام از دیگرى حدیث در
 اب افراد نیست سزاوار؛ «ال كَذَّابَ وَالَ ح مَقَاال  وَالَ ال فَاجِرَ یُوَاخِیَ أَن 

 ،«رعد» و 27 آیه ،«بقره» ،23 و 22 آیه ،«محمد» هاىسوره: آیات به اشاره -2

 25 آیه
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 157   ...)ع( ونيصادق رهيدر س يعقالن يتيموانع ترب یيشناسا  

 

 1400بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

. «بریزند برادرى طرح گویاندروغ و احمق افراد و فاجران با ایمان
 عقل متعال خداوند نزد موجودات ترینمحبوب که جاییآناز

 هب بینش و عقل بدارد دوست بسیار را کسی خداوند اگر و است
 را نعمت این باشد نداشته دوست هم را کسی اگر لذا دهد،می او
: فرمودند که شده نقل )ع(صادق امام حضرت از ستاند،می او از

: است نیافریده احمق از ترمبغوض را موجودى عزّوجلّ خداوند
ر این د .است گرفته او از را باشد عقل که اشیاء ترینمحبوب زیرا

روایت حماقت به روشنی مانعی بر مسیر رشد عقل و تربیت 
 عقالنی قابل استنباط است.

-ها و نشانهدر روایات فوق، چند مورد از ویژگیبا این توصیفات 

انعی بر تربیت عقالنی و ی مهای سفاهت و حماقت را به منزله
رشد و شكوفایی عقل برشمرده است. پذیرش مدح دیگران 

زدن، انجام کار حرف  که بیش از لیاقتش باشد، شتاب دردرحالی
ادبی را از پافشاری از جانب دیگران و بی و بر اثر اصرار زشت

های انسان عاقل، ماقت دانسته و در مقابل از ویژگیعالئم ح
بجا و  سخن گفتن بیش از لیاقتش از جانب دیگران،نپذیرفتن مدح 

درست، گوش کردن به کالم دیگران با هوشیاری، شتاب نكردن 
در حرف زدن، انجام ندادن کار زشت گرچه تحت فشار باشد و 

نشینی با حمقاء و سفهاء در ادب را برشمرده است. از طرفی هم
عقل  وانع رشداز م )ع(تربیت عقالنی مبتنی بر سیره امامین صادقین

 و تربیت عقالنی است.

 
 فقدان امنیت و سالمت
از موانع جدی در تربیت عقالنی و  )ع(در سیره امامین صادقین

شكوفایی عقل مساله فقدان امنیت و سالمت است. از منظر امام 
بایست آرامش را در تعبد و ودی است که میجانسان مو )ع(صادق
 لکارگیری عقو به لبا تعقوید و آسایش را جهای وحیانی بآموزه

در این زمینه  حضرت .دراین پیامبر درونی فراهم آو ،و عقالنیت
 نداشته ها راآن از یكى کس هر که است چیز پنج»فرمایند: می

 دل» و «عقل کم» و دارد کمبود اشزندگى در همواره باشد،
 فراوان، روزى امنیت، سوم تندرستى، دوم اول، :است «نگران
 )ع(کیست؟ امام رأى هم همراهِ: پرسید راوى .رأى هم همراهِ چهارم
 هبرگیرند در که پنجم و خوب نشینهم و فرزند و همسر: فرمودند

در حقیقلت آرامش  (62) «1است آسایش و رفاه هاست،این همه
بختی و مولد اصلی است که با عناصری کلید خوش (رفاه)و آسایش 

و  بو یاران خو حعدالت، همسران و فرزندان صالمله جاز 
 .شودسالمت تن و روان و مانند آن تأمین می

 دانب»اند: چنین تاکید ورزیدهنیز بر نعمت سالمت این )ع(امام باقر
 بسان سالمتى هیچ و نیست سالمت طلب چونهم دانشى هیچ که

 نیست هوس با مخالفت مانند خردى هیچ و نیست قلب سالمت
 امیدى هیچ و نیست( گناه از) بازدارنده ترس مانند ترسى هیچ و

_________________________________ 
 مَش غولَ زائِلَال عَق لِ العَی شِ ناقِصَ یَزَل  لَم  مِن هُنَّ واحِدَة  فَـقَـدَ مَن  خِصالٍ خَم سُ -1

: ابِعَةُالرّ وَ الرِّز ِق، فِى اَلسَّعَةُ : الثّاِلثَةُ وَ م نُ اَال : الثّانیَةُ وَ  البَدَنِ صِحَّةُ : فَاَوَّلُّها ال قَل بِ،

 وَ  اَلزَّوجَةُالصّالِحَةُ،: قال ال مُوافِقُ؟ نیسُاال  مَا و: قُل تُ:( الراوى قال) ال مُوافِقُ نیسُاَالَ

 .«. الدَّعَةُ:ال خِصالَ هذِه تَج مَعُ هِىَ  وَ: الخامِسَةُ وَ الصّالِحُ ال خَلیطُ وَ الصّالِحُ، الوَلَدُ

 و کالعافیة والنعمة»....2نیست( مشوق) دهنده یارى امید چونهم
 رکقص والزهد الهمّة کبعد شرف ال و التّوفیق، کمساعدة العافیة
 چونهم نعمتى ؛«الدّرجات فى کالمنافسة حرص وال األمل،
 فشر و ندارد، وجود توفیق همراهى چون عافیتى و نیست سالمتى

 آرزوها کوتاهى چون زهدى و نیست، بلند همت بسان بزرگى و
 «3رسد.نمى مقام سر بر رقابت بپاى حرصى هیچ و ندارد، وجود

(20). 
تذکرات اساسی روانی، امنیتی و بهداشتی به  )ع(امام باقرسیره  در

گردد. به عنوان مثال های متفاوت مشاهده میمتربیان در حالت
 انیزم» فرمایند:حضرت در برخورد با کسی که غضبناک بود می

 باید ،است نشسته اگر و بنشیند باید شود،می غضبناک فردی که
مساله سالمت و امنیت در انتخاب دایه و امر  (.24) «بایستد

باره مشهود است. حضرت در این تربیت کودکان نیز کامال 
 یرش زیرا زیبا، و نظیف هایدایه انتخاب به باد شما بر: »فرمودند
 (.10) «است( زیبایی) دهندهانتقال

عقل سالم »مساله  )ع(نبر پایه موارد مطروحه از سیره امامین صادقی
تواند مورد تاکید در نظام تربیت عقالنی باشد می« در بدن سالم

ای که فقدان سالمت و امنیت مانع رشد عقل و تربیت گونهبه
 که در «السَلیِم البَدَنِ فِی السَلیِم العَقل»عقالنی خواهد شد. شعار 

 نیز مورد تاکید قرار گرفته است )ره(های تربیتی امام خمینیآموزه
 و خدا شناخت ایجاد در آن اثر و سالمت تن و ورزش اهمیت
-در این )ره(می نماید. امام خمینی معلوم خوبی به بندگی و عبادت

 طوریهمان ورزش. است سالم بدن در سالم عقل»فرمایند: باره می
 راگ و کندمی سالم هم را عقل کندمی سالم و تربیت را بدن که
 شما باشد. باید او دنبال به هم نفس تهذیب باشد سالم عقل

 را خودتان اعصاب و کنیدمی ورزش که طوریهمان ورزشكاران
 زمال بود خواهد مفید مملكت آینده برای انشاءاهلل و کنیدمی قوی
 قرار ورزشی تربیت تحت را خودتان روحی ابعاد همه که است
 فقها پیش هست، او اسم رویممی هرجا در که )ع(علی امام. بدهید
 هاصوفی پیش علی، زهد رویم،می زاهد پیش علی، فقه رویممی

 پیش ،)ع(علی تصوّف گویندمی هم هاآن رویممی وقتی
 اسم با و علی گویندمی هم هانآ رویممی که هم «ورزشكاران»

 ابعاد همه در یعنی است، چیزهمه( )ع(علی. کنندمی شروع علی
 او به را خود ایطایفه هر لهذا و است یک درجه انسانیت
 برای بدنی قدرت که طورهمان ورزشكاران. کنند می نزدیک
 االن اجاین ِستبر بازوهای با اهللماشاء و) کنیدمی تحصیل خودتان
 اقتدا )ع(علی به طورهمان( آیدمی خوشم خیلی هم من و ایدنشسته
 در تربیت عقالنی عملكرد چه نهایت سخن این که اگر. «کنید

 غیرهایمت و عقل بین پیچیده تعامل از تربیتی و آموزشی متربیان،
 در حیاتی مهم و امنیت عامل سالمت شود،می ناشی ایزمینه
تربیت عقالنی بوده و فقدان آن مانعی بر مسیر  در متربیان توانایی

 القَلبِ  کَسالَمةِ ساَلَمةَ ال و ، السَّالمَةِ کطََلبِ عِلمَ ال أنَّهُ علَم  و -2

 الزهدو الهمّة کبعد شرف ال و التّوفیق، کمساعدة العافیة و کالعافیة والنعمة -3

 الدّرجات فى کالمنافسة حرص وال األمل، کقصر
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 مروزهارود. پر واضح است که تربیت بشمار میگونه از تربیت این
 و شهری زندگی گسترش چنینهم و زندگی شدن مدرن و فناوری
 آسایش و رفاه جهات بسیاری از گرچه نشینیآپارتمان فرهنگ

 بدنی فعالیت و تحرک کاهش با آورده، ارمغان به بشر برای را
 را انسان فكری و قلبی آمادگی و جسمانی سالمت و بوده همراه
 ببس که به امروزی واقع برای انساندر. است داده قرار تأثیرتحت
های فراوان بوده و فقدان بیماری به ابتال معرض در حرکتی، فقر

ی سالمت و امنیت مانعی برای رشد عقلی متربیان شده، آموزه
 د.رسنظر میحالل مشكالت ازین دست به)ع(حیاتی امامین صادقین

 
 طمع و آزمندی

 نآ دیگران داشتن چیزی است که به شدید آرزوی معنای به طمع
 حد از بیشتر کردن جمع معنای، به حرص را ولی هستند دارا را

 هر اخالقی و لغت کتب در حال این با. اندکرده معنا انسان، نیاز
 به را دو هر و اندکرده استعمال هم نشینهم و معنا یک به را دو

 ثروت و دیگران مالل و مال به توجه و خواهی زیاده معنای
 .اندآورده اندوزی
طمع را مانعی از برای  حكم بن هشام به شاندر وصیت )ع(امام باقر

 از: »اندرشد عقل برشمرده و از تعبیر دزدیدن عقل استفاده نموده
 از و شو ناامید است مردم دست در آن چه از و بپرهیز طمع

 دزددمى را هاعقل و است ذلت کلید طمع که ببر طمع مخلوقات
 بردمى را دانش و سازدمى آلوده را آبرو و بردمى را هامردانگی و
 اتنفس اب و کنى توکل او بر و برى پناه پروردگارت به که باید و

 بر نفس با جهاد که بازگردانى، هایشخواهش از تا کنى مجاهده
 خداوند که کسى. دشمن با جهاد که گونههمان است واجب تو
 کرده لطف او درباره تحقیق به داشت بزرگ چیز سه به را او

 رنج که علمى گیرد، جلو را او نفس هواى رنج که عقلى: است
 رت. حض«کند دور او از را فقر ترس که ثروتى و ببرد او از نادانى
-یم وصیهت موضوع این از مسلمانان دوری و آز و حرص درباره

 اب تا کوشیدندمی زندگی در پیوسته خود هک هگونهمان دکنن
 رایب وی مناسبیالگ دوزی،انمال از لوگیریج و راندیگ به کمک

نكوهش حرص  در ایشان. باشند شیعیان خصوص به و مسلمانان
 :رمایندفمی نسبت به دنیا از تمثیل کرم ابریشم استفاده نموده و

 هک تاس ابریشمی کرم همانند دنیا،[ مال] به ریصح سانان»
 سخت تارها آن از شدنش ارجخ پیچد،ب ادزی ودخ دور هب ههرچ
 .«بمیرد هک دح آن تا گردد تر
 عقل جنود از را طمع )ع(صادق امام جهل و عقل جنود حدیث در

 جنود از را حرص و است دانسته یاس را متضادش و کرده معرفی
 معرفی توکل و قناعت را آن متضاد و است کرده معرفی جهل
 امور در امید معنای، به است امام منظور که طمعی اما. اندکرده
 جنود از طمع این است، فرد استحقاق براساس و اخروی و دنیوی
 طمع نوع این هم کریم قرآن آیات از برخی چهچنآن. است عقل

_________________________________ 
 اَللَّهُ  کَانَ إِن  ع فَقَالَ مَو عِظَة  عِظ نِی أُمِّی وَ أَن تَ بِأَبِی لَهُ فَقَالَ رَجُلٌ إِلَی هِ جَاءَ -1

 ا  مَق سُوم اَلرِّز قُ کَانَ إِن  وَ ذَا ِلمَا فَاه تِمَامُکَ  بِالرِّز قِ َتكَفَّلَ َقد  تَعَالَى وَ  تَبَارَکَ

 اَللَّهِ  مِنَ اَل خَلَفُ کَانَ إِن  وَ ذَا لِمَا فَال جَم عُ حَقّا  اَل حِسَابُ کَانَ إِن  وَ ذَا لِمَا فَال حِر صُ

 َربُّنا لَنا یَغ فِرَ  أَن  نَط مَعُ  ِإنَّا»آیه:  چونهم است برده کار به را
 که امیدواریم ما (؛51/)شعراء «ال مُؤ مِنِین أَوَّلَ کُنَّا أَن   خَطایانا

 نخستین ما که چرا ببخشد، را ما خطاهاى پروردگارمان
 یَو مَ  َخطِیئَتِی لِی یَغ فِرَ  أَن  أَط مَعُ الَّذِی وَ ». بودیم آورندگانایمان
 قیامت روز در دارم امید که کسی همان (؛82/)شعراء «الدِّین

 و است خداوند به بندگان امید آیات این در .ببخشد را گناهانم
 وجود مومنان هایدل در که است الهی رحمت به داشتن طمع این
 داشت چشم و باشد مردم مال به توجه معنای به طمع اگر اما .دارد
 .(14) است جهل جنود از طمع این باشد شان هایدارایی به

 :فرمایندبه هشام می )ع(در باب برحذر بودن از طمع، امام صادق
 وَ النَّاسِ أَی دِی فِی مِمَّا بِال یَأ سِ عَلَی کَ وَ الطَّمَعَ وَ إِیَّاکَ هِشَامُ یَا»

 ؛ از«اخ تِلَاس وَ  الذُّلِّ ِمف تَاحُ  الطَّمَعَ فَإِنَّ ال مَخ لُوقِینَ مِنَ الطَّمَعَ أَمِتِ 
 باش ناامید است مردم هایدست در چه آن از و باش برحذر طمع
 و ذلت کلید طمع که درستی به بمیران مخلوقین از را طمع و

گونه می توان استنباط کرد که از روایات فوق این. است اختالس
شود که عقل رشد الزم را نكند، بلكه حرص و آزمندی باعث می
گذارد که عقل به کمال برسد. نمی شود ومانعی دراین راه تلقی می

ما را از طمع داشتن و ابتالی به حرص بر حذر  )ع(لذا معصومین
-می  است که )ع(اند. شاهدی بر این مدعا سخنی از امام علیداشته

ر ها بیشت. عقل«ال مَطَامِعِ بُرُوقِ تَح تَ  ال عُقُولِ مَصَارِعِ أَک ثَرُ»فرماید: 
 درخشند وها میآزمندی ها وخورند که طمعمی جا به زمینآن

ای آن هیعنی بیشترین به خاک افتادن عقل و لغزش«. زنند.برق می
هاست، چرا که طمع آدمی را از های طمعدر زیر درخشندگی

آسمان رفیع عقل و منزلت متعالی خرد به حضیض ذلت و پستی 
  کشاند.می

ای در تربیت در باب طلب روزی به عنوان نكته )ع(امام صادق
 الحَمقى أرزاقَ وَسَّعَ  تَعالى الّلهَ إنّ»فرماید: عقالنی اشاره نموده و می

 ؛«حِیلَةٍ ال و بِعَمَلٍ فیها ما یُنالُ لیسَ الدنیا أنّ َیعلَمُوا و العُقاَلءُ لِیَعتَبِرَ
 درس خردمندان تا گردانید فراخ را احمقان روزى تعالى خداى
 ستد به کوشش و تالش با نه دنیا که بدانند و بگیرند عبرت

(. حضرت در روایتی دیگر 14) تدبیر و زرنگى با نه و آیدمى
بینشی تربیتی در مواجهه با حرص و طمع به متربیان خویش طرح 

به عهده گرفته، اگر خدا رزق، روزی تورا »نموده و می فرماید: 
تقسیم پا زدن برای چیست؟ اگر روزی آدمیوپس این همه دست

است، کتاب حق  شده حرص زدن برای چیست؟ اگرحساب و
تالفی خسارت  جبران و ومنال جمع کردن برای چیست؟ اگرمال

 چه روست؟ اگربخل ورزیدن از پس است، از سوی خدا راست
نافرمانی او چرا؟ اگر مرگ حق است،  مجازات خدا آتش است،

بیند، فریبكاری برای سرخوشی و شادمانی چرا؟ اگر خدا می
چیز اگر همهچیست؟ اگر شیطان دشمن ماست، غفلت چراست؟ 

اگر این دنیا از بین  روست؟ و چهقدر است، اندوه از از سرقضا و
(. بیانات ارزشمند امام 62) «1رفتنی است، آرام و قرار چرا است؟

 مَو تُ اَل  کَانَ إِن  وَ ذَا لِمَا فَال مَع صِیَةُ اَلنَّارِ ِمنَ اَل عُقُوبَةُ  کَانَتِ إِن  وَ ذَا لِمَا فَال بُخ لُ حَقّا 

 رُّ اَل مَمَ کَانَ إِن  وَ ذَا لِمَا فَال مَك رُ حَّقا  اَللَّهِ  عَلَى اَل عَر ضُ کَانَ إِن  وَ  ذَا لِمَا فَال فَرَحُ حَقّا 
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 159   ...)ع( ونيصادق رهيدر س يعقالن يتيموانع ترب یيشناسا  

 

 1400بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

گر آنست که اگر انسان اندکی بیندیشد و تعقل کند بیان )ع(صادق
واقع . درمع از موانع سعادت انسان استیابد حرص و طدر می

و  داردورزی و حریص بودن باز میتكامل عقل، انسان را از طمع
-زمینة سعادت دنیا و آخرت را فراهم می دوری از این رذیلت،

سازد. آن حضرت با برشمردن مواردی، تفكر و اندیشه و تعقل 
جمله حرص و طمع دوری انگیزاند تا از رذایل ازانسان را بر می

 به منفعت انسان است.کنند که این دوری کردن 
حرص و طمع مانع رشد  )ع(در سیره امامین صادقین کهاین خالصه

عبارتی طمع و آزمندی، هاست. ب عقل هاىلغزش عقل و موجب
عقل را به غلط انداخته و متربی در تصمیم خود دچار خطا خواهد 

 ره ای مهیا شود تا متربی دردر تربیت عقالنی باید زمینه لذا شد.
 عقل حكم تا بردارد طمع و حرص از دست و کند اندیشه کاری
در تربیت  که مواردی ازجمله .باشد اعتماد مورد کار آن در

 یانمترب هایخواسته در تعدیل ایجاد کرد، توجه بدان باید عقالنی
 .آیدنمی پدید قوی عقلی سیطرة با جز کار این که است

 
 فقر 

حیاتی و موثر بر رشد ای مساله فقر در سیره اهل بیت مساله
در تذکرات و )ع(امیرالمؤمنین هاست. به عنوان مثالعقالنی انسان
حنفیّه فقر را مانعی در مسیر تربیت و  محمّد نصایح شان به

 أَخَافُ  إِنِّی بُنَیَّ یَا: »فرمایندمی موجب سرگردانی عقل برشمرده و
 لِل عَق لِ  ةٌمَد هَشَ لِلدِّینِ َمن قَصَةٌ ال فَق رَ فَإِنَّ  ِمن هُ بِاللَّهِ فَاس تَعِذ  ال فَق رَ عَلَی کَ
 آن از پس ترسم،می فقر از تو برای من! فرزندم ای؛ «لِل مَق ت دَاعِیَةٌ

 دانسرگر را عقل و ناقص را دین فقر، همانا که ببر پناه خداوند به
برخی دیگر از احادیث ی با مطالعه .است دشمنی عامل و کندمی

توان به طبقه بندی جدیدی از فقر دست در باب فقر می معصومین:
 در که خوانیممی )ع(صادق امام از روایتی عنوان مثال دریافت. به
: ویندگمی و روندمی بهشت به کتاب و حساب از پیش فقرا قیامت

(. با این 13) بدهیم پس را آن حساب که نداشتیم دنیا در چیزی ما
توصیف ما با دو گونه از فقر در محاسبات تربیتی خویش مواجهیم 

 ی مانع تربیتکه باید منظور پژوهش کنونی از فقر به مثابه
 اوّل است، نوع عقالنی مشخص شود. در این بخش مراد از فقر، فقر

 در معموال  و است انسان خود آن عامل شده، نكوهش بسیار که
 فعّال آن افراد که ایجامعه. گرددمی پدیدار نادانی و تنبلی اثر

 شده،ن تأیید تنهانه فقری چنین. شودمی فقیر ناخواهخواه نباشند،
 واهدخ نیز الهی لعنت سازسبب که است سوزیخانمان بالی بلكه
 .بود

اهمیت  )ع(ی سیره سیره اخالقی و تربیتی امامین صادقینمطالعه
دهد. به عنوان نمونه، حسن بخشندگی و کمک به فقرا را نشان می

وستانم وفایی داز فقر خویش و بی )ع(گوید؛ نزد امام باقربن کثیر می
بئس األُخ اخٌ یَرعاَک غَنیّا  و »گالیه کردم؛ آن حضرت فرمود: 

؛ بد برادری است آن که در زمان توانگری، حّق «یَقطَعُکَ فقیرا 
، رشتة دوستی خود را از تو نگه دارد ولی به هنگام احتیاجرا تو 

_________________________________ 
 الِمَ فَال ُحز نُ َقدَرٍ وَ بِقَضَاءٍ ءٍ شَی  کُلُّ کَانَ إِن  وَ ذَا لِمَا فَال عُج بُ حَّقا  اَلصِّرَاطِ عَلَى

 . ذَا لِمَا إِلَی هَا َفالطُّمَأ نِینَةُ فَانِیَة  اَلدُّن یَا َکانَتِ إِن  وَ ذَا

ده آور ای )هفتصددرهم(سپس به غالمش دستور داد کیسه« بِبُرد.
ات کن و ها را خرج زندگیپولاین» تا به من دهد. آن گاه فرمود:

. از عمروبن دینار و عبداهلل بن «هرگاه تمام شد، مرا آگاه ساز.
 ع()اند: هر وقت به دیدار امام باقرعبید بن عیر روایت شده که گفته

این » داد و می فرمود:رفتیم به ما خرجی، پوشاک و پول میمی
 «هدایا برای شما تهیه شده بود، پیش از آن که به مالقاتم بیایید.

 )همان(.
فقر خود خواسته و حتی مناسكی که منتج  )ع(در سیره امام صادق

: یدمی گو قتصادی شود مذموم و غیر قابل دفاع است. راویبه فقر ا
 گرفتند را دیگری شخص سراغ ایشان. رسیدم)ع(صادق امام خدمت

 و اروککسب است، صالح او: گفتم کند؟می چه فالنی: گفتند و
امام : گویدمی. است آورده روی عبادت به و کرده رها را تجارت

 .است شیطان از عمل این ؛(13) «الشَّی طَانِ عَمَلُ: »فرمودند مرتبه سه
 روزی، طلب و کار دنبال به رفتن)ع(صادق امام از حدیثی بنابر
 لةعائ و فرزندان او اگر حتی کند،می نیازبی دیگران از را انسان
 امام فرمودة طبق نیز آن ثواب و اجر .(31باشد) داشته زیادی
(. 31) است بیشتر عزّوجلّ خداوند راه در مجاهد اجر از ،)ع(رضا
 ار هاآن و نكند رسیدگی خویش خانوادة به کسی اگر عكس، به
: است گناهكار)ع(صادق امام فرمایش طبق بگذارد، مضیقه در
 خصش بودن گناهكار برای ، «یَعُولُهُ مَن  یُضَیِّعَ أَن  إِث ما  بِال مَر ءِ کَفَی»

ترک  )ع(از منظر امام صادق .نرسد خویش عائلة به که بس، همین
تجارت موجب رشد نایافتگی و نقص عقل خواهد شد. به عبارتی 

 ریدیگ راه از او معیشت و زندگی و ندارد احتیاج کسی اگر حتی
 اوقات و ورزد امتناع فعالیّت از تواندنمی هم باز گردد،می تأمین
 یلدل بدون ترک اوّال  زیرا بگذراند؛ تنبلی و بطالت به را خود

 امام کهچنآن زند،می ضربه انسان به روانی نظر از فعالیّت،
 سبب ثانیا   ؛«ال عَق لَ َین قُصُ التِّجَارَةِ  تَر کُ : »فرمایندمی )ع(صادق
 و فقیر و بدهد دست از را اموالش رفته رفته انسان که شودمی

  .گردد محتاج
-می )ع(ای به خانة امام باقرکنیز نقل است، همیشه عدهاز سلمی

ها رفتند که حضرت، آنآمدند و درحالی از محضر امام بیرون می
های پاکیزه پوشانده و را از غذاهای نیكو سیراب ساخته با لباس

هایی را نیز به مهمانان بخشیده بود. لذا یک روز به آن پول
، مندی و مهمانیزیاد عیالحضرت عرض کردم: با وجود هزینه 

پاسخ  در )ع(امام باقر باید از مقدار احسان و هدایا کم نمائید.
؛ ای «یا سَلمی! مَا حَسَنه الدُنیا إِالصِلة الؤَخوان وَ المَعارِف»فرمود: 

سلمی! بهترین کار دنیا، جز این نیست که انسان با برادران و 
د: گویمان بن قرم میسل« دوستان خود، دیدار و احسان داشته باشد.

 و دادآن حضرت به ما پانصد، ششصد تا هزار درهم هدیه می
اش، پاسخ به نیاز ارباب رجوع گاه از کمک به برادران دینیهیچ
از مطالعه .  «شدرسیدگی به حال محرومان، افسرده و خسته نمی و

که فقر از موانع رشد عقل و شود استفاده می )ع(در سیرة صادقین
متربی )ع(ین صادقینای که از منظر امامگونهتربیت عقالنی است. به

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                            11 / 13

http://quranmed.com/article-1-556-fa.html


                  و همکاران  مرضيه تقي زاده پاسندي  160

Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 1, Spring 2021 

اهد ، دچار سرگردانی عقل خواهد شد و اجازه نخودارای فقر مالی
 فقر از منظر آن دو امام همام یكی داد تا رشد متربی محقق گردد.

 مشخص تعبیر این با روجهل معرفی شده است ازین سپاهیان از
 تاس تربیت عقالنی در «جهل» ساززمینه درواقع «فقر» که شودمی
 و مشخص رابطه یک «تربیت عقالنی»و « فقر»دو مفهوم  و

روایات متعدد  در فقر .دارند اجتماعی هایحوزه در شده تعریف
 در نقص» ،«عقل سرگردانی» ،«کفر» منزله به «اکبر موت» به نیز
 آن اب مبارزه و رویارویی رسدنظر میبهو  شده تعبیر نیز ...و «دین
حكومت و نهادهای تربیتی است تا تربیت عقالنی  وظیفه نیز

 جمعی محقق شود.

 
 گيرينتيجه

تربیت عقالنی در سیره امامین موانع  مقالههدف از انجام این 
بوده است. پیش فرض نگارنده آن بود که مراجعه به )ع(صادقین

ند کتربیت عقالنی نمایان می موانع را در عواملی )ع(سیره صادقین
تربیت دینی استفاده کرد. وسازی تعلیمتوان از آن در نظامکه می

 این مقاله از دو پرسش تشكیل شده است.
دارای  ع()تربیت عقالنی در سیره صادقین که نتایج نشانگر آن است

گذاران تربیت پردازان و سیاستموانع متعددی است که نظریه
ر سیره تربیتی امامین عقالنی را هشدار خواهد داد. د

-عقل       ضرورت گونه دوری از اعتدال مذموم وهر)ع(صادقین

 انیمب جزو همام امام دو آین تربیتی نظام شالوده در معتدل، گرایی
-ان مینش )ع(ی تربیتی امامین صادقینسیره .باشدیم شده پذیرفته

از افزایش سعه وجودی و فكری ذهن متربیان قبل  انباشتن دهد،
 ،تربیم فكری سطح با تربیت تناسب غیرالزم و عدم مطالب آنان با
گیرد. یم متربیان از را ناصحیح و صحیح تشخیص و تفكر فرصت

از جمله موانعی است  )ع(فقدان امنیت و سالمت در سیره صادقین
دگی یکه حتی امروزه نیز کاربردی دوچندان داشته و به دلیل پیچ

 املهای نوین، عتربیت و رشد فناوریوو گسترده بودن نظام تعلیم
تربیت عقالنی بوده و فقدان آن  در متربیان توانایی در حیاتی مهم

 رود.گونه از تربیت بشمار میمانعی بر مسیر تربیت این
در ادامه نتایج نشان دادند که مواردی چون پذیرش مدح دیگران  

درحالی که بیش از لیاقت متربی باشد، شتاب درحرف زدن، انجام 
ی از ادبکار زشت  بر اثر اصرار و پافشاری از جانب دیگران و بی
 رود. مانععالئم حماقت و سفاهت و مانع تربیت عقالنی بشمار می

 )ع(ه موانع مورد اشاره امامین صادقینجملطمع و آزمندی نیز از
بوده که عقل را به غلط انداخته و متربی در تصمیم خود دچار 

در کنار آن خشم و غضب مانعی جدی در تربی  خطا خواهد شد.
تعقالنی شناخته شداین حالت که بر اثر عوامل درونی و بیرونی 

 آید موجب توقفمنظور حس انتقام جویی در انسان پدید میبه
رشد عقالنی شده و نیازمند وجود طرح تربیتی در مسیر تربیت 

گویی است. امامین عقالنی است. دیگر مانع تربیت عقالنی دروغ
دهند که اگر متربیان به به متربیان خویش هشدار می )ع(صادقین
مبتال شوند، به تاریكی عقل و قلب مبتال شده و تربیت  دروغ

که فقر آخرین مانع تربیت نعقالنی متوقف خواهد شد. نهایت آ
 متربی)ع(است. از منظر امامین صادقین )ع(عقالنی در سیره صادقین

که دارای دارای فقر مالی است، دچار سرگردانی عقل خواهد شد 
 و اجازه نخواهد داد تا رشد متربی محقق گردد.
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