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چکیده

یکی ال اب١اؾ جكبیث ،شىبه اِالظی آن اوث که مكبی بكای اِالض و ج٥ییـك ؾق ِـ٩ات و ق٨حـاق
محكبی ؾق واظثهای اشحما٠ی٠ ،باؾی ،ا٠ح٭ـاؾی و ویاوـی ّ
واپىىؿ ّ
محكبـی ١٨ا یـثهـایی اوصـا
میؾهؿ ،اما ایه جاليهای جكبیحی ؾق ٠كِه اِالض قويهای مكبوٖ بـه ؼـوؾ قا مـی٘لبـؿ کـه ؾق
لمیىه ٌىاؼحی٠ ،ا٘٩ی ،و ق٨حاقی ٬ابل بكقوی میباٌىؿ ،ایه پژوهً بـا مٙا ١ـه و بكقوـی جبییىـی
اظاؾید پیامبك اکك و اهـل بیـث ؾق مىـاب ٟقوایـی امامیـه ،قويهـایی قا ماوىـؿ ج٩یـیم ؼٙـا،
ظکمثآمولی و بكهان ،اقشا ٞبه ٙ٨كت ،شیللؾایی ،ؾ٠ـوت بـه ج٩کـك و ج١٭ـل ،جمریـل و جٍـبیه،
جّویكوالی ،ج٥ییك باوقهای ٤لٗ وؼكا٨هلؾایی که ؾق لمیىه اِالض ٌىاؼث و وگكي به کـاق رك٨حـه
میٌووؿ ال بیه آمولههای قوایی پیامبك اکك و اهل بیث اوحؽكاز وموؾه اوث.
واژگاو کلیذی :قوي ،جكبیث ،جكبیث اِالظی ،قويهای ٌىاؼحی.

 .تاریخ دریافت 7953/4/62 :و تاریخ تأییذ.7953/70/71 :
 .ؾاوً آموؼحه ؾکحكی ٠لو ظؿید جٙبی٭ی .m. shii@chmail. ir

 .1مقدمه
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جكبیث امكی اوث ا یی و ؼٙیك و ٌأوی ال ٌئووات اوبیاء ،ائمه و او یاء ا یی و ١ٙ٬ا ٌـكائٗ و ٜـوابٗ
مكبـی بـكای ّ
و اِول و مباوی و قويهای ؼاَ ؼوؾ قا ؾاقؾ ،ظكکـات ،وـکىات ،ق٨حـاق و ر٩حـاق ّ
محكبـی
اذكرفاق اوث و بایؿ ظىاب ٌؿه و ؾ٬یِ ٫وقت ریكؾ .ؾق ایه ووٌحاق به عا ٚاهمیـث و ـمو جع٭یـ ٫ؾق
قويهای جكبیث اِالظی ،با ٠ىایث به قهىموؾهای وظیاوی ،قويهای جكبیث ؾق امك اِـالض ٌـىاؼث
موقؾ بكقوی ٬كاق رك٨حه اوث .و یکه ٬بل ال بیان قويها وکاجی چىؿ به ٠ىوان م٭ؿمه یاؾ آوق میركؾؾ.
1ـ .1روش

قوي ؾق ٥ث ٨اقوی به م١ىای قاه ،وبکٌ ،یوه٘ ،كی٭ه و ٨ه آمؿه اوث (ؾهؽـؿا٥ ،ـث وامـه
ؾهؽؿا واژه 7قوي )6و م١اؾل الجیىی آن ٥ث 7محؿ 6اوث که ال واژه یوواوی محا به م١ىای ٘7ول 6و
7اؾون 6ی١ىی قاه رك٨حه ٌؿه و ؾق لبان ٠كبی قوي قا مىیس و یا اولوب رویىؿ.
و ؾق اِٙالض ٠لو جكبیحی ٠باقت اوث ال 7قاه بکاقریكی ٬وا٠ؿٌ ،یوههـا و ٨ىـون آمولٌـی کـه
ّ
مكبی بكای قویؿن به اهؿا ٦آمولٌی ؼوؾ ال آنها بیكه میریكؾ( 6ظىیىیلاؾه ،ویكه جكبیحی پیامبك و
اهلبیث( وگكٌی بك آمولي).)64 /4 7947 ،
و ؾق ایه جع٭ی ،٫مكاؾ ال قوي مصمو٠ه ٌیوهها و جؿابیكی اوث که په ال کٍ ٧و ٌـىاؼث آن
ال میان اظاؾید ؾق شیث اِالض ٠٭ایؿ و ق٨حاقهای واوا م به کاق بكؾه میٌوؾ.
1ـ .۲تربیت

7جكبیث 6ؾق ٥ث ٨اقوی به م١ىـای پـكوقؾن ،پكوقاویـؿن ،آؾاب و اؼـال ٪قا بـه کىـی آمـوؼحه،
آموؼحه کوؾک جا هىگا با ٌ ٣ؿن (ؾهؽؿا٥ ،ثوامـه ؾهؽـؿا 8م١ـیه٨ ،كهىـ ٨اقوـی م١ـیه ،واژه
7جكبیث )6آمؿه اوث و ؾق ٥ث ٠كب ،جكبیث مّؿق باب ج١٩یل ال ماؾه 7قب ]1[6و به م١ىای ا٬ؿا بـك
اِالض ،و به م١ىای ما ک و ؼا  ،٫و به م١ىای مّلط چیمی (ابه ٨اقن ،م١صم م٭ائیه ا ل٥ـه ،مـاؾه
7قب )6آمؿه اوث .و ال آقا و وٝكات اهل ٥ث اوح٩اؾه میٌوؾ که جكبیث ظ٭ی٭حی اوث که ٠ـالوه بـك
ایىکه بك ایصاؾ ظا ث و اؼال ٪و پكوقي قوض و قوان ؾال ث ؾاقؾ ،اِالض و ق ٟ٨و٭ائُ و قـائل ویـم ال
 201آن اوح٩اؾه میٌوؾ (ق .ک مّ٩ٙوی ،ا حع٭ی٨ ٫ی کلمات ا ٭كآن ا کكیم ،بیجا ماؾه 7قب.)6
بكؼی ال ؾاوٍمىؿان ٠لو جكبیحی ؾق م١ىای جكبیث ر٩حه اوؿ 7جكبیث ٠باقت اوـث ال هـك رووـه
١٨ا یحی که م١لمان ،وا ؿیه یا هك ٌؽّی به مىٝوق اذكرفاقی بك ٌـىاؼث وگـكي اؼـال ٪و ق٨حـاق
٨كؾی ؾیگك بك اوان اهؿا ٦ال پیً ج١ییه ٌؿه اوصـا ؾهـؿ( 6ظىـیىیلاؾه ،وـیكه جكبیحـی پیـامبك
ً
اوال  و اهل بیث .)1۱ /7 7947 ؾق ایه ج١كیِ ٧ك٨ا به ب١ؿ ایصاؾی جكبیث پكؾاؼحه ٌؿه و
ال ب١ؿ اِالظی آن ٩٤لث ٌؿه اوث.

1ـ  .۳اصالح

ؾق ٥ث وامههای ٨اقوی 7اِالض 6به م١ىای به ِالض آوقؾن ،بیبوؾ بؽٍیؿن ،ج١میـك کـكؾن ،آٌـحی
ؾاؾن ،ویکویی کكؾن و آقاوحه و وامان ؾاؾن آمؿه اوث (ؾهؽؿا٥ ،ث وامه ؾهؽؿا ،واژه 7اِالض.)6
و واژه اوگلیىی  Reformبه م١ىای بیىالی ،بالواؼث و جصؿیؿ والمان و جكمیم کـكؾن اوـث
(آقیاوپوق٨ ،كهى اوگلیىی به ٨اقوی 7942 ،واژه  .)6reform7و با قویکكؾ ویاوی و اشحما٠ی بـه
م١ىای ج٥ییك اوث.
ؾق ٨كهى ٬كآن و قوایات 7اِالض 6ؾو م١ىا ؾاقؾ
ا  )٧اِالض ال ماؾه ِ7لط 6به م١ىای آٌحی ؾاؾن و ق ٟ٨اؼحال ٦و وما ٞبیه ؾو و٩ك یا ؾو ؾوـحه
ال ا٨كاؾ اوث و ؾق مواقؾ مح١ؿؾ ؾق ٬كآن کكیم به کاق بكؾه ٌؿه اوث  .7بكای اِـالض میـان لوشـیه
(وىاء ۵۳ /و  1۲۱وىاء ۵۳ /و  .6 8)1۲۱بكای اِالض بیه ؾو و٩ك یاؾ ؾو ؾوحه ال ا٨كاؾ که با یکـؿیگك
وما ٞؾاٌحه باٌىؿ (او٩ال 7 /و ظصكات.)۹ /
ب) اِالض ال ماؾه ِ7الض 6ؾق م٭ابل ٨7ىاؾ 6و 7اِالض 6ؾق م٭ابـل 7ا٨ىـاؾ 6اوـث ؾق ایـه
ِوقت 7اِالض 6به م١ىای اوصا کاق ٌایىحه یا به م١ىای لؾوؾن ٨ىاؾ اوث ،بىابكایه 7اِـالض 6ال
ماؾه ِ7الض 6ؾو مّؿا ٪ؾاقؾ 7 .7اوصا کاق ِا ط( 6ب٭كه )633 /و یا 7ج٥ییك بـه ؤـ١یث بیحـك6
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و ویم ر٩حهاوؿ 7جكبیث ٨كایىؿ یاقی قواوی به ّ
محكبی بكای ایصاؾ ج٥ییك جؿقیصی ؾق رىحكه لمان ؾق
یکی ال واظثهای بؿوی ،ـهىی ،قوظی و ق٨حاقی اوث که به واوٙه ٠امل اوىاوی ؾیگك بـه مىٝـوق
ؾوث یابی بـه کمـال اوىـاوی و ٌکو٨اوـالی اوـح١ؿاؾهای او یـا بالؾاقوـؿری و اِـالض ِـ٩ات و
ق٨حاقهایً ِوقت میریكؾ( 6ا٠كا٨ی٨ ،٭ه جكبیحی.)1۴1 /1 7957 ،
ؾق ایه ج١كی ٧به هك ؾو ب١ؿ ایصاؾی و اِالظی جكبیث جوشه ٌؿه اوث و ؾق ب١ؿ ایصاؾی ویم بك
ج٥ییك جؿقیصی جاکیؿ ٌؿه و ظال آوکه ؾق جكبیـث ایصـاؾی وـاظثهای بـؿوی و ـهىـی و قوظـی و
ق٨حاقی ؼا ی ال هكرووه جكبیث و ؾق آ٤ال قاهاوؿ و ّ
مكبی وٜی٩ه ایصاؾ جكبیث ؾاقؾ وه ج٥ییك جكبیث و ؾق
جكبیث اِالظی اوث که ّ
مكبی ویال به ج٥ییك ؾاقؾ که ال آن به بالؾاقوؿری و اِالض ِ٩ات یـاؾ ٌـؿه
اوث و فا به وٝك میقوؿ که ج١كی٩ی که به م٭ّوؾ ما ومؾیکحك باٌؿ ٠باقت اوث ال
7مصمو٠ه ١٨ا یثهای ّ
مكبی به مىٝوق ایصاؾ اؼال ٪و ق٨حاق ویکو یا اِالض و ج٥ییك ؾق ِـ٩ات و
ق٨حاق واپىىؿ ؾق واظثهای ٨كؾی ،ؼاوواؾری ،اشحما٠ی٠ ،باؾی ،ا٠ح٭اؾی و ویاوی ّ
محكبی.6
با جوشه به ایه ج١كی ٧مكاؾ ما ال جكبیث به م١ىای ٠ا آن ؼواهؿ بوؾ و مكاؾ ال جكبیث اِـالظی،
اِالض ؾق همه واظثهای جكبیحی ا٠م ال اؼال٬ی ،ا٠ح٭اؾی و ٠باؾی و  . . .ؼواهؿ بوؾ.
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(بىاقی ،ؾق جکاپوی اقائه م٩یومي وو ال جكبیث اوالمي با جاکیؿ بـك آیـات و قوایـات ،وٍـكیه جكبیـث
اوالمیٌ 7941 ،ماقه ٨ .6 8]۲[)9ىاؾ لؾایی و شلوریكی ال بـمهکـاقی چىـانکـه ؾق وـؽىان امـا
ظىیه آمؿه اوث که ٨كموؾ 7ايما خشجت لطلب االصالح فی اهة جذی.6
۲ـ .۴اهمیت تربیت اصالحی
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بك اوان ٬كآن کـكیم و قوایـات مّ١ـومیه جكبیـث ِـعیط ا٠ح٭ـاؾی و اؼال٬ـی و ٠ملـی
ً
اوىانها میمجكیه و اِلیجكیه هؿ ٦ب١رث اوبیا مؽّوِا قوا ث پیامبك ركامـی اوـال ظٕـكت
ْ ُ ِّ ِّ َ ُ ً ْ ُ َ ْ ُ
ُ ذ ََ َ
ني َرشٔال ٌِِٓ ًْ يخيؤا
معمؿ بوؾه اوث چىان که ٬كآن کكیم ٨كموؾه اوث  َٔ ْاَّلِي بعد ِِف اْلٌي
َُْ َ
َ
َ ُ
ْ ْ َ
َعيَ ْيٓ ًْ آيَاحِّ َويُ َز ِّكيٓ ًْ َويُ َعيِّ ٍُ ُٓ ًُ اىْه َِخ َ
وب َواْل ِه ٍَث َوإِن َكُٔا ٌَِ قتو ى ِِف َضالل ٌُتِني( شم١ه7 8)۲ /او
ِ
ِ
ِ
کىی اوث که ؾق میان ؾقنواؼواوؿران ٨كوحاؾهای ال ؼوؾٌـان بكاوگیؽـث کـه آیـاجً قا بـك آوـان
میؼواوىؿ [و پیكوی میکىىؿ] و قٌؿٌان میؾهؿ [و پاکٍان میركؾاوؿ] و کحاب[ؼـؿا] و ٨كلاوگـی
ً
به آوان میآمولؾ ؾقظا یکه ١ٙ٬ا ،ال پیً ؾق رمكاهی آٌکاقی بوؾوؿ.6
ظٕكت اما ٠لی کىی قا که وىبث به اِالض ؾیگكان ،اظىان مىئو یث وؿاٌـحه باٌـؿ قا
َ َ
َ ََ َ َ َ ُ َ َ
غايه ف ُهوى َه ّْوت
المًكش بم َلبه و َي ّذه ّول
مكؾهای ؾق میان لوؿران ٌمكؾه و ٨كموؾه اوث 7هى تشن ايكاس
األدّاء 7 86کىی که ٠مل مىکكی قا با ٬لب و ؾوث و لبان ؼویً اوکاق وکىؿ ؾق ظ٭ی٭ـث او مـكؾه
لوؿران اوث٘( 6بكوی ،مٍکات االوواق.)۳۲ 7944 ،
اوکاق ٬لبی به م١ىای محى٩ك بوؾن ال وٝك قوظی وایه پاییهجكیه مكظله ؾق شیث اِالض اوـث و
اوکاق با ؾوث به م١ىای هكرووه ا٬ؿا ٠ملی بـكای شلـوریكی ال مىکـك اوـث و اوکـاق ىـاوی ی١ىـی
وّیعث کكؾن و بالؾاٌحه ال رمكاهی و هؿایث به ووی ظ ٫اوث.
پیامبك اکك  ویم ٠ؿ اظىان مىئو یث ؾق ٬بال اوعكا٨ـات ؾیگـكان قا وـبب وـابوؾی ؼـوؾ و
ؾیگكان ؾاوىحه و ایه ظ٭ی٭ث قا ؾق ٬ا ب مرا ی بیان ٨كموؾه اوث
َّ َ ٓ ً
ها َسك ُبىا َعف ًَّ ًة فی ٓال َب ٓذش َو ٓال َت َغ ُمىاَ ،ف َص َاس ُك ُّل َوادذ ه ًٓ ُه ٓن َه ٓىض َؼ ُهَ ،ف ًَ َم َش َس ُج ِل َه ٓىض َؼهُ
ّ
ٍّ ّ
ّ 7إو لى ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

َ
َٓ
ََ ُ
ُ َ ََ ُ
َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّبفأ ٍط ،فمالىاَ :ها ت ٓص ًَ ُغ؟ لالُ :ه َى َهكا ّيی ،أ ٓص ًَ ُغ ّب ّه َها ّش ٓئت؛ ف ّئ ٓو أخزوا َػلی َي َذ ٓي ّه ي َجا َو يجَو ٓىا َو ّإ ٓو
َ ُٓ ُ
َ
َ
َ ُ
 201ل ٓن َيأخزوا َػلی َي َذ ٓي ّه َهل َه َو َهلكىا( 6وقا به أبي ٨كان ،جىبیه ا ؽوا٘ك و ومهة ا ىـواٜك/6 7470 ،

 78)654ركوهی ؾق ؾقیا بك کٍحی ای وواق ٌؿوؿ و هك کىی ؾق شای ؼوؾ ٬كاق رك٨ث و ی یکـی
ال ا٨كاؾ ا٬ؿا به ووقاغ کكؾن معل وٍىحه ؼوؾ کكؾ ،به او ر٩حىؿ چه می کىی؟ ر٩ث شای ؼوؾ
مه اوث هكچه بؽواهم اوصا می ؾهم 8ارك ؾیگكان ؾوث او قا بگی كوؿ و ماو ٟال اوصـا ایـه کـاق
ٌووؿ هم او و هم ؾیگكان وصات می یابىؿ و ی ارك ؾوث او قا وگیكوؿ هـم او و هـم ؾیگـكان همـه
هالک و وابوؾ میٌووؿ.6

 .2روشهای تزبیت اصالحی شناختی

جكبیث اِالظی قويهای مح٩اوجی ؾاقؾ که بكؼی ال آوان ٌـىاؼحی و بكؼـی ٠ـا٘٩ی و بكؼـی
ؾیگك ق٨حاقیاوؿ که الل اوث وىبث به ا٨كاؾ رووارون ال قويهای ؼاَ ؼوؾ بیـكه بـكؾ ،بكؼـی ال
اوىانها ال آن شیث که به ظؿ مٙلوبی ال ٌىاؼث و م١ك٨ث وكویؿهاوؿ ؼٙاهایی ؾق ٌىاؼث ؾاقوؿ
و اٌحباهاجی ال آوان وك میلوؿ و به ِوقت ٘بی١ی ّ
مكبی بایؿ بحواوؿ ؼٙاهای واٌی ال ٠ؿ ٌىاؼث
قا جٍؽیُ ؾهؿ و بكای اِالض و جكبیث ّ
محكبیان ؼوؾ ا٬ؿا کىؿ 8ؾق ایه جع٭یـ ٫قويهـای جكبیحـی
ؼاَ ایه ؾوحه ال ا٨كاؾ ال ؾیؿراه اظاؾید موقؾ بعد ٬كاق میریكوؿ که ٠باقجىؿ ال
۲ـ .1تفهین خطا
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و اما ِاؾ ٪اوىانهای بی ج٩اوت وىبث به اِالض ؾیگكان قا ؼائه ٌمكؾه و ٨كموؾه اوث
نن َی ْت َنًن ْ
َ 7ه ْى َر َأی َأ َخاهُ َع َلی َأ ْهز َی ْك َز ُه ُه َف َل ْن َی ُز َّدهُ َع ًْ ُه َو ُه َى َی ْقذ ُر َع َل ْیه َف َق ْذ َخ َاي ُه َو َه ْ
نى ََ ْ
ِ
ِ
ِ
ََ ْ َ
َ َ َ َ ْ ه َ َّ َ َ ْ َ
ُه َص َادقة اْل ْح َم ِق أ ْوشك أو َی َنخلق ِبأخَل ِق ِه( 6ابه بابویـه ،األمـا ی7 8)630 7932 ،کىـی کـه
ببیىؿ بكاؾقي اموق واپىىؿی قا اوصا میؾهؿ و جواوایی بال ؾاٌحه او قا ال آن ٠مـل ؾاقؾ و ـی او قا ال
ً
آن ٠مل بال وؿاقؾ ١ٙ٬ا به او ؼیاوث کكؾه و کىـی ال ؾووـحی بـا آؾ اظمـ ٫پكهیـم وکىـؿ بـه لوؾی
اؼال ٪او قا به ؼوؾ میریكؾ.6
بىا بك ایه جكبیث اِالظی ؾق مكظله اول یک وٜی٩ـه همگـاوی اوـث و ؾق مكظلـه ب١ـؿ وٜی٩ـه
محو یان امك جكبیث اوث که اوصا آن موشب اقٌاؾ و قاهىمایی ا٨كاؾ ؼواهؿ ٌؿ و موشـب وـالمث
شام١ه ؼواهؿ بوؾ و ٠ؿ اظىان مىؤ یث ؾق بكابك اٌحباهات ؾیگكان ٠الوه بكم١ا٬ـب بـوؾن ا٨ـكاؾ
آویبهای شبكانواپفیكی بكای شام١ه ؼواهؿ ؾاٌث.

جٍؽیُ ؾقؾ یا ٌىاؼث ؼٙا او یه را بكای ؾقمان ؾقؾ و اِالض ؼٙا اوث ،کىی کـه ؾقؾ قا
وٍىاوؿ چه بىا ؾق ؾقمان ؼوؾ به ؼٙا قوؾ و به شای ؾقمان ،ؾقؾی ؾیگـك بـك ؾقؾهـای بیمـاق ؼـوؾ
بیا٨مایؿ مٍکالت او قا ؾوچىؿان والؾ ،ؾق امك جكبیث ویم او یه و میمجكیه رـا جٍـؽیُ آوـیب و
مكبی ظاـ ٪و ؾ ىول به قاظحی بحواوـؿ آن قا اِـالض کىـؿ و ّ
٠لث آن اوث جا ّ
محكبـی ؼـوؾ قا بـه قاه
و١اؾت قهىمون ٌوؾ ،ؾق اهمیث ایه امك اما وصاؾ می٨كمایىؿ
َ

َ َ

َ

َ 7ه ٓى ل ٓن َيؼشف دائه ا َ
فغذ َدوائه( 6ظائكی ،بال٤ه االما ٠لی به ا عىـیه 8724 7949 ،وقا

به أبی ٨كان ،ومهه ا ىاٜك78)57 7470 ،کىی که بیماقی قا جٍؽیُ وؿهـؿ ؾاقوی آن قا هـم جبـاه
ؼواهؿ کكؾ.6
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و اما ِاؾ ٪هكرووه ٠مل ٤یك کاقٌىاواوه قا موشب ؾوقی ال هؿ ٦میؾاوؿ و می٨كمایؿ
َ َ ُ ُ ُ ٓ َ ُ َّ َّ
ً
َ َ
َّ
ٓ 7ال َؼاه ُل َػ َلی َغ ّٓش َبص َّشة َك َّ
الغ ّٓ ّش ّإال ُب ٓؼذا( 6کلیىی ،ا کا٨ی،
الغا ّئ ّش َػلی غ ّٓ ّش الط ّش ّيك ال ي ّض يذه عشػة
ّ ّ ٍ
ّ
7 8)49 /7 7403هك کىی بؿون بّیكت کاقی قا اوصا ؾهؿ ماوىؿ کىی اوـث کـه ؾق ٤یـك مىـیك
ؼوؾ ظكکث کىؿ و وك٠ث بیٍحك موشب ؾوقی بیٍحك او ال هؿ ٦میركؾؾ.6
محكبی ،بكای جكبیث ّ
مكبی هم بؿون ٌىاؼث ال آویبهای ّ
ارك ّ
محكبی ا٬ؿا کىؿ وه جىیا ومیجواوؿ
او قا به قاه ظ ٫قهىمون ٌوؾ و چه بىا موشب ؾوقی او ال جكبیث ؾیىی ركؾؾ ،ؾق ظـؿید ؾیگـكی آن
ظٕكت می٨كمایىؿ
َ ٓ َ َ َ َ َ ٓ ٓ َ َ َ ُ ٓ ُ َ ٓ ََ
ُ
ٓ
ُ
َّ
7هى ػ ّمل ػلی غّ ّش ّػل ٍن كاو ها يف ّغذ أ كخش ّهما يص ّلخ( 6همان7 8)44 ،کىی که بـؿون ٌـىاؼث
٠ملی قا اوصا ؾهؿ بیً ال آوکه اِالض کىؿ جباه میوالؾ.6
ّ
په ال جٍؽیُ آویب و ؼٙای جكبیحی 7ج٩ییم آن ؼٙا 6به محكبـی ال میمجـكیه رـا هـا بـكای
اِالض جكبیث اوث ،راهی ّ
محكبی به ؾ یل ٠ؿ جوشه به آویبهای اظحما ی کكؾاق و ق٨حاق ؼوؾ ،بـه
ؼٙا میقوؾ و ظال آوکه ارك او محوشه شىبه ؼٙایی ا٠مال ؼوؾ بـوؾ هكرـم ؾوـث بـه چىـیه ق٨حـاق
واِا ط ومیلؾ ،ال قويهایی که ال اظاؾید اهلبیث بكای اِالض اوح٩اؾه میٌوؾ ایه اوث کـه
محكبی ؼوؾ قا بك ؼٙای ؼوؾ محوشه والؾ و آوگاه اوـث کـه ّ
مكبیّ ،
ّ
محكبـی بـا اٌـحیا ٪کامـل بـكای
ً
اِالض ا٠مال ؼوؾ اوح٭بال میکىؿ ،مرال
بكؼی ال ا٨كاؾ هكچىؿ ال ویکان و اهل ؼیك هىحىؿ و همیٍه ؾووـث ؾاقوـؿ بـه ؾووـحان و ؼویٍـان و
وایك همىو٠ان ؼوؾ ؼیك قواوی کىىؿ و هیچرووه ّ٬ؿ وو یی هـم وؿاقوـؿ و ـی محوشـه آوـیبهای ق٨حـاق
ؼوؾ ویىحىؿ ،آوان به ٜاهك ٠مل ٌایىحه اوصا میؾهىؿ و ی جوشه وؿاقوؿ که ؾیگكان چه آویبهایی ال ایـه
کكؾاق آوان میبیىىؿ ،جع٭یك میٌووؿ و اؼحال٦های ؼاوواؾری پیؿا میکىىؿ و به جبـ ٟآن همىـك و ٨كلوـؿان
آوان ؾچاق مٍکالجی میٌووؿ .یکی ال یاقان اما ِاؾ ٪به وا ظىـیه بـه ابـی ا ١ـالء میرویـؿ بـه
همكاه ؾووحان ؼوؾ که ظؿوؾ بیىث و٩ك بوؾیم بـكای وـ٩ك مکـه ظكکـث کـكؾیم ؾق هـك مىم ـی کـه ٨ـكوؾ
میآمؿیم یک روو٩ىؿ ـبط میکكؾ  ،و٬حی به مىـمل امـا ِـاؾٌ ٪ـك٨یاب ٌـؿ بـه مـه ٨كمـوؾ ای
ظىیه! آیا مومىیه قا به ـ ث میکٍاوی؟ ٠كْ کكؾ به ؼؿا پىاه میبك که چىیه کاقی کىم.
 201اما ٨كموؾ به مه ؼبك قویؿه که ؾق هك مىم ی یک روو٩ىؿ ٬كباوی میکكؾی؟ ٠كْ کـكؾ ایـه کـاق
َ َ ُ ٓ ُ َ َ َ َّ ٓ َ ٓ ُ ُّ َ ٓ َ ٓ َ َ ٓ َ َ َ َ َ ٓ ُ ُ
قا ٨٭ٗ بكای قٔای ؼؿا اوصا میؾاؾ ٨ .كموؾ 7أها كًت تشی أو ّف ّّهن هوى ي ّذوب أو يفؼول ّفؼلوه فاليبلو
َٓ ُ َ ُ ُ َ َ َََ َ َ ٓ
اص ُش ّإل ّٓ ّه َيف ُغه7 86آیا ومیؾاوی که ؾق کاقوان کىاوی هىـحىؿ کـه ؾووـث ؾاقوـؿ ماوىـؿ جـو
همذسته ر ّله فتم
ایىگووه کاقها قا اوصا ؾهىؿ و ی جواوایی ما ی وؿاقوؿ و ومؾ ؼوؾ اظىان ـ ث و ؼواقی میکىىؿ؟.6
ظىیه میرویؿ ال ایه کاق ؼوؾ اوح٩٥اق کـكؾ و ر٩ـحم ؾیگـك چىـیه کـاقی ومـیکىم (بك٬ـی،
.)915 /6 7937

ظىیه به ابی ا ١الء ؾق ِؿؾ ؼؿمث به ؾیگكان بـه واوـٙه او٩ـا٪هـای مبـاض و پىـىؿیؿه بـوؾ
و یکه آویب کاق ؼوؾ قا ومیؾیؿّ ،اما اما محوشه ایه آویب ٌؿه و ظىیه قا ویم محوشه آن میکىـؿ.
ّ
ا بحه آویبی که اما به آن اٌاقه کكؾه آن چىان واچیم بوؾه که هكکىی محوشه آن ومیٌـؿه و اال کىـی
ماوىؿ ظىیه به ابی ا ١الء ٨كؾی ویىث کـه قأـی رـكؾؾ کىـی جووـٗ او ــ هكچىـؿ بـه ِـوقت
مكبی واقوحه ؼوؾ قا وٍان میؾهؿ و ّ
٤یكمىح٭یم ـ جع٭یك ركؾؾ ،ایىصاوث که و٭ً یک ّ
محكبی ؼـوؾ
قا محوشه ؼٙاهایً میکىؿ و وكاوصا او قا واؾاق به اِالض اؼال ٪و ق٨حاق ؼوؾ میکىؿ.
۲ـ  .۲حکمت آهىزی ،برهاو و استذالل

یک ـ برهاو يظن

یکی ال وا١٬یجكیه و همه ٨یمجكیه بكهانهای ٠٭لی ،بكهان وٝـم اوـث و آن ٠بـاقت اوـث ال
 7اذبات وشوؾ ؼؿاووؿ مح١ال ال ٘كی ٫مٍاهؿه وٝم ؾ٬ی ٫و بؿی١ی که بك هىحی ظاکم اوث 6و آن ال
ؾو م٭ؿمه ٌکل رك٨حه
م٭ؿمه اول که ظه اوث ٠باقت اوث ال ایىکه وشوؾ مصمو٠ه رىحكؾه هىحی بـك پایـه وٝـم،
اوىصا و جوالن ِوقت پفیك٨حه اوث .م٭ؿمه ؾو هـك وٝـم و اوىـصامی بـه وـاٜمی آرـاه و جواوـا
ویالمىؿ اوث.
اهل بیث بكای هؿایث و قاهىمایی ا٨كاؾ مح١ؿؾی ال ایه بكهان اوـح٩اؾه کـكؾه اوـؿ مـرال امـا
ِاؾ ٪ؾق شكیان مال٬ات ٠بؿ ا له ؾیّاوی با آن ظٕكت با وٍان ؾاؾن جؽم مك٤ی بـه او ٨كمـوؾ
ای ؾیّاوی! ایه یک ؾژ وك پوٌیؿه اوث که پووحی ٔؽیم ؾاقؾ و لیـكآن پووـث ٔـؽیم ،پووـث
والکی اوث و لیك پووحه والک٘ ،الیی قوان و و٭كه ای مفاب ٬كاق ؾاقؾ ،وه ٘الی قوان با و٭كه مـفاب
مؽلوٖ میٌوؾ ووه و٭كه مفاب با ٘الی قوان آمیؽحه میركؾؾ ،ایه جؽم مك ٢بك ظال ؼوؾ هىث ،وه
مّلعی ال آن بیكون میآیؿ که ال ِعیط و وا م بوؾن آن ؼبك ؾهؿ و وه م٩ىؿی ؾق آن واقؾ میٌوؾ
که ؼبك ال ٨اوؿ ٌؿوً ؾهؿ و م١لو ویىث که ایه جؽم بكای شوشه وك آ٨كیؿه ٌؿه یـا مـاؾه ،آوگـاه
ؾهان بال میکىؿ و شوشهای با قو های رووارون مرل شوشه ٘اوون ال آن بیكون میآیؿ! آیا ّ
مؿبكی
بكای آن مییابی یا وه؟
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مكاؾ ال 7ظکمث 6ظصحی اوث که ظ ٫قا وحیصه میؾهؿ ،چىان که هیچ ٌک و وهـه و ابیـامی
ؾق آن وماوؿ (٘با٘بایی .)937 /76 7950 ،و ظکمحی که ؾق ٬كآن ال آن یـاؾ ٌـؿه[ ]۵بـك پایـهای ال
اوحؿالل اوحواق اوث و ؾاقای ا٬ىامی اوث 8بكؼی ال ا٬ىا آن که ؾق مىاٜكات و ر٩حگوهـای اهـل
بیث بكای اِالض و هؿایث مؽا٘بیه ایٍان موقؾ اوح٩اؾه ٬كاق رك٨حه اٌاقه میٌوؾ .
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ؾیّاوی مؿجی وك به لیك ا٨کىؿ و وپه ر٩ث 7رواهی میؾهم که ؼؿایی شم ا لـه ویىـث کـه
یگاوه و بی ٌكیک اوث ،و معمؿ بىؿه و ٨كوحاؾه اوث ،و جـو امـا و ظصـث ؼـؿا بـك آ٨كیـؿران او
هىحی ،و مه ال رفٌحه ؼوؾ جائب و پٍیماوم!( 6کلیىی ،ا کا٨ی.)35 /7 7403 ،
ایه ظؿید جىیا ومووهای ال اوحؿاللهای لیبای اما ِاؾ ٪بـك بكهـان وٝـم بـوؾ کـه با٠ـد
اِالض ا٠ح٭اؾات ٠بؿا له ؾیّاوی ٌؿ و به واوٙه هؿایثركیهای آن ظٕكت ایمان آوقؾ.
دو ـ برهاو تمايغ و برهاو فرجه
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یکی ؾیگك ال بكهانهایی که اهل بیث بكای قاهىمایی ،هؿایث ،و اِالض مؽا٘بان ؼوؾ ال آن
اوح٩اؾه کكؾه اوؿ 7بكهان جماو 6ٟو 7بكهان ٨كشه 6اوث.
7بكهان جماو6ٟکه راه ال آن به بكهان مماو١ـث یـا بكهـان وظـؿت و همـاهىگی ج١بیـك میکىىـؿ
(مکاق ٌیكالی ،پیا ٬كآن ،)۲۰۲ /۵ 7942 ،ؾق اِٙالض محکلمان به م١ىای آن اوث که هك یـک
ال ؾو ؼؿای ٬اؾق کاقی بکىىؿ که مـاو١٨ ٟـل ؾیگـكی ٌـوؾ (مكکـم ٨كهىـ و م١ـاق٬ ٦ـكآن ،ؾائـك
ا م١اق٬ ٦كآن کكیم )۳۲1 /۳ 7942 ،و ال ؾو م٭ؿمه جكکیب یا٨حه
وؽىث ایىکه اوىصا و وظؿت و هماهىگی ؾق شیان آ٨كیىً ظاکم اوث.
و ؾو ایىکه ارك بك ایه ٠ا م ؾو یا چىؿ ٬ؿقت ظاکم باٌؿ موشب بكول اؼحال ٦و واهماهىگی میركؾؾ.
ال آوصا که ما هیچ واهماهىگی و وامولووی ؾق ایه شیان و ٬واویه ظـاکم بـك آن ومـیبیىیم ؾقک
میکىیم که ال مبؿأ واظؿی وكچٍمه رك٨حه و به وویله ؼا  ٫یکحایی آ٨كیـؿه ٌـؿه و جـؿبیك و جىٝـیم
میركؾؾ (مکاق ٌیكالی ،پیا ٬كآن۲۰۲ /۵ 7942 ،ـ )۲۰۱و ؾق ٬كآن کكیم بكؼـی ال آیـات بـكای
اذبات یگاوگی ؼؿاووؿ به 7بكهان جماو 6ٟاٌاقه ؾاقوؿ[.]4
ّاما ٨7كشه 6به م١ىی ٌکا ٦و ٨اِله اوث .و 7بكهان ٨كشه 6که مىح٩اؾ ال اؼباق ّ
ائمه ا٘یـاق
اوث به ایه م١ىاوث که ال وشوؾ ؼؿایان مح١ؿؾ ٨كشه الل میآیؿ و ٨كْ ؾو ؼؿا مىحلم وه ؼـؿا
اوث و وه ؼؿا مىحلم پىس ؼؿاوث و . . .لیكا ارك ؾو ؼؿا ٨كْ ٌوؾ یا هكؾو ٬ؿیم و ٬وی هىـحىؿ
یا هكؾو ٔ١ی ٧و ظاؾخ یا یکی ال آن ؾو ٬ؿیم و ٬وی اوث و ؾیگكی ظـاؾخ و ٔـ١ی ٧و اظحمـال
 201اؼیك (که هك ؾو ظاؾخ باٌىؿ یا یکی ٬ؿیم و ؾیگكی ظاؾخ) ؼال٨ ٦كْ و اذبات جوظیـؿ اوـث و
ارك هك ؾو ٬ؿیم باٌىؿ و واشب ،چون وشوب اذبات وشوؾ اوث و وشوؾ مبىا و اِل جع٭ ٫اوـث و
ّ
ّ
ّ
جع٭ ٫هك محع٭٭ی به وبب جع٭ ٫وشوؾ میباٌؿ و وشوؾ ظ٭ی٭ث واظؿ اوث وهیچ وـو ٞکركجـی ال
وشوؾ کركتها ؾق آن ویىث ،په جکرك وشوؾ شم با ٔمیمه مع٭ ٫ومیٌوؾ ،و و٬حی ٨ـكْ کـكؾیم
ّ
هك ؾو ؼؿا ٬ؿیم باٌىؿ و واشب ؾق ظ٭ی٭ث وشوؾ مٍحكک میٌووؿ ،ج١ـؿؾ و ا٨حـكا ٪آن ؾو ٨٭ـٗ بـا
ٔمیمه امکان پفیك اوث و ال ا٬ل بایؿ به یکی ال آن ؾو ٔمیمهای مىٕم ٌـوؾ ،جـا ا٨حـكاِ ٪ـعیط
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باٌؿ ،بؿیه رووه ال هم شؿا ٌووؿ که یکی مٙل ٫باٌؿ و ؾیگكی ّ
م٭یؿ و مىٕم به ٔمیمه و ال وـوی
ؾیگكٔمیمه ومیجواوؿ ال وىػ ماهیث وشوؾی باٌؿ په لایؿ ٨كٔی اوث و ركوـه الل میآیـؿ کـه
کال ؼؿا ممکه و ظاؾخ باٌؿ و ایه ؼال٨ ٦كْ اوث.
اما ِاؾ ٪ؾق ظؿیری ال هك ؾو بكهان اوح٩اؾه کكؾه به ایه وعو که ِؿق ظـؿید بـه 7بكهـان
جماو 6ٟو ـیل آن به 7بكهان ٨كشه 6اٌاقه ؾاقؾ
هٍا به ظکم رویؿ لوؿی٭ی (بكای بعد ؼؿاٌىاوی) ومؾ امـا ِـاؾ ٪آمـؿ ،امـا بـه او
٨كموؾ 7ایه که میرویی ؼؿا ؾوجاوث ال ؾو ظال بیكون ویىث یا هك ؾو ٬ؿیم و ویكومىؿوؿ یا هـك ؾو
واجوان ،یا یکی ویكومىؿ و ؾیگكی واجوان ارك هك ؾو ویكو مىؿوؿ ،چكا هك یک ؾیگكی قا کىاق ومیلوؿ جـا
ؼوؾ یگاوه کاقلاق ؼل٭ث باٌؿ؟ و ارك میپىؿاقی که یکی ویكومىؿ و ؾیگـكی وـاجوان اوـث ،ؾق ایـه
ِوقت ذابث میٌوؾ او که ٬وی اوث ـ چىان که ما میروییم ـ یکحاوث .به ؼـا٘ك وـاجواوی کـه ؾق
ؾومی وشوؾ ؾاقؾ.6
ؾق اؾامه ظؿید اما به او ٨كموؾ 7ارك جو میرویی ؼؿا ؾو جاوث ،بال ال ؾو ظال بیكون ویىـث
یا ال هك شیث یکىاناوؿ (که ؾق ایه ِوقت ؾو جا بوؾن ٨كْ ومیٌوؾ ،لیكا لماوی میجـوان ر٩ـث
ؾو جایىؿ که ؾق یک یا چىؿ شیث با هم ٨ك ٪ؾاٌحه باٌىؿ) و یا ال هك شیث با هم ٨ك ٪ؾاقوؿ (و هـیچ
وشه اٌحكاکی وؿاقوؿ ،و ؾق ایه ِوقت بایـؿ هـك یـک اقاؾهای مىـح٭ل و آ٨كیىٍـی شؿاراوـه ؾاٌـحه
باٌىؿ ،ظال آوکه وظؿت ٠ا م و وٝم ٌگ٩ث اوگیم آن ظاکی ال ظاکمیث یک اقاؾه بك ٠ا م اوث).
و چون آ٨كیىً قا مىٝم و ٨لک قا ؾق شكیان و جؿبیك ٠ا م قا یگاوه و ٌـب و قول و ؼوقٌـیؿ و مـاه قا
بك٬كاق میبیىیم ،ایه ؾقوحی کاق و جؿبیك و پیووحگی آن ؾ یل بك آن اوث که ّ
مؿبك ٠ا م یکی اوث.6
اما ِاؾ ٪ؾق اؾامه ظؿید ال قوي 7بكهان ٨كشه 6اوح٩اؾه وموؾوؿ و ؼٙاب به لوؿی ٫می٨كمایىؿ
7واوگیی ارك بگویی ؼؿا ؾو جاوث (ال شیاجی اج٩ا ٪و ال شیاجی ا٨حكا ٪ؾاقوؿ) الل میآیؿ کـه
٨كشه (ی١ىی ٌکا ٦و امحیالی) میان آن ؾو باٌؿ جا ؾوجا بوؾن جع٭ ٫پفیكؾ ،ؾق ایه ِوقت آن ٨كشـه
وومیه موشوؾ ٬ؿیم اوث و الل میآیؿ که وه ؼؿا باٌؿ ،و ارك رویی وه جاوث همان ماللمـه کـه
ؾقباقه ؾو جا بوؾن ر٩حیم بك جو الل میآیؿ و بایؿ ؾو ٨كشه ؾیگك میان آویا باٌـؿ بىـابك ایـه پـىس ؼـؿا
میٌووؿ 8به همیه رووه ا٠ؿاؾ ا٨موؾه میٌووؿ جا بی ویایث( 6کلیىی ،کا٨ی.)40 7403 ،
ؾق ایه ظؿید اما ِاؾ ٪بكای اِالض ا٠ح٭اؾات و ٌىاؼث 7لوؿی 6٫وىـبث بـه ؼـؿا ال ؾو
بكهان اوح٩اؾه ٨كموؾوؿ ،ابحؿا با اوحؿالل به بكهان جماو ٟوشوؾ ؾو ؼؿای ٌبیه به هم و ال هـك شیـث
یکىان قا معال ؾاوىحىؿ و ٠ؿ وشوؾ آ٨كیؿهای شم آ٨كیؿران ؼؿای یگاوـه قا ؾ یـل بـك ٠ـؿ وشـوؾ
ا٨كیىىؿهای ؾیگك ؾاوىحىؿ ،چكا که ارك چىیه آ٨كیىىؿهای ؾق ٠ا م ؼاقز وشوؾ ؾاٌث ١ٙ٬ا ال آ٨كیىً
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او هم بایؿ ؼبكی وشوؾ ؾاٌحه باٌؿ چىاوکه ٠لی ؾق وِیث م١كو ً٨بـه ٨كلوـؿي امـا ظىـه
َ
مصحبی ایه بكهان قا با بیان ٜكی ٧و قوٌىی بیان ٨كموؾه اوث ،ؾق آوصا که می٨كمایؿ َ 7و ٓاػل ٓن يوا

َ ٓ َ ٓ َ
ٓ
ُ َ َّ َّ ُ َ ٓ َ َ ِّ َ َ ٓ ِ َ َ ٓ َ ُ ُ ُ ُ َ َ َ َ ٓ َ َ ُ ٓ
َ
كه َو ُعلطا ّي ّهَ ،و ل َؼ َشفت افؼال ُه َو ّصفات ُه َو ّلك ًَّ ُوه
بًی ايه لى كاو ّلش به ش ّش يه التته سعله ،و لشأيت
آحاس هل ّ
َ
ٓ
ِ
واد ِذ كما َو َص َف َيف َغ ُه7 86بؿان ای پىك ! ارك پكوقؾراقت ٌكیك و همحایی ؾاٌث ،قووالن او بـه
اله ّ
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ووی جو میآمؿوؿ و آذاق ملك و ٬ؿقجً قا مـیؾیـؿی ،و ا١٨ـال و ِـ٩اجً قا مـیٌـىاؼحیّ ،امـا او
ؼؿاووؿی اوث یکحا ،همانرووـه کـه ؼـویً قا چىـیه جوِـی ٧کـكؾه اوـثٌ( 6ـكی ٧ا كٔـی،
ویسا بال٤ه 7474 ،وامه .)97
و ویم اما ِاؾ ٪با اوحؿالل به بكهان ٨7كشه 6اذبات وموؾوؿ که ال وشوؾ هـك ؼـؿایی شـم ؼـؿای
یگاوه الل میآیؿ ؼؿای ؾیگكی وشوؾ ؾاٌحه باٌؿ و ایه امك جا بیویایث اؾامه مییابؿ و ایه معال اوث.
با ایه وعوه اوحؿالل که اما ِاؾ ٪اقائه ٨كموؾوؿ ،هك ٠٭ل ولیمی به قاظحی بایؿ بـك وشـوؾ
ؼؿای یگاوه ا٬كاق وموؾه و ال ٠٭ایؿ با٘ل کىاقهریكی ومایؿ.
سه .جذال احسى

ً
شؿال ٠باقت اوث ال 7ؾ یلی که ِك٨ا بكای مىّك ٦کكؾن ؼّم ال آوچـه کـه بـك اذـك آن وـماٞ
میکىؿ به کاق قوؾ بؿون ایه که ؼاِیث قوٌىگكی ظ ٫قا ؾاٌحه باٌؿ ،بلکه ٠باقت اوـث ال ایىکـه
آوچه قا که ؼّم ؼوؾي به جىیایی و یا او و همه مكؾ ٬بول ؾاقوؿ بگیكیم و بـا همـان اؾ٠ـایً قا قؾ
کىیم٘( 6با٘بایی ،ا میمان ،76 7950 ،ـیل آیه  1۲۳ووقه وعل).
اهل بیث به پیكوی ال ٬كآن کكیم (ق .ک وعـل  )761 /72ؾق قوي اِـالظی ؼـوؾ ال قوي
شؿال أظىه اوح٩اؾه میکىىؿ که ومووهای ال آن قوایحی اوث ال هٍا به ظکـم کـه کـه ؾق شكیـان
مىاٜكه یکی ال لواؾ٬ه که وا او ٠7بؿا ملک 6و کىیه اي 7ابـو ٠بؿا لـه 6بـوؾ رویـؿ ظٕـكت بـه او
٨كموؾ 7ایه ملک (پاؾٌاهی) که جو بىؿه او هىحی کیىث؟ آیا ال ملـوک لمـیه اوـث یـا ال ملـوک
آومان؟ ال پىكت (٠بؿا له) بگو آیا بىؿه ؼؿای آومان اوث یا بىؿه ؼؿای لمیه؟ هك پاوؽی ؾاقی
بگو که معکو ؼواهی بوؾ!( 6کلیىی ،ا کا٨ی.)36 /7 7403 ،
 220اما بكای ایىکه ؾیواق اوکاق او قا بٍکىؿ به قوي مصاؾ ه و بك اوان آوچه بیه مكؾ مٍیوق اوث
که اوم بایؿ مٙاب ٫با ّ
مىما باٌؿ وؽه قا با او آ٤ال کكؾ ،و وپه ؾق اؾامه ظـؿید بـكای او بـكاهیه
ّ
مح١ؿؾی ا٬امه کكؾ (مصلىی ،مكآه ا ١٭ول )۲۵۲ /1 7409 ،و وحیصه اوحؿاللهای اِالضركاوه اما
ایه ٌؿ که او ؾق ویایث ال اما ؼواوث جا او قا به ٠ىوان ٌاركؾ ؼوؾ بپفیكؾ و اما بـه هٍـا ؾوـحوق
ؾاؾ جا م١اق ٦اوالمی قا به او بیامولؾ و او به شایی قویؿ که ؼوؾ آمولراق ایمان به اهل ٌا و مّـك
ٌؿ و ٠٭یؿه پاکی پیؿا کكؾ و اما پاکی او قا پىىؿیؿ (کلیىی ،ا کا٨ی.)36 /7 7403 ،

قٔا ویم ؾق مىاٜكه ؼوؾ با شاذلی( ٫ؾاوٍمىؿ مىیعی) آوگاه که ا٠حكا ٦به ٠بـاؾت ٠یىـی

اما
قا ال شاذلی ٫رك٨ث٨ ،كموؾ ٠7یىی چه کىی قا ٠باؾت میکكؾ؟ آیا ٠بـاؾت ؾ یـل ٠بوؾیـث ویىـث؟ آیـا
٠بوؾیث ؾ یل ٠ؿ ا وهیث ویىث؟٘( 6بكوی ،اإلظحصاز ٠لی أهل ا لصاز.)474 /6 7409 ،
اما قٔا به وویله امكی که موقؾ ٬بول شاذلی ٫بوؾ با او اظحصاز کكؾ و او قا معکو کكؾ و او
ؾق پاوػ ظٕكت وحواوىث وؽىی بگویؿ و واکث ماوؿ ،و ایه همان قوي شؿال اظىه اوـث کـه
اما قٔا بكای اِالض ا٠ح٭اؾات شاذلی ٫ال آن اوح٩اؾه کكؾ.
۲ـ  .۳ارجاع به فطرت
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ؾق آیات لیاؾی ال ٬كآن مصیؿ بك ٙ٨كت جاکیؿ ٌؿه اوث (ابه بابویه ،ا حوظیـؿ،)697 7954 ،
ُْ ْ
ً
َ َ ُ َ ُْ
َ َ َ ُ
وِ إ َذا ُْ ْ
َ َ ُ ِّ َ َ َ ذ َ ذ ُ ْ َ ْ َ ِّ
وً
مرال ؾق آیه ٌكی٩ه فإِذا رك ِتؤا ِِف اىفي ِ
وم َعؤا الل ُمي ِِصوني ه اِّيوَ فيٍوا اواًْ إِل اى ِ
ُْ ُ َ
ٔن٠( ىکبوت7 8)۵۳ /و هىگامی که بك کٍحی وواق ٌووؿ ،ؼؿا قا ،ؾق ظا یکه ؾیه (ؼـوؾ) قا
ْشوك
ي ِ
بكای او ؼا ُ ركؾاویؿه ،میؼواوىؿ 8و هىگامی که آوان قا به ووی ؼٍکی وصات ؾهؿ ،به واراه آوان
ٌكک میوقلوؿ.6
ؾق ایه آیه به رووهای ال ٙ٨كت ؼؿاشوی اوىان یاؾ ٌؿه اوث ی١ىی آوگاه که اوىان ؾق وـؽحیها
و رك٨حاقیهای ٌؿیؿ رك٨حاق میٌوؾ و ؾوحً ال همه ووائل ٠اؾی کوجاه اوث ،واریـان بـه ٙ٨ـكت
ؾقووی ؼویً بال میركؾؾ و به ؾقراه ؼؿا اوح٥اذه میکىؿ.
اهل بیث ؾق مواقؾی ال ایه قوي ی١ىی اقشا ٞبه ٙ٨كت بكای اِالض مؽا٘بیه ؼویً بیكه بكؾهاوؿ.
ؾق ظؿیری آمؿه اوث که ٌؽّی به اما ِاؾ٠ ٪كْ کكؾ ای ٨كلوؿ قوول ؼـؿا ؼـؿا
قا به مه م١ك٨ی که 8لیكا اهل مصاؾ ه با مه بىیاق وؽه ر٩حهاوؿ و مكا وكركؾان کكؾهاوؿ!.
ً َ ُّ
ٓ
َ ََٓ
لله َهل َس ّك ٓب َت َع ّف ًَّة لط  8آیا جاکىون وـواق کٍـحی ٌـؿهای؟ ٠ـكْ
ظٕكت ٨كموؾ 7يا ػبذ ا ّ
َ َ ٓ ُ َ َ َ ٓ ُ َ َ َ َ ُٓ َ َ َ َ َ َ ُٓ َ
ّه  8آیا اج٩ا ٪ا٨حاؾه اوـث
کكؾ آقی٨ ،كموؾ فهل ك ّغش ّبه دّج ال ع ّفًّة تً ّجّه و ال ّعبادة تغ ًّ
که کٍحی ؾچاق واوعه ٌوؾ و ؾق آوصا وـه کٍـحی ؾیگـكی و وـ ه ٌـىاركی باٌـؿ کـه جـو قا وصـات
َ َ
َ َ َ ً
َ
ٓ َٓ
َ ٓ َ َّ َ ٓ َ
ؾهؿ؟٠كْ کكؾ آقی ،ظٕكت ٨كموؾ ف َهل ت َؼل َك لل ُبه ُه ًَ ّاله أ َّو ش ّٓئا ّه َى األش َّ ّاء ل ّاد ِس َػلی أ ٓو
َ ِّ
َ
ُيخل َص َه ّه ٓى َو ٓسط ّت َه  8آیا ؾق آن هىگا اظىان کكؾی که هم اکىون ویم ٬ؿقجی اوث که میجواوؿ جو
َ َ َ َّ ُ ُ َ ُ ٓ َ
لله الم ّاد ُس
قا ال آن وق٘ه هو ىاک وصات ؾهؿ؟ ٠كْ کكؾ آقی 8اما ٨ كموؾ فز ّله الشيٓء هى ا
ُ َ
ُ َ
َ ٓ
َ ٓ َ َ
َػلی ّاْل ٓي َج ّاء َد ّٓج ال ُه ًٓ ّجيَ َو َػلی ّاْلغاح ّة َد ّٓج ال ُه ّغّج 8او همان ؼؿایی اوث که می جواوؿ جو قا
وصات ؾهؿ آوصا که وصاتؾهىؿه ای ویىث و به ٨كیاؾت قوؿ ،آ وصا که ٨كیاؾ قوی ویىـث( 6ابـه
بابویه ،ا حوظیؿ.)690 7954 ،
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و ؾق ظؿید ؾیگكی آمؿه اوث که و٬حی ماؾقی بـك اذـك ٍ٨ـاق بـكاؾقان٨ ،كلوـؿ ؼـوؾ قا ال ؼـوؾ
میقاوؿ و ٘كؾ میکىؿ٠ ،لی آن لن و بكاؾقاوً قا ؾق م٭ابل وشؿان اؼال٬ی ٬كاق میؾهؿ و ٨كمـان
میؾهؿ که ٨كلوؿ پىك او با الؾواز کىؿ که ؾق ایه هىگا لن ٨كیاؾ لؾ آجً ،آجـً .ای پىـك ٠مـوی
قوول ؼؿا آیا میؼواهی مكا همىك پىك ٬كاق ؾهی؟ به ؼؿا ایه ٨كلوؿ مه اوث .بكاؾقان مه مكا بـه
مكؾی ٌوهك ؾاؾوؿ که پؿقي ٤ال آلاؾ ٌؿه بوؾ .ایه پىك قا مـه ال او بـه ؾویـا آوقؾه ا  .و٬حـی بچـه
بمقگ ٌؿ به مه ر٩حىؿ او قا اوکاق کىم ،و ی اکىون ا٬كاق میکىم که ایه بچه مه اوث ؾ م ؾق میـك او
میشوٌؿ .ماؾق ؾوث پىك قا رك٨ث و ال مصله ؾاوقی ؼـاقز ٌـؿ (کلیىـی ،ا کـا٨ی/3 7403 ،
469ـ.)464
آقی ال آوصا که ؾق وشؿان اؼال٬ی مكؾ  ،الؾواز بـا مـاؾق امـكی واپىـىؿ و لٌـث اوـث،
٠لی ؾق م٭ا ٕ ٬اوت و بكای کٍ ٧وا١٬یث ،ال ٬ؿقت ویكومىؿ وشؿان اؼال٬ی اوح٩اؾه کكؾ
و ٔمیك با٘ه لن قا آٌکاق وموؾ و او قا بك آن ؾاٌث که بك ؼال ٦میل ٜاهكی ؼوؾ به وا١٬یث
پىیاوی ا٬كاق ومایؿ.
بىابكایه کىاوی که ال پیمان ٙ٨كی وكبال میلوىـؿ و بـكؼال٨ ٦كمـان ا یـا جکـویىی و وشـؿان
اؼال٬ی ٠مل میکىىؿ ،ؾق ایه شیان همواقه ؾق ٌکىصه قواوی و أٙكاب بـه وـك میبكوـؿ و مـوقؾ
مالمث و٩ه ّوامه ؼوؾ هىحىؿ و ؾق ٬یامث ویم به ٠فاب ا یی رك٨حاقوؿ (همان.)۵۵۲ ،
۲ـ  .۴جهلزدایی

بىیاقی ال رىاهان و اوعكا٨ات اوىان ال شیل و واؾاوی او وكچٍـمه میریـكؾ ،بىـی اوـكائیل بـه
ؾ یل شیا ث ال ظٕكت مووی میؼواهىؿ که ماوىؿ بثپكوحان بكای آویا هم بحی ٬ـكاق ؾهـؿ (ق.
ک ا٠كا )1۲۱ /٦و مكؾ لمان ظٕكت ووض٠ لـی ق٤ـم جاليهـای آن ظٕـكت بـه وی ایمـان
ویاوقؾوؿ ایه به ؼا٘ك شیا حی بوؾ که ؾق آویا وشوؾ ؾاٌث (ق .ک هوؾ )۲۹ /و ٬و وٖ ارـك بـه
٠مل ٌىی ٟهمصىهبالی قوی آوقؾ به ٠لث همان شیا ث و وـاؾاوی بـوؾ کـه ؾق وشـوؾ آویـا قیٍـه
ؾواوؿه بوؾ (ق .ک ومل )۳۳ /و بكاؾقان یوو ٧هم که بـه وی ظىـاؾت وقلیؿوـؿ وكچٍـمه آن
َ
 221همان شیا ث و واؾاوی آوان بوؾ (ق .ک یوو )۱۹ /٧و امـا ِـاؾ ٪هـم ؾققوایحـی ٨كمـوؾ 7ال
ٓ
َ َ َ
ُه ّص َّبة أ ٓػظ ُن ّه َى ال َج ٓهل7 86هیچ مّیبحی بمقگجك ال مّیبث شیا ث ویىث( 6م٩یؿ ،اإلؼحّاَ،
َ
ٓ
َ َ
 .)642 7479و ؾق قوایث ؾیگكی ٨كموؾ 7ال َػ ُذ َّو أض ُّش ّه َى ال َج ٓهل 8هیچ ؾٌمىی ،لیان بؽًجـك ال
شیا ث ویىث( 6کكاشکی ،کىم ا ٩وائؿ )1۹۹ /1 1۴1۰ ،ال ایـه قوی ٬ـكآن کـكیم و قوایـات اهـل
بیث به رووههای مؽحل ٧بك اهمیث شیللؾایی و اٙ٠اء بیىً جأ کیؿ وقلیؿهاوؿ که به مـواقؾی ال
آن اٌاقه میركؾؾ

یک ـ تأ کیذ بر ػلن آهىزی

دو .بیاو اقسام گًاهاو

راهی شیل ال اِل رىاه و راهی ٩٤لث ال مؤو ٞرىاه اوث ،به ٠باقت ؾیگك ا٨كاؾی هىحىؿ که
مكجکب ٠مل ؼال٨ی میٌووؿ و ظال آوکه ال اِل ؼال ٦بوؾن آن یا آراهی وؿاقوؿ و یا ٤ا٨لىـؿ ،قاه
اِالض ایه ؾوحه ال ا٨كاؾ ٌىاؼث ِعیط وىبث به رىاه اوث ،اهـل بیـث بـكای ایـه مىٝـوق ؾق
اظاؾید مؽحل٩ی م١ىا و مّاؾی ٫و ا٬ىا رىاهان قا جبییه ٨كموؾهاوؿ ،یکـی ال اظـاؾیری بـه ِـوقت
مّ٩ل به بیان ا٬ىا رىاهان پكؾاؼحه ظؿیری اوث ال اما کاٜم که ٨كموؾ ٠مكو به ٠بیؿ (یکـی

روشهای شناختی در تربیت اصالحی از دیدگاه احادیث

وؽىحیه آیات ٬كآن کكیم که بك پیامبك ركامی اوال  والل ٌـؿه بـه ؼواوـؿن ٨كمـان ؾاؾه[ ]۳و
ّ
ؼؿا قا به ٠ىوان م١لم به ٬لم م١ك٨ی وموؾه[ ]۵و ؾق آیهای ؾیگك به ٬لم وورىؿ یاؾ کكؾه[ ]۲و ؾق قوایـات
ائمه اهل بیث به ٠باقات و ٠ىاویه رووارون بك اهمیث ٠لم و و٭ً آن ؾق اِالض و ٨ـكاهم وـالی
لمیىه هؿایث بٍك جأ کیؿ ٌؿه اوث.
اما کاٜم٨ ،٭ه قا که ٠لم ؾیهٌىاوی اوث بـه ٠ىـوان کلیـؿ بّـیكت و ٠بـاؾت کامـل و قاه
قوی ؿن به مؿاقز ٠ا ی ؾق اموق ؾیه و ؾویا ؾاوىحه و می٨كمایؿ َ 7ت َف َّم ُهىا فی ديى الله َفئ َّو ٓالف ٓم َوه ه ٓف َت ُ
واح
ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ
الوذيى َو ُّ
الغ َب ُب إ َلی ٓال َم ًَاصل َّالشف َّؼة َو ُّالش َتب ٓال َجل َّلة فی ِّ
ٓال َبص َّشة َو َت َم ُام ٓالؼ َب َادة َو َّ
الوذ ٓي َّا٨ 8٭ـه (و ؾیـه
ّ ّ ّ
ّّ ّ ّ
ّ ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ٌىاوی) کلیؿ بّیكت و ٠باؾت کامل اوث و قاهی اوث بكای قویؿن به م٭امات بـاال و قجبـههـای
بمقری ؾق ؾیه و ؾویا اوث( 6مصلىی ،بعاقاالوواق.)۲۰۱ /۲ 7479 ،
ّ
و اما با٬ك ؾق ظؿیری ،جىبیه و مصالات قا بكای کىی که ج٩٭ه وکىـؿ قوا ؾاوىـحه ،می٨كمایـؿ
ِّ َ َ
ِّ
َ َ َّ
َٓ ُ ُ
ّت ب َش ٍّ
اب ه ٓى َش َ
الذ ّيى أل ٓو َج ٓؼ ُته 8ارك شواوی ال شواوان ٌـی١ه وـمؾ مـه
اب الش َّؼ ّة ال َي َتفم ُه ّفی
ب
ّ
ّ
7لى أ ّت ّ
آوقؾه ٌوؾ که ؾق اموق مىائل ؾیىی ج٩٭ه وىمایؿ ١ٙ٬ا او قا مصالات ؼواهم کكؾ( 6بك٬ـی ،ا معاوـه،
.)664 /7 7937
وحیصه آوکه مؤو٠ ٞلمآمولی و ؾق قأن آن ٠لـم ؾیـه ٌىاوـی ؾق آمولههـای ؾیىـی بـه اوعـاء
مؽحل ٧موقؾ جوشه شؿی ٬كاق رك٨حه اوث و امامان و او یاء ؾیه بك آن جأکیؿ ومـوؾهاوـؿ جـا اوىـانها
بحواوىؿ به قاظحی قاه و١اؾت ؼـوؾ قا جٍـؽیُ ؾهىـؿ و بـا پیـكوی ال آن ،مىـیك کمـال و بىـؿری قا
بپیمایىؿ ،و ٨كاریكی ٠لم ؾیه ،و آٌىایی با آن به همان میمان که ؾق ج١ییه مىیك او یه و بـكای قوـیؿن
ّ
به و١اؾت موذك اوث ؾق بال ركؾاوؿن اوىانهای رمكاه کـه ؾق مـىصالب ٨ىـاؾ ٤ـكٌ ٪ـؿهاوـؿ ویـم
ّ
میجواوؿ موذك واٌ ٟ٬وؾ و قاه قوٌه بىؿری قا به ووی آوان بگٍایؿ ،چىان که به مواقؾی ال آن اٌـاقه
ؼواهؿ ٌؿ.
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ال وكان م١حم ه) ؼؿمث اما ِاؾ ٪قویؿ و وال کكؾ و وٍىـث و وـپه آیـه ٌـكی٩ه  ذاَّل َ
ِيوَ
ََْ ُ َ َ َ ْ ْ
َْ
َ
اْلذًِ َو اىفؤاِِض( وصـم )۵۲ /قا جـالوت کـكؾ و وـپه ال وـؽه بـال ماوـؿ .امـا
َيخن ِتٔن نتائ ِر ِ
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ِاؾ٨ ٪كموؾ چكا واکث ٌؿی؟ ٠كْ کكؾ ؾووث ؾاق با رىاهان بمقگ کـه ؾق کحـاب ؼـؿای
٠موشل آمؿه اوث ،آٌىا ٌو .
اما ٨ كموؾ آقی ،ای ٠مكو بمقگجكیه رىاهان ٠باقجىؿ ال ٌكک به ؼؿا ،ؼؿاووؿ می٨كمایؿ
َ َ ْ َ ذ َ ُ َ َ ْ َْ ذ َ
َ ْ ُْ ْ
اْلِوث( مائـؿه 8)36 /و پـه ال آن ،رىـاه وومیـؿی ال قظمـث
ْشك ةِاللِ فلد ِرم الل عيي ِّ
 ٌَ ي ِ
ذُ ََْ
ذ َُْْ ْ
ُ
ُ َ
ْ
ْ
َ
ؼؿاوث ،لیكا ؼؿای ٠موشل می٨كمایؿ إُِّ ال ييأس ٌَِ رو ِح اللِ إِال اىلٔم اىاكف ِورون( یووـ/٧
َ
 .)۱۲و وپه ،رىاه ایمه ؾاوىحه ؼوؾ ال مکك و ٠فاب ؼؿاوث ،لیكا ؼؿای بمقگ می٨كمایؿ فال
َْ َ ُ َ ْ
ذ َُْْ ْ ُ َ
ون( ا٠كا .)۹۹ /٦و یکی ؾیگك ال آن رىاهان ٠ا ٪پؿق و ماؾق اوث،
اِس
يأٌَ ٌه َر اللِ إِال اىلٔم اْل ِ
ذ ً َ ًّ
لیكا ؼؿای وبعان ٠ا ٪پؿق و ماؾق قا َ جتارا طلِيا( مكیم )۵۲ /ؼواوؿه اوـث .و رىـاه ؾیگـك ٬حـل
و٩ه اوث که ؼؿاووؿ ؼون او قا معحك ٌـمكؾه ،مگـك بـه ظـ ٫و ؾق مـوقؾ کی٩ـك آن هـم ٨كمـوؾه
ً
َ َ ُ َ َذ
خاِّا فِيٓا( وىاء )۹۵ /و رىاه ؾیگك ٬ف( ٦و جیمث لؾن به) لن (یا مكؾ) پـاکؾامـه
فجزاؤهُ جِٓ ًُ ِ
ُ ُ
ُّ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ٌ
ذاب َع ٌ
ويً( وـوق )۲۵ /و رىـاه
اوث ،لیكا ؼؿای بمقگ می٨كمایؿ ىعِِٔا ِِف اُِّيا و اْلخِرة ِ و لًٓ ع
ظِ
ً
ذ َ ْ ُ ُ َ ُُ
ؾیگك ؼوقؾن مال یحیم اوـث ،لیـكا ؼـؿای ٠موشـل می٨كمایـؿ إٍُِوا يوألئن ِِف بوؤُ ِِٓ ًْ ُوارا َو
َ
َش َي ْصي ْٔ َن َشعِريا( وىاء )1۰ /و رىاه ؾیگك ٨كاق کكؾن ال میؿان شى بـا ؾٌـمه اوـث ،لیـكا ؼـؿای
َ َ ْ ُ َ ِّ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ُ ذ ُ َ َ ِّ ً
َ ْ ُ َ َ ِّ ً
َ ََ ْ َ َ َ
َوب ٌ َ
ِوَ
٠موشل می٨كمایؿ و ٌَ ئل ًِٓ ئٌئ ِ ٍذ َةره إِال ٌخحرفا ىِل ٍ
ِخال أو ٌخحِّيا إِل ف ِئ ٍث فلد ةواَ ةَِ ٍ
ْ
ْ
ْ
ذ
اللِ َو ٌَأواهُ َج َِٓ ًُ َو ةِئ َس ال ٍَ ِص ُري( او٩ال 8)1۵ /و رىاه ؾیگك قباؼواقی اوث لیكا ؼـؿای ٠ـم و شـل
ذ َ َْ ُ ُ َ
َُ ُ َ ذ َ َُ ُ ذ ََ َ ذُ ُ ذ ْ ُ َ َْ
ٔن ِّ
وس( ب٭ـكه/
می٨كمایؿ اَّلِيَ يألي
الربا ال يلٔمٔن إِال نٍا يلٔم اَّلِي يخختوّ الظويوان ٌِوَ الٍ ِ
َ ََ ْ َ ُ ََ
وَ
 )۲۲۳و رىاه ؾیگك وعك و شاؾوركی اوث ،لیكا ؼـؿای ٠موشـل می٨كمایـؿ و ىلود عيٍِؤا لٍ ِ
ْ َ ْ َ
ْ َ ُ َُ
الق( ب٭كه )1۰۲ /و رىاه ؾیگك لوا اوث لیكا ؼؿای ٠م و شل می٨كمایؿ
اطَتاه ٌا ه ِِف اْلخِرة ِ ٌَِ خ ٍ
َُْ
َ ْ َْ َْ
َ َ ْ َ َ ً ُ َ ْ َُ ْ َ ُ َْ َ ْ َ
ِياٌ ِث َو َي ُْل فِي ِّ ٌُٓاُا٨( ك٬ان۵۱ /ـ )۵۹و رىاه
َ و ٌَ يفعو ذل ِم ييق أذاٌا يَاعف ه اىعذاب ئم اىل
ْ ََ ً
َْ
ذ َ َْ َُ َ َْ
وَتونةِعٓو ِد اللِ َو أيٍواُ ًِِٓ ثٍِوا
ؾیگك وورىؿ ؾقو ٢اوث ،لیكا ؼؿای ٠موشل می٨كمایؿ اَّلِيَ يظ
َ ً ُ
ْ
َ َ َ
 221كيِيال أوئل َِم ال خالق ل ُٓ ًْ ِِف اْلخ َِرة( آل ٠مكان )۲۲ /و رىاه ؾیگـك ؼیاوـث ؾق ٤ىیمـث اوـث لیـكا
َ ْ َ ْ ُْ َْ
َ ذ ََْ ْ َ
َ
ِياٌو ِث( آل ٠مـكان )1۵1 /و رىـاه ؾیگـك
ت ةٍِا غو ئم اىل
ؼؿای ٠موشل می٨كمایؿ و ٌَ يَيو يأ ِ
َُ ْ
ُُْ ُُ ُُْ
جتوآًْ َو جِؤبًٓ َو
٠ؿ پكؾاؼث لکات اوث ،لیكا ؼؿای ٠ـم و شـل می٨كمایـؿ فخهؤى ةِٓوا ِ
ُظ ُٓ ُ
ٔر ُْ ًْ( جوبه )۵۳ /و رىاه ؾیگك ٌـیاؾت ؾقو ٢و کحمـان ٌـیاؾت اوـث ،لیـكا ؼـؿای ٠موشـل
َْ
َ ذ
ْ
می٨كمایؿ َ و ٌَ َْ يَل ُخ ٍْٓا فإُِ ُّ آذ ًٌِ كي ُت ُّ( ب٭كه )۲۱۵ /و رىاه ؾیگك جكک ٠مؿی ومال یا واشب ا یی
ؾیگك اوث ،لیكا قوول ؼؿا٨ كموؾه اوث هك که ٠مؿا ومـال قا جـكک کىـؿ ال ٠یـؿ و امـان ؼـؿا

سه .بیاو آثار و ػىاقب گًاه

ب١ؿ ال ٌىاؼث ٠ىـاویه و مؤـو٠ات رىـاهٌ ،ـىاؼث آذـاق و ٠وا٬ـب رىـاه ،میمجـكیه ٠امـل
بالؾاقوؿه ال رىاه و مّ١یث اوث ؾق آمولههای ٬كآن کكیم و قوایات اهل بیث بكای بكظفق ؾاٌحه
اوىانها یکی ال قاههایی که بیان ؾاٌحهاوؿ بیان آذاق و ٠وا٬ب رووارون رىاه اوث که مواقؾ مؽحل ٧آن
بیان میٌوؾ
 .1هايذگاری گًاه

ا٠مال اوىان ؾق رفق لمان وابوؾ ومیٌووؿ و به بوجه ٨كاموٌی وپكؾه وؽواهىـؿ ٌـؿ ،و بـه ج١بیـك

ََ َْ َْ َْ َ
ال َذ ذرة َخ ْرياً يَ َرهُ
٬كآن کكیم هك آوکه ال هك ٠ملی اوصا ؾاؾه ٠مل ؼوؾ قا ؼواهؿ ؾیؿ فٍَ يعٍو ٌِرل
َ َ َ ْ َ ْ َْ َ َذ َ ًّ
َشا يَ َرهُ( ل مال3 /ـ )4ؾق قوایات اهل بیث ظحی به رىاهان کوچـک هـم
* وٌَ يعٍو ٌِرلال ذرة

جوشه ؾاؾه ٌؿه که مباؾا ّ
جّوق ٌوؾ رىاهان کوچک اقلي ظىابقوی وؿاقوؿ ،ابوبّـیك میرویـؿ
َ َّ َ َ َ ً ُ ُ َ َ ُ ُ ُٓ
َ ُّ
َّ ُ ٓ ُ َ َّ
الوز ُيىب فوئو لهوا طالبوا َيموىل أدوذك ٓن :أري ُ
وب َو
اِ ّهوى
ّ
ّ
ٌَىیؿ اما با٬ك می٨كموؾ 7اتمىا المذم َوش ّ
ّ
ّ
َ ُْ ُذ َ
َّ َ َ َ َّ ُ ُ
َٓ
َ ُْ ُ َذ ُ
ُ
شَ َأ ِْ َص ْيِاهُ
ني( یه/
ت
ٌ
إ
ِف
ٌامٍ
أ ٓعتغ ّف ُش؛ ّإو الله ػ َّض َو جل َيمىلَ  :و ُلخب ٌاكدمٔا َو آذارًْ َو ُك ْ ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
َ ْ َ
َّ
ذ
ذ ْ َ ُ ْ َ َذ ْ َ َ ََ ُ ْ
َ َ َ
َْْ
َ )1۲و لال ػ َّض َو َجل :إُِٓا إِن حم ٌِرلال ِت ٍث ٌَِ خ ْرَ ٍل فخلَ ِِف صخ َر ٍة أ ْو ِِف الص
وٍاوات أ ْو ِِف اْلر ِ
ِ
ُ ذ َ َ ٌ َ
َْ َ
لل ىوِيف ختِ ٌري ( ٭مان 8)1۵ /ال رىاهان کوچک بپكهیمیؿ که آویا هم بالؼواوـث
ت ةِٓا الل إِن ا
يأ ِ
کىىؿه ؼواهىؿ ؾاٌث .ممکه اوث کىی بگویؿ رىاه میکىم و ب١ؿ اوـح٩٥اق مـیکىم و ـی ؼـؿای
٠موشل می٨كمایؿ 7و آوچه قا ال پیً ٨كوحاؾوؿ و آذاقٌان قا میوویىیم 8و همه چیم قا ؾق (کحـاب)

روشهای شناختی در تربیت اصالحی از دیدگاه احادیث

و٠یؿ و امان قوول ؼؿا بیماقی شىحه اوث .و رىاه ؾیگك ٠یؿ ٌکىی و  ٟٙ٬قظم اوث لیكا ؼـؿای
ُ َ َُ ُ ذْ َ ُ
وث َو ل َ ُٓ ْ
ؤَ ذ
وً ُش ُ
ار( ق٠ـؿ )۲۳ /وـپه امـا
اِّ
٠م و شل ؾق موقؾ آوان می٨كمایؿ أوئل ِم لٓوً اليعِ
ِ
کاٜم٨ كموؾ ٠مك به ٠بیؿ ال معٕك اما ِاؾ ٪بیكون ق٨ث ؾق ظا ی که ٨كیـاؾ او بـه ركیـه
بلىؿ بوؾ و میر٩ث هالک ٌؿ هك که به قأی ؼوؾ وؽه ر٩ث و ؾق ٕ٨یلث و ؾاوً با ٌما وحیمه
کكؾ( 6کلیىی ،ا کا٨ی641 /6 7403 ،ـ.)644
الل به ـکك اوث که ؾق پایان ایه ظؿید محاذك ٌؿن ٠مكبه ٠بیؿ ال ؾو شیث اوث
 .1جعث جأذیك ٕ٨ائل و ٠لم اما ٬كاق رك٨حه ،چكا که می رویؿ  7هله هى لال بشأيه وياصػكن
في الفضل والؼلن7 86کىی که ؼوؾ قأیی کىؿ و ؾق ٕ٨یلث و ٠لم با ٌـما مىال٠ـه کىـؿ هـالک
ٌؿه اوث.6
 .۲بیان ا٬ىا رىاهان کبیكه ویم ؾق او جأذیك رفاٌحه و ركیههای بلىؿ او به ؼا٘ك محـأذك ٌـؿن او ال
همیه شیث اوث.
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پیٍوای قوٌىگك بكٌمكؾهایم .6و ویم می٨كمایؿ 7ؾق ظ٭ی٭ث ،ارك آن (کكؾاق جو) هم ولن ؾاوـهای ال
وپىؿان باٌؿ و ؾق ِؽكه یا ؾق آومانها یا ؾق لمیه ٬كاق ریـكؾ ؼـؿا آن قا (بـكای ظىـاب) مـیآوقؾ
[چكا] که ؼؿا ٙی ٧و آراه اوث( 6کلیىی ،ا کا٨ی.)630 /6 7403 ،
ُ َْ
بىابكایه بایؿ ؾاوىث که رىاه اوىان ال بیه وؽواهؿ ق٨ث و ؾق قولی که به ج١بیك ٬كآن کكیم توتى
ذ َ
الَّسائ ُِر٘( اق )5 /٪اوث آٌکاق ؼواهؿ ٌؿ و ارك اوىان بؿاوؿ که قولی پكووؿه ا٠مـال او بـك مـال
ؼواهؿ ٌؿ و١ی میکىؿ ا٠ما ی که موشب قووایی او ؼواهؿ ٌؿ اوصا وؿهؿ و ال رىاهـان ٨اِـله
بگیكؾ و ال رىاهان رفٌحه جو به ومایؿ .
 .۲آثار هؼًىی و روحی گًاه

بكؼی ال اوىـانها ال بیماقیهـای قوظـی و م١ىـوی قوـس میبكوـؿ ،واشبـات قا بـی ق٤بـث اوصـا
میؾهىؿ ،ظال ومال ٌب وؿاقوؿ ،میؼواهىؿ ٠باؾت کىىؿ و ی جو٨ی٠ ٫باؾت ومییابىـؿ ،ایـه ؾقؾی اوـث
که بك اذك ویكون رىاه ؾق وشوؾ بكؼی قاه یا٨حه ،اهل بیث ؾق قوایات ٨كاواوی به آن اٌاقه ٨كموؾهاوؿ
َ َ َ
َُ ُ
ٓ
َ
ىلَ :ها ه ٓى َشيٓء َأ ٓف َغ َوذ ل ٓل َم ٓلوب ه ٓ
وى َخط َّئوة؛ إ َّو ٓالمل َ
وب
م
ي

ي
ب
أ
ٍ
ّ ّ ّ
ّ
ّ ٍ ّ
 .1اما ِاؾ٨ ٪كموؾ 7كاو ّ
َ
ُ
َ َّ َ ٓ َ َ َ ٓ َ ُ َ ِّ َ َ ٓ َ ُ َ ٓ َ َ
َ َ
َٓ
ُ
ل ُّ َى ّال ُغ الخ ّط َّئة ف َما َت َضال ّب ّه دتی تغ ّلب ػلّ ّه فّصّش أػاله أعفله 8پؿق همیٍه می٨كموؾ هیچ چیمی
ماوىؿ رىاه ٬لب قا ٨اوؿ ومیکىؿ٬ ،لب مكجکب رىاه میٌوؾ و آن رىاه ؾق ٬لب میماوؿ جا بـك آن ٤لبـه
مییابؿ و آن قا لیك و قو میکىؿ( 6کلیىی ،ا کا٨ی.)624 /6 7403 ،
َّ َّ ُ َ ُ ٓ ُ َّ ٓ َ َ ُ ٓ َ ُ َ َ َ َّٓ
 .۲ابه بکیك ال اما ِاؾ ٪قوایث وموؾه که ٨كموؾ ّ 7إو الشجل يز ّيب الزيب فّذشم صالة اللّ ّل
َّ
َ ِّ ِّ
الغ ِّّ َئ َأ ٓع َش ُع في َ
َو إ َّو ٓال َؼ َم َل َّ
ّى ّفي الل ٓذ ّن 8آؾمی رىاه میکىؿ و بؿان وـبب ال ومـال
ك
الغ
ى
ه
ه
ب
اد
ص
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ٌب معكو میٌوؾ١ٙ٬ ،ا جأ ذیك ٠مل بؿ ؾق ِاظبً ال جـأذیك چـا٬و ؾق روٌـث وـكیٟجـك اوـث6
(همان.)636 ،
َّ
َٓ ُ َٓ ِ َٓ َ ُ َ َ
 .۵لقاقه ال اما با٬ك قوایث میکىؿ که ٨كموؾ َ 7ها ّه ٓى َػ ٓب ٍذ ّإال َو ّفوي لل ّب ّوه يكتوة بّضواء ف ّوئرا
َ َ
ُّ ُ
َأ ٓر َي َب َر ٓي ًبا َخ َش َد في ُّ
الغ َوى ُاد َو إ ٓو َت َم َ
الً ٓك َتة ُي ٓك َت ِة َع ٓى َد ُاء َفئ ٓو َت َ
اب َر َه َب َرل َه َّ
ىب َص َاد ر ّلوه
ي
الوز
وي
ف
ی
واد
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
َّ َ ُ َ َّ ُ َ ِّ ٓ َ َ َ َ َ َ َّ ٓ َ َ َ َ ٓ َ ٓ ٓ َ ُ ُ َ َ ٓ َ َ ً َ ُ َ َ ٓ ُ
َ َّ َ َ َّ
لله ػوض و جول:
ادبه ّإلی خّ ٍش أبذا و هى لىل ا ّ
الغىاد دتی يغطيَ البّاض ف ّئرا غطی البّاض لن يش ّجغ ص ّ
ذ

َ َْ َ َ ُُ
ُ
ْ
ران َع كئب ِ ِٓ ًْ ٌا َكُٔا يَلصِ ُتٔن( م٩٩ٙیه 8)1۴ /هیچ بىـؿهای ویىـث مگـك آوکـه و٭ٙـه
ّ 221لَك ةو
وپیؿی ؾق٬لب اووث ،چون مكجکب رىاهی ٌوؾ ؾق آن و٭ٙه ،و٭ٙه ویاهی پیؿا ٌوؾ .ارك جوبه کـكؾ
آن و٭ٙه ویاه بك٘ك ٦میٌوؾ .و ارك بك آن رىاهان اِكاق وقلیؿ آن و٭ٙه ویاه ٨مووی ریـكؾ جـا آن کـه
و٭ٙه و٩یؿ قا بپوٌاوؿ ،و چون و٭ٙه و٩یؿ پوٌاوؿه ٌوؾ ِاظب آن ؾیگك به ووی ؼیك بال ومیرـكؾؾ
و ایه وؽه ؼؿای ٠موشل اوث که ٨كموؾ 7هكرم چىیه ویىث ،بلکه آوچه قا به ؾوث میآوقوؿ بـك
ؾلهایٍان (٤لبه کكؾ) و لوگاق ا٨کىؿ( 6کلیىی ،ا کا٨ی.)639 /6 7403 ،

 .۳آثار اخروی گًاه

 .۴آثار ديیىی گًاه

آذاق رىاه جىیا اؼكوی ویىحىؿ ،بلکه همانرووـه کـه رىـاه قوض اوىـان قا جعـث جـأذیك ؼـوؾ ٬ـكاق
میؾهؿ ،لوؿری ؾویوی اوىان قا هم جعث جأذیك ٬كاق میؾهؿ ،جاذیك ایه مىئله ؾق لوؿری مـؤمىیه بـه
مكاجب بیٍحك ال جأذیك آن ؾق ا٨كاؾ ٤یك مؤمه اوث ،هیچگاه وبایؿ ٜاهك لوؿری ک٩اق ،مىـا٨٭یه و آوـان
که بك اذك ٘٥یان رىاه ال مىیك ٠بوؾیث ؼاقز ٌؿهاوؿ قا با لوؿری مؤمىیه م٭ایىه کكؾ ،چه بىـا آوـان
رك٨حاق وىث اوحؿقاز[ٌ ]۱ؿه باٌىؿ ،أ ّما مومىیه که ایمان به ؼؿا ؾاقوؿ و ی بك اذـك ٩٤لـث مكجکـب
ّ
مكٔی ؼؿاووؿ میٌووؿ بك اذك ابحالئاجی که ؾق لوؿری آویـا پؿیـؿ میآیـؿ محىبـه
ا٠مال ؼال ٦و ٤یك
میٌووؿ و جوبه میکىىؿ ،و میم ایه اوث که بؿاوىؿ رىاه ٠الوه بك جباهی آؼكت ،لوؿری ؾویوی آویـا
قا ویم جعث جأذیك ٬كاق میؾهؿ 8اهل بیث بكؼی ال آذاق رىاه ؾق لوؿری ؾویوی قا بیان ٨كموؾهاوؿ
َ َ َّ ُ َ ٓ َ ٓ ٓ َ ٓ ُ َ َ َ َٓ
 .1هٍا به وا م ال اما ِاؾ ٪قوایث میکىؿ که ٨كموؾ 7أها ّإيه لّظ ّهى ّػش ٍق يض ّوشب و ال يكب ٍوة

َّ
َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ
َ
َو َال ُص َذاع َو َال َه َشض إ َّال ب َز ٓيب َو َرل َه َل ٓى ُل ا َ
لله ػ َّض َو َجل ّفي ّكت ّاب ّهَ  :و ٌا أصاةل ًْ ٌَِ م ِصيت ٍث فتٍِا نصوتج
ّ
ٍ ّ ّ ٍ ّ
َ
َ َ ُ َّ َ َ َ َ َ ٓ ُ ُ َ ٓ َ ُ َّ ُ َ ُ
َْ ُ ٍ ْ ُ
ِيل ًْ َو َيعفٔا َع َْ نرِ ٍري لال :حن لال :و ها يؼفى الله أكخش ّهما يؤ ّاخز ّب ّه 8آرـاه باٌـیؿ کـه هـیچ قرـی لؾه
أيد

ومیٌوؾ ،و وكی به وى ومیؼوقؾ و وكی ؾقؾ ومیریكؾ و بیماقی قغ ومیؾهؿ مگك به ؼـا٘ك رىـاهی8
و ایه اوث م١ىای وؽه ؼؿا که ٨كموؾ 7و هك مّیبحی به ٌما قوؿ په به ؼا٘ك ؾوحاوقؾ ٌما اوـث 8و
بىیاقی (ال ؼٙاهای ٌما) قا میبؽٍؿ .6وپه ٨كمـوؾ آوچـه ؼؿاووـؿ ال آن چٍـم میپوٌـؿ ،بـیً ال
رىاهاوی اوث که به ؼا٘ك آن مؤاؼفه میکىؿ( 6کلیىی ،ا کا٨ی.)625 /6 7403 ،

روشهای شناختی در تربیت اصالحی از دیدگاه احادیث

٩٤لث ال ٠وا٬ب ؼٙكواک اؼكوی رىاه موشـب وـك٠ث بـك اوصـا رىـاه میٌـوؾ و ـفتهای
ٜاهكی و لوؾرفق ؾویوی قا لیبا شلوه میؾهؿ ،ظ ٫واؾیؿه میٌوؾ ،و اقجکاب ا٠مـال لٌـث و پلیـؿ
ّ
٠اؾی میركؾؾ 8و یکه جوشه به ٠وا٬ب اؼكوی رىاه ،اوىان قا ال اؾامه رىاه بـال مـیؾاقؾ ،ؾق قوایـات
اهل بیث مواقؾی ال آن ٠وا٬ب ؼٙكواک بیان ٌؿه جا ٌایؿ ٠املی بالؾاقوؿه ال رىاه باٌؿ.
مىم ٟبه ٠بؿا ملک ال اما ِاؾ ٪قوایث میکىؿ که ٨كمـوؾ قوـول ؼـؿا٨ كمـوؾ ّ 7إ َّو
َ ُ َ َ
ٓ
ٓ َ
ُ
َ َ
ََ
ال َؼ ٓب َذ ل ُّ ٓذ َب ُظ َػلیر ٓي ٍب ّه ٓى ر ُي ّىب ّه ّهائة َػ ٍام َو ّإ َّي ُه ل َّ ًٓظ ُش ّإلی أ ٓص َو ّاج ّه ّفي ال َج ًَّ ّة َي َت ًَ َّؼ ٓمى 8بىـؿه بـه ؼـا٘ك
یکی ال رىاهاوً یکّؿ وال ظ ٛ٩میٌوؾ و ؾق آن ظال به همىـكاوً میوگـكؾ کـه ؾق بیٍـث ال
و١مثهای بیٍحی بكؼوقؾاقوؿ( 6کلیىی ،ا کا٨ی.)636 /6 7403 ،
ایىیا جىیا بكؼی ال آذاق و ٠وا٬بی اوث که ؾق آؼكت محوشه ا٨كاؾ رىاهکاق میٌـوؾ و ظـال آن کـه
ؾق ایه ؾویا ال آن ٤ا٨لىؿ و جوشه ؾاؾن به آویا میجواوؿ یکی ال بیحكیه ٠وامل بالؾاقوؿه ال رىاه باٌؿ.

221

ٓ
َ ٓ
َّ ٓ
ٕ٨ .۲ــیل بــه یىــاق ال امــا بــا٬ك قوایــث میکىــؿ کــه ٨كمــوؾ ّ 7إ َّو ال َؼ ٓبو َوذ ل ُّووز ّي ُب الووزي َب
َ
ف ُّ ٓض َوی َػ ًٓ ُه ِّالش ٓصق 8بىؿه رىاه میکىؿ و بؿان وبب قولی ال او بالؾاٌحه میٌوؾ( 6همان.)630 ،
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٠ .۵بان به ابی هالل ٌامی ٤ال اما قٔا میرویؿ ٌىیؿ که امـا قٔـا می٨كمـوؾ
َ َْ َ ُ ُ َْ َُ َ َ ْ َ َ
ُ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ُّ ُ
نن ه َ
نى ْاَ َنب ََلم َهنا ََننْ
ُ َُ ْ
ي
7کلما أحذ
ِ
ىب ها َن یكىيىا یعملىو ،أحذث اَلنه َه ِ
ث اَ ِعباد ِهى اَذ ِ
ً
َ ُ ُ َْ ُ َ
یكىيىا یعزفىو 8هكراه بىؿران رىاهی پؿیؿ آوقوؿ که ٬بال ،آن رىاه قا اوصا وؿاؾه بوؾوؿ ،ؼؿاووـؿ هـم
ِ
ً
بالیی پؿیؿ آوقؾ که ٬بال آن بال قا ومیٌىاؼحىؿ( 6همـان 8631 ،کلیىـی ،ا کـا٨ی /۲ 7403 ،بـاب
ا فووب ،اظاؾید 1۱ ،و  ۲۲و  ۲۵و  ۲۴و .)۲۳
 .۵آثار گًاه در يسل ايساو

اذك رىاه جىیا بك ؼوؾ اوىان ویىث ،بلکه راهی رىاه بك ٨كلوؿان اوىان هم جأذیك رفاق اوث آن هـم
وه یک وىل بلکه جا چىؿیه وىل په ال آن قا هم جعث جاذیك ٬كاق میؾهؿ 8و ایه یکی ؾیگك ال آذاقی
اوث که ؾق قوایات اهل بیث بیان ٌؿه اوث
ولیمان ش٩١كی ال اما قٔا قوایث میکىؿ که ٨كموؾ َ 7أ ٓو َدی ا ُ
لله َػ َّوض َو َج َّول إ َلوی َيبويٍّ هوىَ
ّ ّ
ّ

ُ ٓ ُ َ
ُ َ َ
ُ َ
ِ َ
ُ َ
َ
ٓ َٓ
ُ
َ ُ ُ
األي ّب َّ ّاء ّإرا أ ّط ٓؼت َس ّضّت َو ّإرا َس ّضّت َب َاسكت َو ل ّٓ َظ ّل َب َشك ّتي ّي َه َاية َو ّإرا ُػ ّصوّت غ ّض ٓوبت َو ّإرا غ ّض ٓوبت
ٓ
َل َؼ ًٓ ُت َو َل ٓؼ ًَتي َت ٓب ُل ُ َّ
الغ ّاب َغ ّه َى ال َى َسی 8ؼؿای ٠موشل به یکی ال پیامبكان ؼوؾ وظی ٨كوحاؾ که هـك
ّ

راه ا٘ا٠ث ٌو ؼوٌىوؾ ٌو  ،و چون ؼوٌىوؾ ٌو بكکث ؾهم و بكکث مه پایان وـؿاقؾ .و امـا ارـك
وا٨كماوی ٌو ؼٍمگیه ٌو و چون ؼٍمگیه ٌو ١ىث کىم و ١ىث مه جا ه٩ث پٍث میقوؿ6
(کلیىی ،ا کا٨ی.)631 /6 7403 ،
ٌایؿ مكاؾ ال ١ىث ،آذاق ؾویوی ماوىؿ ٨٭ك ،بال ،بیمـاقی ،ظـبه ،مٝلومیـث و امرـال آن باٌـؿ،
ً
چىان که م١موال ؾق ٨كلوؿان وحمکاقان ؾیؿه میٌوؾ و ایه همان کی٩ك پؿقان آوان اوث ،چىاوکه ٬كآن
ْ ْ َ ذ َ َْ َ ُ
َ ً َ ُ
ْ َ ْ ْ ُ ِّ ذ ً
َ ْ
وعافا خوافٔا َعيوي ِٓ ًْ( وىـاء7 8)۹ /و
کكیم می٨كمایؿ َ وْلَخض اَّلِيَ لٔ ح َركٔا ٌَِ خيف ِِٓوً ذريوث ضِ
کىاوی که ارك ( بك ٨كْ) وىل کم جواوی ب١ؿ ال ؼوؾ بكشای رفاقوؿ ،بك (آیىؿه) آوان میجكوىؿ ،بایؿ
(ال وحم ؾقباقه یحیمان مكؾ ویم) بیكاوىؿ.]5[6
 .۶آثار اجتماػی گًاه

رىاه ٠الوه بك آذاق ٨كؾی ،آذاق اشحما٠ی هم ؾاقؾ ماوىؿ جىلٗ اوىانها و ظاکمان وحمگك بك شام١ه.
 .1یووه به ی١٭وب ال اما ِاؾ ٪قوایث میکىؿ که ٨كموؾ 7إ َّو َأ َد َذ ُك ٓن َل َّ ٓك ُخ ُش به ٓال َخ ٓى ُف ه َ
وى
ّّ
ّ
ّ
َ
َ َّ
َ
ُّ ٓ َ َ َ َ َ َّ ُّ ُ
ىب ف َت َىل ٓى َها َها ٓاع َتط ٓؼ ُت ٓن َو ال َت َم َاد ٓوا ّف َّها 8راهی ٨كؾی ال ٌما رك٨حاق جكن
ي
الغلط ّاو و ها ر ّله ّإال ّبالز ّ
٨كاوان ال ولٙان میٌوؾ ،و ایه ویىث مگك به ؼا٘ك رىاهاوی که اوصا ؾاؾه اوث ،په جا میجواویـؿ
ال رىاهان بپكهیمیؿ و بك رىاهان اِكاق ووقلیؿ( 6کلیىی ،ا کا٨ی.)631 /6 7403 ،

َُ ُ
َّ َ
ىل ا ُ
لله َػ َّض َو َجول ّإرا َػ َصوا ّيي
٠ .۲باؾ به ِییب ال اما ِاؾ ٪قوایث میکىؿ که ٨كموؾ 7يم
َ
َ
ُ
َ
َّ ٓ
َه ٓى َػ َشف ًّي َعلط ُت َػل ّٓ ّه َه ٓى ال َي ٓؼ ّشف ًّي 8ؼؿای ٠م و شل می٨كمایـؿ ارـك کىـی کـه مـكا میٌىاوـؿ

ّ
وا٨كماویا کىؿ ،کىی قا بك او مىلٗ کىم که مكا ومیٌىاوؿ( 6همان.)632 ،
ایىیا جىیا بؽٍی ال وؽىان اهل بیث اوث که ؾق قاوحای اِالض شام١ه بیان ٌؿه ،هك ّ
مكبی
ؾیگكی ویم بایؿ ٔمه آٌىایی با آوـیبهـای مـوقؾ ابـحالء محكبیـان ؼـوؾ ،بحواوـؿ بـه وعـو اظىـه
قوٌىگكی وموؾه و ال ٠واقْ و آذاق و آویبهای اوعكا٨ات ّ
محكبیـان ؼـوؾ ؾق لمیىـه امـوق م١ىـوی،
اؼكوی ،ماؾی ،ؾویوی٨ ،كؾی ،اشحما٠ی و شىمی وؽه بگویؿ و به قوٌىگكی ؼوؾ اؾامه ؾهـؿ جـا
بحواوؿ ماوىؿ پؿق و ماؾقی ؾ ىول بك ّ
محكبیان ؼوؾ جاذیك رفاق باٌؿ.

وشوؾ اوىان میؿان وبكؾ میان ؾو ٍکك ٠٭ل و شیل اوث که ارك ٍکك ٠٭ل پیـكول ایـه میـؿان
ٌوؾ ،قوؿ آؾمی به شایی که به شم ؼؿا وبیىؿ ،ارك ٍکك شیل پیكول ایه میؿان ٌوؾ ،ال پىثجـكیه
موشوؾات قوی لمیه هم پىثجك ؼواهؿ بوؾ ،بـك همـیه اوـان پیـامبكان ا یـی و شاوٍـیىان آوـان
ؼوا وحه اوؿ که ؾقؼث ٠٭ل و اوؿیٍه قا ؾق میان پیكوان ؼوؾ باقوق والوؿ جا بحواوىؿ بـه بیحـكیه وعـو
آوان قا به قاه مىح٭یم هؿایث کىىؿ و ال قاه ٔال ث و رمكاهی بـال ؾاقوـؿ ،قوض جوظیـؿ و ٠بوؾیـث و
بىؿری قا ؾق آوان بپكوقاوىؿ و قیٍه ک٩ك و ٌكک و آ وؾری به رىاه قا بؽٍکاوىؿ.
با وشوؾ ایه ،ؼوؾ اوىان هم ؾق پیكولی ٠٭ل یا شیل و ٌیوت ،و٭ـً اواوـی ؾاقؾ ،ارـك مٙـاب٫
ؼواوحههای و٩ىاوی ؼوؾ ٠مل کىؿ و ق٨حاقهای وابؽكؾاوه اوصا ؾهؿٍ ،کكیان شیل پیـكول میٌـووؿ
و ی ارك مٙاب ٫جٍؽیُ ٠٭ل ق٨حاق کىؿ و بك ؼال ٦ؼواوحههای و٩ىـاوی ؼـوؾ ٬ـؿ بـكؾاقؾ٠ ،٭ـل و
ٍکكیاوً به پیكولی میقوىؿ (ؾاووؾی ،ویكه جكبیحی پیامبك و اهل بیث.)1۰۹ /۵ 7943 ،
امیك مؤمىان ٠لی٠ ٭ل قا همچون ٌمٍیكی ّبكان میؾاوؿ و ؾوحوق میؾهـؿ کـه پیـكواوً بـه
َ
ٓ ُٓ َ ِ َ َ َٓٓ ُ ُ َ ِ َ
ََ َ ُُ َ
اط ِغ فا ٓع ُت ٓش خلول خل ّموه
وویله آن ،هواهای و٩ىاوی قا ال بیه ببكوؿ 7ال ّذلن ّغطاء ع ّات ِش والؼمل دغام ل ّ
بذ ٓلم َه َو َلات ٓل َه َى َان ب َؼ ٓمله 8بكؾباقی پكؾهای اوث پوٌـاوىؿه ،و ٠٭ـل ٌمٍـیكی اوـث ّ
بـكان ،پـه
ّ
ّ ّ
ّّ ّ
کمبوؾهای اؼال٬ی ؼوؾ قا با بكؾباقی بپوٌان و هوای و٩ه ؼوؾ قا بـا ٌمٍـیك ٠٭ـل ؼـوؾ بکـً6
(ٌكی ٧ا كٔی ،ویسا بال٤ه 7474 ،ظکمث .)۴۲۴
جما پیامبكان ا یی ؾق مکحبهای جكبیحی ؼوؾ ال ویكوی ٠٭ل اوـح٩اؾه میکكؾوـؿ و بـكای ؾقهـم
ّ
ّ
ٌکىحه ج٭لیؿهای ٤لٗ و مباقله با ا٨کاق وىىصیؿه ،مكؾ قا بـه ج٩کـك و ج١٭ـل میؼواوؿوـؿ و بـؿیه
وویله موشبات آلاؾی آوان ال ٬یؿ و بىؿ ؾویا ،و اِالض و هؿایث آوـان قا ٨ـكاهم میآوقؾوـؿ ،ابـكاهیم

روشهای شناختی در تربیت اصالحی از دیدگاه احادیث

ّ
ّ
۲ـ  .۵دػىت به تفکر و تؼقل
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ؼلیل با ٨كمان ا یی به قوا ث مب١وخ ٌؿ ،و بكای قهایی مكؾ ال شیل و واؾاوی به پا ؼاوـث و
مباقله وصاتبؽً ؼوؾ قا آ٤ال وموؾه ،ال آوان پكویؿ چكا ایـه ّ
مصىـمههای بـی قوض و بـی اذـك قا
میپكوحیؿ؟ آوان ٠مل ؼوؾ قا به ج٭لیؿ ال رفٌحگان ؼوؾ مىحىؿ کكؾوؿ و ر٩حىؿ 7پؿقان ما ایه بثها
قا میپكوحیؿوؿ و ما ویم ال قوي آوان پیكوی میکىیم 6ابكاهیم ایـه ج٭لیـؿ کوقکوقاوـه قا رمكاهـی
ؾاوىث و ٨كموؾ 7هم ٌما و هم پؿقاوحان آٌکاقا ؾق رمكاهی بوؾه و هىحیؿ.6
و٬حی کوًٌهای ظٕكت ابكاهیم بكای هؿایث آوان ذمـكی وـؿاؾ جّـمیم رك٨ـث بثهـا قا
ّ
بٍکىؿ و ؼؿایان ؾقو٤یه قا ؾق هم بکوبؿ جا ٌایؿ بحواوؿ ا٨کاق ؼ٩حه آوان قا با واؾاق کكؾن به ج١٭ـل و
ّ
ج٩کك بیؿاق والؾ و به ایه شیل و واؾاوی آوان پایان بؽٍؿ ،ابكاهیم جّمیم ؼوؾ قا ٠ملی واؼث،
ؾق شام١ه آٌوبی بكپا کكؾ و همگان ؼواوحاق معاکمه ابكاهیمٌ ؿوؿ ،آن ظٕكت بكای ایىکـه ال
ُ ٍّ ذ ُ
ل ْ
وً
٠مل او٭البی ؼوؾ وحیصه وكووٌث وال بگیكؾ همه مكؾ قا مؽا٘ب واؼث و ٨كیاؾ لؾ أف ى
ََ َ ّ َ
ُ
َ َ َُُْ َ
ئن( اوبیاء۳۵ /ـ.)۵۲
ون اللِ أفال حعل
ول ٍِا تعتدون ٌَِ َ ِ
و فا ظٕكت اما ٠لی یکی ال ؾالئل ب١رث اوبیا قا ایه میؾاوؿ که با ابال ٢ؾوحوقهای ؼؿا،
َ َ
َ
ََ َ َ
وّه ٓن ُس ُعول ُه َو َوات َوش ّإل ّٓ ّه ٓن
ظصث قا بك آویا جما ومایؿ و وی٩حههای ٠٭ول آوان قا آٌکاق والؾ 7فبؼوج ّف ّ
َ َ
وه ٓن ه َّخ َاق ف ٓط َشته َو ُي َز ِّك ُش ُ
َأ ٓيب َّ َاء ُه ل َّ ٓغ َت ٓأ ُد ُ
وه ٓن َه ًٓغيَّ ي ٓؼ َمته َو َي ٓذ َت ُّجىا َػ َل ّٓه ٓن ب َّ
الت ٓب ّلّ َو ُي ّخ ُّشوا ل ُه ٓن َدفوا ّئ َى
ّ ّ ّّ
ّ ّّ
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ُُٓ
الؼمىل  8قووالن ؼوؾ قا پـی ؾق پـی ٨كوـحاؾ جـا و٨ـاؾاقی بـه پیمـان ٙ٨ـكت قا ال آوـان بـال شویىـؿ

جواومىؿیهای پىیان ٌؿه ٠٭لها قا آٌکاق والوؿٌ( 6كی ٧ا كٔی ،ویسا بال٤ه 7474 ،ؼٙبه .)1
َ ََ َ ُ َ
َّ
لله أ ٓيب َّ َاء ُه َو ُس ُع َل ُه إ َلوی ػ َ
واد ّه ّإال
ب
همچىیه اما کاٜم به هٍا به ظکم می٨كمایؿ 7ها بؼج ا
ّ ّ
ّ
ّ

َ
ٓ ً
ٓ ً َ ٓ ُ
ل َّ ٓؼم ُلىا َػى ا َ َ ٓ َ ُ ُ ٓ َ َ ً َ ٓ َ ُ ُ َ ٓ َ ً َ َ ٓ َ ُ ُ َ ٓ
لله أ ٓد َغ ُوً ُه ٓن َػموال َو أ ك َمل ُه ٓون َػموال
لله فأدغًه ُن اع ّتجابة أدغًه ٓن هؼ ّشفة و أػلمه ٓن ّبأه ّش ا ّ
ّ ّ
ّ ّ
َٓ َ ُ ُ ٓ ََ َ ً
ُّ ٓ
َ
َ
َ
أسفؼهن دسجة ّفي الذيّا و اْل ّٓخش ّة 8ؼؿاووؿ پیامبكان و قووالن ؼوؾ قا به ووی بىؿراوً و٩كوـحاؾ مگـك

بكای آوکه ؼؿا قا ؾقوث بٍىاوىؿ و ٨كامیه او قا به ؼوبی ٨ـكا ریكوـؿ .بىـابكایه بیحـكیه پاوـػرـوی
ؾ٠وت آوان با م١ك٨ث جكیه آویاوث ،و ؾاواجكیه ا٨كاؾ به ٨كمان ؼؿا ٠ا٬لجكیه آویاوث و کامل جـكیه
آوان ؾق ٠٭ل باالجكیه ؾقشه قا ؾق ؾویا و آؼكت ؼواهىؿ ؾاٌث( 6کلیىی ،ا کا٨ی.)72 /7 7403 ،
پیامبك ركامی اوال  و اهل بیث آن ظٕكت که بكرمیؿران ؼؿا ،شاوٍـیىان پیـامبك و اهـل
210
بیث وبوت هىحىؿ ،همچون اوبیای پیٍیه ؾق وٜی٩ه هؿایث رـكی و اِـالض شام١ـه ؼـوؾ ،یکـی ال
قويهایی که بك آن جأکیؿ وقلیؿهاوؿ و ؾق ٠مل بكای اِالض و هؿایث ال آن اوح٩اؾه کكؾهاوـؿ هماوـا
ؾ٠وت به ؼكؾ وقلی و اوؿیٍـه اوـث امـا ِـاؾ٨ ٪كمـوؾ ال جوِـیههای همیٍـگی ظٕـكت
َ ِّ ٓ َّ َ ُّ َ ٓ َ َ َ َ َ َّ
ّ
الل ّٓل َج ًٓ َب َه َو َّاتك ا َ
لله َس َّب َه8
٠لی و٩اقي به ج٩کك بوؾ و می٨كموؾ 7يبه ّبالتفك ّش للبه و ج ّ
ّ
افػ ّى ّ
ّ
ؾ ـث قا بــا ج٩کــك بیــؿاق کــه ،و پیلویــث قا ؾق ٌـب (بـكای ٠بــاؾت) ال بىــحك شؿاوــال و ؼــوؾ قا
ال(٠فاب)ؼؿاووؿ ،پكوقؾراقت ،ظ ٛ٩که( 6همان.)14 /6 ،

ٓ َٓ

َ

َ

َ

و پیامبك اکك ٨ كموؾ ٓ 7اع َت ٓشش ُذواال َؼمل ُت ٓشش ُذوا َو ال َت ٓؼ ُص ُ
ىه ف َت ًٓ َذ ُهىا 8ال ٠٭ل هؿایث بصوییؿ جا
ّ
هؿایث یابیؿ و آن قا وا٨كماوی وکىیؿ که پٍیمان میٌویؿ( 6کكاشکی ،کىم ا ٩وائؿ.)97 /6 7470 ،

ٓ َٓ َ َ َ َ
َ
ؾق ظؿید ٬ؿوی واقؾ اوث که ؼؿاووؿ ؼٙاب به پیامبك ٨كموؾ َ 7يا أ ٓد َم ُذ ٓاع َت ٓؼ ّمل َػمله ل ٓبول أ ٓو
ٓ
َ
َ ٓ َ
َ َٓ َ ٓ
َيز َه َب ف َم ّى ٓاع َت ٓؼ َمل َػمل ُه ال ُيخ ّط ُئ َو ال َيطغی 8ای اظمؿ ٠٭لث قا به کاقریك پیً ال آوکه ال بیه بكوؾ،

په کىی که ٠٭لً قا به کاق ریكؾ وه به ؼٙا میقوؾ ووه وكکً میٌوؾ( 6ؾیلمی ،إقٌـاؾ ا ٭لـوب

إ ی ا ّواب ( لؿیلمي).)601 /7 7476 ،

ؾق ایه ظؿید هكچىؿ مؽا٘ب اول قوول ؼؿا اوث و ي ال باب 7ايان اػًي يا جواس اعومؼي86
فا اهل بیـث

به ٠ماق ؾق قوایحـی میرویـؿ هـاقون ا كٌـیؿ بـه امـا کـاٜم وامـه ای ووٌـث و ال ظٕـكت
ٓ

َ

ؾقؼواوث موٝ٠ه کوجاه کكؾ ّػظ ًّي َوأ ٓو ّج ٓض 8مكا موٝ٠ه کىیؿ و مؽحّك بگوییؿ!
َ

َّ

َ ِ

ظٕكت ؾق پاوػ او ؾق وامهای ووٌث َ 7ها ّه ٓى شيٓ ٍء َت َش ُاه َػ ّٓ ًُ َه ّإال َو ّف ّّه َه ٓى ّػظة 8هك آوچه قا که
ً
چٍم جو آن قا میبیىؿ١ٙ٬ ،ا ؾق آن موٝ٠های اوث( 6ابه بابویه ،األما ی.)105 7932 ،
اٌیا و ظواؾخ پیكامون ما ؾق ِوقجی می جواوىؿ اوـؿقل ؾهىـؿه باٌـىؿ کـه اوىـان ؾق مـوقؾ آوـان
ّ
ّ
بیىؿیٍؿ و اما ؾق وا ٟ٬پیً ال آوکه او قا موٝ٠ـه کىـؿ ،او قا ؾ٠ـوت بـه ج٩کـك و ج١٭ـل ؾق ٝ٠مـث

ؼؿاووؿ و آوچه ؾق پیكامون اووث میکىؿ.

ال مصمو٠ه قوایات اوح٩اؾه میٌوؾ که اهل بیث که ؼوؾ ّ
م٩ىك و ّ
مبیه ٬كآن کكیم هىحىؿ بـه
ّ
پیكوی ال کال ا یی و٭ً ٠٭ل و ؼكؾ و ج٩کك و اوؿیٍه قا ؾق اِالض ا٨كاؾ بىیاق اقلوؿه جوِی ٧کكؾه

روشهای شناختی در تربیت اصالحی از دیدگاه احادیث

7مه جو قا ّ٬ؿ میکىم ،اما همىایه جو بٍىو .6مؽا٘ب وا١٬ی همه مكؾ هىحىؿ و
ّ
ّ
ّ
ؾق مواقؾی مؽا٘بیه ؼاَ ؼوؾ قا ویم به ؾ٬ث ،ج٩کك و ج١٭ل ؾ٠وت میکكؾوؿ ،اوـما٠یل بـه بٍـك

و ؾق مواقؾ رووارون همگان قا به بیكه وقی ال ایه و١مث ؼؿاؾاؾی ؾ٠وت کكؾه اوؿ.
۲ـ .۶پرهیس از ايذیطه هًفی

به همان میمان که اوؿیٍه ؾق آذاق ٬ؿقت ؼؿا و و١مث های وامعؿوؾ ا یی اوىان قا بـه ؼـؿا و
م١اؾ باوقمىؿ وموؾه و لمیىه اِالض و هؿایث قا ٨كاهم میوالؾ ،اوؿیٍه ؾق رىاه ویم لمیىـه ٨ىـاؾ و
اوصا رىاه قا ٨كاهم واؼحه اوىان قا به اوصا آن ٨كا می ؼواوؿ چىاوکه ظٕكت ٠لی می٨كمایؿ
َ ُو

ٓو

ٓ

َ

ََ
َ ٓ
ُ
اص ی َد َػتٓو ُه ّإل ّٓهَو ا 8کىـی کـه اوؿیٍـه اي ؾق مّ١ـیثها لیـاؾ رـكؾؾ
7هى كخ َش ّفك ُشه فّو ی المؼ ّو

(اوؿیٍهاي) او قا به ووی آن (مّ١یثها) ٨كا میؼواوؿ( 6جمیمـی آمـؿی٤ ،ـكق ا عکـم و ؾقق
ا کلم.)269 7922 ،
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ارك چه ال وٝك ٌك٠ی ٨کك رىاه جا به کاق ظكامی ویاوصامؿ رىاه ویىث و ـی بایـؿ مكا٬ـب بـوؾ کـه
ٌیٙان ال همیه اوعكا٨ات کوچک ووء اوح٩اؾه میکىؿ و لمیىـه رىاهـان بـمقگ قا ؾق اوىـان ٨ـكاهم
میوالؾ اما ِاؾ ٪ال ظٕكت ٠یىی وبی جٍبیه لیبایی ؾق موقؾ ٨کك رىاه لوا ،بیان ٨كموؾوؿ
ٓ 7اج َت َم َغ ٓال َذ َىاس ُّي َ
ّغیَ ف َم ُالىا َل ُهَ :ي ُاه َؼ ِّل َن ٓال َخ ّٓش َأ ٓسش ٓذ َياَ .ف َم َال َل ُه ٓن :إ َّو ُه َ
ىو إ َلی ػ َ
ىعی َكل َ
للوه
وّن ا ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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َ َ َ
َ َ ُ
ََ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ُ ُ َ ٓ َ َ ٓ ُ
ََ ُ َٓ َ َٓ ُ
ّى .لالىا:
ّى َو ال َص ّاد ّل
لله ك ّار ّب
لله تب َاسن و تؼالی ك ّار ّبّى و أيا آه ُشك ٓن أو ال تذ ّلفىا ّبا ّ
أه َشك ٓن أو ال تذ ّلفىا ّبا ّ
َ َ َ ُ ٓ َ ٓ َ َ ٓ ُ َ َ َ ُ ُ ُ ٓ َ ٓ َ ُ َ ِّ ُ َ ٓ ُ َ ُ ٓ ِّ َ
ٓ َ َ َ َ َّ ُ َ َ
َ َ
الضيوا
لله أهشكن أو ال تضيىا و أيا آهشكن أو ال تذذحىا أيفغوكن ّب
لله ّصديا .فمالّ :إو هىعی ي ّبيَّ ا ّ
يا ُسوح ا ّ
َ
َ
َ
َ
َ ٓ ً َ ٓ ٓ َ ٓ ُ َ َّ َ ٓ َ َّ َ َ ٓ َ ُ ِّ َ َ َ
َ ٓ ُ َ َّ َ ٓ َ َ َّ َ َ ُّ َ
الوذخ ُاو َو
الضيا ك َاو ك َم ٓى أ ٓول َذ ّفي بّ ٍت هضو ٍق ،فأفغذ التض ّاو يوك
فضال ػى أو تضيىا ،ف ّئو هى دذث يفغه ّب
ّ
ٓ
َ
ّإ ٓو ل ٓن َي ٓذ َت ّش ّق ال َب ّٓ ُت 8ظواقیون ومؾ ٠یىی ركؾ آمؿوؿ و ر٩حىؿ ای م١لم ویکی مـا قا هـؿایث کـه.

٠یىی به آویا ٨كموؾ مووی کلیم ا له به ٌما ٨كمان ؾاؾ که به ؾقو ٢بـك ؼؿاووـؿ جبـاقک و ج١ـا ی
وورىؿ یاؾ وکىیؿ و مه ٌما قا ٨كمان میؾهم که به ؾقو ٢و قاوث وورىؿ یاؾ وکىیـؿ .ر٩حىـؿ یـا قوض
ا له بیٍحك بیان ب٩كماییؿ٨ .كموؾ مووی پیامبك ؼؿا به ٌما ٨كمان ؾاؾ که لوا وکىیؿ و مه به ٌما ٨كمان
میؾهم که ٨کك لوا هم وکىیؿ جا چه قوؿ به ایىکه لوا کىیؿ 8چون کىی که ٨کك رىاه کىؿ ماوىـؿ کىـی
اوث که آجٍی ؾق ؼاوه آقاوحه ؼوؾ بكا٨كوؼحه والؾ ،ؾوؾ آن آجً لیىثهای ؼاوـه قا ٨اوـؿ میکىـؿ
هك چىؿ ؼاوه قا به آجً ،وکٍؿ( 6کلیىی ،ا کا٨ی.)146 /1 7403 ،

۲ـ  .۷تمثیل و تطبیه

ّ
ّ
جمریل و جٍبیه ال قويهای موذك و شفاب ؾق ج١لیم و جكبیث اوث ،راهی یک مٙلـب ٠٭الوـی

و ی وامأوون قا با جمریل و جٍبیه کوجاه و بىیاق واؾه میجوان ٬ابل ٨یم کـكؾ جـا مؽا٘ـب بـه قاظحـی
بحواوؿ پیا قا ؾقیا٨ث کىؿ ،چون اوىان با معىووـات بیٍـحك آٌـىایی ؾاقؾ ،و ـفا اوـح٩اؾه ال قوي
جمریل و جٍبیه م١٭ول به معىون ،موشب آوان ٌؿن ؾقک مىائل ٠٭الوی و ٤یك معىون بـكای او

َ َ َ َ
میركؾؾ ،جمریل ؾق کحابهای آوماوی هم کاقبكؾ ؾاٌحه اوث 7ف َّما َأ ٓو َصی به َّ
الً ّبيُّ أ َبا ر ٍّس لوال:
ّ
ّّ
َ َ ً ُ ُّ
َ
ك َاي ٓت ُص ُذ ُف ّإ ٓب َش ّاه َّنأ ٓهخاال كل َها7 86ؾقمیان وِـایای پیـامبك اکـك  بـه ابـوـق آمـؿه اوـث کـه آن

ظٕكت ٨كموؾ ِع ٧ابـكاهیم جمـامً امرـال بـوؾ( 6مصلىـی ،بعـاق االوـواق/36 7409 ،

 .)944و ؾق ٬كآن کكیم که کحاب هؿایث همه اوىـانهـا اوـث بـیً ال پىصـاه مرـل ؾیـؿه میٌـوؾ
(مکاق ٌیكالی ،مرالهای لیبای ٬كآن .)1۵ 7937 ،و اهؿا٨ی رووارووی بكای مرل بیان ٌـؿه اوـث
که یاؾآوقی رفٌحگان بكای ٠بكت آمولی و یا یاؾآوقی و١مثهای ا یی بكای ٌـىاؼث ؼـؿا (لمـك/
ّ
ّ
 8۲۲ابكاهیم۲۴ /ـ )۲۳و ج٩کك و ج١٭ل [ ]11و ٠بكت آمولی ( یری واوٙی٠ ،یون ا عکم و ا مـوا،ٛ٠
 )409 7932ؾاقؾ.

َ
َ َّ َّ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ً َ ٓ َ َ ُ ٓ َ َ َ ٓ َ ٓ َ َ َ ٓ َ
وت إ َل ٓوّه ٓن َو أ ٓخ َب ٓوش َت ُه ٓن َػوى ٓال َك َوَ َو ٓال َ
واء
م
ّ
ّ
أو ال ّزيى وساءن بؼخىن سا ّئذا تبت ّغي لهن هغ ّالط الغّ ّج فشجؼ ّ ّ
ّ
ٓ
َ َ َُ َ ٓ
ً
ُ
فخالفىا ّإلی ال َم َؼ ّاط ّش َو ال َم َج ّاد ّب َها ك ًٓ َت َصا ّيؼا؟ 8ارك آوان جو قا می٨كوحاؾوؿ که معل قیمي باقان قا

بیابی ،په به ووی آوان بال میرٍحی و ال ریاه و وبمه و آب ؼبك میؾاؾی ،ارك مؽا ٩ث میکكؾوـؿ،
و به وكلمیههای ؼٍک و بی آب قوی میآوقؾوؿ جو چه میکكؾی؟ 6او ر٩ث آویا قا قها میکـكؾ
و به ووی آب و ریاه میق٨حم.
ً
َ
اما ٨كموؾ 7ف ٓاه ُذ ٓد ّإرا َي َذن 8په ؾوحث قا بكای بی١ث کكؾن بگٍای .6آن مكؾ ر٩ث وـورىؿ بـه
ؼؿا به هىگا قوٌه ٌؿن ظ ،٫جواوایی مؽا ٩ث وؿاٌحم و با اما بی١ث کـكؾ ٌ( 6ـكی ٧ا كٔـی،
ویسا بال٤ه 7474 ،ؼٙبه .)1۲۰
 .۲اما با٬ك ویم ؾق ظؿیری ؾیگك ،اذك رىاه ؾق آ وؾری ٬لب قا به و٭ٙـه وـیاهی جٍـبیه کـكؾه و

َّ
َٓ ُ ٓ ِ َ َ َ ََٓ َٓ ً َ
پاکوالی آن قا به جوبه ؾاوىحه و می٨كمایؿ َ 7ه ّاه ٓى َػ ٓب ٍذ ّإال َو ّفيلل ّب ّه يك َتة َب ّٓض ُاء ف ّئرا أري َب ريبا خ َوش َد
ُّ
َ ِّ
َ
في ُّ
الً ٓك َتة ُي ٓك َت ِة َع ٓى َد ُاء َفئ ٓو َت َ
الز ُيىب َص َاد َرل َه َّ
اب َر َه َب َرل َه َّ
الغ َى ُاد َد َّتی ُيغطويَ
الغ َى ُاد َو ّإ ٓو ت َم َادی ّفي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ٓ َ َ َ َ َ َ َّ ٓ َ َ َ َ ٓ َ ٓ ٓ َ ُ ُ َ َ ٓ َ َ ً َ ُ َ َ ٓ ُ
َ َّ َ َ َّ
َذ َ ْ َ َ
للوه ػوض و جولّ :لَك ةوو ران َع
ادبه ّإلی خّ ٍش أبذا و هى لوىل ا ّ
البّاض ف ّئرا غطی البّاض لن يش ّجغ ص ّ
ُُ

ُ

ْ

كئب ِ ِٓ ًْ ٌا َكُٔا يَلصِ ُتٔن 8بىؿه ای ویىث مگك آوکه و٭ٙه وپیؿی ؾق٬لـب اووـث ،چـون مكجکـب
رىاه میٌوؾ ؾق آن و٭ٙه ،و٭ٙه ویاهی پیؿا ٌوؾ .ارك جوبه کكؾ آن و٭ٙه ویاه بك٘ك ٦میٌـوؾ ،و ارـك
بك رىاهان اِكاق وقلیؿ آن و٭ٙه ویاه ٨مووی ریكؾ جا آن که و٭ٙه و٩یؿ قا بپوٌاوؿ ،و چون و٭ٙه وـ٩یؿ
پوٌاوؿه ٌؿ ِاظب آن ؾیگك به ووی ؼیك بال ومیركؾؾ .و ایه وؽه ؼؿای بمقگ اوث که ٨كمـوؾ

7هكرم چىیه ویىث ،بلکه آوچه قا به ؾوث میآوقؾوـؿ بـك ؾ یایٍـان (٤لبـه کـكؾ) و لوگـاق ا٨کىـؿ6
(کلیىی ،کا٨ی.)639 7403 ،
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م٩ىكان ظ٭ی٭ی ٬كآن کكیم هىحىؿ به ّ
پیامبك اکك و اهل بیث آن ظٕكت که ّ
جأوی ال ایـه کحـاب
ا یی باقها ال جمریل و جٍبیه ؾق مىائل مؽحل ٧ا٠ح٭اؾی ،اشحما٠ی ،جكبیحی و  . . .بیكه رك٨حهاوـؿ کـه
ّ
بىیاقی ال ایه مواقؾ ؾق لمیىه جكبیث اِالظی بوؾه و ٤ا ب آن هم ؾق امك هؿایث ّ
محكبیان مؤذك واٟ٬
ٌؿه و بك اذك قهىموؾ آن اوواق م٭ؿوه بكؼی ال ّ
محكبیان قه ِؿوا ه قا یک ٌب پیموؾهاوؿ ،مواقؾی ال
جمریلهای هؿایثرك ایٍان ٠باقجىؿ ال
 .1ؾق آوحاوه شى بّكه ؾق وـال  ۵۵هصـكی ركوهـی ال ا٠ـكاب7 ،کلیـب شكمـی 6قا شیـث
آراهی ال ظ٭ی٭ث و ؾاوىحه ٠لل مباقله اما با واکریه به ومایىؿری ومؾ ظٕكت ٠لـی٨ كوـحاؾوؿ.
اما به رووهای با او وؽه ر٩ث که ظ٭ی٭ث قا ؾقیا٨ث .آن راه به او ٨كموؾ بی١ث کىـؿ .ر٩ـث مـه
َ َ َ َ
ومایىؿه ركوهی هىحم و ٬بل ال مكاش١ه به آوان به هیچ کاقی ا٬ؿا ومیکىم .اما ٨كموؾ 7أ َسأ ٓيوت ل ٓوى
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 .۵ؾق وال  ۵۱هصكی و٬حی ؼبك جیاشم وكبالان م١اویه به ٌیك اوباق قوـیؿ و وىـحی مـكؾ بـه
اما ٠لی ابـالٌ ٢ـؿ ،آن ظٕـكت ؼٙبـهای مّ٩ـل ؼواوـؿه ،و ؾق بؽٍـی ال آن ٔـمه بیـان
مٝلومیث ؼوؾ به ٠لل ٌکىث کو٨یان اٌاقه کكؾ ،و اِعاب ؼوؾ قا به ؾ یل شیاؾ وکكؾن با م١اویه
َ َ ٓ َ َ ِّ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ ٓ َ ٓ َ َ ُ ُ ُ
وىل َس َّبواِ ٓالذ َ
وال
ج
وال و ػم
جوبیػ و
ّ
ّ
ّ
وكلوً وموؾ و َ ٨كموؾ 7يا أشباه الشج ّال و ال ّسجوال دلوىم األطف ّ
َ َ ٓ ُ َ ِّ َ ٓ َ َ ُ ٓ َ َ ٓ ٓ ٓ ُ ٓ َ ٓ َ
لى ّددِ أيي لن أسكن و لن أػ ّشفكن هؼ ّشفة  8 . . .ای مكؾ ومایان وامكؾ! ای کـوؾک ِـ٩حان بـی ؼـكؾ کـه
٠٭لهای ٌما به ٠كووان پكؾه وٍیه ٌباهث ؾاقؾ! چ٭ؿق ؾووث ؾاٌحم که ٌما قا هكرم ومیؾیـؿ و
هكرم ومیٌىاؼحم ٌ( 6 . . .كی ٧ا كٔی ،ویسا بال٤ه 7474 ،ؼٙبه .)۲۲
ظٕكت ؾق ایه ؼٙبه مكؾ بیو٨ای کو٨ه قا به وو٠كووان جاله به ظصله ق٨حه جٍبیه کكؾه که جعث
جأذیك هواهای و٩ىاوی هىحىؿ و ؾقوث و مىٙ٭ی ٨کك ومیکىىؿ.
 .۴اما با٬ك٨ كموؾ قولی قوول ؼؿا ؾق مىصؿ وٍىـحه بـوؾ کـه مـكؾی واقؾ ٌـؿ بـه ومـال
ََ َ ََ ٓ ُٓ َ َ ٓ َ َ َ َ َ
واِ َػلوی
اب لوى هواِ ه
ایىحاؾ ،وه قکو ٞقا کامل اوصا ؾاؾ ووه وصؿه قا ،پیامبك ٨كموؾ 7يمش كًم ّشالغش ّ
َ
غ ّٓ ّش ّد ّيى ُه َذ َّم ٍذ 8ماوىؿ کال ٢ووک بك لمیه لؾ ،ارك او بمیكؾ و ومالي چىیه باٌؿ ،بك ٤یك ؾیه مـه
مكؾه اوث( 6بك٬ی ،ا معاوه.)35 /7 7937 ،
پیامبك اکك  بكای بی اقلي شلوه ؾاؾن ومال چىیه ٌؽّی او قا ماوىؿ کال٤ی ؾاوىحه که بـكای
بكچیؿن ؾاوه ووک بك لمیه میلوؿ.
۲ـ  .۸تصىیر سازی

ً
م١لومات ظىی اوىان ٤ا با یا ال ٘كی ٫ظه بیىایی ظاِل میٌوؾ و یا ال ٘كی ٫ظه ٌـىوایی
و ب٭یه جعث ا ٍ١ا ٞآن ؾو هىحىؿ (ق .ک ج٩ىیك ومووه ،مکاق ٌـیكالی .)773 /76 7937 ،و اوـه
اوىان با اموق معىون ماوىؿ جّویك والی هم جأذیك آ ن قا ؾق اِالض و جكبیث ؾو چىؿان میوـالؾ،
ال ایه قو یکی ال قويهای جأذیكرفاق ؾق جكبیث ،به ویژه جكبیث اِالظی بیكه ریكی ال لبان جّـویك
ؾق ٬ا بهای رووارون آن اوث ،بكؼی ال آیات ٬كآن و قوایات اهلبیث بكای قوـاوؿن پیـا هـای
جكبیحی ،مؽّوِا جكبیث اِالظی به ؾ یل اهمیث و٭ً جّویك ؾق جكبیث ،ال ٘كی ٫جّویك وـالی
 211و ٠یىی والی ،م٩اهیم جكبیحی قا بكای مؽا٘بان ؼوؾ جكویم کكؾهاوؿ
 .1اما ِاؾ٨ ٪كموؾ قوول ؼؿا ؾق وكلمیه ؼٍک و بی ریاه ٨كوؾ آمؿ و به یاقاوً ٨كموؾ
م٭ؿاقی هیم بیاوقیؿ .ر٩حىؿ ای قوول ؼؿا ما ؾق وكلمیىی ؼٍک و بی ریاه ٬كاق ؾاقیم ،هیممی ؾق
ایىصا ویىث٨ .كموؾ هك که به هك اوؿاله که میجواوؿ بیاوقؾ .آوان کمکم هیم آوقؾوـؿ و ؾق بكابـك آن
َ َ َ َ ٓ َ ُ ُّ
الز ُي ُ
ىب 8رىاهـان ایىگووـه
ظٕكت قوی هم قیؽحىؿ و اوبوهی ٌؿ ،قوول ؼؿا ٨كموؾ «هكزا تجت ّمغ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
َّ ُ ٓ َ ٓ ُ َ َّ
ُ ِّ َ
َ ُّ ُ
ىب ف ّئ َّو ّلكل شيٓ ٍء ط ّالبا أال َو ّإ َّو ط ّال َب َهوا
شم ٟمیٌووؿ 6و وپه ٨كموؾ ّ 7إياكن و المذم َش ّ
اِ ّهى الزي ّ

ٓ

َ

ُ َّ َ

َ

روشهای شناختی در تربیت اصالحی از دیدگاه احادیث

َ ُ ُ
ٓ َ ٓ ُ
َّ ُ َ َ ُ ٓ َ
هام ُه ّبّى( 6اٌاقه به ووقه یووه 8)1۲ /ال رىاهاوی
يكتب ها لذهىا و آحاسهن و كل شيٓ ٍء أدصًّاه ّفي ّإ ٍ
که کوچک به وٝك میقوىؿ بپكهیمیؿ 8لیكا هـك چیـمی بالؼواوـث کىىـؿهای ؾاقؾ .آرـاه باٌـیؿ کـه
بالؼواوث کىىؿه رىاهان[ چىان که ؾق ٬كآن کكیم ٨كموؾه ] میوویىؿ آوچه قا مكؾ پـیً ٨كوـحاؾه
اوؿ و آذاق بكشای ماوؿه آوان قا هك چیمی قا ؾق وىؽة آٌکاق و قوٌه (به وا وض مع٩و )ٚبـه ٌـماق
آوقؾهایم( 6کلیىی ،ا کا٨ی.)644 /6 7403 ،
پیامبك ؼؿا بكای جكویم رىاهان کوچک و ٠ا٬بث اقجکاب به آن قا به وویله شم ٟهیم  ،جووٗ
یاقان ؼوؾ به جّویك کٍیؿوؿ ،جا ا٨كاؾ محوشه ٌؿه و ال رىاه ؾوث بكؾاقوؿ .
 . ۲ظٕكت ٠لی ؾق موقؾ ٠٭یل که مكؾی ٠یالواق و معحاز بوؾ و ؾقیا٨حی او ال بیـث ا مـال
مؽاقز لوؿریً قا جأمیه ومیکكؾ ،ظکایحی بیان می٨كمایىؿ که بىـیاق ؾقن آمـول اوـث ،ظٕـكت
ّ
٨كموؾ 7به ؼؿا وورىؿ ،بكاؾق ٠٭یل قا ؾیؿ که به ٌؿت جیی ؾوث ٌؿه و ال مه ؾقؼواوث ؾاٌث
جا یک ّ
مه ال رىؿ های بیث ا مال قا به او ببؽٍم .کوؾکاوً قا ؾیؿ کـه ال ركوـىگی ؾاقای موهـای
ژو یؿه و قوگٍان جیكه ٌؿه ،رویا با ویل قو ٌؿه بوؾوؿ ،پی ؾق پی مكا ؾیـؿاق و ؾقؼواوـث ؼـوؾ قا
جکكاق میکكؾ ،چون به ر٩حههای او روي ؾاؾ پىؿاٌحم که ؾیه ؼوؾ قا به او وارفاق کىم و به ؾ ؽواه و
ق٨حاق او ال قاه و قوم ٠اؾالوه ؼوؾ ؾوث بكؾاق  ،قولی آهىی قا ؾق آجً رؿاؼحه و به شىم او ومؾیک
کكؾ جا او قا بیالمایم ،په چووان بیماق ال ؾقؾ ٨كیاؾ لؾ و ومؾیـک بـوؾ ال ظـكاقت آن بىـولؾ .بـه او
ر٩حم ای ٠٭یل! ركیه کىىؿران بك جو بگكیىؿ ،ال ظكاقت آهىی میوا ی که اوىاوی به بالیچه آن قا رك
واؼحه اوث؟ اما مكا به آجً ؾولؼی میؼواوی که ؼـؿای ّ
شبـاقي بـا ؼٍـم ؼـوؾ آن قا رؿاؼحـه
اوث؟ ال ظكاقجی واچیم میوا ی و مه ال ظكاقت آجً ا یی وىا م؟!.6
ظٕكت ٠لی بكای بیان ٠وا٬ب ؼٙكواک رىاه ویژهؼواقی و ؼیاوث به بیث ا مال ِـعىهای
قا به ومایً میرفاقؾ جا ٠٭یل قا با آجً ؾقؾواک ّ
شیىم بیٍحك آٌىا والؾ.
٠ .۵لی ؾق ؼٙبهای پیكامون پكهیم ال ٤یبث و بؿرویی پٍث وك بكاؾقان ؾیىی وؽه ر٩ـث و
َّ َ َ
َ
ٓ
ٓ
َ
ؾق پایان ؼٙبه ٨كموؾ 7أ َها ّإ َّي ُه ل ّٓ َظ َب ّٓ َى ال َذ ِّك َو ال َب ّاط ّل ّإال أ ٓس َب ُغ أ َص ّاب َغ 8بؿاویؿ که میان ظ ٫و با٘ـل
شم چیاق اوگٍث ٨اِله ویىث.6
مكؾ پكویؿوؿ که م١ىای ایه وؽه چیىث؟ اما اوگٍحان ؼوؾ قا میان چٍم و روي رفاٌث و
ٓ َ ُ َ َ
ٓ ُ َ ُ َ
٨كموؾ 7ال َب ّاطل أ ٓو َتمىل َع ّم ٓؼ ُت َو ال َذ ُّك أ ٓو َتمىل َسأ ٓيت 8با٘ل آن اوث که بگویی ٌـىیؿ  .و ظـ ٫آن
اوث که بگویی ؾیؿ ٌ( 6كی ٧ا كٔی ،ویس ا بال٤ه 7474 ،ؼٙبه .)747
ظٕكت ٠لی ؾق ایه ؼٙبه کوجاه ال قوي جأذیكرفاق جّویكوالی بكای اِالض و جكبیث مؽـا٘بیه
ؼوؾ اوح٩اؾه میکىىؿ و بكای جبییه ج٩اوت میان کال ظ ٫ال با٘ل ٠الوه بك ظـه ٌـىوایی ال ظـه بیىـایی
هم کمک میریكؾ و با اوگٍحان چیاقراوه ؾوث مباقک ؼوؾ ،مؽا٘ب قا محوشه ایه ظ٭ی٭ث میومایؿ.
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ق٨حاقهای هك ٨كؾ بك اوان باوقهای او واؼحه میٌوؾ ،به ٠بـاقت ؾیگـك باوقهـا مىـیك لوـؿری
اوىان قا مٍؽُ میکىىؿ ،باوق واؾقوث ،ق٨حاق واؾقوث و باوق ِعیط ،ق٨حاق ِـعیط قا بـه ؾوبـال
ّ
ؾاقؾ٠ ،واملی چون ٠ؿ جمکیه و٩ه٧١ٔ ،های ا٠ح٭اؾی و ٠ملی ،ظب ؾویا ،قیاوث ٘لبی ،م٭ؿ
ؾاٌحه ٠اؾات ٨کكی و ٠ا٘٩ی بك مى ٫ٙو ظ٭ی٭ث ،راهی موشب بكول اوعـكا ٦ؾق باوقهـای ؾیىـی،
اؼال٬ی ،ویاوی و اشحما٠ی میٌووؿ 8اللمه اِالض ایه رووه اوعكا٨ات ،ایصـاؾ ّ
جعـول و ؾركرـووی
ؾق باوقهای ٤لٗ اوث .اهل بیث ،یکی ال قويهایی که بـكای اِـالض کژیهـای ا٨ـكاؾ بـه کـاق
میرك٨حىؿ هماوا اِالض و ج٥ییك باوقهای آوان ؾق لمیىههای مؽحل ٧بوؾ که به ومووههایی ال ا٬ؿامات
اهل بیث اٌاقه میركؾؾ
 .1تصحیح تىکل

بكؼی که ا٠ح٭اؾات ؼوؾ قا به ِوقت شام ٟو کامل ٨كا وگك٨حهاوؿ و به ظ٭ی٭ث م١ىـای جوکـل قاه
ویا٨حهاوؿ چه بىا بكایه پىؿاقوؿ که به ِك ٦جوکل بك ؼؿا بایؿ ال اوباب ماؾی و ؾویوی چٍم پوٌیؿ و
همه اموق قا به ؼؿا وارفاق کكؾ ،ؾق قوایث وبوی اوـث کـه مـكؾی ا٠كابـی بـه معٕـك آن ظٕـكت
ٌك٨یاب ٌؿه و چون ٌحك ؼوؾ قا بی ِاظب قها کكؾه بوؾٌ ،حك رم ٌؿ ،به او ر٩حه ٌؿ چـكا چىـیه
ْ
کكؾی؟ ر٩ث به ؼؿا جوکل کكؾ  .پیامبك اکك ایه باوق قا اِـالض کـكؾ و ٨كمـوؾ 7اػمول و تىكول86
(7لاووی ٌحك قا) ببىؿ و ب١ؿ (بك ؼؿا) جوکل که( 6ابه ابی ا عؿیؿٌ ،كض ویـسا بال٤ـه/11 7404 ،
 .)۲۰1په ا٠ح٭اؾ به جوکل ظحی اـ٠ان به آن به م١ىای چٍـم پوٌـی ال اوـباب و ّ
مىـببات ویىـث،
چكاکه همه آوان بكاوان مّلعث و ظکمث ا یی اوث 7و أبی الله او يجشی األشّاء اال بأعوبابها6
(مالوؿقاویٌ ،كض ا کا٨ی.)741 /77 7946 ،
 .۲تصحیح يگرش يسبت به دیىايه واقؼی

ال ظٕكت ٠لی قوایث اوث که ٨كموؾ قولی قوول ؼؿا بك ركوهی که ؾوق هم شمٌ ٟـؿه
بوؾوؿ رفٌحىؿ٨ ،كموؾ بكای چه ركؾ آمؿه ایؿ؟ ر٩حىؿ ایه ٌـؽُ مصىـون اوـث و بییـوي ٌـؿه
َ
ٓ َ ُ
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َٓ َ َ َ َ ٓ ُ
ىو َو ل ّك ًَّ ُه ال ُم ٓب َتلی .ح َّن
اوث به همیه ؾ یل بكركؾ او شمٌ ٟؿه ایم 8پیامبك٨ كموؾ 7لّظ هزا ّبمجً ٍ
َ ُ ََ َ ُ َ
َ َ َّ ٓ َ ٓ ُ َ َ َّ ٓ َ ٓ ُ
َل َالَ :أ َال ُأ ٓخب ُش ُك ٓنب ٓال َم ٓج ًُ َ ِّ ٓ َ ٓ ُ
وىو:
ىو؟ لالىا :بلی يا َسعوىل ا ّ
للوه .لوالّ :إو المجًوىو دوك المجً ّ
ىو دك المجً ّ
ّ
ّ ّ
ٓ َ ٓ ٓ ُ َ ِّ ُ َ ٓ َ ٓ َ ٓ َ ٓ َ َ َ َّ َ َ
ُ
َّ
ٓال ُم َت َب ٓخت ُش في ه ٓش َّتهَّ ،
َ
ُ
ٓ
َ
َ
َ
َ
ُ
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ّ
ّ ّ ّ ّ
ّ ّ ّ ّ
ّ ّ ّ ّّ
َّ َ ُ ٓ َ ُ َ ُّ ُ َ َ ُ ٓ َ َ ٓ ُ ُ َ َ َ ٓ َ ٓ ُ ُ َ َ َ ٓ ُ ٓ َ َ
ال ّزي ال يؤهى ششه و ال يشجی خّشه فز ّله المجًىو و هزا المبتلی 8او ؾیواوه ویىث بلکه مكیٓ اوث8

وپه ٨كموؾ آیا به ٌما ؼبك بؿهم که ؾیواوه وا١٬ی کیىث؟ ٠كْ کكؾوؿ آقی یا قوول ا له! ٨كموؾ

ؾیواوه وا١٬ی کىی اوث که ؾق قاه ق٨حه ّ
جکبك کىؿ و با روٌه چٍم وگـاه کىـؿ و ٌـاوههای ؼـوؾ قا ال
جکبك بصىباوؿ و ال ؼؿا آقلوی بیٍث کىؿ ؾق ظا ی که او قا وا٨كماوی میکىؿ ،او کىی اوث که مكؾ
ال ٌك او ؾق امان ویىحىؿ و امیؿ به ؼیك او ویىث ،چىیه کىی مصىون اوث و ی ایه ٌؽُ مـكیٓ
اوث( 6ابه بابویه ،ا ؽّال.)996 /7 7926 ،
 .۳ػبادت واقؼی

 .۴اصالح باور به داضتى فرزيذ دختر

ّ
ال ؾیكبال ؾیؿراهها وىبث به ٨كلوؿان مح٩اوت بوؾه اوث٠ ،ؿهای به ؾ یل جكن ال ٨٭ـك و اظحیـاز
٨كلوؿان ؼوؾ قا میکٍحىؿ و فا بكؼی ال آیات ٬كآن کكیم به ٘وق کلی ال کٍحه ٨كلوؿان ال جكن ٨٭ك
و وؿاقی ،ویی میکىىؿ (اوكاء ۵1 /و او١ا  81۳1 /وعل۳۱ /ـ.)۳۹
ّ
ایه ا٨کاق و وگكيهای ٤لٗ ؾق لمان ائمه ویم وشوؾ ؾاٌحه ،بكؼی به ؾ یل جو ؿ ٨كلوؿ ؾؼحـك،
ظا ث ٤م و اوؿوه به ؼوؾ میرك٨حىؿ و اهل بیث بكای اِالض ایه باوقها میکوٌیؿوؿٕ٨ 8ا ة بـه
ّ
أیوب ال وکووی و٭ل میکىؿ که قولی ؼؿمث اما ِاؾ ٪قویؿ و ی ظا ث ٤م و اوؿوه به ؼوؾ
َ
ُ
رك٨حه بوؾ  ،ظٕكت ال مه پكویؿ َ 7يا َعكى ّييُّ ّه َّماغ ُّم َه 8ای وکووی اوؿوه جـو ال چیىـث؟٠6ـكْ
کكؾ بكای مه ٨كلوؿ ؾؼحكی به ؾویا آمؿه اوث.
ََ َٓ
َ ٓ َ َ َ َ َٓ ُ ُ
َُٓ َ ََ
َ َ ُ
َُٓ َ ُ
لله ّسصلها ،ت ّؼّش ّفي غّ ّش أج ّلوه ،و تأ كول
ظٕكت ٨كموؾ 7يا عك ّىييُّ ػلی األ ٓس ّض ّحملها ،و ػلی ا ّ
َ
ّ
ّه ٓى غ ّٓ ّش ّس ٓص ّله7 86ای وکووی! وىگیىیاي بكلمیه ،قولیاي بك ؼؿاوث ،بؿون اوح٩اؾه ال ٠مك جـو
لوؿری میکىؿ و قولیاي قا هم ال ٤یك قولی جو میؼوقؾ.6
وکووی میرویؿ به ؼؿا وورىؿ ظٕكت (بؿیه ووـیله) مىـكوق وـاؼث (کلیىـی ،ا کـا٨ی،
.)44 /2 7403
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بكؼی می پىؿاقوؿ که ٠باؾت جىیا به ومال و قوله و ـکك و ؾ٠ا اوث و ال ٨كِثهای بىـیاقی کـه
بكای بىؿری ؼؿا ،ماوىؿ ؼؿمث به ؼل ٫ؼؿا ٩٤لث میوقلوؿ ،ومؾ قوـول ؼـؿا ال مـكؾی یـاؾ ٌـؿ،
ر٩حىؿ یا قوول ا له! اوهمكاه ما به ظس آمؿ ،ؾق هك مىم ی که ٨كوؾ آمؿیم او به ـکـك 7ال الوه اال اللوه6
مٍ٥ول بوؾ ،هكراه ظكکث هم میکكؾیم او بال هم به ـکك ؼؿا مٍ٥ول بوؾ جا ؾق مىم ـی ؾیگـك ٨ـكوؾ
ٓ
َ
َ
َ
َ
ٓ
میآمؿیم  .پیامبك٨ كموؾ 7ف َم ٓى ك َاو َيك ّف ّّه َػل َف َيال ّت ّه َو ُص ًٓ َغ ط َؼ ّاه ّه؟ په آـو٬ه ٌحك و٤فای او قا
چه کىی جییه میکكؾ؟ 6ر٩حىؿ همه ما ایه کاقها قا اوصا میؾاؾیم.
ُ ُّ ُ َ
پیامبك ٨كموؾ 7كلك ٓن خ ّٓ ِش ّه ًٓه 8همه ٌما ال او بكجكیؿ٘( 6بكوی ،مکاق األؼال.)621 7930 ،٪
ال وٝك قوول ؼؿا ،مالک بكجكی جىیا به ـکك و ؾ٠ا ویىث ،بلکه ؾق مواقؾی بایؿ بـه هـموو٠ـان و
همو٩كان هم اوؿیٍیؿ و ركه ال کاق آویا رٍوؾ ،و کاق ؼوؾ قا بك ٠یؿه ؾیگكان وگفاٌث.

211

ّ
ؾق ایه قوایث به ؾقوحی قوٌه ویىث که ٠لث ظمن و اوؿوه وکووی چه بوؾه ،آیا ال همیىـههای
ؾاٌحه ٨كلوؿ وگكان بوؾه ،یا ؾاٌحه ٨كلوـؿ ؾؼحـك قا ٠ـاق میؾاوىـحه ،و ـی بـه هـك ؾ یلـی کـه باٌـؿ
جؤیعات اما موشب اِالض وگكي به ؾاٌحه ٨كلوؿ ؾؼحك ؾق وی ٌؿه اوث.
 .۵اصالح يگرش به ّ
تحىالت زهايه
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«

بكؼی بؿون ؾق وٝك رك٨حه ٌكایٗ لمان و مکان ،مىکك قا م١كو ٦و م١ـكو ٦قا مىکـك میؾاوىـؿ،
همه چیم قا به هم ٬یان میکىىؿ ،ا٨كاؾ قا با یکؿیگك م٭ایىه میکىىؿ و ؾق ویایث وحیصـهای کـه ؼـوؾ
میؼواهىؿ میریكوؿ و ظال آن که ّ
جٙوق و پیٍك٨ثهای رووارون ؾق لمانهـای مؽحلـ ٧ا٬حٕـائات
ؼـاَ ؼــوؾ قا ؾاقؾ ،ؾق لمـان اهــل بیـث ا٨ـكاؾی ٌـكایٗ لمـان امــا ِـاؾ ٪قا بــا ٌـكائٗ
امیكا مومىیه میوىصیؿوؿّ ،
ظماؾ به ٠رمان میرویؿ ؾق معٕك اما ِاؾ ٪مـكؾی ـب بـه
وؽه رٍوؾ و ؼٙاب به آن ظٕكت ر٩ث ؼـؿا ٌـما قا بـه وـالمث بـؿاقؾ٨ ،كموؾیـؿ ٠لـی بـه
ابیٙا ب بان لبك میپوٌیؿ و پیكاهه چیاق ؾقهمی بك جه میکكؾ و امرـال ایـه ظـك٦هـا و ـی
میبیىم که ٌما بان شؿیؿ پوٌیؿهایؿ؟
َ
َ
َ
َ
َ
ٓ
َ
َ
َ
َ
َ
ٓ
َ
َ
َ
اما ِاؾ٨ ٪كموؾ ّ 7إ َّو َػ ّليَّ ٓب َى أ ّبي ط ّال ٍب كاو َيل َب ُظ ر ّله ّفي ص َه ٍاو ال ُيًك ُش ػل ّٓ ّه َو ل ٓوى ل ّوب َظ

وام َلوب َظ ح َّ َ
اط َأ ٓهله َغ ّٓ َش َأ َّو َلائ َم ًَا َأ ٓه َل ٓال َب ّٓوت إ َرا َل َ
ه ٓخ َل َرل َه ٓال َّ ٓى َم ُشه َش به َف َخ ّٓ ُش ل َباط ُك ِّل َص َهاو ل َب ُ
واب
ّ
ّ
ّ ّّ
ّ ّ
ّ
ٍ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ً
َ
َ
َ
َ
َػ ّليٍّ و عاس ّب ّغ َّش ّة ػ ّلويٍّ١ٙ٬ 8ا ٠لی ابه ابیٙا ب بان مؽّوَ آن لمان قا میپوٌـیؿ (ی١ىـی
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 .۶اصالح يگرش به برتری ايساو

مكؾ آن لمان جواوایی جییـه بـان بیحـك ال آن قا وؿاٌـحىؿ) و ـفا کىـی آن قول بـه آن ظٕـكت ؼـكؾه
ومیرك٨ث ،و ظال آن که ارك امكول آن بان پوٌیؿه ٌوؾ ،بان ٌیكت معىوب میٌـوؾ ،و بیحـكیه
بان ؾق هك لمان بان اهل همان لمان اوث .مگك ایىکه ٬ائم ما اهل بیث که هكراه ٬یا کىؿ بـان
٠لی قا میپوٌؿ و بك اوان ویكه آن ظٕكت ق٨حاق میکىؿ( 6کلیىی ،ا کا٨ی.)477 /7 7403 ،
ؾق ایه ظؿید ووال کىىؿه ٠الوه بك ایىکه وحواوىحه شایگاه م٭ا امامث و ّ٠مث ظصث ؼؿا قا
ؾقک کىؿ ،جوان ؾقک ٌكایٗ لمان قا هم وؿاقؾ و بك همیه اوان اما جؤیط الل بكای ج٥ییك وگـكي
او وىبث به ٌكایٗ لمان قا بیان ٨كموؾ.
با ایىکه ٬كآن کكیم جىیا مالک بكجكی قا ج٭وا ؾاوىحه[ ]1۲و پیامبك اکك جما ٕ٨یلثهای موهـو قا
ّ
مكؾوؾ ا٠ال کكؾ [ ،]1۵و ی بال هم ٠ؿهای وحواوىحىؿ ؼوؾ قا با اوال وا١٬ی هماهى کىىؿ و جب١ـیٓ
٘ب٭اجی قا بكای ؼوؾ یک اِل ٌمكؾوؿ که ؾق مواقؾی اهل بیث بكای اِالض ایىگووـه وگـكيهـا
وؽىان اقلوؿهای بیان ٨كموؾهاوؿ ؾق قوایحی آمؿه اوث کـه امـا کـاٜم بـه یـک مـكؾ قووـحایی

ّ
بؿ٬یا٨ه بكؼوقؾ ،بك او وال کكؾ و مؿت لیاؾی کىاق او وٍىث و به ر٩ثورو پكؾاؼـث ،وـپه ال او
ؼواوث که ارك ویالی ؾاقؾ به ظٕكت ٠كٔه ومایؿ .بكؼی (ال وك ا٠حكاْ) ر٩حىـؿ یـا ابـه قوـول
ا له کىاق او میوٍیىی؟ ویالهای ؼوؾ قا ال او میؼواهی؟ و ظال آن که او به ٌما ویالمىؿجك اوث.
َ
َ
اما ٨كموؾ َ 7ػ ٓب ِذ ه ٓى َػبّذاللهَ ،و أ ِر في ك َتاب اللهَ ،و َج ِاس في ب َالد ا َ ٓ َ ُ َ َ َّ ُ َ ٓ
واء
لله؛ يجمؼًا و ّإياه خّ ُوش اْلٓب ّ
ّ ّ ّ ّ
ّ ّ ّ ّ
ّ ّ ّ ّ

َ َ ٓ َ ُ ٓ َ ٓ َ ٓ ٓ َ ُ َ َ َ َّ َّ ٓ َ ُّ ٓ َ َ
َُ
اجات ًَا إ َل ّٓه َف َّ َش َايا َب ٓؼ َذ َّالض ٓهوى َػ َل ّٓوه ُه َت َىاضوؼ َ
ّى
ّ ّ
ّ
آدم ،و أفضل األدي ّاو ّاْلعالم؛ و لؼل الذه َش ي ُشد ّهى د ّ ّ ّ
ّ
َب ّٓ َى َي َذ ٓي ّه7 86او بىؿهای ال بىؿران ؼـؿا و (٘بـ ٫آوچـه) ؾق ٬ـكآن آمـؿه بـكاؾق مـا اوـث ،و ؾق ٌـیك

۲ـ .11خرافهزدایی

ؼكا٨ه ٠باقت اوث ال 7هك چیمی که ٠٭ل و ؾیه آن قا جاییؿ وکىؿ و مـكؾ بـه آن م١ح٭ـؿ بـوؾه و
٘ب ٫آن ٠مل کىىؿ و ال مؽا ٩ث با آن هكان ؾاٌحه باٌىؿ ؼكا٨ه اوث( 6همـان ،بـه و٭ـل ال ٠لـوی
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(وكلمیه) ؼؿا همىایه ما اوث ،بیحكیه پؿقان ی١ىی آؾ  و بكجكیه اؾیان ی١ىی اوـال مـا قا رـكؾ
هم آوقؾه ،چه بىا که قولراق ،ظوائس ما قا قولی به وویله او بكآوقؾه وـالؾ ،و واچـاق ٌـؿیم ب١ـؿ ال
ّ
جکبك بك او ،ؾق بكابك او جوأ ٟکىیم.
وپه ظٕكت به ایه بیث ال ٌ١ك جمىک شىث و ٨كموؾ
َ
َ
َُ ُ
َٓ
َ َ َ َ َ ٓ َٓ َ
َ
هخافة أو يبمی ّبغّ ّش ص ّذيك8
اصل َه ٓى ال َي ٓغ َت ّذ ُّك ّو َصال ًَا
 7يى ّ
ما با کىی که ؾقؼوق پیووؿ با ما ویىث میپیووؿیم جا مباؾا که بی ق٨ی ٫بماویم( 6ظكاوـی ،جؽـ٧
ا ١٭ول.)۴1۵ 1۴۰۴ ،
ؾق قوایحی ؾیگك ٠بؿا له به ِلث ال مكؾی ال اها ی بلػ و٭ل میکىؿ ؾق و٩ك امـا قٔـا بـه
ووی ؼكاوان همكاه ظٕكت بوؾ  ،قولی ظٕكت ٨كمان ؾاؾ وـ٩كهای رىـحكاوؿوؿ و ٤المـان وـیاه
ؼوؾو ؾیگكان قا بك وك و٩كه ٨كاؼواوؿ .مه ر٩حم ٨ؿایحان ركؾ کاي بكای ایٍـان وـ٩كه شؿاراوـهای
پیه میکكؾیم؟
َ
َ
ُ
ٓ
ٓ
ٓ
ٓ
َ
َ
ِ
َ ٓ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ
َٓ
َ ِ َ َّ َ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ
وال8
ظٕكت ٨كموؾ 7هه ّإوالشب تباسن و تؼالی و ّادذ و األم و ّادوذة و األب و ّادوذ و الجوضاء ّباألػم ّ
واکث باي که پكوقؾراقمان جباقک و ج١ا ی یکی اوث ،ماؾقمان یکی اوث ،پؿقمان یکـی اوـث و
پاؾاي هم به ؼا٘ك ا٠مال ؾاؾه ؼواهؿ ٌؿ( 6کلیىی ،ا کا٨ی.)690 /4 7403 ،
ؾق هك ؾو قوایث یاؾ ٌؿه قوی وؽه اما کاٜم و اما قٔا با کىاوی اوث که وگكي آویا به
اوىان ِعیط ویىث ،م١یاق بكجكی ال وٝك آوان وژاؾ یا وكمایه یا پىث و م٭ا اوث وه ج٭وا و وه ا٠مال
ِا ط و فا اهل بیث ؾقِؿؾ بكآمؿوؿ جا وگكي آویا وىـبث بـه اوىـان وگكٌـی ا یـی باٌـؿ وـه
وگكي ماؾی.
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وژاؾ٬ ،كآن و ؼكا٨ه باوقی .)۲۳۲ 7949 ،ا بحه ٬یؿ 7ال مؽا ٩ث با آن هكان ؾاٌحه باٌىؿ .6ؾق ایه
ج١كی ٧مومی وؿاقؾ ،چه بىا مكؾ ال مؽا ٩ث با چیمی هم هكان وؿاقوؿ و ی بال هم ؼكا٨ه اوـث.
و ج٩اوت آن با باوق ٤لٗ آن اوث که ؼكا٨ه هیچرووه پایه ؾیىی و ٠٭لی وـؿاقؾ و ال وٝـك ؾیىـی کـامال
مكؾوؾ اوث و ی باوق ٤لٗ به وو٠ی مىحىب به ؾیه و واٌی ال یک بكؾاٌـث ٤لـٗ ال ؾیـه اوـث .و
ً
ج٩اوت ؾیگك آن اوث که ؼكا٨ه به وو٠ی ؾق میان شم١ی ال مكؾ ٨كاریك اوث و ی بـاوق ٤لـٗ مومـا
٨كاریك ویىث و چه بىا یک باوق ٌؽّی باٌؿ.
به هك ظال ا٨کاق و اوؿیٍهها و٭ً ج١ییه کىىؿه ای ؾق لوؿری اوىانها ؾاقوؿ ،ق٨حـاق و کكؾاقهـا قا
شیث میؾهىؿ ،بىیاقی ال اوعكا٨ات اؼال٬ی ،ا٠ح٭ـاؾی ،ویاوـی ،اشحمـا٠ی ،ؾیـه ركیـمی ،بـی
ج٩اوجی وىبث به آمولههای ؾیىی ال ؾوحاوقؾهای لیاوباق ؼكا٨ات اوث که پیؿایً ٨ك٬هها و مـفاهب
بی اوان ؾق ٘ول جاقیػ ،جكوق قهبكان آوماوی و ؾیىی و قواز ا٠مال بیپایـه ٠بـاؾی و ٤یـكه ال ایـه
٬بیل اوث.
[]74
ؾق لمان شاهلیث ٬بل ال اوال بكای ق ٟ٨وگكاوی و جكن ،ایه ٬بیل کاقها قا اوصـا میؾاؾوـؿ
آن قول پیامبك ركامی اوال  بكای اِالض مكؾ لمان ؼوؾ ٬ا٘١اوه ایىحاؾ و با جما ٬ـؿقت کوٌـیؿ
که آذاق شاهلیث قا که همان ا٨ىاوه و اوها بوؾ ال میان بكؾاقؾ ،هىگامی که م١اـ به شبل قا بـه یمـه
َّ
َ ٓ َ ٓ
ٓ َ
َ ٓ َ ُ َّ
َٓ
ا٠ما وموؾ به او ٨كموؾ َ 7و أ ّهت أ ٓه َش ال َج ّاه ّل َّّ ّة ّإال َها َع ًَّ ُه ّاْل ٓعال ُم َو أظ ّه ٓوش أ ٓه َوش ّاْل ٓعوال ّم كل ُوه َص ّوغ َّش ُه َو
َ
ك ّب َّشه7 86آ ذاق شاهلیث و ا٨کاق و ٠٭ایؿ ؼكا٨ی قا ال میان مكؾ بمیكان و امك اوال قا آٌکاق که چـه
کوچکً و چه بمقرً قا( 6ظكاوی ،جع ٧ا ١٭ول 861 7404 ،ابه هٍا  ،ویكه ابه هٍـا  ،بیجـا
٨( .476 /9كو ٢ابؿیث)).
و ویم ؾق بكابك جوؾه ها ی لیاؾی ال ٠كب که با ؼكا٨ات اوه رك٨حه بوؾوؿ٨ ،كموؾ 7كل هوأحشة
فی الجاهلّة تذت لذهی 7 86هك اذك شاهلی لیك پای مه اوث( 6ابه ٬ىا  ،وـیكه ابـه هٍـا ،
بی جا .)476 /9
ؾق ویكه و وؽىان پیٍوایان ؾیه بكای لؾوؾن ا٨کاق ؼكا٨ی قاههای رووارووی جبییه ٌؿه اوث

 .1 210استفاده از هًطق ایماو و ضـر دايسـتى خرافـات و هًـافی بـىدو آو بـا روح تىحیـذ و
یکتاپرستی

بكؼی ال مكؾ بكای ؾقمان ؾقؾها یا ایصاؾ معبث و ق ٟ٨کؿوقت و . . .و آویمهـا و بالوبىـؿهای
شاؾویی قوی میآوقؾوؿ که هیچرووه آذاقی بك آویا محكجب ویىث 8اما ِاؾ ٪ؾق موقؾ ایه رووـه
َ ً
ِ
مواقؾ می٨كمایؿ ّ 7إ َّو ك ّخّشا ّه َى َّالت َما ّئ ّن ّش ٓشن7 86بىیاقی ال بالو بىؿها و آویمها ٌكکث اوـث( 6ظـك
٠املی ،ووائل ا ٍی١ة)693 /2 7405 ،

 .۲استفاده از هًطق ػلمی و تابغ قايىو ػلت و هؼلىل بىدو

 .۳هطرود دايستى ػقائذ خرافی

مكؾ بكاذك شیل و واؾاوی وىبث به بكؼی ال چیمها ،ا٠ح٭اؾات با٘ل و ؼكا٨ی ؾاٌحىؿ و رـاهی
ظواؾخ وارواق لوؿری قا به آویا وىبث می ؾاؾوؿ و به جب ٟآن جّمیمهای واقوا میرك٨حىؿ .ال شمله
ؼكا٨اجی که ؾق رفٌحه ٨کك بىیاقی ال مكؾ قا واقاظث ؾاٌحه و م٩اوؿ لیاؾی به باق آوقؾه ،جكن ال
ٌومی لن و مكکب و ؼاوه بوؾه اوث  . . .چه بىیاق ؼاوه هایی که به رمان ٌومی و بؿ ٬ـؿمی لن
محالٌی ٌؿه و کوؾکان بی رىاه به بؿبؽحی و ویه قولی ا٨حاؾه اوؿ .و چه بىیاق ؼاوـههایی کـه بـه
ّ
جّو ق ٌومی و وامیمووی ویكان رٍحه وبه ِوقت ؼكابه های محكوکی ؾق آمؿه اوث .اهلبیث با
آن ٠٭ایؿ ؼكا٨ی و وا ِعیط که ال شیل و واؾاوی وك چٍمه رك٨حه مباقله کكؾه و بـه مـكؾ ؼـا٘ك
وٍان وموؾوؿ که به وشوؾ آویا ٨ال بؿ وموىؿ و وؿاوىحه بؿآمؿهای لوؿری قا به آویا وىبث وؿهىـؿ و
ال پی آن جّمیمهای واقوا وگیكوؿ .به ٠الوه ؾق ٔمه بكوامـه های جكبیحـی ؼـوؾ ،وـامیمووی لن و
ؼاوه و مكکب قا به م١ىای وا١٬ی جبییه می وموؾوؿ و ا٨کاق مكؾ قا ؾقباقه آویا بـه مىـیك ِـعیط و
٠ا٬الوه هؿایث میوموؾوؿ

روشهای شناختی در تربیت اصالحی از دیدگاه احادیث

ؼكا٨ات که ال شمله آن ٨ال اوث ؾق ٬واویه وٝا آ٨كیىً مىٍأ اذك ویىث و ومیجواوؿ مىیك ٠لـل
َ ُ
ِّ ُ َ
ٓ
و م١ا یل شیان قا ج٥ییك ؾهؿ .چىاوکه اما ِاؾ ٪می٨كمایؿ 7الط َّ َشة َػلی َهوا ت ٓج َؼل َهوا ّإ ٓو َه َّىي َت َهوا
َ
َ
ٓ َ ًَ ُ َ
َ
َت َه َّى َي ٓت َو ّإ ٓو ش َّذ ٓد َت َها َتش َّذ َد ِٓ َو ّإ ٓو ل ٓن َت ٓج َؼل َها ش ّٓئا ل ٓن َتك ٓى ش ّٓئا٨7 86ال بؿ بك همان اواوی اوـث کـه
آن قا بىا میویی ارك آن بىا قا وىث بؿاوی وىث ؼواهؿ بوؾ ،و ی ارـك آن قا یـک امـك ٬ـوی و میـم
بؿاوی اذكي ؾق جو ویم ٬وی ؼواهؿ بوؾ و ارك ٨ال بؿ قا چیمی وٍماقی ؾق وا ٟ٬هـم چیـمی وؽواهـؿ
بوؾ( 6کلیىی ،ا کا٨ی.)753 /4 7403 ،
اما  اذك ٨ال بؿ قا یک اذك قواوی میؾاوىؿ ،ی١ىی کىاوی که بؿان م١ح٭ؿ ویىحىؿ آووؾه ؼا٘كوؿ
ّ
و کمحكیه جأذك ٨کكی ال ٨ال بؿ وؿاقوؿ .و ـی کىـاوی کـه بـه آن م١ح٭ؿوـؿ ،ارـك ؾق م١ـكْ ٨ـال بـؿ
٬كاقریكوؿ ؾچاق اؼحالل ٨کك و وگكاوی میٌووؿ .ا بحه پكیٍان ٨کكی و واقاظحی قوض ،ؼـوؾ یـک امـك
وا١٬ی قواوی اوث و میجواوؿ ر٩حاق و ق٨حاق ِاظبً قا ال مىیك ِعیط ؼاقز کىؿ و وحایس ٌومی به
باق آوقؾ .بؿییی اوث که آن وحایس ٌو اذك مىح٭یم ٨ال بؿ ویىـث ،بلکـه م١لـول اؼـحالالت قواوـی
اوث که ال ٠٭یؿه بؿ وك چٍمه رك٨حه اوث (٨لى٩ی ،شوان ال وٝك ٠٭ـل و اظىاوـات/6 7951 ،
ِّ ُ َ
 .)746و فا ٠لی ویم می٨كمایؿ َ 7و الط َّ َشة ل ّٓ َغ ٓت ّب َذ ٍّك٨ 8ال بؿ یک امك ظ٭ی٭ی و وا١٬ی ویىث6
(ٌكی ٧ا كٔی ،ویس ا بال٤ه 7474 ،ظکمث .)400
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ؼا ؿ به وصیط رویؿ ؾق معٕك اما ِاؾ ٪وؽه ال ٌومی به میان آمؿ ،ظٕـكت ٨كمـوؾ

ََ َ
ُّ
ٓ َ ٓ َ َ َّ َّ َ َّ َ َ َّ ُ ٓ ُ ٓ َ ٓ َ َ َ ٓ َ ُ َ ٓ َ َ ُ ُ ُ َ ٓ َ َ َ َّ َّ ُ
الذ َّابوة
7الش ٓؤ ُم ّفي حالح ٍة ّفي المشأ ّة و الذاب ّة و الذ ّاس فأها شؤم المشأ ّة فكخشة هه ّشها و ػموىق صو ّجهوا و أهوا
َ ُ ُ ُ ُ َ َ َ ٓ ُ َ َ ٓ َ َ َ َ َّ َّ َ
َ
َٓ ُ
الذ ُاس ف ّض ُّك َع َاد ّت َها َو ش ُّش ّج َّشا ّي َها َو كخ َشة ُػ ُّ ّىب َهاٌ7 86ـومی ؾق وـه
فغىء خل ّمها و هًؼها ظهشها و أها

چیم اوث لن ،مكکب و ؼاوهٌ .ومی لن ایه اوث که میكي وىگیه باٌـؿ و بـك اذـك بـی میـكی و

ّ٠یاوً وىبث به ٌوهك ،موشبات شؿایی اي ٨كاهم ركؾؾٌ .ومی مكکب ؾق ایه اوث که بؿ ؼل٫
باٌؿ و ؾق مو ٟ٬وواقی قکاب وؿهؿٌ .ومی ؼاوه ؾق ایه اوث که ٕ٨ایً جى و همىایگاوً بؿ و
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٠یوبً بىیاق باٌؿ( 6ابه بابویه ،األما ی 7932 ،ا ىُ.)695 ،
ؾق ایه ظؿید اما ال ٌومی موهومی که مكؾ واؾان ؾق ایه وه موقؾ ال آن میجكوـیؿوؿ و بـؿان
٨ال بؿ میلؾوؿ وامی وبكؾه و٤یك مىح٭یم آن قا مٙكوؾ و ٤یك ٬ابل ا٠حىا ٌـىاؼحه اوـث و بـه شـای آن
ؾقباقه آویا ِ٩ات وامٙلوبی قا که مایه ٌومی وا١٬ی و با٠د واقاظحی لوؿری اوـث ،یـاؾآوق ٌـؿه و
پیكوان ؼوؾ قا ال آویا بك ظفق ؾاٌحه اوث (٨لىـ٩ی ،شـوان ال وٝـك ٠٭ـل و اظىاوـات/6 7951 ،
749ـ .)741به ج١بیك ؾیگك اما ٨كموؾه ایه وه چیم ٌومی وؿاقوؿ و ارك ٌومی وشوؾ ؾاٌحه باٌؿ ؾق
ایه ِ٩ات شوؾ ؾاقؾ.
 .۴هخالفت ػملی با خرافات

پیٍوایان ؾیىی ؾق مواقؾی بكای مباقله با ؼكا٨ات ا٬ؿا ٠ملی میکكؾوؿ و به ا٠مال و ق٨حـاق ٤یـك
وا١٬ی ا٠حىا ومیکكؾوؿ و بكؼالّ ٦
جّوق م١ح٭ؿان به ؼكا٨ـات کمحـكیه جـكن ووگكاوـی بـه ؼـوؾ قاه
ومیؾاؾوؿ و به شای جوشه به وؽىان بی اوان به ؼؿاووؿ مح١ال جکیه میکكؾوؿ و ٠مـال واقؾ ٠كِـه
ٌؿه ،وٜی٩ه اِلی ؼوؾ قا اوصا میؾاؾوؿ جا بؿیىوویله بك جما جّوقات ٤لٗ میك ابٙال بموىؿ.
ؾق وال  94هصكی چون ظٕكت ٠لیّ٬ ؿ شىـ بـا ؼـواقز قا کـكؾ ،یکـی ال اِـعاب
ر٩ث ای امیك مؤمىان ال قاه ٠لم وحاقران میرویم که ارك ؾق ایه هىگا ظكکث کىیـؿ ،میجكوـم بـه
مكاؾ ؼوؾ وكویؿ و پیكول وٍویؿ.
 211اما ٨كموؾ 7رمان میکىی جو ال وا٠حی ؼبكؾاقی که هك که ؾق آن وا٠ث به و٩ك قوؾ لیاوی بـه
وی وكوؿ ،و ال وا٠حی میجكواوی که ارك ؾق آن ،قاه و٩ك پیً بگیكؾ ،لیـان وی قا ؾق میـان ؼـویً
ریكؾ؟ هك که جو قا ؾق ایه وؽه قاوحگو پىؿاقؾ٬ ،كآن قا ؾقو ٢اوگاٌحه ،و ؾق قویؿن به مٙلوب و ؾوق
کكؾن واؼوٌیها ،ؼوؾ قا ال ؼؿا بی ویال ٌمكؾه اوث .جـو ،رویـا میؼـواهی بـه شـای ؼـؿا جـو قا
وحایً کىىؿ ،چون به رمان ؼویً ،وا٠حی قا به مكؾ وٍان ؾاؾهای که ؾق آن به ووؾی قوـیؿه و ال
لیاوی قهیؿهاوؿ.6

وپه قوی به مكؾ کكؾ و ٨كموؾ 7ای مكؾ ! ال اؼحكٌىاوی قوی بكجابیؿ ،شم آوچه بؿان قاه ؾقیا
ّ
و بیابان قا یابیؿ ،که ایه ؾاوً به ٤یب رویی میکٍـاوؿ ،و ٤یـب قا شـم ؼـؿا وؿاوـؿ 8مـىصم چـون
٤یبرووث ،و ٤یبرو چون شاؾورك و شاؾورك چون کا٨ك اوث ،و کا٨ك ؾق آجً .به وا ؼـؿا بـه قاه
بی٩حیؿ!ٌ( 6كی ٧ا كٔی ،ویسا بال٤ه 7474 ،ؼٙبه .)35
 .۵پیطگیری از پیذایص افکار بی پایه و اساش

َ
َ
َٓ َ َٓ ُ َ َ َ َ َ َ
َّ ُ َّ َّ ٓ َ َ ٓ َ َ َ َ
ٓ َ
واو ل ُوه ال ت ًٓك ّغوف ّاو ّل َم ٓوى ِّ أ َد ٍوذ َو ال
اِ ا ّ
الًاط ّإو الشمظ و َالمم َش آيت ّاو ّهى آي ّ
لله تج ّش ي ّاو ّبأه ّش ّه ه ّطّؼ ّ
َ ُّ
َ َ َ َ
ِ
ّل َذ َّ ّات ّه ف ّئرا ٓايك َغف َتا أ ٓو َو ّاد َوذة ّه ًٓ ُه َموا ف َصولى7 86ای مـكؾ  ،ؼوقٌـیؿ و مـاه ؾو وٍـاوه ال وٍـاوههای

ا ییاوؿ ،و به امك ؼؿا ؾق شكیان هىحىؿ و مٙی ٟاو هىحىؿ ،به ؼا٘ك مكگ کىی کىـو ٦ومـیکىىـؿ،
ارك یکی ال آویا یا هك ؾوی آویا کىو ٦کكؾوؿ په ومال بگفاقیؿ .6وپه قوول ؼـؿا ال مىبـك ٨ـكوؾ
آمؿوؿ و همكاه با مكؾ ومال آیات ؼواوؿوؿ (همان.)429 /9 ،
ؾق ایه ظؿید ٔمه آوکه ا٨کاق آنها قا با٘ل و بی اوان ا٠ال میکىىؿ ،وٜی٩ه ٌك٠ی آویا کـه
ا٬امه ومال اوث قا ویم بیان می٨كمایؿ.

نتیجه

یکی ال اب١اؾ میم جكبیث 8ب١ؿ اِالظی آن اوث ،اِالض ا٠ح٭ـاؾ ،اؼـال ٪و ق٨حـاق اوىـانها ال
میمجكیه و اِلیجكیه اهؿا ٦ب١رث اوبیاء اوث و قويهای ؼاَ ؼوؾ قا می٘لبؿ ،ایه ووٌحاق
قويهایی وٝیك ج٩ییم ؼٙا ،ظکمث آمولی و بكهان و اوحؿالل اقشـا ٞبـه ٙ٨ـكت ،شیـل لؾایـی،
ؾ٠وت به ج٩کك و ج١٭ل ،جمریل و جٍبیه ،جّو یكوالی ،ج٥ییك باوقهای ٤لٗ و ؼكا٨ه لؾایی قا به ٠ىوان
قويهای مؤذك ؾق جكبیث اِالظی ال ؾیؿراه اظاؾید اوحؽكاز وموؾه اوث.

روشهای شناختی در تربیت اصالحی از دیدگاه احادیث

همان رووه که پیامبك و شاوٍیىان آن ظٕكت با ؼكا٨ات پیً آمـؿه و اوعكا٨ـات ؾق ؾیـه مبـاقله
میکىىؿ و بكای قیٍه کىی آن ال پای ومیوٍىحىؿ ،ویم مكا٬ب بوؾوـؿ کـه مبـاؾا ؼكا٨ـهای شؿیـؿ قغ
بىمایؿ و ا٨کاق ا٨كاؾ شام١ه قا جعث جأذیك ٬كاق ؾهؿ ،پیامبك اکك  ،ایه امك قا ؾق مكظله اول وٜی٩ه ٠لما
ٓ َ ُ َ َ ٓ َ َٓ َ ٓ َ َ َٓ َٓ َ ُ
ٓ َ ُ
َ َ َ
ُ َّ َ ٓ ُ ٓ ٓ َ
لله 8هكرـاه
ؾاوىحه و ٨كموؾه ّ 7إرا ظه َش ِّ ال ّبذع ّفي أه ّتي فلّظ ّه ّش الؼ ّال ُن ّػلمه فمى ل ٓن يفؼل فؼلّ ّه لؼًة ا ّ
که ؾق میان امث مه بؿ٠حی قغ ؾاؾ بك ؾاوٍمىؿان اوث که ٠لم ؼوؾ قا آٌکاق کىىؿ 8کىی که چىـیه
وکىؿ١ ،ىث ؼؿا بك او باؾ( 6کلیىی ،ا کا٨ی.)14 /7 7403 ،
پیامبك اکك ؼوؾ ؾق چىیه موا١٬ی با بیحكیه ا٬ؿا ال پیؿایً اوعكا ٦شلوریكی میکكؾوؿ ،چىان
که ؾق قوایحی ال اما کاٜم اوث که ٨كموؾ ابـكاهیم ٨كلوـؿ قوـول ؼـؿا ،و٬حـی ال ؾویـا ق٨ـث و
کىو ٦ؼوقٌیؿ قغ ؾاؾ ،مكؾ ر٩حىؿ ؼوقٌیؿ به ؼا٘ك ؾقرفٌث ٨كلوـؿ قوـول ؼـؿا کىـو٦
َ
وموؾ قوول ؼؿا و٬حی ایه وؽه قا ٌىیؿ بك ٨كال مىبك ق٨ث و ب١ؿ ال ظمؿ و ذىای ا یی ٨كموؾ َ 7يا أ ُّي َها
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پینوشتها
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[ ]1بكؼی بكآوىؿ که قیٍه قبب بكای واژه جكبیث به ؾو ؾ یل مىاوب ویىث
 .1مّؿقمٕا ٧٠باب ج١٩یل به ٘وق م١مول بك ولن ج١٩یل اوث وه ج١٩له.
 .۲اِل ٠ؿ ا٠الل اوث ؾق ِوقجی که جكبیث بایؿ با ا٠الل به جكبیث جبؿیل ٌـوؾ (ق .ک ٨٭ـه
جكبیحی1۲۰ /1 ،ـ.)1۲1
[ ]6ا٠كا ( .۵۳ /٦ؾق ایه آیه ایمان و ج٭وی بیكون آمؿن ال و٭ّان و کاوحی و ٠7مـل ِـا ط 6و
7اِالض 6ظكکث ال ؤ١یث مٙلوب به ؤ١یحی بیحك و مٙلوب جك اوث.
َ ِّ َ ْ
ْ
ذ
ْ ُ
َ َ ْ َ
َ
اْل ِْه ٍَ ِث َو ال ْ ٍَ ْٔع َِظ ِث ْ َ
اْل َص َِ ِث َو جاَِل ُٓ ًْ ةِاى ِِت ِِه أِصَ وعل.1۲۳ /
يو ربم ة ِ
[ ]9اَع إِل شبِ ِ
َ ذَ ُ
ٌَ ذ ُ ََ َ َ َ ُ ْ َ
ُ ْ ُْ ُ َ َْ َ
ِّ
ًَ َ َْْ
لل ىفصودحا فصوتحان اللِ َرب
ِيٍٓا آل ِٓث إِال ا
[ ]4أ ِم اَّتذوا آل ِٓث ٌَِ اْلر ِ ًْ ين ِْشون  .لٔ َكن ف ِ
ْ
ُ
اى َع ْر ِش َع ذٍا يَ ِصفٔن( اوبیاء۲1 /ـ.)۲۲
َ ذ
ً َ َ َ َ ُ ُّ
َ َ َ َ ََ َْ ُ ُْ َ َْ
َ ََُ ْ
اَّتَ َذ ا ُ
لل ٌِ َْ َو َ َ
وٍ
ٌ ا
ٍ
ِّ و ٌا َكن ٌعّ ٌِوَ إ ِ ٍه إِذا َّلْوب ُك إ ِ ٍه ةٍِوا خيوق و ىعوال بعَوًٓ َع بع ٍ
َ ذ َ ُ
ُْ َ
حان اللِ عٍا ي ِصفٔن( مومىون.)۹1 /
شت
ْ َ ْ ْ َ ِّ َ ذ
َ َ
[ ]1اكرأ ةِاشًِ ربم اَّلِي خيق٠( ل.)7 /٫
ذ
َ ذ َ ْ َ َ َ ذ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َْ
اْلنصان ٌا لً يعيً٠( ل4 /٫ـ.)1
[ ]2اَّلِي عيً ةِاىليًِ  .عيً ِ
َْ َ
ْ
[ ]3ن َو اىليًِ َو ٌا يَص ُو ُرون٬( لم.)7 /

[7 ]4وىث اوحؿقاز 6ال شیحی یکی ال مّاؾی 7٫وىث امؿاؾ ّ
م٭یؿ( 6مؽّوَ اهل با٘ـل) و
ال ٘ك ٦ؾیگك ال مّاؾی7 ٫وىث أالل 6اوث 8وىحی کـه و٭مثهـا قا ؾق ٜـاهك ٨كیبىـؿه ا٨ـمایً
و١مثهای ماؾی و ٜاهكی بكای ٌؽُ یا امثها ،اقائه میومایؿ 8وىحی که با٠د میٌوؾ آوـایً
و ق٨اه ماؾی ،به رووهای که ٌؽُ قا ال همه شیات اظا٘ه کىؿ ،شاقی رٍحه و ٨كؾ و شام١ه ال ایـه
٘كی٨ ٫كیب ؼوقؾه و ا٤وا میركؾوؿ ،و ٩٤لث به ؾوبال ٩٤لـث اوـحمكاق یا٨حـه و ٨ـكؾ یـا اشحمـا ٞبـه
واٌکكی و واوپاوی قو میآوقوؿ و چون قاه و قوٌی که اؼحیاق وموؾهاوؿ ،آویـا قا ال ٙ٨ـكت ؼـویً
ؾوق میومایؿ 8چىیه ا٨كاؾ و ایه چىیه شوام١ی ،کم کم ا٠مـال وـاب ٫ؼـویً و ا٠مـا ی کـه بـكای
 211آؼكت ؼوؾ ٨كوحاؾهاوؿ٨ ،كاموي کكؾه و به وىث إٔالل و ؾق وحیصه کوقی و کكی و بىحه ٌؿن ٨یـم
ؾچاق میركؾوؿ 8ایه اٌؽاَ ،ؾقک ؾقوحی ال ؤـ١یث ؼـوؾ وؿاٌـحه و واریـان ؼـوؾ قا ؾق ظـال
هالکــث مییابىــؿ (ق .ک مكاؾؼــاوی جیكاوــی ،وــىثهــای اشحمــا٠ی ا یــی ؾق ٬ــكآن1۵۱۵ ،
۵۳۲ـ.)۵۵۱
[ ]5ا بحه ارك ایه ٨كلوـؿان بـی رىـاه باٌـىؿ ؼؿاووـؿ بـه آوـان ؾق ٬یامـث ٠ـوْ ؼواهـؿ ؾاؾ و
مٍکالجی قا که به ؼا٘ك ا٠مال پؿقاوٍان ؾیؿهاوؿ شبكان ؼواهؿ وموؾ.

ّ
ّ
[ ]70واژه ران ج٩کك و ج١٭ل ركچه محكاؾ ٦ویىحىؿ اما مكجبٗاوؿ ،اما کاٜم مـی٨كمایـؿ ّ 7إ َّو
ً
َ ُّ
ُ ٓ ٓ
ُ ِّ َ
ّلكل شيٓ ٍء َد ّلّال َو َد ّلّلال َؼم ّل َّالتفكش( 6کلیىی ،ا کا٨ی.)1۵ /1 1۴۰۲ ،
ِ
ٓ ٓ َ
ٓ َ َ َ
[ ]77ق .ک ظٍك .۲1 /و ٠ىکبوت .۴۵ /و ٠لی ویم می٨كمایؿ ٓ 7اػ ّملر ّله ف ّوئ َّو ال ّمخول َد ّلّول
َ
َػلی ّش ٓب ّهه 8ؾق آوچه ر٩حم ویک بیىؿیً که هـك مرـال قا هماوىـؿ ٨ـكاوان اوـثٌ( 6ـكی ٧ا كٔـی،
ویسا بال٤ه 1۴1۴ ،ؼٙبه .)1۳۵

َْ ُ
ذ َ ْ َ ُ َْ
لاك ًْ( ظصكات.)79 /
[ ]76إِن أل َرٌل ًْ عِِد اللِ أح

[ ]74بكای ومووه مو١٬ی که واقؾ قووحایی میٌؿوؿ وال بیماقی وبا و یا ؾیوی میجكویؿوؿ ،بكای
ق ٟ٨جكن ؾق بكابك ؾقواله قووحا ؾه باق ِؿای اال ٢وك مـیؾاؾوـؿ ،و رـاهی ایـه کـاق قا بـا آو یؽـحه
اوحؽوان قوباه به ركؾن ؼوؾ جوأ میکكؾوؿ .و ارك ؾق بیاباوی رم میٌؿوؿ پیكاهه ؼوؾ قا پٍث و قو
میکكؾوؿ و میپوٌیؿوؿ ،و مو ٟ٬مىا٨كت که ال لوان ؼوؾ میجكویؿوؿ ،بكای کىب ا٘میىان وؽی قا
بك وا٬ه یا ٌاؼه ؾقؼحی میبىحىؿ ،مو ٟ٬بالرٍث ارك وػ به ظال ؼوؾ با٬ی بوؾ ،مٙمئه مـیٌـؿوؿ
که لن آویا ؼیاوث ووقلیؿه اوث ،و ارك بال ،یا م٩٭وؾ میركؾیؿ ،لن قا به ؼیاوث محیم میوـاؼحىؿ.
ارك ؾوؿان ٨كلوؿان آوان میا٨حاؾ ،آن قا با ؾو اوگٍث به ووی آ٨حاب پكجاب کكؾه و میر٩حىـؿ آ٨حـاب!
ؾوؿان بیحك ال ایه بؿه .لوی که بچهاي ومیماوؿ ،ارك ه٩ث باق بك کٍحه مكؾ بمقری ٬ؿ میرفاٌـث،
م١ح٭ؿ بوؾوؿ که بچه او با٬ی مـیماوـؿ و ( . . .ق .ک وـبعاوی٨ ،كالهـایی ال جـاقیػ پیـامبك اوـال ،
67 7943ـ.)61
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َ َ ٓ َ
َ
َ ُ
ُ
[ ]79آن ظٕكت ٨كموؾ َ 7أ ُّي َها َّ
الً ُ
اط ّإ َّو َس ِّبك ٓن َو ّاد ِذ َو ّإ َّو أ َباك ٓن َو ّاد ِذ الفضل ّل َؼ َش ّبيٍ َػلی َػ َج ّميٍّ َو
َ َ
َ َ
َ َ
َ َ
َّ
َ
ُ َ َ
َ َ
َ
َّ ٓ
للوه ت َؼوالیّ :إ َّو
والتم َىی لوال ا
ال ّل َؼ َج ّميٍّ َػلی َػ َش ّبيٍّ َو ال ّأل ٓد َم َش َػلی أ ٓع َى َد َو ال ّأل ٓع َوى َد َػلوی أ ٓد َم َوش ّإال ّب
َ ُ
َ ٓ َ ُ َٓ
لله أ ٓتماك ٓن( 6کكاشکی ،م١ؿن ا صواهك و قیأة ا ؽوا٘ك.)۲1 1۵۳۵ ،
أ ك َشهك ٓن ّػًذ ا ّ
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.۱
.۹
.1۰
.11
.1۲
.1۵
.1۴
.1۳

ابه أبي ا عؿیؿ٠ ،بؿ ا عمیؿ به هبة ا لهٌ ،كض ویس ا بال٤ة٬ ،م مکحبة آیة ا له ا مكٍ٠ي
ا ىص٩ي.٪1۴۰۴ ،
ابه بابویه ،معمؿ به ٠لی ،األما ي ،جیكان کحابچی ،چاپ ٌٍم1۵۲۵ ،ي.
ابه بابویه ،معمؿ به ٠لـی ،ا حوظیـؿ٬ ،ـم ؾ٨حـك اوحٍـاقات اوـالمی شام١ـه مؿقوـیه،
.٪1۵۹۱
ابه بابویه ،معمؿ به ٠لی ،ا ؽّـال٬ ،ـم ؾ٨حـك اوحٍـاقات اوـالمی شام١ـه مؿقوـیه،
1۵۵۲ي.
ابه ٨اقن ،اظمؿ ،م١صم م٭ائیه ا ل٥ه ،جع٭ی٠ ٫بؿ ا ىال معمؿ هاقون٬ ،م ا مکحب
اال٠ال االوالمی.٪1۴۰۴ ،
ابه هٍا ٠ ،بؿ ا ملک ،ا ىیك ا ىبو یة ،مّك مٙب١ة مّ٩ٙی ا باوی.٪1۵۳۳ ،
ا٠كا٨ی٠ ،لیكٔا٨ ،٭ه جكبیحی ( ،)1جع٭یـ ٫و وگـاقي وـیؿ ج٭ـی مووـوی٬ ،ـم مووىـه
٨كهىگی اٌكا ٪و ٠ك٨ان1۵۹1 ،ي.
آقیاوپوق ،کاٌاوی٠ ،بان و مىوچیك٨ ،كهى اوگلیىی به ٨اقوی ،جیكان امیك کبیك ،چـاپ
وی و پىصم1۵۱۵ ،ي.
بك٬ی ،اظمؿ به معمؿ به ؼا ؿ ،ا معاوه٬ ،م ؾاق ا کحب اإلوالمیة ،چاپ ؾو .٪1۵۲1 ،
بىاقی٠ ،لي همث ،ؾق جکاپوی اقائه م٩یومي وو ال جكبیث اوـالمي بـا جأ کیـؿ بـك آیـات و
قوایات ،وٍكیه جكبیث اوالمی ،وال ؾو ٌ ،ماقه  ،۵وال 1۵۱۳ي.
جمیمی آمؿی٠ ،بؿ ا واظؿ بـه معمـؿ ،جّـىی٤ ٧ـكق ا عکـم و ؾقق ا کلـم٬ ،ـم ؾ٨حـك
جبلی٥ات1۵۵۵ ،ي.
ظائكی ،ش٩١ك ٠بان ،بال٤ة االما ٠لی به ا عىیه٬ ،م ؾاقا عؿید1۵۱۵ ،ي.
ظك ٠املی ،معمؿ به ظىه ،جّ٩یل ووائل ا ٍی١ة إ ی جعّیل مىـائل ا ٍـكی١ة٬ ،ـم
مؤوىة آل ا بیث.٪1۴۰۹ ،
ظكاوی ،ابه ٌ١به ،ظىه به ٠لی ،جع ٧ا ١٭ول ٠ه آل ا كوول٬ ،م شام١ه مؿقویه،
چاپ ؾو 1۵۵۵ / ٪1۴۰۴ ،ي.
ظىیىیلاؾه ،ویؿ ٠لی ،ویكه جكبیحی پیامبك اوـال  و اهـل بیـث٬ ،ـم پژوهٍـکؿه
ظوله و ؾاوٍگاه1۵۱1 ،ي.
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 .1۵ؾاووؾی ،معمؿ ،ویكه جكبیحی پیامبك و اهل بیث ،شلـؿ ( ۵جكبیـث اؼال٬ـی)٬ ،ـم
پژوهٍگاه ظوله و ؾاوٍگاه1۵۱۲ ،ي.
 .1۲ؾهؽؿا٠ ،لی اکبك٥ ،ثوامه ،جیكان والمان ٥ث وامه ؾهؽؿا1۵۲۳ ،ـ1۵۳۲ي.
 .1۱ؾیلمی ،ظىه به معمؿ ،إقٌاؾ ا ٭لوب إ ی ا ّواب٬ ،م ا ٍكی ٧ا كٔي.٪1۴1۲ ،
 .1۹قٔایی اِ٩یاوی ،معمؿ٠لی ،جكشمه ٬كآن٬ ،م ،مووىه جع٭ی٭اجی ٨كهىگـی ؾاقا ـفکك،
1۵۱۵ي.
 .۲۰وبعاوی ،ش٩١ك٨ ،كالهایی ال جاقیػ پیامبك اوـال  ،جیـكان وٍـك مٍـ١ك ،چـاپ بیىـث و
چیاق 1۵۱۲ ،ي.
ٌ .۲1كی ٧ا كٔی ،معمؿ به ظىیه ،ویس ا بال٤ة٬ ،م هصكت.٪1۴1۴ ،
٘ .۲۲با٘بــایی ،معمؿظىــیه ،ا میــمان ٨ــي ج٩ىــیك ا ٭ــكآن ،بیــكوت مؤوىــة األ٠لمــي
لمٙبو٠ات ،چاپ ؾو .٪1۵۹۰ ،
٘ .۲۵بكوی ،اظمؿ به ٠لی ،اإلظحصاز ٠لی أهل ا لصاز ،مٍیؿ وٍك مكجٕی.٪1۴۰۵ ،
٘ .۲۴بكوی ،ظىه به ٕ٨ل ،مکاق األؼال٬ ،٪م ٌكی ٧قٔـی ،چـاپ چیـاق / ٪ 1۴1۲ ،
1۵۲۰ي.
٘ .۲۳بكوی٠ ،لی به ظىه ،مٍکا االوواق ،وصـ ٧اٌـك ،٦ا مکحبـة ا عیؿقیـة ،چـاپ ؾو ،
 1۵۴۴ / 1۹۵۳ / ٪ 1۵۱۳ي.
٠ .۲۵لویوژاؾ ،ویؿ ظیؿق ،م٭ا ه ٬كآن و ؼكا٨ه باوقیّ٨ ،لىامه پژوهًهای ٬كآوی ٌماقه ۵۲
ـ  ۵۱بیاق و جابىحان 1۵۱۵ي.
٨ .۲۲لى٩ی ،معمؿ ج٭ی ،شوان ال وٝك ٠٭ل و اظىاوات ،جیكان ؾ٨حك وٍك ٨كهىـ اوـالمی،
چاپ ؾوالؾهم1۵۹۳ ،ي .
٨ .۲۱لى٩ی ،معمؿ ج٭ی ،کوؾک ال وٝك وقاذث و جكبیث ،جیكان ؾ٨حـك وٍـك ٨كهىـ اوـالمی،
چاپ پاومؾهم1۵۹۴ ،ي.
 .۲۹کكاشکی ،معمؿ به ٠لی ،کىم ا ٩وائؿ٬ ،م ؾاقا فؼائك.٪1۴1۰ ،
 .۵۰کكاشکی ،معمؿ به ٠لی ،م١ؿن ا صواهك و قیأة ا ؽوا٘ك ،جیكان ا مکحبة ا مكجٕـویة،
چاپ ؾو 1۵۳۵ / ٪1۵۹۴ ،ي.
 .۵1کلیىی ،معمؿ به ی١٭ـوب بـه اوـعا ،٪ا کـا٨ي ،جیـكان ؾاق ا کحـب اإلوـالمیة ،چـاپ
چیاق .٪1۴۰۲ ،
 .۵۲یری واوٙی٠ ،لی به معمؿ ٠یون ا عکم و ا موا٬ ،ٛ٠م ؾاق ا عؿید1۵۲۵ ،ي.
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 .۵۵مالوؿقاوی ،معمؿ ِا ط به اظمؿٌ ،كض ا کا٨ي ،جیكان ا مکحبة اإلوالمیة.٪1۵۱۲ ،
 .۵۴مصلىی ،معمـؿ بـا٬ك ،بعـاق األوـواق ،بیـكوت ؾاق إظیـاء ا حـكاخ ا ١كبـي ،چـاپ ؾو ،
.٪1۴۰۵
 .۵۳مكاؾؼاوی جیكاوی ،اظمؿ ،وىثهای اشحما٠ی ا یـی ؾق ٬ـكآن٬ ،ـم مكکـم شیـاوی ٠لـو
اوالمی1۵۱۵ ،ي.
 .۵۵مكکم ٨كهى و م١اق٬ ٦كآن ،ؾائك ا م١اق٬ ٦كآن کكیم٬ ،ـم بووـحان کحـاب ،چـاپ ؾو ،
1۵۱۵ي.
 .۵۲مّ٩ٙوی ،ظىه ،ا حع٭ی٨ ٫ي کلمات ا ٭كآن ا کكیم ،جیكان بىگاه جكشمه و وٍك کحـاب،
1۵۵۰ي.
 .۵۱م٩یؿ ،معمؿ به معمـؿ ،اإلؼحّـاَ٬ ،ـم ا مـوجمك ا ١ـا می ال ٩یـة ا ٍـیػ ا م٩یـؿ،
.٪1۴1۵
 .۵۹مکاق ٌیكالی ،واِك ،پیا ٬كآن ،جیكان ؾاق ا کحب االوالمیه ،چاپ ویم1۵۱۵ ،ي .
 .۴۰مکاق ٌیكالی ،واِك ،ج٩ىیك ومووه ،جیكان ؾاق ا کحب اإلوالمیة ،چاپ ؾهم1۵۲1 ،ي.
 .۴1مکاق ٌیكالی ،واِك ،مرالهای لیبای ٬كآن٬ ،م وىل شوان1۵۱۲ ،ي.
 .۴۲وقا به أبي ٨كان ،مى١وؾ به ٠یىی ،جىبیه ا ؽـوا٘ك و ومهـة ا ىـواٜك٬ ،ـم مکحبـه ٨٭یـه،
.٪1۴1۰

