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  )ع(يعل امام گاهيداز د ينيد تيترب در يروش خودشناس
  3مريم مغفوري، 2ه محمدصادقي، سمي1عباسعلي رستمي نسب

  
طبيعي و رياضي، مي توان انسان را شناخت و او را انسان امروز دچار اين تصور شده كه با معيارهاي علوم

هاي فهماند كه انسان را به شيوهآورد و مهاركرد در صورتي كه تجارب تاريخي دقيقاً به ما ميتحت كنترل در
- روش زندگي ائمه.پذيري استاخت، زيرا سرشت انسان مخالف سلطهتوان شنشناختي ساير موجودات، نمي

انسان به خود تعاليمي  تربيتينظام آن بزرگواران  در . پذيري استمصداق بسيار بارزي از عدم سلطه) ع(اطهار
 )ع(حسينامام "هيهات من الذله"عبارت . آورددهند كه او را مخالف سرسخت سلطه جويان ، بار ميمي

  ).375، ص 1388رستمي نسب، (است تربيتي مشي خط اينگوياي 
من در مقابل : ها بر پاية اين سؤال استوار استروش خودشناسي در قرآن، احاديث، روايات و مناجات نامه

باشم و جهت تعالي و سعادت خود، خداوند چه تكاليفي در ها و امكاناتي ميپرودگارم، داراي چه توانايي
اساس چهار شناخت در رابطه با خودشناسي مشخص مي  اينگي، براي من مقرر فرموده است؟ بر طول زند

يابي و رسيدن به مقصد نهايي در فلسفة هاي الزم جهت كمالمسير تعالي و هدف نهايي خود؛ زمينه: شود
نع تعالي و است و مواخلقت خود؛ وظايفي كه خداوند جهت رسيدن هر فرد به مقصد نهايي او مقرر فرموده

 .)384 ، ص1388 رستمي نسب،( پيشرفت خود چه مي باشند
  .  استشدهبيان) ع(روش خودشناسي و تربيت ديني در نامه به فرزندشان امام حسن) ع(از منظر امام علي 

  :پرسش هاي پژوهش
 چگونه است؟) ع(روش خودشناسي از ديدگاه امام علي -

 ت؟چيس) ع(تربيت ديني از ديدگاه امام علي-

  چيست؟) ع(روش خودشناسي در تربيت ديني از ديدگاه امام علي -
  .تحليلي است -روش پژوهش حاضر روش توصيفي

به قلب  شتريرابطه ب نيمربوط به آن توجه نموده و در ا ماتيبه قلب و تعل ينيد تيدر ترب) ع(يامام عل
شروع به  يفشانيدر آن ب ير بذركه ه ياپاك و ناكشته نيزم كيقلب نوجوان مثل  .دهدينوجوان توجه م

                                                            

1
 rostaminasab@uk.ac.irدانشيار دانشگاه شهيد باهنر كرمان؛  

2
 smohamadsadeghi@yahoo.comكارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت و كارمند دانشگاه شهيد باهنر كرمان؛   

3
  mmfar1360@yahoo.comيم و تربيت دانشگاه خوارزمي تهران؛ دانشجوي دكتري فلسفه تعل  



  تربيت ديني و تربيت اخالقيفلسفه همايش ملي                                                                                                            160
   ديتأك كويصفات ن ماتياست، او بر تعل يصفات مثبت و  منف دهندةلذا رشد . كنديم يرشد و بالندگ

آزمون شده  يتجرب يهادانش ،ماتيتعل يو بنحو رد،يگيانجام م يمرب اي نيتوسط والد ماتيتعل نيورزد، ايم
آموزد تا يمو به نوجوان  نموده ييشناسا نوجوان، يفطر يهاشيرامطابق توان و گرا  معلم آنهاكه  باشند يم

 امامي از رهنمودها يقيرابطه به مصاد نيدر ا. داو گرد يو سبب تعال ددر فرد شو كويقلب مركز رشد صفات ن
  : شود يم داده توجه )ع(ي عل

  مانند زمين خالى و مستعد براىفرمايند قلب جوان  مى )ع(  امام: ناكشته است نيقلب نوجوان مثل زم )الف
بيهوده به كار گرفته شود،   هاى غلط و كارهاى قبل از آن كه اين زمين مستعد در راه. پرورش هر بذرى است
پذيرش پندواندرز در جوان بيشتر . ميهايش را در مسير سعادت وخوشبختى شكوفاساز بايد استعدادها و توانايى

. اند از افراد كهنسال است كه با ارتكاب معاصى قساوت قلب پيدا كردهاست، زيرا صفا و پاكى قلب اوبيش 
  .زند سرباز مى  رسد كه به كلى از پذيرش حق قساوت قلب به حدى مى  گاهى
بارى از تجارب  در سن پيرى با كوله: فرمايند مى )ع(  امام: آزمون شده و مورد اعتماد است يدانش: تجربه )ب

 هاى دنيا بر تو هجوم آورد و نمودم براى تو قبل از آن كه هوا و هوس و فتنه وصيت ها، اقدام به و آگاهى
  .همچون مركب سركشى گردى

  :ديفرما يم هيتوص را ريزي روشها نوجوان، قلبي ريپذتيظرفه ب توجه با )ع(يعلامام
ترس از خدا، تحاشي از : تقوا داراري سه ضلع و ركن است": و در فرمان او بودن ياله يسفارش به تقوا -1

  ).205، ص 1377آملي، جوادي( "كار زشت و قصد غربت در آن ترس و اين تحاشي
الَّذينَ آمنُواْ وتَطْمئنُّ قُلُوبهم بِذكْرِ اللّه أَالَ بِذكْرِ اللّه ": فرمايدخداوند مي: خدا آرام كردن اديدل را با  -2

نُّ الْقُلُوبئگيرد آگاه باش  اند و دلهايشان به ياد خدا آرام مى همان كسانى كه ايمان آورده"). 28: رعد( "تَطْم
ياد خدا در همه حال و در هر روز و در صبحگاهان و شامگاهان ماية . "يابد كه با ياد خدا دلها آرامش مى

ي است كه چون بيداري دلها و كنار رفتن ابرهاي تاريك غفلت از دل آدمي است، ياد خدا همچون باران بهار
- اي را ميبيني و هر گونه عمل مثبت و سازندهمسئوليت، روشنهاي بيداري، توجه، احساسبر دل ببارد گل

  ).113، ص 1375عزيزي، (روياند 
اي از زندگي به خصوص دوران جواني و نوجواني نياز انسان در هر دوره: زنده كردن كويدل را با اندرز ن -3

  .ن ميان بايد نگرشي درست داشته باشد تا بتواند اندرزها را بپذيرد و عمل نمايددر اي. به راهنما دارد
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سالكان عارف هميشه با نفس خود در ستيزه هستند، ": نفس ينكردن از هوا يرويبه حرام و پ يياعتنايب -4
هيچ : فرمودند) ع(موالي متقيان علي. ترين دشمن انسان نفس اوستزيرا به خوبي مي دانند كه سرسخت

  ).137، ص 2، ج1386دهقاني، ( "دشمني براي انسان دشمن تر از نفس خود نيست
اي است كه چون يقين همان جزم مطابق واقع است؛ يعني معرفت به گونه": نيقيكردن جان با  رومندين -5

 ، ص1377آملي، جوادي( "مطابق با واقع است جهل در آن راه ندارد و چون ترديدپذير نيست، جزمي است
351.(  
در روايت . يكي از مهمترين عوامل نورانيت انسان علم است: بخش نمودن دل با نور حكمت ييروشنا -6

همچنين همنشيني با علما . اندازداي كه بخواهد ميعلم نوري است كه خداي متعال در قلب هر بنده است كه
 .در اين زمينه موثراست

كند و به او يك واقعيت، آدمي را با اين جهان هماهنگ مي ياد مرگ به منزله": مرگ اديآرامش دل با  -7
، 1376سروش، ( "ناپذيرپذير متناسب سازد نه زندگي پايانآموزد كه خواستهايش را با يك زندگي پايانمي

  ).292ص 
دانيم جهان طبيعت كه در آن زندگي مي كنيم، سراي همه مي: اياز تحوالت ناگوار دن يبخش يآگاه -8

ها در هر مرتبه و از اين رو تمام انسان. و تحويل است و هيچ يك از شئون آن دوام و ثبات ندارددگرگوني 
شوند هايش مواجه ميمقامي كه باشند، مشمول مقررات عمومي آن هستند، خواه ناخواه با حوادث و ناگواري

 .گردندو به آفات و شورش مبتال مي
چگونه در حالتي كه " :فرموده )ع(ليامام ع: )است كيدمرگ نز( روزگار يترساندن دل از دگرگون -9

  ).554غررالحكم، ص( "گرددساختن وضع تو ميماني، با آن كه چرخ روزگار، بر دگرگونهستي پايدار مي
مرگ را حادثة بزرگ ) ع(امام علي: )مرگ يشگيهم ادي( انينيشيگذشتگان و پ خيآوردن تاراديبه  -10

از . اي است كه همواره بر آدمي غالب و فاتح استر واقع به رخ كشيدن حادثهياد مرگ د". داندزندگي مي
  ).291، ص 1376سروش، ( "اين حيث ياد مرگ همانند ياد خداوند است

ياد مرگ و توجه به اين كه زندگى دنيوىِ انسان  :يياياعتقاد به آخرت و آبادنمودن آخرت با اعمال دن -11
هاى خود خوب استفاده كند و عمر رد باعث مى شود كه انسان از فرصتمحدود است و تكرار و برگشت ندا

  .خود را به بيكارى و بطالت نگذراند و همواره در فعاليت و تكاپو باشد
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در كالمي ) ع(امام صادق: )از آفات زبان يريجلوگ( يدانينمكه  آنچه  رابطه بادر نكردن صحبت  -12
 :كنددو ويژگي بندگان خدا را اينگونه بيان مي)  40 :ويونس169:  اعراف(آيات تناد به العاده كليدي با اسفوق
- چيزي را كه دليلي بر انكارش ندارند رد نمي) بو  گويندچيزي را كه به درستي آن يقين ندارند نمي) الف

 ).كليني( كنند

  :يافته هاي پژوهش
شود كه انسان رابطه فطري بين خود و شود كه خودشناسي سبب مياز مطالعات مقدماتي چنين دريافت مي

هاي ديني را به درستي درك كند و آگاهانه آنها را به كارگيرد و شخصيت ديني را در خود محقق آموزه
  .سازد

  ).ع(روش خودشناسي، تربيت ديني، امام علي  :واژگان كليدي
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  .اسالميعلميه: تهران. كافياصول). بي تا. (يعقوببنكليني، محمد-



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

