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ه
هدف ه
غایی تربیتی ،تأمولبرانگیز
نگرشها و باورهاي مثبت میشود و بهعنوان
است .افل توجه به اراده ،افل عینیتبجشی به حب الهی ،افل ارتراء شناختی
درک ،افل ارتراء ه
مهم ایآ اسوتراتهج تربیتوی
فهم هدفمندج آفرینش ،از افول ّ

است و بوا روش ال گووج عواطفی اجراشودنی اسوت .جامعیوت الگوویت ائموه
اقتیاي آن را داردکه ه
فرد پیرو با احساست عمیوق در تموام ابعواد و
اطهار
جنبههاي شجصیت انسانت ،آنان را اسوه خود قرار دهد و به غنواي شجصویتت
دست یابد.
واژههای کلیدی
محبت اهلبیت

 ،بُعد عاطفه ،تربیت عاطفی ،تربیت اخققی.

مقدّمه
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غیرمادي شجصیت آدموت کوه
در عرفه انسانشناست دینت ،بُعد معنوي و جنبه
ّ

مفاهیم گوناگونت همچون رو  ،عرول ،نفوس ،قلوب و  ...بور آن دللوت دارد،
مهمتریآ و اساست تریآ هویت وجودي انسان را تشوکیل متدهود .بوه همویآ
سبب ،قابلیتها و استعدادهاج قابل مقحظوه و خیرهکننودهاج بوراي تکامول و
پیشرفت دارد که در منطق دیآ ،حد و مرزي بوراي آن نمتتووان متصوور شود.
تحرق و فعلیتیافتآ فحیح ایآ توانایتها و امکانات بالروه در نهاد و سرشوت
مادي ،جسمانت و بشوري بوا
وجود آدمت و رو او و همسو شدن قابلیتهاج ّ
آن ،در ادیان توحیدي و بهویهه اسقم ،راز نهایت سعادت حریرت انسان بهشومار
مهم است.
متآید و جاودانگت خوش فرجام او نیز در گرو به انجام رسیدن ایآ ّ
براي حرکت و تقش در ایآ مسیر و بسترسازج براي دستیابت به ایآ مرافود
متعالت و روحانت ،باید از ابتدایتتریآ مراحول آمووزش و تربیوت ،در اندیشوه

طراحت یك برنامه درست بود و با فراهمآوردن فرفتهاي یادگیري گونواگون
چه به طور رسمت و غیررسمت و چه به شکل نهان یا آشکار ،رسیدن به اهوداف
معنوي را تسهیل نمود .فراهمنمودن چنیآ برنامه درسوت و طراحوت آن ،بودون
تبییآ و تدویآ مبانت نظري و پیشفرضهاي تئوریوك آن ،امکانپو یر نیسوت.
پرداختآ به موضوع تربیت معنوي و رویکرد به هسوتت ،انسوان و ارزشهوا بوا
نگرش اسقمت و معنوي متتواند بیانکننده بجوش مهموت از مباحوث نظوري و
پایهاج براي برنامه درست معنویتگرا باشد.
در ایووآ راسووتا ،رویکوورد محبووت اهوول بیووت

کووه بووهویهه در حوووزه

یك نظریه تربیتت و یك عامل تأثیرگ ار در جهتگیريهاي معنوي انسان مؤمآ

مدنظر باشد.
طرح مساله
حیطه عاطفه و تجلی آن در محبّوت کوه از مهمتوریآ جنبوههاي وجوودي و از
ویهگت هاي تأثیرگ ار در زندگی آدمت است ،از جمله حوزههواج بیآرشوتهاج
است و از زوایاي گوناگون قابل مطالعوه اسوت .مطالعوات نشوان میدهود کوه
قابلّیتهووا و ارزشهوواج عوواطفت از منوواظر دیآشووناختت ،روانشووناختت،
جامعهشناختت ،حکمت متعالیه و عرفوان تأمولبرانگیز اسوت .طور محبّوت و
دلبستگت به معصوم

هبت
بهطور خواخ ،بوهعنوان ضورورتی دینوت و مو ه

تردیدناپ یر و غیرقابل انکار ،بجشی از ایآ مطالعات است که به نوبه خود یوك
مروله تربیتت تلّرت متگردد.
در دیدگاه اسقم ،مجت اهل بیت

بهعنوان یکی از فوروع دیوآ و موزد

رسالت نبی اکرم تأکید شده است و ایآ خود بیان عمق ایآ افول و قابلیتهواج
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م هبشناست شیعت از ارزش و اهمیّت والیت برخوردار است ،متتواند بهمثابه
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آن اسووت ،چنانکووه خداونوود فرمووود :قُ للال ال االسَلئاللُکُم عهلالی لهر االجَللرال ارالَ الالمه لوهده

فی القربی (شوري)23 ،در حالی که حکمت ایآ ارزشگ ارج کمتور بررسوی
شده است تا با پشتوانه عرلی و در فرآیند عملی در متآ زندگی قرار گیرد.
ل ا طر و بیان طریره محبّت ولییی که مبتنت بور واقو بینت و حرانیّوت در

نظام تعلیم و تربیت باشد ،از دو جهت قابل تبییآ است :یکی از ایآ جهوت کوه
مهم تفکر دینی باید به نحو منطری و عرلی آموزش داده شود و به
بهعنوان افل ّ
نوعی راهبردج دینی محسوم می شود که خود بوه موفریوت تعلویم و تربیوت و
نهادینهکردن اهداف دینی تعلیم و تربیت کمک میکند و از جهت دیگر ،استفاده
از تأثیرگ ارج عاطفی در تیمیآ پ یرش ولیت و پیروج از آنها یوک نمونوه
عملی از استراتهج تربیت عاطفی است.
بنووابرایآ ،مسوواله پووهوهش عبووارت اسووت از تبوویآ مسوواله محبووت اهوول
بیت
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به عنوان یک استراتهج تربیتی در ساختارج منسجم با مبانی و افوول

تربیتی و روش هاج کاربردج خاخ که قابلیت اجرایی در نظام تعلیم و تربیوت
رسمی و غیررسمی را دارد و در ایآ راستا به دو سئوال فرعی نیز میپردازد؟
 .1اهمیّت و جایگاه محبت در اسقم کدام است؟

 .2مبانی علمی محبت و عاطفه در تعلیم و تربیت چیست؟

روش پهوهش حاضر از نوع توفیفی – استنتاجی بوده که طوت آن سوور و

آیات و احادیث قرآن کریم بهعنوان اسناد ّاولیه بررست شدهاندب لو ا در مرحلوه
نجست ،آیات و احادیثی که داراج میامینت درخصوخ توسعه محبت بودنود،
شناسایت و طت چهار موقعیت از جمله ،آدر  ،متآ عربت ،متآ فارست و زمینه
مصداقت در تفسیرهاج م جتلف با رویکرد تربیتی بررسوی شودهاند .در مرحلوه
دوم ،نتایج دسته بندج شده و سعی بر آن بوده تا ایوآ اندیشوه دینوی بهفوورت
کاربردج در قالب یک نظام تربیتی ،منسجم و معرفی گردد.

چارچوب و مبانی نظری
 -1رویکرد اسالم به محبت

مهوم
بررسی جایگاه محبت در دیآ روشآ میکند که محبت بهعنوان عاملی
ّ
به فورت تکوینی و تشریعی در جهان خلرت مطر است .توجه به ایوآ مووارد
در نظام تکویآ و تشری نشاندهنده قابلیت و توانمندج ایآ عامول در تعلویم و
تربیت و رشد انسانی است.
 -1-1جایگاه محبت در فلسفة وجودی جهان خلقت

وت کَنَوز ًا َم ْجفّیو ًا
قابلیت هاج محبت است .در حدیث قدسوت آموده اسوت« :ک ُ ْن ُ
الج ْلق لهکَت اُعورف(1،مجلسویّ .)344 : 1404،اولویآ
فاحببت ان ا
ت َ
عرف َف َجلَ ْر ُ
َ
َ َ ْ َْ ُ َ ْ ُ َ
حب الهی است.
نکته در محتواج ایآ حدیث استررار بناج نظام هستت بر اسا
ّ
مقفد را در حکمت متعالیه بر ایآ اسا

به اثبوات ایوآ امور پرداختوه کوه

«عشق و حیات»  ،دو یار جداناشدنت از موجودات هسوتند و در یکایوك آنهوا
سریان دارندب بنابرایآ استدلل ،محبت و مهربانت واقعیتت است که منشأ تکوینت
دارد و سراسر هستت را فرا گرفته است و اگر پراکندگت ،انفصال و واگراییدر آن
مشاهده متگردد ،امري عارضت و غیرافلت است ،نوه یوك امور ناتوت در کُنوه
هستت (مقفدرا .)147-148 :1360 ،ایآ دلبستگت که در نات و گوهر اشویاء
نهفته است ،افل ناتی آن ،نسبت به خالق یکتا بوده و گرایش محبتآمیز نسبت
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پایهگ ارج بنیوان نظوام هسوتی بور اسوا

محبوت از جملوه مووارد مهو ِّم

به دیگر مجلوقات هم در همیآ پرتو مشاهده متگردد .ایوآ گورایش ناتوت بوه
 - 1مآ گنج نهان بودم ،دوست میداشتم شناخته شوم ،پس مجلوقات را آفریدم تا شناخته شوم».
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خداوند ،در واق  ،توأم با احسا

نیاز ،فرر و وابستگت است و همیآ امر ،علّوت

افلت و راز همراهت دائمت ،همیشگت و تکوینت خالق با مجلوپ را در بوردارد
قیومیه» اطقپ متگردد و بوه تعبیور قورآن
که در افطق فلسفت به آن « ّ
معیت ّ

کریم هُوه مهعهکُم االینالما کُنْتُم  1است.

 -2-1جایگاه محبت در فلسفه وجودی انسان

محبت در خلرت انسانی از چند جهت ،جایگاه ویههاج را به خود اختصاخ
داده و بر اسا
پاسل

ایآ ویهگیها کاربرد تربیتی آن توفیه شده است.

گللویی بلله نیللاز فطللری :در میووان موجووودات عووالم ،انسووان بووه لحووا

وجودي ،روحت و معنوي ،بیشتریآ ارتباط و سنجیّت را با خداوند هستت داردب
پس محبّت او به آن نیز باید در بالتریآ مرتبه باشد (فویض کاشوانت:1408 ،
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 /8خ )16-25ب زیرا هرچه تناسب و سونجیّت دو موجوود ،بیشوتر باشود،

وابستگت و همگرایت بیآ آنها نیز بیشتر است و از آنجوا کوه انسوان بوهعنوان
مهم تریآ جزء هستت ،داراي فطورت و دوسوتدار توجوه و محبوت اسوت ،در
دیدگاه اندیشمندان ،عشق و محبّت جوهره وجودي انسان و افعال و رفتارهاي

او بر مبناي آن تحلیلشدنی است .ایآ فطرت حبّت انسوان بهانودازهاي اهمیّوت
دارد کووه عرفووا آن را یکووت از جنبووههاي اساسووت فطوورت انسووانت متداننوود
(شاهآبادي )6-10 :1360 ،و از آنجا که دوستداشتآ چیزي یا از بام حسوآ
و جمال یا به دلیل احسان است ،بدیهی است که خداونود متعوال بوا بوالتریآ
درجه احسان و زیبایی ،محبوم حریرت فطرت انسانی بوده و جوز محبوت بوه
جمال مطلق نات لیزال او چیزج شایسته دوستت عمیق فطرج او نیست.
 - 1حدید.4 /

الزمة حرکت در مسیر کملال :جهت دوم نرش محبت در فلسفه وجودج انسوان،
تأثیر آن در ارتباطات انسان است .در بدو امرّ ،اولیآ ارتباط انسان با خویشتآ
تجلی می یابد .ایآ ارتباط ناتت ،فطري و شهودج در یک سیر طبیعی با عشوق
به دیگران و عشق به خدا به کمال میرسدب زیورا هفورف مانودن در خوود ،بوه
آرامش و اطمینان واقعت نمتانجامد ،در فورتت که نشوانه افولت معشووپ آن
است که با وفال به او ،آرامش قلب بهدست آید .پوس بایود آن را واسوطه راه
رسیدن به عشق برتر قرار دادب بنابرایآ ،در ایآ مسیر تکاملی ،بالتریآ درجوه
محب و محبوم است .در ایآ رابطه ،بوهطور
ارتباط انسان با خدا از نوع رابطه
ّ

محبّت اوینود و همچنویآ چوون مجلوقوات ،هودایت خداونود را پ یرفتهانود،

حیرتش آنها را دوسوت موتدارد (طباطبوایت ،بتتوا ،1 :خ  .)411ایوآ
ارتباط ،زمینه کمال روحی و ارتباط فحیح اجتماعی را فوراهم و انسوان را در
مسیر کمال قرار میدهد.
الزمه هدایت انسان :محبت ،عقوه بر تأثیرگ ارج بر هدایت فرد ،با قرارگرفتآ
انسان در مسیر ارتباطات چهارگانه ،زمینههاج هودایت را نیوز ایجواد میکنود.
بهتریآ تبییآ منطری ایآ تأثیر از آن جهت است که وجوود عشوق و محبوت بوه
کمال مطلق در نهاد و سرشت انسان ،اثبات وجود خداوند در عوالم هسوتت بوا
توجه به فطرت عشقجوج انسانی است (امام خمینت )158 :1368 ،و یکوت از
افول تردیدن اپ یر در شجصیت آدمت تأثیر عواطف ،احساسات و گرایشها در
هدایت و سوپ دهت پندارها ،گفتارها و رفتارهاي انسانت است.
مهم آنکه بررسی رویکرد دینی نشان میدهد که بر اسا
ّاما نکته ّ
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حب ناتش ،مجلوقات خویش را دوسوت موتدارد،
مترابل خداوند نیز بهخاطر ّ
همانطور که به جهت اینکه مجلوقات او ،هانعام حیرتش را پ یرفتهاند ،موورد
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مؤلفوهها

میتوان محبت رشددهنده را از محبتهاج آسیبزا تفکیک نمود .بر اسا

ایآ

شاخصها آن قسم از انگیزه هاي درونت و عاطفت که بر مبناي سه مقك آگاهت،
خردورزي و ارزشمداري توحیدج (فرهنگت و دینت) شوکل متگیورد ،عشوق
مطلوم یا مثبت است و متتواند زمینه ساز توسعه شجصویت انسوانت و تعوالت
حیات جوام بشري گردد.
در مرابل ،قسم دیگر محبت که فاقد ایآ خصایص و بهطور ناقص از آنهوا
بهره میگیرد ،نهتنها در شکل گیري و تکویآ شجصیت انسان نرشی ندارد ،بلکه
داراج اثرات نامطلوم یا منفت بووده و آسویبزا اسوت .ایوآ عشوق متتوانود
موجبات درهمریجتگت و نابهنجاري شجصیت انسانت و زندگت بشري را فراهم
نموده و مسیر تکاملت حیات را با مشکقت و موان جدي مواجه سازد.
مهم عشق نامطلوم در انسان آن اسوت کوه ناپایودار،
از دیگر ویهگتهاي ّ
زودگ ر است و قابلیّت آسیبپ یري فراوان دارد و فرف ًا جنبه انفعالت ،عواطفت
و غیرفعال شجصیت آدمت را نشان میدهد و فرد را بهسوج ارزشهاي کوانم،
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نسبت و زیبایتهاي فورج سوپ متدهد .همچنیآ از قدرت استدلل ،برهان و
عرقنیت انسان متکاهد.
 – 2مبانی محبت اهل بیت

در اسقم افزون بر توجه کلی به محبوت ،محبوت اهول بیوت
محبت رشددهنده معرفی و تأکید شده و نرش اهل بیت

بوهعنوان

در عالم تکوویآ و

تشری علّت ایآ الزام استب بنابرایآ ،شناخت جایگاه اهول بیوت خوود زمینوه
هدایت و رشد فرد شده و بجوش الگوسوازج تربیتوی را فوراهم میکنود .ایوآ
شناخت در دو حیطه بحث میشود:
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نقش تکوینی اهل بیت :در قرآن کریم تعبیر به خلیفه الهت شده است که خداوند
متعال از خلق آن ،بر فرشتگان مباهات متکند :ارنَی جاعل فری االالرض خلیفه ب

بهراستت مآ (خدا) در زمیآ ،جانشیآ گ اردهام» (برره )30،ایوآ انسوان کامول،
کست نیست به جز پیامبر اسقم

و اهل بیت

کوه در تفسویر آیوه  23از

سوره شورا در قرآن کریم ،در بیان مصداپ «حسنه» ،حب آنان ،بهتریآ حسنه و
والتریآ نیکتها شمرده شده است( .مجلست ،2 :1403،خ .)256
در روایات متعدد از خود معصومان

 ،به نرش تکووینت آنوان در عوالم

هستت و واسطهبودن آنها در تمام نعمتهایت که از جانب رمالعوالمیآ افاضوه
مت گووردد ،اشوواره شووده اسووت .از جملووه در دعوواج عدیلووه مووأخون از کتووام

فرشتگان الهت واسطه ابقغ و ایصال نعمتهاج خداونودي هسوتند و از سووي
دیگر ،معصومان به عنوان وسائ فیض ،معرفت شدهاند .ایآ بدان معنا نیست که
معصوم و مقئکه الهت در عرض هم قرار دارند (جووادج آملوت 151 :1381 ،و

)176ب بنابرایآ امام معصوم بهعنوان انسان کامول ،وجوود جوام و داراي هموه
مراتب و نشأت هستت و شایسته محبت است.
نقش تشریعی اهل بیت

 :کاملشدن دیآ الهت و تمامیت نعمتهاي ربوبت بر

مسلمانان و مؤمنان ،جز بهواسطه ایآ ولیوت ،فوورت نمتپو یردب زیورا بویآ
حرایق سهگانه اسقم ،قرآن و اهل بیت

 ،پیوند و ارتباطی همیشگت ،فعوال

و انکارناپ یر و از نظر عرفانت ،نوعت وحدت وجود دارد .پیوامبر در ایوآ بواره
ه
ب اَهل بَیتوت (امویآزاده .)97 :1378 ،بوه

میفرماید« :اَسا ُ السقم ُحبّت و ُح ُّ
 -1به براج او ،دنیا باقی است .به برکت او ،خقیق روزج میخورند و به وجود او ،آسمان و زمیآ پا بر جا است».
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مفاتیحالجنان نیز بهطور خاخ ،راج به امام زمان  ،مطالبت آمده است کوه
بر امامان دیگر نیز قابل تسرج است« :بهبرائه بری ه
تالودنیا و بهی ُ ْمنهوه ُر هزپالوورج و
َ َ َ
السماء( 1قمت .)138 :1376 ،همچنیآ در عالم تکوویآ،
بوجوده ثَ ْب َت
ُ
الرض و َّ
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همیآ دلیل ،در جنبه هاي گوناگون شجصیتت ،فوردي و اجتمواعت ،جسومانت و
روانت و عرقنت و اخققت ،بهعنوان یك الگوج جوام تأثیرگو ار هسوتندب لو ا
مودت آنها تیمیآ رعایت ایآ الگوج رفتارج است.
-3مبانی علمی توجه به محبت

در رویکرد علمی به جایگاه محبت و توأثیر آن در مونش و رفتوار انسوان،
قابلیتهاج دیگرج از محبت مدنظر است و امروزه تحلیل و بررست بُعد عاطفت

مهوم بوه نظور
بشر و تأثیر آن در رفتارهاج انسان ،بهانودازهاي قابول توجوه و
ّ

مترسد که دانشمندان زیادي درباره آن ،به ارائه نظریه پرداختهاند .طر هووش
عاطفت ،نرش مهمت در آگاهت انسان درباره عواطف و مدیریت آن ،بورانگیجتآ
خود ،شناسایت عواطف دیگران و تنظیم رواب با دیگران دارد و بهعنووان یوك
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ویهگت یا خصیصه شجصیتت بهحسام متآید.
امروزه اندیشمندان حوزه علوم تربیتی و روانشناسی بر اسا

تحریرات ،بور

ایآ باورند که هوش عاطفت بهتریآ عامل پیشبینت موفریّت در زندگت اسوت و

از ایآ نظر ،گوي سبرت را از هوش نهنوت ) (IQو سوایر مهارتهواي نهنوت
ربوده است( .مایر.)47 :1383 ،
بوهطووور کلووی در ایووآ نظریووات ،احسووا

و عاطفووه حلر وه واس و بوویآ

فرآیندهاي نهنت همچوون تفکور و رفتارهواج مشوهود او تلّروت شوده اسوت،
بهطورج که بر ایوآ اسوا

تصوورات ،شوناختها و ادراکوات فوردي دربواره

خووود و دیگوور حرووائق عووالم هسووتت متتوانوود موجووب پیوودایش حووالت،
عواطووف و احساسووات متفوواوت شووده و بوور مبنوواي آن ،فوورد را بووه اعمووال و
رفتارهایت خافی سوپ مویدهود .افوزون بور ایوآ مووارد ،مطالعوات مربووط

به جنبههاج عواطفت شجصویت ،اقنواع و ارضواج فوحیح نیازهواي عواطفت
و ارتراء سطح عاطفت انسوانها ،نشوان متدهود کوه ایوآ مؤلفوهها بوا عوامول
دیگري همچون برقوراري روابو فومیمانه ،توانوایت بورآورد دقیوق افکوار و
احساسات دیگوران (هومدلوت فوحیح) ،تعلویم و تربیوت ،پیشورفت شوغلت و
افووق موودیریت رابطووه مسووتریم دارد (سوویاروچت ،فورگووا

و مووایر،

.)1383
بنابرایآ محبت میتواند بر قیواوتهاي اجتمواعت دربواره دیگوران توأثیر
بگ اردب ل ا تأمیآ فحیح و منطرت نیازهاي عواطفت در مسویر فوحیح ،نروش
متنماید و حتت در ایآ زمینه ،اهمیّت آن از جنبههاج شناختت و ادراکات نهنت
فرد نیز بیشتر است.

 -4مولفههای تربیتی استراتژی محبت اهل بیت

با توجه به ایوآ مبوانی علموی و مو هبی و مقكهواي محبوت رشوددهنده
وآسیبزا و با عنایت به تأکیدات دینی بر محبت اهل بیوت

یوک سواختار

تربیتی منسجم به ترتیب زیر تبییآشدنی است:
 -1 -4اهداف نظریه تربیتی محبت اهل بیت

در نظام تربیتت اسقم ،غایت نهایت آفرینش انسان ،آخریآ و برتریآ هودف
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مهمت در خودشکوفایت و فعلیتیافتآ هرچه بیشوتر اسوتعدادهاج انسوان ایفوا

تربیت آدمت نیز است .اگر انسان ،تکاملپ یر و تعوالتخوواه اسوت و در وراي
خلرت حکیمانه او نیز مرصد و مرصودي نهفته است که توان دست یازیودن بوه
آن ،در سرشت و بنیاد او نهاده شده و تمام شورائ و زمینوههاي لزم بوراي او
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مادي و معنوي خوویش ،راه معروولت
فراهم گردیده است ،پس در بستر حیات ّ
متصور نیست.
جز پیمودن مسیر تربیت و طت نمودن طریق هدایت ،براج او ّ

از ضرورت هاي بدیهت و انکارناپ یر ایآ حرکت ،انجام درست و خردمندانه

فرآیند کلّت آن ،یعنت شناخت ،انتجام و عمل است .آن عنصري که در بدو امر،
متعویآ متسوازد ،اخو
به ایآ مراحل سهگانه ،معنا و مفهوم متبجشود و آن را ّ
راهبرد یا «استراتهي حیات انسانت» است .شناخت و گوزینش ایوآ راهبورد و
گامنهادن در مسیر آن ،متتواند تربیت یوافتگت انسوان را تیومیآ نمایود .ایوآ
حب الهت و محبّت به خدا معرفی شده اسوتب
راهبرد بر مبناي آیات و روایاتّ ،
بنابرایآ ،بر اسا

ایآ تفکر توحیدي ،حصول تربیت و رسیدن به قلههاي بلنود

آن ،بدون احسا

تعلق و وابستگت درونت به خداوند سبحان و برتریآ نمودها

و تجلیات او یعنت معصومان

 ،امکانپ یر نیست ،چنانکه فرموود :قُللال ال
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االسَئاللُکُم عهلالیهر االجَرال ارالَ الالمهوهده فیالقربی (شوري)23 ،

ربوبیت خودا و
بهعنوان ّ
رم خویش و عمل به ایآ گزینش بهفورت تآدادن به ّ
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براج پیمودن ایآ مسیر و وفول به هدف غایت حیات و تربیت ،موؤثرتریآ

ل ا هدف تربیتی مترتب بر ایآ مبانی ،راهیابی به غایت و هدف نهایی تربیت
در تغییر رفتار و منش فرد به شاکله الهی است و از آنجوا کوه تربیوت اسوقمت
رم
رم یگانه انسان و جهوان و برگزیودن او بوهعنووان ّ
شناخت خدا بهعنوان ّ
ربوبیوت غیور تعریوف شوده اسوت
ربوبیت او و تآزدن از ّ
خویش و تآدادن به ّ

(باقرج ،1380 ،خ  ،) 44انسانت که مشتاپ پیمودن طریق تربیت است ،بایود از

مراحل سه گانه شناخت ربوبت خداوند (مالکیت و تدبیر) ،انتجام و گوزینش او
ربوبیت غیر ،گ ر نماید.
تآزدن از ّ

روش ،همان محبّت به خداوند است و از آنجا که دسوتیوابی بوه ایوآ امور بوه

مودت و متابعوت اهول
وسائ احتیا دارد ،قرآن تنها راه دستیابت به محبّتّ ،

بیت استب زیرا محبت الهی در ایآ گروه از محبتهاج ارزشی بهنحوو مطلووم
متجلّت میگرددب ل ا ایآ محبّت را متتووان بوهعنووان جهوتگیرج اساسوت در

زندگت مطلوم و حیات معنوج انسان بهشمار آورد .زیرا تمام حرکات ،سکنات
و رفتارهاج انسان را تحت تأثیر قرار داده و متتواند آدمت را به هدف غوایت و
قرم الهت نائل گرداند و در مراحل عمده فرآینود تکامولیوافتآ انسوان یعنوت
شناخت ،گزینش و عمل ،مهمتریآ نرش را برعهده داشته باشد.

در مناب دینت و ادبیات شیعت ،ویهگتها و خصائص فراوانت براي موضووع
«محبت اهل بیت

» نکر شده است که بهفورت افولی مبتنی بر ایآ مبوانی

در فرآ یند تربیتی ایآ استراتهج ثابت است.
اصل تعیین حیطة وسع :ایآ افل ناظر بور تعیویآ میوزان توانمنودج انسوان در
دستیابی و اتصاف به ارزشهاج شرعی است .بهطور کلوّت ،در فرآیند تربیت،

انتظار مترود که ارزشهاج اعترادي و رفتواري خافوت در شجصویت انسوان
شکل گرفته و ظهور و بروز یابد .ایآ ارزشها باید متناسب با توانایت فرد بوده
و بتواند متعلق اراده و اختیار او واق شود.
در فرآیند تربیت مروله محبت به ویهه هنگامت کوه بوه موضووعات واقعوت،
عرقنت ،مرد  ،سرنوشتساز و ضرورج اختصاخ یابد ،ایآ انتظار بهفوورت
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 -2-4اصول تربیتی استراتژی محبت اهل بیت

میاعف مت تواند مورد طلب و تراضا متربی قرار گرفته و گرایش و عزم و اراده
او را به خود جلب نماید.
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ل ا با عنایت به نرش اساست اهل بیت

در عالم هستت و شریعت الهت و

خصوفیات منحصر به فردي که براي ایآ بزرگواران مطر شده ،خداوند متعال
در قرآن کریم ،ارادت و محبوت در خصووخ عتورت و اهول بیوت را از زبوان
مهم اینکه بوا بوراهیآ عرلوت و نرلوت
پیامبرش از مردم طلب نموده است .نکته ّ
مشجص متگر دد که مطالبه مؤدت و محبت آنان از مردم در ایآ آیه کورکورانوه
و اجبار محض نیستب بلکه بهفورتت است که تنها اندك شوناختت درخصووخ
آنان کافت است که آدمت را بهسوي آنان سوپ دهد.
اصل تبیین اهداف قابل حصول :انسان افزون بر آنکه به مرتیاي فطرت خود ،بوه
نیکان و بندگان مررم خدا ،گرایش ناتت دارد ،بر اسا

مبانی اسقمی ،محبوت

اهل بیت در نات خود نیز انگیزه بیشترج را ایجاد میکندب زیرا روشآ است کوه
ایآ مودت و همسانی امري ممکآالوقوع و دستیافتنت استب زیرا امر الهت بوه
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آن تعلق گرفته است و اگر تحرق آن ممکآ و محتمول نبوود ،موضووع دسوتور
خداوند واق نمتشد.
اصل عینیتبخشی به حب الهی :معصوم

از آن جهوت محبووم قلوب موؤمآ

است که عبد حریرت و برگزیده خداوند است و فیض الهت بهواسطه او بوه خلوق
مترسد .اهل بیت

در نات خود ،موضوعیت ندارنود و طریوق بوهسووي او

هستند .آنان نه تنها راه حق را متنمایانند و ارائه طریق متکننود ،بلکوه دسوت
مشتاقان را نیز متگیرند و به منوزل و مرصوود نهوایت مترسوانند و ایصوال بوه
مطلوم را تحرق متبجشند .در قرآن کریم آمده است که ارنْ کُنْتُم تُحربُّلونال اهللال

فالاتَّبِعُونی یُحَبِبَکُم اهلل (آلعمران )31،و بدیهت است که پیروي از پیامبر همانوا
پیروي از معصومان است که در کتام الهت با عنووان «اولتالمور» آموده اسوت
(نساء)59 ،ب ل ا آنان ابوام الهت و فوراط مسوتریم هسوتند کوه آدمیوان را بوه

هستتبجش خود پیوند زده ،به لراي او وافل متنمایود .در روایتوت از پیوامبر
و جانشوینان او یعنوت ائموه

اسقم

 ،فلسفه وجودي محبت رسول اکرم

اطهار

ب الهت معرفت شوده اسوت (محمودي ريشوهري ،2 :1362،
ُ ،ح ّ

خ .)236افراط و ترری در ایآ مروله و نپیمودن طریق اعتودال ،از آفتهوایت
است کوه متتوانود متربوت را از دسوتیابت بوه مرصود نهوایت و بهرهمنودي از
ارزشهاي تربیتت محبت ایآ بزرگواران باز دارد.
اصل ارتقاء شناختی درک و فهم حقیقت دین :در زیارت جامعه کبیوره ،خطوام بوه
آنان متگویند که «هر کس از طریق شما روج گرداند ،از دیآ خدا خار گشته
(قمت .)904 :1371،در حدیثت از امام باقر
برره به مودت و محبوت اهول بیوت
 .)84/24بر اسا

 ،در نیول آیوه  256از سووره

تأکیود شوده اسوت (مجلسوت:1403،

ایآ آیه ،چنگزدن و تمسكجستآ بوه ریسومان مسوتحکم

الهت ،به معنی قرارگرفتآ در بستر تربیتی اهل بیت

است .در تحرق تربیوت

به مفهوم دینت آن ،مهمتریآ مؤلفه ،درك حریرت طریرتوت و سوپس پیموودن آن
طریرت که شریعت متنمایاند ،است  .اگر محتوواي واقعوت دیوآ و مبنوایتتریآ
افول آن شناخته نشود ،تمام فعالی ّتها و اقدامات تربیتوت ،بتحافول خواهود
ماند و مرافد آن عملت نجواهد شد.

از محتواج برخت از آیات قرآن کریم و تأویل و تفسیر تعودادج بیشوترج از
آنها و همچنیآ از روایات متعدد و شاید در حد تواتر ،بر متآیود کوه تنهوا راه
نجات و سعادت انسانها ،محبت اهل بیت
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است و هر کس که با شما و شریعت شما همراه باشد ،به حق وافل شده است».

و پ یرش عملت لوازم آن استب

زیرا واقعیت دیآ خدا و جان و رو و حریرت شریعت رسوول خودا نوزد آنوان
است و هر طریرت غیر از طریق آنان ،ضقلت و گمراهت است.
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اصل ارتقاء فهم هدفمندی آفرینش :آفرینش انسوان بوهعنووان برتوریآ مجلووپ
خداوند ،عبث و بیهوده نیست .همانگونه که در مبحث «هستتشناست معنووج»
مطر گردید ،بر مبناج بینش توحیدج قرآن ،آفرینش آسومانها و زمویآ و از
جمله انسان« ،حق» بوده است (انعام ،)73 ،چنانکوه بیهووده و بتحافولبوودن
خلرت انسان نیز بهطور جداگانه و با تأکید ،نفت شده است (مؤمنون )115،و در
عیآ حال ،انسان بهعنوان جانشیآ خداوند در روي زمیآ مطر است.
لزمه ایآ دو ویهگت خلرت انسان (عدمبیهودگت و جانشینت خدا) آن اسوت
که او بهعنوان «امانتدار الهت» شناخته شود و براي پیمودن راه تکامل و تربیت
که هدف غایت خلرت انسان است ،توجه تام به ایآ امانت و مراقبوت و رعایوت
کامل آن ضروري به نظر مترسد .در برخت روایات موأخون از معصووم

،

مصداپ امانتت که در قرآن (نساء 4،و احزام )33 ،مطر است و بایود سوالم و
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بدون کاستت به اهول آن بازگردانوده شوود ،بوهعنووان ولیوت و اماموت ائموه
اطهار
بیت

معرفت شده است که لزمه تحرق عینت آن ،موؤدت و محبوت اهول
است .در زیارت جامعه نیز از آنها به عنوان «المانه المحفوظه» یواد

شده است.
اصل ارتقاءدرک ارزشی :در فرهنگ دیآ ،کار نیکو مصادیق بتشمارج دارد .هر
عملت براج کسب رضاج الهت انجام شود ،عبادت و از نیکتها شمرده متشود.
وظیفه عمده یك مربت نیز آن است که افراد تحت تربیت خود را با مناب ارزشت
و خیرهاي بنیادج آشنا گرداند تا بتوانند به آنها دست یابند .از قرائآ و شواهد
عرلت و نرلت بر متآید که افیل اعمال ،منشأ خیرات و برتریآ حسنات ،محبت
اهل بیت

بهشمار متآید .در فراز دیگوري از زیوارت جامعوه کبیوره ،ایوآ

حیرات به عنوان آغاز و پایان ،افول و فورع و معودن و غایوت مطلوق خیور،
توفیف شدهاند.
اصل ضرورت و الزام  :محبت اهل بیت

فر امرج راجح و شایسته نیسوت

که بود آن بهتر از نبود آن باشدب بلکه حکمی قطعت ،انکارناپ یر و لزم است که
وق ننهادن به آن ،انسان را در دنیا به ضقلت و در آخرت به هقکت متافکنود.
بهعنوان بالتریآ عبادتهوا یواد شوده
در لسان روایات ،از حب اهل بیت
ه
ه
ه
ه
بوواده َو ُحبنووا َا ْهو ه
عبوواده»
ول
ول البیووت َا ْف َیو ُ
َ
وو َپ کُوو ِّل عبو َ
ّ
اسووت« :انَّ َفو ْ
واده ع َ ٌ
(حجازي1.)150 :1373،همچنیآ در روایتت از حیرت رسول  ،آمده است
متگردد ،حب و دوستت ما اهل بیت است( ».مجلست)78 :1403،ب بنابرایآ ،در
نظام تربیتت اسقم ،انسان تربیوتیافتوه از اموام ،بایود در مسویر محبوت الهوی
قرارگیرد و در پرتو مودت اهل بیت به آن راه یابد.
اصل تکاملپذیری :در قرآن کوریم ،افوزایش محبوت بوه خودا (و بوه تبو آن
درخصوخ معصوم) ،منوط به ارتراء سطح باور دینوت و ایموان مو هبت آدموت
دانسته شده است :وهالَذینال امهنوا االشالدُّ خُبّالهلل (برره .)165 ،اگرچه افل تکویآ
و ایجاد محبت ممکآ است در برخت مواق  ،از روي برنامهریزي ،تصمیم و اراده
نباشدّ ،اما از آنجا که حریرتت است تحول پ یر و قابل تنظیم ،توا حودود زیوادي
حفظ و براي آن ،ارادج و قابل افزایش و کاهش است و ل ا تداوم آن ،دشوارتر

از افل وجود آن است و نیاز به انگیزش و ترویت دارد.
با بررست ،تدبر و شناخت بیشتر و دسوتیابت بوه مراتوب والي معرفوت و
ایمان ،عشق و گرایش انسان به معصومان
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مهم و اساست کوه پوس از مورگ ،از بنودگان خودا سوؤال
که «نجستیآ مطلب ّ

 ،عمیقتر متگردد و در غیر ایآ

 -1بالتر و ارزندهتر از هر عبادتی ،عبادتی دیگر است و دوستت و مودت عترت پیامبر خدا

 ،بالتریآ عبادتها است».
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فورت ،امکان دارد زوال و نوزول یابود .یوك مربوت هموواره بایود از عوامول
انگیزشت کافت براج ایمانافزایت و ج م بیشتر افراد به برتوریآ و مررمتوریآ
بندگان خدا استفاده نماید.
اصل ارزشمحلوری :ساختار دیآ متشکل از ابعاد سهگانه اعتروادات ،احکوام و
اخقپ است .افول اعترادج ،مبنا و مأخ احکام دیآ و رفتارهاج اخققت تلرت
متگردد و زمانت متتوان آن را مطلوم دانست که آدموت آن را بوا رفتارهواج
م هبت و عمل فوالح ،قوریآ نمایود .در افوول اعتروادي نیوز افول توحیود،
مبنایتتریآ و عمدهتریآ افل شناخته متشود و افلهاج دیگر همچون معاد،
عدل و امامت نیز ارزش و اعتبار خود را از آن اخ متنمایود .افول اماموت و
سر آن یعنت محبت اهل بیت
ولیت و ّ

نیز از نظر ماهوج تنها یوك واقعیوت

درونت ،عاطفت ،نظرج و نهنت نیستب بلکه متتواند موجد و باعث ویهگتهاج
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رفتارج و ففات شجصیتت مطلوم گردد و به لحا توحیودجبوودن ،متتوانود
انسان را به قرم الهت رسانده و خداگونه تر نماید .تفاوت ایوآ افول بوا افول
ارتراء ارزشی آن است که در افل قبلی آنچه بوراج متربوی ایجواد مویگوردد،
گسترش دایره اعمال نیک به زمینههاج مجتلف زندگی و حتوی اموور روزموره
است که بهسبب تعالی و رسیدن به ارزشهاج بالتر انتجام میگورددب اموا در
ایآ افل به ارزش خود امامت بهعنوان افول اعترادج پرداخته میشود.
 -3-4روش تربیتی

اگرچه ایآ احسا

محبت و گورایش در مترّبوت ،درخصووخ ارزشهوا و

کمالت انسانت ،در تمام روشهاج تربیتت ،هر کدام بهگونهاج وجوود داشوته و
بهوسیله مربت ،در موارد گوناگون و بهویهه در گامهاج آغازیآ تربیت ،اسوتفاده

میشودب ّاما برجستگت و تأثیر آن در روش الگویت یا اسوهسازي بیشتر اسوتب
زیرا یکی از مهمتریآ راهکارهاج تربیتی بهخصوخ در تربیت اخققی ،ایجواد
افق دید از هدف براج فراگیر و نشاندادن تجسم عملی یک ارزش است.
استراتهج محبت اهل بیت

بور ایوآ منطوق اسوتوار اسوت کوه جانبوه

شجصیتی اهل بیت و عشوق بوه آنهوا ،گورایش بوه هومسوسوازج زنودگی و
همانندسازج در منش و رفتار فرد ایجاد کند .ایآ بودان معنوت اسوت کوه ایوآ
استراتهج در عمل باید به نرطهاج ختم گردد و در زندگی فرد ،تجزیه و تحلیول
حیات فردج و اجتماعت انسان ،هدفگ ارجها ،پایهگ ارج جهتگیرج زنودگت
توجوه بوه ایوآ راهبورد و سویره نظورج و عملوت
آنها ،هموهوهموه بایود بوا ّ
معصومان

انجام پ یردب زیرا تنها حصول رضایت آنان از طریق محبت توأم

با عمل است که معافت و گناهان را برطرف متنماید و انسان را به راه حق باز
متگرداند.
به همویآ دلیول ،برخوت از فواحبنظران تعلویم و تربیوت آن را بهتوریآ و
مؤثرتریآ روش تربیت و تغییر رفتار متشمارند .همچنویآ بوا اسوتناد بوه آیوه
شریفه لالقالدَکانال لالکُم فی رهسُولِ اهلل اسوه حسنة ب بهراستت که پیامبر خودا

،

نیکوتریآ الگو براج شما است» ،مت تووان آن را یوك روش اساسوت در تربیوت
قرآنت دانست .ایآ روش تأکیدج بر دقت در روش گزینش یك مربت بر مبنواج
عرقنیت و خردورزي و با توجه به فطرت و عواطوف زلل شواگردان خوویش
است .مفهوم «فرآیند الگوپ یري از معصووم
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آدمت ،تعییآ و تدویآ شیوهها و راهکارهاي عملت و بسترسازج ،اجرا و کنترل

» از آن نظور اهمیوت دارد کوه

تجلت و تبلور توحید عملت در زندگت دنیوج انسان بهشمار متآید.
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از منظر دیآ ،تربیت از تفکر توحیدج سرچشمه متگیرد و با التوزام عملوت
هرچه بیشتر به توحید و ربوبیت حق تعالت ،تکامل متیابد .تبعیت و الگوپ یرج
از معصوم ،در حریرت همانا طتنمودن مراتب توحید است کوه مرتبوه کامول و
جام آن در وجود نورانت معصومان

به ظهور رسیده است و با تحرق ایوآ

امر در شجصیت آدمت ،او نیز فبغه توحید به خود متگیورد .پوس تحروق ایوآ
مفهووم بووه ایوآ معنووا اسوت کووه تربیوت معنوووج از توحیود آغوواز شوده و بووه
معصوم

ختم متگرددب البته باید توجه داشوت کوه در ایوآ راهبورد ،مرولوه

محبّت و عشقورزیدن به آنها از نظر ماهوي ،تنها یك امر احساست و عواطفت

نیست ،بلکه مبتنت بر عرقنیت ،خوردورزج و واقو نگوري اسوتب زیورا آنچوه
متتواند به طورحریرت و پایدار ،موجب ایآ عشق ،اشتیاپ و شیفتگت نسوبت بوه
معصوم گردد ،عنصر شناخت و کسب معرفت است و آنچه محبووم را در نظور
اخالق * سال پنجم ـ شمارة بیستم ـ زمستان 1394
58

محوّب ،زیبا جلوه مت دهد فرف وجوود کموالت او نیسوت ،بلکوه آگواهت و
شناخت درباره آنها است.

به ایآ ترتیب ،محبتت که متتوان آن را عامل افولت الگوپو یرج انسوان از
معصوم

و التزام اعترادج و رفتارج به شجصیت آنان معرفت نمود ،تنها یوك

عققه فوري و ظاهري نیستب بلکه بوهمعنواج ایوآ اسوت کوه انسوان شویفته
سیرت آنان گردد و از معاندهاج آنها ،اعقم برائوت و بیوزاري جویود و ایوآ،
همان مسئله «تولوّت و تبو ّرج» است که از اجزاء واجب فروع دیآ و ّسّر ولیت

محسوم متگردد.

در ایآ روش تربیتی ،محبت را میتوان مؤثرتریآ مرحله از فرآینود تربیوت
تلرت نمود که مبتنی بر معرفتشناست و آگواهتیوافتآ از شویوههاي گونواگون
کسب معرفت است .در پت آن ،متربت الگوپ یر شده و با تبعیت و گردننهادن به

اشارات و ارشادات محبوم ،به کاروان انسانهاي تربیتشده ،به ترتیب جودول
شماره  1ملحق متگرددب بنابرایآ ،مناسبتریآ مفهوم بوراي تربیوت اخققوی و
اجتماعی« ،الگوپ یري از معصوم» است که در حوزه معرفت شیعت ،راهبورد در
مسیر عبودیوّت بهشمار مترود.

 -5کارکردهای تربیتی محبت اهل بیت

بر اسا
بیت

سیر روش تربیتی الگوسازج ،کارکردهواج تربیتوت محبوت اهول

را می توان با استناد به آیات و روایات ،در عناویآ زیر خقفه نمود:

متابعت :محبت بدون پیروج ،اندیشوهاج خیالپردازنوه ،وهموت غیرواقعوت و
بیهوده و ادعایت بتحافل است .با گامنهادن در مسیر محبوم و دستیافتآ به
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جدول شماره  :1فرآیند اجرایی استراتژی محبت اهل بیت

منبع مولفان
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پیامدهاج مثبت آن ،میزان و چگونگت محبت و اشتیاپ محب نسبت به محبوم
مطلومتر متگردد .در قرآن کریم ،از دوستداران حوق انتظوار موترود کوه از
رسول او و اهل بیت

ایشان پیروي نمایند .ایآ تبعیت ،همانا استفاده از تمام

توانایتها و استعدادها در به انجامرساندن مرافد مدنظر خدا و رسول ،حرکوت
در مسیر فحیح دنیوج و اخروج است .محبت نسبت به آنوان ،گواهت بوهطوور
ناخودآگاه نیز انسان را هدایت متکندب زیرا موجب آن متشود که گوش ،چشم
و قلب خود را بر هر چیز غیر از آنان یا بر طریرت غیر از طریرت آنان ،فروبندد
ق از معاندان و خصمهاج آنان برائت جوید.
و عم ً
تکامل تکوینی و تدریجی :محبت ،پدیدآورنده نوعت وحدت در اندیشه ،گفتار و
رفتار است .هر میزان ایآ محبّت عمیقتر باشد ،ایآ یگانگت کاملتر اسوت .در
هر فورت ،آدمت بهاندازه ظرفیت وجودج خویش متتواند با محبووم کامول،
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یگانه گردد و هیچگاه نمتتواند به دلیل مراتب وجودي پاییآتر ،با تمام حریرت
آنان همگون شود .انسان بهاندازه سنجیت خوود بوا آنوان متتوانود بوه تکامول
ق
ماهوي بیشتر دست یابد و از نظر معنوي ،تربیتیافتهتر گرددب البته چنانکه قب ً
اشاره گردید ،خداوند در قرآن کریم ،اطاعت از اهل بیت

را قوریآ محبوت

خود قرار داده استب بنابرایآ ،تنها با پیوروج از آنهوا از روي عشوق و عققوه
متتوان همثْل یا َمثَل خداوند گردید.
توسعه و غنی سازی شخصیلَت :در قرآن کوریم ،پیوامبر اسوقم  ،بوهعنووان
انسانت کامل و اسوه حسنه معرفت شدهاند :لالقالد کالانال لالکُم فی رهسُلولاهلل اُسَلوهه

 ،بوهعنووان جانشوینان

َح َسنة (احزام .)21،ایآ حکم درباره اهول بیوت
فادپ ایشان نیز جارج است .ایآ فرآیند آنگاه اتفاپ متافتد که رشد و تکامول
در تمام ابعاد و ویهگتهاج انسانت ،بهفورت هماهنگ و هدفمند حافل گردد.

در غیر ایآ فورت ،انسوان دچوار پسافتوادگت در شجصویت شوده ،بوه فرور
شجصیتت مبتق متگردد و ایآ زمانت است که برخت از ابعاد وجودج آدموت در
جهت اهداف متعالت ،به فعلیت نرسد .ارضاء درست و منطرت نیواز بوه عشوق و
محبت در انسان و تأمیآ عاطفت او متتواند قابلیت آسیبپو یري شجصویت را
به حداقل کاهش داده و موجبات انبساط خاطر ،انسجام فکري و آرامش روانت
حب را فراهم آورد.
ُم ّ

فعلیت استعدادها :در اسقم حریرت ،ائمه اطهار

 ،بزرگتریآ مربیان تربیتی

بهشمار متآیند .آنان نهتنها براي انجامرساندن اسوتعدادهاج انسوانت آمدهانود،
نکته ظریفت است که برخت از فاحبنظران ،در تموایز بویآ مفهووم تربیوت بوا
مفهوم پرورش ،به آن اشاره نمودهانود ،چنانکوه تربیوت ماننود پورورش ،تنهوا
فعلیتدهت استعدادها نیست ،بلکه بار ارزشت دارد و یوك مربوت تنهوا بایود در
جهتهاي مثبت و مطلوم ،توانایتهواي متربوت را رهبوري نمایود (نریوبزاده
 .)16 :1379،و شاید تعبیر «ساسةالعباد» ،به معناج سیاستگزاران بنودگان خودا
که در فررهاج از زیارت جامعه کبیره آمده است ،ناظر بر همویآ مطلوب باشود.
اگرچه متتوان آن را بیشتر نواظر بور نروش تربیوت سیاسوت معصوومان
نیز دانستب زیرا آنان بوا تبیویآ افوول سیاسوت دینوت و اجوراج فوحیح آن،
یکت از عمدهتریآ راههاي هدایت و تربیت بشرج را به انجام رساندند و با تبییآ
قرآن و اجراج احکام آن در حد توان خوود ،اهوداف رسوالت رسوول خودا را
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بلکه بستر به کارگیرج توانایتهاج آدمت را نیز مشجص نمودهاند و ایوآ هموان

پتگیرج نمودند.
افزایش قدرت تحملل :طالب حریرت کست است که در راه وفوال بوه مطلووم
خویش ،به ویهه هنگامت کوه او برتوریآ و پواكتریآ موجوود هسوتت باشود ،از
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سجتتها نهراسد و تردید ننماید .او باید بر تموام رنجهوا ،نسوبتهاج نواروا و
دشواريهاي مسیر ،فبورج کند که ایآ فبر و استرامت ،خود برتریآ پاداشها
را به دنبال دارد .آنچه پیمودن ایآ راه را بر محوب ،سوهل و شویریآ متنمایود،
همان عشق و تعلق خاطر به محبوم و امیودواري بوراي رسویدن بوه حریروت
وجودي اوست .الگوپ یرج از آنان اقتیاي آن دارد که مؤمآ همانند خود آنها
در انتظار رفاه و آسایش کامل در زندگت دنیوج خوود نباشود و بوه جواج آن،
آرامش حریرت را طلب نماید که ایآ آراموش بوا دشووارجها و ناهموارجهواج
حیات مادج ،سر ناسازگارج ندارد ،بلکه لزم و ملزوم هستند.
عامل انگیزشی تربیت :افزون بر شناخت ،آگاهت و آمادگت ابتودایت کوه بوراج
گامنهادن در مسیر تربیت لزم است ،عامل انگیزشت و تداومبجش نیز ضرورج
است .ایآ عامل باید در تمام منازل ،خود را نشان دهود و بور عوزم و تصومیم
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متربت بیفزاید .آنجا که ایآ عامل ،ماهیتت عواطفت و احساسوت دارد و بوهویوهه
هنگامت که پشتوانه آن ،عرقنیت ،تفکر و خردورزج باشد ،تأثیري شوگرف بور
جا متگ ارد .محبوت اهول بیوت

حوب نوه از روي
 ،حریروت اسوت کوه ُم ّ

گرایش هوواي واهووت و خودسوورانه ،بلکووه بوور مبنوواي بررسووت ،نیازسوونجت و
ایدهشناست ،آن را گزینش نموده استب بنابرایآ ،ایآ محبوت متتوانود موجوب
عمل فالح گردیده ،محب را تا سرمنزل مرصود رهنمون گردد .بوهویوهه آنکوه
عنایت ویهه و توجه خاخ ایآ بزرگواران بر محبان خود و امدادهاج غیبوت ،از
بزرگتریآ پاداشهایت است که در سراسر مسیر ،آنوان را پوشوش متدهود و
ادامه حرکت تربیتت آنان را بهشدت تسهیل متنماید.
افزایش افق دید و اندیشه :مطلوبیت در رفتارهاج ظواهرج انسوان توا حودود
زیادي مرهون جامعیت و تعمق در فرآیندهاي نهنت و رفتارهاج نهوان اسوت.

آنجا که انسان به تجدیدنظر و تحول در موضووعات و شویوههاج تفکور خوود
مبادرت متورزد وآنها را بور مبنواي اسوتانداردهاج عرقنوت و دینوت بهبوود
متبجشد ،نگرشها و باورهاج او نیز سنجیدهتر و پسندیدهتر شده و در نتیجوه،
رفتارهاج فردج و اجتماعت تکاملیافته و متعالتترج خواهد داشت.
با جایگزیآنمودن محبت معصومان

 ،بوهعنووان مظهور عشوق حریروت

خداوندي بهجاي عشق هاي کانم و مجازي ،انسان در مرام آن است که شویوه
تفکر و اندیشه خود را نیز همانند آنان وسعت بجشد و بر مبناي بینش ،بصیرت
و آگاهت ،تعبد محض نسبت به آنان را یك راهبرد تربیتت استراتهي حیات خود
همگام با کتام الهت ،پیوسته به تفکر ،خردورزي ،مصلحتاندیشت ،تحولگرایت
و افزایش دائمت سطح عرقنیت انسان ،توفیه نمودهاند.
احاطه عقالنی بر تمایالت نفسلانی :محبت واقعت به معصوم

با گرایش ناتت و

افیل به محبومهاي دنیوي و زیبایتهاي فوري و ظواهري در ترابول اسوت.
ایآ بدان جهت است که در دلبستگتهاي دنیوي ،خرد و قواي عرقنت بشور در
تسجیر پدیدههاج مادج و نفسانت گرفتوار متآیود و در پوت آن ،سویر نزولوت
حرکت رو آدمت آغاز و تسری متگردد .در پرتو عشق بوه اهول بیوت

،

زمینه براي آن فراهم متگردد که تمایقت نفسانت دوستداران آنهوا ،هماننود
خود آنان در حیطه کنترل و هدایت عرل آرام گرفته ،در مسیر فحیح و مشروع
از آنها استفاده گردد .با افزایش ایآ محبوّت ،احاطه عرقنت بر ایوآ تموایقت
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قرار داده و به شأن و مرتبه والي آنان ،تررم جوید .خود ایآ بزرگوواران نیوز

نیز بیشتر شده ،بهتدریج دنیاي وجود انسان از سرچشمه عرقنیت کوه تنهوا راه
درك دیانت حریرت است ،بیشتر و بیشتر بهره خواهد گرفت.
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روحیه مسئولیتپذیری
اساست تریآ ویهگت معصوم آن است که عمق ایآ حریرت را دریافته و همواره
خود را بدهکار و مدیون خالق و هستتبجش خویش دانسته و با تمام تاروپود
ق حریرتوت بوراج
خود آن را باور نموده است .آنان در مرام وحدت و فنوا ،افو ً
خویش قائل نبودند و خود و جهان را رب محوض و وابسوتگت فورف بوه او
متپنداشتند و ظهور ،قدرت و وجود حق تعالت را در تمام عوالم وجوود ،شوهود
متنمودندب زیرا که تربیتشده او هستند .ایآ بزرگواران همه هستت خود را نثار
طریق توحید و عدالت نمودند و در ایآ مسیر ،لحظهاي از پا ننشسوته ،از تموام
امکانات و قابلیتهاي خود بهره گرفتند .با تعلق خاطر و دلبستگت حریروت بوه
اهل بیت

و تفکر و تدبر در آثار و احووالت آنوان و نظرنموودن در سویره

معصومیآ

 ،ایآ ویهگت و خصلت عظیم ،به پیروان و دوستداران آنان نیوز

انترووال خواهوود یافووت و بووهانوودازه ارادت خووود از یووك سووو و قابلیتهوواي
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ناتت و اکتسابت خود از سوي دیگور ،واجود فوفت ایثوار و از خودگ شوتگت
خواهند گردید(.خ تیره هاي داخل جدول)

نتیجهگیری
مروله محبّت اهل بیوت

در عرفوه عوالم تکوویآ و تشوری بوا مجموعوه

ویهگتهاج تربیتت و آثارج که بر آن مترتّب است ،اهتمام والیوت درخصووخ

ارائه آن و بهرهمندج انسوانها از پیامودهاج مثبوت آن ،داردب زیورا در حیوات
دنیوج ،انسان ملزم است راهبرد اساست و استراتهج حرکت زیستت خوود را بوا
الهام از مبانت اعترادج و ارزشهاج نظرج بنیادج که افل و اسا

آن« ،توحید

ربوبت» است ،گزینش نموده و با قصد و نیوّتت مجلصانه ،تررمآمیوز در میودان
عمل ،آن را به ظهور رساند .در راستاج معرفی نظام تربیتی در قالب سواختارج
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جدول شماره : 2ترسیم فرآیند عملی مؤلفههای چهارگانه در تحلیل تربیتی اصل محبّت اهل بیت
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منسجم که مساله افلی ایآ پهوهش است ،باید به یافتههواج دو سوؤال فرعوی
اشاره و سپس به طر ایآ ساختار توجه کرد.
یافتهها در پاسخ به سؤال ّاول فرعی نشان مویدهود کوه بوا بررسوت منواب
اسقمت و علمی درباره جایگاه و تأثیر محبت روشآ میشود که اگرچه بهطوور
کلّت بُعد عاطفت وجود انسان با انواع و اشکال مجتلف تجلیوات ماننود تور ،

شادج ،افسردگت ،امیدوارج و غیره مطر شده است ،بهطور خاخ و به جرأت
مت توووان تجلووی کاموول آن را در مرول وه عشووق و محبّووت ،بووهعنوووان یکووت از
شاخصتریآ و برجستهتریآ گونههاج عاطفت شجصیت انسان جاري و ساري
دانست .همچنیآ جنبه عاطفت آدمت با ب ُعد عرقنت و اندیشهاج او ارتباط بسویار
نزدیك و تنگاتنگ دارد و اگر گونههاج اختیاري عواطف بر مبناج عرقنیوت و

خردورزي نباشد ،آثار و نتایج منفت زیادج به همراه دارد.
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مهم در تربیت عاطفی مبتنی بر دیوآ همراهوی عرقنیوت بوا عاطفوه و
نکته ّ
حرکت از آن به طرف خردورزج استب ّاما توجه به هر دو رویکرد و شودت و

ضعف تأیید و متعادلسازج رویکرد محبت روشآ میکند که درباره محبت هوم
مانند هر مروله دیگر تفکیک مسیر مثبت و منفی کاربرد آن الزامی است .محبت
مهم رشددهنده وآسویبزا ترسیمشودنی اسوت .بودیهی
بهطور کلی به دو بجش ّ
است که رویکرد مثبت م هبی به محبت رشوددهنده تعلوق داردب لو ا در تموام
مراحل زندگت مادج و معنوج انسان ،محبت بهعنوان یك عامل تأثیرگ ار تلروت
و در مواق و مواض گوناگون متتواند انسان را بهسوي کمال یوا ضود آن رهنموون
سازدب ّاما محبت بر مبناج توجیهت عرقنت و منطرت بهسوج کموال اسوت .بوا ایوآ

رویکرد محبت و عشق به اهل بیت

را باید محبت کمالبجش دانست.

جامعیت الگویت ائموه اطهوار

اقتیواج آن را دارد کوه فورد پیور و بوا

احساست عمیق در تمام ابعاد و جنبههاي شجصیت انسانت ،آنان را اسووه خوود
قرار دهد و به غناج شجصیتت دست یابد .محبت ایآ بزرگواران به دلیول آنکوه
تنها احساست کودکانه ،انفعالت ،فورج و زودگ ر نیسوت و واجود ارزشهواج
واقعت و زیبایتهاج حریرت و متعوالت اسوت ،باعوث تسوهیل بوروز رفتارهواج
مطلوم و بهنجار شده و مان ایجاد وقفوه در انجوام وظوائف و مسوئولیتهاي
فردي و اجتماعت متگردد .ضمآ آنکه انسان متتواند پیوسته خود را با مقكها
و ارزشهاي موجود در ایآ اسوههاج حریرت ،بسنجد و ارزیابت کند.
استراتهیی که روش استفاده از اسوه ها و به تعبیر دیگر روش الگویت در تربیوت
در آن همیشه حائز اهمیت بوده و هست ،کارآمدج ایآ روش از ایآ جهت است
که متربت با نمادهاج کقمت ،اخققت و شجصیتت و نمونههاج عینوت و مشوهود
آنچه مرصود و مطلوم است ،مواجه متگردد و با زبوان حوال و نوه قوال ،و در
عمل نه در گفتار فرف و توفیه زبانت ،رفتارج را که باید انجام دهد ،متبیند و
متفهمد و به سبب ج ابیت بسیارج که در الگوها وجود دارد ،راه براج ترلیود و
ب به
همانندسازي از رفتارها و منش الگو ،هموار متگردد .امامت ،ولیت و ُح َ
اهل بیت

در آموزه هاي دینت ،در واق  ،تبلور استفاده از روش الگوپو یرج

از معصوم است.
محبت واقعت و عرقنت به آنان ،خود متتواند بهمنزله جزء اخیر علوت تاموه
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هم چنیآ در پاسخ به سئوال دوم فرعی ،اشاره به ایآ نکته ضرورج است کوه

عمل نماید و تأست کامل به آنان را باعث گردد .جامعیت الگوویت داراج ابعواد
سهگانه قول ،فعل و ترریر است .به همیآ جهت ،آنان در زمینه گفتارها ،رفتارها
و تأییدهایت که اعتبار آن ها در احادیث منسووم بوه آنوان از نظور اسونادي و
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محتوایت ،به اثبات رسیده باشد ،بهعنووان شواخصها و الگوهواج اعتروادج و
عملت و اخققت و تربیتت مورد مقحظه و انریاد قرار متگیرنود .ایوآ سوه بعود،
نشاندهنده اجزاج تشکیلدهنده سنت هستند که بهعنوان یکت از مهمتریآ مناب
چهارگان وه معرفووت دینووت ،توووأم بووا کتووام الهووت ،عروول و اجموواع ،مووقك و
معیار فحت و خطاج عملکردهاج آدمت و مأخ عمده اندیشهها و رفتارهواي
ارزشت ،بهشمار متآیند.
بنابرایآ براج تبییآ مساله اساسی پهوهش در قالوب یوک سواختار ،ضومآ
آنکه یافتهها در جدول  2و 3بهطور کامل تجمی شده است ،لزم به نکر اسوت
توجه به ایآ افل و رویکرد نظري و عملت به آن و همچنیآ افرار بور
که یرینا ّ
آن در مناب افیل اسقمت ،متتواند آن را بهعنوان استراتهج حیات و یك روش
تربیتت جام و همه سونگر مطر نماید که در عیآ حوال ،مبتنوت بور نیازهواي
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خواخ رسوول
گوناگون فطرج بشر و در راستاي جلب رضاج خالق و عنایت
ّ

خدا

است و درك مفهوم واقعت و عرقنت محبّت معصوم

و اهمیّوتدادن

به جنبههاي کاربردج آن و بسندهننمودن به آن بهعنووان یوك امور احساسوت و
عاطفت محض ،متتواند بهعنوان خ مشت اساست در زندگت ،زمینوه تکامول و
تعالت حیات انسان را فراهم نموده ،سوعادت دنیووج و اخوروج را بوراج او بوه
ارمغان آورد.
همچنیآ به نظر میرسد ،متتوان ایآ افل را بهعنووان یوك راهبورد و یوك
نظریه تربیتت مطر نمود و در فریند تعلیم و تربیت بهعنوان یك هدف و غایوت
توجه قرار داد و بر اسا
پرورشت ،مورد ّ
ویههاج تدویآ نمود.

آن ،برناموههاج آموزشوت و درسوت

جدول شماره  ،3ترسیم ساختار تربیتی استراتژی محبت اهل بیت
چهارچوب استراتژی محبت اهل بیت

مبانی نظری

مبانی مذهبی

مبانی علمی

شناسی

اهداف
هدف غایی ،نیل به مرتبه انسان کامل

اصول
اصل عینیتبخشی به حب الهی

اصل ارتقا فهم آدمی

اصل ارزش محوری

اصل تکامل پذیری

اصل ارتقا شناخت الهی

اصل توجه به اراده و وسع آدمی

اصل تعادل توجه به درون و برون

اصل ضرورت و الزام

روش

جاذبه
زیبایی
فهم و درک کمال و زیبایی

وصول محبت
عشق و شیفتگی

حصول

الگو پذیری
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تبعیت و پیروی

حصول به والء اهل بیت
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تربیتی

دستیابی به کارکردهای تربیتی در زندگی

منابع
 .1قرآن کریم.

 .2فحیفه سجادیّه.

 .3امیآزاده ،محمدرضا ،1378 ،انسانشناست ،قم :انتشارات در راه حق.
 .4باقري ،خسرو  ،1380،نگاهت دوباره به تربیت اسقمت ،تهران :انتشارات مدرسه.
 .5جوادي آملت ،عبداله  ،1381،ادم فناي مررّبان ،1 ،قم :مرکز نش هر اسراء.
 .6خمینت ،رو اله ،1368 ،چهل حدیث ،تهران :مرکز نشر فرهنگت رجاء.
 .7خمینت ،رو اله ،1373 ،تفسیر دعاي سحر ،ترجموه احمود فهوري ،تهوران:
انتشارات اطقعات.
 .8شاهآبادي ،محمدعلت ،1360،رشحات البحار ،تهران :نهیت زنان مسلمان.
 .9طباطبایت ،محمدحسیآ ،بتتا ،المیزان فت تفسیر الررآن ،17 ،قوم :جامعوه
مدرسیآ حوزه علیمه قم.
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 .10طباطبایت ،محمدحسیآ ،بتتا ،المیزان فت تفسیر الررآن ،1 ،قوم :جامعوه
مدرسیآ حوزه علیمه قم.
 .11فورگا  ،ژوزف  ،1383،هوش عاطفت در زندگت روزمره ،ترجمه افوغر
نوري و حبیباله نصیري ،اففهان :انتشارات نوشته.
المحجه البییاء فت تهو یب الحیواء،8 ،
 .12فیض کاشانت ،محسآ،1408 ،
ّ
بیروت :موسسه العلمت للمطبوعات.

 .13قمت ،عبا  ،1371،مفاتیح الجنان ،تهران :انتشارات فیض کاشانت.
محمود بوآ یعرووم ،1405،الفوول موآ الکوافت ،2 ،بیوروت:
 .14کلینتّ ،
دارالضواء.
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 .15کلینووت ،محموودبآ یعروووم ،1405،الفووول مووآ الکووافت ،1 ،بیووروت:
دارالضواء.

 .16مایر ،جان ،1383،هوش عاطفت در زندگت روزمره ،ترجمه افغر نوري و
حبیباله نصیري ،اففهان :انتشارات نوشته.

ّ

 .17مجلست ،محمدباقر ،1403،بحارالنوار ،2 ،بیروت :داراحیاء التراث العربت.
 .18مجلست ،محمدباقر ،1403،بحارالنوار ،23 ،بیروت :داراحیاء التراث العربت.
 .19مجلسی ،محمدباقر ،1404 ،بحاراألنوار ،84 ،بیروت :موسسه الوفاء.
السنه ،بیوروت:
محمد ،1422،اهل البیت فت الکتام و ّ
 .20محمدي ريشهريّ ،
دارالحدیث.

 .21مطهري ،مرتیت ،1377 ،معارف اسوقمت در آثوار شوهید مطهوري ،قوم:
 .22مکووارم شوویرازي ،نافوور و همکوواران ،1372،تفسوویر نمونووه ،22 ،قووم:
دارالکتب السقمیه.
 .23مقفدرا  ،1363،اسرارالیات ،ترجمه محمد خواجوي ،تهوران :موسسوه
مطالعات و تحریرات فرهنگت.

اخالق * محبّت اهل بیت (علیهمالسالم) ،استراتژی حیات و راهبرد تربیتي

معاونت امور اساتید و درو

معارف.
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