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 قش تربیت در ظهورن

 

 

 :مقدمه
این است که خدا در اسالم خودش تربیت  ابراهیمی ادیان بر دیگر اسالم وجوه بارزترین از یکی

 است معرفی شده( پدر)َاب  انجیل، گرفته و این امر را اعالم کرده است. خداوند در را بر عهده

و  کافر )چه است همگانی امری آموزش دهنده است.به معنی مربی و پرورش «رَب»اما در قرآن 

 است خداوند اصلی مربی است. صالحیت سر صحبت ،پرورش و تربیت امر دراما  من(ؤم چه

 هستند. ارزش با خود ینوبه به هم و آنها دارد وجود هاییواسطه بین این در هرچند

 آورد.می والیت تربیت، یمسئله

 از هم پیامبران حتی کنند...( بر انسان والیت پیدا میء وها )پدر و مادر، معلم، انبیایعنی مربی

 مرحله ،خداوند هایآزمون در شدن قبول ابراهیم با حضرت مثالً نیستند مستثنی موضوع تربیت

 امتحان اساساً رسید. مقام امامت[درجه ] به باالترین عمر اواخر در اینکه تا شد ترکامل مرحله به

 یجمله ،شودمی امتحان دارد که و ادعایی درجه یاندازه به و هرکس است تربیت برای بال و

الغمه ف)کش «.است گناهان ،مقربین برای براراَ نیکِ کارهای» ؛«المُقرّبین سیّئاتُ األبرار حَسَناتُ»

 (254، ص 2األئمه، ج فی معرفه

به همین افراد در هر شغل و کسوتی الزم است  یبرای همه امر تربیت به این امر اشاره دارد.

 آنها با تحقیق به خودش باید هرکس نیست و دین که اصول تربیتی ماست، تقلیدی دلیل اصول

 فقه هستیم اما قوی بسیار ،فردی در فقه ما تقلید هستیم. مجاز به ،احکام مورد در برسد اما

 الگو بیتاهل یو سیره رفتار از باید موارد این و دردارد  کار سیاسی ما هنوز جای و اجتماعی

 بگیریم.
 

 :ائمه یدهندهپرورش رفتار از هایینمونه
 گفتگو  یهای بسیاری در مورد نحوهتوان درسسعد میبا عمرِ  مذاکره در حسین از رفتار امام

مذاکره رفتند چراکه به دشمن  یح به خیمهامام حسین همراه با مردان مُسلَّبا دشمن گرفت. 
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 عمرِ پیوستن حول ،موضوع و نکردند صحبت ایبستانی و معاملهبده هیچ از اعتماد نداشتند.

 ابتدا با قاطعیت و جدیت )وای بر تو ای عمر( و سپس با استدالل، امام بود. امام لشکر سعد به

سعد راهی جز  عمرِ چند در نهایتهر ن عمر و متذکر شدن او داشتندکرد سعی در قانع

قاطعیت همراه بود.  با نیز رحُ با ایشان شهادت و سعادت را برای خود انتخاب کرد. رفتار

وری اینکه امام حسین فرزند چه آر )مادرت به عزایت بنشیند( و یادتند امام به حُ یجمله

 شد. رتربیت حُ کسی است، باعث تذکر و

  یتیمان و مظلومان بسیار دقیق بودند و از هیچ تالشی امام علی که در برخورد با کودکان و

 کردند.رفتار میعمل  شدتِکفار با قاطعیت و کردند در برخورد با منافقین و دریغ نمی

 ،آنها برای شیعیان سند یبیت همواره بسیار مراقب عملکرد خود بودند زیرا رفتار و سیرهاهل

پیامبر گذاری نزد را در کودکی برای نامم کَحَ  مروانِالگو و مالک است به همین دلیل وقتی 

وزغ خطاب کردند تا در آینده با استناد به اینکه پیامبر نام او را ابنآوردند، پیامبر او را وزغ

 اگر کهای مهم است بیت به اندازهی اهلموجه از خود نسازد. فهم سیره ایچهره ،برگزیده

 فرماید:برایمان سودمند نیست تا جایی که قرآن میقرآن هم بیت را نفهمیم، ی اهلسیره

 براى را آنچه ما و»؛ «خَسَارًا إِلَّا الظَّالِمِینَ یَزِیدُ وَال لِلُْمؤْمِنِینَ وَرَحْمَةٌ شِفَاءٌ هُوَ مَا الْقُرْآنِ مِنَ وَنُنَزِّلُ»

 زیان جز را ستمگران[ ولى] نیمکیم نازل قرآن از است رحمت و درمان یمایه مؤمنان

 (82)اسراء/ « افزاید.نمى

 کردار و رفتار وقتیگردد. بیت میاهل یهدایتگر موجب گمراهی افراد بیگانه با سیره یعنی قرآنِ

داشته  را مهدی موعود انتظار توانیم ادعایایم چطور مینکرده به درستی درک را بیتاهل

 ظهور نخواهند رسید. یبه جامعه اگر مردم تربیت نشوندباشیم؟ 
 

 بیت:اهل یمعیار تربیت؛ قرآن و سیره
ابتدا باید معیار تربیت یعنی قرآن باید برای تربیت شدن و تربیت کردن سعی و تالش کنیم پس 

کامل  انسان ۱4 کند کهخداوند در این راه اینگونه به ما کمک می بیت را بشناسیم.اهل یو سیره

 ما بهشویم.  آنها و شبیه دهیم قرار و مبنای زندگی خود الگو را آنها تا کندمی معرفی به ما

 کنیم یلمِ آنها سمت به نهایتتوانیم تا بیمانند آنها شویم اما می توانیم کامالًوجه نمیهیچ

 البته فراموش نکنیم که اینشد  امام حسین و بسیار شبیه نهایتبی که ابوالفضل حضرت همانند

در  اند.اند به این مقامات رسیدهداده امتحاناتی که پس یهم به واسطهوجود نورانی  ۱4

 فَوَجَدَکِ  َخلَقَکِ الَّذِى امْتََحنَکِ مُمْتََحنَةُ، یَا عَلَیْکِ السَّالمُ»خوانیم: حضرت زهرا می ینامهزیارت
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 آنچه به را تو پس آزمودت آفرید، را تو کهآن  ،شده آزموده ای تو بر سالم»؛ «صَابِرَةً امْتَحَنَکِ لِمَا

عنوان یکی از این امتحانات ه سجده به صبر ب یسوره 24 یخدا در آیه« یافت. شکیبا آزمود،

 چون و» ؛«یُوقُِنونَ بِآیاتِنا کانُوا وَ صَبَرُوا لَمَّا مْرِنابِأ َیهْدُونَ ئِمَّةًأ مِنْهُمْ َجعَلْنا وَ» کند:اشاره می

 فرمان به که دادیم قرار پیشوایانى را آنان از برخى داشتند، یقین ما آیات به و کردند شکیبایى

 «.کردندمى هدایت[ را مردم] ما

 گویا نیست. ،بیتبیت است و قرآن بدون اهلاهل یمعیار تربیت، قرآن و سیره

مانند ای عده در غیر این صورت «بکشید نطق به را قرآن» علی فرمودند: به همین دلیل امام

 برای نزول و گرفتن ایستند. وقتی حضرت موسیمی بیتاهل جلوی قرآن با همینجنگ صفین 

العمل حضرت شدند. قرآن اولین عکس پرستگوساله نبود او در رفت، مردم طور کوه تورات به

 رَجَعَ  وَ لَمَّا» کند:بازگشت و مواجه با این انحراف را انداختن الواح تورات بیان می از بعد موسی

؛ «ْلوَاحَ...الْأ ْلقَىوَأ رَبِّکُمْ أَمْرَ عَجِْلتُمْأ بَعْدِی مِنْ  خَلَفْتُمُونِی بِئْسَمَا قَالَ سِفًاأ غَْضبَانَ قَوْمِهِ إِلَى مُوسَى

 بد چه ،من از پس»: گفت بازگشت، خود قوم سوى به اندوهگین و خشمناک موسى، چون و»

اعراف/ ) «افکند. را الواح و گرفتید؟ پیشى پروردگارتان فرمان بر آیا! بودید من براى جانشینى

۱50) 

)ولی  هارون و موسی بدون تورات که بفهماند آنها به تورات خواست با انداختنحضرت می

خدا و  یاید از نمایندهحرف خدا را تنها ب کرد. نخواهد دوا اسرائیلبنی از دردی معصوم( هیچ

برند. آید که با استناد به قرآن سر میماجرای داعش پیش میدر غیر این صورت  معصوم گرفت

رجح است و حکم امام بر قرآن زیرا تربیت به زبان امروزی یعنی حکم افسر بر چراغ راهنما اَ

 اند.بیت قرآن را حفظ هستند و کاتبان و حافظان قرآناهل
 

 سخن پایانی:
، امتحانات و غیبت یدر دوره بیتی.است؛ تربیت مردم با معیارهای اهلتمام حرف سر تربیت 

در غیر این است مردم به بصیرت مجهز شوند  پس الزم شودتر میروز سخت به ها روزغربال

باید حرف حق را به مردم بگوییم و مردم را تربیت  نباید سکوت کنیم رسیم.به ظهور نمی صورت

 مثالً  دارد اصولیمردم  گفتگو و توجیه .بیت و قرآن(اهل یکنیم البته براساس ثقلین )سیره

گونه گوید اینخدا به حضرت موسی و هارون می نرمی و مالیمت صحبت کنید. به توهین نکنید

( خدا از) یا شود متذکر که باشد گویید، سخن نرمی و آرامی کمال با او با»با فرعون رفتار کنید: 

 (44 /طه)« (کند ظلم ترک و) بترسد
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 را توجیهمذهب عثمانی هیرِزُ  ،امام حسین با همین روش باید با استدالل با مردم صحبت کنیم.

 ما یجامعه مردم اکثر با زبان خود مردم با آنها گفتگو کنید. به مردم تذکر بدهیدو هدایت کرد. 

 از اشتراکات و نکات مثبت شروع کنید. شوند اقناع آرامآرام که باید هستند خاکستری قشر

 اعراب جاهلی را تربیت کردند ،پیامبر سرشار از این اتفاقات است. پیامبر با همین روش یسیره

ختران از ترس فقر د کردنگور بهزندهرا به زشت بودن آنها  ،نوازی اعراب با تجلیل از مهمانمثالً

 إنّ »: علی فرمود باید حق را به مردم معرفی کنیم تا مردم گمراه نشوند. امام شدند.متذکر می

 را حق خودِ شود؛نمى افراد شناخته به حق»؛ «أهلَهُ تَعِرفْ الحقَّ اعْرِفِ بالرِّجالِ، یُعرَفُ ال الحقَّ

 (5)أمالی، مفید، ص  «بشناسى. را آن پیروان تا بشناس

 پوررائفی استاد سخنرانی

 نقش تربیت در ظهورضوع: مو

 تهران 94 ، آبانپوراستاد رائفی سخنرانی خالصه و چکیده
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