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 چکیده

الینفک  جزء ها سختی که درحالی. است قرارگرفته توجهی بیاست که امروزه مورد  شدایدو  ها سختییکی از ابعاد مهم تربیتی، 

آمادگی در شرایط سختی جزء ضروریات تربیت به شمار رشد و تعالی و برای  ها سختیدر زندگی است و آموزش و تربیت فرد 

 که ازآنجایی. اشاره شده است زندگیدر  ها سختیبه مسائل تربیتی و همچنین به مسئله لزوم  البالغه نهجدر کتاب شریف . رود می

 تأثیر چگونگی آن است که درصدداست، لذا پژوهش حاضر  شدایدفردی و اجتماعی اخالقی ی از عوامل مهم در تربیت یک

 .در بعد اخالق فردی بیان کند ،البالغه نهجمنظر از تحلیلی  -به روش توصیفی در تربیت را شدایدو  ها سختی

عامل منفی در زندگی انسان نیستند، بلکه  عنوان بههمیشه  شدایدو  ها سختیماحصل تحقیق حاضر بر این اشاره دارد که 

از ، صبر و استقامت: ازجملهآثار و نتایجی  کهاست  انضباطدت، زهد و تقوی، نظم و کار، عبا: در تربیت ها سختیمصادیق  ازجمله

از آن ، قدرت کنترل نفس، خروج تکبر از دل و ایجاد تواضع و فروتنی، ها خالقیتو  استعدادها، بالفعل شدن زدگی رفاهبین رفتن 

 .شود می حاصل

 البالغه نهج تربیت اخالقی،، ، تربیت فردیها سختی، تربیت :واژگان کلیدی

 

 

 

 

 



 
 مقدمه -1

 چراکهآدمی را رشد یافته دانست  توان مینیاز انسان است و تنها در راستای تحقق آن  ترین ضروریو  ترین اساسیتربیت 

استخراج شود تا به  شان وجودی های داشتهباید در بستر تربیت  و ؛(31: 8، 5631کلینی،)همانند معادن طال و نقره هستند  ها انسان

، 3، 5041 جوهری،)و نمو کردن و زیاد کردن است  به معنای رشد دادن« ربّو»واژه تربیت مصدر تفعیل از ماده  .گردد نائلسعادت 

خالصه عبارت است از پرورش دادن استعدادهایی که آفریدگار جهان جهت  طور به و ؛(086، 5040،5ابن فارس، : ک.؛ ر561

 ها زمینهتربیت بدین معنا بر تمامی رفتار آدمی در همه ساحت و . سعادت و کمال انسان در وجود او به ودیعه گذاشته است

بحث مقاله حاضر به  ردکه ... ، تربیت عقالنی، تربیت دینی، تربیت مدنی، تربیت اخالقی وبدنی تتربی ازجمله. باشد می تأثیرگذار

تثبیت صفات پسندیده اخالقی  وو پرورش استعدادهای درونی انسان جهت رشد  کارگیری بهتربیت اخالقی، به معنای چگونگی 

 .، خواهیم پرداخت(51: 5681دیلمی و آذربایجانی،) یاخالقپسندیده اخالقی و دوری از رذایل  رفتارهایانجام  منظور به

 خصوصاًرا ( ص) محمدو حضرت  عموماًدر باب اهمیت و ارزش تربیت همین بس که قران کریم محور عبادات پیامبران را 

ی مادی و معنوی و استعدادهاتربیتی اسالم، پرورش  ای آموزهدر  و ؛(54، 5635ادیب، )تربیت و تکمیل فضائل اخالقی قرار داده 

اهداف و کماالتی است که خداوند متعال برای وصول به آن اهداف در وجود آدمی قرار داده است  سوی به ها آنتوجه دادن 

در مورد ( ع)به اهمیت تربیت اشاره شده است حضرت علی ( ع)امام علی  گهربارسخنان  جای جای در (.55، 5684صانعی )

دیگر  درجایی و ؛(611 حکمت)برگردانید  ب کردن و اصالح خود بپردازید و از عادات ناشایست روبه اد: فرمایند میاهمیت آن 

 (.0118، ح 568ص  تمیمی عامدی،) نفس بهترین سیاست است (تربیت) سیاست: فرمایند می

. باشد میو شداید در تربیت  ها سختی تأثیردر تحقق اهداف تربیتی در کمال انسانی، چگونگی  تأثیرگذاریکی از عوامل مهم و 

، رشد معنوی و تربیت انسان هم در آید میورزش و سختی دادن به جسم به دست  درنتیجهکه ورزیدگی تن تنها  گونه همان

فشار و اقتضای  رغم علیدر این روش مراد آن است که فرد بتواند  .(51عسگری و همکاران،) آید میپدید  ها سختیرویارویی با 

منجر به مقاومت کردن و پیروی از الزامات  درنتیجه و ؛خویشتن قرار گیرد گیری شکلنحوه حرکت و  مبدأشرایط سختی، خود 

 (.513: 5613باقری،)درونی گردد 

 است، مشقت، رنج، محنت و دشواری است و مقابل آن سستی و مصیبتبا توجه به اینکه سختی به معنای طاقت و توان، بال 

طلبد تا با صبوری آن چیزی است که از انسان طاقت و توان می کنیم می سختی بهتعبیر  ها آن، پس اموری که از (دهخدا، ذیل واژه)

 ها سختیکه نقطه مقابل سختی سستی بیان شده است، لذا اگر در زندگی  طور همان. در برابر آن جوهر وجود آدمی به کمال رسد

با توجه به این که ماهیت و ذات زندگی دنیا سختی است، اگر کسی گمان کند زندگی . آیداهل به بار مینباشند انسان سست و ک

 پذیری آسیبی زندگی و ها سختیلیکن زمانی که با . سراسر لذت و رفاه است، انتظار دارد که هیچ درد و رنجی را تحمل نکند

تمام انتظاراتش نابود شده و درنهایت با  باره یک به، نماید میمواجه شود، بین این واقعیت و آن انتظار ناهماهنگی مشاهده  ها لذت

 .شود میروانی  های تنشصبری دچار بی

و تعالی و رشد  در زندگی ها سختینیز به زیبایی بیانگر نقش  البالغه نهجدر کتاب شریف  السالم علیهعلی  فرمایش اماماین 

از درختانی که در لب  ترند قویشدید و زیر آفتاب سوزان رشد یافته  های طوفاندرختان صحرایی که با »: که ؛باشد میفردی 



 
، از یک اند یافتهزیرا افرادی که در مهد نعمت و آسایش پرورش »(. 01 نامه، البالغه نهج) «اند یافتهجویبار با مراقبت باغبان پرورش 

 (.515، 5 ج ،5685اللهوردیخانی،)« شوندپژمرده و با یک باد شدید از جا کنده مینسیم سرد 

 بیان مسئله -1-1

زندگی  طبیعتاینکه بسیار شده است و  تأکیدو آزمایش و بالیا در زندگی دنیا  ها سختیبه مسئله  ،البالغه نهجشریف  کتاب در

یکی از  و ؛است گر جلوه خوبی بهکالم علوی همچنین اهمیت مسئله تعلیم و تربیت نفوس در . عجین شده است ها سختیبا  یانسان

این موضوع نیز  که ؛در تربیت است شدایدو  ها سختیل دارد اص ها انسانبه سزایی در امر تعلیم تربیت و پرورش  تأثیراصولی که 

 لذا. باشد می اثرگذارهم در تربیت فردی و هم در تربیت اجتماعی این مهم  .بسیار بیان شده است البالغه نهج قدر گراندر کتاب 

اخالقی  در زندگی و اثرات مثبت و سازنده آن در تربیت ها سختیمصادیق و لزوم  ازجمله، ها سختیپژوهش حاضر نقش اصل 

منظور از  که این نکته ضروری است به اشاره به و ؛بیان کرده است البالغه نهجدر ( ع) را با استناد به کالم واالی امیرالمؤمنین فرد

 .گردد میی فردی استعدادهابا آسایش و رفاه در زندگی سبب پرورش  توأم ها سختیدر زندگی سختی مطلق نیست بلکه  ها سختی

 پیشینه پژوهش -2-1

تهرانی، تعلیم  شاد دلاز مصطفی  مهرپرورآثار متعددی همانند ماه  البالغه نهجو مشکالت و آثار آن در قران و  ها سختیدرباره 

فلسفی، فلسفه امتحانات الهی از سید  محمدتقیوراثت و تربیت از  ازنظر کودک و تربیت در اسالم و عدل الهی از مرتضی مطهری،

 در محرومیت شناسی »مفهومنگاشته شده است، همچنین مقاله ... و کعبه جانان از علی اللهوردیخانی سفر به، هاشم زاده محمدرضا

 تربیت و رشد در محرومیت تأثیراز زهرا عسگری و علی نوروزی که به بررسی انسان«  تربیت و رشد در آن نقش و کریم قرآن

نیز در و ،کنده نو مردانیاز « و مشکالت بر رشد و تکامل انسان ها سختینقش » از دیدگاه قران کریم پرداخته است و مقاله انسان را

که به فلسفه و ابعاد امتحان و  از اکبر صالحیانسان«  تربیت در آن سازندگی نقش و روایات و قرآن در ابتال و آزمایش »فلسفهمقاله 

 منشأبحث حکمت و  از کریم مرادی به« قران و حدیث دیدگاهمشقت و سختی در زندگی انسان از » نامه پایان نقش سازنده آن و

بیان  بیت اهلی از و احادیث آیات ها زمینهرفع بال و سختی، آثار بالیا پرداخته و در این  های راه، ها سختی، ضرورت تحمل ها سختی

 .کرده است

 ضرورت پژوهش -3-1

با توجه به رخنه ذا لنشده  ای اشارهو مشکالت  ها سختیشده و یا به بحث تربیتی  گویی کلییا مذکور در آثار گفت  توان می

و  بپردازدیک اصل تربیتی  عنوان به شدایدو  ها سختیبه مسئله آن است که  درصدد حاضرپژوهش موجود در تحقیقات گذشته 

را بیان کند که با روش  گذارد میو اثراتی را که در تربیت اخالقی فرد  البالغه نهجیدگاه ددر زندگی از  ها سختیدالیل وجوب 

 .پردازدتحلیلی، به تبیین آن می-توصیفی

 ها فرضیهاهداف و  -4-1

عامل منفی در زندگی نیست بلکه در تربیت فردی و اجتماعی نقش به سزایی دارد، لذا این  عنوان بههمیشه  بالهاو  ها سختی

در . از بعد اخالق فردی به آن بپردازد شدایدو  ها سختیپژوهش بر آن است که از بین اصول تربیتی فردی و اجتماعی تنها به اصل 



 
و  ها سختیو اشارات فراوان ایشان به مسئله  البالغه نهجدر ( ع) امیرالمؤمنیناهمیت موضوع تربیت در کالم  این راستا با توجه به

 البالغه نهجدر ( ع) امامو شداید را بر مبنای کالم شریف  ها سختی تأثیرلزوم آن در زندگی پژوهش حاضر بر آن است که چگونگی 

سختی در زندگی بدین معنی است  آیا مصادیق سختی در تربیت چیست؟: که شود میپاسخ داده  ها پرسشبه این  و ؛بررسی نماید

و مشکالت چه عواقبی برای فرد و جامعه دارد؟  ها سختیو آسایش نداشته باشد؟ تربیت بدون  هرفا گاه هیچدر زندگی  آسانکه 

 و مشکالت در فرد و جامعه چیست؟ ها سختیتربیت بر اساس  اثرات و نتایج

 در تربیت ها سختی نقش -5

نقل  (ص) پیامبراز ( ع)امام علی  .است پذیر ها و مشکالت امکان سختیبدون تردید نیل به سعادت و خوشبختی با عبور از پل 

برای ورود به نعمت و بهشت و آسایش راهی جز (. 513خطبه،)« ها شهوتپیچیده و آتش دوزخ به  ها سختی بهبهشت »: کنند می

 .نیست ها سختیعبور از 

میل و طبع هر انسانی رسیدن به  .هیت زندگی دنیایی استو مشکالت عدم درک ما ها سختیاز  ها انسانعلت تلقی نادرست 

دنیا سختی زنگی برخی آیات قران ماهیت  طبق .است پذیر امکان، مشقات و زحمت ها سختیکه تنها از مسیر تحمل  باشد میکمال 

لغت شناسان دو معنی  ازنظرواژه کبد که در این آیه به کار رفته  (0بلد،) 5«لقد خلقنا االنسان فی کبد و» آیهدر  و ؛(3انشقاق،) .است

ین معنای لغوی چندان مشهور البته ا( 6، 613، 5050ابن منظور،) قامتی راستو  استوار. 5( راغب اصفهانی)رنج و مشقت . 5: دارد

 .ذکرشدهلغوی  های کتابنبوده تنها نقلی از این معنا در 

ابن عباس، سعید بن جبیر و حسن . «همانا انسان را در رنج و زحمت آفریدیم»: شود میبا توجه به معنای اول ترجمه آیه 

و فرزند آدم همواره متحمل  شوند میی آخرت را متحمل ها سختیدنیا و  های مصیبتو رنج،  سختی میگویند، یعنی در تعب،

مراحل زیادی از مشکالت و انسان در طول زندگی . (101، 54، 5615طبرسی، ). بیرون رودتا از دنیا  شود میسختی و ناراحتی 

؛ مکارم 54، 515، 5051طباطبایی، )این است طبیعت زندگی دنیا و انتظار غیر آن داشتن اشتباه است و  کند میرا طی  ها رنجدرد و 

سختی در انجام امور دینی و یا سختی و مشکل در آخرت و حسابرسی و  تواند می ها سختییا این  و ؛(51، 54، 5610شیرازی، 

 (.65، 533، 5054رازی،  فخرالدین) .حیات مجدد است

: فرمایند میو  کنند می تأکیددر زندگی  ها سختینیز بر وجوب  البالغه نهجدر سخنان گهربار بار خویش در  السالم علیهامام علی 

را از فتنه خالصی نباشد اما اگر خواستید به خدا  کس هیچ زیرا ،آورم میفتنه و امتحان به تو پناه  کسی از شما نگوید خدایا من از»

و  ها سختیدر این جهان پیامبران عظام نیز  (.16، حکمت البالغه نهج)« به او پناه جویید کننده گمراه های فتنهپناه آورید باید از 

از او اوند است و نه فقدان آن موجب خشمشان از خد ها آندلیل رضایت فرزند و دارایی اما نه شدند  را متحمل مشکالتی

 درصحنهگوهر وجودی انسان  وسیله بدینتا  ماند نمیدر امان  آزمایشدر این دنیا از فتنه و  کس هیچ .(11: 5،5600، دوست ایران)

: فرمایند می 515در خطبه همچنین . گردد می زایل استعدادهااین  ها سختیاما با عدم درک  ،شکوفا شود ها آزمایشو  ها سختی

« سازد میمبتال  ها گرفتاریاقسام  و به خواند میو با مشکالت زیاد به عبادت  آزماید میخداوند بندگان خود را با انواع سختی »

                                                           
.5 همانا انسان را در رنج و سختی آفرینش دادیم  



 
دنیا خانه مشکالت » :فرمایند میرا درباره مشکالت  تأملینکته ظریف و قابل  البالغه نهج 11 نامه در نیز و ؛(515 خ ،البالغه نهج)

دنیا دار امتحان، . «در آسایش بودم ای لحظهکه چرا  خورد می، روز قیامت افسوس آسایش باشداست و اگر انسان یک ساعت در 

مگر اینکه آن ساعت در قیامت حسرت آن را  کند نمیزندگی  انسان ساعتی را در آن به بطالت و ؛عمل و جهاد است اختبار،

 (.545، 1 ج، 5613موسوی، )که در آن اجر و ثوابی کسب نکرده  به آن ساعتی خورد می

زندگی بدون مشکالت محال است و با فرض ممکن بودن آن چنین زندگی بنا بر تعریف امام بزرگوار در قیامت چیزی جز 

و هم فرد  کننده تربیتسختی و گرفتاری هم  .سختی و مصیبت است ترین بزرگدر آخرت افسوس در پی ندارد و این افسوس 

 ،5615مطهری،) .هاست ارادهو  ها عزمهای خفته و تحریک کنده انسان هشیار کننده، سختی، بیدار سازنده و هاست ملتبیدارکننده 

، با توجه کند میتربیت  ها سختیباید گفت چون خداوند انسان را در  ها سختیدر مورد  ذکرشدهبا توجه به آیات (. 585: الهی عدل

که دانش آموزان  گونه همانو جامعه نیز باید با سختی هدفمند و سازنده تربیت شود  به این اصل تربیتی کودک در خانواده، مدرسه

یت بر مبنای سختی اشاره خواهد تربدر ادامه پژوهش به مصادیق سختی و چگونگی روش . در مدرسه گریزی از امتحان ندارند

 .شد
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و رشد دهنده  ها انسانسازنده  باهماست بلکه تالزم این دو  و آسایشزندگی نه سراسر سختی و مشکل و نه سراسر آرامش 

 با 5اشراحند، خداوند حکیم در سوره بودن سختی و آسانی دار توأمبرخی آیات و روایات اشاره به  .باشد میدر مسیر تکاملی  ها آن

، دهد میعلیه و آله را که گویی از نامالیمات آزرده گشته بود نوازش  اهلل صلیلحنی پر از عطوفت، خاطر شریف رسول اکرم 

 گوید میآنگاه  و ؛کرده است آسانی بهرا مبدل  اش سختیکه چگونه خدا بار سنگین وی را از دوشش برداشته و  کند میگوشزد 

آینده را نیز بر همین اساس تعیین  مشی خطبا هر سختی آسانی است، نکته جالب اینکه بعد از نتیجه گرفتن این فرمول کلی  یقیناً

است پس هر  شده دادهیعنی چون آسانی در شکم تعب و رنج قرار پس وقتی فراغت یافتی، به کوشش پرداز » گوید می فرماید می

 .(515، عدل الهی، 5615،مطهری) «بینداز و کوشش را از سر بگیر زحمت به داًمجدوقت که فراغت یافتی خود را 

و بیش از همه مردم در سختی و رنج و  بردند که در حال آزمایش و امتحان به سرمی زنند میملتی را مثال  (ع) امیرالمؤمنین

آیا از همه مردم جهان بیشتر در تنگنا قرار : فرمایند میاین امت  در مورد ،بود ها آنزحمت بودند و مشکالت زیادی بر دوش 

را به  ها تلخیرا بر آنان وارد کردند و انواع  ها شکنجهرا به بردگی کشاندند و همواره بدترین  ها آنزمان  های فرعون»نداشتند؟ 

که  ای چارهو نه  کامشان ریختند که این دوران ذلت و هالکت و مغلوب بودن تداوم یافت نه راهی وجود داشت که سرپیچی کنند

و قدرت تحمل  را در راه دوستی خود ها آنتا آنکه خداوند تالش و استقامت و بردباری در نامالیمات  از خود دفاع نمایند

و ذلت آنان را بر عزت و بزرگی و  ویش مشاهده فرمود آنان را از تنگناهای بال و سختی نجات دادرا برای ترس از خ ها ناراحتی

                                                           
پس . گردانیدیم( آوازه)نام تو را بلند  و ؛که براى تو کمرشکن بود( بار گرانى)تو برنداشتیم؟ آن ( دوش)ات را از  پیامبر آیا به تو شرح صدر عطا نکردیم؟ و بار سنگین اى .5

با رغبت و اشتیاق  و ؛خود را به تعب انداز( کار جدیدبراى )فراغت یافتى ( از کارى)پس هر وقت . آرى، با هر دشوارى آسانى است. با هر سختى آسانى است( بدان که)

 آور پروردگارت روى سوی به



 
کرامت و بزرگی از طرف  قدر آنقرار داد و  ها انسانرا حاکم و زمامدار و پیشوای  ها آنرا به امنیت تبدیل فرمود،  ها آنترس 

 (.515 ، خطبهالبالغه نهج)« راندندپرو نمیرسید که خیال آن را نیز در سر  ها آنه خداوند ب

رسیدند اکنون نیز چنین است و سنت  آسانی به ها سختیبا  چنین اینکه اگر گذشتگان  بریم میپی در احوال گذشتگان  با اندیشه

مقرر فرموده که با هر  چنین این (.1/طالق) 5«سیجعل اهلل بعد عسر یسری» :فرماید مینیز خداوند حکیم  .کند نمیخداوند تغییر 

و  ها سختیصبر و استقامت پیشه کرده و مغلوب مشکالت نگردد، زیرا در پس  هر سختی آسانی قرار داده تا انسان سختی و بعد از

 .و روزگار در گردش است آیند میاز پی هم  ها آسانیو  ها سختیدر پیش است، مشکالت آینده روشن 
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بالیا و امتحانات الهی نیست بلکه بشر برای زندگی بهتر و  لزوماً شود می ها آنیی که انسان در زندگی متحمل ها سختی

البته این بدان معنا  در زندگی گردد، فشارهاییو  ها سختیبیشتر از دنیا و رسیدن به سعادت دنیا و آخرت باید متحمل  مندی بهره

پلی است برای رسیدن به آسودگی  ها سختیبلکه این . در رفاه و آسایش نباشد گاه هیچنیست که بشر همواره باید سختی بکشد و 

در  مطلقاًزندگی  بنابراین ؛(1/ انشراح)اشاره شد با هر سختی آسانی وجود دارد  نیز قبل های قسمتدر که  طور همان .و راحتی

 .سازنده شخصیت انسانی است باهمتی نیست بلکه برای رسیدن به کمال، سختی و آسانی بستر سخ

عبادت، کار  همچونوجود ندارد اما در آن زمان نیز اعمالی  ...تنگدستی و و فقر (ع) عصر ولیدر زمان حکومت که  طور همان

ها و اسالم مخالف راحتی مسلمین در زندگی نیست و تمام برنامه درنتیجه. سختی است کارهاکه ماهیت آن  شود میانجام ... و

 ای گونه به در زندگی نیز باید فرد ریزی برنامه. از زندگی بهتر است مندی بهرهبرای تعالی روح و جان آدمی و  هایش دستورالعمل

هم بری ( ع)و سخنان امام رضا سیره  در. باشند باهمدر جای خود قرار گیرد و در تالزم  هرکدامو رفاه و تفریح  ها سختی که باشد

: برای نمونه نک) تالشهم برای کار و  و( 140 ,551: 5ج،5040،صدوق: برای نمونه نک) استشده  تأکیدعبادت در حد مطلوب 

 نک، منسوب) اندازه بهو هم برای پرداختن به تفریح سالم و حالل در چارچوب موازین شرعی و ( 668، 11 ج :ق 5046مجلسی 

 .شود میفرد و جامعه بررسی  تربیتدر  تأثیرگذارمصادیق سختی اینک . توصیه شده است (661: ق 5043به امام رضا، 

 

 کار -1-4

امام . یی دارد سازنده شخصیت انسان استها سختیمشقت و  کنار در قطعاًعواملی است که  ازجملهکار و فعالیت اجتماعی 

است زیرا کسی که نسبت به  تفاوت بیتنبل و  اش مادیبه کار حیاط  نسبت کهکسی را  دارم میمبغوض » :فرمایند می( ع)علی 

توجه به این نکته ضروری است که (. 5055محمدی،)« است تر تفاوت بیو  تر تنبلچنین است در مورد آخرتش،  اش دنیاییزندگی 

شود  از توان به متربی واگذار دشوارترباشد زیرا اگر به بحث تربیتی کار توجه نشود و کاری  متناسب با سن و توان متربی باید کار

 کار .(85: 1 ج، 5631کلینی، ) باشد روی زیاده و حرص از دور به و توان حد در باید تالش و کار. نتیجه معکوس خواهد داد قطعاً

 .پردازیمدر ادامه مقاله به آن می. (5 جدول) گردد میژوهش آثار فردی کار بیان در این پ. آثار اجتماعی و فردی در پی دارد

 

                                                           
.دهدار میرگشایش قخداوند به زودی پس از سختی و تنگنا فراخی و  .5  



 
 

 کار بر تربیت تأثیر -5جدول   

 

 کار

 

 کار بر تربیت تأثیر

 نفس عزت

 زایل شدن مفاسد اخالقی

 غلبه بر سستی و تنبلی

 ها خالقیتو  استعدادهابالفعل شدن 

 16نامه -555،04 حکمت-551خطبه  امیرالمؤمنینکالم شریف 

 

 

 نفس عزتکار و  -1-1-4

 

 هایی روشیکی از  .شود می در شخص نفس عزتاحساس  باعث ایجاددر شخصیت انسان این است که  کار تأثیرات ازجمله 

 .داشته باشد این است که برای رسیدن به مقاصدش کار و تالش کند نفس عزتکه  آموزد میکه متربی از همان ابتدا 

 درنتیجه نفس عزتاما توانگری و  ؛5توانگری از خداوند متعال مطلبد وسیله بهحفظ آبرو را  البالغه نهجدر  (ع)حضرت علی 

انسان . دهد نمیتالشی عطایی  گونه هیچ، بدون پرور تنکاهل و  ،بلنو خداوند به انسان ت آید میتالش و کوشش و کار به دست 

و از مرتبه انسانیت و  گذارد میخویش را زیر پا  نفس عزت کند میخلق خدا دراز  سوی بهبیکار بدون هیچ عذری چون دست 

که بخشیدن و محروم کردن به دست خداست، پس انسان کار  فرمایند میدر آخر امام  و ؛کاهد میشخصیت واالی انسانی خویش 

راضی و خشنود  زده رقمبرایش  االطالقباید نتیجه امور را به خدا بسپارد و از آنچه حکیم علی  درنهایتو  کند میو تالشش را 

 .باشد

 

 کار و زایل شدن مفاسد اخالقی -1-2-4

 

هرچند کار و »: فرمایند می( ع) علیامام . رساند میرا به فساد و تباهی اخالقی و فکری  ها انساناشتغال به نفس و خیاالت 

کار عاملی است که عالوه بر اینکه  (.515مفید،)« فساد و تباهی است منشأپیوسته  کاری بیتالش همراه با زحمت و رنج است اما 

، از اینکه انسان به ورطه هالکت افتد کند میآن احساس رضایتمندی و موفقیت  وسیله بهو  دهد میانسان را با مسئولیت پرورش 

                                                           
کسانی که خواهان روزی تو هستند بگشایم، یا از مردم بدکردار مهربانی  سوی بهو شخصیتم را به تنگدستی مشکن که دست نیاز  پروردگارا آبرویم را به توانگری حفظ فرما. 5

امر بخشیدن و محروم کردن به  ها ایندر پس همه . جویم، یا به ستایش کسی که به من چیزی بخشیده دچار گردم، یا به بدگویی از کسی که محرومم ساخته گرفتار شوم

(.551بالغه، خطبه،نهج ال) .دست توست، زیرا تو بر هر چیز توانایی  

 



 
آزاد گذاشتن ذهن و فکر مشغول شدن به  ی نتیجه و، زیرا در کار نفس و فکر و تمام قوا متوجه کار است ندک میجلوگیری 

 .لهویات و مفاسد است

انسان وقتی  بدن .«مشغول نکنی او تو را به خود مشغول کند کاریاگر تو نفس را به » فرمایند می السالم علیهعلی  امیرالمؤمنین

د، گوش انسان باید زبان انسان باالخره باید حرفی بزند، چشم انسان باالخره باید چیزی را ببین. باید مصرف شود گیرد مینیرو 

بعد خود را مرتب از طبیعت انرژی بگیرد و  تواند نمیبشنود، دست و پای انسان باید حرکتی بکند؛ یعنی انسان  را صداییباالخره 

 ،5615 ،مطهری) .آیند میاز طریق غیر مشروع بیرون  نباشدو درست و مشروع برایش  راه صحیحو اگر  نگه دارد و مصرف نکند

 (511:و تربیت در اسالم تعلیم

 

 

 عبادت -2-4

 ها انسانعباداتی که خداوند متعال برای . یی است که در تربیت متربی نقش سازنده داردها سختیعبادت نیز یکی دیگر از 

دو برنامه تشریعی  ها انسانخدا برای تربیت و پرورش جان ». گردد میتعیین فرموده تکالیفی هستند که موجب رشد و کمال انسان 

در برنامه تشریعی، عبادات را فرض کرده و در برنامه تکوینی، . را گنجانیده است ها سختیو  شدایدو تکوینی دارد و در هر برنامه 

است که با تکلیف ایجاد گردیده و صبر و استقامت در  شدایدیروزه، حج، جهاد، نماز . ر قرار داده استمصائب را بر سر راه بش

 (.510:الهی عدل ،5615، مطهری). «موجب تکمیل نفوس و پرورش استعدادهای عالی انسانی است ها آنانجام 

را  شناسی وقتال متربی با عبادتی مانند نماز مث طور بهتوان گفت عبادت خداوند به نوعی تمرین نفس است برای ورزیدگی آن 

 اش ارادهدر نماز صبح با غلبه بر نفس از خواب شیرین بیدار شده و همت و  شود میو نفس از اشتغال به لهویات رها  آموزد می

تا هر چیزی را به وقتش  آموزد میکردن را  از خوردن و آشامیدن صبوری خودداریو  داری روزههمچنین با . گردد میتقویت 

 با .باشد دار خویشتننکند و به بیانی دیگر که دارد و به مصلحتش نیست در آن زمان برایش جزع و فزع  ای خواستههر بخواهد و 

 .آموزد میان و فقیران را دستو کمک به تهی دوستی نوعدادن ذکات و خمس و نفقه واجب انسان 

و  بخشد میپس عمل کنید که عمل را به آسمان برند و توبه سود » :فرمایند می البالغه نهج 564در خطبه  السالم علیهامام علی  

، اینک زمان آرامش است و قلم نویسندگان به نوشتن اعمال روان است به اعمال و طاعات بشتابید پیش از آنکه شود میدعا شنیده 

 دنیادار السالم علیهبا توجه به کالم واالی حضرت علی  .«را بربایدن بیندازد یا مرگ شما و بیماری از کارتا جوانی به پایان رسد

و عمل مساوی سختی است و  رساند میکه بشتابید، عمل است که انسان را به کمال  کنند میتکلیف است و برای عمل سفارش 

خاضع و -5، دوری از گناه -5، فلسفه عبادت را 5البالغه نهجدر  السالم علیهعلی  امام .استآن  بخش تعالیو تکلیف سازنده وجود 

این موارد در ادامه (. 5 جدول) فرمایند میبیان  و کمک به تهیدستان دوستی نوع 6خاشع شدن، ایجاد فروتنی و دوری از تکبر،

 .گردد میپژوهش برسی 

                                                           
 و دیدگانشان را خاضع گرداند را از گناه آرام نماید هایشان اندامتا  خود را از گزند برکنار ساخته مؤمنو سختی روزه گرفتن در ماه رمضان بندگان  خداوند با نماز و زکات. 1

فروتنی است، مانند چهره  هایها نماد عبادتنخوت را از ایشان دور نماید، چون در این و کبر و  پایین آورد طلبی برتریو جانشان را فروتن و خاضع گرداند و دلشان را از 

و نیز با  نمایاندن داری روزهو خاکساری خود را با الغر شدن در اثر  های پاکیزه بر زمین نشان دادنو کوچکی خود را با چسباندن اندام شاداب را به تواضع به خاک ساییدن

 (515خطبه،) رسد میین و غیر آن به مصرف درماندگان و تهیدستان پرداخت زکات محصول زم



 
 

 کار بر عبادت تأثیر -5 جدول

 عبادت

عبادت بر  تأثیر

 تربیت

 صبر و استقامت

 اراده و همتتقویت 

 و قدرت کنترل نفس داری خویشتن

 دوری از گناه

 خاضع و خاشع شدن، ایجاد فروتنی و دوری از تکبر

 و کمک به فقرا و تهیدستان دوستی نوع

کالم شریف 

 امیرالمؤمنین
 561 حکمت -554، 516، 515،564خطبه 

 

 زهد و تقوی -3-4

 آن رضایت دادن استز آن شئ و به مقدار اندکی ا ارباب لغت زهد ورزیدن نسبت به یک چیز به مفهوم اعراض از ازنظر

از این تعریف . خداوند دل بریدن غیر ازدر اصطالح دینی یعنی روی برگرداندن از دنیا برای آخرت و  (.080راغب اصفهانی، )

روی برتافتن او از  ثانیاً، و برخورداری از آن را داشته باشدامکان تحصیل دنیا  زهد نسبت به کسی صادق است که اوالًکه  آید برمی

به هدفی غیر از هرگاه ترک دنیا به دلیل عدم امکان تحصیل آن و یا . دنیا به دلیل پستی و حقارت دنیا نسبت به آخرت باشد

علت فرار از سختی و مشقت تحصیل آن، به آن مانند جلب رضایت و محبت مردم و یا به حصیل آخرت باشد رضایت خداوند و ت

 (18، 5635 نراقی،. )مقابل زهد رغبت قرار دارد که به معنای میل به چیزی است. شود میزهد گفته ن

عبارت است از کوتاهی آرزو و سپاسگزاری هنگام نعمت و ای مردم زهد : فرمایند میدر تعریف زهد ( ع) امیرالمؤمنین

تا بر آنچه »: فرماید میخدای سبحان . زهد بین دو کلمه از قران است و ؛(11 خطبه ،البالغه نهج) اهنیپارسایی نسبت به نبایست

و به  اندوه نخوردبر گذشته  که کسی( 56/ حدید) .«شادمان نگردید اید آوردهو بر آنچه به دست  اندوه نخورید اید داده ازدست

 .کرده استآینده شادمان نباشد هر دو طرف زهد را رعایت 

امری خوشایند باشد اما ممکن است در مسیر  ظاهر بهحتی اگر  چیزهاستنسبت به برخی  میلی بیبا توجه به معنای زهد که 

آن امور دوری گزید از  توان میمیل نفس به امور ناپایدار دنیایی است اما با زهد و تقوی  گونه همان. تکاملی انسان بازدارنده باشد

با توجه به تعریف زهد در کالم شریف امام، انسان در نامالیمات زندگی و  .این تکلف در انسان سختی استهرچند به تکلف و 

که خداوند جهان را به حکمتش خلق کرده و او نیز  داند میانسانی که هدفمند است  گردد نمیاندوهگین و محزون  ها ناکامی

 کند میو رغبت  میل بیبه هدف او را نسبت به امور دنیایی ناشایست  از این عالم مخلوقات است و هدف دارد همین توجه ای ذره



 
انسان زاهد از لوازم دنیایی چون  و ؛باشدطبع  سخت و مخالف نفس ، هرچند که برایورزد میز امور غیر الهی اجتناب و با زهد ا

 (6 جدول) .گردد نمی زدگی رفاهو  گرایی تجملدچار  درنتیجه برد میبه قدر ضرورت بهره 

به  البالغه نهجخود در  قدر گراندر سخنان  و ؛اند دانستهتقوی و زهد در امور را از اهداف مهم تربیت آدمی ( ع) امیرالمؤمنین

و مایه رهایی  که سبب نجات در فردای قیامت کنم میبندگان خدا شما را به تقوی الهی و اطاعت او سفارش » 5اند نموده تأکیدآن 

 :فرمایند میکافی باشد که ( ع)اهمیت تقوی در تربیت این جمله از امام علی  در شاید و ؛(535 خطبه، البالغه نهج)«.ابدی است

 (054حکمت،). «هاست خلقهمه  رأستقوی و پارسایی در »

 
 زهد و تقوی بر تربیت تأثیر -6 جدول

زهد و 

 تقوی

 

 

 اثرات تربیتی

 نسبت به محرمات داری خویشتن

 حزناز بین رفتن 

 الزام نفس

 قدرت کنترل نفس

 خروج تکبر از دل

 زدگی رفاهاز بین رفتن 

کالم شریف 

 امیرالمؤمنین

نامه  -، 11،535،86،550،516،585،588،514،515،510،511،5،518، 515خطبه 

 668،054حکمت، – 51،53،65،01،16

 

 نظم و انضباط -4-4

انضباط نیز نظم و انتظام، ترتیب و  (5681، صفی پور) است... و کارها داشتن، ترتیبنظم در لغت به معنای آراستن، برپا 

ربی را مسئول اموری هستند که مت ازجملهباط نظم و انض (5613،معین). درستی، عدم هرج و مرج، سامان پذیری و آراستگی است

 .(6: 5610غفاری، )آن است  درآوردنحت ضابطه باط به معنای نفی آزادی افراد نیست بلکه تانض. آورد میبه بار 

اشاره به نقش مهم  و ؛به معنی شاگرد و مرید گرفته شده ست discipleکه از کلمه  disciplineترجمه کلمه  انضباطکلمه 

الزام کردن خود به انجام دادن کاری در زمان معینی سخت است و از انسان  که ازآنجایی. رفتار متربی دارد گیری شکلمربی در 

. آورد میبه بار  شناس وظیفهنظم داشتن در امور زندگی نیز با سختی همراه است اما انسان را مسئول پذیر و  گیرد میرا  طلبی راحت

معین باید انجام  های زماندر  ها آنتشریعی قرار داده که برخی از  های برنامه ها انسانمربی بشر برای کمال  عنوان بهخداوند نیز 

و  انضباطتا نفوس با سختی . ایجاد نظم در متربی باشد تواند میکه یکی از دالیل آن ... ه، نماز، اعمال حج وگیرد همانند روز

 .قانونمندی پرورش یابند

                                                           
688و حکمت  16-01-65-53-51 های نامهو در  518-513-511-510-515-514-588-585-516-535-550-86 های خطبهدر  ازجمله. 5  



 
را در همان روز انجام بده  هرروزکار »: فرمایند می( ع)ست امام علی کارهاداشتن در  ریزی برنامه انضباطلوازم نظم و  ازجمله

و این  گردد میدر امور  نظمی بیباعث  کارهادر  ریزی برنامهدم ع. (16نامه ، البالغه نهج) «کاری مخصوص به خود دارد هرروززیرا 

تربیت کودک نیز از همان ابتدا . گردد می استعدادهاو مانع رشد و شکوفایی  سازد میانسان را از هدفش دور  برنامگی بیو  نظمی بی

 .باید بر مبنای نظم صورت بگیرد

رعایت شود  انضباطاز همان ابتدای نوزادی باید نظم و و در تربیت شامل سن خاصی نیست  انضباطنظم و برخی معتقدند 

ساعت مخصوص به کودک خود شیر  رأسمعین و  های فاصلهو در تنظیم کند  ای برنامهمثال مادر برای شیر دادن به نوزاد  طور به

 کند مینماید، در این صورت کودک با برنامه مخصوص عادت  خودداریدهد تا سیر شود و در بین دو فاصله از شیر دادن به او 

امینی، ) کند میبه رعایت نظم و انضباط عادت  وسیله بدینهم برای بهداشت و سالمت دستگاه گوارش او خیلی مفید است هم 

5615 ،551) 

در نوشتن نیز نظم و هماهنگی رعایت شود، به  فرمایند میدارند که حتی توصیه  تأکیدبر نظم  درق آن السالم علیهامام علی 

فاصله قرار بده، حروف  سطرهادر دوات خود لیقه بگذار، نوک قلم را دراز کن، میان : فرمایند میبن ابی رافع  عبیداهللنویسنده خود 

 (.651 حکمت ،البالغه نهج)که این کار برای زیبایی خط سزاوارتر است  را نزدیک هم بنه

، توصیه به تقوی الهی و نظم نویسد می( ع) حسینپس از ضربت خوردن به فرزندان خود حسن و که امام آن را  01و در نامه 

یه به تقوی، توصیه به نظم در امور در این است که امام در چنین موقعیتی بعد از توص تأمل بلقانکته مهم . نماید می کارهادر 

و نظم در  نظم و امنیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی: نظم در امور شامل .گردد مینظم در امور موجب پیشرفت شما  .نمایند می

 هرچند، رسد نمیرا پیش گیرد هرگز به جایی  نظمی بیو هر انسانی راه  شود می و تربیتعبادات و امور مربوط به خانواده و تعلیم 

 (530 :54مکارم،) .دارای استعداد فراوان و امکانات زیاد باشد

و  درس ،نظم به معنی سختگیری در کارها نیست بلکه منظور از نظم این است که هر کاری در جای خود انجام شود، خواب

از بطالت و هرج و مرج در زندگی تا خویش باید انجام گیرد  موقع بهو  اندازه بهتکالیف، کارهای منزل، استراحت، تفریح هرکدام 

زیرا در ایجاد نظم برای  اندازه بینه سختگیری  بر مبنای انعطاف باشدباید  ریزی برنامهشایان ذکر است که . شخصی از بین برود

 (.0 جدول). گردد میباعث طغیان متربی  اندازه بیمتربی سختی و الزام است، لذا سختی 
 

 بر تربیت انضباطنظم و  تأثیر -0جدول 

نظم و 

 انضباط

در  انضباط تأثیر

 تربیت

 عدم بطالت و هرج و مرج

 پذیری مسئولیت

کالم شریف 

 امیرالمؤمنین

 حکمت -16،56،65،64 نامه 518، 514،545 خطبه

651،004،01 
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بالیا و امتحانات الهی باشد  ها سختیچه مصادیق  که ؛دارند اخالقی افراد تربیت آثار و نتایجی در در زندگی شدایدو  ها سختی

در این . (...کار، نظم، عبادت و) ستها آنده خود به وجود آورن و تعالی تربیتیی که بشر برای زندگی بهتر، ها سختی و یا آن دسته

 .پردازیم می تأثیراتقسمت به تبیین این 

 صبر و استقامت -1-5

 .کند میو از چیزی که شرع و عقل از آن نهی  کند میو حبس نفس بر چیزی که عقل و دین تقاضا  داری خویشتن صبر به معنی

و او  کند مییکی از آثار تربیتی آزمون مصائب این است که در انسان روح مقاومت و پایداری را تقویت . (5055،راغب اصفهانی)

 برند میو شداید به سر  ها سختیکه در دامان  هایی ملتلذا . آورد میور به بار ار و صبرا در برابر مصائب و حوادث روزگار بردب

 .(68، 5681هاشم زاده،) شوند می بدبختمحکوم و  نازپروردهو  طلب راحتی ها انسانو  گردند می باارادهنیرومند و 

شما را  حتماً» :فرماید می شود میآزموده  ها انسانآن صبر  وسیله بهکه  ها سختیآزمایش و در مورد در قران کریم خداوند متعال 

 (511بقره، . )«صبور و با استقامت را مژده بدهو مردان  آزماییم می ها میوهو  ها مالو  ها جانو آفت در  با اندکی ترس، گرسنگی

و همچون کنیزکان »: فرمایند می ها سختیو  شدایدبرای تهییج مردم جامعه به صبر و تحمل در برابر  امیرالمؤمنین ای خطبهو در 

خدا را نسبت به خویش کامل  های نعمتگریه نکنید و با صبر و استقامت بر طاعت پروردگار  دهید میاز دنیا از دست  آنچهبرای 

زیانی به شما  دهید میصبر کنید، آگاه باشید آنچه برای حفظ دین از دست  اند خواستهکنید و حفظ آنچه را که از کتاب خدا از شما 

ما و شما  های دلسودی به حالتان نخواهد داشت خداوند  آورید میهد رساند، آگاه باشید آنچه را با تباه ساختن دین به دست نخوا

است  شدایدکاربرد صبر در اخالق در هنگام . (516 خطبه، البالغه نهج)« .حق متوجه سازد و صبر و استقامت عطا فرماید سوی بهرا 

همانند  عادت کرده اندازه بیو هر آن کس که به نازپروردگی و محبت  طلبد میصبر و استقامت در برابر آن را  لزوماًپس سختی 

 .شکند میچوب لطیف و سرسبز 

. 5«و عود نفسک التصبر علی المکروه و نعم الخلق الصبر فی الحق» :فرمایند می (ع)در نامه به امام حسن  امیرالمؤمنین

یعنی فرد هنوز  ؛کردن است داری خویشتنو  داشتن وابه معنای خود را به شکیبایی « صبر»از ریشه « تصبر» .(65، نامه البالغه نهج)

عادت کند طبع وی گردد؛ که کودک آنچه آدمی به تکلف  هر .(011، 1، 5614مکارم،). دارد وامیاهل صبر نشده و خود را به آن 

 برد میاز علم لذت بزرگ شود  چون اما ؛طبع وی شوددهند را به الزام تعلیم  او چون .استو تعلیم گریزان مدرسه  ازدر ابتدا 

انجام ( سختی)با تکلف  که آنکه هر مرحله  سازد میانسان را صبور  جهت ازآننجام دادن کاری خالف طبع ا(. 558، 5، 5635غزالی،)

 .هم به مقصود رساند میهم به صبر  تصبریچنین  واقع دربا تمرین و صبر باشد تا به نتیجه و کمال رسد و  توأم، باید گیرد می

و مربی الیق کسی است که جسم و جان کودک را در پرتو بهداشت روحی و  است زدگی رفاهو مشکالت  ها سختینقطه مقابل 

زندگی  رفشارپ درصحنهبرای مبارزه و مقاومت  را اوپرورش دهد و  خوبی بهدر اعمال مهر و محبت  گیری اندازهو  تعالیم اخالقی

با  شدایدو  ها سختیو  سازد میو شکننده  پذیر آسیبروحیه انسان را  نازپروردگیتنعم و  زیرا ؛(16: 5611فلسفی، )مجهز نماید 

 .(15: 5660، تهرانی شاد دل)نقشی اساسی در تکامل آدمی دارد  صحیحرویکردی 

                                                           
.اخالقی استکه صبر و پایداری در راه حق نیکو  خود را به صبر و پایداری به امور ناخوشایند عادت بده. 5  
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است و  تر سختاما آگاه باشید که درخت صحرایی چوبش »: نویسد میبه عثمان بن حنیف  ای نامهدر  السالم علیهامام علی 

 دیرتر و دارند تری سوزندهاست و گیاهان صحرای خشک در وقت سوختن شعله  تر نازکدختان سرسبز کنار آب، پوستشان 

سرسبزی و شادابی در اثر رفاه و خوراک لذیذ : ابن میثم در شرح این قسمت گفته است (.01 نامه، البالغه نهج)« شوند میخاموش 

و حکم قطعی آن نرم و نازک بودن پوست و ناتوانی از مقاومت و کمی استقامت در برابر روی دادها و عالقه به  آید میبه دست 

 .(556، 1، 5610ابن میثم،. )ناز و نعمت و رفاه است

سالم  های تفریحضروری زندگی و نداشتن  نیازهایبه معنای فراهم نکردن  طلبی رفاهختی و دوری از که س است ذکر شایان

 به نیاز مثل شود، تأمین مطلوب کیفیت و حد در بایستی که دارد نیازهایی باشد، بانشاط و سالم زنده، اینکه برای آدمی. نیست

 معنوی، و مادی سعادت به نیل و واال اهداف به رسیدن برای دیگر، سوی از. زندگی یها لذت از ای پاره و سرگرمی و تفریح

 در «سرگرمی و تفریح» جایگاه 5610جواد ایروانی ) ندارد وجود مجاهدت و مداوم تالش و کار ،ها سختی از عبور جز مسیری

 .(6 سازی تمدن بر آن تأثیر و رضوی زندگی سبک

 های زیان اتراف، که است روشن نیک. شود می تعبیر «اتراف» نام با ،ها روایت در مصرف عرصه در جویی لذت در افراط

 شدن غرق سو یک از. دارد پی در را رفتاری و اخالقی فساد سو، چند از اترافی زندگی دارد؛ اجتماعی و فردی عرصه در متعددی

 را راه و گذارد نمی باقی روحی و معنوی کمال در اندیشه برای مجالی جسمانی، یها لذت در روی زیاده و ها هوس و ها شهوت در

 و کند می ناتوان سخت را خرد نیروی و نور ،ها جویی لذت و ها هوس دام در افتادن آنکه ویژه به ،بندد می اخالقیتربیت  برای

 کمال سرمنزل به را آدمی ی،پرور تن و لذت در افراط با توأم زندگی. سازد می دشوار را مصلحان و ادیان دعوت پذیرش

 فوالد و آهن به که صیقلی همچون ،شداید. است ها ملت بیدارکننده هم و فرد کننده تربیت هم گرفتاری، و سختی» چه، ،رساند نمی

 (.18، 5615مطهری،) «کند می تر برنده و تر فعال و تر مصمم را او گیرد تماس جهت بدین آدمی روان با بیشتر چه هر ،دهند می
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که  طور همان شود میبالفعل  اش بالقوهی استعدادها ها آزمونو مشکالت و  ها سختیانسان در جهان هستی در سایه 

 وسیله بهنیز دانش آموزان و دانشجویان  آموزشیست و در مدرسه و نظام ها انسانتربیت و پرورش  منزله بهی الهی ها آزمایش

در »( ع)علی  به بیان امیرالمؤمنین .و استعدادهایشان شکوفا شده و پرورش میابد کنند میباالتر صعود  های ردهآزمون به امتحان و 

که  شود میاستنباط  گونه این( ع) اماماز کالم . (551 حکمت ،البالغه نهج)« شود میحوال گوهر مردان شناخته دگرگونی اوضاع و ا

و یا به  کند مییا به سمت بالفعل شدن استعدادها صعود  گردد میامتحان و آزمون است که جوهر وجود آدمی نمایان  درنتیجه

. است تا آنچه در جوهر و کمون آدمی است بالفعل شده و ظهور یابد ای وسیله، امتحان و آزمون کند میسمت نفس حیوانی سقوط 

و زمینه  شکافد میو آن را  شود میاستعداد و هوش انسان و کانون وجود او وارد است که بر بذر  ای ضربهگویی مصائب نخستین 

 .(63، 5681هاشم زاده،) سازد میرا برای طی مراحل کمال آماده 

را  ها آناست، ولی  تر آگاهاگرچه خداوند به روحیات بندگانش از خودشان »: فرماید میی خداوند حکیم ها آزمون درباره و

سختی و فشار زندگی  استعدادهازمینه شکوفایی (. 515 خطبه ،البالغه نهج) «ظاهر گرد ها آنی خوب و بد کارهاتا  کند میامتحان 



 
عصاره و مغز و باطن هر جسمی محتاج فشار است و بدون آن استخراج و ظهور تمام کلیات و  به دست آوردن که چنان .است

دارد، کیمیایی است که پست را عالی و  و تلخیص و تهییج و تحریک کیفیت مغز آن محال است، شداید الهی نیز خاصیت تصفیه

 .(534، 5685اللهوردیخانی،) کند میضعیف را قوی و خام را پخته 
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و متزلزل شدن به هر چیزی  بلیهوقت حدوث حادثه یا وقت نزول ، عجز و زبونی و اضطراب است در ضعف نفسعالمت 

باید به نحوی باشد که فرد در شرایط سختی بتواند در رفتارش  نیز نظام تربیتی. (534، 5635نراقی،. )است اگرچه جزئی باشد

و در مشکالت کوچک زندگی  شود می... و خشمگین و، مضطرب خودخواهضعف نفس فرد  درنتیجه .کنترل داشته باشد

بالیای طبیعی همانند اجتماعی، در معضالت همچون  تر بزرگ، چه رسد به معضالت و بالیای دهد مینشان  نامناسب العمل عکس

ئب تمامی رفاه او ابالیا و مص وسیله بهی وقتکودکی که در ناز و نعمت بزرگ شده و در راحتی و رفاه بوده  ...زلزله، سیل و

 .توان مقاومت نداردگرفته شود  باره یک به

 که همچنان قدرت کنترل نفس را داشته باشد،تربیتی باشد که در شرایط مختلف سختی و آسایش مبتنی بر تربیت متربی باید 

، البالغه نهج)« حالشان همچون هنگام رفاه و آسایش استدر هنگام بال و مشقت » :فرمایند می قینمتدر خطبه  السالم علیهامام علی 

آسایش است اما عده کثیری در هنگام  وحالشان همچون وقت رفاه  ای عده ها سختیعلت چیست که در بالیا و . (516خطبه 

و مواجهه با مشکالت  ها سختیکردن و تربیت کودکان برای تحمل  آمادهبا مشکالت ندارند؟  ، قدرت الزم را در مواجههها سختی

به غلبه بر این  مربیان کمکشوند و با هدایت و  رو روبهبا موانع و مشکالت زندگی  در آغاز فرایند پرورش ها آن شود میباعث 

در صورت در انسان نفوذ  داری خویشتن مسلماًموانع و موفقیت در نیل به اهداف را در سایه تالش و کوشش خود تجربه کنند 

نداشتن ( 11، 5681اعرافی، ) .سازد تر نزدیکبر و مقاومت و پایداری در برابر مشکالت او را به اهدافش که ص کند می

 .در محبت به متربی است روی زیادهیح کودک به علت حتربیت ناص درنتیجهو قدرت کنترل نفس  داری خویشتن

خوب و  های خواستهو به تمام  شوند می ها آنو شرط تسلیم  قید بی، پدر و مادر بینند میه مهر و محبت اطفالی که بیش از انداز

دارند از دوران  زودرنجروحی ضعیف و روانی . آیند میدیکتاتور و از خود راضی به بار  درنتیجهو  پوشند میبد آنان جامه عمل 

زندگی  نبردهایو در  شوند میو ناراحت  خاطر آزردهناکامی  ترین خفیفنامالیم و  ترین کوچککودکی تا پایان عمر در مقابل 

و در مشکالت عادی زندگی با زبونی و  متأثرنددر تمام دوران حیات ناکام و  ها نازپرورده، گروه خورند میخیلی زود شکست 

 .(35: 5611فلسفی، ) زنند میحظات سخت دست به خودکشی و ل کنند می نشینی عقبذلت 
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خدای سبحان بندگانش را با انواع »: فرمایند میو آثار آن چنین  ها سختیدر مورد  خطبه قاصعهدر  السالم علیهامام علی 

تا روحیه  نهند میامور دشوار و ناخوشایند در بوته آزمایش و با  دارد میگوناگون به عبادت وا  های کوششو با  آزماید می ها سختی

درهای فضل و رحمت خویش را به  وسیله بدینشان بزداید و خاکساری و فروتنی را در جانشان جای دهد و های دلتکبر را از 



 
فرمایش امام  طبق( 515 خطبه، البالغه نهج) «در اختیارشان گذارد آسانی بهروی ایشان بگشاید و اسباب عفو و رحمت را 

 :کند میخداوند متعال بندگان را با سه چیز تربیت  السالم علیه

 ، بالیامصیبت مانند فقر، شدایدانواع  .5

 زیاد زحمت به ها آنبه بندگی واداشتن  .5

 .دهد میرا مبتال و مورد آزمایش قرار  ها آنسخت و ناخوشایند است  ها انسانبرای  آنچهبا  .6

در ادامه  و ؛گرددتربیت خداوند مبتنی بر سختی و ابتالئات است تا بنده در کوره بال گداخته شده و گوهر وجودش شکوفا 

 :کنند میرا بیان  شدایدو  ها سختیاثرات تربیت بر مبنای  السالم علیهخطبه امام 

 و فروتنی خاکساریایجاد و  ها قلباخراج تکبر از  .5

 ایجاد تواضع و فروتنی .5

 باز شدن ابواب فضل و رحمت خداوند .6

و مشکالت است که باعث خروج تکبر و  ها سختی، زدگی رفاهنقطه مقابل  سازد میانسان را مغرور  نازپروردگیو  زدگی رفاه

و اگر پس از سختى و محنتى که به انسان » :فرماید میو تکبر در سوره هود  دربارهمتعال  خداوند .گردد میایجاد تواضع در انسان 

گمان او شادمان و فخرفروش  شد بىها از من دور  همانا گرفتارى: گوید مى( شود که چنان مغرور مى)رسیده، نعمتى به او بچشانیم 

که او نعمت را از خودش و  شود میفهمیده  ها انسان گونه این فخرفروشیاز : فرمایند میعالمه طباطبایی در تفسیر این آیه  .«است

یی که ها گرفتارینه به دست دیگری و کسی را سراغ ندارد که نعمت را از او سلب کند و یا  داند میاختیار آن را به دست خودش 

یک سرو گردن از  خواهد میو یا با شمردن فضائل خود  فروشد میداشته به او برگرداند و به این جهت است که به دیگران فخر 

تکبر برای کسی که تکبر بر او جایز . جلوه دهد و این کلمه هر جا اطالق شود، ذم است چون داللت بر تکبر دارد بلندتردیگران 

 (54 جطباطبایی، ) .نیست

. دهد میرا از دست  دوستی نوعهم  حیهوو رمتکبر و مغرور شده  خودبینیاین  یدرنتیجهو  بیند میفقط خود را  زده رفاهانسان 

های مال و ثروت، آن اندازه به او داده  از گنجینهموده که فر اش دربارهسوره قصص خداوند  18-13همانند قارون که در آیات 

شادی مکن که خداوند شادی  مغرورانه: قومش به او گفتند که هنگامی. بودیم که حمل کلیدهایش برای گروهی نیرومند دشوار بود

را که نعم حقیقی و تکبر نعمت را از خود دید و م بینی خودبزرگقارون به دلیل . دارد نمیرا دوست سرمست و مغرور کنندگان 

. یی روحیه هم دردی با دیگران و کمک و انفاق به فقرا را داشته باشندها انسان چنین گذارد نمی کبر .خداوند است را فراموش کرد

 ها سختیدر  .و قدر نعمت بدانندگردند ذکر تا مت اندازد میرا به یاد خود  ها آن ها سختیدر  ها انسانبا گرفتار کردن خداوند متعال 

 توبه کرد طبق آیات قران حتی فرعون هم در هنگام غرق شدن از روی فروتنی دست به آسمان بلند کرد رود میتکبر از دل بیرون 

 .(15-14یونس، )

 

 گیری نتیجه

بود با مروری بر و « البالغه نهجاز منظر اخالق فردی  در تربیت و مشکالت ها سختیجایگاه »هدف از این پژوهش تبیین 

ندگی است و ماهیت زندگی و مشکالت جزء الینفک ز ها سختیمیابیم که در البالغه نهجعلوی در این خصوص در  های آموزه



 
که در زندگی فردی و اجتماعی  درمیابیمبا توجه به این موضوع . و مشکالت است ها سختی دنیایی و راه رسیدن به کمال انسانی با

 ؛د باشدسازنده و هدفمن های سختی برباید مبتنی اخالقی افراد  تربیت درنتیجه. نیست مشکالتو  ها سختیگریزی از مواجهه با 

 .همیشه نقش منفی در زندگی ندارند ها سختیزیرا 

، افزایش ها خالقیتو  استعدادهااست که در شکوفایی  کار، :باشد می مؤثرانسان  تربیت درکه  ها سختیمصادیق  ازجمله 

ادت و زهد و تقوی نیز در تقویت عب عوامل و ؛باشد می مؤثررفتن سستی و تنبلی  بینشدن مفاسد اقتصادی و از  زایل، نفس عزت

 تأثیرگذارایجاد فروتنی و قدرت کنترل نفس در مصائب، دوری از گناه،  داری خویشتناراده و همت، صبر و استقامت، ایجاد 

و از هرج و مرج و بطالت در اوقات  آورد میه که متربی را مسئول به بار بیان شد انضباطنظم و آخرین عامل سختی، . باشد می

 باشند میفرد برای تربیت نفس و کسب فضایل اخالقی  شود میکه انسان در زندگی متحمل یی ها سختی .کند میزندگی جلوگیری 

صبر و استقامت در برابر نامالیمت، قدرت کنترل نفس، خروج تکبر از دل و ایجاد فروتنی، کمک به  ازجملهفضایل اخالقی  که

ی افراد و دوری از تجمل و استعدادهاباعث رشد و شکوفایی  ها سختی ها اینبر  عالوه و باشد میو فقیران،  دستان تهی

راهی برای کمال  ها سختیآسانی است و  ها سختیه اسالم در کنار است که از دیدگا ذکر شایان ...گردد می زدگی رفاهو  خواهی زیاده

 .با توجه به شرایط متربی اعمال گردد اندازه بهسختی باید  و ؛و خودسازی بشر است

باعث ایجاد رذایلی در نفس  باشد، ازاندازه بیشبر مبنای نازپروردگی و رفاه و تجمل و  حال اگر تربیت بر مبنای سختی نباشد

، در هم (که جزئی از زندگی هستند) نامالیماتیبه اندک  این افراد به دلیل عدم درک ماهیت زندگی، .گردد میو اخالق فردی 

، چنین افرادی مغرور و متکبر به بار دهند میقدرت کنترل نفس خود را از دست  و ؛صبر و استقامت کنند توانند نمیو  شکند می

 .ورزند میاز کمک به هم نوع تکبر خود  نیازهایو به دلیل دیدن خود و  یندآ می
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