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ثواب این اثر را به روح مطهر مرحوم حجت االسالم محمدتقی فلسفی هدیه می کنیم. 

که عاِلمی وارســـته و متخلق، خطیبی ماهر و مجاهدی خستگی ناپذیر بود و  او 

کالمش بانفوذ و تأثیرگذار.

گذشـــت ســـال های طوالنـــی از رحلتـــش، تازگی، طـــراوت و نفوذ  هنـــوز پس از 

کاماًل حـــس و درک می شود.ســـخنان عالمانه و  کالمـــش در البـــه الی آثار وی 

دقیقش روشنگر راه طالبان حقیقت و سالکان طریقت و متولیان تربیت است.

که این اثر مقبول  از خداوند برای ایشان علو درجات را خواستاریم و امیدواریم 

و مرضی حق تعالی باشد.
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سخــــن آغازیــن

م »تربیت« اســـت و 
َ
کار عال  با همۀ دشـــواری ها و ظرافت هایش، شـــیرین ترین 

گر »خانواده« باشـــد، تربیت  مهم ترین بســـتر تربیـــت، »خانواده«. خانـــواده ا
که ما نفس می کشیم، در خانواده هم  شـــیرین می شـــود و طبیعی. همان طور 

کنیم و بدانیم چه می شود.  تربیت می شویم؛ بی آنکه به آن فکر 
تمرکـــز ما بـــر تربیت و تعلیم اســـت، آن هم با رویکرد اســـالمی و عقالنی و با 
محوریِت مهارت آموزی به خانواده ها. ازاین رو طرح »مهرسـتان« را پایه ریزی 
کردیم تا در پیمودن این مســـیر مقدس، بتوانیم منظم و هدفمند و برنامه دار 
پیـــش برویـــم. »مهرســــتان« فقـــط مخفـــف »محصـــوالت هنری رســـانه ای« 
گرمابخشی  نیست؛ بلکه اسم مکانی ا ست برای آموختن مهرورزی در خانه و 

کانون خانواده.  به 
از بیـــن همۀ راه هـــای ممکن، با »یار مهربان« به یـــاری خانواده ها آمده ایم؛ با 
همان آشنای پرسخاوتی که صدها نسِل بشر را معلم وار پرورده و فروتنانه با ذهن 

و ضمیرشان در هم تنیده است.
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که با همۀ تنـــوع ابزارهای دیجیتال و  کتـــاب آمده ایم و بر ایـــن باوریم   بلـــه، با 
کتـــاب را نمی گیرد!  گرایـــش جنون آمیز انســـان امـــروز به آن هـــا، هیچ چیز جـــای 
که  گنجینۀ سرشـــاری به شـــمار می رود  خوشـــبختانه این یـــار مهربان، همچنان 

پاسخ گوی نیازهای رنگارنگ مخاطبانش است.
که حضورمان در این عرصه را معنا  کار خیِر زمین مانده ای بوده ایـــم  به دنبـــال 
گذارد. ســـرانجاِم صدها نفرســـاعت  ببخشـــد و جریانی پویا و اثری مانا به جای 
که یکی از  پایش و پویش، به معماری طرح خانواده محوِر »مهرسـتان« انجامید 

کنون در دستان شماست.  میوه هایش ا
مشـــتاقانه منتظریم تا با دریافت دیدگاه های شـــما ســـروران عزیـــز به آدرس   

گردیم. mehr@mehrestan.ir  بیش از پیش مرهون مهربانی هایتان 
کرد  که توفیق، رفیق طریقمان  بر آســـتان جانانی سِر ســـپاس فرود می آوریم 
تـــا دورۀ امانت داده شـــده در مزرعـــۀ دنیا را بـــه خوشـــه چینی از خرمن ارباب 
و اصحـــاب فرهنـــگ و اندیشـــه بگذرانیـــم و آنگاه بـــا لطفی دوچنـــدان، ما را 
کرد تـــا در طرح پربرکـــت »مهرســــتان« بتوانیم بابت  وامـــدار فضـــل بی کرانش 
گردن بیاویزیم.  تولید و ترویج محصوالتـــی فرهنگی و تربیتی، مدال افتخار بر 
کردنـــد وگام  به گاِم مســـیر را  کـــه ذره پروری  از تک به تـــِک ســـروران ارجمندی 

هم شانۀ ما شدند، به رسم ادب، خاضعانه سپاسگزاریم. 

مـݠهـرسـتان         
اینجا خانۀ شماست
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زندگی نامۀحجت االسالم فلسفی
محمدتقی فلسفی )1286- 1377هـ . ش(

حجت االســـالم محمدتقی فلسفی، واعظ مشهور، در ســـال 1286شمسی در   

تهران متولد شد. 

در شش سالگی به دبستان »توفیق« رفت و به تحصیل صرف و نحو و مقدمات   

علوم دینی پرداخت.

بـــا پافشـــاری و اصرار مادر بـــه منبـــر روی آورد. خود دراین بـــاره می گوید: »چون   

مادرم عاشق اباعبداهلل الحسین؟ع؟ بود، به آرزوی خویش رسید و مرا در مسیر 

خطابه و منبر قرار داد.«

اولین منبرش در 15سالگی در مسجد »فیلسوف ها« و در وصف موال علی؟ع؟ بود.  

که ثمرۀ آن پنج پسر    فلسفی در 23ســـالگی با دخترعموی خویش ازدواج نمود 

و یک دختر بود.

11



که    فلســـفی، اولین تجربۀ سیاســـی خود را در راســـتای ِشـــعار قالبی جمهوریت 

کرد و همـــراه پـــدر و عمویش در تحصـــن میدان  رضاخـــان ســـرداده بود، مـــرور 

بهارستان به رهبری آیت اهلل مدرس شرکت داشت.

کســـب اجازه از مرحوم آقاشیخ حسین یزدی    به رغم فشـــار مأموران رضاخان با 

معمم شـــد و دومین رویارویی سیاســـی خود را با نظام رضاخان تجربه نمود و با 

کرد. اخذ جواز، از قیچی شدن لباس و عبا و پاره  شدن عمامه جلوگیری 

سال 1316شمسی در منبر به حادثۀ مسجد گوهرشاد اشاره کرد و ممنوع  المنبر و   

از پوشیدن لباس روحانیت محروم شد.

پس  از سه سال، با آغاز جنگ جهانی دوم و عزل رضاخان از ممنوعیت خارج شد.  

فلسفی با شکل گیری حزب توده در ایران و درک ضرورت مبارزه با این انحراف،   

با این گروه وابسته مبارزه کرد و چندین بار، حزب توده به ایشان سوءقصد نمود.

جلوگیری از تخریب مســـجد مادرشـــاه و ساخت مســـجد ارک و نیز الزامی کردن   

دروس تعلیمات دینی و از همه مهم تر، مبارزه با بهائیت از اقدامات مهم وی در 

دهۀ 20 و 30 شمسی است. 

فلســـفی می گویـــد: »روزی در نیمۀ ماه رمضان ازطرف ســـرتیپ تیمـــور بختیار و   

که به  که اعلیحضرت امر فرمودند  سرلشـــکر علوی مقدم به من هشـــدار دادند 

کنیم از ضدیت و سخنرانی علیه بهائیت دست بردارید... .« با این  شما ابالغ 

احوال، فلسفی به این هشدارها توجه نکرد.

کرد. وی پس از سخنرانی در مسجد پاچنار در    ک ایشان را دستگیر  بارها، ســـاوا
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شب 15خرداد 1342به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی کشور دستگیر شد. وی 

همچنین در فردای واقعۀ 17شهریور نیز دستگیر شد.

آیت اهلل فلسفی در طول مبارزات خود چهرۀ واقعی رژیم را افشا کرد و آن را به مردم   

شناساند. ایشان از یاران امام محسوب می شد. پس از پیروزی انقالب اسالمی 

نیز با وجود سن زیاد، همچنان در سنگر تبلیغ به ادای وظیفه مشغول بود.

کنار    با پیروزی انقالب اسالمی، فلسفی در مدرسۀ »علوی« حضور یافت و در 

رهبر انقالب بر منبر نشست.

حجت االسالم فلسفی سعی کرد شیوه ای نو ابداع کند و آن را گسترش دهد که   

این نوآوری، جذابیت خاصی به منبر ایشان می داد. 

منبر مرحوم فلسفی نسبت به سایر وّعاظ معاصر خود برتری و امتیازات ویژه ای   

داشت، ازجمله:

طـــرح و بیـــان مســـائل ضـــروری اخالقی و تربیتـــی با بهره گیـــری از آیـــات قرآن، - 

احادیث معصومان؟مهع؟ ، روان شناسی و علوم روز؛

 سیاسی؛- 
ً

طرح و بیان مسائل ضروری اجتماعی، اقتصادی و احیانا

پیراستن منبر از بیان مطالب خرافه و نامقبول؛- 

مبارزه با عوام زدگی و عوام فریبی؛- 

انتقاد از انحرافات اخالقی، اجتماعی و تربیتی جامعه باتوجه به مشاهدات و - 

نمونه های آماری؛

انتقاد بی پروا و شدید از برنامه های دولت و دولتمردان طاغوت؛- 
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مخالفت با ترویج فرهنگ بیگانه و غرب زدگی؛ - 

کیان روحانیت و تبعیت از خط مرجعیت.-  دفاع از 

کسالت به جوار    حجت االســـالم فلسفی در ســـال 1377 در 93ســـالگی در اثر 

رحمت حق شـــتافت و در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حســـنی؟ع؟ در شهر 

ک سپرده شد.  ری به خا

گون دینی و روان شناسی و تعدادی    از ایشان تألیفات بسیاری در زمینه های گونا

مقاله و سخنرانی نیز برجای مانده است:

آیت الکرسی، پیام آسمانی توحید؛- 
اخالق از نظر همزیستی و ارزش های انسانی )دو جلد(؛- 
بزرگسال و جوان از نظر افکار و تمایالت )دو جلد(؛- 
جوان از نظر عقل و احساسات )دو جلد(؛- 
سخن و سخنوری از نظر فن بیان و فن خطابه؛- 
شرح و تفسیر دعای مکارم االخالق )دو جلد(؛- 
کودک از نظر وراثت و تربیت )دو جلد(؛- 
معاد از نظر روح و جسم )سه جلد(؛- 
منابع زندگی نامه:  

گویای اسالم، ج9.-  مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات، زبان 

مرکز اسناد تاریخ اسالمی، خاطرات و مبارزات حجت االسالم فلسفی، 1376.- 
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پیشگفتار

کاری، پس از تعیین هدف و داشتن اراده و پشتکار قوی، به  کسب موفقیت در هر 

تعیین مسیر، نحوۀ حرکت در آن مسیر، شناخت مشکالت و موانع مسیر و داشتن 

برنامه ای مشخص نیازمند است. 

ُگل سرســـبد عالم خلقت، رسیدن به قله های  هدف از آفرینش انســـان به عنوان 

کمال و ســـعادت و لقاء اهلل اســـت و رســـیدن به این هدف بلندمرتبه و لذت بخش، 

نیازمند طی کردن مسیری است که موانع و مشکالت زیادی دارد و ضروری است که با 

شناخت مسیر و درنظرگرفتن برنامه ای مشخص به سوی آن هدف عالی حرکت کنیم.

که  یکی از تفاوت های اساسی انسان با سایر موجودات در این مسیر این است 

انسان بیشتر از سایر موجودات به مراقبت، توجه و رسیدگی )تربیت( نیاز دارد تا به 

که به  هدف از خلقت خویش در دنیا و آخرت نائل آید؛ ولی برای سایر موجودات 

کمال و سعادت حقیقی تعریف نشده  ُطفیلی انسان خلق شده اند، راه رسیدن به 

است و براساس غریزه و به صورت تکوینی یا با مراقبت های مختصری در ابتدای 

کمال خود در این دنیا می رسند و بی نیاز از تربیت، مسیر  زندگی، به نهایت رشد و 

زندگی خود را طی می کنند؛ اما انسان برای رسیدن به قله های رشد و کمال انسانی 

نیازمند تربیت و مربی است.
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که صالحیت تعیین مســـیر رســـیدن به مقصد و هدف برای هر مصنوع و  ازآنجا

 در اختیار خالق و صانع آن است، پس صالحیت تعیین مسیر 
ً
مخلوقی، منحصرا

رسیدن به هدف خلقت انسان نیز در اختیار خداوند متعال است و باتوجه به این 
کارهای عبث و بیهوده منّزه  که شـــأن خداوند حکیم از انجام  پیش فرض قطعی 
 راه صحیح و درست تربیت انسان ها را برای رسیدن به 

ً
اســـت، خالق حکیم یقینا

سعادت ازطریق وحی و با واسطۀ انبیاء و اولیای الهی بیان فرموده است.
ِقْم 

َ
خالق مهربان، آفرینش انســـان را بر اســـاس فطرت الهی قرار داده است: >َفأ

يُن  لّدِ
َ
ا ِه ٰذِلک  لّلٰ

َ
ا ِق 

ْ
ِلَخل َتْبِديَل  لٰا  ْيٰها 

َ
اَس َعل لّنٰ

َ
ا َفَطَر  ِتي 

َّ
ل

َ
ا ِه  لّلٰ

َ
ا  ِفْطَرَت 

ً
يِن َحِنيفا ِللّدِ َوْجَهک 

ُموَن<1 و از نفخـــۀ الهی در آفرینش او دمیده اســـت: 
َ
اِس لٰا َيْعل لّنٰ

َ
ْكَثَر ا

َ
ِكّنَ أ

ٰ
ُم َو ل َقّيِ

ْ
ل

َ
ا

ُه ٰساِجِديَن<2 باتوجه به این دو نکته، نتیجه 
َ
وِحي َفَقُعوا ل ْيُتُه َو َنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُر >َفِإٰذا َسّوَ

که در تربیت انســـان نیز باید از مســـیر فطرت خارج نشـــویم تا به سرمنزل  می گیریم 

که از پیامبر بزرگ الهی حضرت محمد؟ص؟ نقل شـــده  مقصود برســـیم؛ همان طور 
که متولد می شود، بر فطرت الهی به دنیا می آید.«3 است: »هر مولودی 

عمر هر انسانی در دنیا به دوره های مختلفی تقسیم می شود: نوزادی، خردسالی، 

که مهم ترین این دوره ها ازنظر  کهن سالی  کودکی، نوجوانی، جوانی، میان ســـالی و 

کودکی و خردسالی است؛ زیرا توجه و مراقبت و اهتمام به امر تربیت  تربیت همانا 

صحیح در این دوران ســـبب می شـــود نهال نوپای آدمی در دوره های بعد زندگی 

کودک در این دوره فراموش  به درختی تنومند تبدیل شـــود. چنانچه رســـیدگی به 

1. روم، 30.
2. حجر، 29.

کلینی، الکافی )دارالحدیث(، ج3، ص35.  3. »كّل مولود يولد على الفطرة... .«، محمدبن یعقوب 
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که  شـــود، ضربات و آسیب هایی به خود فرد، اطرافیان و جامعه وارد خواهد آمد 

بیشتر آن ها جبران ناپذیر خواهند بود و امکان بازگشت به عقب نیز وجود ندارد. بر 

این اســـاس، باتوجه به اینکه واسطۀ رساندن تعالیم الهی به سایر انسان ها، انبیاء 

بوده انـــد و عالمان دین، وارث انبیاء هســـتند، راه صحیح تربیت را باید از مکتب 

که توسط انبیاء و عالمان دین به ما رسیده است، بیاموزیم.  وحی الهی 

مرحـــوم حجت االســـالم محمدتقی فلســـفی یکـــی از علمای شـــاخص در این 

کلیات تربیت فطری فرزند را  حوزه و خطیبی توانا بود. ایشـــان دوره ای فشـــرده از 

که دفتر نشر فرهنگ  کرده است  در سخنرانی های پرمحتوا و عالمانۀ خویش بیان 

اســـالمی متن این ســـخنرانی ها را در دو جلد با عنوان کودک از نظر وراثت و تربیت 

 مباحث مقدماتی تربیت فرزند، مانند 
ً

کرده اســـت. در جلد اول، غالبا بارها چاپ 

مطالـــب مربوط بـــه انعقاد نطفـــه و عالم رحم و... بیـــان و در جلـــد دوم، مطالب 

کودکی ارائه شـــده اســـت؛ بر این اســـاس،  کاربردی تر و مرتبط با دوران  به صـــورت 

گرفت. کتاب در اولویت قرار  تلخیص و چینش جدید جلد دوم این 

ازآنجا که یکی از رســـالت های واحد مهرســـتان، احیای میراث ارزشمند علمای 

کتاب کودک از نظـــر وراثت و  گذشـــته در موضوع خانـــواده و تربیت فرزند اســـت، 

کتاب یادشده زیاد است  گرفت؛ اما باتوجه به اینکه حجم متن  تربیت مدنظر قرار 
و نیز بنا به اقتضائات روز جامعه، به تلخیص نیازمند بود، در این راستا و با رعایت 

کثر امانتداری و وفاداری درخصوص متن اصلی و غرض نویســـنده، با ایجاد  حدا

کتاب  که خالصۀ جلد دوم  چینش جدید مطالب و با سیری منطقی، متن حاضر 
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کاربردی تربیت فرزند است، در اختیار عالقه مندان این  یادشده و شامل مباحث 

مباحث قرار می گیرد. 

کتاب حاضر شامل یک مقدمه و سه فصل با عنوان های زیر است:

فصل اول: تربیت دینی؛

فصل دوم: تربیت فطری )که بیشتر مطالب مربوط به این فصل است و مبنای 

اصلی در تربیت محسوب می شود(؛
فصل سوم: تربیت جنسی.1

کتاب اســـت، عناویـــن پنج گانۀ زیر بحث  که محور مطالب این  در فصـــل دوم 

کودک؛ 2. پرورش راســـت گویی و صداقت  می شـــود: 1. پرورش وفای به عهد در 

کـــودک؛ 4. پـــرورش اعتمادبه نفس  کـــودک؛ 3. پـــرورش عواطـــف و احساســـات 

کودک. کودک؛ 5. پرورش شخصیت 

گردد و  ســـعی شـــده اســـت ســـاختار و نوع جمله بندی های متن اصلی حفـــظ 

کمترین تغییرات در آن ها ایجاد شود؛ اما باتوجه به چارچوب تعریف شده در واحد 

مهرستان، حساسیت زیادی در گزینش و تلخیص مطالب، جانمایی جدید آن ها، 

انتخـــاب عنـــوان برای مطالب و رعایت ســـیر منطقی مطالب به خرج داده شـــد و 

کتاب از جنبه های یادشده بازبینی شد. چندین مرتبه 

کتـــاب، در البه الی متن  که برای افزایش غنای  یـــادآوری این نکته الزم اســـت 

کاربردی در موضوعات مختلف مرتبط با مطالب  اصلی و به صورت متمایز، نکات 

گرچه تربیت فطری و تربیت جنسی را می توان زیرمجموعه ای از تربیت دینی قرار داد و تربیت دینی نیز روی دیگر  1. ا
سکۀ تربیت فطری است، به دلیل تمایز بیشتر، مطالب در سه فصل مجزا مطرح شده است.
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کودک  کودک و خداباوری،  گنجانده شده اســـت، ازجمله  کتاب  مطرح شـــده در 

که در راســـتای  کودک و تربیت جنســـی  کـــودک و اعتمادبه نفس و  و دروغ گویـــی، 

کمک شـــایانی خواهد  کودک، به خوانندۀ محترم  کاربردی تربیت  افزایش دانش 

کاربردی از محصوالت و منشـــورات مختلف )کتاب،  کرد. منبع همۀ این مطالب 

کارت( مرکز مشـــاورۀ مأوا، وابسته به مؤسســـۀ آموزشی و پژوهشی  بروشـــور، فلش 

که با افزودن توضیحاتی تکمیل شده است. امام خمینی)ره( قم است 

در پایان از همۀ خوانندگان محترم تقاضامندیم ما را از نظرات و پیشـــنهادهای 

سازندۀ خود دربارۀ این اثر بهره مند فرمایند. 
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مقدمه

پیش از ورود به مباحث اصلی، در این مقدمه به چند موضوع مهم دربارۀ تربیت 

کودک اشاره می کنیم.

اهمیت تربیت کودک

کودکان یکی از مسائل اساسی اجتماعی و از ارکان  در جهان امروز، موضوع تربیت 

کودک ازنظر روانی و تربیتی مطالعات  مهم سعادت بشر است. دانشمندان دربارۀ 

کشـــورهای بزرگ  کتاب های بســـیاری در این موضوع نوشـــته اند.  کرده و  عمیقی 

به منظور پرورش صحیح کودک، سازمان های بزرگی را تأسیس کرده اند و از کودکان 

کودک در نظر دنیای  کرده اند. به طور خالصه،  در هر جنبه مراقبت علمی و عملی 

کریم است. امروز فوق العاده مهم، محترم و 

که دانشمندان امروز جهان  نکات و دقائق روانی و تربیتی بســـیاری وجود دارد 

گذشـــته به  کرده اند و اولیای اســـالم نیز در قرون  کتاب هـــای علمـــی خود بیان  در 

آن ها تصریح نموده اند و همچنین در اخبار مذهبی ارائه شده است. چهارده قرن 

پیش، در روزگار تیرۀ جهل و نادانی بشـــر و در دنیای عقب افتادۀ حجاز، پیشـــوای 
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کامل داشـــته و دراین باره  کودک توجه  گرامـــی اســـالم به ارزش و اهمیت پـــرورش 

تعالیم الزم را به پیروان خود آموخته است. اسالم دربارۀ اصل ازدواج و شرایط زن 

کی نسل و همچنین دربارۀ شیردادن و پرورش جسم و جان کودک،  و شوهر ازنظر پا

قدم به قدم وظایف مردم را بیان فرموده است.

کودک در اینجـــا دو نکته اســـت: اول آنکه عموم  هـــدف بحث دربارۀ پـــرورش 

]خوانندگان[ به ویـــژه جوانان تحصیل کرده، بیش ازپیـــش از جامعیت برنامه های 

گاه شوند و با ایمان و اعتقاد محکم تری  اســـالم و ارزش علمی این آیین آسمانی آ

کودکان به مسئولیت خطیر مذهبی و ملی در  کنند. دیگر آنکه اولیای  از آن پیروی 

تربیت فرزندان خویش واقف شـــوند و در انجام این وظیفۀ بزرگ و حیاتی دســـت 

به کار شوند.

دو اصل اساسی در تربیت

کودک اولین و اساسی ترین پایۀ سعادت فردی و اجتماعی است و  تربیت صحیح 

این مسئولیت خطیر در درجۀ اول به عهدۀ پدران و مادران است. تربیت صحیح 

در پرتو دو اصل علمی و عملی انجام پذیر است:

گاه باشد؛ اول آنکه مرّبی ازنظر علمی به وظایف دقیق تربیتی عالم و آ

کودک  کمال عالقه منـــدی و جدیت از معلومات خـــود در تربیت  دوم آنکـــه با 

کند. کند و به تمام وظایف خویش دراین باره عمل  استفاده 

گاه نیســـتند یا آنکـــه می دانند، ولی  که به روش های تربیتی آ پـــدران و مادرانـــی 

به طور صحیح و شایسته درخصوص فرزندان خود به کار نمی بندند، قادر نیستند 
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کنند و آنان را افراد صالحی باربیاورند. کودکان خویش را به خوبی تربیت 

کودک بیان خواهد شد، مربوط به یکی از این  که دربارۀ آثار سوءتربیت  مطالبی 

دو اصل اســـت: یا معلوِل نادانی مربی اســـت یا متأثر از اینکه مربِی دانا نخواســـته 

کنـــد. درهرحال نتیجه اش ســـوءتربیت  یا نتوانســـته اســـت به وظایف خود عمل 

کودک است. بدون تردید، قسمت مهمی از بدبختی های اجتماعی و آلودگی های 

اخالقِی جوانان ما از محیط خانواده سرچشمه گرفته و معلول تربیت های نادرست 

کودکی است. دوران 

کودک  که به دنبال اصـــل دوم قرار دارد و در پرورش صحیح  اصـــل مهم دیگری 

باید مراعات شـــود، هماهنگی برنامه های تربیتی با قوانین طبیعت است. پدران 

کنند و  کودک، پابه پای قوانین فطرت حرکت  و مـــادران موظف اند در راه پـــرورش 

کودک، پیش و  کودک را بر آن اســـاس تربیت نمایند؛ مثاًل غذای مناســـب با طبع 

پس از روییدن دندان ها متفاوت است. الزم است مربی در شیوۀ تغذیه و انتخاب 

کند و برنامۀ غذایی او را با موازین  کودک از قانون خلقت پیروی  مواد غذایی برای 

طبیعی و تکامل تدریجی وی منطبق نماید. عشق و عالقه به بازی از خواسته های 

فطری کودک است؛ مربی باید روش تربیتی خود را با این خواستۀ طبیعی هماهنگ 

کودک قرار دهد. کند و بازی های سالم و بی خطری را در برنامۀ تربیت 

کودکان ســـالم و  که هـــدِف بحث های ما تربیت  تذکـــر این نکته نیز الزم اســـت 

کـــه از پدران و مـــادران ســـالم در وضعیت طبیعی متولد شـــده اند.  طبیعی اســـت 

به کاربستن برنامه های تربیتی دربارۀ این ِقسم کودکان نتایج بسیار مفید و درخشانی 
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گر پدران و مادران درخصوص این قبیل فرزندان به مســـئولیت بزرگ خود  دارد. ا

توجه کنند و قدم به قدم به برنامه های تربیتی عمل نمایند، می توانند فرزندانی از هر 

کنند و از این راه، اوامر الهی را اجرا نمایند و همچنین  جنبه شایسته و الیق تربیت 

وظیفۀ خود را درخصوص فرزند و جامعه انجام دهند.

گاهی ها  گاه بودن به روش های تربیتی و به کاربردن صحیح و شایستۀ آ کلید تربیت فرزند صالح است..آ

اهمیت دورۀ کودکی

کودکی ازنظر پی ریزی اســـاس زندگی اهمیت فوق العاده دارد. تربیت های  دوران 

صحیح یا فاسد کودکان سرچشمۀ مهم نیک و بد دوران عمر است. آدمی در طول 

حیات خود بر طبق خلقیات خویش عمل می کند و اساِس ُخلق و خوی آدمی در 

ایام کودکی ساخته می شود. 

ْهدٰى 
َ
ُم ِبَمْن ُهَو أ

َ
ْعل

َ
ْم أ

ُ
ك ِتِه َفَرّبُ

َ
قرآن شـــریف می فرماید: >ُقْل ُكّلٌ َيْعَمُل َعلٰى ٰشاِكل

کلۀ اوســـت. به عبارت روشـــن تر،  َسِبيلًا<1. اعمال و افعال هر انســـانی بر وفق شـــا

کارهای هر انسانی مطابق ُخلق و خوی و طبیعت او خواهد بود.

کودک پی ریزی می شـــود؛  در اولیـــن روزهای شـــیرخوارگی، زندگی احساســـاتی 

که یا دنیـــای خارج در نظـــر او موافق و امیدبخش جلـــوه می کند یا از  بدیـــن معنـــی 

کودکی  کودک در اولین ســـال های  همان اول، وجود او را از ناامیدی ُپر می نماید. 

1. اسراء، 84.
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گهواره را  که  تاروپـــود زندگی اش را با دســـت خود می بافد و از همـــان روزهای اولی 

ترک می گوید، هرچه باید بشـــود یا نشود شده است. حقایق و تجارب مختلف بر 

کودکی، بلوغ و ســـالمندی  که در تمام مدت  مغـــز و روح نـــوزاد چنان اثر می گذارند 

ادامه خواهد یافت.

آثار کوتاهی کردن در تربیت

بعضـــی از پـــدران و مادران خود مردمی فاســـد و بداخالق اند و فرزنـــدان خود را با 

کـــودکان در محیط  ُخـــوی مذمـــوم و ُخلق ناپســـند خویـــش تربیت می کننـــد. این 

کی و انحراف  خانواده از پدر و مادر درس نادرســـتی و بداخالقی می آموزند و با ناپا

کودکانی در اجتماع جز پلیدی و  گفتار چنین  رشـــد می کنند. بدیهی اســـت رفتار و 

فساد نخواهد بود.

بعضـــی از پـــدران و مـــادران توجه خود را فقـــط به تأمین غذا و لباس و مســـکن 

کمترین توجهی به  کـــودک معطوف می دارند و به ســـبب نادانی و نارســـایی فکـــر، 

 موقعی بخواهند به این وظیفۀ 
ً

گر فرضا کودک ندارند و ا جهـــات تربیتی و اخالقی 

بزرگ توجه کنند و در اخالق و آداب کودک اعمال نظر نمایند، نمی دانند چه کنند، 

کودک را چگونه رهبری نمایند. چه بگویند و 

بعضی از پدران و مادران تا اندازه ای معنای پرورش های اخالقی و تربیت های 

روانی را می فهمند و راه ِاعمال آن را نیز می دانند؛ ولی عماًل از انجام وظیفه شـــانه 

گویی  خالی می کنند و برای خود دراین باره مســـئولیتی احســـاس نمی کنند. اینان 

کمترین مراقبت،  کودک را تابع پیشامدهای اتفاقی می دانند و بدون  رشـــد روانی 
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کودک را به دســـت تصادف می ســـپارند و در راه بی بندوبـــاری رها می کنند! طولی 

که نتایج منفی این بی اعتنایی و مراقبت نکردن ها آشکار می شود. این  نمی کشـــد 

کودکان به ســـبب نداشـــتن شـــخصیت اخالقی و نیروی روانی، خیلی زود از  قبیل 

گمراه کننده تأثیر می پذیرند و از صراط مستقیم منحرف می شوند؛  عوامل مخّرب و 

درهرصورت، این قبیل پدران و مادران مسئولیت دارند.

کمال عالقه مندی به انجام وظایف  امید اســـت پدران و مادران مسلمان در 

کودکان دســـت به کار شـــوند و از خداوند بزرگ در راه رســـیدن به  خود در تربیت 

این مقصود مقّدس اســـتمداد جویند و آنـــان را فرزندان صالح و افرادی الیق و 

شایسته بارآورند.

اهتمام والدین به تربیت اخالقی کودک

مسئولیت پدران و مادران به ادارۀ زندگی مادی و مراقبت های جسمانی از کودکان 

منحصر نیست؛ پرورش اخالقی و ایمانِی آن ها نیز به عهدۀ والدین است. در نظر 

اسالم، ادب و تربیت فرزندان از تأمین حوایج جسمانی آنان ارزنده تر است. امام 

علی؟ع؟ فرمود: »بخشـــش و تفضل هیچ پدری به فرزندش بهتر از عطیۀ ادب و 

تربیت پســـندیده نیســـت.«1 و نیز فرموده اســـت: »هیچ ارثی برای فرزندان بهتر از 
ادب و تربیت نیست.«2

حضرت سجاد؟ع؟ فرمود: 

َدٍب َحَسن.«،  میرزاحسین نوری،  مستدرک  الوسائل و مستنبط  المسائل، ج 15، ص165.
َ
ْفَضَل ِمْن أ

َ
ا أ

ً
 ُنْحل

ً
دا

َ
1. »َما َنَحَل  َواِلٌد َول

ُمَشاَوَرة.«، سیدرضی، نهج  البالغة )صبحی 
ْ
ا َظِهيَر َكال

َ
َدِب  َو ل

َ
أ

ْ
ا ِميَراَث  َكال

َ
َجْهِل َو ل

ْ
ا َفْقَر َكال

َ
َعْقِل َو ل

ْ
ا ِغنَى َكال

َ
 ؟ع؟: ل

َ
2. »َقال

صالح(، ص478.

25



که بدانی وجود او از توست و نیک و بدهای او در  حق فرزندت به تو این است 
که در سرپرستی او مؤاَخذ و مسئولی، وظیفه  این دنیا وابسته به توست. بدانی 
داری فرزندت را با آداب و اخالق پسندیده پرورش دهی، او را به خداوند بزرگ 
کنی و در اطاعت و بندگی پروردگار یاری اش نمایی، به رفتار خود در  راهنمایی 
گاه است و  که به مسئولیت خویش آ کنی، پدری باشـــی  تربیت فرزندت توجه 
گر  گر به فرزند خود نیکی نماید در پیشگاه خداوند اجر و پاداش دارد و ا می داند ا

کیفر خواهد بود.1 کند، مستحق مجازات و  به او بدی 

ی اســـت، بلکـــه این وظیفۀ مقّدس 
ّ
پرورش صحیح فرزندان نه تنها مســـئولیتی مل

فریضۀ اجتناب ناپذیر شرعی و مذهبی است. حضرت سجاد؟ع؟ در این حدیث 

شـــریف به مســـئولیت پـــدران در تربیت فرزنـــدان تصریح فرموده اســـت و پرورش  

کرده  کودک را از وظایف مسلم مذهبِی پدر دانسته و خاطرنشان  اخالقی و ایمانی 

که تربیت های پســـندیدۀ پدران، مانند ادای فریضـــه ای مذهبی، موجب  اســـت 

اجر و پاداش در پیشـــگاه خداوند است و پرورش های ناپسند، مانند ترک واجب 

کرد. در حدیثی نیز  کیفر الهـــی خواهد  گناه، پدران را مســـتحق عقاب و  یـــا ارتکاب 

امام صادق؟ع؟ مراقبت َشـــدید پدران را در تربیت فرزندان از حقوق واجب آنان 

دانســـته اســـت.2 حضرت امام ســـجاد؟ع؟ در دعایی از پیشـــگاه پـــروردگار برای 

ُحسن تربیت فرزندان خود استمداد می جوید: »بار خدایا، مرا در تربیت و تأدیب 

ِه  ى َرّبِ
َ
ِة َعل

َ
ال

َ
ل َدِب َو الّدَ

َ
أ

ْ
يَتُه ِمْن ُحْسِن ال ِ

ّ
ا ُول  َعّمَ

ٌ
َك َمْسُئول

َ
ّن

َ
ِه َو أ ْنَيا ِبَخْيِرِه َو َشّرِ ْيَك فِي َعاِجِل الّدُ

َ
ُه  ِمْنَك  َو ُمَضاٌف ِإل

َ
ّن

َ
َم  أ

َ
ْن  َتْعل

َ
ِدَك  َفأ

َ
ا َحُق  َول ّمَ

َ
1. »أ

ْيه .«، محمدبن حسن 
َ
ِإَساَءِة ِإل

ْ
ى ال

َ
ْيِه ُمَعاَقٌب َعل

َ
ِإْحَساِن ِإل

ْ
ى ال

َ
ُه ُمَثاٌب َعل

َ
ّن

َ
ُم أ

َ
ْمِرِه َعَمَل َمْن َيْعل

َ
ى َطاَعِتِه َفاْعَمْل فِي أ

َ
َمُعوَنِة َعل

ْ
َعّزَ َو َجّلَ َو ال

حر عاملی، وسائل  الشیعة، ج 15، ص175.
ِديِبه .«، محمدباقر مجلسی، بحار األنوار 

ْ
َتأ فِي  َغُة 

َ
ُمَبال

ْ
ال َو  اْسِمِه  َتْحِسيُن  َو  ِلَواِلَدِتِه  اْخِتَياُرُه  اُث  ِخَصاٍل 

َ
َثل َواِلِدِه   ى  

َ
َعل ِد 

َ
َول

ْ
ِلل 2. »َتِجُب  

)بیروت(، ج 75، ص236.
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فرزندانم یاری و مدد بفرما.«1
کودکی به آداب زشـــت  که فرزنـــدان خود را از دوران  چه بســـیار مـــادران نادانی 
و رفتـــار بد پـــرورش داده اند و آنان را برای تمام عمـــر دچار بدبختی نموده اند. چه 
کرده اند و  که به تعالیم دینی و علمی بی اعتنایی  گناهکار و بی ایمانی  بسیار پدران 
ک دل را در محیط  گناه برده اند و کودکان پا فرزندان خویش را از کودکی به مجالس 
کـــرم؟ص؟ به حضرت علی؟ع؟ فرمود: »لعنت  معصیت پرورش داده اند. رســـول ا
کنند و موجبات عاق خود را  که فرزند خویش را بد تربیت  خـــدای بـــر پدر و مادری 

فراهم نمایند.«2
که بیشتر توجه مردم به شئون مادی معطوف است،  در جهان امروز، در دنیایی 
کی و  که منشـــأ پا در نظـــر دانشـــمندان واقع بین جهان، پـــرورش  اخالقی و ایمانی 
فضیلت و سرمایۀ بزرگ خوشبختی و سعادت است، ارزش بسیاری دارد و آنان به 

چنین تربیت هایی کریمانه و محترمانه می نگرند.
کنند و در پرورش ایمان  الزم اســـت پدران و مادران به مسئولیت خویش توجه 
کوشـــش را ِاعمال نماینـــد و در ضمن  کمال جدیت و  و اخـــالق در فرزنـــدان خود 
کودکان، آنـــان را افـــرادی باایمان و  تأمیـــن ســـالمت جســـم و تقویت عقل و علـــم 
کنند. انجام این وظیفۀ بزرگ فقط در  ک دل، وظیفه شناس و درست کار تربیت  پا
کودک میسر است. پدر و مادر باید  پرتوی دانایی و درســـتکاری پدر و مادر و مربی 

گیرند و به کار بندند تا به تربیت خوب  کودک به خوبی فرا وظایف خود را در تربیت 

و شایستۀ فرزند خویش نائل شوند.

ِهم .«، امام زین العابدین؟ع؟، صحیفۀ سجادیه، دعای بیست وپنجم. ِديِبِهْم ، َو ِبّرِ
ْ
ى  َتْرِبَيِتِهْم  َو َتأ

َ
ي  َعل ِ

ِعنّ
َ
1. »َو أ

ى ُعُقوِقِهَما.«، محمدبن حسن حر عاملی، وسائل  الشیعة، ج 21، ص: 390 
َ
َدُهَما َعل

َ
ا َول

َ
ُه  َواِلَدْيِن  َحَمل َعَن  الّلَ

َ
2. »َيا َعِلّيُ ل
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.فرزند عزیز است و تربیتش از او عزیزتر.
تأمین نیازهای زیستی کودک، پیش فرض این کتاب

کودکان رســـیدگی به جسم  یکی از مســـئولیت های والدین و مربیان در راه تربیت 

ک و مسکن مناسب و نیز  ک، پوشـــا و تأمین نیازهای زیســـتی ایشـــان از قبیل خورا

توجه به ســـالمت بدنی و پرورش قوای جسمانی آن ها و همچنین اهتمام جدی 

کودکان  کـــه  بـــه آمـــوزش و تحصیالت آنان اســـت. به بیان دیگـــر، همه می دانند 

واجب النفقۀ پدران هستند و بر پدر متمّکن الزم است هزینۀ مصارف غذا و لباس 

و مسکن فرزندان خود را بپردازد و زندگی آنان را تأمین نماید.

کتـــاب اصلی1 به این موضوع پرداخته نشـــده اســـت و نیز  کـــه در متـــن  ازآنجا

به دلیـــل اینکه همـــۀ مربیـــان و والدین به اهمیت رســـیدگی به این امـــور دربارۀ 

کـــودکان عنایت و توجه دارند و همچنیـــن به دلیل رعایت اختصار، این مطالب 

کودکان  کـــه متصدیان امر تربیت  را به عنـــوان پیش فرض هایی در نظر می گیریم 

گرامی اســـالم؟ص؟ به  به آن ها توجه دارند2 و فقط به نمونه ای از اهتمام رســـول 

این امور اشاره می کنیم:

کودکان و حفظ آبرو و شخصیت آنان به اندازه ای  کرم؟ص؟ به ادارۀ زندگی  رسول ا

1. محمدتقی فلسفی، کودک از نظر وراثت و تربیت.
کودک، توجه به سالمت بدنی و پرورش قوای جسمانی و  که دربارۀ تأمین نیازهای زیستی  2. البته باید توجه داشت 
کتب دیگر به آن ها پرداخته شده  که در  مسئلۀ آموزش و تحصیالت نیز اصول تربیتی ویژه و مالحظاتی وجود دارد 
گاه بوده و آن ها را به کار ببرند  گرامی از این اصول آ کتاب بیان نشده است؛ ولی الزم است والدین و مربیان  و در این 

کودک موفق باشند. تا بتوانند در تربیت 
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کودک  که چند  که در روایتی بیان شده است: »مردی از انصار  توجه فرموده است 

کرد و مختصر ســـرمایه اش را نزدیک مرگ به قصد عبادت و  صغیر داشـــت، فوت 

کودکانش در همان روز فوت پدر، برای زندگی از  کف داد.  جلب رضای خداوند از 

کرم؟ص؟ رسید. ایشان  مردم تمنای مساعدت می کردند. این خبر به اطالع پیغمبر ا

گر قباًل  کردیم.” فرمود: “ا گفتند: “دفنش  کردید؟”  پرســـید: »با جنازۀ متوفی چه 

کنید. او مال خود را  می دانستم، اجازه نمی دادم او را در قبرستان مسلمانان دفن 
کرده است.”«1 گدایی بین مردم رها  از دست داده و فرزندان خویش را به 

کاربردی: اصول اساسی در تربیت کودک2 نکات 

کـــودک هدیۀ خداوند اســـت؛ بـــا این نـــگاه در تکریم  که  1.توجـــه داشـــته باشـــیم 
کرد. شخصیت کودک بیشتر تالش خواهیم 

کودک  که خطایی از  کودک از فطرت الهی برخوردار اســـت، مواقعی  کـــه  2.ازآنجا
ک، باید از سرزنش کردن او  ســـر زد، به واســـطۀ برخورداری از فطرت معصوم و پا

کرد. خودداری 
کنیـــم و تمام توجـــه خود را فقـــط به برخی  کودک توجه  3.بـــه نیازهـــای مختلـــف 

نیازهای او معطوف نسازیم.

کـــودک اختصاص دهیم. در این زمان ممکن اســـت  4.زمـــان مشـــخصی را برای 

َغه أّن رجلًا ِمن الأنصار توفّي و له َصبيٌة صغاًر و ليس له مبيًت ليلَة َتَرَكهم يتَكّففون الناس و قد كان له ِسّتة من 
َ
 اهلل؟ص؟ َبل

َ
1. »إّن رسول

و َعِلمُته ما َتَركُتكم َتدَفنونه مع أهِل 
َ
عَتَقهم عند موته. فقال لقومه: ما َصَنعتم به؟ قالوا دَفّناه. فقال: أما إنّى ل

َ
الّرقيق ليس له غيُرهم و إّنه أ

ده يتكففون الناس.«  محمدباقر مجلسی، بحار األنوار )بیروت(، ج 100، ص197.
َ
الاسلام َترَک َول

کاربردی« در متن متمایز گردیده، به منظور ارتقای جنبۀ مهارتی اضافه شده است  2. قسمت هایی که با عنوان »نکات 
کتاب کودک از نظر وراثت و تربیت مرحوم فلسفی وجود ندارد. و در متن اصلی 
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کنیـــم و...؛ اما بیشـــترین زمـــان باید به  کنیـــم، بـــا او صحبت  کـــودک را نـــوازش 

کودک اختصاص یابد. بازی کردن با 

کارهای خوب به او پاداش دهیم؛ البته به یاد  کنیم و در برابر  5.کودک را تحســـین 

داشته باشیم که بهترین تحسین و پاداش برای کودک، محبت کردن به اوست.

کنیـــم و از خلف وعـــده در برابر  کـــودک می دهیم، عمل  که به  6.بـــه وعده هایـــی 

 بپرهیزیم.
ً
کودکان جدا

کودک در خانه و بیرون از خانه را با  7.انتظارات و محدودیت ها درخصوص رفتار 

کودکانه با او در میان بگذاریم. زبان 

کودک ازنظر عقلی، جســـمی و عاطفـــی در آن قرار دارد، توجه  که  8.به مرحله ای 

کنیم و انتظارات خود را با آن تطبیق دهیم.

کودک خود پرورش دهیم و مسئولیت هایی متناسب با  9.مسئولیت پذیری را در 

کنیم. گذار  سن و توانایی های وی به او وا

کنیم و قوانینی  کودک ثابت قدم باشیم؛ قوانینی ثابت و مستمر وضع  10.در تربیت 

کرده ایم، خودمان نقض نکنیم.  کودک وضع  که برای  را 

کودک،  کنیم و  پیش از آموزش قوانین به  11.کودکان را با قوانین و خط قرمزها آشنا 

از بازخواست کردن او بپرهیزیم.

12.درخصوص رعایت خط قرمزها و روال مستمر خانه، نظارت قاطعانه و عادالنه 

داشته باشیم؛ البته توجه داشته باشیم که قاطعیت به معنای خشونت نیست.
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دریچه ای به مباحث این فصل:

آیا آثار ایمان سنجش پذیر است؟  

جایگاه ایمان در دنیای امروز کجاست؟  

نگاه دین اسالم به ایمان چگونه است؟  

ایمان در امر تربیت چه جایگاهی دارد؟  

کرد؟   کودک احیا  از چه زمانی باید ایمان را در وجود 

کودک چیست؟   راه پرورش ایمان در 

ایمان چه آثار تربیتی به دنبال دارد؟  
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فصل اول: تربیت دینی

ایمان، واقعیتی غیرقابل اندازه گیری

کـــه توجه به آن در پـــرورش ایمان و عواطف  در آغاز، به نکته ای اشـــاره می شـــود 

مفید است.

واقعیت ها و حقایِق جهان خلقت ازنظر دانش بشری بر دو قسم اند:

که دانشـــمندان جهان در پرتو پیشرفت های  قســـم اول واقعیت هایی هستند 

علمی، توانســـته اند با اســـباب و وســـایل بســـیار دقیق و قوی، آن ها را اندازه گیری 

کنند و نتیجۀ تحقیقات خود را با محاســـبۀ صحیح، به صورت ارقام بیان نمایند. 

که دانش بشر بر آن ها ســـلطۀ علمی و تجربی ندارد و  قســـم دوم حقایقی هستند 

نمی توان با وسایل و اسباب های دقیق آن ها را سنجید. نمونه های قسم دوم در 

تمام موجودات جهان، به ویژه در خلقت آدمی بســـیار است. به نظر دانشمندان، 

کـــه قابل اندازه گیـــری علمی نیســـتند، به مراتـــب مهم تـــر از واقعیت های  حقایقـــی 

ک جســـمی از قسم اول هستند  ســـنجش پذیرند. بســـیاری از بیماری های خطرنا

که دانشـــمندان توانســـته اند آن ها را به خوبی بشناســـند و در آزمایشگاه های قوی 

کنند. اندازه گیری و آزمایش 

اما بســـیاری از بیماری های روحی روانی، مانند حســـد نیـــز همانند بیماری های 
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لطیـف مثل پرنیـان

ک هســـتند و در بعضـــی از مواقـــع عوارضشـــان به مراتـــب از  جســـمانی، خطرنـــا

بیماری های جســـمی بیشتر اســـت. این نوع بیماری ها بر جسم و جان مریض آثار 

بســـیار بدی می گذارند، عقل را تیره می کنند، انســـانیت را می ُکشند، فکر جنایت و 

خیانت را در آدمی پرورش می دهند، نشـــاط و شادی را می برند، خواب و آرامش 

 مســـموم و ناتوان می نمایند و سرانجام آن را تباه 
ً

را ســـلب می کنند. بدن را تدریجا

می کنند؛ ولی متأسفانه در آزمایشگاه ها قابل اندازه گیری نیستند. حسد، واقعیتی 

که ده ها عارضه بر جســـم و جان مریض باقی می گذارد؛ ولی با  انکارناپذیر اســـت 

وسایل اندازه گیری علمی سنجش پذیر نیست.

حقیقـــت درخشـــان ایمـــان، خلقیـــات پســـندیده و ســـجایای اخالقـــی، مانند 

بشردوســـتی، خیرخواهی، شـــجاعت، ســـخاوت، عفت، رأفت و محبت و امثال 

کینه، حرص و نظایر آن ها از  کبر،  آن ها و همچنین سیئات اخالقی، مانند حسد، 

واقعیت هایی هستند که آثار خوب و بد خود را بر جسم و جان بشر می گذارند؛ ولی 

با وسایل و اسباب علمی قابل اندازه گیری نیستند.

انسان امروز و انکار واقعیات سنجش ناپذیر

دانش جدید، انقالب عظیمی در تمام شـــئون زندگی بشر پدید آورد و تمدن نوین 

کرد و مجهوالت، یکی  کرد. بشـــر با ســـالح نیرومند علم بر طبیعت غلبه  را پی ریزی 

پس از دیگری بر وی معلوم شد؛ به زوایای تاریک طبیعت راه یافت و از اسرار نهفتۀ 

گاه شد. علوم تجربی با پیشرفت های عظیم خود بر افکار مردم به شدت  جهان آ

گذاشـــتند. رفته رفته تمام توجه بشر به واقعیت های سنجش پذیر معطوف و  تأثیر 
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فصل اول: تربیت دینی

حقایق ناسنجیدنی به دست فراموشی سپرده شد. تکامل و ترقی علوم سنجیدنی، 

که تمام  کرد و چنان مســـت و مغرور شـــدند  کور  کر و  کم ظرفیت را  بعضـــی از مـــردِم 

حقایق و واقعیت های سنجش ناپذیر را انکار کردند، خدا را فراموش نمودند، ایمان 

که  به خدا و پیامبران الهی و همچنین احترام به مبانی روحانی و تعالی روانی بشر را 

گرفتند. این نادانی  بزرگ ترین سرمایۀ سعادت آدمی است، به باد تمسخر و تحقیر 

در نگاه دانشمندان واقع بین جهان بزرگ ترین مصیبت در تمدن امروز است!

اسالم و واقعیت های سنجش ناپذیر

اسالم در تعالیم جامع خود به تمام جنبه های عقالنی و عاطفی بشر توجه نموده 

اســـت. اســـالم ازطرفی مردم را به تعقل و تفکر و به دانش و منطق دعوت می کند 

و ازطرف دیگر از تزکیۀ نفس و قوانین حساب شـــدۀ علمی حمایت می نماید؛ ولی 

که تمام آیین اسالم مسائل عقالنی و مطالب سنجش پذیر علمی  کرد  باید توجه 

نیست. روح اسالم فراتر از عقل، علم و محاسبه های علمی است. ایمان به خدا 

که پایۀ اساسی دین است، با پیمودن دو منزل به دست می آید: اول، منزل عقلی، 

یعنی اثبات خدا و دوم، منزل فراعقلی، یعنی سرسپردن به دستورهای خدا.

در منزل اول، قرآن شـــریف با توصیۀ انســـان به اســـتفاده از نیروی عقل، مردم را 

به مطالعۀ نظم حیرت انگیز و حساب شدۀ جهان خلقت وامی دارد تا از این راه به 

وجود خداوند حکیم و دانا پی ببرند؛ ولی ایمان واقعی به خداوند باید از صورت 

اســـتدالل خشک عقالنی به حالت سراســـر شوق و شـــور درآید، به عشق سوزان 

کند. الهی تبدیل شود و در تمام ذرات وجود آدمی نفوذ 
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