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  چكيده
معصـوم   امامـان    رةيو س ،سنت ،قرآنكه در  ياسالم تيترب يها  روش نيتر  مهم از

ــام جملــهاز الســالم، هميعلــ  شــده ديــتوجــه و تأك آن بــه ،)ع(  يعلــ نيالمــؤمن  ري
 نيتـر   از مهم يكي گوناگون اتيدر آ ميكر قرآنخداوند در . است »يآموز  عبرت«

 بـا  و كنـد       يم يعبرت از گذشته و گذشتگان معرف را انسان تيهدا عوامل و منابع
 خوبـان  سرگذشت و يزندگ در تأمل و تمردم را به دق گوناگونو عبارات  الفاظ

ـ و تفكـر در آ  ريكه بـه سـ   كند  يم سفارش ها  انسان به و خواند  يم فرا بدان و  اتي
با توجـه   نيبنابرا. را بنگرند مفسدين و محسنينبپردازند و عاقبت  يو انفس يآفاق

در  يآمـوز  عبـرت نقـش   انيـ ب بهمقاله بر آن است كه  نيا موضوع، نيا تيبه اهم
ـ و بـه  معتبـر،  منـابع  از اسـتفاده  با ياسالم تيترب و اخالق   ةحوز از نگـاه امـام    ژهي
 گونـاگون، در كتـب   مندشـان  ارزش حينصـا  و گهربار سخنان به توجه با )ع(  يعل

  .بپردازد ،البالغه  نهج   خصوصاً
  .ياسالم تيترب و اخالق ،البالغه  نهج ،)ع(  يعلامام  خ،يتار عبرت، :ها دواژهيكل

  
  مقدمه. 1
 شـده به آن توجه و سـفارش   اريبس اسالم دراست كه  يتيترب يها  از روش »يآموز  عبرت«
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از  تر بيشهرچه  وري  بهره. شود مي يزندگ در اي  ارزنده ثمرات و بركات باعث زيرا ،است
 منـدي  سـعادت  بـه  نيـل  و عمـر    سـرماية  از بهينه   ةو استفاد يانسان يامكانات و استعدادها

و پنـد   يخبه تفكر و تأمل در تار يهبا توص السالم عليه علي امام. است آموزي  مستلزم عبرت
. كنـد   مـي  دعـوت  گذشـتگان  بد و نيك سرانجام از آموزي  از حوادث آن، همه را به عبرت

 مند ارزش يها  تجربه از نبردن بهره و ها  آن به توجهي يب و اند  مشابه تاريخي حوادث چراكه
 نيريو حوادث تلخ و شـ  خيتار انيب ن،يبنابرا. به بار خواهد آورد يخسران و تباه انينيشيپ

 ياخـرو  ياز سـرا  نگشـتن  غافلو  ييايدن ياز زندگ يآموز  عبرت يمطلوب برا يآن روش
 امكانات اتالف از يريجلوگ و عمر يبها  گران   ةيسرما از نهيبه   استفادة منظور    پس به . است

و  عياز وقــا يآمــوز  عبــرت و يريپندپــذ   واســطة بــه اســت الزم ،يانســان ياســتعدادها و
 رايـ ز ،ميگام بـردار  يو اجتماع يفرد يزندگ يدر جهت رشد و تعال ان،ينيشيسرگذشت پ

. باشـد  داشـته  دنبـال  بـه را  يريناپذ جبران يضررها ،يخيتار يا  حادثه   دوبارة وقوع بسا   چه
 يريپـذ   مفهوم عبرت   .1: از اند عبارتپژوهش  نيمورد نظر در ا يسبب مسائل اساس نيبد

 و اسـت؟؛  يحـد  چه تا يدر زندگ يريپذ  عبرت تياهم   .2 ست؟؛يچ) ع(  يعلاز نگاه امام 
 تفكـر  ،يريپـذ   عبـرت ) ع(  يعلـ  امـام  نگاه از. 1: باشد  يم نيچن نظر، مورد يها  هيفرض زين

 قيحقـا  يريپذ  عبرت. 2 است؛زمان حال  يبرا آن از درست يريگ  بهره و گذشته در قيعم
 اسـتفادة  بـه و  گـذارد   يمـ  انسان ارياخت در ديمف يها  گذشتگان را به صورت تجربه يزندگ

بـر اسـاس منـابع     قيـ به ذكر است كـه روش تحق  الزم. شود  يم منجر عمر   ةيسرما از نهيبه  
  .است يليتحل و يفيتوص نوع از و يا  خانه كتاب

  
  عبرت چيست؟ .2
و بر وزن فعلَه، مصدر نوعي است و حكايـت از   »ـ ر ـ ب ع«مادة اي عربي از   واژه »عبرت«

زيرا  ،اند  معنا كردهگرفتن    اهل لغت عبرت را به معناي پند و اندرز. نوع خاصي از عبور دارد
در پند و اندرز انسان از نقل يك سخن و يا جريان تـاريخي بـه معنـاي مـاوراي آن منتقـل      

  .آيد  اثر آن حالتي خاضعانه و خاشعانه در برابر حق براي او پديد ميبر شود و   مي
 عمل كندآن پند گيرد و به آن   ة واسط   بهموعظه است كه انسان : ةعبر :گويد  ابن منظور مي

  .)2783: 1418ابن منظور، (
  :راغب عبرت را چنين معنا كرده است

حالتي است كه در آن معرفت ظاهري و محسـوس، سـبب درك معرفـت    : عبرت و اعتبار
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به عبارتي ديگر، انسان از امور مشهود بـه امـور نامشـهود    . گردد  باطني و غير محسوس مي
  .)320: 1362راغب اصفهاني، ( شود  منتقل مي

پذيري، يعنـي وجـوب     از اين معنا فراتر رفته، به نتايج عبرت مجمع البحرينطريحي در 
  :گويد  چنين مي اين   او. كند  و عمل به آخرت اشاره مي ،ترك دنيا، توجه به حق تعالي

،   كنـد توجـه فكـر را بـه سـوي حـق        عبرت اسم از اعتبار و به معناي پند است و افاده مي
كـه در آن   براي ايـن . مشتق شده است ‘عبور’ترك دنيا و عمل براي آخرت و از   ة واسط   به

  .)111 /3   :1367 طريحي،( گردد  انسان از امري به امر ديگر منتقل مي

 إلـي  الجهـل  مـن  بـه  يعبر ما: ةعبر«: گويند  اصطالح عبرت چنين مي  ة علماي ديگر دربار
 ؛327: 1381 ي،حسـن (   »رسـند  علـم  بـه  و بگذرند جهل از آن   واسطة   به چه آن: عبرت ؛العلم

چه نيست و نديده اسـت بـا    مقصود از عبرت آن است كه انسان آن ).32 /2: 1371 يبدي،م
   عبـرت عبـارت اسـت از    .)228 /5: 1360عـاملي،  (   خود سـنجد و بشناسـد    ة ديده و دانست

 هـا   كاربستن صـحيح آن   به   و  آموزش و پرورش اصول و قوانين جاريه در هستي و در انسان 
. يعني از صفات بد به صفات خـوب عبـوركردن   گرفتن عبرت .)152 /21   :1375   جعفري،(  

گوينـد او    اگر كسي حوادث روزگار را ببيند و از صفت بد به صفت خوب عبور نكند، نمي
 ولي اگر از صفت بـد و زشـتي بـه نيكـي عبـور كنـد،      . گويند تماشا كرد  عبرت گرفت، مي

بنابراين، عبرت يعني انسان از ). 132: 1368جوادي آملي، ( اعتبار و عبرت گرفت: گويند  مي
قـي برسـد و درواقـع    يبه شناخت و معرفت عم اي مسئلهدربارة شناخت و معرفت ظاهري 

امور محسوس ما را به امور نامحسوس آگاه و آشنا سازد و از اين طريـق بـاطن و حقيقـت    
كنـد و بـا بيـنش و      طوري كه بـه ظـواهر بسـنده نمـي      ، به شود ميكارها براي انسان روشن 

  .كند  بصيرت كافي در شرايط مختلف به وظايف خود عمل مي
  

  سيماي تاريخ در مكتب علوي. 3
آن حضـرت تـاريخ را منبعـي    . ارزش و اهميت خاصـي دارد  )ع(  عليريخ از ديدگاه امام تا

ها را تعقل و تفكـر    يابي به اين تجربه داند و راه اصلي دست  مند مي سرشار از تجارب ارزش
  .فرمايد  در تاريخ بيان مي

 »كنيـد  انديشـه  پيشـين  مؤمنـان  احـواالت  در :قبلكم المؤمنين من الماضين أحوال تدبروا«
  .)83، فراز 192 ةخطب: 1386، البالغه  نهج(
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 نيو ا داند  يم يآموز  عبرت موجبرا  انينيشيپ يايو دقت در آثار و بقا مطالعه )ع(  امام
 الماضـين  آثار من عبرا لكم فخلّ و«. آن را اقتضا نموده است ياست كه حكمت اله يزيچ

: همـان ( »كـرد  ذخيـره  شـما  براى آموز  پند هاى عبرت گذشتگان آثار از ]خداوند[ و :قبلكم
  ).26، فراز 83 ةخطب

 يديـؤ  الهماو ك بةجرالت قلع و بعالط عقل قالن،ع العقل« :فرمايد  مي )ع(  عليامام  همچنين
كـه بـا رشـد    (   عقل طبيعـي ، دو نوع عقل وجود دارد): 6 /78: 1363مجلسي، (   »ةالمنفع يإل

و توجه به هر ) ها  عقل برگرفته از تجربه( تجربي و عقل) رسد  هاي مغزي به كمال مي  سلول
  .استآدمي  نفعنهايتاً به دو 

از تاريخ است كه بخشـي از حيـات معقـول انسـان را      يآموز  همان عبرت يتجربعقل 
  .دهد  تشكيل مي
هاي علماي اخالق مـورد    گيري از تاريخ كه در متون مذهبي و نوشته  آموزي و پند  عبرت
گرفته است، گوياي اين واقعيت است كه انسان بايد چشم و گوش خـود را بـاز   تأكيد قرار 

هاي تاريخ گذشـتگان و    ها و بلندي  پستيو  ،ها  ها و شادي  غم ،ها  ها و شيريني  كند و از تلخي
 پنـد  و رديـ گ عبـرت هـا    چه بر پيشينيان رفته است، آگـاهي يابـد و از آن   به طور كلي از آن

كه انسان وقايع تاريخي را بسنجد و با دقت و تدبر،  وزي از تاريخ يعني اينآم  عبرت. اموزديب
خود  يامور زندگ ميتنظ در ها  آن از و بكشد رونيب خيتار بطن از را يكل يارهايمعضوابط و 

اقـوام و ملـل    خيثلث قرآن را نقل قصـص و تـار   باًيتقر). 21: 1372 ،يجعفر(استفاده كند 
 و ملـل  خيتار   نةييآ و كنند ريس نيزم در كه دهد  يم دستور مردم به و دهد  يم ليگذشته تشك

در مـوارد   )ع(  علـي امـام   كه است يآموزندگ اصل نيهم يرو زين و بنگرند را نيشيپ اقوام
هـا    ت و ذلـت آن زخود به سرنوشت گذشتگان و عواملي كه موجب عسخنان در گوناگون 

  ).198: 1374 قرباني،( فرمايد  شده است، اشاره مي
 و عـنهم  له األعداء زاحت و شأنهم به ةالعزّ لزمت أمر كل فالزموا حاليهم تفاوت في تفكرتم فإذا
در كـه  گاه آن پس :حبلهم عليهمة الكرا وصلت و معهم له النعمة انقادت و عليهم به فيةالعا تمد 

 و بود آنان تعز عامل كه باشيد چيزى دار  عهده كنيد، مى انديشه و مطالعه گذشتگان زندگى
 و كـرد  فـراهم  را آنـان  زنـدگى  عافيـت  و سـالمت  و برداشـت  شـان   راه سر از را دشمنان
 بخشـيد  آنـان  بـه  شخصـيت  و كرامـت  و گذاشـت  اختيارشـان  در را فـراوان  هـاى  نعمت

  ).80 فراز، 192ة خطب: 1386 ،البالغه  نهج(

ـ  فمـا « :دارد  گونه بيان مي ايندليل خود را از اين سخن  )ع(  امام  و األحـوال  اعتـدال  دأشّ
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 بـا  رفتارشان و صفات در و سان يك هم با ها  ملت حاالت چقدر راستى: األمثال اشتباه أقرب
  ).93، فراز 192 ةخطب :همان( » است همانند ديگر يك

اي بخواهد رشد يابد،   ديگر، اگر جامعه بنابراين، به دليل مشابهت حوادث تاريخي با يك
 .، چـراغ راه گردانـد  است شدهكه به قيمت گزاف حاصل  ،راگذشته هاي   تامبايد تجارب 
  .در اين باب فراوان است )ع(  سخنان امام

 پيش گيريد، پند خود پيشينيان ازو : بعدكم من بكم عظيتّ أن قبل قبلكم كان بمن عظوااتّ و«
  ).10 ، فراز32ة خطب :همان(   »گيرند پند شما از آيندگان كه آن از

هايي را در نظر   تاريخ و عبرت از آن، برنامه  ة از وظايف مهم ماست كه با مطالع ،بنابراين
 بعـين  الـدنيا  إلـى  المـؤمن  ينظـر  إنّما«چراكه  ؛و سربلندي برساند تگيريم تا جامعه را به عز

  .)4، فراز 367حكمت  :همان( »نگرد مى دنيا به عبرت چشم با مؤمن :عتبارالا
  

  )ع(  عليعبرت از نگاه امام . 4
 سودمند هاى عبرت از خدا بندگان اى :السواطع باآلي اعتبروا و النّوافع بالعبر اللّه عباد فاتعظوا«

  ).3 ، فراز85 ةخطب :همان ( »آموزيد عبرت گر  روشن آيات از و پذيريد پند
 يآمـوز   عبرت روش است، نامشهود وجوه به مشهود امور از عبور كه عبرت يمعنا طبق

 اعمـاق  بـه  و درگذشـتن  سـطح  از و دنيـ د »تيـ آ« را هـا   دهيـ پد يعنـ ي اسـت،  يا  هيآ يروش
از  شيب يزيبه چ يرمزگونه دارند و هر رمز ياست كه نمود نيا ها  تيآ يژگيو. افتني دست

 يعقل نا،يب يعبرت مستلزم داشتن چشم رو، نيااز . ظاهر خود داللت دارد و آن راز رمز است
كه ضمن  دارد، راه يهست در ياله قدرت اتيآ   ةعبرت هم در پهن. است داريب يو دل ر،يتدب با

و آثـار   انيـ خاط يخطاهـا    عرصـة  در هم و شود  يم گشوده يهست يها  دهيپد نهفتةآن رموز 
كه  يراز. ديآ  ينم دست به يا  تازه  علم غالباً خطاكاران، از يآموز  عبرت در. آنان از جامانده به

ـ  تـر  شيب شود،  يم گشوده يآموز  عبرت گونه نيادر   دنيـ د مقصـود  و اسـت  »ذكـر « ةاز مقول
 كـه  افـت ي را ييخطـا  راه تـوان   يمـ  تر كم. است معلوم و نيمع يخطاها   چهرةهزار قيمصاد
 شود  يمانع از آن م يآموز  عبرت روش. باشد مودهينپ را آن يكس تر شيپ و باشد داشته يتازگ
اسـت   يگزاف يبها نيا. نديآن مجازات ب يخود به ازا ييخطا هر از گرفتن كناره يبرا فردكه 
را بـه دوش   ييبـار خطـا   كيـ كه هر يدر اطراف ما فراوانند كسان كه چنان خ،يتار نهيگنجدر 
  ).150 -  149  : 1376 ،يباقر( ميرينگ دوش به را يبار نيچن ما تا كشند  يم و اند  دهيكش
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هـاي تربيتـي،     به دليل كسب تجربـه فقط ، )ع(  عليطرح مسائل تاريخي در سخنان امام 
هـاي سـازنده و     د، آن هم با برداشـت نآموزي دار  عبرت  ة و اجتماعي است كه جنب ،اخالقي

  .است )ع(  اميرالمؤمنينلطيفي كه مخصوص بيان شيوا و آسماني 
» انـدك  تا چه اندازه پذيران عبرت و فراوانند چقدر ها عبرت: االعتبار أقل و العبر أكثر ما«

  .)297حكمت : 1386، البالغه  نهج(
  :نويسد  در ذيل اين حكمت مي البالغه  نهجالحديد شارح   ابي   ابن

هـا    عبرت   بسياري است و شكي نيست كه حقيقتاًفوايد اين كالم مختصري است كه داراي 
. انـد   گيرها انـدك   دارد و شكي نيست كه عبرتبسيارند و بلكه در هر چيزي عبرتي وجود 

در    باشند و همانـا   دنيا و شهوات آن مي جهل، هوي، هوس و حب  ة چراكه مردم تحت غلب
 بـود   شـان غيـر از ايـن مـي      چنـين نبـود، احـوال    ايـن ها ضعيف است و اگر   اصل، يقين آن

  .)203 /19: 1407الحديد،  ابي   ابن(

در  )ع(  امامو به بيان  ،اگر فرد بخواهد پويا و پايدار باشد، بايد در زمان مناسب همچنين
، هـا را غنيمـت شـمارد     از گذشتگان تجربياتي كسب كند و فرصـت  ،اش  ايام خوش جواني

  در زمان پيري و زوال قدرت، پندگيري چه سود؟ وگرنه
 چيـزى  سـالمت  روز در هـا   آن :األوان أنـف  في يعتبروا لم و األبدان سالمة في يمهدوا مل«
: 1386، البالغه  نهج( »نگرفتند عبرت جواني خوش روزگاران در و نكردند ذخيره خود براى

  ).27، فراز 83خطبة 
  
  منابع عبرت. 5

فقـط  جا  ، كه در ايندننفراواپندپذيري در اطراف ما بسيار براي منابع عبرت و آيات روشن 
  .دشو ميبه ذكر تعدادي از مصاديق بارز آن اشاره 

  
  عبرت ميعظ منبع: خيتار 1.5

 وجـود  فراوان عبرت هاى درس گذشته تاريخ در شما براى :ةلعبر السالفة القرون في لكم إنّ«
  .)20 ، فراز182خطبة  :همان( »دارد

عبـرت   و پنـد  يها  راه نيبهتر از يكي گذشتگان، اخبار و آثار در دقت و مطالعه نيقي به
 ةيـ اول   جـة ينت. دارددر روح انسان  يادياثر ز خ،يتار اتيجزئ دانستن و مطالعه. است گرفتن
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  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سوم، سال نامة علوي پژوهش

 هـا   يخوش نياكه  برد  يم يپ و شناسد  يم     بهتر را ايدن يزندگ تيماه يآدم كه است نيا آن  
 و ليـ زا يهمگـ  هـا،   كـاخ  و هـا   حكومـت  و ها  سلطنت و روهاين و ها  قوت و ها  يناخوش و
 و ديرسـ  ميخواه نقطه نيا به ،بدون استثنا ز،ين ما و اند  مرده ها  آن صاحبان و اند  شده رانيو

 نـه  اسـت،  گذر محل ايدن كه ميابي  يدرم كالم كي در و ميبند  يبرم رخت ايدن نيا از يروز
اسـت   نيـ ا يريپـذ   از اصول عبرت نيهمچن). 73/ 1: 1380 ،يزديمصباح ( اقامت گاهيجا

امـام  . اسـت  يخيمنبع تـار  نيتر  جامع قرآن و شودبه منابع جامع و مطمئن رجوع  ديكه با
 ما حكم و بعدكم ما خبر و قبلكم ما نبأ الْقرآن في و«: دارد  يم انيب گونه نيارا  قرآن تيجامع
 »دارد وجـود  تـان  زنـدگى  نيـاز  مورد احكام و آيندگان و گذشتگان اخبار قرآن در و :بينكم

  ).313 حكمت: 1386 ،البالغه  نهج(
: العبر أبلغ فإنّه به اعتبروا و الْقرآن آيات تدبروا«. هاست  اعتباري، كتاب عبرت به ،كريم   قرآن
رسـاترين   قـرآن هـا پنـد گيريـد زيـرا آيـات        آن  ة هـاي قـرآن بينديشـيد و بـه وسـيل       در آيه
  ).111: 1366آمدي،   ( »هاست  عبرت

در اين مورد زبان قصه  قرآن. كار گرفته شده است بهآموزي فراوان   روش عبرت قرآندر 
از  قـرآن امـا چـون مقصـود    . آن بيفزايـد   ة را مورد استفاده قرار داده است تا بر نفوذ و جاذب

آموزي است، از داستان سرايي چشم پوشيده و هرگـز بـه بيـان      گويي، موعظه و عبرت  قصه
 ايـن :  يتفكـرون  لعلّهـم  القصـص  فاقصص«. رده استامور ريز و درشت قصه توجهي نكهمة 

  ).176: اعراف  ( »بينديشند شايد كن بازگو ]ها  آن براى[ را ها  داستان
 هـا   انسـان  يبرا يرا عبرت قرآندر  )ع(   آدمداستان حضرت  )ع(  يعلمنظور امام  نيهم به

  .داند  يم
 إلّا بةح بأكل صىع أنه يف مآد مثل عالىاهللا ت ضرب ماف : صحابهأل السالم هيعل   ميرالمؤمنينأ قال
 طيئةخ علج نم سبحان :تسبيحه يف قولي السالم هيعل   المؤمنين  ميرأ انك قدو ل ةذكرت و كمل ةعبر
  ).108/ 1:   1412ديلمي، ( والدهأل ةبرع مآد

 لااي مث  دانهدر خوردن  را آدم نافرماني داستان خدا: فرمود به يارانش السالم  عليه المؤمنين  امير
تسـبيحش   در كه بود چنين السالم  عليه اميرالمؤمنين همانا و شما بيدارى براى مگراست  نزده
  .داد قرار اندرز و پند ،فرزندانش براى ،را آدم خطاي كه خدايى است همنز: فرمود  مي

اسالم شـكوه عبـرت   . استيكي ديگر از منابع مهم تاريخي عبرت دين اسالم  همچنين
ة ديني كامل كـه تفكـر در آن مايـ   . ترين دين تاريخ است  ترين و باشكوه  تاريخ و قوياديان 

  .دشو يمآن رهنمون  تيرا به حقان يآدم واست عبرت   
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  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال ، نامة علوي پژوهش

 »نـد پندپذيركسـاني كـه   بـراي  اسـت  اسـالم عبرتـي    :اتّعـظ  لمـن  ةعبـر ...  اإلسالم«
اسـالم تأمـل و تفكـر    يعني اگر كسي در خود  .)2 ، فراز106ة خطب: 1386، البالغه  نهج(

قدرت و توانايي و علو و قدر و بلندي مقامش را دريابد، كه چگونه در ابتـدا بـا    ،بنمايد
 بـه  دهيگرو و ثابت شيبرا اسالم تيحقان همانا و آمد غالب شوكتانيقوبر  روانشيپ قلت
  ).130 /7: 1359 د،يوحمدرس ( شود تر  يقو مانشيا باشد، مسلمان اگر و گردد اسالم
  
  سراي عبرت: دنيا 2.5

ـ  دنيـا  همانـا : عبـر  و غيـر  و عنـاء  و فنـاء  دار الدنيا إنّ«  از بـردن  رنـج  ،نابودشـدن   ة خان
  ).8 ، فراز114ة خطب: 1386، البالغه  نهج( »است گرفتن عبرت و ،ها دگرگونى

  .هاي رايج آن است  ها و سنت  آموزي توصيف دنيا و بيان ويژگي  هاي عبرت  از شيوه
 چنـد  و: عليهـا  محاسبون و فيها مختبرون أنتم ةعبر دار و ةخبر قرار في مددا لكم فوظّ و

 گرديد مى آزمايش دنيا اين در كهداشته  رمقر شما براى عبرت و آزمايش جهت روزى
  ).5 ، فراز83ة خطب: همان( شويد مى محاسبه خود اعمال برابر و

 انسـان و جايگـاه تكامـل اوسـت    انسان و محـل تربيـت     ة از نظر اسالم، مدرس ،دنيا
 و قوانين حـاكم بـر  آن، سنن  ،هايش  زيرا توجه به دنيا و ويژگي ؛)259: 1389مطهري، (

ة شـيو  توانـد در بهبـود رفتـار و     دهد كه مـي   هاي فراواني به انسان مي  آن، پندها و درس
ة آينـد  يمتـوان   يهاي دنيا م  گيري از پندها و عبرت  و با بهرهشود زندگي بسيار مؤثر واقع   
آموزبودن دنيا را چنين   عبرت  ة نشان ،روشني به ،)ع( علي. روشني را پيش رو داشته باشيم  

  :فرمايد  بيان مي
 بؤسا و زلّ نعيما إال ذلك ليس مرحوما المغبوط و مغبوطا المرحوم ترى أنّك غيرها من و

 مؤمل ال و يدرك أمل فال أجله حضور فيقتطعه أمله على يشرف المرء أنّ عبرها من و نزل
 بـه  رود مـى  تـا  انتظـار  و تالش از پس آدمى كه، آن دنيا آموزبودن  عبرت  ة نشان و :يترك

 رسيده آرزو به نه كند، مى قطع را اميدش رسيده، فرا او مرگ ناگهان برسد، آرزوهايش
  ).10 فراز، 114ة خطب: 1386، البالغه  نهج( ماند مى باقى داشته آرزو را چه آن نه و

  
  تجربيات زندگي 3.5

  .)444: 1366آمدي،   (» آورد  آموزي به بار مي  تجربه عبرت :االعتبار تثمر التجربة«
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  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سوم، سال نامة علوي پژوهش

قبلي    هاي تلخ  و تكرار تجربهشود   نميهاي مفيد زندگي به آساني و ارزاني حاصل   تجربه
عاقل كسي است  :التجارب وعظته من العاقل إنّما«زيرا  ؛خود و ديگران كاري است نابخردانه

  ).همان( »ها پند گيرد  كه از تجربه
يكـي از منـابع مهـم     منزلـة  بـه توانند   هاي زندگي مي  تجربه )ع(  عليبر طبق سخنان امام 

  .عبرت، مورد توجه قرار گيرند
 كلّ ال و بلبيب قلب ذي كلّ ما و معتبر خطب من استدبرتم ما و عتب من استقبلتم ما دون في
 كه مشكالتى و هستيد رو هروب آن با كه هايى سختى در: ببصير ناظر كلّ ال و بسميع سمع ذي

 است قلبى صاحب كه هر نه. دارد وجود فراوان عبرت هاى درس گذارديد، سر پشت
، البالغه  نهج( بيناست چشمى  ة دارند هر نه و شنواست گوشى  ة دارند هر نه و است خردمند

  ).1 ، فراز88ة خطب: 1386
  
  مرگ 4.5

 »گيريـد  عبـرت  گذشتگان هاى خانه در فرودآمدن از: قبلكم كان من منازل بنزولكم فاعتبروا«
  ).1 ، فراز117ة خطب :همان(

اگر انسان همواره مـرگ خـود را   . يكي از علل اصلي غفلت، فراموشي ياد مرگ است
در شـهوات  مؤثري در برخورد با محرمات و مانع سرمستي بازدارندة پيش رو ببيند، عامل 

باره،  ينادر . آموزي است  عبرت   به همين منظور، مرگ يكي ديگر از منابع مهم. خواهد بود
 امـوات  :ةعبـر  فيهم لكم فإنّ عليهم سلموا و عليهم صلوا و موتاكم زوروا« :فرمود )ص(  پيامبر

ــر و كنيــد زيــارت را ــراى كــه بفرســتيد ســالم و درود هــا  آن ب  »اندرزنــد و پنــد شــما ب
  .)288 /1: تا  بي  الفراس،   ابي    ابن(

  :دارد  گونه بيان مي اينآموزي خود را از مرگ   عبرت )ع(  عليامام 
 آن مـن  خـدا  به سوگند: يعتبر ال ثم الباكي يحضر و النّاعي يسمع اللّدم كمستمع أكون ال اللّه و

 و بشنود را مرگ  ة فرشت نداى و مرده براى زدن سينه و سر بر و گريه صداى كه نيستم كس
  ).4 ، فراز148ة خطب: 1386، البالغه  نهج( نگيرد عبرت

  
  هاي آفرينش  شگفتي 5.5

ـ  عبـرت    دةيـ دو  ارنـد د هـايي  نـوعي عبـرت   بـه هاي آن هركدام   جهان خلقت و شگفتي  نيب
از  ياله اتيآ بودن عبرت. ابديو هشدارها را در رديپند گ دهيپد هر   از يخوب بهكه  خواهد  يم
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  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال ، نامة علوي پژوهش

و  شود  يم يهست خالق دربارةموجب تفكر انسان  ها  آن خلقت يچگونگ كه است جهت آن
  .گردد  او را به عظمت و قدرت خالق جهان رهنمون مي

 إنّ ... مهـادا  لخلقه فجعلها أكنافها رطوبة بعد أجمدها و مياهها موجان بعد أمسكها من سبحانف
 از همـه  آن ميـان  در را زمـين  كـه  خدايى است منزه و پاك پس: يخشى لمن ةلعبر ذلك في

 زنـدگى  جايگـاه  را آن و سـاخت  خشـك  را آن رطوبت از پس و داشت نگه ناآرام امواج
 بترسـد  كه كسى براى است عبرتى درس ها شگفتى اين به توجه...  گردانيد خود مخلوقات

  ).6، فراز 211خطبة : همان(

حدي وفور دارد كه جـاي   بنابراين، عوامل عبرت و آيات و عالئم روشن در اين دنيا به
گرفتن  ناديدهاين آيات و عالئم روشن و   ة گذاشتن بر هم سرپوش. ماند  عذر براي كسي نمي

تواند داشـته باشـد كـه آدمـي خـود        آن همه عوامل سودمند عبرت، هيچ علتي جز اين نمي
 اساسـي اين است علـت  . كند  اش زندگي مي  و با خود مجازياست اش را گم كرده   حقيقي

  .)224 -  223 /13: 1375جعفري، ( ها و پوشاندن حقايق  ها و ناهشياري  مستي  ة هم  
  

  پذيري  هاي عبرت  ابزار. 6
كـه بـا توجـه بـه سـخنان امـام       . نياز به ابزارهـايي دارد است و تربيتي  يپذيري روش  عبرت
عقلي با تدبير، چشمي بينا، گوشي شـنوا، زبـاني گويـا، و    : از اند اين ابزارها عبارت )ع(  علي

  .دلي پاك و فراگير
 بـا لباأ و عازمة آراء و واعية أسماعا و زاكية قلوبا صادفت لو شافية مواعظ و صائبة أمثاال يالهاف

 در و بنشيند پاك هاى دل در اگر دارد، وجود رسايى پندهاى و بجا هاى مثال چه !وه :حازمة
 كنـد  خـورد   بـر  تـدبير  بـا  هـاى  عقـل  و مصمم هاى انديشه با و گيرد جاى شنوا هاى گوش

  ).19 ، فراز83 ةخطب: 1386، البالغه  نهج(  
 را او سـپس  :مزدجرا يقصر و معتبرا ليفهم الحظا بصرا و الفظا لسانا و حافظا قلبا منحه ثم
 هـا  بـدى  از و كنـد  درك را هـا  عبرت تا فرمود عطا بينا چشمى و گويا زبانى و فراگير دلى

  ).46 ، فراز83ة خطب :همان  ( بپرهيزد

چشم و چشم را درب ورودي عبرت بيان  آموزي را حق    عبرت) ع(  سجادامام  ،همچنين
  :فرموده است
 أو بصـرا  بهـا  تسـتقبل  ةعبـر  لموضـع  إال ابتذاله ترك و لك يحلّ ال عما فغضّه بصرك حق اأم

 و نـاروا  هـر  از را آن كـه  اسـت  ايـن  تو چشم حق: االعتبار باب البصر فإن علما بها تستفيد
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  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سوم، سال نامة علوي پژوهش

 دانشـى  يـا  بيـنش  آن پرتـوي  در كـه  انگيزى عبرت موارد در جز را آن و بندى فرو حرامى
 اسـت  عبـرت  ورودى درب چشـم  زيـرا  ،مسـازى  اش فرسـوده  و مگيـرى  كـار  به يابى مى

  ).257: 1404حرّاني،  ةشعب    ابن(
  

  عبرت   تحقق پذيرش  عوامل. 7
و هـا و فسـادها،     هـا، صـالح    هـا و نابسـاماني    سامان  ة كه هم انساني  ة ترين مقول  مهم ،تربيت
اين  .است   ي جديگردد، نيازمند توجه و اهتمام  آن باز مي به ينوع بهها   ها و شقاوت  سعادت
انسـان موجـودي   . يابـد   هاي الزم در جهت درست، معنا نمي  كردن زمينه فراهمبدون  ،مقوله

بسـتگي  او به نـوع تربيـت    در كل همة تغييراتها و   تباهي   ياها   وااليي  ة هم و استمستعد 
چـه   سـازد و نيـز آن    هاي تربيت نيـك را دشـوار مـي     چه زمينه بنابراين، پرداختن به آن. دارد
و ترين مباحث تربيتي اسـت،    آورد، از عمده  هاي تربيت را در جهت مطلوب فراهم مي  زمينه

 .)33: 1379دلشاد تهراني، ( شود  تربيت با رفع موانع و ايجاد مقتضيات آماده ميزمينة اساساً 
آموزي بـه عوامـل تحقـق و موانـع       عبرت   تربيتي  ة بنابراين، الزم است كه براي رشد در زمين

  .پذيرش آن پرداخته شود
  
  تفكر 1.7

چـه   سود رسـاند، چنـان  هايي به تو   در هر روز عبرت :فكرا أصحبته إن عبرا يفيدك يوم كل«
  ).472: 1366آمدي،   ( »تفكر كني

 سـالم    شـة ياند پرتـو  در حيصـح  تيترب. است تفكر يريپذ  عبرت تحقق عوامل از يكي
 و شنوا هوش گوش آن ةواسط به و است رتيبص مبدأ و عبرت منشأتفكر  و رديگ  يم شكل

 در و دارد تيبشر يزندگ يتعال در ييبسزا نقش تفكر بنابراين،. دشو  يم نايب نيب    عبرت ةديد
 نشـده  هيتوصـ  تعقـل  و تفكر به قرآن چون يآسمان كتاب چيه در و اسالم چون ينيد چيه

 يكيانسان را به ن تفكر: به العمل و البر إلى يدعو التفكر إنّ«: ديفرما  يم )ع(  نيرالمؤمنيام. است
  ).55/ 2: 1362 ،ينيكل( »كشاند  يو انجام آن م

كنـد و اگـر سـود يـا زيـاني        متفكر است، يعني با انديشه كار مـي  يچون انسان موجود
كـه بـراي    ،شود، لذا وحـي آسـماني    مند يا متضرر مي  اش بهره  بيند از راه افكار و انديشه  مي

كوشد كه از راه فكر، منافع مادي و معنوي او را بـه او تفهـيم كنـد و      هدايت انسان آمد، مي
در سعادت او نقش را كند تا هرچه    بار به حال وي را هم براي او تشريح امور زيان همچنين
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دارد، از راه فكر به او بفهماند و از راه دل در او شوقي ايجاد كند كه با فكر بفهمـد و بـا دل   
ترين هدف نزول وحي الهي تربيت انسان اسـت و تربيـت     زيرا مهم .به آن گرايش پيدا كند

  .)96 -  95 /4: 1365جوادي آملي، (شود  نميانسان هم جز از راه فكر ميسر 
  ):اهللا عليهرحمة( به تعبير عالمه طباطبايي

نـاميم، بـه پـا      مـي      ترديد، زندگي انساني يك زندگي فكري بوده و جز با درك، كه فكـر  بي
تر باشد،   تر و تمام  زندگي بر فكر اين است كه فكر هرچه صحيحبناي ايستد و از لوازم   نمي

بنـد   به هر سنت و آييني پـاي ، بنابراين، زندگي باارزش. تر خواهد بود  زندگي بهتر و محكم
مربوط بـه فكـر بـاارزش بـوده و     ، شده و يا ابتدايي كه قدم برداريم رفتهباشيم و در هر راه 

آن است و به هر اندازه كه فكر مستقيم باشد، زندگي هم ارزش و استقامت خواهد  هب  مبتني
  .)273 /5: 1397طباطبايي، ( داشت

آمدي،   ( »گرفتنش بسيار است عبرتهركه عقلش قوي باشد،  :االعتبار أكثر عقله قوي من«
كنـد    قوي ميعقل را . كمال استبه رسيدن خوبي براي   ة تفكر وسيلبنابراين،  ).471: 1366
آورد و راه استفاده از منطق را براي كشف و پذيرش   پذيرش و استدالل را فراهم مي  ة و زمين

 يفيـدك  تفكـرك « ،بصـيرت و عبـرت اسـت     ة تفكر سرچشم همچنين .دهد  حقايق ارائه مي
آمـدي،    ( »بخشـد   تفكر بصيرت و كسب عبرت را به تـو مـي   :االعتبار يكسبك و االستبصار

و آدمي جز به تفكر به بينايي و راهيـابي دسـت   شود   مي، تفكر موجب بصيرت )57: 1366
 :فرمـود  )ع(    علـي چراكـه امـام   . صحيح به معرفت نخواهد رسـيد   ة يابد و جز به انديش  نمي

  ).336: 1413، مفيد( »اي صاف است  فكر آيينه :صافية ةمرآ ةالفكر«
چه  برد و چنان   ها پي  ها و ناپاكي  زشتيهمة توان به   صاف مي  ة اين آيين  ة واسط بهبنابراين، 

  :فرمود )ع(  به همين منظور امام. اي براي او عبرتي است  مسئلهانسان اهل تفكر باشد در هر 
كسي كه اهل تفكر باشد، در هر چيزي براي او،  :ةعبر ء شي كل في فله ةفكر له كانت من«

  :سرودو شاعر ) 471: 1366آمدي،   ( »عبرتي است
 ةعبـر  لـه  شيءكلّففي  ةفكـرلهكانتالمرءإذا

  )250 /1: تا  يب   الفراس،  ياب   ابن(

  :روايت شده است كه )ع(  صادقاز امام  همچنين  
 اهللا رحمة ابوذرعبادت  نيتر شيب: االعتبار و التفكر خصلتين عليه اللّه رحمة ذر أبي ةعباد أكثر كان
  ).323/ 71: 1363 ،يمجلس ؛42/ 1: 1362 ،ابن بابويه(تفكر و كسب عبرت بود  هيعل
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زيـرا بـه تفكـر     ،دشـو  نميرشد و تعالي آدمي جز به تفكر صحيح فراهم   ة بنابراين، زمين
و اصالح زندگي ايـن جهـان و سـعادت اخـروي     شود   مياست كه نيك و بد امور دريافت 

 »مـؤمن فرورفتـه در انديشـه اسـت     :بفكرتـه  مغمـور ...   المـؤمن « همچنـين يابد و   سامان مي
  ).3، فراز 333حكمت : 1386، البالغه نهج(

 و شـده  احيـا شده، انساني اسـت بـا عقـل     تربيتانسان باايمان و  )ع(  از ديدگاه امام علي
در تربيـت  چيز  هيچپس . كند  عقالني، عقلي كه انسان را به عاقبت نيك و سعادت واصل مي

  .تربيت آدميان است  ة نيست و انديشيدن بهترين زمين جايگزين تفكر
  

  الگو 2.7
داشتن الگوي صحيح در زنـدگي  . است داشتنپذيري الگو  يكي ديگر از عوامل تحقق عبرت

هاي روزگـار،    ه با حوادث و فتنههانسان در مواجزيرا  ،پذيري دارد  اي مستقيم با عبرت  رابطه
به عبارت . و از فرورفتن در شبهات نجات يابدكند هاي الگو رفتار   مالك ر اساستواند ب  مي

ــه   ــالم، انســان بينشــي حكيمان ــأثير الگــوي س ــر، تحــت ت ــي   ديگ ــ م ــذيري و د ياب و پندپ
نظـران روش   صـاحب از ديـدگاه بسـياري از   . يابـد   اش از حوادث افزايش مي  آموزي  عبرت

   :اند  گفته كه چنان. ترين روش تربيت است  الگويي مؤثرترين و مهم
ـ  تربيتتربيت،   ة ترين وسيل  ترين و پيروزمندانه  عملي   عملـي و سرمشـق     ة كردن با يك نمون

شود تا مـردم، هماننـد صـفاتش را در خـود       سرمشق و الگو به مردم عرضه مي. زنده است
از  ظرفيت و اسـتعدادش   ة واقعي درآيند، هركس به انداز  ة تحقق بخشند و به رنگ آن نمون

كمال از كـوه    ة لجا كه توانايي دارد، براي رسيدن به ق فروزان پرتوي بگيرد و تا آن  ة آن شعل
تـرين    دادن را بـزرگ  سرمشقها از اين جهت است كه اسالم   اين. دانش و فضيلت باال رود

روش تربيتي خود را بـيش از هرچيـز بـر ايـن سـنگ اسـتوار         ة داند و پاي  تربيت مي  ة وسيل
  .)252 -  251: 1353قطب، (سازد   مي

 ،كار گرفته نشوند و انسان در زندگي ظاهري بهها الگوها   اگر در تربيت و پرورش انسان
باشد، گرفتار سردرگمي عجيب نداشته هاي انساني   ها و ميزان  و ايماني خويش مالك ،عقلي

رفيع علـم  هاي   قلهپروازي خطرناك خواهد شد و از پرواز به سوي   و احياناً خودبيني و بلند
  ).56: تا  يب ،يواثق( و ايمان محروم خواهد ماند

 بـه  اسـت، واقـف   افـراد  تيترب در الگوها   ةبه نقش مهم و سازند اسالمكه  ييجا آن از
و  الگـو افـراد   ريسـا  يبرا توانند  يم و دارند يخاص ياجتماع تيموقع كه يا برجستهافراد 
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 منصـب  سـپس  كنند،را اصالح  خود   رةيسو  رفتار ابتدا كه كند  يم سفارش باشند،سرمشق 
  .رنديبپذ را ييشوايپ

 :غيـره  تعلـيم  قبل نفسه بتعليم فليبدأ إماما للناس نفسه نصب من« :ديفرما يم) ع(  يعل امام
 را خـود  ديـ با بپردازد، ديگران تعليم به كه آن از پيش داد، قرار مردم رهبر را خود كه كسى
: ديـ فرما  يامـر مـ   نيـ علـت ا  انيدر ب شانيا). 73 حكمت: 1386 ،البالغه  نهج( »كند تيترب
 »خـود  پـدران  بـه  تـا  ترنـد   هيشـب  خـود  حاكمان به مردم :بĤبائهم منهم أشبه بأمرائهم الناس«
  ).208: 1404   ،يحرّان ةشعب      ابن(

 ن،يبنـابرا . رخ خواهـد داد  يتـر   كامل يسان باشد، هم تر شيبقدرت نفوذ الگوها  هرچه
 قيـ تطب و يرويپ منظور بهآنان،  يزندگ گوناگونبا وجوه  ييكامل و آشنا يشناخت الگوها

  .است تيترب در يضرور يامر از،ين مورد قيمصاد با آنان رتيس
 ايـ انب چـون . اسـت يانب حركـت  و دعوت جينتااز  يكي الگوها قيطر از ها  انسان تيترب
 در فقـط  نهو  گرفتند  يم قرار ها  انسان از ياريبس يالگو بودند، يا  وارسته و كامل يها  انسان

 در يهـا   انسـان  يمقتـدا  تواننـد   يم اريع تمام ييالگو گاهيجا در ايانب زين اكنون بلكهگذشته 
 خردمنـدان    ةسـرحلق  )ع(  يعلـ امام  دگاهياز د). 356: 1365 ،ينصر( رنديگ قرار رشد حال

 نيبرتـر  ،)ص(  يمصـطف حضرت محمـد   الرسل، ختم نش،يآفر بوستان   ةشكفت شهيگل هم
را كـه در   يكسـان  )ع(  امـام . بـود  خواهـد  و اسـت وارسته بوده  يها  انسان   همة يبرا الگو
  .كند يم يمعرف خدا بندگان نيبهتر رند،يپذ  يمالگو  امبرشانياز پ يزندگ

 و ىتعزّ لمن عزاء و ىتأس لمن ةأسو فيه فإنّ و آله، صلي اهللا عليه ،األطهر األطيب كبنبي أستف
صلي  ]محمد[ پاكت و پاكيزه پيامبر به پس: ألثره المقتص و هبنبي يالمتأس اللّه إلى العباد أحب

 است بزرگى و فخر  ة ماي و الگوطلبان براى است الگويى او رسم و راه كه كن اقتدا اهللا عليه
 از كـه  اسـت  كسـى  خـدا  نـزد  بنده ترين محبوب و باشد بزرگوارى خواهان كه كسى براى

  .)23 فراز ،160ة خطب: 1386، البالغه  نهج( نهد او قدم جايگاه بر گام و كند پيروى پيامبرش
  
  موعظه 3.7
نهايتـاً بـه   و شـود    بيدار و زنگار غفلت از دلش زدوده مي آدمي موعظه فطرت انساني بر اثر

  .شود  منجر ميپذيري از حوادث روزگار   و درسآگاهي 
 كنـد،  يمـ  پاكرا از دل  قساوت بخشد،  يمو رقت  ياست كه به دل نرم يكالم موعظه

و به دل صفا و جـال   دهد،  يم نيتسك را ينفسان يهواها نشاند،  يخشم و شهوت را فرو م
 نيد يها موعظه. ستين ممكن نيد   قيطر ازكه در دل اثر كند، جز  يواقع   موعظة  . دهد  يم
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ـ   كـس  چيه. شودخشوع  باعث و بگذارد اثر ها  دل در تواند  ياست كه م  ازيـ ن  ياز موعظـه ب
 از يفـرد  اسـت  ممكـن . باشـد  نداشته اجياحتموعظه  بهكه  ستين يا  جامعه چيه و ستين

از  يكـ يبـه   )ع(  يعلـ امام . ستين ازين  يب او   موعظة از اما باشد، ازين  يب گريد شخص ميتعل
 در كـه  هسـت  ياثـر  دنيشـن  در«: فرمود  يم و) كن موعظهمرا ( »يعظن«: فرمود  يم ارانشي

  ).224: 1366 ،يمطهر( »ستين دانستن
  »كـن  زنـده  ]نيكـو [ انـدرز  بـا  را دلـت  :بالموعظة قلبك أحي«: ديفرما يم) ع(  يعل امام

  ). 9 فراز، 31 نامة: 1386 ،البالغه  نهج(
مثبـت و   ريو پنـد از تـداب   حتيدر اندرزها نهفتـه اسـت و نصـ    تيترب بزرگ حكمت

 جامعـة  سـاختن اسـالم در  . اسـت  ياسـالم  دعـوت  يهـا  روشاز  يو حت يتيترب   ةارزند
 يسـور  گريو در د لقمان   سورة در ازجمله است، جسته سود اريبسروش  نيا از ياسالم

 نيو حكما به ا بزرگان، امبران،يپ يسو ازو اصالح است،  ياز سازندگ بحثها  ن آ دركه 
 كـه  است مؤثر جهتدر افراد از آن  ها  خطابه و ها  وعظ اصوالً. است شده ديتأك اريامر بس
 بـه  و شوند يم ساخته ها  انسان موعظه با. است يرخواهيخ با توأم و اندرز و پند با همراه
 و شود  يم القا يخطابغالباً  موعظه). 228: 1368 ،يقائم( شوند  يم رايپذ را آن جان گوش

 موعظـه . اسـت  يعقلـ  يها  از استدالل تر شيبآن  اثر اما شود،  ينم استفاده هيعقل نيبراه از
 ينهـ  و امـر  و برهـان  و ليدل از تر شيبو  ندينش  يم دل در و كند  يم داريفطرت انسان را ب

 تيـ قبـول ترب  ياست كه در جان انسان نهاده شده و بـرا  ياستعداد يريپذ  پند. دارد ريتأث
 ن،يبنـابرا ). 126: 1374 ،ينيام(است  يعيطب يازين حتيپند و نص. ساخته است اش  آماده

آن  اثـر  بربه خداوند متوجه سازند كه  موعظه   واسطة   بهرا  ها  انسان يهمواره افراد متّق ديبا
 در. شـوند  يآور  اديـ  يانسان ريخط يها  تيگردند و مسئول بيو نفوس تهذ اياح ها  فطرت

 وعظه عبدا اللّه أحب إذا«: فرمود السالم هيعل يعل امام كه بس، اندازه نيهم موعظه تياهم
 »دهـد  پنـد  هـا   عبـرت    واسطة   بهاو را  بدارد، دوست را يا  بنده خداوند كه يهنگام: بالعبر

  ).471: 1366 ،يآمد  (
 بـه . ابـد يموعظه در عمل تجسـم   ديموعظه با تر شيب هرچه يرگذاريتأث يبرا نيهمچن

  :ديفرما  يم) ع(  امام ليدل نيهم
... كـه   مبـاش  كسانى از: عظيتّ ال و الموعظة في يبالغ و يعتبر ال و ةالعبر يصف...   ممن تكن ال

 امـا  د،نـ كن مى مبالغه پنددادن درو  دنگير نمى عبرت خود اما ند،نك مى طرح را آموزى  عبرت
  .)7 ، فراز150 حكمت: 1386، البالغه  نهج( ندنيست پذير  پند     خود
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  :در ذيل اين حكمت آورده است البالغه  نهجابن ميثم شارح 
 عند مقتا برك ’ ةبه دليل آيـ . گردد  خود عمل نكند، سبب خشم خدا مي  ة واعظي كه به موعظ

 عمـل  كـه  بگوييـد  سخنى كه است خشم موجب بسيار خدا نزد :تفعلون ال ما تقولوا أن اللّه
  .)330 /5: 1362بحراني،   ( )3: صف( ‘كنيد نمى

در  اش  تـر و موعظـه    عـالم  يامر بهو پرهيزگارتر تجارب نشان داده است كه هرچه فرد 
اگر شخص اثر  گر،يعبارت د   به. خواهد بود تر شيبباشد، اثر پندش  دايرفتار و گفتارش هو
بـه همـين   . باشـد  مضـر  تواند  يم   ينخواهد بود و حت ديموعظه مف ند،يموعظه را در واعظ نب

. ده اسـت كـر كنند، لعن و نفـرين    خود عمل نمي  ة كساني را كه به موعظ )ع(  عليامام سبب 
 به امر كه آنان بر نفرين :به العاملين المنكر عن الناهين و له التاركين بالمعروف اآلمرين اللّه عنل«

 »شـوند  مـى  آن مرتكب خود و دارند منكر از نهى و نمايند مى ترك خود و كنند مى معروف
اش باشـد،    عملي موعظـه   ة اگر واعظ خود نموناما  ،)8، فراز 129خطبة : 1386، البالغه  نهج(

  .شود  ميهاي تربيتي جان   ترين انگيزه  گذارد و از بزرگ  آن موعظه اثر رسايي در نفس مي
  

  موانع پذيرش عبرت. 8
هـا    موانعي وجود دارد كه شناسايي ايـن موانـع و اجتنـاب از ايجـاد آن      هر روش تربيتي در

 طـور    بـه . آموزي فـراوان اسـت    موانع عبرت. باشدبسيار مؤثر    ة تربيتنتيج   كند تا  كمك مي
بـراي   يهاي شيطاني و لذا مانع و حجـاب   وسوسه   كلي، هر صفت رذيله باعث سپردن دل به

پـذيري را چنـين     دو نمونه از موانع عبـرت  )ع(  امام علي. شود  ميآموزي   پندپذيري و عبرت
  :فرمايد  بيان مي

  
  غرور و خودخواهي 1.8

 خودخواهى و غرور از اى پرده پندپذيرى و شما ميان :ةالغر من حجاب الموعظة بين و ينكمب«
 طياز شرا يكي غرور بيفر از زيپره و گرانيد از عبرت ).282 حكمت: همان( »دارد وجود

  ).294/ 13: 1375 ،يجعفر( استمعقول  اتيبا ح ستنيز
  

  هاي ناروا  عشق 2.8
كنـد و مـانع     هاي ناروا از مظاهر دنياپرستي است، كه عقل را از مسير خود خارج مـي   عشق

  .دشو ميپذيرش پند و عبرت 



 17     اكرم احمديان احمدآبادي و محمد اخوان

  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سوم، سال نامة علوي پژوهش

 نـاروا  عشق چيزى به هركس :بواعظ منه عظيتّ ال و بزاجر اللّه من ينزجر ال...  شيئا عشق من
 نـدارد  شـنوايى  اى دهنـده   پنـد  هـيچ  از ترسد و نمى خدا از دهند هشدارش هرچه   ...ورزد 

  ).14 ، فراز109ة خطب: 1386، البالغه  نهج(
  

  تربيتي عبرت ـ هاي اخالقي  بهره. 9
آموزي از وقايع و حوادث روزگار بركات فراواني را براي انسان بـه ارمغـان خواهـد      عبرت

. اسـت شـده  و روايات به اين امر تأكيد فراوان  البالغه  نهجو  قرآنآورد و به همين دليل در 
  :فرمايد  مي )ع(  عليامام 

 آن در عبرتـى  كـه  نگـاهى  هر :عبرا نظره كان لمن سهو، فطوبى فهو اعتبار فيه ليس نظر فكل
 اسـت   عبـرت  نگـاهش  كه كسى به حال خوشا پس   ؛است ]فراموشي   و   خطا[ سهو ،نباشد

  ).405 /4: 1404، ابن بابويه(
  

  بصيرت 1.9
  :فرمايد باره مي در اين) ع(  امام علي

 كنـد،  فكـر  درسـتى    به كه را كسى بيامرزد خدا: فأبصر اعتبر و فاعتبر رتفكّ امرأ اللّه رحم«
 )3 ، فراز103ة خطب: 1386، البالغه  نهج( »بصيرت يابد پس عبرت گيرد، و گيرد عبرت پس
 كه آن و يابد بصيرت آموزد، عبرت كه كسى :علم فهم من و فهم أبصر من و أبصر اعتبر من«و 

  ).208 حكمت :همان( »است آموخته دانش بفهمد، كه آن و فهمد مى يابد، بصيرت
سـاز    زمينـه سـاز عبـرت و عبـرت       زمينـه گيريم كه تفكـر    نتيجه مي از اين دو سخن امام

  .ساز بصيرت است زمينهت كه تفكر توان نتيجه گرف  بصيرت است و از طرفي ديگر مي
درسـتى     بـه انسان بينا كسى است كـه  : ر و نظر فأبصر و انتفع بالعبرفإنما البصير من سمع فتفكّ
 :همـان (ها پنـد گرفـت    درستى نگريست و آگاه شد و از عبرت   بهشنيد و انديشه كرد، پس 

  .)3 ، فراز153ة خطب

. كـردن  عمـل و هوشـمندانه   ،بصيرت يعني بينايي چشم دل، بينش حكيمانه در زنـدگي 
به همـين   ،كند  نگر نيست، بلكه با دقت و تأمل در عمق مسائل تفكر مي  سطحي     انسان بصير

  .كندتواند از باطل به حق عبور   آساني مي بهدليل 
 عـرف  مـن  و ةالعبر عرف الحكمة له نتتبي من و الحكمة له نتتبي الفطنة في رتبص فمن
 نگريسـت،  هـا  واقعيـت  بـه  هوشمندانه كه كس آن پس: األولين في كان فكأنما ةالعبر
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 و شناسـد  را آمـوزى   عبـرت  ديـد،  آشكارا را حكمت كه آن و بيند آشكارا را حكمت
 اسـت  زيسـته  مـى  گذشـتگان  بـا  كه است چنان گويا شناخت،را  آموزى  عبرت كه آن
  ).3 فراز، 31حكمت : همان(

هـاي تلـخ و شـيرين گذشـتگان عبـرت        شناسد و از تجربه  انسان بصير عبرت را مي
به طوري كه از تكرار تجارب تلخ آنان كـه  . برد  و به سود زندگي خود بهره ميگيرد   مي

 بـراي شـان    كند و از تجـارب شـيرين    ، خودداري ميشده استبه بهاي سنگيني حاصل 
گويـا بـا آنـان در فـراز و     كـه   چنـان . بـرد   زندگي خود بهـره مـي   تر بيشپيشرفت هرچه 

را بشناسند و يا در  ها  توانند فتنه  پس كساني مي. بوده است   شان همراه  هاي زندگي  نشيب
داشـته  اي بصير و نافـذ    ها برهند كه ديده  و از دام آنكنند درستي حفظ  بهها خود را   فتنه

گيـري جـز     و عبرتشود   ميمند   بهره   كه به عبرت تربيت يابد از چنين بينشي  باشند و آن
  .نشودبراي اينان حاصل 

گيـري جـز     عبـرت : ةألهل الصفا و البصيرال يصح االعتبار إال « :فرمود )ع( صادقامام 
  ).274 /5: 1415عروسي حويزي، (» دشوبراي اهل صفا و بصيرت حاصل ن

آموزي و درس از حـوادث روزگـار،       ورد عبرتاترين ره  مهم ،توان گفت  بنابراين مي
 كنندة مشخصانسان و  يزندگكه همين امر چراغ راه  است رسيدن به بصيرت و معرفت

  .كند يرهنمون م سعادت به را انسان تيدرنها و شود  يم چاه از راه  
  
  مصونيت از خطا 2.9

  .)472: 1366آمدي،   ( »آورد  گرفتن مصونيت از خطا را به بار مي عبرت :العصمة يثمر االعتبار«
، مسـائل را  شود  ميها و عواقب گوناگوني آشنا   در جريان عبرت، انسان با سرنوشت

و با اطمينان و چشـماني  است كند و با توجه به تجارب جديدي كه آموخته   ارزيابي مي
  .شود تر مي كمبه همين علت است كه خطاهايش    گزيند و  را برميبهتر باز، راه 

 كـه  كسى :الشبهات متقح عن التقوى حجزته المثالت من يديه بين عما العبر له حتصرّ من إنّ
 سقوط از را او دارى  خويشتن و تقوا گيرد، پند آن عذاب از و شود آشكار او براى ها عبرت

  ).1 ، فراز16ة خطب: 1386، البالغه  نهج( دارد مى نگه شبهات در

 كهشود   ميپديدار در فضاي معرفت  او تقودارد همراه  بهرا تر  بيشآموزي معرفت   عبرت
ـ به عبارتي ديگـر،  . داري از شرف و كرامت انساني خواهد بود صيانت و پاس   باعث ر اثـر  ب
  .سپارند  آموزي شبهات و ابهامات جاي خود را به واقعيات مي  عبرت
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  آيين زندگي 3.9
 ألهلها أعد ما و ةاآلخر عن أنبأتك و انتقالها و زوالها و حالها و الدنيا عن أنبأتك قد إني يبنّ يا

 تحوالت و دنيا از را تو من پسرم اى: عليها تحذو و بها لتعتبر األمثال فيهما لك ضربت و فيها
 براى چه آن و آخرت از و كردم آگاه گرديدنش دست به دست و نابودى و گوناگونش

 و راه و پذيرى  پند تا زدم ها مثال دو هر براى و دادم اطالع است، فراهم جا آن در ها انسان
  ).49 ، فراز31ة نام :همان( بياموزى زندگى رسم

آموزي اسـت و ايـن     دنيا و آخرت باعث عبرت بارةطبق اين كالم، شناخت و آگاهي در
  .آموزي كسب آيين زندگي را براي انسان به ارمغان خواهد آورد  عبرت
  
  اندوزي تجربه 4.9

مندي از تجربه و دستاوردهاي   بخش در كسب دانش و معرفت بهره اطمينانهاي   يكي از راه
تـرين زمـان ممكـن      تـرين هزينـه و در سـريع    تواند با صرف كم  مي   است كه انسان ديگران

شـده  هاي هنگفت حاصـل    ساليان طوالني و با صرف هزينه طيآنان را كه   باارزش تجارب 
آمـوزي از    شـان و عبـرت    البتـه بـه شـرط تفكـر و دقـت در زنـدگي      . دسـت آورد    است به

هر كه بشناسد عبرت را، پس گويـا   :فكأنما عاش في األولين ةمن عرف العبر«. شان  سرنوشت
  .)471: 1366آمدي،   (  »با گذشتگان زيسته است

  
  حفاظت امور حال و آينده 5.9

 را چـه  آنتوانى  مى گيرى، عبرت گذشته چه آن از اگر: بقي ما حفظت مضى بما اعتبرت لو و«
  ).2 ، فراز49ة نام: 1386، البالغه  نهج( »كنى حفظ مانده باقى

ناپذيري در عالم هسـتي جـاري و سـاري اسـت، لـذا       تخلفجا كه قوانين ثابت و  از آن
ه هپس اگر كسي از حوادث گذشته عبرت آموزد، در مواج. حوادث تاريخي مشابهت دارند

هاي مـادي و معنـوي     سرمايه  ة تواند هم  كند و مي  درستي عمل مي   بهبا حوادث حال و آينده 
  .فظ كندخود را ح

  
  سعادت 6.9

  ).472: 1366 ،يآمد( »كشاند  يرشد م يبه سو ]را يآدم[ گرفتن عبرت :الرشد إلى يقود االعتبار«
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رشـد و تعـالي، ارمغـان     ،منـدي  روشـن، سـعادت  آينـدة  : تـوان گفـت    طور كلي مـي   به 
  :فرمود )ع(  عليه امام ك چنان. استآموزي   عبرت

 اى كنيـد  فكـر  پـس : تسعدوا ةلآلخر دواتزو و عظوااتّ و اعتبروا و رواتبص و الناس أيها روافتفكّ
 دشـوي  مند سعادت تا آخرت براى از توشه گيريد فرا و گيريد پند و گيريد عبرت و مردمان

  .)471: همان(

 و :بغيـره  وعـظ  من عيدالس و  «. ابدي  يم  در را سعادت آموزد،  يم را عبرت كه يكس پس
 خطبـة : 1386 ،البالغـه   نهـج ( »آموزد عبرت ديگران زندگى از كه است كسى مند سعادت

  ).10 فراز، 86
  
  گيري نتيجه. 10

پذيري از وقايع گذشـته و    عبرت. هاي مهم تربيت اسالمي است  آموزي يكي از روش  عبرت
هـاي آن در زنـدگي روزمـره، تعـالي و بالنـدگي زنـدگي فـردي و          استفاده از نتايج و پيامد

باعـث شـكوفايي    و مـانع اتـالف نيروهـا و امكانـات     و ارمغان خواهد آورداجتماعي را به 
و درنهايت انسـان را  شود  ميعمر   ة از سرماي تر بيشمندي هرچه     استعدادهاي انساني و بهره
  .دهد  به سوي سعادت سوق مي

 .هاست  منبع غني معرفت و بستر پندها و عبرت كهاست » تاريخ«از منابع تفكر در اسالم 
به تاريخ  يتوجه بي ،بنابراين. ناپذير و حقيقتي روشن است  انكار يتكرار قوانين تاريخ واقعيت

پيروزي امروز  درنتيجه. شود  ميو تكرار مجدد اشتباهات گذشتگان، باعث هالكت و سقوط 
  .آموزي از حوادث ديروز خواهد بود  و فردا در گرو عبرت

تـوان بـه تـاريخ، تجربيـات       صاديق بارز آن مـي منابع عبرت بسيار فراوان است، كه از م
پذيري عبـارت اسـت     و ابزارهاي عبرت كرداشاره ... هاي آفرينش و   زندگي، مرگ، شگفتي

تـرين   مهـم . و دلـي پـاك و فراگيـر    ،زباني گويا  گوشي شنوا،    چشمي بينا،  عقلي با تدبير،    :از  
و ازجمله است هاي بليغ   و موعظه ،صالحعوامل تحقق پذيرش عبرت، تفكر سالم، الگوهاي 

هاي   توان به غرور و خودخواهي و عشق  مي ،)ع  (  پذيري، طبق سخنان امام علي  موانع عبرت
آموزي شامل، بصيرت، مصـونيت    تربيتي عبرتـ  هاي اخالقي  بهره همچنين. كردناروا اشاره 

   كـه    اسـت ... نـده، سـعادت و   اندوزي، حفاظت امور حال و آي تجربهاز خطا، آيين زندگي، 
آموزي راهي است نيكو در جهت نيل به بصيرت كـه    بصيرت است و عبرت   ها  ترين آن  مهم
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هاسـت و عامـل مهمـي در      و زشتيرذايل ها و   كردن به پستي ميلقوي از   ة بصيرت بازدارند
  .استها و شبهات و نور حق در تشخيص باطل   فتنه    رهايي از دام

الگوهاي صحيح و با تكيه بر اصل تعقـل و تـدبر در تـاريخ      ة با ارائ )ع(  علياميرمؤمنان 
ها را به تكرار تجارب   زندگي پيشينيان و سير و نظر در آثار برجامانده از آنان، همواره انسان

سـازد و    هاي بليغ خود فطرت آدميان را بيدار مـي   موعظه دهد و با  تلخ گذشتگان هشدار مي
رهنمـون   ،اي روشـن   منظور ساختن آينـده  بهآموزي از گذشته،   را به پندپذيري و عبرتن آنا
بهينـه از    ة از امكانات و اسـتعدادهاي انسـاني و اسـتفاد    تر بيشوري هرچه   لذا بهره. شود مي

  .آموزي است  مندي، مستلزم عبرت عمر و نيل به سعادت  ة سرماي
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