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*كبرى امينى

چكيده
مانان الهى به فرثر در تربيت اسالمى�است كه پيامبرش�هاى عام و مؤعظه يكى از رومو

جهه�هاى دينى به آن توده�اند و در آموزان براو+ فردم از آن بهرند در تبليغ و هدايت مرخداو
ايطسى و شرش تربيتى برران روا به عنوعظه و نصيحت رخاص شده است.اين مقاله مو

ده است.ا بيان كرآنى رعظه�هاى قرگى�هاى موعظه و ويژكان موم در هر يك از ارالز
آن.عظه در قرى،موعظه پذيرعظ،موعظه،وتربيت،موگان كليدى:اژو

مقدمه
دى عامعظه و نصيحت است كه كاربرندگى انسان،موش�هاى مهم تربيت و سازيكى از رو

امع از اين طريقده و جودار بوخـوراال برى از جايگاهى وامع بشرد و از ديرباز در جواگير دارو فر
مسير پرپيچ و خـمانند دردند تا آنها بتوا به نسل�هاى بعدى منتقل مى�كـرد رحاصل تجربيات خـو

١كت كنند.ى حرت بيشترندگى با بصيرز

اط�Qانسانـىش با عـوش تصريح شده است و از آن جا كـه ايـن روآن كريم به ايـن رودر قر
د هرده و عام است و در مور+ تأثير آن گسترمى�مى�بخشد،حـوزقت و نرد و به قلب ركار دارسرو

داخته است.عظ پرد به وند خود.و در اهميت آن همين بس كه خداوان به كاربرانسانى مى�تو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دى».اهنما:دكتر محمد داواء.«استاد رهرشته تخصصى تفسير از جامعة الزغ التحصيل ر. فار*
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عظه�هاىگى�هاى موايط آن و ويژش و تأثير آن در تربيت و شرسى اين رودر اين مقاله به برر
داخته شده است.آنى پرقر

م�شناسىمفهو
ىى و هم در معناى اسم مصدرعظ»�مشتق شده است،كه هم در معناى مصدرعظه از�«ومو

داشتنا به معناى بازند.بعضى آن رى آن اختالف دارد،و لغت�شناسان در معناى لغوبه كار مى�رو
ابر آنهاهايى كه دل در برا به معناى تذكر دادن به خير و چيزخى ديگر آن ر و بر٢ساندن.اه با ترهمر

٣ده�اند.د،معنى كرم مى�شونر

ـ �بازى آن دو ويژد كه در معنى لغوق چنين استنباط مى�شواين؛از تعاريQ فوبنابر ندگىدارگى 
٤د.د دارجوساندن ـ واه ترندگى از ردارو باز

عظه در تربيتنقش مو
اتاى تأثيرده است كه برهيخته بوم در بين انسان�هاى فرسوه قديمى�و مره شيوارعظه همومو

اد ديگر قابل مشاهده تا افر(ص)ماكرن پيامبرادى چوند.اين پديده در سطح افرد مى�برحى از آن سورو
د،ودم بواهنمايى مراى رعظ برمى�پيامبر استفـاده از وه�هاى عمواست و يكى از عمده�ترين شيـو

مان باقى است. تا ز(ع)ت علىاى حضر بر (ص)صاياى پيامبرعظه�ها مانند وخى از موبر
نه�اى ساخته آدمى�به گوًالد و اصوت انسانى مى�شوشاد و تهذيب و احياى فطرجب ارعظه،مومو

ى�هاى انسانىگارى از ناسازد و از سويى ديگر بسيارا بهتر از امر و نهى مى�پذيرشاد رشده است كه ار
ىم مظاهر دنيوگرا كه او آن چنان سرگاه نيست.چرد آبه اين علت است كه آدمى�از ماهيت عمل خو

افآغاز انحرد.و اين سرگاه است غافل مى�شوگاه است و يا اگر آد ناآاقعى خود كه از حقيقت ومى�شو
ا به مسيرده و او رذ كرى نفوّتربُا مى�دهد كه در شخصيت مى اين امكان رّعظه به مربت است.مواز فطر

دايىدايى و غفلت�زعظه جهالت�زا نقش موگاه كند.زيراقب اعمالش آا از عوده و آن رصحيح هدايت كر
اند بهعظه نمى�تـوعظه است و بى�مـومند مـوقعيتى باشد نيـازمى�باشد و هر انسانى در هر مقـام و مـو

٥سد.ل كمال برمنزسر

عظهايط موشر
اى هر يكد.كه برد دارجو ومخاطبو عظ و،اعظوكن اساسى يعنى:عظه سه رآيند مودر فر
اهد داشت بلكه ممكنى نخود نه تنها تأثيرعايت نشوايط رايطى مى�باشد كه اگر اين شراز آنها شر
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ا بادم راهد تا مر مى�خـو(ص)ند از پيامبراه داشته باشد.از اين رو خداوا به همـراست آثار سويى ر
٦ت كند.عظه حسنه به دين اسالم دعومو

اعظايط وشر
عضوى،انتخاب مـونامه�ريـزاعظ در برا كه اگـر واعظ است،چـرعظه،وكن مـومهم�تريـن ر

خى از ايند.براهد بوى او بيشتر خوگذارعايت كند،تأثيرا رم رايط الزمان و مكان شرمخاطب و ز
تنداز:ايط عبارشر

انست و پيامبرگاهى و دانايى اواعظ آاى وم برى و الزصيات ضرورگاهى و بينش:از خصو.آ١
ده�اند.ه�مند بوجه بهرصيت به بهترين واعظان بشر مى�باشند از اين خصولين ولياء الهى كه از اوو او

ا به حقيقتد رد صادق باشد و مخاطب خـوعظ خواعظ بايـد در واستى:و.صداقت و ر٢
فت چنين مى�گويـد:ن رعوت فراى دعو آنگاه كه بـر (ع)سىت موآن از زبان حضـرجاع دهد.قرار

.)٧/١٠٥اف،(األعرار است كه بر خدا جز حق نگويم»او«سز
ا كهاه باشد و هر سخن يا عملى رخود خيراعظ بايد نسبت به مخاطب خواهى:وخو.خير٣

 اين٧فى مى�كند.اه معرخوان ناصح و خيرا به عنوان رآن نيز پيامبربه صالح او بداند انجام دهد.قر
ه�هاى مادى و چشم: انگيزًاعظ به دنبال مخاطب باشد.و ثانيا:وًالد،اوصيت باعث مى�شوخصو

ى مخاطب نداشته باشد.طمع به پاداش از سو
عظ� خويش باشـد تـان� عملى از مود نمـوعظه مى�كند بايد خـودن:انسانى كه مـو.عامل بو٤

گانگـىآن دوخاسته باشد و در قرنده برنده مى�كند كه از دل زا زعظه�اى دل رعظ� او تأثير كند مـومو
).٦١/٢(الصQ،»نن ماال تفعلولوا لم تقوها الذين امنوّيا أيهش شده است:«ل و فعل به شدت نكوقو

د.واعظ است كه مخاطب به آسانى جذب� مى�شومش واضع و نرمش:با تواضع و نر.تو٥
فبماد كند:«اجذب خوفت رب جاهلى و انسان بيگانه از معرانست عرصيت توپيامبر با اين خصو

.)٣/١٥٠ان، (آل�عمر»لكا من حوحمة من الله لنت لهم و لو كنت فظا غليظ القلب النفضور
ىاعظ نسبت به مخاطب از صفات ضرورد محبت آميز وخورام و تكريم:بر.محبت و احتر٦

تحقير و اهانت تنفرى ديگر ازا انسان از يك سو تشنه محبت است و از سواى او مى�باشد زيربر
يات محبت�آميز�«د سه بار عبارعظه خود.لقمان در مود باعث جذب او مى�شوخورد.لذا اين بردار

٨د.ا به كار مى�برجانم»��ر = پسرَّنىُب
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عظايط وشر
ايطى باشد از آن جمله:اى شراعظ نيز بايد دارا و پيام ومحتو

مند است.و چهل بايد ببيند مخاطب او به چه چيز نيازاعظ اوو.تناسب با نياز مخاطب:١
كزا بر آن محور متـمـرد راعظ خوديده است.آن گـاه مـواهى او از مسير حق گـرچيز باعث گـمـر

٩د است. مشهوًآنى كامالاعظ قرعايت اين نكته در مود.رساز

تاه باشد و بر مطالب اساسى و كليدى تاكيد داشتهعظه بايد كومودن:.مختصر و مفيد بو٢
ا خسته مى�كند.عظه مخاطب ردن موالنى كرا طوباشد؛زير

مشى است از اين رو تداواموض غفلت و فـره در معرارن انسان همـوچوار:م و تكر.تداو٣
اهم آيد.مين� تذكر و تنبيه او فرتب زم است تا مرعظه الزمو

احتى مطلبان باشد تا به راى مخاطب ساده و روعظه بايد برموعظه:سايى مو.سادگى و ر٤
آننا القررّلقد يسود:«د تاكيـد دارهاى خوآن هم بر سادگى پندهـا و انـدرزا مخاطب بفهمد و قـرر

).٥٤/١٧(القمر،»للذكر
ش درمين� پذيراهد داشت كه زمانى تأثير كامل خـوعظه زموايط:مينه و شـردن زاهم بو.فر٥

اهـمد فرد به خومينه گاهـى خـواطQ او تحريك شده باشد كـه ايـن زاهم باشد و عـومخاطب فـر
د.ا پديد آورايط راعظ اين شرم است ود و گاهى نيز الزمى�شو

ايط مخاطبشر
ش نداشتهاى پذيرمين آمادگى برمين و محل كاشتن آن،اگر زنده زعظه بذر است و شنومو

شمين� پذيرنده زد.اگر در شنوى در پى ندارفتن چيزب باشد جز از بين رغوچند كه مرباشد بذر هر
تنداز:عظه عباراى تأثير موايط مخاطب برد.شراهد بوعظه بى�ثمر خونباشد مو

اگر مخاطب به خدا و پيامبر و معاد ايمان داشته باشد،به.ايمان و اعتقاد به مبدأ و معاد:١
تا به خوبى�ها دعود را مخاطب خود.زيرند مى�باشد ايمان مى�آوراعظ كه گفته�هاى خداوسخنان و

ا به كسى كه به خدا و پيامبر اعتقادى نداشتـهد راعظ سخنان خود.اما اگر ومى�دارو از بدى�ها باز
د.ا تقويت كراد مقدمات ايمان رعظه بايد در اين افراى مواى اثر نمى�باشد.برباشد،بيان كند دار

ايى حقيقت داشته باشـد تـاا و قابل خاشع و پذيـرشش شنـومخاطب بايد گـوى:.پند پذيـر٢
اهد بهى عناد و لجابت و يا به هر دليل�ديگر نـخـوثر باشد.اگر مخـاطـب از روعظه مفيد و مـؤمو

انكباشد:«(ص)ن پيامبراعظ�چواهد شد حتى اگر وعظه عقيم خوتيب اثر دهد،مواعظ ترسخنان و
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.)٢٧/٨٠(النمل،»امدبرينّولتى و التسمع الصم الدعاء اذا والتسمع المو
ليت آور است و يكى از پيامـدهـاىعى مسئـوى به نواعتقاد به هر چـيـزا و خشيـت:.تقو٣

اهى ايشان است.اين احساسامر و نوابر خدا و اوليت عملى در برند احساس مسئوايمان به خداو
ى�تر باشد احساسچند ايمان قـواتبى باشد هراى مرا ناميد كه داران تقوا مى�توليت عملـى رمسئو
هذاد:«عظه پند نمى�گيرا و خشيت نباشد در مقابل�مواى تقوليت بيشتر است و انسانى كه دارمسئو

.)٣/١٣٨ان،(آل�عمر»عظة للمتقينبيان للناس و هدى و مو

آنعظه و نصيحت در قرمو
ان و ياشار از پند و اندرز است چه از جانب خداى متعال و چه از ناحي� پيامبرآن كريم سرقر

ادان رمان مى�كند و مرا درن لقمان و… و كتابى است كه دل�هاى بيمار رگى چوشخصيت�هاى بزر
نهنـمـوى سعـادت رشت باز داشـتـه و بـه سـوا از نيت و كـار زاب غفلت بـيـدار و آنـهـا راز خـو

حيد وداشتن از بدى�هاست و هم تذكر است و توآنى هم امر به نيكى و هم بازاعظ قرمى�كند.مو
ام و ملل پيشين است.وم اقوجام شوگذشت و فرآنى بيان سـرعظه�هاى قرى از موا و بسياربه تقو

ها الناس قـدّيا أي «١٠منان اسـت:اى مـؤحمتى بـرعظه�اى مى�داند كه هـدايـت و را مود رآن خـوقر
.)١٠/٥٧نس،(يو»منينحمة للمؤعظة من ربكم و شفاء لما فى الصدور و هدى و رجاءتكم مو

آناعظ قرگى�هاى موويژ
تند از:د كه عباران ذكر كرا مى�توصياتى رآن خصواعظ قراى موبر

د هر مخاطبى قابليتاگير است و در مورشى عام و فرعظه روموميت مخاطب:الX:عمو
د خطابمطلق  مورا به طورآن گاه انسان رآن نيز عام است.قرعظه�هاى قرد.مخاطبين موا دارا راجر

؛اى)٨٢/٦(االنفطار،» ك�الكريـمّك بربّها االنسان ماغرّيا أيعظه ميكنـد كـه:«ار داده است و موقر
عت مغرور ساخته است؟ خطاب به�«انسان»�كه هـمـه نـودگارابر پرورا در برانسان،چه چيز تـو ر

د.ا شامل مى�شوانسان ر
»لة الساعة شىء عظـيـملز زّكـم انّا ربقـوّها النـاس اتّيـا أيا خطاب مى�كنـد:«م رو گاهى عمـو

ستاخيز امر عظيم است.ل� رلزسيد كه زتان بتردگاردم از عذاب پرور؛اى مر)٢٢/١(الحج،
ّىه عمل غير صالح…إنّه ليس من اهلك إنّح إنيا نود:«دازان مى�پرد پيامبرعظه خومانى به موو ز

ح او از اهل تو نيست…من به تو اندرز مى�دهم؛اى نو)١١/٤٦د،(هو»ن من الجاهلينأعظك أن تكو
كه از جاهالن نباشى.
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(النحل،عظة الحسنة»ك بالحكمة و الموّادع الى سبيل ربمايد:«مى�فر(ص)مد پيامبر اكردر مور
ت نما.ت دعودگاراه پرور؛با حكمت و اندرز نيكو به ر)١٦/١٢٥

د خطابا موره رنان و غيرمنين،زههاى خاص مانند كفار،اهل كتاب،مؤام و گرومانى اقوو ز
ات،(الحجر»ًا…و اليغتب بعضكم بعضاها الذين آمنوّيا أيمايد:«منين مى�فرد مؤار مى�دهد.در مورقر

ا.ديد…غيبت نكنيد بعضى از شما بعضى ديگر ر؛اى كسانى كه ايمان آور)٤٩٢/١٢
عظه مى�كند.ا به تناسب موى ره و صنQ خاصى نيست بلكه هر قشرجه گروآن متواعظ قراين موبنابر

اعظ همده است.در اين موى نيز گسترآنى از حيث محتواعظ قرمواى:دگى محتوب:گستر
ف و همع مثل نماز و امر به معروش به فروك و هم سفارهيز از شرحيد و پرل و توش به اصوسفار

عظه�هـاىفصل�هاى مودى و آداب اجتماعى است.به طور كلـى سـرعايت اخالق فرحيد بـه رتو
تند از:آنى عبارقر

ابطه عميق بين انسـان وآنى ايجاد راعظ قـرمحور اصلى موابطi انسان با خـدا:.اصالح ر١
هاّيا أيد.«ان الهى و كتب آسمانى ايمان بياورل انسان بايد به خدا و پيامبرحله اوخداست كه؛مر

ل مــنلـه و الـكـتـاب الــذى أنــزســول عـلــى رلـه و الـكـتـاب الــذى نــزسـوا بـالــلــه و را آمـنـوالـذيـن آمــنــو
»�ك لظلم عـظـيـمك بالله ان الـشـر…يا بنى التـشـرد:«ك نورز.و به او شـر)٤/١٣٦(النسـاء،»قبـل…
لسوا الرقل اطيعو الله و اطيعول باشد تا هدايت يابد:«سو.و در اطاعت خدا و ر)٣١/١٣(لقمان،

ا نعمتو اذكـروى نمايند:«ا يادآور.و نعمت�هاى الهى ر)٢٤/٥٤(النور،»ا…ه تهتدو…و ان تطيعو
اهست و از ر.و با استفاده در)٢/٢٣١ة،(البقر»ل عليكم من الكتاب و الحكمة…الله عليكم و ما انز

ا نعمت الله و اشكروًباّ طيًه حالالّقكم اللا رزّا ممفكلوار نعمت�هاى الهى باشند؛«گزحالل شكر
ًه جميعاّا الى اللو توبوى او باشد؛«گشتن به سو.توبه و باز)١٦/١١٤(النحل،ن»اه تعبدوّإن كنتم اي

قلاى خدا باشد؛«كات انسان برها و حر.و همه كار)٢٤/٣١(النور،»نكم تفلحوّن لعلمنوها المؤّأي
.)٦/١٦٢(االنعام،» العالمينّبه رّ صالتى و نسكى و محياى و مماتى للّإن

داختهآنى زياد به آن پراعظ قرى معاد و ايجاد باور نسبت به آن در مويادآورى:.معاد باور٢
ضعيت انسان و جهانصيات روز قيامت،وفى معاد،بيان اسماء و خصوآن به معرشده است.قر

عده�گاه همه اسـت.شـكـىى كه در تحقق يافتـن آن،مـيـعـاد و وداخته اسـت.روزدر آن روز پر
منانف مؤ.و روز جدايى حق از باطل و صفـو)٧٨/١٧(النبـأ،»ًم الفصل كان ميقاتـاان يـونيست:«

ادر مى�باشد.و سـپـس بـهادر از بـرند و بـرمان بدكار،جدايى پـدر و مـادر از فـرزصالح از مـجـر
د محشـرارج وج فود و شما فـوى كه در صور دميده مى�شـود:«روزدازگى�هاى آن روز مى�پـرويژ
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نـدن گشته و به اذن خداوگـومين دگرخ مى�دهد و زله�هاى عظيـم رلزى كـه زو روز١١مى�شويد».
لة،لز (الز»ض اثقالها…جت األرو أخر*الهالزض� زلت االرلزاذا زد:«ا بر مال مى�سازهمه چيز انسان ر

.)٢و٩٩/١
د و نه از دست اهل و عيـال ود مى�خـورت به درى است كه نه مـال و ثـروروز قيامـت روز

ضاى خداست:اى رد بخش است عمل صالح و كار برمى�آيد.آن چه سوى برندان انسان كارفرز
.در حقيقت ايـن دو)٨٩و٢٦/٨٨اء،(الشعر»من اتى الله بقلب سلـيـم ̇̇̇̇˙إ*نم الينفع مال و البنـويو«

ددى نمى�بخشد و در آن روز انسان نتيج� عمل خواى صاحبش سوندگى دنيا هم برمايه مهم زسر
��از)٨و٩٩/٧لة،لز(الز»ه…يرًاّشرة و من يعمل مثقال ذر*ه يرًاة خيرفمن يعمل مثقال ذراهد ديد:«ا خور

آن مجيد همين آيات مى�باشـد.و از آند نقل شده است كه مهم�ترين آيات قـرعبدالله بن مسعـو
ا در مسير حقاى آن كافى است كه انسان راستى ايمان عميق به محتود و به رتعبير به جامعه مى�كر

١٢د.دارنه فساد بازگود و از هرا دارو

اقQادث� قيامت،موفى روز قيامت،اسماء،نشانه�ها و حـوآن در آيات زيادى با معربه هر حال قر
ا ازده است و او رعظه كرا موال و سختى�ها انسان راهان در قيامت و بيم دادن از احوگوال وقيامت،سؤ

متّء ماقدم ينظر المرناكم عذابا قريبا يوانا انذرد:«حذر مى�داران برشت بدكافرنودچار شدن به عاقبت و سر
.)٧٨/٤٠(النبأ،»ابا…ل الكافر يا ليتنى كنت تريداه و يقو

ان تأكيد شدهاوآن نسبت به آن فراعظ قـرعاتى كه در موضواز موغبتى به دنيا:هد و بى�ر.ز٣
ى،ا بازداخته و آن رفى دنيا پرغبتى نسبت به دنياست كه در آيات متعددى به معرهد و بى�راست ز

ة الدنياما الحيوّا اناعلمـوا متاع و كاالى فريبنده مى�داند:«ه آن رستى و باالخرمى،تجمل�پرگرسر
؛و انسان�ها)٥٧/٢٠(الحديد،» لعب و لهو و زينة و تفاخر بينكم…و ما الحياة الدنيا اال متاع�الغرور

كمّنكم الحياة الدنيا و اليغرّنفالتغرد: «مى�دارحذراهر دل فريب آن�برا از مغرور شدن به دنيا و ظور
اد داده است و جايگاه آنها رارهش قرد نكوا شديدامورستان ر.و دنياپر)٢١/٣٣(لقمان،»بالله الغرور

ا بها و الذين هم عن آياتناّوا بالحياة الدنيا و اطمـأنضون لقاءنا و رجو الذين اليرّإنآتش مى�داند:«
.)٨و١٠/٧نس،(يو»ن…ا يكسبواهم النار بما كانولئك مأواو*ن غافلو

د:�خورتفته حسرار گرمن نبايد نسبت به آنچه از متاع دنيا در دست اهل دنيا قراين انسان مؤبنابر
ا،چر)٢٠/١٣١(طه،»ة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه…هر منهم زًاجاعنا به أزوّ عينيك الى ما متّّنالتمدو«

ة خير لمنقل�متاع الدنيا قليل و االخرش است:«ت كم ارزابر نعمت�هاى آخـركه متاع دنيا در بر
.)٤/٧٧(النساء،ً»ن فتيالقى و التظلموّات
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ه شده است بحثآن زياد به آن اشارى كه در قرعات ديگرضواز موى و تهذيب نفس:.تقو٤
ذايل اخالقى است.دن ردوى و تخلق به اخالق الهى و زتقو

و ما و نفـسند سخن مى�گويد:«ى خـداوآن از نفس آدمى�و الهام شر و خير به آن از سـوقر
كننده بـهكش و امـرا سرآن نفس آدمـى�ر.و قر)٨و٩١/٧(الشمـس،»اهاها و تقـوفألهما فجـور*اهـاّسو

ى غفورّى ان ربّحـم ربما ر ̇̇̇̇˙إء ة بالسوارّمأل النفـس ّى نفسـى إنّبرُو مـا افى مى�كند:«بدى�ها معـر
اذايل اخالقى فرهيز از رى الهى و پرا به تقود انسان راعظ خوآن در مو.و قر)١٢/٥٣سQ،(يو»حيمر

ه خبير بـمـاّ اللّه إنّا للقـوّمت لغـد و اتّه و لتنظر نفس مـا قـدّا اللقـوّا اتها الذين آمنـوّيا أياند:«مى�خـو
ت از:سبب پيدايش نور يقيـن،سـبـبآن عبـارا در قرا كه آثار تـقـو.چر)٥٩/١٨(الحشـر،»نتعملـو

ايشى آدمى�در پيـرستگارى،كليد بهشت،نجات از مشكالت و…مى�باشـد و فـالح و رستگارر
ذايل و پليدى�ها مى�باشد.نفس از ر

اده يكى از نهادهاى اجتماعى است كه نقش مـهـمـى�درخانـوادگى:ابط خانـو.حسن رو٥
د عمل كنند.ظيفه خواده به وتى كه هر يك از اعضاى خانوندان ايفاء مى�كند در صورتربيت فرز
ت درفتار و حسن معـاشـرق و آداب رعايت حقـواده از معصيت و پليـدى�هـا،رد خانوحفظ خـو

آنى بر آن تأكيد شده است.عظه�هاى قرعاتى است كه در موضواده از موخانو
هاّيا أيصيه مى�كند:«د اهل و عيال�شان از عذاب جهنم توا به حفظ خومنين رآن گاهى مؤقر

ظايQ هر يـك ازاد و وق افر.و گاهى حقو)٦٦/٦(التحريـم،ً»اا أنفسكم و أهليكم نـارا قوالذين امنو
دد:ا به آنان متذكر مى�گراده راعضاى خانو

هـن و على وًهناه وّالديه حملتـه امينا االنسان بـوّصو و«الدين:ابر وندان در بـرظايX فرز.و١ 
مايد:ما به.ابتدا مى�فـر)٣١/١٤(لقمـان،» المصير…ّالديك الـىفصاله فى عامين ان اشكر لـى و لـو

ه مى�كنـد وق العاد+ مادر اشارحمات فـوديم.آن گاه بـه زش كرش سفاره پدر و مادرانسان دربـار
و انه مى�كند:«صيه مى�كند و در ادامه اشارك باشد توچند مشرت با آنها هرحتى به حسن معاشر

»ً…فـاك بى ما ليس لك به علم فالتطعهمـا و صـاحـبـهـمـا فـى الـدنـيـا مـعـروجاهداك علـى ان تـشـر
اى بعضىا برهم رد پدر و مادر ممكن است اين تـوصيه به نيكى در مـورا كه تو؛چر)٣١/٥(لقمان،

ندد.در اين آيه خداوايجاد كند كه حتى در مسأله عقايد و كفر و ايمان بايد با آنها ممـاشـات كـر
گاهـىار دهى كه از آن حداقل آا شريك من قـرى ردند كه چيـزگاه آن دو تالش كرمايد:هـرمى�فر

ابط� او با خدا باشـد والدين مقدم بـر رابطه انسان با وگز نبايـد رى،از آنها اطاعت نكن.هـرندار
١٣دد.ندى حاكم بر اعتقاد مكتبى او گراطQ خويشاونبايد عو
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،)٤/١٩(النساء،»فهن�بالمعروو عاشـروان:«ت با همسرحسن معاشران:ظايX همسر.و٢
حتى در هنگام طالق و جدايى.

/٦(األنعام، »الدكم من امالقا اوو التقتلـوند:«از قتل فـرز؛مثل عدم جوندانفتار با فـرز.ر٣
١٥ان. و حفظ عفت دختر١٤نددن فرزعظه كر،مو)١٥١

د به حريماى وروندان برفتن فرزه گر،مثل اجازعايت آداب اخالقى تربيتى در حريم خانه.ر٤
ا الحلـما ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم و الـذيـن لـم يـبـلـغـوها الذين آمنـوّيـا أيالدين:«حضـور و

.)٢٤/٥٨(النور،»ات…منكم ثالث مر
هيز از غـل و وپر١٦ت�ها،عايت عدل در قضاواداى امانت و رابط اجتماعى:.اصالح رو٦

/٧اف،(االعر»ا الناس أشياءهمان و التبخسوا الكيل و الميزفوفاو «شى در� معامالت:غش و كم�فرو
عايت آداب اجتماعى مثـل سـالمو ر١٧ءظن.هيز از تمسخـر و سـودم و پراصالح بين مـر.و)٨٥
و اقصدهيز از تكبر:«اضع و پر.و تو)٤/٨٦(النساء،»ا بأحسن منها…ّوه فحيّيتم بتحيّاذا حيودن:«كر

ض.و آداب قر)٢/٨٣ة،(البقرً»ا للناس حسنالوقوت:«.و آداب معاشر)٣١/١٨(لقمان،» من مشيك
اليحب الله الجهـر.و آداب سخن گفتـن: «)٢/٢٨٢ة،(البقر» اذا تدانيتم بدين الى اجـل…دادن:«

.)٤/١٤٨(النساء،»ل…ء من القوبالسو
ده است تا مخاطباه كرا با استدالل همرد راعظ خود موارى موآن در بسيارقردن:ج:مستدل بو

ىه در پى�كمال است و چيزارا كه انسان هموعظه به او كمك كند،چرش موده،در پذيرا اقناع كرر
اند جهـل وى كه بتوسيدن او به كمال باشد از اين رو هر چـيـزا انتخاب مى�كند كه در جـهـت رر

ش سخن حق آماده نمايد،اى پذيرا براهم كند و او را فرمين� انتخاب احسن ردايد و زا بزغفلت او ر
آن نيز بر انتخاب احسندى داشته باشد.قراند چنين كاربراستدالل مى�توم است وب و الزمطلو

،و هم�چنين)١٨و٣٩/١٧مر،(الز»ن احسنه…بعوّل فيتن القور عباد الذين يستعموّفبشتاكيد مى�كند:«
ً»ا محـسـورًمالة الى عنقك و التبسطها كل البـسـط فـتـقـعـد مـلـوالتجعل يدك مغـلـوومايـد:«مى�فـر
ك منما و بيش ازا ترنجير مكن و انفاق و بخشـش ردنت زگرا بـرگز دستت ر؛هر)١٧/٢٩اء،(األسر

ى.ار مى�گيرنش قرد سرزا مگشاى كه مورد رحد نيز دست خو
قتخر ك لنّ إنًحاض مرالتمش فـى األرومايد:«دن تكبر مى�فرد بى�ثمر بوهمين�طور در مور

.)١٧/٣٧اء،(االسر»ًالض و لن تبلغ الجبال طواالر
اهى اظهارمايد:اين جمله كنايه از اين است كه تو با اين كار مى�خوعالمه طباطبايى مى�فر

ى�تر از توى قوا كه در اين�جا چيزهمى� بيش نيست،چـرگى كنى در حالى كه اين تـوت و بزرقدر
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ى بلندتر و باالتر از تـومين است و چيزا با پاهايت بشكافى كـه آن زانى آن رهست كه تو نمى�تـو
١٨ه�ها.هست يعنى كو

ىنتيجه�گير
ان الهى در تبليغ وند پيامبـرد خداوصيه خوش�هاى تربيتى است كه به تـوعظه يكى از رومو

ساندن مخاطـب ازش مربى از طريق اندرز و تـرده�اند در اين روان براوه فرد از آن بهـرهدايت خو
دن او به نعمـت�هـاىار كرت دادن و اميدوى و نيز بشـاراقب گناه و معصيـت و عـذاب اخـروعو

ش بااند و از آن�جا كه اين روا مى�خـوات الهى فرا به اطاعت خدا و انجام دستـورى رّتـربُالهى،م
ده و عام است+ تأثير آن گسترمى�مى�بخشد حوزقت و نرد و به قلب ركار داراطQ انسانى سروعو

د.اند به كار رود هر انسانى مى�توو در مور
ايط خاصىاعظ و مخاطب تشكيل شده است كه هر كـدام شـرعظ،وكن وعظه از سـه رمو

گى�هايىايط و ويژاى شـرآنى دارعظ� قرثر است.مـوايط در ثمر دهى مـؤعايت همين شـرد.ردار
دن،كه به هريكميت مخاطب،مستدل بوا،عمودگى محتوتند از:گسترايط عباراست كه اين شر

ه شده است.از آنها اشار
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