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فصلنامه پژوهشنامه نهجالبالغه
سال دوم -شماره  -5بهار 3131

تاثیر خانواده ،محیط و اراده در شکلگیری شخصیت انسان از منظر امام علی(ع)
*2

فاطمه عالییرحمانی ،1زینب ساالری
تاریخ دریافت0931/10/01 :

تاریخ پذیرش0939/19/01 :

چکیده
یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در حوزههای معرفتی ،شناخت شخصیت انسان می باشد .شخصیت ،تبلور هماهنگ
مجموع عناصر و فعالیتهـای درونی میباشد که مدیریت اصول بنیادین جهان درونی را در دست دارد .بههمین علت انسان
در میان پدیدههای هستی در باالترین جایگاه قرار دارد ،او از خاک آفریده شده و دارای نیروی عقل و معجونی از نیروهای
متضاد ،اخالط مختلف و احساسات متفاوت می باشد که شخصیت او را شکل میدهد .تحقق کمال و رسیدن به هر مرتبه از
رشد شخصیت و نیز جلوگیری از هرگونه انحطاط و سقوط ،در گرو شناخت عوامل رشددهنده آن می باشد .یکی از مهمترین
منابعِ شخصیت شناسی ،سخنان گهربار امیرالمؤمنین علی(ع) میباشد .حضرت شخصیت انسان را متشکل از دو بخش عقل
و شهوت میداند که سعادت و شقاوت انسان بستگی به نوع استفاده از این دو بخش دارد .ایشان عوامل مؤثر در ایجاد
شخصیت را سه عامل خانواده (که شامل وراثت و تربیت میباشد) ،محیط (محیط همساالن ،محیط اجتماعی و محیط
جغرافیایی) و اراده معرفی مینمایند .این سه عامل هر کدام بهصورت اقتضا بر چگونگی شخصیت فرد تأثیر دارند و هیچ
کدام علت تامهای برای رشد شخصیت محسوب نمیشوند .نخستین و بیشترین تأثیر را خانواده که متشکل از پدر و مادر
میباشد بر شخصیت میگذارد؛ ابتدا خانواده به ساماندهى شاکله تربیتى انسان مىپردازد .عامل انتقال فرهنگ ،تمدن ،ادب
و سنن است و اهمیت آن همیشگی است و برای دوام و بقای جامعه و تمدن و فرهنگ ،راهی جز آن وجود ندارد .این
تأثیرات بهصورت وراثتی (از طریق ژنها) و تربیتی (از طریق شکوفا کردن استعدادهای بالقوه فرد) اعمال میشوند.
مهمترین تأثیر را هم اراده و اختیار خود فرد در تشکیل شخصیت او دارد .زیرا یکی از مهمترین مؤلفههای کرامت انسانی
آزادی مشروع انسانها است .منظور از آزادی شخصی نیز همین میباشد که آدمی اراده و اختیار سرنوشت خود را داشته
باشد.شناخت این عوامل و میزان تأثیرگذاری هر کدام را میتوان نوعی خودشناسی محسوب کرد .این نوع خودشناسی
کمک شایانی در جلوگیری از بروز نابسامانیهای شخصیتی و اختالالت روانی میکند.

کلیدواژهها :شخصیت ،خانواده ،محیط ،اراده ،امام علی(ع).
 .1استادیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا
 .2دانشجوی کارشناسارشد قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا
* :نویسنده مسئول

Email: fmansoori90@yahoo.com
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مقدمه
آفرینش انسان داستانی شگفتانگیز و پیچیده دارد .این موجود دو بعدی متشکل از عقل و شهوت ،از آن
هنگام که احساس کرد در این دنیا نمیتواند بدون آگاهی از خویشتن زندگی نماید ،به شناخت خود از ابعاد
گوناگون پرداخت .با ظهور تمدن اسالمی ،شناخت انسان از ابعاد گوناگون بهعنوان با اهمیتترین موضوع،
پس از خداشناسی در قلمروهای گوناگون توصیفی ،اعم از تحلیلی ترکیبی و ارزشی مطرح گشت .تأکید
قرآن کریم و پیامبر اسالم(ص) و ائمهمعصومین علیهمالسالم ،بر شناخت خویشتن و اصالح نفس بوده
است ،تا آنجا که برای وصول به خداشناسی ،خودشناسی را مقدمه الزم معرفی فرمودند":مَن عَرَفَ نَفسَه
فَقَد عَرَفَ رَبَّه"(تمیمیآمدی )855 :1111 ،برای رسیدن به خودشناسی باید عوامل مؤثر در تشکیل
شخصیت شناسایی شوند.
سؤالی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است از این قرار میباشد:
 از منظر امام علی(ع) خانواده ،محیط و اراده چه تأثیری در رشد شخصیت فرد دارند؟فرضیه

خانواده مهمترین تأثیر را در رشد شخصـیت فرد دارد و پـس از آن عوامل محیطی که اجتماع و گروه
همساالن و منطقه جغرافیایی میباشند نقش بهسزایی در رشد شخصیت فرد دارند البته اراده خود فرد نیز
در شکلگیری شخصیتش مؤثر میباشد ،چهبسا فردی با اراده خود شخصیتی متفاوت از خانوادهاش داشته
باشد.
هدف از این پژوهش رسیدن به نوعی خودشناسی است که فرد را در طی مسیر سلوک الیاهلل یاری
میدهد .با شناخت عوامل مؤثر در تشکیل شخصیت میتوان اختالالت شخصیتی و منشأ آن را شناسایی
نمود و به درمان آن اقدام نمود.
شخصیت بهمعنای ذات هر شخص و خلق و خوی مخصوص هر کس میباشد ،به عبارت دیگر:
شخصیت عبارت از مجموع نفسانیات هر فرد است (دهخدا ،1411 ،ج .)272 :41
مفهوم شخصیت در روانشناسی از جمله مفاهیمی است که توانسته انسجام بخش بسیاری از یافتههای
روانشناسی باشد ،با وجود چنین اهمیتی تاکنون تعریفی که همگان بر آن اجماع و اتفاقنظر داشته باشند از
این مفهوم ارائه نشده است ،واژه شخصیت از نظر ریشهای برابر کلمه  personalityاست که در
حقیقت از ریشه التین  personaگرفته شده و بهمعنی نقاب یا ماسکی میباشد که در یونان قدیم و روم
قدیم بازیگران تئاتر بر چهره میگذاشتند .این تعبیر تلویحاً اشاره بر این مطلب دارد که شخصیت هر کس
ماسکی است که او بر چهره خود میزند تا وجه تمیز او از دیگران باشد (کریمی.)4 :1452 ،
بهعبارت دیگر میتوان گفت :شخصیت به معنی کل وجود ،یعنی رشد جسمی و روانی و تجلی آن در
رفتار انسان می باشد (سروری.)164 :1471 ،
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قرآن کریم از شخصیت بهعنوان شاکله یاد کرده و میفرمایدُ« :قل کُلٌ یَعمَلُ عَلَی شَاکِلَتِهِ فَرَبُکُم اَعلَمُ

بِمَن هُوَ اَهدَی سَبِیلَا»(اسراء« )16/بگو هر کسی بر شاکله خویش عمل میکند و خدای شما به کسی که
راهش از هدایت بیشتری برخوردار است داناتر است».
"شاکله" به معناى خوى و اخالق است (راغباصفهانی .)164 :1112 ،در تعریف شاکله آوردهاند:
شاکله روشی است که اخالق را شکل میدهد (طوسی ،بیتا ،ج )811 :6؛ از اینروست که مؤمن و کافر
طبق طبیعت و خوى و منش خود رفتار مىکنند (طبرسی ،1472 ،ج.)674 :6
با تأملی در بیانات علی(ع) مشخص میگردد که ایشان انسان را موجودی خاص معرفی میکند .ایشان
در خطبهی اول نهجالبالغه به بیان چگونگی آفرینش جسم و روح او پرداختهاند :ثُمَّ جَمَعَ سُبْحَانَهُ مِنْ حَزْنِ
الْأَرْضِ وَ سَهْلِهَا وَ عَذْبِهَا وَ سَبَخِهَا تُرْبَةً سَنَّهَا بِالْمَاءِحَتَّى خَلَصَتْ وَ لَاطَهَا بالبلة حَتَّى لزبت فََجَبَلَ مِنْهَا ُُورَ ًً
ذَاتَ أَحْنَاءٍ وَ وُُُولٍ وَ أَعْضَاءٍ وَ فُصُولٍ أَجْمَدَهَا حَتَّى اسْتَمْسَکَتْ وَ أَُْلَدَهَا حَتَّى َُلْصَلَتْ لِوَقْتٍ مَعْدُودٍ وَ

أجل مَعْلُومٍ ثُمَّ نَفَخَ فِیهَا مِنْ رُوحِهِ فَمَثُلَتْ إِنْسَاناً (نهجالبالغه ،خطبه .)1
«سپس خداوندبزرگ ،خاکی از قسمتهای گوناگون زمین ،از قسمتهای سخت و نرم ،شور و شیرین،
گرد آورد ،آب بر آن افزود تا گلی خالص و آماده شد و با افزودن رطوبت چسبناک گردید که از آن اندامی
شایسته و عضوهایی جدا و به یکدیگر پیوسته آفرید .آن را خشکانید تا محکم شد .خشکاندن را ادامه داد تا
سخت شد تا زمانی معین و سرانجامی مشخص اندام انسان کامل گردید .آنگاه از روحی که آفرید در آن
دمید تا بهصورت انسانی زنده در آمد».
مقصود از "روح" ،همان حقیقت واالیى است که انسان را از سایر جانداران متمایز مىسازد و او را به
تکامل مادى و معنوى میرساند .این یک حقیقت مادى نیست که در پهنه طبیعت سربرآورد و پس از
تفاعلهاى طبیعى نابود گردد (جعفری ،1461 ،ج .)144 :2
علی(ع) سـاختار شخصیت انسان را مرکب از دو فرآیند متفاوت و متضاد روانی میداند که ذاتــی و
غیراکتسابی هستند .حضرت(ع) در این خصوص می فرماید ...«:إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَکَّبَ فِی الْمَلَائِکَةِ عَقْلًا بِلَا
شَهْوَ ًٍ وَ رَکَّبَ فِی الْبَهَائِمِ شَهْوَ ًً بِلَا عَقْلٍ وَ رَکَّبَ فِی بَنِی آدَمَ کِلَیْهِمَا فَمَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ شَهْوَتَهُ فَهُوَ خَیْرٌ مِنَ

الْمَلَائِکَةِ وَ مَنْ غَلَبَتْ شَهْوَتُهُ عَقْلَهُ فَهُوَ شَرٌّ مِنَ الْبَهَائِمِ»(ابن بابویه ،1458 ،ج .)8 :1
«خدای تعالی مالئکه را آفرید و ایشان را عقل داد و بهائم را آفرید و در ایشان شهوت نهاد و بنیآدم را
آفرید و ترکیب کرد در ایشان عقل و شهوت هر دو را و به همین خاطر انسان صاحب مجاهده است و
قابل ترقی و تنزل ،برخالف مالئکه و حیوانات».
عواملی وجود دارند که انتخاب و اراده فرد را دربرگزیدن یکی از دو جنبه عقل و شهوت تحت تأثیر قرار
میدهند و در شکلگیری شخصیت فرد نقش دارند .برای درک صحیح شخصیت انسان باید به عوامل
تکوین شخصیت پرداخت ،اما قبل از پرداختن به این عوامل ،باید توجه داشت که خداىمتعال همه
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موجودات را با آفرینشى مخصوص آفریده است که به سبب آن آفرینش به سوى مطلوب خویش سیر کنند
و به کمال حقیقى خود برسند :فَطَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ)نهجالبالغه ،خطبه « )1به قدرتش خالیق را بیافرید و
مفطور به فطرتى ساخت».
واژه "فطرت" از ماده "فطر" به معناى شکافتن و شکاف (ابنمنظور ،1111 ،ج  )88 :8و به معناى
ابداع و آفرینش ابتدایى میباشد ،زیرا در خلقت گویا پرده عدم و حجاب غیبت دریده مىشود؛ "فطر اهلل
الخلق" همان ایجاد و آفریدن و ابـداع آن است بـر طبیعت و شکـلى که آمـاده فعلى و کارى باشد
(راغباصفهانی .)611 :1112 ،فطرت نیز به مفهوم نوعى خاص از آفرینش است؛ زیرا "فطرت" بر وزن
"فعلة" آمده است و واژه چون بر وزن" فعلة" قرار گیرد ،معناى هیأت و حالت انجامشدن فعل را مىگیرد.
بنابراین "فطرت" به مفهوم نوعى خاص از آفرینش است آفرینشى که آدمى را بهسوى کمال مطلق و به
سمت حقیقت وجودىاش مىخواند (دلشادتهرانی .)181 :1472 ،این حقیقت منشأ و محرک تمام اعمال و
حرکات آدمی است و آنچه موجب اختالف میان مردم است تشخیص مصداق کمال مطلق است
(دلشادتهرانی.)181 :1472 ،
همهی مردمان مفطور به فطرتىاند که حقیقت آن فطرت ،عشق به کمال مطلق است ،یعنى عشق به
کمال بىنقص و جمال بىعیب؛ و تمام فطرتها اعم از انبیا و اولیا ،و مؤمنان و کافران ،و اشقیا و سعدا
همه در این جهت مساوىاند و هیچ تفاوتى ندارند (دلشادتهرانی.)181 :1472 ،
على(ع) در اینباره فرموده است :اللَّهُمَّ دَاحِیَ الْمَدْحُوَّاتِ وَ دَاعِمَ الْمَسْمُوکَاتِ وَ جَابِلَ الْقُلُوبِ عَلَى
فِطَرَاتِهَا شَقِیِّهَا وَ سَعِیدِهَا(نهج البالغه ،خطبه « )72بار خدایا! اى گستراننده هر گسترده ،و اى برافرازنده
آسمانهاى باال برده؛ اى آفریننده دلها ،بر وفق فطرت ،بدبخت بود یا نیکبخت».
این حقیقت منشاء تمام حرکات و سکنات و زحمات آدمیان است و همین حقیقت محرک تمام اعمال
نوع انسان است ،آنچه موجب اختالف مردمان است ،تشخیص کمال و مصداق کمال مطلق است.
هرکس معشوق و محبوب خود را در چیزى مىیابد و همه همت خود را متوجه آن مىنماید ،ولى چون
انسان به فطرت خود رجوع نماید ،در مىیابد که حقیقت وجودش خواهان کمالى است که نقصى نداشته
باشد و عاشق جمالى است که عیبى نداشته باشد ،یعنى معشوق همگان کمال مطلق است (دلشادتهرانی،
.)182 :1472
هرچند فطرت یکی از عواملیست که تأثیر بسزایی در شکلگیری شخصیت افراد دارد اما از آنجا که
در تمام انسانها تمایل به خوبیها و کمال به یک اندازه وجود دارد ،و تأثیر فطرت بر شخصیت همگان به
یک اندازه است (دلشادتهرانی ،)182 :1472 ،لذا در این پژوهش از آن بهعنوان یک عامل یاد نشده و تنها
عواملی ذکر شده است که باعث رشد و شکوفایی فطرت آدمی و یا باعث کمرنگ شدن آن میگردند.
با بررسی و تحقیق در سخنان حضرت علی(ع) میتوان عوامل مؤثر بر شکلگیری شخصیت را سه
عامل «خانواده»« ،محیط» و «اراده» دانست .هیچیک از این عوامل علت تامه تربیت نیستند ،بلکه این
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عوامل به نحو اقتضا در شکلگیری شخصیت مؤثرند و آن چیزى که در تربیت آدمى غیرقابل تغییر است و
همه چیز آدمى بهنحوى به آن باز مىگردد ،فطرت آدمى است .اما در هر صورت این عوامل نقشى جدى
در تشکیل شخصیت آدمى دارند پس باید به درستى شناسایى و در جهت تربیت مطلوب بهرهگیرى
شوند(دلشادتهرانی.)182 :1472 ،
 .1خانواده
خانواده بهمنزله درختی است که فرزندان میوههای آن هستند ،تأثیرگذارترین عامل بر ساختار شخصیت
افراد ،والدین میباشند که پایههای خانواده را تشکیل میدهند .قرآن کریم آغاز شکلگیری شخصیت و
رشد انسان را از زمان تشکیل نطفه میداند .این شاکله با مشارکت زن و مرد شکل میگیرد".اِنَّا خَلَقنَا
الِانسانَ مِن ُنطفَهٍ اَمشَاجٍ نَبتَلِیهِ فََجَعَلنَاهُ سَمِیعاً بَصِیراً"(دهر« )2 /ما انسان را از نطفهاى مختلط بیافریدیم،
امتحان کردیم و استعدادهاى او را به فعلیت تبدیل نمودیم و او را شنوا و بینا ساختیم».
راغب گوید" :امشاج" یعنی مخلوطی از خون و آن عبارت است از قوای مختلفی که خدای تعالی با
نطفه قرار داده است (راغباصفهانی .)762 :1112 ،در مجمعالبحرین آمده است" :امشاج" یعنی اخالط و
"من نطفة امشاج" گفته شده زیرا آب مرد با آب زن مخلوط میشود و خون نطفه به مدت چهل شب
مخلوط میشود (طریحی ،1478 ،ج  .)441 :2مفسران در خصوص واژه "مشج" نظری شبیه به لغویون
دارند .طبرسی میگوید":مشج" یعنی مخلوطی از آب مرد و زن در رحم ،هر کدام از این دو آب بر دیگری
غالب شود ،فرزند شبیه به او میگردد (طبرسی ،1477 ،ج  .)616 ،11نطفه را از "أمشاج" گفتهاند یا از آن
جهت که اخالط یا عناصر ،یا استعدادهاى اعضا و قوا در آن مخلوط است ،یا دو آب مرد و زن در آن
اختالط پیدا مىکند (گنابادی ،1115 ،ج .)222 :1
خانواده نخستین محیط مؤثر در شخصیت است که به ساماندهى شاکله تربیتى انسان مىپردازد .این
محیط بهدلیل روابط عاطفى ،الگودهى و فرهنگسازى در آن ،پایدارترین تأثیرات عاطفى ،روحى ،اخالقى
و رفتارى را در ساختار شخصیت انسان فراهم مىکند .نقش خانواده در شخصیت آدمى در جهات مختلف
نقشى اساسى دارد .خانواده ،نحوه مدیریت خانه ،بهداشت خانواده ،آموزشهاى درونخانوادگى ،دیدگاهها و
رفتارهاى تربیتى ،باورها ،اعتقادات و  ...همه و همه بهشدت فرد را تحت تأثیر قرار مىدهد ،بهویژه آنکه
دوران ارتباطهاى خانوادگى طوالنى است و بهخصوص در سالهاى اول زندگى فرد که دامنه این تأثیرات
بسیار گستردهتر و نفوذشان بسیار بیشتر است .یونگ معتقد است :در مرحلهی کودکی ،آنچه ممکن است
شخصیت کودک خوانده شود چیزی نیست ،مگر انعکاس شخصیت والدین او .واضح است که پس از آن،
والدین نفوذ زیادی بر شکلگیری شخصیت کودک اعمال میکنند .آنها میتوانند بهوسیله شیوهای که
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نسبت به کودک رفتار میکنند ،به رشد شخصیت او کمک کنند یا مانع آن شوند (دوان شولتز:1451 ،
.)112
على(ع) در توصیفهاى خود دربارهی رسولخدا(ص) به خانواده اشاره فرموده است :حَتَّى أَفْضَتْ کَرَامَةُ
اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى إِلَى مُحَمَّدٍ ص فَأَخْرَجَهُ مِنْ أَفْضَلِ الْمَعَادِنِ مَنْبِتاً وَ أَعَزِّ الْأَرُومَاتِ مَغْرِساً مِنَ الشََّجَرَ ًِ الَّتِی

َُدَعَ مِنْهَا أَنْبِیَاءَهُ وَ انْتََجَبَ مِنْهَا أُمَنَاءَهُ عِتْرَتُهُ خَیْرُ الْعِتَرِ وَ أُسْرَتُهُ خَیْرُ الْأُسَرِ وَ شََجَرَتُهُ خَیْرُ الشََّجَرِ(نهجالبالغه،
خطبهی .)24
«تا آنکه تشریف بزرگوارى از سوى خداى بارى به محـمد(ص) رسید ،و او را از بهـترین خاندان و
گرامىترین دودمان برکشید .از درختى که پیامبران خود را از آن جدا کرد و امینان خویش را برگزید و
بیرون آورد .فرزندان او بهترین فرزندانند ،خاندانش نیکوترین خاندان و دودمان او بهترین دودمان».
خانواده عامل انتقال فرهنگ ،تمدن ،ادب و سنن است و اهمیت آن همیشگی است و برای دوام و
بقای جامعه و تمدن و فرهنگ ،راهی جز آن وجود ندارد (قائمی.)41 :1471 ،
خانواده همچون زمینی است که کودکان ،گیاهان آن بهشمار میروند .قرآن کریم میفرماید« :والبَلَدُ
الطَیِب یَخرُجُ نَباته بِاذنِ رَبِّهِ والَذى خبث ال یَخرج اال نَکدا» (اعراف« .)58 ،و سرزمین خوب ،گیاه آن به
فرمان پروردگارش میروید ،و زمین بد ،جز اندک گیاهی از آن پدید نمیآید».
پیوند ازدواج شالوده تولید شخصیتهای نسل بعد است ،حضرت در این باره میفرمایند :أَنَّ لِکُلِّ عَمَلٍ
نَبَاتاً وَ کُلُّ نَبَاتٍ لَا غِنَى بِهِ عَنِ الْمَاءِ وَ الْمِیَاهُ مُخْتَلِفَةٌ فَمَا طَابَ سَقْیُهُ طَابَ غَرْسُهُ وَ حَلَتْ ثَمَرَتُهُ وَ مَا خَبُثَ

سَقْیُهُ خَبُثَ غَرْسُهُ وَ أَمَرَّتْ ثَمَرَتُهُ (نهجالبالغه ،خطبه « .)184هر نهالی که به پاکی نشانده شده و ریشه در
آب پاک داشته باشد ،پاک میماند و درختی شیرین بار میشود .اما نهالی که به ناپاکی غرس شود و در
آب ناپاک ریشه بدواند درختی ناپاک شده و ثمره تلخ به بار میآورد» (معادیخواه.)178 :1116 ،
اصالت و شرافت خانوادگی چنان اهمیتی دارد ،که میتواند بهعنوان معیاری اطمینانبخش در مسائل
تربیتی استفاده شود :أَوْلَى النَّاسِ بِالْکَرَمِ مَنْ عَرَّقَتْ فِیهِ الْکِرَامُ(مجلسی ،1114 ،ج « )161 :71سزاوارترین
مردم به بزرگواری کسی است که بزرگواران در او ریشه دارند».
وراثت بسترى است که خویها و رفتارهاى آدمى را سامان مىدهد و بىشک ،شرافت وراثت در تربیت
تاثیرى بسزا دارد :حُسْنُ الْأَخْلَاقِ بُرْهَانُ کَرَمِ الْأَعْرَاقِ (تمیمیآمدی« )1111:486 ،سجایای اخالقی ،دلیل
پاکی وراثت و فضیلت ،ریشه خانوادگی است».
حضرت علی(ع) در مورد نسب از کلمه "عرق" استفاده کرده اند ،این همان کلمه "ژن" است که
باعث و عامل انتقال خصوصیات ارثی معینی از نسلی به نسل دیگر هستند (شریعتمداری.)61 :1461 ،
هنگامیکه بعد از جنگ نهروان به حضرت گفته شد :همه خوارج کشته شدند ،حضرت(ع) فرمود :کَلَّا وَ
اللَّهِ إِنَّهُمْ نُطَفٌ فِی أَُْلَابِ الرِّجَالِ وَ قَرَارَاتِ النِّسَاء کُلَّمَا نََجَمَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قُطِعَ حَتَّى یَکُونَ آخِرُهُمْ لُصُوُاً
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سَلَّابِینَ(نهجالبالغه ،خطبهی « )61به خدا سوگند اینطور نیست ،اینها به شکل نطفه در صلب مردها و
رحم زنها جای دارند هرگاه شاخهای از آنها رشد کند قطع خواهد شد تا اینکه آخرین گروه اینها دزد و
راهزن خواهند شد».
علی(ع) با این کالم اشاره نموده که به زودی عدهای از آنها یافت میشود ،عاقبت ،آنها را اینگونه
بیان نمود که عاقبت آنها اشرار و راهزن خواهند شد ،مانند شبیب و قطریبنفَجا ً و ...؛ تاریخ نشاندهندهی
صدقگفتار علی(ع) میباشد (بحرانی .)166 :1115 ،عقیده و منش خوارج نسل به نسل از طریق وراثت
منتقل شد و همانگونه که امام(ع) پیشگویی فرموده بود سالهای بعد ،بلکه قرنهای بعد نیز گروهی
پابهعرصه وجود گذاشتند که راه خوارج را ادامه دادند .از طرفی آنها که در نهروان حاضر شدند تمام
خوارج نبودند ،گروه دیگری وجود داشت که در میدان جنگ حاضر نبودند و همان راه را ادامه دادند (مکارم
شیرازی ،1117 ،ج .)672 :2
امام علی(ع) در عهدنامه مالکاشتر به او سفارش کرده که کارهای کلیدی و مسئولیتهای مهم را در
حکومت و جامعهاسالمی بهدست افرادی بسپارد که گوهر نیک و شایسته دارند و از افراد با بهترین وراثت
برای این منصبها در جامعهاسالمی استفاده کند .آنجا که میفرماید :ثُمَّ الْصَقْ بِذَوِی الْمُرُوءَاتِ وَ
الْأَحْسَابِ وَ أَهْلِ الْبُیُوتَاتِ الصَّالِحَةِ (نهجالبالغه ،خطبهی« )84و آنانکه گوهری پاک دارند و از خانوادههای
صالح و شریف و شایسته اند.»...
ل الــرَّجُلِ کَـرُمَ مَغیبُهُ و مَحـضره (تمـیمـی-
علـی(ع) در سخنی دیگـر میفــرمایند :إذا کَرُمَ أُ ُ
آمدی«)221 :1111،وقتی که ریشه آدمی شرافت داشته باشد ،آشکار و نهانش شریف خواهد بود».
علی(ع) در سخنان دیگری نیز به بیان برتریهای نسبی خود میپردازند و به معاویه گوشزد میکنند
که نه تنها از نظر ویژگیهای اکتسابی ما از شما برتریم بلکه در ویژگیهای وراثتی ما در حد اعلی قرار
داریم ،حضرت(ع) در پاسخ به نامه معاویه که در قسمتی از آن اشاره کرده بود که من و تو در نسب یکی
هستیم ،چنین مینویسد :وَ أَمَّا قَوْلُكَ إِنَّا بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ فَکَذَلِكَ نَحْنُ وَ لَکِنْ لَیْسَ أُمَیَّةُ کَهَاشِمٍ وَ لَا حَرْبٌ
کَعَبْ دِ الْمُطَّلِبِ وَ لَا أَبُو سُفْیَانَ کَأَبِی طَالِبٍ وَ لَا الْمُهَاجِرُ کَالطَّلِیقِ وَ لَا الصَّرِیحُ کَاللَّصِیقِ وَ لَا الْمُحِقُّ کَالْمُبْطِلِ وَ

لَا الْمُؤْمِنُ کَالْمُدْغِلِ وَ لَبِئْسَ الْخَلْفُ خَلْفٌ یَتْبَعُ سَلَفاً هَوَى فِی نَارِ جَهَنَّمَ(نهجالبالغه ،نامهی .)17
«و اینکه ادّعا کردى ما همه فرزندان «عبدمناف» هستیم ،آرى چنین است ،امّا جدّ شما «امیّه» چونان
جدّ ما «هاشم» ،و «حرب» همانند «عبدالمطلّب» ،و «ابوسفیان» مانند «ابوطالب» نخواهند بود ،هرگز
ارزش مهاجران چون اسیران آزاد شده نیست ،و حاللزاده همانند حرامزاده نمىباشد ،و آنکه بر حق است
با آن که بر باطل است را نمى توان مقایسه کرد ،و مؤمن چون مفسد نخواهد بود ،و چه زشتند آنان که
پدران گذشته خود را در ورود به آتش پیروى کنند».
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حضرت(ع) نسب خود را "ُریح" خوانده یعنی دارای نسب خالص و نسب معاویه را "لصیق" خوانده
یعنی پسرخوانده (ابنمیثم ،اختیارمصباحالسالکین ،)158 :یا کسی که در اصل و نسبش شک وجود دارد
(مهیار )422 :و زنازاده ای که به غیر پدرش نسبت داده میشود (بحرانی ،1111 ،ج .)421 :1
علی(ع) در این خطبه به شرافت نسبى خود از طریق پدرانى پرداخته که از عبدمناف منشعب شدهاند و
ظاهر است که هر کدام از سه نفر در سلسله پدران امام(ع) برتر هستند از آنان که در سلسله آباء معاویه
قرار دارند ...امتیاز دوم ،فضیلت او ،به سبب مهاجرت با رسول خداست و پستى دشمنش بهدلیل اینکه آزاد
شده و پسر آزاد شده است و این فضیلت اگر چه امرى است خارج از ذات ،اما منشأ آن نیکو پذیرفتن
اسالم است که امرى نفسانى مىباشد و پستى طرف مقابلش امرى عارضى است .در هر دو طرف حقیقتى
است که در نسل گذشته واقع شده و آن واقعیت براى نسل بعد در یک طرف مایه افتخار و در طرف دیگر
مایه شرمسارى است( ...بحرانی ،1111 ،ج .)424-422 :1
البته تأثیر نسب در شخصیت ،علت تامه نیست ،چنانکه انسانى با نسب نادرست مىتواند بهدرستى
گراید و انسانى با نسب درست به نادرستى میل کند .امام(ع) در این سخن هم این حقیقت را آشکارا بیان
فرموده است که انسان مىتواند با وجود نسـبی ناپاک ،به پاکى گراید و راه هـدایت پـیـش گیرد و از
ایـنرو معاویه را مـذمت مىنماید که چـرا با پیروی از خــاندانی با نسب ناپـاک راه هــدایت را بـرخود
میبندد (دلشادتهرانی)164 :1472 ،
علی(ع) در نامه دیگری خطاب به معاویه میفرمایند :لَمْ یَمْنَعْنَا قَدِیمُ عِزِّنَا وَ لَا عَادِیُّ طَوْلِنَا عَلَى
قَوْمِكَأَنْ خَلَطْنَاکُمْ بِأَنْفُسِنَا فَنَکَحْنَا وَ أَنْکَحْنَا فِعْلَ الْأَکْفَاءِ وَ لَسْتُمْ هُنَاكَ وَ أَنَّى یَکُونُ ذَلِكَ وَ مِنَّا النَّبِیُّ وَ مِنْکُمُ
الْمُکَذِّبُ وَ مِنَّا أَسَدُ اللَّهِ وَ مِنْکُمْ أَسَدُ الْأَحْلَافِ وَ مِنَّا سَیِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الَْجَنَّةِ وَ مِنْکُمْ ُِبْیَةُ النَّارِ وَ مِنَّا خَیْرُ

نِسَاءِ الْعَالَمِینَ وَ مِنْکُمْ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ فِی کَثِیرٍ مِمَّا لَنَا وَ عَلَیْکُمْ فَإِسْلَامُنَا قَدْ سُمِعَ وَ جَاهِلِیَّتُنَا (نهجالبالغه،
نامهی .)25
«اینکه با شما طرح خویشاوندى ریختم ،ما از طایفه شما همسر گرفتیم ،و شما از طایفه ما همسر
انتخاب کردید ،و برابر با شما رفتار کردیم ،عزّت گذشته ،و فضیلت پیشین را از ما باز نمىدارد ،شما چگونه
با ما برابرید درحالیکه پیامبر(ص) از ماست ،و دروغگوى رسوا از شما ،حمزه شیر خدا از ماست ،و
ابوسفیان از شما ،دو سیّد جوانان اهل بهشت از ما ،و کودکان در آتش افکنده شده از شما ،و بهترین زنان
جهان از ما ،و زن هیزمکش دوزخیان از شما ،از ما این همه فضیلتها ،و از شما آن همه رسوایىهاست،
اسالم ما را همه شنیده ،و شرافت ما را همه دیدهاند».
منــظور از"سیدا شـباب اهل الَجنة" امامحسن و امامحسین(ع) میباشد و "ُبیّة النار" فـرزند
مـروانبنحکم میباشد که در زمان خبر دادن حضرت ،کودک بود و در بزرگسالیاش کفر را اختیار کرد و
اهل آتش گردید" .خیر النساء" :حضـرت فاطـمه(س) ،و "حمـّالة الحطب" :عمهی معاویه أمّجمیل
بنتحرب میباشد (سرخسی.)211 :1118 ،

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 3131

89

واژه "عادى" منسوب به عاد است که قوم حضرت هود پیغمبر مىباشند و این نسبت کنایه از قدیم
بودن فضیلت و شرافت بنىهاشم بر بنىامیه مىباشد" ....و لستم هناك" ،کنایه از دورى بنىامیه از درجه
هم کفوى با بنىهاشم در ازدواج است .امام(ع) با بیان مقایسه میان حاالت بنىهاشم و بنىامیه که در
برابر هر رذیلتی براى عدهاى از بنىامیه ،فضیلتی براى افرادى از بنىهاشم ذکر کرده ،ادعاى خود را که
لیاقت نداشتن بنىامیه براى آمیزش با بنىهاشم بوده اثبات کرده است ...جمله "فاسالمنا ،"...نیز اشاره به
آن است که شرافت خانوادگى آن حضرت اختصاص به دوران اسالم ندارد بلکه در دوران جاهلیت هم به
داشتن اخالق نیکو و خصلتهاى پسندیده معروف بودهاند (بحرانی  ،1111،ج .)111-142 :1
 .1-1نقش مادر

آموزههای اسالم راهنمای رشد بهسوی کماالت انسانی است .این راهنمای هدایتی به همه ابعاد وجودی
بشر و زندگی او توجه داشته و ضمن تجلیل شخصیت انسان ،به تبیین سبک زندگی نیز اهتمام میورزد .از
اینرو به همه آن چیزی که در ساخت انسانسالم و جامعهی سالم و تحقق اهداف وجود انسان ،یعنی
خدایی شدن کمک میکند ،توجه ویژهای مبذول داشته است .تمایالتی که امروز در وجود زن یا مردی
شکل میگیرد و به تدریج ،به خلق و خوی ثابت تبدیل میشود ،زمینهساز پیدایش این تمایالت در
فرزندانی است که در آینده از آنها به وجود خواهند آمد.
مادر مسئولیتهای پرورشی ویژهای بهعهده دارد که مرد از آن محروم است .در آموزشگاه بزرگ حیات،
نقش اول در تعیین ساختار شخصیت کودک برعهده مادر است .او محور عاطفی خانواده را در ید قدرت
خویش دارد و محبتش سبب رشد عاطفی میگردد .حاصل این ویژگی و نقشپذیری کودک از افعال و
اقوال مادر است ،که آینده او را معنی میبخشد .مادر از طریق تجلی صفات ثانویه میتواند ،انسانهایی
وارسته و زنان و مردانی بزرگ و با فضیلت به حیات اجتماعی و تاریخ بشری تقدیم و نقش مستقیم خود را
در صـحنههای سیـاسی ،اجتـماعی و فرهنگی ایفا نماید؛ لذا گفته میشود :نقش زن در خانواده از
محورىترین نقشها است چرا که دو وظیفه بسیار اساسى و حیاتى در خانواده به عهده زن گذاشته شده
است :وظیفه همسرى و وظیفه مادرى .این دو نقش از حیاتىترین و اصیلترین نقشها در ایجاد سالمت
در جامعه مىباشد .در وظیفه همسری ،زن بایستی همه وجوه معاشرت نیکو با شوهر را رعایت نماید
(موسوی ،1115 ،ج .)417 :8
بر همین اساس ،مسأله انتخاب همسر نیز در همین راستا حائز اهمیت میشود .قسمت اعظم وراثت به
نقش مادر بستگی دارد و این مسأله میرساند که مادر اهمیت بیشتری نسبت به انتقال ویژگیها به
فرزندان را دارد .علی(ع) با توجه به تأثیر قانون وراثت بر فرزندان میفرماید :ایاکُم و تَزویجُ الحمقاءفَإِنَّ
ُُحْبَتَهَا بَلَاء و وَلدَها ضیاعٌ (بروجردی،1456 ،ج « )242 :28از ازدواج با شخص احمق و کمخرد بپرهیز
که مصاحبت با او بال و فرزند او -از نظر اخالقی– تباه شده خواهد بود».
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علی(ع) میفرمایند :مَنْ تُرْضِعُ أَوْلَادَکُمْ فَإِنَّ الْوَلَدَ یَشِبُّ عَلَیْهِ(کلینی ،1117 ،ج « )11 :6نگاه کنید کدام
زن به فرزند شما شیر میدهد زیرا فرزند بر آن رشد میکند».
طبیعی است که مادر با شیردهی خود فقط فرزند خود را تغذیه جسمی نمیکند؛ بلکه تغذیه عاطفی،
اعتقادی ،شخصیتی و در واقع تمامی وجود فرزند از شیردهی متأثر میگردد و این بنابر تعبیر امام علی(ع)،
یکی از مهمترین نقشهای زن در خانواده است .در آموزشگاه بزرگ حیات ،نقش اول در تعیین ساختار
شخصیت کودک بر عهدهی مادر است .او محور عاطفی خانواده را در ید قدرت خویش دارد و محبتش
سبب رشد عاطفی میگردد .حاصل این ویژگی و نقشپذیری کودک از افعال و اقوال مادر است ،که آینده
او را معنی میبخشد و از طریق تجلی صفات ثانویه میتواند ،انسانهایی وارسته و زنان و مردانی بزرگ و
با فضیلت به حیات اجتماعی و تاریخ بشری تقدیم و نقش مستقیم خود را در صحنههای سیاسی ،اجتماعی
و فرهنگی ایفا نماید؛ وظیفه همسرى و وظیفه مادری از حیاتىترین و اصیلترین نقشها در ایجاد
سالمت در جامعه مىباشد .در وظیفه همسری ،زن بایستی همه وجوه معاشرت نیکو با شوهر را رعایت
نماید(موسوی ،1115 ،ج .)417 :8
آلپورت نیز به نقش مادر بر پرورش کودک تأکید میکند و معتقد است :زمانی که نفس پرورش مییابد
تعامل اجتماعی ما با والدینمان بسیار مهم است .با اهمیتترین آنها رابطه کودک با مادر بهعنوان منبع
اصلی محبت و امنیت است .اگر مادر ،محبت و ایمنی را تأمین کند نفس به تدریج ،طی هفت مرحله
پرورش مییابد و کودک به رشد روانی مثبت دست مییابد (دوان شولتز.)255 :1451 ،
نقش بسیار تعیینکننده مادر از هنگام انعقاد نطفه تا رسیدن به سن آموزش و رفتن به مدرسه ،در
مقایسه با نقش پدر در این مقطع بسیار با اهمیتتر است ،زیرا در دوران جنینی و شیرخوارگی مادر نقش
بیشتری دارد که قبالً به آن اشاره شد .نقش مادری مهارتی است که در وجود زن نهاده شده و غفلت و
اشتباه در آن موجب تباهی جامعه و مراقبت از آن ،جامعهای متکامل پدید میآورد .چرا که اگر مردانی باید
باشند که اساس و بنیان جامعه را بسازند تنها مادر است که آنها را پرورش میدهد :الْوَلَدُ مَطْبُوعٌ عَلَى حُبِّ
أُمِّه (تمیمیآمدی« )111 :1111 ،فرزند (از نظر اخالق ،طبیعت و دیانت) ساخته شده مادرش است».
 .1-2نقش پدر

کودک در مسیر رشد از افراد بسیاری اثر میپذیرد و تحت تأثیر دیدهها و شنیدههای بسیاری است .همه
آنهایی که اطراف او هستند و بهنحوی مدل و الگوی کودک هستند .اما پدر نقش مؤثرتری دارد .رفتار
پدر در سنین خردسالی فرزند برای او همه چیز است :پدر از نظر تربیتی به منزله راهنما و معلم ،مرشد
فکری و عملی و الگوی رفتاری است .طفل :محبت ،شفقت ،وفاداری ،خلوص و صفا ،رشادت و شهامت،
ادب و تواضع ،عزت نفس ،سجایای اخالقی ،درستکاری ،پشتکار ،سربلندی ،شرافت و صداقت و  ....را از
پدر کسب میکند.
علی(ع) که خود یک "پدر" است و فرزندانی شریف و تأثیرگذار در تاریخ بشریت همچون امامحسن(ع)
و امام حسین(ع) و حضرت زینب(س) را به جوامع انسانی تحویل داده است هم در اندیشه و هم در عمل
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خود را در تربیت و پرورش فرزندان از جنبههای گوناگون مسئول و متعهد میدانست و از همین رو در
تالشی دقیق و با نظارت و مراقبتی مستمر به این امر مهم و محوری اهتمام ویژه داشت .در سیرهی
تربیتی امام علی(ع) وظیفه سنگین پدر مورد توجه قرار گرفته است (اسحاقی.)168 :1451 ،
نامهی علی(ع) به امام حسن(ع) نمونهای بزرگ از رهنمودهای تربیتی آن حضرت (ع) میباشد که در
متن آن آموزشها و روشها و راهکارهای ارزشمندی نهفته است .از جمله اینکه حضرت میفرمایند :أَیْ
بُنَیَّ إِنِّی لَمَّا رَأَیْتُنِی قَدْ بَلَغْتُ سِنّاً وَ رَأَیْتُنِی أَزْدَادُ وَهْناً بَادَرْتُ بِوَُِیَّتِی إِلَیْكَ وَ أَوْرَدْتُ خِصَالًا مِنْهَا قَبْلَ أَنْ
یَعَْجَلَ بِی أَجَلِی دُونَ أَنْ أُفْضِیَ إِلَیْكَ بِمَا فِی نَفْسِی وَ أَنْ أُنْقَصَ فِی رَأْیِی کَمَا نُقِصْتُ فِی جِسْمِی أَوْ یَسْبِقَنِی
إِلَیْكَ بَعْضُ غَلَبَاتِ الْهَوَى أَوْ فِتَنِ الدُّنْیَا فَتَکُونَ کَالصَّعْبِ النَّفُورِ وَ إِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ کَالْأَرْضِ الْخَالِیَةِ مَا أُلْقِیَ
فِیهَا مِنْ شَیْءٍ قَبِلَتْهُ فَبَادَرْتُكَ بِالْأَدَبِ قَبْلَ أَنْ یَقْسُوَ قَلْبُكَ وَ یَشْتَغِلَ لُبُّكَ لِتَسْتَقْبِلَ بَِجِدِّ رَأْیِكَ مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدْ
کَفَاكَ أَهْلُ التََّجَارِبِ بُغْیَتَهُ وَ تََجْرِبَتَهُ فَتَکُونَ قَدْ کُفِیتَ مَئُونَةَ الطَّلَبِ وَ عُوفِیتَ مِنْ عِلَاجِ التََّجْرِبَةِ فَأَتَاكَ مِنْ

ذَلِكَ مَا قَدْ کُنَّا نَأْتِیهِ وَ اسْتَبَانَ لَكَ مَا رُبَّمَا أَظْلَمَ عَلَیْنَا(نهجالبالغه ،نامهی «)41پسرم هنگامىکه دیدم
سالیانى از من گذشت ،و توانایى رو به کاستى رفت ،به نوشتن وصیّت براى تو شتاب کردم ،ارزشهاى
اخالقى را براى تو برشمردم .پیش از آنکه أجل فرا رسد ،رازهاى درونم را به تو منتقل نکرده باشم ،در
نظرم کاهشى پدید آید چنانکه در جسمم پدید آمد ،پیش از آنکه خواهشها و دگرگونىهاى دنیا به تو
هجوم آورند و پذیرش و اطاعت مشکل گردد ،زیرا قلب نوجوان چونان زمین کاشته نشده ،آماده پذیرش
هر بذرى است که در آن پاشیده شود .پس در تربیت تو شتاب کردم ،پیش از آنکه دل تو سخت شود و
عقل تو به چیز دیگرى مشغول گردد ،تا به استقبال کارهایى بروى که صاحبان تجربه ،زحمت آزمون آن
را کشیدهاند و تو را از تالش و یافتن بىنیاز ساختهاند ،آنچه از تجربیّات آنها نصیب ما شد ،به تو هم
رسیده و برخى از تجربیّاتى که بر ما پنهان مانده بود براى شما روشن گردد».
اگر فرزند در عنفوان جوانى تربیت نگردد و قواى نفسانىاش در جهت پیروى از عقل هدایت نشود این
آمـادگى را خواهد داشت که به سمت قوای حیوانی متمایل شود ،و از آنچه شایسته اوست باز ماند .در
اینصورت مانند شتری سرکش مىگردد که جذب او به سمت حقیقت دشوار مىگردد .قلب نوجوان خالى
از هر نوع نقش عقیدتى و غیرعقیدتى است و آماده پذیرش هر نوع نقشى میباشد .حضرت قلب نوجوان را
تشبیه فرموده به زمینى خالى از گیاه و زراعت که پذیراى هر نوع بذرى است که در آن بیفشانند (بحرانی،
 ،1111ج .)18 :8
علی (ع) در ادامه میافزایند :کَأَنِّی بِمَا انْتَهَى إِلَیَّ مِنْ أُمُورِهِمْ قَدْ عُمِّرْتُ مَعَ أَوَّلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ فَعَرَفْتُ
َُفْوَ ذَلِكَ مِنْ کَدَرِهِ وَ نَفْعَهُ مِنْ ضَرَرِهِ فَاسْتَخْلَصْتُ لَكَ مِنْ کُلِّ أَمْرٍ نَخِیلَهُ وَ تَوَخَّیْتُ لَكَ جَمِیلَهُ وَ َُرَفْتُ
عَنْكَ مََجْهُولَهُ وَ رَأَیْتُ حَیْثُ عَنَانِی مِنْ أَمْرِكَ مَا یَعْنِی الْوَالِدَ الشَّفِیقَ وَ أَجْمَعْتُ عَلَیْهِ مِنْ أَدَبِكَ أَنْ یَکُونَ

ذَلِكَ وَ أَنْتَ مُقْبِلُ الْعُمُرِ وَ مُقْتَبَلُ الدَّهْرِ ذُو نِیَّةٍ سَلِیمَةٍ وَ نَفْسٍ َُافِیَة (نهجالبالغه ،نامهی  «)41با مطالعه
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تاریخ گذشتگان ،گویا از اوّل تا پایان عمرشان با آنان بودهام ،پس قسمتهاى روشن و شیرین زندگى آنان
را از دوران تیرگى شناختم ،و زندگانى سودمند آنان را با دوران زیانبارش شناسایى کردم ،سپس از هر
چیزى مهم و ارزشمند آن را ،و از هر حادثهاى ،زیبا و شیرین آن را براى تو برگزیدم و ناشناختههاى آنان
را دور کردم ،پس آنگونه که پدرى مهربان نیکىها را براى فرزندش مىپسندد ،من نیز بر آن شدم تو را
با خوبىها تربیت کنم ،زیرا در آغاز زندگى قرار دارى ،تازه به روزگار روى آوردهاى و نیّتى سالم و روحى با
صفا دارى».
علی(ع) تأکید کردهاند برای تربیت فرزند باید از علوم و تجربیات گذشتگان نیز بهره گرفت و در اختیار
فرزند قرار داد یعنی تربیت باید با آگاهی و علم باشد.
 .2محیط
منظور از محیط ،فضایی است که فرد پس از تولد در آن قرار میگیرد ،نخستین محیط که تاثیر بهسزایی
در تشکیل شخصیت فرد دارد محیط خانواده است که در مبحث تربیت به آن پرداخته شد .در این مبحث
محیطهای خارج از خانواده مورد بررسی قرار خواهد گرفت که هر کدام در شکلگیری شخصیت فرد تأثیر
بسزایی دارند.
 .2-1گروه همساالن

یکی از نیازهای اساسی در دوران نوجوانی دوستیابی است .در این دوره نوجوان در پی کسب استقالل از
خانواده است و بهطور طبیعی به گروه همساالن گرایش پیدا میکند .دوستیهای سطحی و تصادفی
دوران کودکی تبدیل به دوستیهای عمیق و انتخابی میشود ،گرچه از تعداد دوستان کاسته میشود اما بر
استحکام آن افزوده میشــود .در این دوره نوجوان که در آستانهی زندگی اجتــماعی قرار گرفته است
میتواند بوسیله رفیق شخصیت و استعدادهایش را به فعلیت برساند ،دوست و رفیق در شکلگیری
شخصیت افراد نقش بسیار مهمی دارد ،زیرا حاالت و اقوال و افعال انسان به سرعت تحت تأثیر همنشین
قرار میگیرد .انسان موجودى اجتمـاعى و اهل رفاقت و معاشـرت است ،بـدینوسیله ،هـم نیاز فطرى
خود را پاسخ مىدهد ،تأثیر مىگذارد و هم تأثیر مىپذیرد .از اینرو محیط رفاقت و معاشرت از محیطهایى
است که به نحو اقتضا ،نه علت تامه در جهت مثبت و منفى در شخصیت افراد تأثیر دارد؛ بههمین جهت
است که توجه به نوع رفاقت و معاشرت در تربیت امرى ضرورى و اساسى است.
همساالن به شکلهای خاص بر شخصیت فرد تأثیر میگذارند .آنها از راههای منحصربهفرد و عمده،
در شکلگیری شخصیت ،رفتار اجتماعی ،ارزشها و نگرشهای دیگر دخالت دارند .کودکان از طریق
سرمشقدهی اعمالی که قابلتقلید است ،با تقویت یا تنبیه پاسخهای خاص و یا ارزشیابی فعالیتهای
یکدیگر و بازخوردی که به یکدیگر میدهند ،در یکدیگر تأثیر میگذارند (جان پروین و اى.)11 :1451 ،
علی(ع) توجه ویژهای به نقش دوست در تأثیرگذاری بر شخصیت داشتهاند و ضمن بیان آثار مثبت و
منفی دوستان ،فرزندانشان را به همنشینی با دوستان صالح و شایسته توصیه مینمودند.
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إِنَّمَا سُمِّیَ الرَّفِیقُ رَفِیقاً لِأَنَّهُ یَرْفَقُكَ عَلَى َُلَاحِ دِینِكَ فَمَنْ یَرْفَقُكَ عَلَى َُلَاحِ دِینِكَ فَهُوَ الرَّفِیقُ الشَّفِیقُ

(تمیمیآمدی« )274 ،1111 ،بهدرستى که نامیده نشده رفیق مگر از براى این که او نفع مىرساند ترا بر
آنچه صالح دین توست پس کسى که یارى کند تو را بر صالح دین تو پس اوست رفیق مهربان».
رفیق از ریشه رفق گرفته شده به معنای همدم و همراه و مصاحب میباشد (ابنمنظور ،1111 ،ج :11
 )121و بر وزن فعیل به معنى نفع رساننده و یارىکننده است و رفیق را رفیق گویند به اعتبار اینکه نفع
مىرساند رفیقش در آنچه صالح دین او در آن باشد (خوانساری ،1466 ،ج .)51 :4
حضرت سفارش زیادی بر انتخاب همنشین کردهاند از جمله این که میفرمایند :قَارِنْ أَهْلَ الْخَیْرِ تَکُنْ
مِنْهُمْ وَ بَایِنْ أَهْلَ الشَّرِّ تَبِنْ عَنْهُم (تمیمیآمدی )812 :1111 ،یعنى اگر با اهل خیر همراهى کنى همـرنگ
آنان میشوی ،یا به اعتبار این است که صحبت اهل خیر در او اثر میکند و او را از اهل خیر میکند ،یا
این که خداوند از روى تفضل به مجرّد همراهى او با اهل خیر او را نیز از اهل خیر مىشمارد و با ایشان
محشور میکند (خوانساری ،1466 ،ج .)818 :1
در جای دیگر میفرمایند :مَُجَالَسَةُ الْأَشْرَارِ تُورِثُ سُوءَ الظَّنِّ بِالْأَخْیَارِ وَ مَُجَالَسَةُ الْأَخْیَارِ تُلْحِقُ الْأَشْرَارَ
بِالْأَخْیَارِ وَ مَُجَالَسَةُ الْأَبْرَارِ لِلْفُی جَّارِ تُلْحِقُ الْأَبْرَارَ بِالْفَُجَّارِ فَمَنِ اشْتَبَهَ عَلَیْکُمْ أَمْرُهُ وَ لَمْ تَعْرِفُوا دِینَهُ فَانْظُرُوا
إِلَى خُلَطَائِهِ فَإِنْ کَانُوا أَهْلَ دِینِ اللَّهِ فَهُوَ عَلَى دِینِ اللَّهِ وَ إِنْ کَانُوا عَلَى غَیْرِ دِینِ اللَّهِ فَلَا حَظَّ لَهُ مِنْ دِینِ اللَّهِ

(مجلسی ،1114 ،ج « )127 :71همنشینی با بدکاران موجب سوءظن به نیکوکاران میشود و همنشینی با
انسانهای نیکوکار ،بدکاران را به نیکوکاران ملحق میکند ،و همنشینی انسان نیکوکار با بدکاران ،او را به
بدکاران ملحق میکند ،هرگاه ارزیابی شخصیت و رفتار کسی برای شما مشکل شد و پایبندی او را به دین
نمیدانستید ،به دوستانش نظر کنید؛ اگر دوستان او متعهد به دین بودند ،او نیز پیرو دین خداست و اگر
نسبت به دین بیتوجه و بیقید بودند ،او نیز بهرهای از آیین حق ندارد».
اریکسون نیز به تأثیر بالقوّه گروههایی همتا بر رشد هویّت «من» در نوجوانی اشاره کرده و معتقد است:
معاشرت بیش از اندازه با گروهها و فرقههای افراطی و متعصّب و همانندسازی وسواسی با شمایل فرهنگی
عامّه میتواند رشد «من» را محدود کند (دوان شولتز.)212 :1451 ،
علی(ع) عالوهبر اینکه فرزندان خود را به دوستی با نیکوکاران سفارش و از دوستی با ناصالحان برحذر
میدارد ،مصادیق و نمونههایی از دوستان ناصالح را نیز معرفی مینماید تا فرزندان با آگاهی بیشتر و
بینشی وسیعتر به انتخاب دوست بپردازند ،حضرت میفرمایند :لَا تَصْحَبِ الْمَائِقَ فَإِنَّهُ یُزَیِّنُ لَكَ فِعْلَهُ وَ یَوَدُّ
أَنْ تَکُونَ مِثْلَهُ (نهجالبالغه ،حکمت «)224همـنشین بیخرد مباش ،که کار زشت خود را زیبا جلوه میدهد
و دوست دارد تو همانند او باشی».
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یَا بُنَیَّ إِیَّاكَ وَ مُصَادَقَةَ الْأَحْمَقِ فَإِنَّهُ یُرِیدُ أَنْ یَنْفَعَكَ فَیَضُرَّكَ وَ إِیَّاكَ وَ مُصَادَقَةَ الْبَخِیلِ فَإِنَّهُ یَقْعُدُ عَنْكَ
أَحْوَجَ مَا تَکُونُ إِلَیْهِ وَ إِیَّاكَ وَ مُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ فَإِنَّهُ یَبِیعُكَ بِالتَّافِهِ وَ إِیَّاكَ وَ مُصَادَقَةَ الْکَذَّابِ فَإِنَّهُ کَالسَّرَابِ

یُقَرِّبُ عَلَیْكَ الْبَعِیدَ وَ یُبَعِّدُ عَلَیْكَ الْقَرِیبَ (نهجالبالغه ،حکمت.) 45
«پسرم! از دوستى با احمق بپرهیز ،چرا که مىخواهد به تو نفعى رساند امّا دچار زیانت مىکند .از
دوستى با بخیل بپرهیز ،زیرا آنچه را که سخت به آن نیاز دارى از تو دریغ مىدارد؛ و از دوستى با بدکار
بپرهیز ،که با اندک بهایى تو را مىفروشد؛ و از دوستى با دروغگو بپرهیز ،که او به سراب ماند :دور را به تو
نزدیک ،و نزدیک را دور مىنمایاند».
نکتهی دیگر این است که والدین نقش مهمی در دوستیابی شایسته برای فرزندانشان دارند و در واقع
عامل محیطی دوستان نیز غیرمستقیم وابسته به خانواده است و این والـدین هستـند که به فرزند
مـالکهایی برای انتخاب دوست و همنشین میدهند؛ افراد با توجه به نوع تربیتی که در میان خانواده
داشتهاند به گروهها و تشکلهای مختلف در جامعه گرایش پیدا میکنند.
حضرت(ع) در دیدگاهی بلند و ظریف راهکاری جالب توجه در این زمینه ارائه دادهاند ،اینکه والدین با
افراد صالح و شایسته که فرزندان صالح دارند رابطهی همنشینی برقرار نمایند تا در پرتو ارتباط والدین،
فرزندان نیز با هم دوست و همنشین گردند .چنانکه میفرمایند :مَوَدَّ ًُ الْآبَاءِ قَرَابَةٌ بَیْنَ الْأَبْنَاءِ وَ الْقَرَابَةُ إِلَى
الْمَوَدَّ ًِ أَحْوَجُ مِنَ الْمَوَدَّ ًِ إِلَى الْقَرَابَةِ (نهجالبالغه ،حکمت « )222دوستى پدران ،خویشاوندى میان پسران
است ،و خویشاوندى به دوستى نیازمندتر است تا دوستى به خویشاوندى».
با توجه به لفظ "قرابه" دوستى همانند خویشاوندى است ،به وسیله بازگو کردن محبّت بین پدران خبر
از محبّت پسران داده است ،چون دوستى و محبّت ما بین پدران باعث ارتباط بیشتر بین پسران مىگردد.
(بحرانی ،1111 ،ج .)425 :8
 .2-2محیط اجتماع

انسان موجودى است که در تعامل با جامعه و روابط و مناسبات اجتماعى رشد مىکند و به شدت از آن
تأثیر مىپذیرد ،به همان نسبت که افراد از نظر خواص و آثار وجودى خویش در اجتماع تأثیر مىگذارند و
آن را بهرهمند مىسازند ،این آثار و خواص وجودى ،خود هویتى مستقل را تشکیل مىدهد و یک
موجودیت اجتماعى پدید مىآید که این موجودیت اجتماعى به نحو اقتضا افراد را تحت تأثیر خویش قرار
مىدهد (دلشادتهرانی.)116 :1477 ،
با توجه به چنین تعاملى است که على(ع) در مواقع گوناگون به تأثیر تربیتى محیط اجتماع پرداخته و
اهمیت آن را در سازندگى شخصیت فرد یادآور شده است ،چنانکه در نامه خود به حارث همدانى فرموده
است :اسْکُنِ الْأَمْصَارَ الْعِظَامَ فَإِنَّهَا جِمَاعُ الْمُسْلِمِینَ وَ احْذَرْ مَنَازِلَ الْغَفْلَةِ وَ الَْجَفَاءِ وَ قِلَّةَ الْأَعْوَانِ عَلَى طَاعَةِ
اللَّه (نهجالبالغه ،نامهی « )62در شهرهاى بزرگ سکونت کن زیرا مرکز اجتماع مسلمانان است ،و از
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جاهایى که مردم آن از یاد خدا غافلند ،و به یکدیگر ستم روا مىدارند ،و بر اطاعت از خدا به یکدیگر
کمک نمىکنند ،بپرهیز».
امام على(ع) به نوع روابط اجتماعى و تأثیر مناسبات حاصل از آن توجه داده و نقش تربیتى آن را مهم
معرفى کرده است .همچنین آن حضرت در ادامه به حارث همدانى فرموده است :إِیَّاكَ وَ مَقَاعِدَ الْأَسْوَاقِ
فَإِنَّهَا مَحَاضِرُ الشَّیْطَانِ وَ مَعَارِیضُ الْفِتَن(نهجالبالغه ،نامهی« )62از نشستن در گذرگاههاى عمومى ،و بازار،
پرهیز کن که جاى حاضر شدن شیطان ،و برانگیخته شدن فتنههاست».
فضاى اجتماعى سودپرستانه و مناسبات کاسبکارانه چنان تأثیر تربیتى دارد که امام(ع) حارثهمدانى
را اینگونه از قرار گرفتن در چنین فضاى اجتماعى و مناسبات حاصل از آن پرهیز داده است.
چنانچه روابط اجتماعى ،بر پایه کرامت انسان توأم با عدالت باشد تأثیرى سازنده در تربیت افراد دارد؛
و روابط ناسالم اجتماعى بر پایه حقارت انسان و توأم با ستمگرى و تبعیض ،تأثیرى مخرب در تربیت
مردمان دارد .سالمت دین و دنیاى مردم به سالمت جامعه بسته است .على(ع) خطاب به جابرابنعبداهلل
انصارى فرموده است :یَا جَابِرُ قِوَامُ الدِّینِ وَ الدُّنْیَا بِأَرْبَعَةٍ عَالِمٍ مُسْتَعْمِلٍ عِلْمَهُ وَ جَاهِلٍ لَا یَسْتَنْکِفُ أَنْ یَتَعَلَّمَ وَ
جَوَادٍ لَا یَبْخَلُ بِمَعْرُوفِهِ وَ فَقِیرٍ لَا یَبِیعُ آخِرَتَهُ بِدُنْیَاه فَإِذَا ضَیَّعَ الْعَالِمُ عِلْمَهُ اسْتَنْکَفَ الَْجَاهِلُ أَنْ یَتَعَلَّمَ وَ إِذَا بَخِلَ

الْغَنِیُّ بِمَعْرُوفِهِ بَاعَ الْفَقِیرُ آخِرَتَهُ بِدُنْیَاه(نهجالبالغه ،حکمت « )472اى جابر ،استوارى دین و دنیا به چهار
چیز است :عالمى که به علم خود عمل کند ،و جاهلى که از آموختن سرباز نزند ،بخشندهاى که در بخشش
بخل نورزد و فقیرى که آخرت خود را به دنیا نفروشد .پس هرگاه عالم علم خود را تباه کند ،نادان به
آموختن روى نیاورد ،هرگاه بىنیاز در بخشش بخل ورزد ،تهیدست آخرت خویش را به دنیا فروشد».
در جامعهاى که علم به کار نیاید و عالمان به رسالت خود قیام نکنند ،جهالت جامعه را در برمىگیرد .در
جامعهاى که روابط انسانى بىرنگ شود و هر کس جز به خود نیندیشد ،انسانیت و تربیت به تباهى مىرود.
در جامعهاى که عدالتطلبى بىمعنا گردد ،ستم همهگیر مىشود و خودکامگىپذیرى مردمان را در کام
هالکت فرو مىبلعد .على(ع) در سخنى هشداردهنده فرموده است :لَوْ لَمْ تَتَخَاذَلُوا عَنْ نَصْرِ الْحَقِّ وَ لَمْ تَهِنُوا
عَنْ تَوْهِینِ الْبَاطِلِ لَمْ یَطْمَعْ فِیکُمْ مَنْ لَیْسَ مِثْلَکُمْ وَ لَمْ یَقْوَ مَنْ قَوِیَ عَلَیْکُم (نهجالبالغه ،خطبهی « )166اى
مردم اگر دست از یارى حق برنمىداشتید ،و در خوار ساختن باطل سستى نمىکردید ،هیچگاه آنان که به
پایه شما نیستند در نابودى شما طمع نمىکردند ،و هیچ قدرتمندى بر شما پیروز نمىگشت».
چنین امورى فرد را به شدت تحت تأثیر قرار مىدهد .از اینروست که تأثیرگذاری در شخصیت افراد
جز با اهتمام به تأثیرگذاری در اجتماع و ایجاد تحوالت اجتماعى در جهت اهداف تربیتى بهدرستى میسر
نیست و تأثیری که فارغ از حرکتهای اجتماعی بر شخصیت یک فرد گذارده شود آنقدر اندک است که
در مقایسه با عملکرد اجتماع در خور توجه نیست.
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 .2-3محیط جغرافیایی

محیط جغرافیایى نیز همچون دیگر عوامل موثر در شخصیت آدمى به نحو اقتضا انسانها را تحت تأثیر
قرار مى دهد .نوع آب و هوا ،نور و حرارت ،گرما و برودت ،خشکى و بارندگى؛ نوع مکان زندگى ،مسکن و
نوع خوراک و مانند اینها در ساختار جسمى و روحى انسان و در خلق و خوى و رفتار آدمى تأثیر دارند.
محیط کوهستانى ،محیط ساحلى ،محیط کویرى ،محیط جنگلى ،محیط روستایى ،محیط شهرى ،آرامش
محیط ،ازدحام محیط ،بسته بودن یا باز بودن محیط زندگى و جز اینها هر یک تأثیرى خاص بر روحیات
و اخالقیات انسان دارد (دلشادتهرانی.)115 :1477 ،
على(ع) دربارهی نحوه زندگى عرب جاهلى و تأثیر محیط جغرافیایى بر اخالق و رفتار انسان سخنى
روشنگر دارد ،چنانکه فرموده است :إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّداً ص نَذِیراً لِلْعَالَمِینَ وَ أَمِیناً عَلَى التَّنْزِیلِ وَ أَنْتُمْ مَعْشَرَ
الْعَرَبِ عَلَى شَرِّ دِینٍ وَ فِی شَرِّ دَارٍ مُنِیخُونَ بَیْنَ حَِجَارَ ًٍ خُشْنٍ وَ حَیَّاتٍ ُُمٍّ تَشْرَبُونَ الْکَدِرَ وَ تَأْکُلُونَ الَْجَشِبَ

وَ تَسْفِکُونَ دِمَاءَکُمْ وَ تَقْطَعُونَ أَرْحَامَکُمْ الْأَُْنَامُ فِیکُمْ مَنْصُوبَةٌ وَ اآلْثَامُ بِکُمْ مَعْصُوبَةٌ(نهجالبالغه ،خطبهی
« .)26خداوند ،محمّد(ص) را هشداردهنده جهانیان مبعوث فرمود ،تا امین و پاسدار وحى الهى باشد ،آنگاه
که شما ملّت عرب ،بدترین دین را داشته ،و در بدترین خانه زندگى مىکردید ،میان غارها ،سنگهاى
خشن و مارهاىسمّىخطرناک فاقدشنوایى ،به سر مىبردید ،آبهاى آلوده مىنوشیدید و غذاهاى ناگوار
مىخوردید ،خون یکدیگر را به ناحق مىریختید ،پیوند خویشاوندى را مىبردید ،بتها میان شما پرستش
مىشد و مفاسد و گناهان ،شما را فرا گرفته بود».
بىگمان زندگى در محیطى خشن و همراه با درگیرى و جنگ ،روحیه فرد را به سوى جمود و
خودمحورى مىکشاند ،چنانکه عرب جاهلى به هیچوجه خود را پایبند قانون نمىدید و به زندگى مدنى و
مقررات آن به دیده بىاعتنایى و حتى ریشخند مىنگریست (شهیدی.)21 :1462 ،
على(ع) محیط جغرافیایى و طبیعى عرب جاهلى را بدترین محیط معرفى کرده است .آنان در میان
سنگستانهاى سخت و بیابانهاى بىآب و علف و در کنار مارهاى گزندهاى مىزیستند که زهرشان را
عالجى نبود .آب آشامیدنى آنان چنان تیره و بدرنگ بود که حتى انسان تشنه رغبتى به نوشیدن آن
نداشت ،مگر آنجا که بیم مرگش مىرفت؛ و این بهدلیل عدم سکونت عربهاى بادیهنشین در محلى
خاص بود که سبب مىشد چاهى حفر نکنند و آبى جز به اندازه نیاز فورى خود فراهم نسازند .بىثباتى
زندگى خود در روحیه و رفتار آنان تأثیر مىگذاشت .همچنین سختى و ناگوارى خوراکشان در روحیات و
خلقیاتشان نقشى بسزا داشت .بیشتر آنان هر جنبنده و موجودى را مىخوردند ،چنانکه مشهور است که از
عربى پرسیدند ،شما در صحرا چه حیواناتى را مىخورید؟ و او پاسخ داد که ما جز "امحیین" یا "امجبین"
(حیواناتى که طول قامتش به اندازه کف دست انسان است) همه حیوانات را مىخوریم! و سؤال کننده
گفت :امیدوارم که امحیین از دست شما به سالمت جسته باشد .بىثباتى زندگى اعراب در روحیه و رفتار
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آنان تأثیر مىگذاشت .همچنین ناگوارى خوراکشان در روحیات و خلقیاتشان نقشى بسزا داشت (بحرانی،
 ،1111ج .)24 :2
على(ع) تأثیر محیط جغرافیایى را دربارهی مردم بصره نیز مطرح نموده است و اینکه چگونه تن دادن
به ناگواریهاى محیط جغرافیایى و عوامل ناشى از آن ،بر شخصیت آنان تأثیر گذاشته است .آن حضرت
در نکوهش مردم بصره فرمود :أَرْضُکُمْ قَرِیبَةٌ مِنَ الْمَاءِ بَعِیدَ ًٌ مِنَ السَّمَاءِ خَفَّتْ عُقُولُکُمْ وَ سَفِهَتْ حُلُومُکُمْ
فَأَنْتُمْ غَرَضٌ لِنَابِلٍ وَ أُکْلَةٌ آلِکِلٍ وَ فَرِیسَةٌ لِصَائِل (نهجالبالغه ،خطبه« )11سرزمین شما به آب نزدیک و از
آسمان دور است ،عقلهاى شما سست و افکار شما سفیهانه است پس شما نشانهاى براى تیرانداز ،لقمهاى
براى خورنده و صیدى براى صیّاد مىباشید».
همچنین امام على(ع) در اینباره فرموده است :أَخْلَاقُکُمْ دِقَاقٌ وَ عَهْدُکُمْ شِقَاقٌ وَ دِینُکُمْ نِفَاقٌ وَ مَاؤُکُمْ
زُعَاقٌ وَ الْمُقِیمُ بَیْنَ أَظْهُرِکُمْ مُرْتَهَنٌ بِذَنْبِهِ وَ الشَّاخِصُ عَنْکُمْ مُتَدَارَكٌ بِرَحْمَةٍ مِنْ رَبِّه ...بِلَادُکُمْ أَنْتَنُ بِلَادِ اللَّهِ
تُرْبَةً أَقْرَبُهَا مِنَ الْمَاءِ وَ أَبْعَدُهَا مِنَ السَّمَاءِ وَ بِهَا تِسْعَةُ أَعْشَارِ الشَّرِّ الْمُحْتَبَسُ فِیهَا بِذَنْبِهِ وَ الْخَارِجُ بِعَفْوِ اللَّه

(نهجالبالغه ،خطبهی.)14
«اخالق شما پست ،و پیمان شما از هم گسسته ،دین شما دورویى ،و آبآشامیدنى شما شور و ناگوار
است .کسى که میان شما زندگى کند به کیفر گناهش گرفتار مىشود ،آن کس که از شما دورى گزیند
مشمول آمرزش پروردگار مىگردد ...خاک شهر شما بدبوترین خاکهاست ،از همه جا به آب نزدیکتر و از
آسمان دورتر ،نه دهم شرّ و فساد در شهر شما نهفته است ،کسى که در شهر شما باشد گرفتار گناه و آن
که بیرون رود در پناه عفو خداست».
پستى زمین و آلودگى منطقه زندگى و گندیدگى آب در آن محیط و عدم تالش مردمان براى تغییر
محیط جغرافیایى و طبیعى خویش ،تأثیرات خود را در اخالقیات و روحیات مردمان بهجا مىگذاشت.
امام على(ع) شور بودن آب بصره به علت مخلوط شدن آب آن با آب دریا و نیز گندیده بودن خاک آن
جا را بهخاطر رسوب فراوان آب مطرح نموده که چنین محیطی برای زندگى موجب بروز عوارض نامطلوب
جسمى و روحى و تربیتى است و نکوهش على(ع) بدینسبب است که آن مردم خود این محیط جغرافیایى
و طبیعى و بالطبع تأثیرات تربیتىاش را برگزیده اند (بحرانی ،1111 ،ج .)221 :1
بنابراین توجه به محیط جغرافیایى و طبیعى بهعنوان عاملى مؤثر در رشد شخصیت ضرورى است و
تأثیرات آن در خلقیات و روحیات مردمان به خوبى قابل مشاهده و مقایسه است.
 .3اراده و انتخاب
در میان عوامل مؤثر در شخصیت ،اراده انسان مهمترین نقش را داراست ،بهگونهاى که سعادت و شقاوت
آدمى به دست خودش است  .خداى رحمان راه سعادت و شقاوت انسان را بدو نموده و او را در انتخاب این
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راه آزاد گذاشته است تا خود ،راه خویش را انتخاب کند و در این امر اکراه و اجبارى نیست (طباطبایی،
 ،1117ج .)122 :21
آدلر نیز معتقد است که ما خودمان شخصیتمان و منشمان را به وجود میآوریم (دوان شولتز:1451 ،
 .)111او میگوید :نه وراثت و نه محیط هیچکدام نمیتوانند رشد شخصیت را بهطور کامل تبیین کنند .در
مقابل ،شیوهای که ما این تأثیرات را تعبیر میکنیم پایهای را برای ساختن خلّاق نگرشمان نسبت به
زندگی بهوجود میآورد .به سخن دیگر ،ما برای شکلدهی نیروهای اجتماعی ،که بر ما تأثیر دارد و
استفاده خلّاقانه از آنها برای ساختن یک سبک زندگی بینظیر ،صاحب اراده آزاد هستیم (دوان شولتز،
.)112 :1451
همچنین الزمه وجود دو نیروی عقل و شهوت در وجود انسان نیروی اراده است که موجب ضعف یا
تقویت یکی از آن دو میگردد .در واقع انسان به مدد نیروی اراده مسیر خویش را انتخاب میکند و در
طریق خرد یا شهوت قرار میگیرد ،بنابراین اراده در عرض دو نیروی دیگر نیست بلکه در طول آن دو
است .تقویت یکی از دو جریان ،موجب غلبه آن بر جریان دیگر میگردد و سازمان شخصیتی فرد بر حسب
اینکه کدامیک از جریانهای فوق ،غالب و کدامیک مغلوب میگردند شکل میگیرد .انسان با انتخاب هر
یک از این دو جنبه شخصیت خود را رشد میدهد؛ و خداوند انســان را مجبــور به انتخاب راه خاصی
نمیکند ،بلکه تنها راه را به انسان مینمایاند.
یکی از مهمترین مؤلفههای کرامت انسانی آزادی مشروع انسانها است .منظور از آزادی شخصی نیز
همین میباشد که آدمی اراده و اختیار سرنوشتش را داشته باشد ،امام در تأیید این حق تصریح میکند :لَا
تَکُنْ عَبْدَ غَیْرِكَ وَ قَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرّا (نهجالبالغه ،نامهی« )41بنده دیگران مباش که خدا تو را آزاد
آفریده».
این که برده دیگرى نشود یعنى اجازه ندهد که با درخواست چیزى ،دیگران نسبت به او حق احسان
پیدا کنند ،و بدان وسیله او را برده خود سازند ،و او هم بر خود خدمتکارى ایشان را الزم شمرد (بحرانی،
 ،1111ج .)16 :8
همه ارزش آدمى به اراده او در جهت سعادات حقیقى است و این راه بر انسان کامالً گشاده است .امام
على(ع) در سخنى واال فرموده است :قَدْرُ الرَّجُلِ عَلَى قَدْرِ هِمَّتِه (نهجالبالغه ،حکمت « )17ارزش انسان به
اندازه همت او است».
على(ع) در عهدنامه مالک اشتر ،او را چنین سفارش فرموده است :أَمَرَهُ أَنْ یَکْسِرَ نَفْسَهُ مِنَ الشَّهَوَاتِ وَ
یَزَعَهَا عِنْدَ الَْجَمَحَاتِ فَإِنَّ النَّفْسَ أَمَّارَ ًٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ اللَّه (نهجالبالغه ،نامهی « )84به او فرمان مىدهد
تا نفس خود را از پیروى آرزوها باز دارد ،و به هنگام سرکشى رامش کند ،که :همانا نفس همواره به بدى
وامىدارد جز آن که خدا رحمت آورد».
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در نهجالبالغه آمده است :مردی از اهالی شام از امام(ع) پرسید آیا رفتن ما به شام ،به قضا و قدر الهى
است؟ امام با جمالتی طوالنی به او پاسخ گفت از جمله اینکه به او فرمود :وَیْحَكَ لَعَلَّكَ ظَنَنْتَ قَضَاءً
لَازِماً وَ قَدَراً حَاتِما لَوْ کَانَ ذَلِكَ کَذَلِكَ لَبَطَلَ الثَّوَابُ وَ الْعِقَابُ وَ سَقَطَ الْوَعْدُ وَ الْوَعِیدُ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَمَرَ
عِبَادَهُ تَخْیِیراً وَ نَهَاهُمْ تَحْذِیراً وَ کَلَّفَ یَسِیراً وَ لَمْ یُکَلِّفْ عَسِیراً وَ أَعْطَى عَلَى الْقَلِیلِ کَثِیراً وَ لَمْ یُعْصَ مَغْلُوباً وَ
لَمْ یُطَعْ مُکْرِهاً وَ لَمْ یُرْسِلِ الْأَنْبِیَاءَ لَعِباً وَ لَمْ یُنْزِلِ الْکُتُبَ لِلْعِبَادِ عَبَثاً وَ لَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَیْنَهُمَا

بَاطِلًا ذلِكَ ظَنُّ الَّذِینَ کَفَرُوا فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ کَفَرُوا مِنَ النَّارِ (نهجالبالغه ،حکمت .)75
«واى بر تو شاید قضاء الزم ،و قدر حتمى را گمان کردهاى اگر چنین بود ،پاداش و کیفر ،بشارت و
تهدید الهى ،بیهوده بود خداوند سبحان بندگان خود را فرمان داد درحالىکه اختیار دارند ،و نهى فرمود تا
بترسند ،احکام آسانى را واجب کرد ،و چیز دشوارى را تکلیف نفرمود ،و پاداش اعمال اندک را فراوان قرار
داد ،با نافرمانى بندگان مغلوب نخواهد شد ،و با اکراه و اجبار اطاعت نمىشود ،و پیامبران را به شوخى
نفرستاد ،و فرو فرستادن کتب آسمانى براى بندگان بیهوده نبود و آسمان و زمین و آنچه را در میانشان
است بىهدف نیافرید .این پندار کسانى است که کافر شدند و واى از آتشى که بر کافران است».
معناى اختیار همان آگاهى بنده است از این که وى داراى نیرویى است که هرگاه میل به فعل -که از
آن تعبیر به اراده مىکنند -و یا نفرت از فعل -که از آن تعبیر به کراهت مىکنند -بدان ضمیمه شود
انسان هم قادر بر فعل و هم قادر بر ترک آن است و هر دو برایش امکان دارد و این جریانى است که با
علم خداى تعالى بر وقوع یا عدم وقوع هر یک از دو طرف ،منافاتى ندارد ،هر چند که یکى از دو طرف در
علم خدا بهطور قطع بهعنوان عرض خارجى صادر خواهد شد (بحرانی ،1111 ،ج .)272 :8
اگر انسان در جهت سعادت حقیقى خویش تالش نکند ،دیگر عوامل نمىتواند او را به سعادت برساند؛
انسان فرزند اراده خویش است؛ به بیان على(ع) :مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ یُسْرِعْ بِهِ نَسَبُه(نهجالبالغه ،حکمت
« )24کسى که کردارش او را به جایى نرساند ،نسبش او را به جایى نخواهد رسانید».
از اینروست که خداوند متعال در قرآنکریم میفرماید ...« :تُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ
الْحَی» (آلعمران[« )27 ،بگو ای پیامبر بارالها] زنده را از مرده بیرون میآوری و مرده را از زنده خارج
میکنی».
طباطبایی در ذیل آیهی فوق میفرماید« :منظور از بیرون کردن زنده از مرده و بهعکس ،بهوجود
آوردن مؤمن از صلب پدر کافر و بیرون آوردن کافر از صلب مؤمن است(طباطبایی ،1117 ،ج  .)146 :4از
اینروست که میبینیم اسامی برخی انسانهای بزرگ و وارسته و با ایمان زینتبخش صفحات تاریخ شده
که از نعمت داشتن والدین صالح برخوردار نبودهاند و در عینحال پیامبر اولوالعزمی چون نوح(ع) بر داشتن
فرزندی غیرمؤمن تأسف میخورد.
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نتیجه گیری
از آنجا که انسان اشرف مخلوقات الهی میباشد و باالترین جایگاه را در میان پدیدههای هستــی دارا
میباشد ،لذا حضرت علی(ع) که خود نمونه بارز انسانی کامل میباشند در مقاطع گوناگونی از حیات
دنیویشان انسان را از ابعاد مختلف موضوع گفتار خود قرار داده اند.
با توجه به بررسی هایی که در احادیث رسیده از حضرت علی(ع) صورت گرفت ،مشخص گردید که
انسـان ،ایـن موجود دو بعدی مـتشکل از عقل و شـهوت ،همچون کشتزاری است که قابلیت هرگونه
بهرهبرداری را دارد .انسان در بدو تولد همچون لوحسفیدی است که ظرفیت پذیرش هرگونه اثری را برای
شکلگرفتن شخصیتش دارا میباشد .در شکلگیری شخصیت انسان مهمترین تأثیر بیرونی را خانواده و
در درون خانواده مهمترین نقش را مادر دارا است زیرا او مسئولیتهایی را برعهده دارد که پدر از آن
محروم است .پس از مادر ،پدر را میتوان به عنوان موثرترین عامل در رشد شخصیت فرد بهشمار آورد .از
عوامل دیگر :عوامل محیطی میباشد :گروه همساالن :علی(ع) این عامل را نیز عامل مهمی در رشد
شخصیت میداند و سفارشهای بسیاری برای انتخاب دوست و همنشین دارند؛ همنشین را یکی از عوامل
شکوفایی استعداد فرد مـعرفی مینماید .عــوامل محیطی دیگر ،محیـط اجتماعی و جغرافیایی میباشند
که هر کدام تأثیراتی در شکلگیری شخصیت انسان دارند .آخرین عامل مؤثر در رشد شخصیت فرد که در
این پژوهش به آن پرداخته شد ،عامل اراده خود فرد میباشد .هرچند تمامی عواملی که ذکر شد تأثیرات
فراوانی بر شخصیت فرد دارند اما مهمترین این عوامل ،عامل اراده می باشد ،بهگونهاىکه سعادت و
شقاوت آدمى به دست خود اوست .خداى رحمان راه سعادت و شقاوت انسان را بدو نموده و او را در
انتخاب این راه و پیمودنش آزاد گذاشته است تا خود ،خویش را انتخاب کند و به هر چه مىخواهد متصف
گردد و در این امر اکراه و اجبارى نیست .البته ناگفته نماند که تمام این عوامل تأثیرشان به نحو اقتضا
میباشد نه علت تامه.
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