
مربی، معرفت متراکم و تجربۀ انباشته
آدمیان به گونه ای آفریده شده اند که طالب رشد 
و کمال هستند و دائم دوست دارند در وضعیتی 
برتر قرار گیرند. گرایش به رشد و تعالی اخاقی، 
مقتضای فطرت انسانی است. حال می خواهیم 
ــد به تنهایی حرکت  ــخصی بخواه ــم اگر ش بدانی

کند، می تواند بدون بهره گیری از تجربه، دانش و 
راهنمایی های مربی در مسیر تعالی قرار گیرد و به 

انسانی اخاقی و رشدیافته تبدیل شود؟
ــت، بر هر  ــش مهم او در تربی ــت مربی و نق اهمی
ــت.  ــرده ای واضح اس ــل و تحصیل ک ــان عاق انس
ــا،  ــناگری توان ــه ش ــرای آنک ــان ها ب ــواًل انس معم

خودرو نمی توان مهذب شد!
بررسی جایگاه مربی در تربیت اخالقی)2(

//// حسین مرادی
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ــتی یا در  ــت، خیاطی چیره دس خطاطی زبردس
ــته و فنی ماهر و توانمند شوند، به آموزش   هر رش
ــتثنا  و تربیت نیاز دارند. اخاق نیز از این امر مس
نیست؛ چراکه هم معرفت افزایی می خواهد و هم 
مهارت آموزی. اما وجود چند مسئله ما را نیازمند 

بحث اهمیت و ضرورت مربی کرده است؛
در جامعه ما پرداختن به تربیت اخاقی و به دنبال 
ــی و غیرضروری  ــودن، امری فرع مربی اخاق ب

ــه توصیه  ــد؛ چنان ک ــمار می آی به ش
ــدان و معلمان  اصلی والدین به فرزن
ــاش و جدیت در  به دانش آموزان، ت
امر تحصیل و دانش  آموختن است. 
ــود که اگر می خواهید  توصیه می ش
ــید و برای  ــته باش زندگی خوبی داش
جامعه خود مفید باشید، خوب درس 
ــل جدید  بخوانید. توصیه دوم به نس
ــه ورزش، کارهای هنری  پرداختن ب
ــیدن به  ــت. برای رس و فن آموزی اس

ــده و  ــی خوبی فراهم ش ــور، مراکز آموزش این ام
ــرمایه های مادی و  ــب آنها س در جامعه برای کس
معنوی فراوانی صرف می شود. اما مرکزی رسمی 
ــد وجود  ــی امر تربیت اخاقی افراد باش که متول
ــن ذهنیت را  ــود جامعه ای ــت موج ــدارد. وضعی ن
مطرح می کند که البد بدون نیاز به استاد و مربی، 

می توان اخاقی شد و اخاقی زندگی کرد.
ــود، سؤاالت  بحث مربی اخاق که مطرح می ش
ــه موجب تردید در  ــی نیز پیش می آید ک و ابهامات

ــد و تعالی اخاقی  ــی در رش ــرورت وجود مرب ض
ــوند. از آن  جمله  ــخ داده ش ــود که باید پاس می ش
ــب، وجود  ــن مربی مناس ــواری یافت ــت: دش اس
مربیان شیاد و قابی، و امکان رشد اخاقی بدون 
ــته با پاسخ به  وجود مربی. درصددیم در این نوش
ــؤاالت و اشکاالت، اهمیت و ضرورت  پاره ای از س

مربی را به اثبات برسانیم.
گرایش به رشد و تعالی اخاقی، مقتضای فطرت 
انسانی است و همگان طالب آن اند.

ــد راه پیش  ــدن چن برای اخاقی ش
روی ما است.

یا باید شروع به تاش و فعالیت کرده 
ــرمایه عمر خود را صرف آزمون و  و س

خطا و تجربه شخصی کنیم؛
ــته،  ــه تصادف و احتمال بس یا دل ب
منتظر وقایع و اتفاقات جامعه باشیم 

که شاید به مرور اخاقی شویم؛
یا اینکه به دنبال مربی اخاق باشیم 
ــته او برخوردار  ــت متراکم و تجربه انباش و از معرف

شویم.  
ــده و راه رفته ای  ــاِن آگاه و درس خوان مربی، انس
است که هم می تواند مقصد حرکت و راه رسیدن 
ــیب ها را  به آن را به خوبی بنمایاند و خطرها و آس
نشان دهد و هم انگیزه و شور حرکت را در متربی 
ایجاد  کند؛ همچنین مشکات و موانِع پیش رو را 

برطرف سازد.

م��رب��ی، ان��س��اِن آگ���اه و 
راه رفته ای  و  درس خوانده 
است که هم می تواند مقصد 
حرکت و راه رسیدن به آن را 
به خوبی بنمایاند و خطرها و 
آسیب ها را نشان دهد و هم 
در  را  حرکت  شور  و  انگیزه 
متربی ایجاد  کند؛ همچنین 
مشکالت و موانِع پیش رو را 

برطرف سازد.
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ــتورالعمل ها و نوشته های اخاقی  کتاب ها، دس
ــتند؛ زیرا کار  نیز برای تربیت اخاقی کافی نیس
ویژه مربی بسیار بیش از راهنمایی و ارائه رهنمود 
ــت. این کتاب ها و دستورالعمل ها اگر سالم و  اس
موفق باشند و بتوان به آنان اعتماد کرد، حداکثر 
ــال دارند؛ اما  ــیر کم راهنمایی هایی کلی در مس
ــرد، ترمیم  ــیب های اخاقی هر ف ــخیص آس تش
ــای دیگری را که مربی  ــیاری از کاره انگیزه و بس

انجام می دهد، نمی توان از آنها انتظار 
داشت.

ــتورهای کلی  ــق دس ــن تطبی همچنی
اخاقی بر مصادیق نیز نیاز به راهنمایی 
ــی دارد. توصیه به تقوا، ذکر، صبر،  مرب
کرامت، تواضع و دیگر مفاهیم اخاقی 
برای کسی که تازه به راه آمده و حرکت 
را آغاز کرده، توصیه ای کلی و غیرقابل 
درک است. بیان مصادیق این مفاهیم و 
تطبیق آن با زندگی روزمره خصوصًا در 

مراحل اولیه ضروری است.
ــر تربیت  ــام الزم به ام ــه ما اهتم ــه در جامع اینک
ــت بودن  ــدارد، دلیل کم اهمی ــود ن ــی وج اخاق
ــت. اگر به  ــی اخاق نیس ــاز به مرب ــدم نی آن و ع
ــل و علم آموزی در جامعه توجه کنیم،  امر تحصی
خواهیم یافت که در غالب موارد، این تحصیات 
ــوری صورت  ــدرک و یادگرفتن ام ــرای گرفتن م ب
گرفته که برای شغل آینده فرد الزم است؛ نه برای 

رشد و تعالی فرد. 

ــود که  چنان بر طبل دانش آموزی کوبیده می ش
ــاوی  ــردی و اجتماعی افراد مس ــعادت ف گویا س
ــت در  ــت! همچنین اس ــات عالیه اس با تحصی
ــت  ــخن در این نیس ــر و... . س ــورد ورزش و هن م
ــد؛ چرا که  ــه دانش، ورزش یا حرفه و هنر نباش ک
ــت؛ بلکه مطلب در  در اهمیت آنها تردیدی نیس
ــای اخاق را  ــا نمی توانند ج ــت که آنه اینجا اس
ــا باالترین درجات  ــد. آیا فرد و جامعه ای ب پر کنن
ــر، اما منهای  ــش و ورزش و هن در دان
ــعادت و تعالی  اخاق، می تواند به س
ــاق در  ــاق و آموزش اخ ــد؟ اخ برس
جامعه ما در کجا قرار گرفته است؟ در 
کجا سراغ داریم مرکزی برای آموزش 
ــد؟  اخاق و تربیت اخاقی دایر باش
ــرای تربیت اخاقی فرزندان  والدین ب
خود چه میزان هزینه می کنند؟! اگر 
ــه اهمیت اخاق پی ببریم و درصدد  ب
ــل نوجوان  تربیت اخاقی خود و نس
ــک مربی  ــیم، بی ش و جوان خود باش
اخاق به عنوان یکی از ارکان اصلی تربیت مورد 

توجه ویژه قرار می گیرد.
ــت ادله ضرورت مربی را  برای اتقان بحث الزم اس

بیان و به سؤاالت و ابهامات وارده پاسخ دهیم.

ضرورت مربی در آیات و روایات
آیات و روایات متعددی را می توان بیان کرد که به 
صورت مستقیم یا غیر مستقیم به اهمیت مربی 
ــن در مراجعه به مربی در امر  یا تحریک مخاطبی

بخواهد  شخصی  اگر 
کند،  حرکت  به تنهایی 
م���ی ت���وان���د ب����دون 
تجربه،  از  بهره گیری 
راهنمایی های  و  دانش 
تعالی  مسیر  در  مربی 
انسانی  به  و  گیرد  قرار 
رشدیافته  و  اخ��الق��ی 

تبدیل شود؟
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تربیت و خودسازی اخاقی پرداخته اند. در اینجا 
به چند نمونه از آنها اشاره می کنیم:

ِر  کإْ َل الِذّ هإْ
َ
ُلواإْ أ

َ
ــأ ــم می خوانیم: »َفاسإْ در قرآن کری

َلُموَن ؛1 اگر نمی دانید از اهل ذکر  ــمإْ اَل َتعإْ ِإن ُکنُت
سؤال کنید«.

ــریفه  ــی ذیل این آیه ش ــوم عّامه طباطبای مرح
ــاد به یکی از اصول  ــریفه ارش فرموده اند: »آیه ش
ــت، و آن عبارت  ــی و احکام عام عقلی اس عقای

ــل در هر  ــوب رجوع جاه ــت از وج اس
فنی به عالم در آن فن«.2

مراجعه به عالمان اخاق و مربیان بصیر 
ــکات  ــور اخاقی برای حل مش در ام
تربیتی، مصداق این آیه شریفه و مورد 

توصیه خدای متعال است.
ــجاد7 در بیان اهمیت مربی  امام س
َس  ــَك َمنإْ َلیإْ اخاق می فرمایند: »َهَل
ِشُدُه ؛3 کسی که دانشمند  َلُه َحکیٌم ُیرإْ
ــته باشد، گمراه  ــادکننده ای نداش ارش

می شود«.
امام صادق7: »َمنإْ َلمإْ َیُکنإْ َلُه َواِعٌظ 
ــِه َو َلمإْ َیُکنإْ َلُه  ِس ِبِه َو َزاِجٌر ِمنإْ َنفإْ ِمنإْ َقلإْ

ُه ِمنإْ ُعُنِقه؛4 کسی  َکَن َعُدَوّ ــَتمإْ ــٌد اسإْ ِش َقِریٌن ُمرإْ
ــس خویش  ــی و از نف ــش واعظ ــه از قلب خوی ک
ــن در کنار  ــد و همچنی ــته باش بازدارنده ای نداش
ــد،  ــته باش ــادکننده و راهنمایی نداش ــود ارش خ

ــش  ــر خوی ــود را ب ــمن خ دش
مسّلط ساخته است«.

استناد به مأموریت پیامبران
ــی: را تزکیه و  ــالت انبیای اله ــرآن کریم رس ق
ــت. تزکیه به معنای  ــته اس ــان ها دانس تعلیم انس
ــددادن و طهارت بخشیدن است. در  اصاح، رش
ــعادت معرفی  ــرآن کریم، تزکیه موجب س آیات ق
ــده است: »َقدإْ  ــته و تاش برای آن توصیه ش گش

َلَح َمنإْ َتَزکی«.5 فإْ
َ
أ

ــالت و  ــران الهی: نیز متکفل همین رس پیامب
ــان به این  ــاندن انس ــطه های رس واس

مرتبه هستند:
ِحکَمَة َو یَزکیِهمإْ  ــاَب َو الإْ کت ُمُهُم الإْ »ُیَعلِّ

َحکیُم«.6 َعزیُز الإْ َت الإْ نإْ
َ
ک أ ِإناَّ

ــورت  ــه ص ــت ب ــی می توانس ــر آدم اگ
ــتگیری پیامبران  مستقل و بدون دس
راه هدایت را بیابد و بپیماید، خدا برای 
ارشاد او انبیا را نمی فرستاد. امر تزکیه 
ــدری مهم  ــه ق ــی در آن ب ــش مرب و نق
ــرای اجرای  ــت که خدای متعال ب اس
ــی )124000 پیامبر(  ــراد فراوان آن اف
ــال کرده است.  را مأمور ساخته و ارس
ــت عده زیادی از این  آنچه مسّلم، اس
ــریعت جدید  ــور آوردن ش ــت، مأم ــفیران هدای س
ــرایع گذشته  نبودند؛ بلکه صرفًا وظیفۀ تبلیغ ش
ــان ها  ــته اند؛ یعنی انس ــوس را داش ــت نف و تربی
نمی توانسته اند به صرف مراجعه به کتب آسمانی 
ــاد  ــت یابند و نیازمند ارش ــرایِع موجود هدای و ش
ــتین و تواناترین مربیانی  ــد. ازاین رو نخس بوده ان

آی��ت ال��ل��ه ح��س��ن زاده 
زمینه  در  آملی9 
اخالق  مربی  ض��رورت 
م���ی دارد:  بیان  چنین 
انسان، معلم می خواهد. 
ما کسانی می خواهیم که 
جان ما را شیار کنند و در 
آن بذر بپاشند. بعد هم 
شد،  سبز  بذر  این  که 
باید  دارد.  زی��اد  دشمن 
باید  ب��ود،  آن  مواظب 
خاردار  سیم  را  دورش 

کشید.



ــس دیگران  ــازی و تهذیب نف ــه مأمور انسان س ک
شده اند، پیامبران خدا و سفرای الهی بوده اند.

ــمار آوریم،7  ــن را  وارثان انبیا به ش ــر عالمان دی اگ
آنگاه وظیفه هدایت و راهبری اخاقی و معنوی 
ــردم نیز  ــود. م ــرای علما ثابت می ش ــردم نیز ب م
ــتند،  همان گونه که موظف به پیروی از انبیا هس

موظف به پیروی از عالمان ربانی اند.

خودرُو نمی توان مهذب شد! 
ــخنان بزرگان اکتفا  در اینجا به ذکر دو مورد از س
ــن اهمیت  ــی1 در تبیی ــم: امام خمین می کنی
ــات تربیتی  ــزوم برپایی جلس ــاق و ل ــتاد اخ اس

می فرماید:
ــس و اصاح اخاق  ــه تهذیب و تزکیه نف در زمین
ــرای خود  ــتاد اخاق ب ــم کنید؛ اس ــه تنظی برنام
ــه، پند و  ــظ و خطاب ــه وع ــد؛ جلس ــن نمایی معّی
نصیحت تشکیل دهید. خودرو نمی توان مهذب 
ــد... برای هر علم و صنعتی در  ــد... چطور ش ش
ــت، کسی خودرو و  ــتاد و مدرس الزم اس دنیا اس
ــته ای متخصص نمی گردد، فقیه  خودسر در رش
ــود، لیکن علوم معنوی و اخاقی،  و عالم نمی ش
که هدف بعثت انبیا و از لطیف ترین و دقیق ترین 
علوم است، به تعلیم و تعلم نیازی ندارد و خودرو و 

بدون معلم حاصل می گردد؟8
ــی9 در زمینه ضرورت  ــن زادۀ آمل ــت الله حس آی

مربی اخاق چنین بیان می دارد:
انسان، معلم می خواهد. ما کسانی می خواهیم 

ــند.  ــد و در آن بذر بپاش ــیار کنن ــه جان ما را ش ک
ــد، دشمن زیاد دارد.  ــبز ش بعد هم که این بذر س
ــیم خاردار  ــد مواظب آن بود، باید دورش را  س بای

کشید.9
ــان استاد می خواهد و به مربی احتیاج  بلی، انس
ــیار راه برود و به  ــت که بس دارد؛ وگرنه ممکن اس

جایی نرسد و سرگشته بماند.10

مربی از اسباب رشد است
ــت و ما  ــان اس ــد انس ــبب طبیعی رش ــی، س مرب
ــل  ــود را از راه عوام ــی خ ــور زندگ ــم ام موظفی
ــام  ــم؛ ام ــال کنی ــادی دنب ــباب ع ــی و اس طبیع
ــد از اینکه امور  ــد: »خداون صادق7 می فرماین
ــباب جریان بخشد، پرهیز دارد؛ پس  را بدون اس

برای هر چیزی سببی قرار داده است«.11
ــدای متعال مربی  ــویم که خ اکنون یادآور می ش
ــت در  ــرار داده؛ اما ممکن اس ــبب تربیت ق را س
مواردی با اسباب و علل دیگری همچون حوادث 

و بایا، بندگان را هدایت کند.

پاسخ به برخی ابهامات

1. دشواری یافتن مربی
ــود، ذهن ها  بحث مربی اخاق که مطرح می ش
به سوی استادی عارف و واصل در سطح مرحوم 
ــید علی قاضی2 یا مرحوم آیت الله بهجت  آقاس
ــتاد، امری  ــور، اواًل یافتن اس ــی رود. با این تص م
ــکل و دور از دسترس به شمار می آید و ثانیًا،  مش
حوزه های علمیه مسئول و متولی تأمین مربیان 
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دلیل  او،  یافتن  دش��واری 
موجهی برای دنبال نکردن 
اگر  مثال  برای  آن نیست. 
ب����رای ی��ک ب��ی��م��اری به 
نیاز  متخصص  پزشکی 
اطراف  در  را  آن  و  باشد 
از  دس��ت  نیابیم،  خ��ود 
پ��رس وج��و  و  جستجو 
را  آن  چراکه  برنمی داریم؛ 
برای  بهانه ای  و  کاهلی 

تنبلی به حساب می آوریم.

ــه دنبال یافتن  ــاب می آیند و افراد ب ــاق جامعه به حس اخ
مربی از میان تحصیل کرده های حوزوی می باشند.

در پاسخ باید گفت:
ــل موجهی برای  ــن او، دلی ــواری یافت ــود مربی یا دش کمب
دنبال نکردن آن نیست. برای مثال اگر برای یک بیماری به 
پزشکی متخصص نیاز باشد و آن را در اطراف خود نیابیم، 
ــه آن را  ــتجو و پرس وجو برنمی داریم؛ چراک ــت از جس دس

کاهلی و بهانه ای برای تنبلی به حساب می آوریم.
ــد، تربیت اخاقی  ــل بیان ش ــته قب ــور که در نوش همان ط
ــتر مردم  ــت و نیازی را که بیش ــاز تربیت عرفانی اس پیش نی
ــای پایین نیز تأمین  ــد، مربیان رده ه ــه مربی اخاق دارن ب
ــد، باید وقت  ــخصیت هایی که نام آنها ذکر ش می کنند. ش
ــه مراحل مقدماتی و  ــرف تربیت افرادی کنند ک خود را ص
ــپری کرده اند و به  ــی و معنوی را س ــی تربیت اخاق تکمیل
ــطوح عالی نیازمندند. شاگرِد شاگرِد آیت الله  تربیت در س
بهجت2 نیز برای حل بسیاری از مشکات ما کافی است.
تأمین مربی اخاق و رفع نیاز جامعه یکی از وظایف جامعه 
ــت که باید برای تربیت متخصصان برجسته و  اسامی اس
ــته به حد کفایت اقدام الزم را انجام دهد. اما  ممتاز این رش
در حال حاضر که چنین برنامه ای در حد نیاز جامعه وجود 
ــئولیت برعهده مراکز و گروه ها و  ــی از این مس ندارد، بخش
ــان معلمان و مربیان  ــت. برای مثال از می افراد مختلف اس
ــدن دوره های  ــت گذران ــرادی را جه ــوان اف ــدارس، می ت م

آموزشی برای تربیت اخاقی دانش آموزان آماده کرد.
ــتیابی به مربی  ــارۀ راه های دس ــن بحث درب ــده ضم در آین

شایسته، در این باره سخنانی خواهیم گفت.
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ــدام الزم  ــت هرکس اق ــر باید دانس ــوی دیگ از س
ــام دهد، باید  ــک هدف انج ــیدن به ی را برای رس
ــاس رحمت  ــزرگ براس ــدای ب ــد خ ــدوار باش امی

رحیمیه خود، او را به مقصد برساند.

1. سوء استفاده از عنوان مربی و استاد
مربیان اخاق و تربیت، جایگاه بسیار بلند و نفوذ 
فراوانی در قلوب شاگردان خود دارند. این جایگاه 
ممتاز، وسوسۀ استفاده و شیادی در این زمینه را 
ــواًل هر پدیده  ــی افراد ایجاد می کند. اص در برخ
ارزشمندی در معرض سوء استفاده و بدل سازی 
ــس بدلی هرگز از ارزش  قرار می گیرد. وجود جن
ــن مواردی آگاه  جنس اصل نمی کاهد. در چنی
ــخیص اصل از  ــای تش ــراد از ماک ه ــودن اف نم
ــت.  بدل و توصیه به احتیاط و دقت، ضروری اس
ِصرف احتمال سوء استفاده، ما را از مربی بی نیاز 
ــرس، از بهره بردن از  ــبب ت نمی کند و نباید به س

مربی صرف نظر کرد.

2. امکان حرکت بدون استاد
ــد کمال، هم  ــوی مقص ــتاد به س حرکت بدون اس
ــده است. همواره  امکان عقلی دارد و هم واقع ش
ــوان و ظرفیتی  ــا ت ــتند که ب ــانی بوده و هس کس
ــواری ها و موانع را بر  ــایر انسان ها، دش فراتر از س
طرف ساخته و به سوی غایت عالی خود حرکت 
ــوان به  ــن افراد می ت ــای ای ــد. از ویژگی ه کرده ان
برخورداری از هوش و قوه تشخیص باال و داشتن 
ــا را همواره  ــه آنه ــاره کرد ک ــوی اش ــای ق اراده ه
ــت. اما آیا می توان از  ــگام مردم قرار داده اس پیش

عموم مردم چنین انتظاری داشت؟
ــتاد هم می توان پیش رفت، اما  هرچند بدون اس
ــیر تعالی روحی با وجود  ــک حرکت در مس بی ش
ــخن  ــود. پس س مربی، کوتاه تر و هموارتر می ش
ــا معنوی بدون  ــکان تربیت اخاقی ی در عدم ام
ــخن از دشواری آن است.  استاد نیست؛ بلکه س
دشواری ای  که نوع انسان های عادی را از معرض 

این تربیت خارج می کند.
ــتن اهمیت مربی اخاق، این سؤال  پس از دانس
پیش می آید که مربی مناسب و شایسته کیست 
ــاء الله  ــت یافت؟ ان ش و چگونه می توان به او دس
در شماره های بعد به این سؤاالت پاسخ خواهیم 

داد.
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