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 ژوهشپپیام 

 امکانات بودن محدود و انسانی علوم های رشته در درسی متون و منابع به ها نشگاهدا گسترده نیاز
 کنـد می ایجاب دانند، می نیازها این به پاسخگویی به موظف را خود که پژوهشی و علمی  مراکز

 خـدمت بـه مشـترک اهـداف مسیر در پژوهشی مراکز و ها دانشگاه همکاری با  موجود امکانات
 .آید عمل به جلوگیری کاری دوباره از درسی، منابع کّمی و کیفی ارتقاء بر افزون و شود گرفته
  انسـانی علـوم کتـب تـدوین و مطالعـه سازمان دانشگاه، و حوزه پژوهشگاه منظور همین به

 نخسـتین فرهنگیـان، دانشـگاهِ  و انسـانی، علوم توسعه و تحقیق پژوهشکده ،)سمت( ها دانشگاه
 کشـور علمی جامعه به بیت اهل و پیامبر تربیتی سیره کتاِب  انتشار با را خود مشترک کار

  .کنند می عرضه
 پیشـنهادهای و راهنمـایی همکـاری، بـا شـود می تقاضا ارجمند نظران صاحب و استادان از

 ۀجامعـ نیـاز مـورد آثار دیگر تدوین و حاضر کتاب کیفی ارتقای جهِت  در را ما خود، اصالحی
  .دهند یاری انایر اسالمی جمهوری دانشگاهی

 کارشناسـی مقطع در» بیت اهل و پیامبر تربیتی سیره« درسی عنواِن  برای کتاب این 
 دیگـر دانشـگاهی، ۀجامعـ بـر افـزون کـه اسـت امیـد. اسـت شـده تـدوین فرهنگیان دانشگاه
  .شوند مند بهره آن از نیز مندان عالقه
  

  فرهنگیان دانشگاه               سمت سازمان               ودانشگاه حوزه پژوهشگاه
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 مطالعه راهنمای

 !زیعز  انیدانشجو 
 دارد  را آن اسـتعداد او. اسـت حـق قدرت نشانه نیواالتر و خداوند آفریده نیترانگیز  شگفت انسان

 بـا جـز ریسـ نیـا و برسد »اللهیفةیخل« مقام به و شود متصف الهی ماالتک و صفات همه به هک
 قـوس مراتبـی، نـدنگذرا بـا انسـان و است وتیکمل انسان، قتیحق. شودنمی سریم قییحق تیترب

 توانـدمی او. است گرفته قرار وجود مراتب نیترنییپا  در و یکخا مرتبه نیا در و ردهک طی را نزولی
 و سـتنیز بهتـر برای. شود  دارا را ماالتک نیواالتر و ابدی دست شیخو وجود قتیحق به تیترب با

 نیبهتـر تیـباهل و امبریپ تییترب هایوهیش به توجه دن،یرس تیانسان مالک مراتب به زودتر
. اسـت شـرفتیپ و سـعادت بـه ابییدسـت راه در هـاانسان پرورش و آموزش برای الگو نیتراملک و
 بـه تیباهل و امبریپ تییترب رهیس با انیدانشجو ییآشنا هدف با و منظورنیبد روپیش تابک

 مبحـث هجـده و فصـل شش در تابک نیا شما، بهتر چه  هر رییادگی برای. است  درآمده نگارش
 و کدر تـرآسـان ،مطالـب هکـ شده زییربرنامه ایگونهبه آن نگارش نوع و بیترت. است شده میتنظ
 :نیدک توجه ریز شنهادهاییپ به دقت با م،یمفاه بهتر کدر برای. شود سپرده ذهن به

 ییهـادانسـته فصـل نیا. است شده لیکتش مبحث سه از »اتیلک« عنوان با تابک اول فصل. ١
 ،پـس. بدانـد را آنهـا دیبا تیب اهل و امبریپ تییترب رهیس مطالعه از شیپ خواننده هک است
 آگاهی با تا نیدک مطالعه را اول فصل نخست، شود می شنهادیپ نظر، مورد اهداف بهتر کدر برای

 ؛دیابی دست مجموعه افاهد به شترییب
 هـر مطالعـه از شیپـ. نـدکمی بررسی را فصل آن موضوع درباره مباحثی تابک فصل هر. ٢
 شـما بـه اهـداف نیـا. بخوانیـد دقـت به را فصل آن آموزشی اهداف و ای مرحله اهداف فصل،
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 هکـ هنگـامی اسـت گفتنـی. دیباش مطالبی چه فهم دنبال به دیبا مطالعه هنگام هک گفت خواهند
 مسـئله نیا نشوید؛ متوجه املکطوربه را آن معنای است نکمم دیخوانمی را هدفی اول بار برای

 معنـای حتمـاً  آن، از پـس ایـ مـتن مطالعه ضمن در دوباره، مراجعه با. ستین عییرطبیغ چندان
 ای مرحلـه اهداف مجموعه به چنانچه. دیبرمی پی آنها تیاهم به افته،یدر املکطوربه را اهداف

 و دگاهیـد بـا شما ییآشنا« هک مجموعه، نیا در لیک هدف به قتیحق در د،یابی دست آموزشی و
 ؛دیاافتهی دست است،» تیب اهل و امبریپ تییترب رهیس

 ادیـ را مطالـب تمـام سـتین الزم مـرور نیـا در. نیدک مرور بارکی ابتدا را فصل هر متن. ٣
 دسـت بـه فصل هر مطالب به نسبت اجمالی دگاهیید تا ندکمی کمک شما به ارک نیا. دیریبگ
 گریدکـی با ارتباطبی و ندهکپرا صورتبه میمفاه ساننیبد. دیشو آشنا آن لیک مطالِب  با و دیآور
 گـرانید ایـ خـود برای خالصه طوربه دیوشکب اول، مطالعه انیپا در. شد نخواهند سپرده ذهن به

 شـده مطـرح آن در مطـالبی چـه و بـوده موضـوعی چه درباره فصل، آن و مبحث آن هک دییبگو
 هـر در مهـم مطالـب رییادگیـ و اتیجزئ فهم و مطالعه به املک دقت و توجه با گرید بار. است
 آموزشی و ای مرحله اهداف به آن، انیپا در زین و مطالعه هر از پیش. دیبپرداز فصل هر و مبحث

 مطالـب دیوشـکب و دیـنک خـودداری جداً  مطالب ردنکحفظ از. دینک رجوع فصل ای مبحث هر
 ؛دیاموزیب دقت با را فصل ای مبحث هر مهم
 بـا را بخش نیا. است شده آورده »مبحث خالصه« عنوان با مطالبی مبحث، هر اِن یپا در. ۴
 گـرید بـار کیـ مبحـث، هـر مطالعه از پس تا ندک می کمک شما به ارک نیا. دینک مطالعه دقت

 ؛دارد مهم اریبس نقشی شما رییادگی در ارک نیا. دیبسپار ذهن به و دیبخوان را مهم مطالب
 ها پرسـش نیـا اسـت؛ شـده آورده ییها پرسـش فصل هر انیپا در زین و مبحث هر اِن یپا در. ۵
 هـدف بـه ابییدست سرانجام و فصول آموزشی و ای مرحله اهداف به دنیرس از نانیاطم سبک برای

 پاسـخ آنهـا به فصل هر مطالعه انیپا در دیبا انیدانشجو هک است شده زییرطرح پایانی، آموزشی
 هکـ اسـت شده طرح »پژوهش و بحث« عنوان با هاییپرسش مبحث هر انیپا در ،نیهمچن. دهند
 ؛ندک می ییراهنما را شما مبحث، آن موضوع درباره شتریب اطالعات سبک و آوریجمع برای
 میمفـاه برخـی دربـاره دیـلیما ایـ و دیـدار لکمشـ مطالـب برخی کدر و افتیدر برای اگر. ۶
 .دیببر هبهر »منابع فهرست« در شده  معرفی منابع از د،یآور دست به شترییب اطالعات شدهمطرح

آموزشی طراحان   



  

 

  
  
 
 
 
 

 مقدمه

 و رشـد در اساسـی ینقشـ زیـرا ؛است بوده انسانی های جامعه توجه مورد موضوعات از تربیت
 انسـان انـد گفته برخی که است انکارناشدنی و برجسته چنان نقش این. دارد جامعه و فرد تعالی
 .اوست تربیت گرو در نیز انسان بودن

زیـرا  دادنـد؛ قـرار خـود یاصـل وظیفه را ها انسان تربیت که بودند یسانک نخستین پیامبران،
 دلسوزی و عالقه جدیت، با نیز آنها. دیبرگز مردم تیهدا و وظیفه این انجام برای را آنان خداوند

 بسیاری در و خریدند جان به را گرفتاری و سختی نوع هر راه این در و گماشتند همت کار نیا به
 پیش به کمال و تربیت مسیر در اندکی را بشریت شاید تا د،کردنن دریغ نیز جان نداد از موارد از

 پیـامبران اگر گفت توان می که است ای اندازه به بشری تمدن و ترقی و تربیت در انبیا نقش. ببرند
 .نبود انسانیت و ترقی و تمدن از خبری نبود، آنان فرسای طاقت های تالش و

شدن بـه رسـالت تـا زمـان  نیز از زمان برگزیده مصطفی دمحم حضرت پیامبران، خاتم
مشغول بود. عالقه او به تربیت و هدایت مردم و شفقت ها  انسانرحلت، با تمام وجود به تربیت 

 خـاطر از بیشـتر بسیار را ایشان خاطر مردم گمراهی و انحراف که بود ای اندازه به اش و دلسوزی
تربیت چنان با مهـارت و درایـت عمـل  موضوعدر  اکرم پیامبر. آزرد می منحرفان و گمراهان

 زد، جوانـه بـود، نشـانده مردم جان و قلب در وی که هایی فعالیت بذر کوتاه مدتی در که کرد می
 سراسـر وی دعوت کرد، شیرین را جزیره شبه مردمان کام آنها شیرین میوه و نشست بار به و بالید
نیـز،  اکـرم پیـامبر از پس. آوردند روی وی آیین به روهگ گروه اعراب و گرفتفرا را جزیره شبه
 میـان در را اسـالم نـاب هـای راه وی را ادامه دادند و توانستند با تـدبیر خـود آمـوزه بیت اهل

 .بگسترند ها حکومت مخالفت رغم به مسلمانان
 و نمربیا فرارویچراغی  تواند می بیت و اهل پیامبر تربیتی سیره بررسی ترتیب، این به
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 آنـان بـرای را پرمخـاطره و سـخت مسـیر ایـن های تاریکی و باشد جدید نسل تربیت در والدین
 تربیتـی فنون و ها روش اصول، قواعد، روی از پرده آنها تربیتی های سیره بررسی زیرا ؛کند روشن

 قواعد و ها روش این از توانند می والدین و مربیان و دارد برمی آنان تربیتی رفتارهای در رفته کار به
 .ببرند بهره خود تربیتی های فعالیت در

 منبـع نیتـأم یبـرا ١٣٧۵ سال در دانشگاه و حوزه پژوهشگاه یتیترب علوم گروه راستا نیا در
 امبریـپ یتیترب رهیمطالعه س ،یتیامور ترب یدر دوره کارشناس معصومان یتیترب رهیس درس

آن در  جیدر دستور کـار خـود قـرار داد کـه نتـا یاعرافعلیرضا الله  تینظر آ ریرا ز بیت اهلو 
  قالب چهار جلد کتاب منتشر شد:

 فرزند؛ تیترب: بیت اهلو  امبریپ یتیترب رهیس .١
 ؛ینید تیترب: بیت اهلو  امبریپ یتیترب رهیس .٢
 ؛یاخالق تیترب: بیت اهلو  سیره تربیتی پیامبر .٣
  .ینید یها آموزش بر دیتأک با آموزش بر ینگرش: بیت اهلو  سیره تربیتی پیامبر .۴
 سـال در جلـد چهار نیا یآموزش مراکز درخواست و مذکور یهاکتاب از فراوان استقبال به توجه با
 سـمت سـازمان و دانشـگاه و حـوزه پژوهشـگاه توسـط یدرسـ کتاب یهایژگیو با و جلد کی در ٨٩
  .است دهیرس نسخه هزار ۵٠ سطح در ،دهم چاپ به تاکنون و دیرس چاپ به مشترک صورت به

با درخواسـت دانشـگاه  ،یجلد چاپ کتاب تک نخستینپس از گذشت هفت سال از  اکنون
 یاجتمـاع تیتربو افزودن بخش  دوباره یشیرایآن دانشگاه، با و یازهاین نیتأم برایو  انیفرهنگ
در  تیب و اهل ربامیپ یتیترب رهیس درسنامه عنوان با کتاب نیا زاده ینیحس یدعلیس توسط
 هیـعلم حوزه طالب جمله از مندان عالقه دیگرو  انیدانشگاه فرهنگ انیو دانشجو ستادانا اریاخت

 تربیتـی فرهنـگ گسـترش در مثبـت نقشـی بتوانـد اثـر ایـن اسـت امیـد. ردیگ یم قرار خواهران
  ایفا کند. بیت و اهل پیامبر
 نـوذری، محمـود اسـالم جحجـ اعرافی، علیرضا الله تیآ از دانیم می فرض خود بر پایان در
 موفقیت و کنیم قدردانی و تشکر کتاب محترم ابیارز یموسو یدنقیس و تربیتی علوم گروه مدیر
 .خواستاریم متعال خداوند از را آنان پیش از بیش

 زادهحسینی سیدعلی
  داودی محمد

  ١۵/١٢/٩۶ 
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 آموزشی اهداف
  تیب اهل و امبریپ تییترب رهیس با مرتبط مقدماتی و اساسی میمفاه برخی با ییآشنا

 زیر ای مرحله اهداف به فصل این عهمطال از پس خواننده رودمی انتظار لی،ک هدف براساس
 :ابدی  دست
 ند؛ک کدر را تیب اهل و امبریپ تییترب رهیس مفهوم. ١
 بداند؛ را تیب اهل و امبریپ تییترب رهیس ضرورت و تیاهم. ٢
 .بشناسد را تیب اهل و امبریپ تییترب رهیس در پژوهش های وهیش و منابع. ٣

 
 مقدمه
 و داشـته خییتار جنبه م،یا خوانده تیب اهل و امبریپ رهیس و تیشخص درباره نونکتا آنچه

 نیبهتـر تیـب اهل و امبریـپ هکـدرحـالی اسـت؛ بوده آنها اجتماعی و اسییس رهیس شتریب
 وجـود ابعـاد همـه پـرورش بـرای را تییترب های وهیش نیبهتر راه نیا در و اند بوده بشر آموزگاران

. دارد اهمیـت بزرگـان آن تـییترب و آموزشـی رهیسـ بـه پـرداختن ن،یبنـابرا. انـداربردهکبه انسان
 سـتهیشا انـد، بوده زین تییترب سرمشق نیتراملک تیب اهل و امبریپ هکنیا به نظر ن،یهمچن
 .میده وندیپ بزرگواران آن تییترب رهیس با بروزتر و دتریجد های راه افتنی برای را اننوجوان است،
 تـییترب رهیسـ و دگاهیـد بـه نسـبت خواننـدگان ییراهنما و توانمندسازی برای هک فصل، نیا

 ابییدست زین و ذهن در مناسب بستری جادیا برای مطالب برخی طرح و تیب اهل و امبریپ
 تیـاهم و ضـرورت« ،»شناسـیمفهـوم« مبحث سه شامل است، ضروری نظر مورد اهداف به
 نـهیزم در بررسـی بـه آنهـا از کیـ هر در هک است »رهیس در پژوهش وهیش و منابع« زین و »رهیس

 .است شده پرداخته تیب لاه و امبریپ تییترب رهیس با مرتبط میمفاه





  

 

 
 
 
 

  اول مبحث
  

 شناسیمفهوم

 آموزشی اهداف
  تیب اهل و امبریپ تییترب رهیس مفهوم کدر

 اهـداف بـه مبحـث نیـا مطالعـه از پـس خواننـده رود مـی انتظار ای،مرحله هدف براساس
 :بتواند و ابدی دست زیر ایمرحله
 د؛ده حیتوض را رهیس مفهوم. ١
 دهد؛ شرح را سّنت مفهوم. ٢
 ند؛ک سهیمقا سّنت با را رهیس مفهوم. ٣
 ند؛ک فیتعر را تیترب مفهوم. ۴
 ند؛ک مشخص را تیب اهل از منظور.   ۵
 .ندک لیتحل را تیب اهل و امبریپ تییترب رهیس.   ۶
  
 مقدمه

 تـا شـود مشـخص شدهاربردهکبه مفاهیم و واژگان از منظور دیبا نخست، ،ای مسئله هر طرح در
 دربـاره نظـروحدت با سندهینو و خواننده و نشود جادیا خوانندگان ذهن در ای شبهه و کش چیه

 نخست تخصصی، مباحث ارائه از شیپ ن،یابراساس. بگیرند پی را بحث شده،اربردهکبه واژگان
 دربـاره بنابراین،. شود می بررسی و نقد تابک در شدهاربردهکبه اساسی میاهمف و لماتک ها، واژه
 هیـپا هکـ ،تیـب اهل و امبریـپ تـییترب رهیسـ و تیـب اهل ت،یترب سّنت، ره،یس میمفاه

  .شود می ارائه توضیحاتی است، تابک نیا مباحث
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 :از اندعبارت تابک در شده اربردهکبه میمفاه
 رهیس. ١
 بـه رهیسـ و اسـت رفـتن راه و تکـحر معنـایبـه ریس ؛است »ریْ ِس « لمهک از »ِفعله« وزن بر رهیس

 بـه رهیسـ دارد، داللـت عمل ئتیه و تیفیک نوع، بر عربی زبان در ِفعله وزن چون رفتار؛ معنای
لستُ « مانند است؛ تکحر چگونگی و حالت معنای لسةَ  جَ  چگونگی هک شستمن واربنده ;»العبد جِ
 .دهدمی نشان را نشستن

 رهیس هک اند ردهک برداشت نیچن عمل، ئتیه و نوع بر ِفعَله وزن داللت از پژوهشگران برخی
 تخطـی تـهکن نیـا از معمـوالً  سـانینورهیس اند گفته رونیازا و دارد داللت عمل روش و کسب بر
 در ).۴٧ص ،١٣۶٧ مطهـری،( امبریـپ رفتـار کسب نه اند، پرداخته امبریپ رفتار به و ردهک

 :دارد معنا دو رهیس هک ردک توجه دیبا دگاهید نیا بررسی
 ئـتیه همـان چگونگی نیا است؛ عمل نوع و چگونگی معنای به گاه اصطالح، در رهیس. الف

 حالـت و ابـدینمی قتحق خاص حالتی بدون تییفعال چیه هکازآنجا و است آدمی تیفعال حالت و
. شـود می شـامل را آدمی های تیفعال و رفتارها همه مفهوم، نیا در رهیس ست،ین رفتار از جدا رفتار

 ندارد؛ رفتار قاعده و کسب به چندانی ارتباط البته هک است رهیس لیاص و نخست معنای نیا
 و اسـت اول معنـای از خـصا معنـا نیـا است؛ »رفتار قاعده و کسب« رهیس دوم معنای. ب
 افتـد، اتفـاق وستهیپ صورتبه و میکح فاعِل  از اگر ژهیوبه رد،کعمل و رفتار هر معموالً  هکازآنجا

 ارکـبـه رفتـار بر مکحا قاعده و وهیش ،کسب معنای به »رهیس« گاه است، ژهیو یکسب و قانون تابِع 
 در ولـی اسـت؛ اسـتوار اصـطالح نیهم بر دارد، هاشار آن به مطهری دیشه استاد آنچه و رودمی

 جـای و اسـت قیدق هم و جیرا هم هک رفته ارکبه اول معنای همان به »رهیس« مورخان، اصطالح
 بـه ابییدسـت بـرای اسـت ای مقدمـه اول، معنـای به رهیس بررسی البته. ستین آنان بر رییگخرده
 .است دوم معنای همان هک ره،یس بر مکحا کسب و قواعد
   تـابک نیـا هـدف درواقـع اسـت؛ دوم معنـای بـه رهیس تاب،ک نیا منظور هک ردک توجه دیبا
 بـه ابییدسـت بـرای خیتـار و ثیـاحاد در شـدهنقل رهیس هکبل ست؛ین سیینوخیتار و نگاریرهیس

  .شود می لیتحل و بررسی معصومان تییترب های روش و هاکسب قواعد،
 چگـونگی لحـاظ از اسـت، آدمـی رفتـار جـزء معنا کی به چون هم، گفتار هک است گفتنی
 میتقسـ »فعلـی« و »قولی« گونه دو به رهیس رونیازا آید؛ شمار به رهیس تواندمی ندهیگو از صدور
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 و − تـییترب گفتارهای چگونگی ، معصومان تییترب رفتار بر افزون »رهیس« ن،یبنابرا. شود می
  .شود می شامل زین را آنان − گفتارِ  یمحتوا نه

 
 سنت. ٢

 بـا آن سـهیمقا و »سـّنت« مفهـوم به گذرا نگاهی دارد، »رهیس« با ژهیو قرابتی »سّنت« واژه هکازآنجا
 منظـور،ابـن( اسـت دهآمـ رهیسـ و قهیطر صورت، معنای به لغت در سّنت. است الزم زین »رهیس«

 »سـّنت« مورخـان، نزد. است رفته ارکبه متفاوتی معانی به اصطالح، در و) سنن ماده لیذ ،١۴٠٨
 فرزنـدان، زنـدگی خیتـار ها،غزوه شرح ،خدا رسول تولد و زندگی خیتار حال،  شرح معنای به

 ).١۵ص ،١٣٧۵ ی،یطباطبا( نهاستیا مانند و حضرت آن ارانی و خاندان
 البتـه هک معصوم ریتقر و افعال اقوال،: از است عبارت سّنت هان،یفق و انیاصول اصطالح در

 اصـطالح در. شـود می شـامل زیـن را اطهار ائمه عه،یش نظر از و امبریپ تنها عامه، نظر از
 گـرید چهارگانـه امکاح مقابل در مستحب امکاح: از است عبارت سّنت ثی،یحد − فقهی گرید
 ).همان) (مباح و روهکم حرام، واجب،(

 سـوی از هکـ است مقرراتی همه ،آن و رفته ارک به گریید معنای به سّنت گاه زین ثیاحاد در
 تشهد، طالق، تیفیک واجب، نمازهای های عتکر تعداد مانند است؛ شده نیّ مع خدا رسول
 ).همان( نهایا مانند و قرائت
 نییقـوان و زنـدگی ورسـمراه بحـث، موضوع از دور حالنیدرع و سّنت جیرا اریبس معانی از
 معنـا، نیـا بـه سـّنت، بـه میقد عربستان در. باشد مانده باقی نسل نیچند در مکدست هک است
 .گذاشتندمی احترام آن به و دادندمی تیاهم اریبس

 کیـ بـه سـّنت و رهیسـ رخـان،مو عـرف در گفت توان می سّنت از یادشده معانی به توجه با
) عهیشـ نظر از( ائمه و) سنتاهل نظر از( امبریپ زندگی خیتار و حال شرح آن و معناست
  .است متفاوت سّنت و رهیس اصطالح ها حوزه دیگر در ولی است؛
 و روش: از اسـت عبـارت آن و آمـده معنا کی به سّنت و رهیس گفت توان می زین لغت نظر از
 بـر سـنت، :هکـ اسـت نیا اصولی و فقهی اصطالح در سنت و رهیس تفاوت. شده مودهیپ قهیطر

 بـه البتـه .شـود می اطـالق افعـال بـر تنها رهیس هکدرحالی شود؛ می اطالق ریتقر و افعال اقوال،
 سـخن مقـام در رمکـا امبریـپ اگـر نمونـه برای شود؛ می اطالق رهیس زین قول ئتیه و تیفیک

 از ریـغ نیـا و بـود نیچن حضرت آن قولی رهیس مییگو می گفتند، می سخن حیفص ای نیمت گفتن،
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 هکـ − امبریـپ گفـتن سـخن چگـونگی و ئـتیه با نجایا در زیرا است؛ سخن و قول آن خودِ 
  .میدار ارکسرو − است فعل نوعی خود هم گفتن سخن
 
 تیترب. ٣
 فیتعـار اصـطالح در و آمـده عّلـو و ردنکـ ونمّو رشـد افـزودن، معنـای بـه ،»َرَبَو « ماده از تیترب

 سک  هر و) ١۶٧ص ،١٣٧٢ دانشگاه، و حوزه اریکهم دفتر: ک.ر( است شده ارائه آن از متعددی
 براسـاس گـریید هدف، براساس یکی. است داده خاص فییتعر آن از و ستهینگر آن به ای هیزاو از

 نـه بحـث نیا در هک است ردهک فیتعر را تیترب هدف، و روش از قییتلف براساس سومی و روش،
 ارییبسـ حـد تـا هک لیک فییتعر نجایا در ولی دارد؛ ضرورتی نه و هاستفیتعر آن به ورود مجال
  :  از است رتعبا تیترب .شودمی ارائه بحث محور و مبنا عنوان به است رفتنییپذ

 ،نگـرش شـناخت، بـر اثرگـذاری منظـور به شخصی، هر ای نیوالد معلمان، هک تییفعال هرگونه
 .دهدمی انجام شدهتعیینشیپ از اهداف براساس گر،ید فردی رفتار و اخالق
 نیـا طبـق. اسـت متفـاوت تبـیکم ایـ گروه فرد، هر به نسبت تیترب یمحتوا و اهداف البته

 تیـترب طیمحـ ن،یهمچن. آموزدانش به متربی نه و شود می اطالق معلم به تنها مربی نه ف،یتعر
 و وچـهک حتـی و ارک محل خانه، مدرسه، شامل و است آموزشی هایطیمح و مدرسه از اعم زین

 .شودمی زین بازار
  
  تیب اهل. ۴

 ازدهیـ و زهـرا حضـرت ،علـی حضـرت رمؤمنانیام تاب،ک نیا در تیب اهل از منظور
 ارییبسـ و عهیشـ دید از معصوم امامان. هستند مشهور معصوم امامان به هک آنهاست فرزند
 عنـوان از نـد،یآ می شـمار  بـه اسالم امبریپ ممتاز نیتابع و صحابه از هکآن بر افزون مسلمانان از

بَ يُ لِ  هللاُا دُ يرِ يُ  إِنَّامَ « هیآ و برخوردارند زین »تیب اهل« مهم هِ ن ذْ سَ  مُ كُ عَ جْ لَ  الرِّ ـرَ يُ   وَ  تِ يْـالْبَ  أَهْ ـ مْ كُ طَهِّ  »اريً تَطْهِ
 نیـا با هم سنتاهل مفسران و پژوهشگران از ارییبس و دارد اشاره آنان ژهیو مقام به) ٣٣ احزاب،(

 نگـاهی بـا تـوان می تـابک نیـا در رونیـازا ؛)٢٠٩ص ،٢۵ج تا،بی فخررازی،( 1اندموافق ریتفس
                                               

ْجَس  ُم کُ َعن ْذِهَب یُ لِ « با خداوند: گویدمی باره این در فخررازی. ١  تـا داد ییرتغ رهاکمذ به را زنان به خطاب »الِرّ
  هک شود گفته هک است این اولی و است مختلف اقوال بیتاهل در و ندک داخل را بیتاهل مردان و زنان


