
مهمترین روش های تربیت از دیدگاه قرآن کریم
فاطمه کامیاب1 

چکیده
که توس���ط جبرئیل امی���ن بر پیامبر  کری���م، تنها نس���خه  تربیت و هدایت الهی اس���ت  ق���رآن 
کرم؟ص؟ نازل ش���د تا به مردم راه و رس���م درس���ت زندگی را بیاموزد. آنچه مسلم است این  ا
که  که همان تربیت انسان هاست نیاز به روش هایی است  که برای رسیدن به هدف  است 
کریم نیز خداوند متعال از روش  هایی برای  دس���تیابی به هدف را ممکن می کند. در قرآن 
که  کرده است. مثال این روش ها، مثال ابزار است در دست انسان  تربیت مردم اس���تفاده 
ک���رده و او را از تحیر و س���رگردانی در این راه  بهره ب���رداری از آن رس���یدن به مقصود را آس���ان 
رهایی می دهد. طبق تحقیقات انجام ش���ده، تربیت از دیدگاه های مختلف روان شناسی، 
کرده اند.  ح  جامعه شناسی، اسالمی و... بررسی شده و هر یک روش هایی را برای آن مطر
ح می کند عبارت اند از روش ایجاد عش���ق  که قرآن برای تربیت مطر مهمتری���ن روش هایی 
بزرگ تر، روش داستان س���رایی، روش معرفی الگوهای مثبت، روش دعوت به تفکر، روش 
که در  کتب و مقاالتی  کتب روان شناسی، قرآنی و  برخورد محبت آمیز و... . در این مقاله از 

رابطه با تربیت قرآنی نگاشته شده، استفاده  شده است.
کلیدی: روش، تربیت، روش تربیتی، تربیت اسالمی. گان  واژ

1. مقدمه
کند و اخ���الق و تربیت آنها را  خ���دای متع���ال برای اینکه مردم را به راه و رس���م زندگی اله���ی هدایت 

کرده اس���ت. گونی اس���تفاده  گونا پ���رورش دهد، ق���رآن را نازل فرموده و در آن از ش���یوه های تربیتی 

که از دیرباز مورد توجه بوده و از دیدگاه های مختلف روان شناسی،  موضوع تربیت، موضوعی است 

که دین تربیت انسان هاس���ت،  اخالق، جامعه شناس���ی و ... بررس���ی ش���ده اس���ت. با آمدن اس���الم 

ح ش���د و نگرش جدیدی نسبت به انسان و تربیت او به  موضوع تربیت انس���ان به  گونه ای دیگر مطر

که در سراسر آیات قرآن، چه به  صورت مستقیم و چه به  صورت غیر مستقیم این  وجود آمد تا آنجا 

موضوع به چش���م می خورد و برای این منظور از روش های مختلفی اس���تفاده  ش���ده است. از صدر 

کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، از ایران. 1.دانش پژوه 
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اس���الم نیز روش های تربیت به  صورت علمی یا تش���ریحی، توس���ط پیامبر؟ص؟ و صحابه  بزرگ اسالم 

ح و تفسیر تربیت نوشته شد. بنابراین، مربیان تربیتی  کتاب های زیادی در شر بیان  ش���ده و بعدها 

کرده و از  کتاب آس���مانی برای تربیت بیان ش���ده اس���ت استفاده  که در این  می توانند از روش هایی 

گیرند. آن بهره 

کرده و شاهد مثال آن،  کریم از چه روش هایی برای تربیت استفاده  که قرآن  گفت  در ادامه باید 

چه آیاتی است؟

برای پاس���خ به این سؤال، مباحثی مانند اهداف تربیت اسالمی، تفاوت آموزش دینی با تربیت 

ح مباحث تربیتی در قرآن،  دینی، مهمترین روش های تربیت از دیدگاه روان شناسی، چگونگی طر

ح شده است. گی های تربیت اسالمی مطر مهمترین روش  های تربیت قرآنی، مهمترین اصول و ویژ

2. مفهوم شناسی

2-1. روش

روش )َرِو( )ِام���ص( ط���رز. )از بره���ان( )َانندراج( )ناظم االطب���اء(. طریقه )آنن���دراج(. قاعده و قانون. 

گونه. )لغت نامه  )برهان( )ناظم االطباء(. راه، هنجار، شیوه، اسلوب و تیره، منوال، سبک، طریق، 

دهخدا، 1377(

گرفتن راه اس���ت؛ زیرا meta، یعنی در طول و odos، یعنی راه.  روش یا method به معنای در پیش 

روش، عبارت است از فرایند عقالنی یا غیرعقالنی ذهن برای دستیابی به شناخت یا توصیف واقعیت.

کلی تر، روش هرگونه ابزار مناس���ب برای رس���یدن به مقصود است. روش ممکن است  در معنای 

که هنگام  کشف مجهوالت هدایت می کند، مجموعه قواعدی  که انسان را به  به مجموعه راه هایی 

که آدم���ی را از مجهوالت ب���ه معلومات  کار م���ی رود و مجموعه اب���زار و فنونی  بررس���ی و پژوه���ش ب���ه 

گفته شود. )ساروخانی، 1375، 24/1( راهبری می کند، 

2-1-1. روش تربیتی

م���راد از روش ه���ای تربیتی در ای���ن مقاله، روش های تربیت���ی به معنای عام اس���ت، یعنی مجموعه 

که مربی برای رس���یدن به اهداف تربیت انجام می دهد. این معنا از روش هم ش���امل  اقدام های���ی 

که شامل شیوه ها و فنون تربیتی است را در  اصول تربیتی اس���ت و هم روش هایی به معنای خاص 

برمی گیرد. )حسینی زاده، 1396، ص 2(
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2-2. تربیت

که به معنای رش���د و نمو، پرورش دادن، غذا  تربیت، مصدر باب تفعیل و از ریش���ه ربو یا ربب اس���ت 

دادن و ... است.

تربیت در اصطالح همان رشد طبیعی و تدریجی و هماهنگی همه  نیروها و استعدادهای آدمی 

که با س���اخت ش���خصیت انس���ان مطابق و مبتنی بر ارزش های  اس���ت و یا ارائه نوعی زندگی اس���ت 

معنوی باش���د. اس���تاد مطهری تربیت را این گونه تعریف می کند: »تربیت عبارت اس���ت از به فعلیت 

که در شیء موجود است«. )مطهری، 1386، ص33( درآوردن استعدادهای درونی 

2-2-1. تربیت اسالمی

تربیت اسالمی، شناخت و هدایت توانایی های انسانی در جهت ارزش های اسالمی برای هماهنگی 

کل نظام هستی، تصدی امر جانش���ینی خداوند بر روی زمین، آماده شدن برای رسیدن  انس���ان با 

که تربیت،  به مقام قرب الهی و پیوس���تن به جهان ازلی و ابدی اس���ت. در جای دیگری آمده است 

که  کریم خلیفه اللهی اس���ت از طری���ق پرورش صفات الهی در انس���ان  توج���ه دادن انس���ان به مقام 

توانایی و استعداد این صفات بنابر تعلیم اسما به  طور بالقوه در فطرت الهی انسان قرار داده  شده 

گرو هدایت و تربیت انسان است. تربیت اسالمی باید به استعانت  است و فعلیت بخشیدن آنها در 

کند. )میرهادی، 1372، ص53( از مایه های فطری انسان، او را برای احراز این مقام آماده 

2-2-2. اهداف تربیت اسالمی

هدف غایی از تعلیم و تربیت اسالمی، پرورش انسان عابد است: »َو ما َخَلْقُت اْلِجّنَ َو ْاإِلْنَس ِإاّل 

کنن���د«. )ذاریات: 56( البته عبادت،  ِلَیْعُب���ُدوِن؛ جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه مرا پرس���تش 

تنها انجام یک سلس���له اعمال و فرایض خش���ک و مراس���م تش���ریفاتی نیس���ت، بلکه معنای بس���یار 

که ش���امل تمام اجزای زندگی بوده و فکر و عمل و احس���اس انسان را در برمی گیرد. به  جامعی دارد 

 عبارت  دیگر عبادت، یعنی روی آوردن به خدا در همه  فعالیت های زندگی، جلب رضایتش در همه  

که موجب خشم او شود. )شکوهی  نیا، 1365، ص2( امور و پروا داشتن از همه عوامل و اسبابی 

2-2-2-1. اهداف مرحله ای

2-2-2-1-1. رسانیدن پیام

 اْلَبالُغ اْلُمبیُن «. )عنکبوت: 18(
َ
ُسوِل ِإاّل »... َو ما َعَلی الّرَ

ْنَت ُمْنِذٌر َو ِلُکّلِ َقْوٍم هاٍد«. )رعد: 7(
َ
ما أ

َ
»... ِإّن
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ما َعلی َرُسوِلَنا اْلَبالُغ اْلُمبیُن«. )مائده: 92(
َ
ّن

َ
»... أ

ُسِل«. )نساء: 165( ٌة َبْعَد الّرُ ریَن َو ُمْنِذریَن ِلَئاّل َیُکوَن ِللّناِس َعَلی اهّلِل ُحّجَ »... ُرُساًل ُمَبّشِ

ًرا َو َنذیًرا«. )فتح: 8( َک شاِهًدا َو ُمَبّشِ ْرَسْلنا
َ
»ِإّنا أ

2-2-2-1-2. تزکیه و حکمت آموزی

ُمُهُم اْلِکتاَب َو اْلِحْکَمَة«.  یِهْم َو ُیَعّلِ یَن َرُسواًل ِمْنُهْم َیْتُلوا َعَلْیِهْم آیاِتِه َو ُیَزّکِ ّیِ ّمِ
ُ
ذی َبَعَث ِفی ْاأل

َ
»ُهَو اّل

)جمعه: 2(

َمَک ما َلْم َتُکْن َتْعَلُم«. )نساء: 113(
َ
ْنَزَل اهّلُل َعَلْیَک اْلِکتاَب َو اْلِحْکَمَة َو َعّل

َ
»َو أ

یِهْم«. )بقره: 129( ُمُهُم اْلِکتاَب َو اْلِحْکَمَة َو ُیَزّکِ »َو اْبَعْث فیِهْم َرُسواًل ِمْنُهْم َیْتُلوا َعَلْیِهْم آیاِتَک َو ُیَعّلِ

2-2-2-1-3. راهنمایی و هدایت به  سوی نور و رحمت 

وِر«. )ابراهیم: 1( ُلماِت ِإَلی الّنُ
ُ

َج الّناَس ِمَن الّظ ْنَزْلناُه ِإَلْیَک ِلُتْخِر
َ
»ِکتاٌب أ

وِر ِبِإْذِنِه َو َیْهدیِهْم  ُلماِت ِإَلی الّنُ
ُ

الِم َو ُیْخِرُجُهْم ِمَن الّظ َبَع ِرْضواَنُه ُس���ُبَل الّسَ
َ
»َیْهدی ِبِه اهّلُل َمِن اّت

ِإلی ِصراٍط ُمْسَتقیٍم«. )مائده: 16(

کمیت طاغوت 2-2-2-1-4. نجات از حا

ِن اْعُبُدوا اهّلَل َو اْجَتِنُبوا الّطاُغوَت«. )نحل: 36(
َ
ٍة َرُسواًل أ ّمَ

ُ
ُکّلِ أ »َو َلَقْد َبَعْثنا فی 

ناُبوا ِإَلی اهّلِل َلُهُم اْلُبْشرى«. )زمر: 17(
َ
ْن َیْعُبُدوها َو أ

َ
ذیَن اْجَتَنُبوا الّطاُغوَت أ

َ
»َو اّل

2-2-2-1-5. رهایی از وابستگی ها

ْوراِة َو ْاإِلْنجیِل  ذی َیِجُدوَنُه َمْکُتوًبا ِعْنَدُه���ْم ِفی الّتَ
َ
ّیَ اّل ّمِ

ُ
ِبّیَ ْاأل ُس���وَل الّنَ ِبُعوَن الّرَ ذی���َن َیّتَ

َ
اّل

ُم َعَلْیِهُم اْلَخباِئَث َو َیَضُع  باِت َو ُیَحّرِ ّیِ
 َلُهُم الّطَ

ُ
ُمُرُه���ْم ِباْلَمْع���ُروِف َو َیْنهاُهْم َعِن اْلُمْنَکِر َو ُیِحّل

ْ
َیأ

کاَنْت َعَلْیِهْم. )اعراف: 157( تی 
َ
ْغالَل اّل

َ
َعْنُهْم ِإْصَرُهْم َو ْاأل

2-2-2-1-6. آ موزش قضاوت صحیح

ْنَزَل َمَعُهُم اْلِکتاَب ِباْلَحّقِ 
َ
ریَن َو ُمْنِذریَن َو أ یَن ُمَبّشِ ِبّیِ ًة واِحَدًة َفَبَعَث اهّلُل الّنَ ّمَ

ُ
کاَن الّناُس أ

وُتوُه ِم���ْن َبْعِد ما جاَءْتُهُم 
ُ
ذیَن أ

َ
 اّل

َ
ِلَیْحُک���َم َبْی���َن الّناِس فیَم���ا اْخَتَلُفوا فیِه َو َما اْخَتَلَف فی���ِه ِإاّل

ذیَن آَمُنوا ِلَما اْخَتَلُفوا فیِه ِمَن اْلَحّقِ ِبِإْذِنِه َو اهّلُل َیْهدی َمْن 
َ
ن���اُت َبْغًیا َبْیَنُهْم َفَهَدى اهّلُل اّل اْلَبّیِ

َیشاُء ِإلی ِصراٍط ُمْسَتقیٍم. )بقره: 213(

2-2-2-1-7. برانگیختن به پرپایی عدالت

ْنَزْلنا َمَعُهُم اْلِکتاَب َو اْلمیزاَن ِلَیُقوَم الّناُس ِباْلِقْسِط«. )حدید: 25(
َ
ناِت َو أ ْرَسْلنا ُرُسَلنا ِباْلَبّیِ

َ
»َلَقْد أ
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2-2-2-1-8. دستیابی به زندگی سعادتمندان

َبًة...«. )نحل: 97( ُه َحیاًة َطّیِ ْنثی َو ُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِیَیّنَ
ُ
ْو أ

َ
»َمْن َعِمَل صاِلًحا ِمْن َذَکٍر أ

کلی و نهایی تعلیم و تربیت 2-2-2-2. هدف 

2-2-2-2-1. پرستش اهلل

َدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه...«. )مجادله: 22( ّیَ
َ
َکَتَب فی ُقُلوِبِهُم ْاإلیماَن َو أ ولِئَک 

ُ
»... أ

ِن اْعُبُدونی هذا ِصراٌط ُمْسَتقیٌم«. )یس: 61(
َ
»َو أ

2-2-2-2-2. قرب الهی

ُبوَن«. )واقعه: 11-10( ولِئَک اْلُمَقّرَ
ُ
»َو الّساِبُقوَن الّساِبُقوَن أ

2-2-2-2-3. لقاءاهلل

ْجعی«. )علق: 8( »ِإّنَ ِإلی َرّبَِک الّرُ

ّنَ ِإلی َرّبَِک اْلُمْنَتهی«. )نجم: 42(
َ
»َو أ

3. تفاوت آموزش دینی با تربیت دینی
که آموزش دینی، به طور یقین با تربیت  کردن این نکته است  هدف از بیان این قسمت، مشخص 

دینی همراه نیست. در آموزش دین، به متربی، فقط معارف و مطالب دینی آموزش داده می شود، 

ولی در تربیت دینی، عالوه بر آموزش، بس���ترهایی فراهم می ش���ود تا متربی، آموزه های دینی را باور 

کند. به  عبارت  دیگر، منش دینی داش���ته باشد و به  کردار خود را بر اس���اس آن تنظیم  کرده و رفتار و 

آموزه های دینی جامه  عمل بپوشاند. )قوام، 1390، ص42(

کافی است و انسان را به مقصود می رساند؟ که آیا اینها به تنهایی  سؤال اساسی این است 

که بین  یکی از اش���کاالت جدی در حوزه  فرهنگی از ابتدای پیروزی انقالب اس���المی، این اس���ت 

که بمب���اران اطالعاتی  معرف���ت دین���ی و آموزش های ص���وری دینی مالزمه اس���ت. آن  هم در عصری 

که مصداق بارز حجاب بودن این  گرفته اس���ت. در چنین ش���رایطی اس���ت  جای معرفت حقیقی را 

کبر  آموزش ها بیش  از پیش در قالب این عبارت ش���گفت و تکان دهنده، یعنی العلم هو الحجاب األ

کبر اس���ت«. در  که ایمان نیاورد حجاب ا خ می نمای���د. حضرت امام خمین���ی؟هر؟ فرمود: »علمی  ر

گر تهذیب نباش���د، علم توحید هم ب���ه درد نمی خورد«.یعنی علم توحید  ج���ای دیگر نیز فرموده: »ا

گر با صفای باطن و آماده سازی روانی و جاذبه های قبلی  که با مس���ائل الهی و دینی س���روکار دارد، ا

همراه نشود، به  عنوان حجاب عمل می کند. )کریمی، 1393، ص39(
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که آخرش ترس از خدا باش���د. به همین دلیل  ثمره  علم باید عبودیت باش���د. علمی نافع اس���ت 

ما َیْخَشی اهّلَل ِمْن ِعباِدِه اْلُعَلماُء...«. )فاطر: 28(
َ
کریم می فرماید: »... ِإّن قرآن 

ب���ا نگاهی به زندگی پیامبران، عرفا، بزرگان دین و حکمت و صاحبان بصیرت و صاحب دالن اهل 

کتب  کرده اند، نه از البه الی  کسب  که آنان هر چه اندوخته  و هر چه  اشراق و شوق مشخص می شود 

و آموزش های از پیش تعیین  ش���ده، بلکه از چارچوب آموزش های صوری بوده اس���ت. آنان، لطافت 

کرده اند. که مظهر رحمت خداوند هستند، دریافت  فهم و ظرافت بینش خود را از وصف آیات الهی 

هدف تربیت دینی، برانگیختن ش���وق و رغبت دینی و انتقال مطالب دینی اس���ت. پرورش شور 

طل���ب دینی در مخاطب، بزرگترین تأثیر تربیتی را در س���اختار ش���ناختی و عاطفی او ایجاد می کند. 

کنج���کاوی و حس  که ش���وق و  هن���ر ی���ک مرب���ی موفق در پ���رورش حس دینی متربی در این اس���ت 

حقیقت جویی او را افزایش دهد و از هرگونه آموزش تحمیلی و انتقال مس���تقیم مطالب بپرهیزد. او 

کشف طبیعت و فطرت خویش را به دست خودش بدهد. باید به متربی فرصت 

4. اهمیت روش
که دانشمند در سلوک علمی خود طی می کند. او به هنگام  در حوزه دانش، »روش« مسیری است 

که همان روش اس���ت و دس���تیابی به  حرکت فکری خود به  س���وی مجهوالت، راهی را طی می کند 

هیچ دانش���ی بدون روش ممکن نیس���ت. در حوزه رفتار نیز پرداختن به هر امری روش خاص خود 

کرده به حیرت و س���رگردانی می کش���اند.  را دارد و حرک���ت از غی���ر آن، دس���تیابی به هدف را ناممکن 

کریم در اهمیت  ک���رد. قرآن  بنابرای���ن، باید روش ها را ش���ناخت، به  دقت انتخاب و به  درس���تی اجرا 

کاری از راه آن، می فرماید:  به کارگیری روش و ورود در هر 

ْبواِبها َو 
َ
ُت���وا اْلُبُیوَت ِمْن أ

ْ
قی َو أ

َ
ُتوا اْلُبُی���وَت ِمْن ُظُهوِرها َو لِکّنَ اْلِبّرَ َمِن اّت

ْ
ْن َتأ

َ
َو َلْی���َس اْلِب���ّرُ ِبأ

ُکْم ُتْفِلُحوَن...
َ
ُقوا اهّلَل َلَعّل

َ
اّت

کار شایس���ته نیست.  که از پش���ت دیوار به خانه درآیید؛ زیرا این  نیکوکاری بدان نیس���ت 
کنید تا رستگار  که پارس���ا باش���ید و از در خانه ها وارد ش���وید و تقوا پیش���ه  نیکویی آن اس���ت 

شوید. )بقره: 189(

ْبواِبها...« فرمودن���د: »أن یأتی االمر من وجهه أی 
َ
ُت���وا اْلُبُیوَت ِمْن أ

ْ
امام باقر؟ع؟ در تفس���یر »... أ

که باشد، از راه آن وارد شود«. )مجلسی، 1403، 163/2( کاری هر چه  کان؛ یعنی در هر  األمور 

کار فرمودند: »ان���ه من آتی البیوَت م���ن ابوابها اهتدی و   ام���ام ص���ادق؟ع؟ در تبیین دلیل ای���ن 

کس���ی خانه ها را از راهش وارد ش���ود، هدایت می شود و  من اخذ فی غیرها س���َلَک طریق الردی؛ هر 
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گمراهی و ناب���ودی را طی می کند.  گام بردارد، راه پس���تی و  ب���ه مقصد می رس���د و آنکه در غیر طریق 

)کلینی، 1363، 181/1(

در ح���وزه  تعلی���م و تربیت نی���ز اتخاذ روش صحی���ح و نتیجه بخش، امری ضروری اس���ت؛ زیرا امر 

گمراهی و نیز س���عادت و ش���قاوت دیگران در ارتباط اس���ت. لغزش و اش���تباه در  تربیت با هدایت و 

که به  گمراهی و نابودی انس���انی دیگر منتهی ش���ود  انتخ���اب روش و به کارگی���ری  آن، می توان���د ب���ه 

فرموده  قرآن، به منزله  نابودی همهِ  انسان هاس���ت. )مائ���ده: 32( بنابراین، در حوزه تعلیم و تربیت 

که در این خصوص به  کارآمدترین روش ها بود و چه  بهتر  باید در پی شناخت و به کارگیری بهترین و 

کرده و این مهم در پرتو آیات نورانی آن جست وجو شود. )قائمی مقدم، 1391، 13/1( قرآن مراجعه 

ح مباحث تربیتی در قرآن  5. چگونگی طر
گرچه قرآن کریم کتاب هدایت و تربیت است و مباحث تربیتی و اخالقی و از جمله روش ها و شیوه های  ا

که طرح این مباحث و سنخ بیان آنها  تربیت در سراسر آ یات آن دیده می شود، ولی باید توجه داشت 

که در حوزه  تربیت نگارش یافته متفاوت است.  کتاب هایی  کتاب آسمانی با تمام  در این 

کلی بودن 5-1. عام و 

کلی و اجمالی  که در تمام موضوعات، مطالب را به  صورت  گی های بیان قرآنی این است  یکی از ویژ

کرده و از توضیح و تفصیل و ورود به جزئیات خودداری می کند. مباحث اخالقی و تربیتی نیز  بیان 

ب���ه همین صورت در قرآن آمده اس���ت. برای مثال، ق���رآن با اینکه در آیاتی متع���دد از موضوع هایی 

گی های انس���ان، خان���واده، تعامل با فرزند و یا روش هایی مانن���د موعظه، تذکر و یا عبرت  مانند ویژ

کیفیت، ابعاد و چگونگی  کمتر به توضیح و تفصیل درباره  آنها پرداخته و نسبت به  سخن می گوید، 

گویا روش قرآن در بیان معارف و ارشادات، تنها  کرده اس���ت.  کمتر اش���اره   کارکردهای آنها  اجرا و نیز 

کلیات است و تبیین و توضیح جزئیات به سنت، یعنی  بیان سرفصل ها و خطوط اساسی و ترسیم 

گذارشده است. گفتار، رفتار و تقریر پیامبر؟ص؟ و اهل  بیت؟مهع؟ و به درک و فهم مخاطب وا

کندگی و به  هم پیچیدگی مطالب 5-2. پرا

کمتر  که  کندگی و به هم پیچیدگی در بیان است. به این معنا  گی دیگر قرآن در ارائه  مطالب، پرا ویژ

کن���د و تمام آنچه را باید  که قرآن ، یک مطلب را از ابتدا تا انتها در یک س���وره جمع  دی���ده می ش���ود 

که مطالب را در آیات و سوره های مختلف  بگوید، یک جا و نظام مند بیاورد. روش قرآن این اس���ت 

کرده و به بخش���ی از موضوع می پردازد. به  عالوه، موضوع���ات مختلف را در هم می تند. برای  بی���ان 



هی
ژو

ن پ
دی

ت 
لعا

طا
م

28

مثال، مباحث اخالقی و تربیتی را در البه الی مباحث اعتقادی و فقهی و یا بالعکس می آورد. 

ب���رای نمون���ه در آیات 221-224 س���وره بقره، احکام مربوط به خان���واده و ازدواج و طالق را بیان 

کند،  می کن���د. در عین  حال، برای اینکه تعهد و پایبندی مخاطب را نس���بت به این احکام بیش���تر 

چندی���ن ب���ار در الب���ه الی اح���کام، به بی���ان مباحث اخالق���ی و تربیتی پرداخته و انس���ان را نس���بت 

ب���ه رعای���ت حقوق زن���ان پس از طالق، موعظ���ه می کند و ع���دم رعایت حقوق آن���ان را ظلم به نفس 

خویش می داند و در ادامه انس���ان را از بازی با آیات الهی بر حذر داش���ته، او را به تقوا و ترس از خدا 

فرامی خواند.

5-3. بیان استداللی و اقناعی

گی ه���ای روش بیانی قرآن، مس���تدل بودن اس���ت. قرآن در بس���یاری از م���وارد مطالب،  از دیگ���ر ویژ

موعظه ه���ا، تذکره���ا و ام���ر و نهی خود را با اس���تدالل و بیان فلس���فه حکم و یا بی���ان نتیجه و پیامد 

کند. برای مثال: »َو ال  کمک  کرده و در پذیرش و اطاعت به او  کرده تا مخاطب را اقناع  آنه���ا هم���راه 

ُه َوِلّیُ َحمیٌم«. 
َ
ّن

َ
َکأ ذی َبْیَنَک َو َبْیَنُه َعداَوٌة 

َ
ْحَسُن َفِإَذا اّل

َ
تی ِهَی أ

َ
َئُة اْدَفْع ِباّل ّیِ

َتْسَتِوی اْلَحَسَنُة َو اَل الّسَ

کارکرد دفع بدی با نیکی را بیان می کند. که نتیجه و  )فصلت: 34( 

که یا به علت و فلس���فه دس���تور ها و اوامر و نواهی پرداخته ان���د و یا از بازده و  ای���ن دس���ته از آیات 

گفته اند، افزون بر اینکه مخاطب را از پیامد عملکرد خود  نتیجه عمل و پاداش ها و عقاب ها سخن 

گاه می کند، او را نسبت به انجام یا ترک رفتار ترغیب می کند. آ

ح مباحث  که طر این ش���یوه از بیان، از بع���د تربیتی و هدایتی قرآن حکایت دارد. به ای���ن معنی 

که پژوهشگر  اخالقی و تربیتی با این ش���یوه  بیانی بیش���تر س���ازگار اس���ت. بنابراین، به نظر می رس���د 

ح  کند. طر مباحث تربیت، بیشتر و بهتر بتواند موضوعات مورد نظر خود را در این  آیات جست وجو 

که در یک مجموعه  منظم و سازمان یافته  کتب تربیتی نیست  مباحث تربیتی در قرآن، مانند سایر 

تنظیم ش���ده و دسترس���ی به آن آسان باش���د، بلکه به دلیل س���بک خاص قرآن در بیان موضوعات 

کنده در الب���ه الی آیات و  کل���ی و پرا و مطال���ب، ای���ن مباحث مثل س���ایر مباح���ث قرآنی به ص���ورت 

س���وره های ق���رآن آم���ده و محقق باید با دق���ت در فهم و معنی آی���ات و مراجعه به تفاس���یر، مباحث 

کن���د. )قائمی مقدم، 1391،  کرده و در چارچوبی منطقی تنظیم  مورد نظر را اس���تخراج و اس���تنباط 

ص16-13(

6. مهمترین روش های تربیتی از دیدگاه روان شناسی
که مخاطب با چند روش تربیتی از دیدگاه روان شناسی آشنا  هدف از نگارش این بخش این است 
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ش���ده تا با مطالعه  روش های قرآنی در فصل  آینده، بداند روش های تربیتی در قرآن اصیل اس���ت و 

بعدها روان شناسی به آن دست یافته و از  آن بهره  برده است.

کالمی کالمی در مقابل تربیت  6-1.  تربیت غیر 

ک���ز تعلیم و تربیت پیش���رفته، بر اس���اس آخرین یافته ه���ای تحقیقاتی ب���ه این نتیجه  ام���روزه در مرا

که عمیق ترین و مؤثرترین پیام های تربیتی را باید در قالب غیرکالمی ترین روش ها ارائه  رس���یده اند 

داد. )ق���وام، 1390، ص48( ه���دف دیگر از معرفی این دیدگاه، خ���ودداری از ورود به تعلیم و تربیت 

که بر غالب روش های جاری تعلیم و تربیت مدارس  مس���تقیم و پرهیز از عوارض آس���یب زایی اس���ت 

کدام به دالیلی یا به شکس���ت انجامیده و یا نتایجی وارونه را  که هر  کم ش���ده اس���ت. روش هایی  حا

به دنبال داشته است.

کالم بهانه اس���ت و اصل مقصود اس���ت. اصل، معنا و  ع اس���ت،  در روش های تربیت، س���خن فر

گیرد. تربیت خاموش در این شرایط، بارورتر از تربیت  که باید از جانب متربی صورت  دریافت است 

کنایه، رس���اتر از تصریح. در تعالیم مذهبی و ادبیات  کالمی اس���ت. س���کوت، رس���اتر از بیان اس���ت و 

عرفانی از این روش فراوان یاد شده است.

گر همراه با توصیه های  کالمی، به  ویژه ا که در روش های  کنند  مربیان و مبلغین دینی باید توجه 

تحکمی باش���د، مخاطبین و به  ویژه جوانان را از حساس���یت و مقاومت بیشتری در برابر تحکم ها و 

دس���تورات برخ���وردار می کند و مانع تأثیر پیام تربیتی می ش���ود. بنابراین، آنچ���ه به رفتار مخاطبین 

ش���کل می دهد، دس���تورات و توصیه ها نیس���ت، بلکه اعمال و ش���یوه های رفتار است. جزئی ترین، 

ریزترین و غیر رس���می ترین رفتارها ممکن است وس���یع ترین، عمیق ترین و آشکارترین تأثیرات را به 

دنبال داشته باشد. مخاطبین تربیت، آنچه متربی می خواهد، نمی شوند، بلکه آنچه متربی انجام 

می دهد، می شوند.

گوینده  کننده  خواسته ها و احساسات  در واقع توصیه ها، دس���تورات و نصیحت ها، بیش���تر ارضا

گوینده بیش���تر نگرانی ها و فش���ارهای  برای رفع تکلیف هس���ت تا اینکه در پی حل مش���کل باش���د. 

کالم���ی تخلیه می کند؛ زی���را خیال او  کنش های  عصب���ی خود را از طری���ق قیل وق���ال، دادوفریاد و وا

گرفته و رضایت خاط���ر می یابد،  ولی  کرده  ، آن���گاه آرام  کودک تمام  که حجت را بر  آس���وده می ش���ود 

کان با عمقی بیشتر ادامه  کما که نداند مشکل همچنان به قوت خود باقی است و حکایت  کیست 

دارد. )کریمی، 1378، ص75-197(

امام صادق؟ع؟ می فرماید: »کونوا دعاه للناس بغیر الس���نتکم؛ مردم را به روش غیر زبانی دعوت 

کنید«. )عاملی، بی تا، 76/1(
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کردار، عمل، رفتار، حالت و حرکت برای  کرده و با زبان  کم  مربی و مبلغ باید زبان نصیحت و اندرز را 

کردن و سخن، دل زده می شود،  مخاطب و متربی، پیام خویش را بفرستند؛ زیرا متربی، از نصیحت 

که  کند  گیری عمل و رفتار و حالت و حرکت اشباع نمی شود مگر آنکه مربی به گونه ای عمل  ولی از فرا

مخاط���ب بفهمد او در حال نمایش های فریبنده اس���ت و در چنان صورتی به یقین، دل زده و منزجر 

گاه صبورترین مربیان  کند و تدریجی است و  کالمی، حاصل تربیت، دیررس،  می شود. در تربیت غیر 

در این نوع تربیت به  زانو درمی آیند، اما اثر آن عمیق  و پایدار است. )قوام، 1390، ص51(

کتسابی کتشافی در مقابل تربیت ا 6-2. تربیت ا

کشف و ش���وق دستیابی به حقیقت  کتش���افی آنچه مهم اس���ت، ایجاد شور  در یک تعلیم و تربیت ا

که اجازه می دهد متربی، الگوها و  کتشافی، تربیتی اس���ت  کمال اس���ت. تربیت ا و حرکت به  س���وی 

کرده  راهبرده���ای تربیت���ی را در چارچوب نظام روانی خود و در ح���د ظرفیت فکری و عاطفی درونی 

کند. و به آن عمل 

کتس���ابی، فقط ش���کل ظاهری رفتار را تغییر نمی دهد. تربیت  کتش���افی برخالف تربیت ا تربیت ا

کند و در آن دخالت  کش���ف  کتس���ابی، یک تربیت روبنایی اس���ت. مخاطب و متربی هر چه را خود  ا

فعاالن���ه و خودانگیخت���ه داش���ته باش���د، عمیق تر درون س���ازی می ش���ود. مخاط���ب را بای���د در برابر 

نداشته ها قرار داد نه در برابر دانسته ها.

گر  با روش نصیحت های مس���تقیم و لفظی، مخاطب هرگز اس���تدالل منطقی را نمی آموزد و حتی ا

مخاطب از این طریق به منطق و استدالل مجهز شود، چون فقط جنبه بیرونی و ظاهری و حفظی 

کننده  منطق خویش بوده اس���ت،  که بنا دارد، خیل���ی زود دگرگون می ش���ود؛ زیرا این مخاطب نبوده 

کرده است. بلکه عوامل تصنعی و تحمیلی و یا تنبیه و تشویق بیرونی چنین ساختی را به او القا 

کتش���افی برای اثبات مطلبی، به جای آوردن دلیل و برهان و تمثیل، باید اجازه داد  در تربیت ا

کار ادامه بدهی  گر به این  ح سؤاالتی مانند ا که او خود مجهز به اقامه دلیل و استدالل شود. با طر

گر به  جای  کنند، چه حالی پیدا می کند؟، ا گر دیگران با تو این رفتار را  چ���ه اتفاق���ی خواهد افتاد؟، ا

خ های اس���تدالل و منطق را در او  من بودی چه  کار می کردی؟ می توان با جلب  توجه مخاطب، چر

به حرکت درآورد. )قوام، 1390، ص53(

که ما ش���ما را به  ُکْم ِإَلْینا ال ُتْرَجُعوَن؛ آیا چنین پنداش���ته اید 
َ
ّن

َ
ُکْم َعَبًثا َو أ ما َخَلْقنا

َ
ّن

َ
 َفَحِس���ْبُتْم أ

َ
»أ

ِکٍر؛ و ما قرآن را 
َ

ْکِر َفَهْل ِم���ْن ُمّد ���ْرَنا اْلُقْرآَن ِللّذِ عب���ث و بازیچ���ه آفریده ای���م«. )مؤمنون: 115( »َو َلَقْد َیّسَ

گیرد؟«. )قمر: 22( که از آن پند  کیست  کردیم آیا  برای وعظ و اندرز و فهم  آسان 
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6-3. تربیت غیر رسمی در برابر تربیت رسمی

کلیش���ه ای و  کالس���یک و جدی و نیز در فضایی  در تربیت رس���می، مربی به ش���کل واضح، آش���کار، 

رس���می، پیام های تربیتی خود را ب���ه متربی و مخاطب خویش منتقل می کن���د. متربی نیز می داند 

که در موضوع تربیت ش���دن و پرورش قرار دارد و بناس���ت با دریافت پیام های تربیتی مربی خویش، 

کالس های درس، نصیحت ها و اس���تدالل ها،  تربیت یابد. انتقال پیام های تربیتی به  وس���یله انواع 

تذک���رات و اخطارها در زمره تربیت رس���می قرار دارند. تربیت، به دلیل ش���کل و س���اختارش و نیز به 

گاهی قبلی متربی و موضع گیری او، تأثیر زیادی ندارد و در حد پوسته و ظاهر باقی می ماند. دلیل آ

کالس، آموزش، بحث و استدالل و نصیحت و تذکر، مربی  در تربیت غیر رسمی، به  دور از هرگونه 

در البه الی صحنه های زندگی اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی، شغلی و ... در جریان زندگی عادی 

گاه  روزمره و در بین تعامالت و مناس���بات انس���انی با متربی خویش و بدون اینکه متربی از این امر  آ

گاهی نیز با سخن خویش، پیام تربیتی خود را  باشد، با رفتار، موضع گیری، حالت چهره، سکوت و 

به متربی و مخاطب منتقل می کند.

در این نوع تربیت، متربی بدون آنکه متوجه شود، مورد تربیت و پرورش قرار می گیرد. این نوع 

اقدام، نفوذ و تأثیر بیشتری داشته و پایدارتر است. برای مثال وقتی  که یک روحانی یا مبلغ دینی و 

که در مواجه  شدن با او  یا مربی تربیتی به هنگام بیماری متربی از او عیادت می کند و یا مقید است 

کند، همین رفتار به  طور غیر رس���می و غیر مستقیم، چنان اثر تربیتی مفید و پایداری بر  ابتدا س���الم 

که حتی ممکن اس���ت متربی تا پایان عمر خویش آن را فراموش نکند و برای همین  جای می گذارد 

عاش���ق و دوس���تدار مبلغ دینی ش���ود و س���ایر نصایح او را با جان  و دل بپذیرد. این روش در س���یره 

کرم؟ص؟ و ائمه معصومین؟مهع؟ به  وضوح دیده می شود. ایشان بیشتر از این طرق در تربیت  پیامبر ا

کردن مردم استفاده می کردند.

کودکی ش���کل می گی���رد، یعنی در  ش���خصیت انس���ان به لح���اظ پایه ه���ای بنیادی���ن آن، در اوان 

کامل به پیرامون و محیط خود پیدا نکرده است. این نشان دهنده  که فرد هنوز هشیاری  شرایطی 

گاه اس���ت. معلمین و مربیان با ذهنیتی خاص و با برنامه های سازمان یافته  اهمیت تربیت ناخودآ

رسمی، سعی در انتقال پیام های خود داشته اند، اما آنچه بیش از همه در پرده ابهام باقی  مانده و 

کارکردهای پنهان شغل مربی گری است، نقش ناهشیار الگوها و رفتارهای یک مربی  در حقیقت از 

ح می  شود. کنار نقش هشیار او مطر که در  یا معلم است 

که در برابر  کنش هایی  لباس و پوشش مربی، الفاظ و سخنان او، حرکات و منش او و نیز تمامی وا

گاه است. در  مس���ائل، حوادث و پرسش ها از خود نش���ان می دهد، همگی از مصادیق تربیت ناخودآ
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کالم و حاالت مرب���ی و معلم، بیش از  گاه رفتار،  واقع اثرات پنهانی، ناخواس���ته، ناهش���یار و ناخ���ودآ

گاه و  ح تربیت ناخودآ گاه و برنامه ریزی  شده است و منظور از طر اثرات آشکار، خواسته  شده، خودآ

که به این جنبه  های غیر ارادی توجه شود. ناهشیار در این است 

7. روش های تربیت اسالمی
روش ه���ای تربی���ت، در واق���ع تکنیک ها، هنره���ا، تدابیر، فنون، روش ه���ای به کارگیری ان���واع ابزار و 

که از آن طریق می توان به شکل صحیح، پیام تربیتی خود  وسایل و هر نوع روش و راهکاری است 

کردن بستر مناسب در روح و روان و عقل و ذهن او زمینه تربیت  کرده و با آماده  را به متربی منتقل 

کرد تا بتواند با رس���یدن به باورهای دینی و بروز منش و رفتار اس���المی، در مسیر  صحیح او را فراهم 

گام بردارد. عبودیت و بندگی خدا 

گر  کس���ی پوش���یده نیس���ت. ا جایگاه و اهمیت روش تربیتی در دس���تیابی به اهداف مورد نظر بر 

روش های نادرس���ت و غلط اس���تفاده ش���ود، نه  تنها به اهداف تربیت نمی توان رسید، بلکه ممکن 

گذاشته و متربی به مقابله و مقاومت و حتی انتخاب مسیرهای منحرف  اس���ت تأثیر منفی بر جای 

گمراه رهنمون ش���ود. در حالی که  بکارگیری روش های صحیح تربیتی، هم س���رعت در تربیت را و  و 

هم امکان وصول به اهداف تربیتی را افزایش می دهد.

7-1. ایجاد عشق بزرگ تر

کریم می فرماید:  قرآن 
ِة َو 

َ
َهِب َو اْلِفّض

َ
ساِء َو اْلَبنیَن َو اْلَقناطیِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الّذ َهواِت ِمَن الّنِ

َ
َن ِللّناِس ُحّبُ الّش ُزّیِ

ْنیا َو اهّلُل ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب.
ُ

ْنعاِم َو اْلَحْرِث ذِلَک َمتاُع اْلَحیاِة الّد
َ
َمِة َو ْاأل اْلَخْیِل اْلُمَسّوَ

که عبارت از میل به زن ها و  مردم ظاهربین دنیاپرس���ت را آرایش حب ش���هوات نفس���انی 
ک  ع و امال فرزندان و همیان های زر و س���یم و اس���ب های نش���ان دار نیکو و چهارپایان و مزار
اس���ت در نظ���ر زیبا و دل فریب اس���ت. لیکن اینه���ا همه مت���اع زندگانی فانی دنیاس���ت و نزد 

خداست همان منزل بازگشت نیکو«. )آل عمران: 14(

که برای انس���ان زیبا جلوه داده  شده است،  آیه مذکور عش���ق ها و محبت هایی را معرفی می کند 

ک. انسان  ع، اموال و امال یعنی عش���ق به شهوت جنس���ی، فرزندان، طال، نقره، وس���یله نقلیه، مزار

کوته بین در نظر اولیه، دنبال این عالیق اس���ت. برای تربیت انس���ان، برای س���اختن بش���ر باید در او 

 
ُ

َش���ّد
َ
ذیَن آَمُنوا أ

َ
کری���م می فرماید: »... َو اّل که از تمام غریزه ها نیرومندتر باش���د. قرآن  عش���قی آفری���د 

گرویده اند و به  س���وی اهّلل آمده اند، از عشق و از محبت شدیدتری  که به  س���وی حق  ا هلِل...؛ آنها  ُحّبً
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نسبت به  حق برخوردارند...«. )بقره: 165(

معرفت و شناخت چگونه به دست می آید؟ با تفکر و تجربه. با این دو عامل، انسان به شناخت  

کالف سردرگم است.  می رس���د. پس تفکر، س���نگ اول رش���د انس���ان و زیربنای تربیت او س���رنخ  این 

ادامه تفکر، ش���ناخت و ادامه ش���ناخت، محبت است و ادامه محبت، حرکت و عمل و آزادی و رشد 

و تکامل و آدم شدن و انسان شدن.

نتیجه اینکه مربی باید متربی را از طریق تفکر و تعقل و س���نجش هدف ها و در نتیجه شناخت، 

به عش���ق و محبت باالتر و بزرگ تر، یعنی حب خدا برس���اند تا به این  وسیله، متربی خود را از اسارت 

کند. عشق به خدا، اطاعت از رسول خدا )ص( و مغفرت و رضایت  غرایز و حب نفس و حب دنیا آزاد 

الهی را به دنبال می آورد. 

ِبُعونی ُیْحِبْبُکُم اهّلُل َو َیْغِفْر َلُکْم ُذُنوَبُکْم...؛ آدمی وقتی به عشق خدا 
َ
وَن اهّلَل َفاّت ُکْنُتْم ُتِحّبُ »ُقْل ِإْن 

ک���م ارزش دنیوی بگذرد...«. )آل عمران: 31(  که از محبت ها و عالیق  و ب���ه مقام بّر و نیکی می رس���د 

وَن؛ ش���ما هرگز به مقام نیکوکاران و خاصان  به تعبیر قرآن کریم: »َلْن َتناُلوا اْلِبّرَ َحّتی ُتْنِفُقوا ِمّما ُتِحّبُ

کنید«   نخواهید رس���ید مگر آنکه از آنچه دوس���ت می دارید و بسیار محبوب اس���ت در راه خدا انفاق 

)آل عمران: 92(.

7-2. داستان سرایی

یک���ی از ش���یوه های خ���وب و مؤثر تربیت اس���المی،  بهره گیری از داس���تان اس���ت. انتق���ال مفاهیم و 

پیام های تربیتی از طریق داستان س���رایی، بهتر و عمیق تر صورت می پذیرد. آدمی عالقه ای فطری 

گرایش امروزه بش���ر به فیلم های سینمایی و س���ریال های تلویزیونی نیز ریشه در  به داس���تان دارد و 

همین امر دارد؛ زیرا فیلم و سریال، شکل جدید و تحول یافته ای از همان داستان است.

که ش���دت تأثیرگ���ذاری آن از  داس���تان، بی���ان غیرمس���تقیم مفاهی���م و پیام ه���ای تربیتی اس���ت 

پیام های مس���تقیم، بیشتر و عمیق تر اس���ت. همچنین، به دلیل غیر مستقیم بودن پیام داستان، 

متربی در برابر آن ایس���تادگی و مقاومت نشان نداده و بدون اینکه خود متوجه باشد با جان  و دل، 

کرده و می پذیرد. پیام را دریافت 

کریم  گسترده ای دیده می شود. قرآن  کریم، بهره گیری از داستان به شکل  در روش تربیتی قرآن 

ُروَن؛ ... ای رسول ما 
َ
ُهْم َیَتَفّک

َ
قصه را وسیله ای برای تفکر معرفی می کند. »... َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعّل

که به فکر آیند«. )اعراف: 176( خداوند متعال، قصه های قرآنی را  این حکایت را به خلق بگو، باشد 

کریم بیش از یکصد ماجرا و داستان  مایه  عبرت برای همه انس���ان ها دانس���ته است. آری خود قرآن 



هی
ژو

ن پ
دی

ت 
لعا

طا
م

34

کوتاه و بلند را در موضوعات مختلف بیان می کند.

در ش���یوه داستان س���رایی قرآن، به محتوا و نکات اصلی و آموزنده توجه ش���ده و از پرداختن به 

حواش���ی خودداری می ش���ود. حتی توجه به مطالب زائد و بی اهمیت نیز نکوهش می ش���ود. برای 

کفر و هج���رت از محیط  کهف ب���ه محتوای داس���تان، یعن���ی مبارزه ب���ا  مث���ال در داس���تان اصح���اب 

کهف چند  نامناس���ب اجتماعی اشاره ش���ده و بحث و اختالف در مورد اینکه تعداد نفرات اصحاب 

نفر بوده است، نکوهش می شود. )حجرات: 2(

7-3. معرفی الگوهای مثبت

کنند. گرفته و تالش می کنند خود را همانند آنها  بیشتر انسان ها افراد مثبت و موفق را برای الگو در نظر 

کرده و الگوهای موفق و  که در بیش���تر متربیان اس���ت، نهایت اس���تفاده را  مربیان باید از این طبعی 

کنند تا متربیان در شناسایی و انتخاب الگو منحرف نشوند. برتر را به آنها معرفی 

ق���رآن کری���م، معرف���ی الگوه���ای مثبت را ب���ه عنوان یک���ی از روش ه���ای تربیتی خود به رس���میت 
ک���رم؟ص؟ را بهترین  کرده اس���ت. خداوند متعال، رس���ول ا ش���ناخته و در آی���ات فراوانی به آن اش���اره 

ْسَوٌة َحَسَنٌة...؛ همانا برای 
ُ
کاَن َلُکْم فی َرُسوِل اهّلِل أ کرده و می فرماید: »َلَقْد  الگوی انسان ها معرفی 

شما در سیره رسول خدا؟ص؟ الگو و سرمشقی نیکوست...«. )احزاب: 21(

ْس���َوٌة 
ُ
کاَنْت َلُکْم أ ک���رده و می فرماید: »َق���ْد  در ج���ای دیگ���ر، حض���رت ابراهیم؟ع؟ را الگ���و معرفی 

َحَس���َنٌة فی ِإْبراهیَم...؛ همانا برای ش���ما در روش ابراهیم؟ع؟، سرمش���ق و الگوی خوبی است...«. 

)ممتحنه: 4(

کلیات و تئوری ها، روح و حیات می بخشد. دیدن الگو، مطالب تصویری و ذهنی و شاید  الگو، به 

محال را به  صورت عینی مجسم می کند. خداوند بارها به پیامبرش دستور داده نمونه های برجسته 

کند. )قرائتی، 1385، ص7( مانند آیات: »َو اْذُک���ْر ِفی اْلِکتاِب ِإْبراهیَم...؛  انس���انیت را ب���ه مردم معرفی 

کن...«.  کن...«. )مریم: 41(؛ »َو اْذُکْر ِفی اْلِکتاِب َمْرَی���َم...؛ در قرآن از مریم یاد  در ق���رآن از ابراهی���م یاد 

)مریم: 16(

در بسیاری از آیات قرآن، بدون اشاره به لفظ الگو، افرادی برای الگو و سرمشق انسان ها معرفی 

کریمانه با  ک دامنی و برخ���ورد  می ش���وند مانن���د معرفی حضرت یوس���ف؟ع؟ الگوی���ی در عف���ت و پا

برادرانش در سوره یوسف و معرفی حضرت ابراهیم؟ع؟ الگویی برای آزمایشات سخت مثل قربانی 

که عمق و ریشه داشته  گرفتن در آتش در سوره صافات و انبیا. تربیتی پایدار است  کردن فرزند و قرار 

باشد و تربیت عمیق و ریشه دار نیز جز با تفکر و تعقل به دست نمی آید. 
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7-4. دعوت به تفکر

7-4-1. تفکر در عظمت انسان و سرمایه عظیم او

کریم می فرماید: »ِإّنی جاِعٌل  که در اختیار اوس���ت، قرآن  در بیان عظمت انس���ان و سرمایه عظیمی 

ْرِض َخلیَف���ًة؛ هنگامی که پروردگار به فرش���تگان فرمود من در زمین خلیفه ای از بش���ر خواهم 
َ
ِف���ی ْاأل

کاری نمی دهد، خودش  گماشت«. )بقره: 30( وقتی انسان عظمت خود را شناخت، دیگر تن به هر 

را با ناچیزها سرگرم  نکرده و خود را به بهای اندک نمی فروشد.

7-4-2. تفکر در وسعت هستی

رضیُتْم 
َ
قرآن کریم در بیان وس���عت هس���تی و مقایس���ه آن با دنیا و آنچه در آن است می فرماید: »... أ

ْنیا ِفی ْاآلِخَرِة ِإاّل َقلیٌل؛ ... آیا راضی به زندگانی دو روزه 
ُ

ْنیا ِمَن ْاآلِخَرِة َفما َمتاُع اْلَحیاِة الّد
ُ

ِباْلَحیاِة الّد

دنیا عوض حیات ابدی آخرت ش���دید؟ در صورتی  که متاع دنیا در پیش عالم آخرت بس���یار اندک و 

ناچیز است«. )توبه: 38(

7-4-3. تفکر در عظمت خدا

ق���رآن کری���م در توصیف عظمت خداوند می فرمای���د: »َو ما َقَدُروا اهّلَل َحّقَ َق���ْدِرِه...؛ و آنان خداوند را 
که شایسته اوست نشناختند...«. )انعام: 91( آن گونه 

کمال و دوس���تی و نعمت های او، دل ها را به  وقتی خدا در دل ها بزرگ  ش���د و عظمت و جاللت و 

کوچک می شوند و از چشم می افتند. او بست، ناچار دیگران در چشم 

7-4-4. تفکر در دشمنان انسان و راهزن ها

ِبُعوا ُخُطواِت  کریم در توصیف اصلی ترین دشمن انسان، یعنی شیطان می فرماید: »... َو ال َتّتَ قرآن 
ُه َلُکْم َعُدّوُ ُمبیٌن؛ ... و پیروی نکنید وس���اوس ش���یطان را محققًا ش���یطان از برای شما 

َ
���ْیطاِن ِإّن

َ
الّش

که دشمن ها و دش���منی ها مشخص شدند، انسان  دش���من آشکاری اس���ت«. )بقره: 168( هنگامی  

که  کارهای دش���من را در نظر می آورد؛ زیرا ش���نیده اس���ت  گرفته و مبارزه می کند و نقش���ه ها و  جبهه  

گمراه کننده است. شیطان دشمن است و خسارات می آورد و 

کریم  چنین تفکراتی می تواند مایه رشد و حرکت و تربیتی عمیق و سازنده در متربی شود. قرآن 

که  کرده تا در موضوعات مختلف���ی به تفکر و تعقل بپردازد  در آی���ات فراوان دیگری انس���ان را دعوت 

به چند مورد اشاره می شود.
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7-4-5. تفکر در انسان

که از چه آفریده  شده است«. )طارق: 5( »انسان در خلقت خود بنگرد 

»مردم به مراحل خلقت انسان بنگرند«. )ر.ک.، حج: 5(

7-4-6. تفکر در موجودات

ک، درختان، میوه ها، حبوبات و ... همه برای انسان. )ر.ک.، عبس: 24- 32( - خلقت آب، خا

گیاهان و میوه ها، همه برای انسان. )ر.ک.، یس: 35-34( - خلقت درختان و 

- خلقت زنبور عسل و خانه سازی و تولید عسل، آیاتی برای متفکرین. )ر.ک.، نحل: 68 -69(

گذشتگان 7-4-7. تفکر در تاریخ 

- وعده به خالفت انسان در زمین. )ر.ک.، نور: 55(

که وارث ملک فرعون شدند. )ر.ک.، قصص:  گردن کشی فرعون و تمکن دادن خدا به ضعیفان   -

)6-4

گرفت.  که چگونه قهر خ���دا آنها را  گذش���تگان را ببینید  - آی���ا در زمین س���یر نمی کنید ت���ا عاقبت 

)ر.ک.، مؤمن: 21(

7-4-8. تفکر در آفرینش آسمان ها و زمین

که چگونه محکم بنا ساختیم؟ )ر.ک.، ق: 6( - آیا در خلقت آسمان ها و ستارگان نمی نگرند 

- در خلقت آسمان ها و زمین و شب و روز برای خردمندان آیت است )ر.ک.، آل عمران: 190(

کار برای مردم با فکر، قدرت  کرده و در این  - خدا آنچه در آسمان ها و زمین است مسخر انسان 

الهی آشکار است. )ر.ک.، جاثیه: 13(

که خدا چگونه آس���مان ها و زمین و آنچه را بین آن هاس���ت  - آیا مردم در پیش خود فکر نکردند 

آفرید؟ )ر.ک.، روم: 8(

7-4-9. تفکر در مورد قیامت و معاد

- »آیا فکر می کنید شما را بیهوده آفریده ایم و به  سوی ما بازنمی گردید؟«. )ر.ک.، مؤمنون: 115(

کنید«. )ر.ک.، بقره: 73( - »این گونه مرده ها را زنده می گردانیم، شاید تعقل و تفکر 

کار کردن خطا 7-4-10. برخورد محبت آمیز و شرمنده 

که  که جنبه ش���خصی دارد، موجب می شود  برخورد محبت آمیز در برابر خطای متربی به  ویژه آنجا 

کرده و مطالب او را با جان  و  متربی از خطای خود شرمنده شود و نسبت به مربی حسن  ظن پیدا 
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کینه به دل نگیرید،  دل بپذیرد. همچنین، مربی را دش���من و مزاحم خود نپنداشته و نسبت به او 

ک���ه متربی در رفتار  کند. تمام اینها موجب می ش���ود  بلک���ه مربی را دوس���تدار و خیرخواه خود تلقی 

کند. کردار خود را اصالح  کرده و  خود تجدید نظر 

گناه تلقی  که خط���ا و  که برخ���ورد محبت آمیز در برابر خطا، باید به گونه ای باش���د  بدیه���ی اس���ت 

گناه  گذاشت. مخالفت با خطا و  نش���ود؛ زیرا در این صورت، در روند تربیت متربی اثر منفی خواهد 

به معنی برخورد تند و خشن نبوده و برخورد محبت آمیز هم به مفهوم تأیید عمل خطا نیست.

کریم در س���وره یوس���ف به این روش تربیتی اش���اره می کند. پس  از آنکه برادران یوسف؟ع؟  قرآن 
که حضرت یوس���ف؟ع؟ از چاه نجات یافته و به ملک و عزت  او را به چاه انداختند، در پایان ماجرا 

رسید و در مقابل، برادرانش به قحطی و فقر دچار شدند، حضرت یوسف هرگز درصدد انتقام جویی 

که برادران از عمل خطای  کرد  و برخورد خشن با برادران برنیامد و با آنان چنان با مهربانی برخورد 

خود به ش���دت پش���یمان و ش���رمنده ش���دند. مهمت���ر اینکه وقتی ب���رادران به خطای خ���ود اعتراف 

کرد و تقصیر را به  کردن���د، حضرت یوس���ف؟ع؟ آنها را دلداری داده و از خدا برایش���ان طلب مغف���رت 

گردن شیطان انداخت.

کریم می فرماید:  در این مورد، قرآن 

ُکّنا َلخاِطئیَن قاَل ال َتْثریَب َعَلْیُکُم اْلَیْوَم َیْغِفُر اهّلُل َلُکْم  قاُل���وا َتاهّلِل َلَقْد آَث���َرَک اهّلُل َعَلْینا َو ِإْن 
ْرَحُم الّراِحمیَن. 

َ
َو ُهَو أ

که واقعًا خداون���د تو را بر ما برتری داده اس���ت و قطعًا  گفتن���د: به خداوند قس���م  ب���رادران 
گفت امروز بر ش���ما توبیخ و مالمتی نیس���ت، خداوند ش���ما را  کار بوده ایم. یوس���ف  م���ا خط���ا

می بخشد و او مهربانترین  مهربانان است. )یوسف: 92-91(

ح پرسش و پاسخ و هدایت 7-4-11. طر

در این روش قبل از اینکه پیام تربیتی بخواهد به متربی منتقل ش���ود، از طریق پرسش، ابتدا در او 

آمادگی الزم ایجاد می ش���ود و پس از آن، پیام منتقل می ش���ود تا امکان جذب پیام بیشتر شود. در 

کنجکاوی و پرسشگری متربی استفاده می شود. این روش از حس 

گاهی به پاس���خ های  نکته دوم اینکه چون احتمال دارد متربی در روش پرس���ش بدون پاس���خ، 

ح س���ؤال و ایجاد آمادگی در متربی، مربی پاسخ  غلط برس���د و یا به پاس���خی دست نیابد، پس از طر

الزم را داده و به راهنمایی متربی می پردازد. در اینجا مربی به پرس���ش و پاس���خ ها، جهت داده و به 

که پرسش ها متناسب با مخاطب،  کرد  مسیر درست هدایت می کند. البته در این روش باید توجه 

یعنی س���ن، جنس، تحصیالت، مهارت، ش���غل و... و هماهنگ با نیازهای او باش���د. همچنین، از 
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که برای مخاطب اهمیت  که به نوعی مخاطب با آن سروکار دارد و از مسائلی باشد  مس���ائلی باش���د 

و اولویت دارد.

کرده  کریم نیز با رعایت این اصول در صدها مورد از آیات خویش از همین روش اس���تفاده  ق���رآن 
اس���ت. برخ���ی س���وره های قرآن مانن���د واقعه، به  صورت انبوه، مملو از پرس���ش و پاس���خ اس���ت. در 

ح ش���ده و پس از  گون، ابتدا پرسش���ی مطر گونا کریم نیز در موضوعات  بس���یاری دیگ���ر از آیات ق���رآن 

که نمونه ای از این  گرفته  ایجاد آمادگی الزم در مخاطب، پاسخ آن داده  شده و هدایت گری صورت 

آیات در زیر بیان می شود.

- در مورد نجات از عذاب

لیٍم ُتْؤِمُنوَن ِباهّلِل َو َرُسوِلِه َو 
َ
ُکْم َعلی ِتجاَرٍة ُتْنجیُکْم ِمْن َعذاٍب أ

ُ
ُدّل

َ
ذیَن آَمُنوا َهْل أ

َ
َها اّل ّیُ

َ
یا أ

ُکْنُتْم َتْعَلُموَن. ْنُفِسُکْم ذِلُکْم َخْیٌر َلُکْم ِإْن 
َ
ْمواِلُکْم َو أ

َ
ُتجاِهُدوَن فی َسبیِل اهّلِل ِبأ

ک آخرت نجات  که ش���ما را از عذاب دردنا ای اهل ایمان آیا ش���ما را به تجارتی س���ودمند 
که به خدا و رسول او ایمان آورید و به مال و جان  کنم؟ آن تجارت این است  لت  بخشد دال
گر دانا باش���ید برای شما بهتر است. )صف:  کار از هر تجارت، ا که این  کنید  در راه خدا جهاد 

.)10-11

- در مورد بدترین پاداش ها. )ر.ک.، مائده: 60(

کهف: 104-103( - در مورد زیان بارترین اعمال. )ر.ک.، 

کسانی فرود می آیند. )ر.ک.، شعرا: 222-221( - در مورد اینکه شیاطین بر چه 

کرده و سپس پاسخ های آن را از  ح  در برخی موارد مربی می تواند س���ؤال را از س���وی خودش مطر

کند. برای مثال از متربی می پرس���د آیا می خواهید خدا ش���ما را دوست داشته باشد؟ آیا  قرآن بیان 
کند: کسانی را دوست دارد؟ و سپس پاسخ های ذیل را از قرآن بیان  می دانید خداوند چه 

قیَن«. )آل عمران: 76( - خداوند پرهیزگاران را دوست دارد: »... َفِإّنَ اهّلَل ُیِحّبُ اْلُمّتَ

- خداوند نیکوکاران را دوست دارد: »... ِإّنَ اهّلَل ُیِحّبُ اْلُمْحِسنیَن«. )بقره: 195(

ّوابیَن...«. )بقره: 222( - خداوند توبه کنندگان را دوست دارد: »... ِإّنَ اهّلَل ُیِحّبُ الّتَ

7-4-12. موعظه و نصیحت

کمتری  گفتار در مقایسه با روش های عملی، نفوذ و تأثیر  هر چند روش های تربیتی متکی بر زبان و 

کنار  کلی  دارند، با این حال هرگز مردود ش���مرده نمی ش���وند و مربیان نمی توانند این روش ها را به 

که روش های عملی و غیرمستقیم،  گفت  کنند. بنابراین، در مقام مقایسه می توان  گذاش���ته و طرد 

بهت���ر از روش ه���ای زبانی اس���ت و این به مفه���وم رد و انکار روش تربیتی لس���انی نیس���ت. بنابراین، 
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موعظه و نصیحت نیز یکی از روش های مرسوم بوده و آثار مفید خاص خود را به دنبال دارد.

کرده و می فرماید: »...  خداوند متعال به  عنوان مربی جهان خلقت، خود از این روش استفاده 

ِإّنَ اهّلَل ِنِعّم���ا َیِعُظُکْم...؛ ... همانا خداوند به ش���ما موعظه و پند نیکو می دهد...«. )نس���اء: 58( از 

کرم؟ص؟ نیز دستور می دهد از این روش تربیتی استفاده کند. »اْدُع  سوی دیگر خداوند متعال به پیامبر ا

ِإلی َسبیِل َرّبَِک ِباْلِحْکَمِة َو اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة...؛ ای رسول ما، خلق را به حکمت و برهان و موعظه 

کن...« )نحل: 125(. نیکو به راه خدا دعوت 

کردن متربی با دوستان خوب 7-4-13. همنشین 

کردن متربی با دوس���تان خوب اس���ت.  بدون تردید یکی از مهمترین روش های تربیتی، همنش���ین 

کردن متربی با دوس���تان خوب و پرهیز از  مربی وظیفه دارد بس���تر و فضای الزم را برای همنیش���ن 

کند. همنشینی و رفاقت با دوستان بد فراهم 

کرد. به  ویژه  گفتار دوس���ت بر آدمی جس���ت وجو  عل���ت اهمیت ای���ن روش را باید در تأثیر رفتار و 

تأثیرپذیری همس���االن از یکدیگر در س���نین نوجوانی و جوانی بس���یار بیش���تر از دوران دیگر اس���ت. 

از دیگ���ر ابع���اد اهمیت ای���ن روش، الگو و تأثیرپذی���ری غیر مس���تقیم نوجوانان و جوان���ان از یکدیگر 

اس���ت. همچنین این قش���ر ب���ه علت اینکه تصور می کنند همساالنش���ان آنها را بهت���ر درک می کنند، 

میل و رغبت بیش���تری به تأثیرپذیری از آنها دارند. به راس���تی دوس���ت خوب می تواند مایه نجات و 

کریم در اهمیت  که قرآن  کت و بدبختی انسان شود. تا آنجا  رستگاری آدمی و دوست بد باعث هال

کرده و می فرماید:  خ برخی افراد را دوس���تی با افراد ناباب معرفی  دوس���ت خوب، علت رفتن به دوز

که ظالم س���تمگر  ْکِر َبْعَد ِإْذ جاَءنی ...؛ روزی  نی َعِن الّذِ
َ
َضّل

َ
ِخْذ ُفالًنا َخلیاًل َلَقْد أ

َ
ّت

َ
»یا َوْیَلتی َلْیَتنی َلْم أ

کافر و رفیق فاس���ق را دوس���ت نمی گرفتم. رفاقت او از پیروی  که فالن مرد  کاش  گوید وای بر من ای 

گردانید...«. )فرقان: 29-28( گمراه  قرآن و رسول حق مرا محروم ساخت و 
ذیَن آَمُنوا 

َ
َها اّل ّیُ

َ
کریم به دوس���تی با افراد خوب دس���تور داده و می فرماید: »یا أ برای همین قرآن 

ُکوُن���وا َمَع الّصاِدقیَن؛ ای اهل ایمان، خدا ترس باش���ید و با مردمان راس���تگوی با ایمان  ُق���وا اهّلَل َو 
َ
اّت

کفار، ظالمین، ستمگران  کریم به پرهیز از رفاقت و دوستی با  باشید«. )توبه: 119( از سوی دیگر قرآن 

و طعنه زنندگان دستور می دهد.

ْوِلی���اَء ِم���ْن ُدوِن اْلُمْؤِمنی���َن ...؛ نبای���د اهل ایم���ان، مؤمنان را 
َ
ِخ���ِذ اْلُمْؤِمُن���وَن اْلکاِفری���َن أ »ال َیّتَ

گیرند...« )آل عمران: 28(. کافران دوست  گذاشته و از  وا

کرد. بدیهی است با امر و  از دیگر نمونه ها می توان به آیه 113سوره  هود و آیه 68 سوره انعام اشاره 
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کرد با افراد خاصی دوست شده و یا دوستی خود را با افراد  نهی و برخورد تند نمی توان متربی را وادار 

کار نیاز به ظرافت ها و رعایت تکنیک های تربیتی و روان شناس���ی دارد  خاص���ی پایان دهد، بلکه این 

گاه شوند، بستری را فراهم  تا مربیان بتوانند حتی بدون اینکه متربیان، به  ویژه نوجوانان و جوانان آ

کنند. گرفته و با دوستان خوب رفاقت پیشه  کند تا در فرایند آن، متربیان از دوستان بد فاصله 

7-4-14. به در بگو تا دیوار بشنود

یکی از روش های تربیتی خیلی محترمانه، شیوه مؤاخذه و هشدار غیرمستقیم است و به اصطالح 

که می گویند »به در بگو تا دیوار بش���نود«. پیام تربیتی اعم از اینکه نکته یا مفهومی باشد و  عامیانه 

ح می شود. یا هشدار و مؤاخذه باشد، به  صورت غیر مستقیم مطر

کشیده نمی شود، بلکه از طریق غیر مستقیم نسبت  خ  در این روش، اش���کال و ایراد متربی به ر

به افراد فرضی یا دیگران و حتی افراد بی گناه هش���دار و مؤاخذه صورت می پذیرد. به همین ترتیب 

گ���ی مثبت در افراد  می ت���وان به  جای درخواس���ت اجاب���ت پیامی مثبت از س���وی متربی، همان ویژ

کند. این  فرضی و یا دیگران را مورد ستایش و تأیید قرار داد تا متربی نیز خود را به آن صفت متصف 

روش تربیتی هم در مورد بزرگساالن از جهت رعایت احترام آنها، هم در مورد نوجوانان از جهت رعایت 

کریم  کاربرد دارد. قرآن  کودکان و خردساالن از جهت رعایت روحیه لطیف آنها  غرور آنها و هم در مورد 

کرده اس���ت. برای مث���ال خداوند متعال در  در چندین مورد به این ش���یوه تربیتی و هدایتی اش���اره 

که حضرت عیسی؟ع؟ و مادرش را معبود خویش قرار می دهند، حضرت  مقام مؤاخذه  مسیحیانی 

عیسی را مورد مؤاخذه قرار داده و می فرماید:

���َی ِإلَهْیِن ِمْن ُدوِن اهّلِل  ّمِ
ُ
ِخُذونی َو أ

َ
ْنَت ُقْلَت ِللّناِس اّت

َ
َو ِإْذ ق���اَل اهّلُل یا عیَس���ی اْبَن َمْرَی���َم َء أ

ُکْنُت ُقْلُتُه َفَقْد َعِلْمَتُه... .  ُقوَل ما َلْیَس لی ِبَحّقِ ِإْن 
َ
ْن أ

َ
قاَل ُسْبحاَنَک ما َیُکوُن لی أ

که م���ن و مادرم را  گفتی  گفت آی���ا تو مردم را  که خدا به عیس���ی بن مریم  ک���ن آنگاه  و ی���اد 
گفت خدایا ت���و منزهی. هرگز مرا  کنید؟ عیس���ی  دو خ���دای دیگر، س���وای خدای عالم اختیار 
گفته بودمی، تو می دانستمی...  .  گویم، چنانچه من این را  که چنین سخن به ناحق  نرسد 

)مائده: 116(

- مورد دیگر پیرامون احترام به پدر و مادر. )ر.ک.، اسراء: 23( 

کرم؟ص؟ نازل  - مورد دیگر پیرامون ش���ک و تردید در مورد حقانیت دین اس���الم و آنچه بر پیامبر ا

شده است. )ر.ک.، یونس: 94(

7-4-15. تشویق و تنبیه

کردن او از دیگر روش های  کار و بدکار و مج���ازات  تش���ویق نیک���وکار و دادن پاداش به او و تنبیه خطا
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گرچه در آموزه های تربیت اس���المی، تش���ویق و پاداش، بر تنبیه و مجازات  تربیت اس���المی اس���ت. ا

کرد، بلکه  رجحان و برتری دارد و نه  تنها باید از تش���ویق و پاداش بیش از تنبیه و مجازات اس���تفاده 

کمتر از  بای���د میزان تش���ویق و پاداش بیش���تر از میزان عمل نیک متربی و میزان تنبی���ه و مجازات او 

میزان خطا و عمل بدش باشد. با این حال در لزوم استفاده از هر دو وسیله، یعنی تشویق و تنبیه 

تردیدی وجود ندارد.

گرفته است. َو  کید قرار  کریم، این اصل مکرر مورد اشاره و تأ در س���نت اسالمی و در سراس���ر قرآن 

ْحَسُنوا ِباْلُحْسَنی؛ 
َ
ذیَن أ

َ
ساُؤا ِبما َعِمُلوا َو َیْجِزَی اّل

َ
ذیَن أ

َ
ْرِض ِلَیْجِزَی اّل

َ
ماواِت َو ما ِفی ْاأل هلِِل ما ِفی الّسَ

که بدکاران را به  و آنچه در آسمان ها و زمین است همه ملک خداست و حکم اعمال خلق با اوست 

کیفر می رساند و نیکوکاران را پاداش نیکوتر عطا می کند«. )نجم: 31(

ک���ه به خدا ایمان  ْحَس���َن َعَماًل؛ آنان 
َ
ْجَر َمْن أ

َ
ذی���َن آَمُن���وا َو َعِمُل���وا الّصاِلح���اِت ِإّنا ال ُنضیُع أ

َ
»ِإّنَ اّل

گذاشت«. )کهف: 30( آوردند و نیکوکار شدند ما هم اجر نیکوکاران را ضایع نخواهیم 

خ به  عن���وان س���رانجام جاوید انس���ا ن ها مبتنی بر اصل  کلیدی بهش���ت و دوز  بح���ث اساس���ی و 

تشویق و تنبیه و پاداش و مجازات است.

کریم:  به تعبیر قرآن 

ْصحاُب الّناِر ُه���ْم فیها خاِلُدوَن َو 
َ
ولِئَک أ

ُ
حاَطْت ِبِه َخطیَئُت���ُه َفأ

َ
َئًة َو أ َکَس���َب َس���ّیِ َبلی َمْن 

ِة ُهْم فیها خاِلُدوَن. ْصحاُب اْلَجّنَ
َ
ولِئَک أ

ُ
ذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الّصاِلحاِت أ

َ
اّل

که  کس���ی هر  کرد، چنین  کردار ب���د به او احاطه  ک���س اعمالی زش���ت اندوخت و  آری، ه���ر 
که ایمان آوردند و  کسانی  خ است و در آن آتش پیوسته معذب خواهد بود و  باشد، اهل دوز
کارهای نیک و شایس���ته انجام دادند، آنان اهل بهشتند و پیوسته در بهشت جاوید متنعم 

خواهند بود«. )بقره: 82-81(

کنن���د. اول اینکه به  صورت  البت���ه مربیان باید در  بکارگیری تش���ویق و تنبیه به چند نکته توجه 

افراطی و در برابر هر عمل نیک و بدی از تش���ویق و تنبیه اس���تفاده نکنند تا متربی، فردی معامله گر 

تربیت نش���ود. دوم اینکه میزان تش���ویق و تنبیه به اندازه  و متناسب با نوع عمل باشد. سوم اینکه 

می���زان و موارد تش���ویق بیش از تنبیه باش���د. چهارم اینکه از تش���ویق های مال���ی و پولی و تنبیهات 

بدنی استفاده نشود و از انواع تشویق ها و تنبیه ها استفاده شود. پنجم اینکه جز در موارد ضرورت 

و آن  هم با رعایت جوانب شرعی و اعتدال، از تنبیهات بدنی استفاده نشود.

انسان ها از یک طرف به دنبال جلب منفعت ودفع ضرر از خود هستند و از سوی دیگر به دنبال 

کس���ب محبوبیت، مقبولیت و احترام اجتماعی و پرهیز از س���رزنش، تحقیر و سرشکستگی هستند. 



هی
ژو

ن پ
دی

ت 
لعا

طا
م

42

گرفته ش���ود، در آن  کار  گ���ر تش���ویق و تنبیه ب���ا رعایت اصول و ضواب���ط آن و به ش���کل صحیحی به  ا

کسب احترام و مقبولیت، او را به انجام  صورت، تشویق با ایجاد رغبت و تمایل در متربی و به شوق 

اعمال نیک و پسندیده سوق می دهد و عنصر تنبیه با ایجاد بی میلی در متربی و رهایی از سرزنش 

و تحقیر، او را به پرهیز از اعمال بد و ناپسند سوق می دهد.

7-4-16. تجلیل از خوبان

تجلی���ل و قدردان���ی از خوبان و نیکان از دیگر روش های تربیت اس���المی اس���ت. تجلی���ل از خوبان، 

گرفته  که مورد تجلیل قرار  کس���انی س���ازد  کند خود را همانند  تش���ویق متربی اس���ت به اینکه تالش 

اس���ت . این روش تربیتی، مبتنی بر حس محبوبیت و مقبولیت طلبی انسان هاس���ت. افراد به طور 

گیرند. بنابراین، تجلیل از خوبان، بهترین اس���تفاده  فطری دوس���ت دارند مورد تقدیر و احترام قرار 

کند تا خود را همانند افراد  از غریزه فطری انسان هاس���ت تا به این  وس���یله آنها را تش���ویق و ترغیب 

کنند. این روش تربیتی به  طور غیرمستقیم به معرفی الگوهای مثبت می پردازد و این  تجلیل ش���ده 

گر ش���ما هم می خواهی در آینده مورد تجلیل و  که ا پیام را به  صورت غیر مس���تقیم به متربی می دهد 

که مورد تجلیل قرار  کس���انی س���ازی  کنی و خودت را همانند  احترام و قدردانی قرار بگیری باید تالش 

گرفته  است.

کرده است، در هر مورد،  گسترده از این روش تربیتی استفاده  کریم ضمن اینکه به  صورت  قرآن 
گرفته اس���ت. بنابراین،  که چرا فرد مورد تجلیل قرار  کرده تا متربی دریابد  به علت تجلیل نیز اش���اره 

کند. متصف شدن به آن صفت را در خود تقویت 

در این مورد به چند نمونه اشاره می شود.

کاَن َعْبًدا َشُکوًرا«. )اسراء: 3( ُه 
َ
َة َمْن َحَمْلنا َمَع ُنوٍح ِإّن - شکور بودن نوح: »ُذّرّیَ

ا«. )مریم: 41( یًقا َنِبّیً کاَن ِصّدِ ُه 
َ
- صدیق بودن ابراهیم: »َو اْذُکْر ِفی اْلِکتاِب ِإْبراهیَم ِإّن

ا«. )مریم: 51( کاَن َرُسواًل َنِبّیً کاَن ُمْخَلًصا َو  ُه 
َ
- مخلص بودن: »َو اْذُکْر ِفی اْلِکتاِب ُموسی ِإّن

ْبواَب َو قاَلْت َهْیَت َلَک قاَل 
َ
أل

ْ
َقِت ا

َ
تی ُهَو فی َبْیِتها َعْن َنْفِسِه َو َغّل

َ
کدامنی یوسف: »َو راَوَدْتُه اّل - پا

َمعاَذ اهّلِل ...«. )یوسف: 23(

ِک َعلی ِنس���اِء  َرِک َو اْصَطفا ِک َو َطّهَ کدامنی مریم: »َو ِإْذ قاَلِت اْلَمالِئَکُة یا َمْرَیُم ِإّنَ اهّلَل اْصَطفا - پا

اْلعاَلمیَن«. )آل عمران: 42(

َک ِإاّل َرْحَمًة ِلْلعاَلمیَن«. )انبیاء: 107( ْرَسْلنا
َ
- رحمٌة للعالمین بودن پیامبر اسالم؟ص؟: »َو ما أ
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گذشتگان گرفتن از سرنوشت  7-4-17. عبرت 

گرفته و تربیت می ش���ود. متربی  گذش���تگان درس عبرت  در این روش تربیتی، متربی از سرنوش���ت 

کردن نیس���ت و تجربه  کرد و چه  بس���ا م���واردی قابل تجربه  ک���ه نباید همه چی���ز را تجربه  می آم���وزد 

کت و نابودی انسان هاس���ت. در این روش، مربی با بیان سرنوش���ت  کردن آن خطا، مس���اوی با هال

گاه زندگی و اعمال و رفتار  گذش���تگان، متربی را به مقایس���ه و تأمل و تفکر وامی دارد. متربی، ناخودآ

کرده و شبیه سازی می کند. گذشتگان مقایسه  خود را با اعمال و رفتار 

گرفته و تالش  کن���د، متربی عب���رت  گذش���تگان را به خوبی ترس���یم  گ���ر مرب���ی بتواند سرنوش���ت  ا

گذش���تگان را تکرار نکند و روش های موفقیت آمیز آنان را پیش���ه  خ���ود می کند. در  می کن���د خطای 

گذش���تگان قرار داده و از س���رانجام بد  گاه در ذهن خوی���ش، خود را به  جای  واق���ع، متربی ناخ���ودآ

اعمال زش���ت، ترسیده و به سرانجام خوب اعمال نیک، راغب و مشتاق می شود. این روش، چون 

نمونه ای عملی و آزمایش���گاهی ارائه می کند، اثری عمیق و محسوس بر متربی می گذارد. البته الزم 

گذشتگان به تاریخ و عصر متربی  ح شود، بلکه هر قدر  گذشتگان خیلی دور مطر نیس���ت سرنوشت 

کرده و تأثیرپذیری زیادتری خواهد  نزدیک تر باشند، متربی احساس قرابت و شبیه سازی بیشتری 

گذش���تگان نقل می ش���ود تا افراد قدرتمند و  کریم نمونه هایی از تاریخ  داش���ت. در برخی آیات قرآن 

کفر و طغیان و یا انکار حق، چه سرانجامی  که در صورت  معاند، به قدرت خود مغرور نشده و ببینند 

در انتظارشان است.

ْرَس���ْلَنا 
َ
ْن َلُکْم َو أ ْرِض ما َلْم ُنَمّکِ

َ
ّناُهْم ِف���ی ْاأل

َ
ْهَلْکنا ِم���ْن َقْبِلِهْم ِمْن َق���ْرٍن َمّک

َ
َکْم أ َل���ْم َی���َرْوا 

َ
أ

نا ِمْن 
ْ
ْنَش���أ

َ
ْهَلْکناُهْم ِبُذُنوِبِهْم َو أ

َ
ْنهاَر َتْجری ِم���ْن َتْحِتِهْم َفأ

َ
���ماَء َعَلْیِهْم ِم���ْدراًرا َو َجَعْلَنا ْاأل الّسَ

َبْعِدِهْم َقْرًنا آَخرین.

ک نمودیم و حال آنکه در زمین به  گروهی را هال که ما پیش از ایشان چه بسیار  آیا ندیدید 
که شما را نداده ایم و از آسمان  بر آنها باران رحمت پیوسته  آنها قدرت و تمکنی داده بودیم 
فرس���تادیم و نهره���ا را در زمین ب���ر آنان جاری س���اختیم. پس چون جهل و عن���اد ورزیدند و 

گروهی دیگر را بعد از آنها برانگیختیم. )انعام: 6( ک نمودیم و  کردند، آنها را هال نافرمانی 

7-4-18. بیان خوبی ها و بدی ها

گیرد، ب���دون اینکه متربی  در ای���ن روش تربیت���ی، ب���دون اینکه امر ب���ه خوبی و نهی از ب���دی صورت 

گیرد، مربی خوبی ها  تشویق به خوبی ها و انذار از بدی ها شود و بدون اینکه متربی، مخاطب قرار 

و بدی ه���ا را معرف���ی می کن���د. در این روش، مربی اعمال و رفتار خوب و س���رانجام خوش آن را بیان 

کردار بد و س���رانجام ش���وم آن  را توضیح می دهد و مترب���ی در ذهن و درون خویش  ک���رده و اعمال و 



هی
ژو

ن پ
دی

ت 
لعا

طا
م

44

گام برمی دارد. برای روحیه های حس���اس و  با مقایس���ه و س���نجش نتایج اعمال، در مس���یر صحیح 

ظریف، افراد وظیفه شناس و دارای رفتار صحیح و منطقی و حتی افراد مغرور، استفاده از این روش 

کریم در آیات فراوانی از این روش تربیتی برای هدایت  تربیتی مناس���ب و نتیجه بخش اس���ت. قرآن 

که به چند مورد از آنها اشاره می  شود.  کرده  انسان ها استفاده 

کرده  با؛ خداوند تجارت را حالل  َم الّرِ  اهّلُل اْلَبْیَع َو َحّرَ
َ

َحّل
َ
- حالل بودن معامله و حرام بودن ربا: »أ

و ربا را حرام«. )بقره: 275(

َکبیٌر؛ ای پیغمبر، از تو حکم شراب  - زشتی شراب: »َیْسَئُلوَنَک َعِن اْلَخْمِر َو اْلَمْیِسِر ُقْل فیِهما ِإْثٌم 

گناه بزرگی است«. )بقره: 219( کار  و قمار می پرسند، بگو در این دو 

ْکَتَس���ُبوا َفَقِد اْحَتَمُلوا  ذیَن ُیْؤُذوَن اْلُمْؤِمنی���َن َو اْلُمْؤِمناِت ِبَغْیِر َما ا
َ
گن���اه بودن آزار م���ردم: »َو اّل  -

که دانس���ته  گناه را بیازارند، بترس���ند  که مردان و زنان باایمان و بی تقصیر و  ُبْهتاًنا َو ِإْثًما ُمبیًنا؛ آنان 

گناه و تهمت بزرگی را مرتکب شده اند«. )احزاب: 58(

ْنُفِسِهْم 
َ
ْمواِلِهْم َو أ

َ
ذیَن آَمُنوا َو هاَجُروا َو جاَهُدوا فی َسبیِل اهّلِل ِبأ

َ
- اجر مجاهده با جان و مال: »اّل

گزیدند و در راه  که ایمان آوردند و از وطن هجرت  ولِئَک ُهُم اْلفاِئُزوَن؛ آنان 
ُ
ْعَظ���ُم َدَرَج���ًة ِعْنَد اهّلِل َو أ

َ
أ

کردند، آنها را نزد خدا مقام بلندی است. آنان بالخصوص رستگاران  خدا به مال و جانش���ان جهاد 

و سعادتمندان دو عالم هستند«. )توبه: 20(

7-4-19. تغییر دادن محیط اجتماعی

ب���دون تردی���د، انس���ان از محی���ط اجتماع���ی و زندگ���ی خویش بس���یار تأثیرپذیر اس���ت. می���زان این 

که مربیان ی���ا والدین  تأثیرپذی���ری در م���ورد نوجوان���ان و جوانان بس���یار بیش���تر اس���ت. در صورت���ی 

کنند متربیان یا فرزندانشان در محیط اجتماعی نامناس���بی قرار داشته و تأثیرات سوئی  احس���اس 

کنند. محی���ط اجتماعی می تواند محل  می پذیرن���د، باید ب���رای تغییر محیط اجتماعی آن���ان اقدام 

کشور محل سکونت باشد. در فرهنگ  زندگی، مدرسه، محل تحصیل، شهر محل سکونت و حتی 

اسالمی از این نهاد اجتماعی و روش تربیتی با عنوان هجرت یاد شده است.

کرده و هجرت همراه با ایمان و  گی های مؤمنان یاد  کریم در آیات دیگری، هجرت را از ویژ ق���رآن 
کرده است. مجاهده را مایه رحمت الهی معرفی 

ولِئَک َیْرُجوَن َرْحَم���َت اهّلِل َو اهّلُل َغُفوٌر 
ُ
ذیَن هاَج���ُروا َو جاَهُدوا فی َس���بیِل اهّلِل أ

َ
ذی���َن آَمُن���وا َو اّل

َ
»ِإّنَ اّل

کردند اینان  گرویدند و از وطن خود هجرت نموده و در راه خدا جهاد  که به دین اسالم  َرحیٌم؛ آنان 
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که خدا بر آنها بخشاینده و مهربان است«. )بقره: 218( امیدوار و منتظر رحمت خدا باشند 

که محیط خود را تغییر نداده و مدعی می ش���وند س���رانجام ب���د آنها به خاطر  کس���انی  کریم  قرآن 
کرده اند، مورد سرزنش قرار داده و می فرماید: که در محیط اجتماعی نامناسبی زندگی  این بوده 

ُکّنا ُمْس���َتْضَعفیَن ِفی  ُکْنُتْم قاُلوا  ْنُفِس���ِهْم قاُلوا فی���َم 
َ
ذی���َن َتَوّفاُه���ُم اْلَمالِئَکُة ظاِلمی أ

َ
ِإّنَ اّل

ْرُض اهّلِل واِسَعًة َفُتهاِجُروا فیها ...
َ
 َلْم َتُکْن أ

َ
ْرِض قاُلوا أ

َ
أل

ْ
ا

که در چه  که هنگام قبض  روح، ظالم و س���تمگر بمیرند، فرش���تگان از آنها بازپرسند  آنان 
که ما در روی  کار بودید؟ و چرا به ایمان و اعمال نیک برای آخرت نپرداختید. پاس���خ دهند 
گویند آیا  کافر بودیم. فرش���تگان  زمی���ن مردم���ی ضعیف و ناتوان و اس���یر ظلم حکام جاهل و 

کنید... . )نساء: 97( که در آن هجرت  زمین خدا پهناور نبود 

7- 4- 20. استفاده از عواطف و تمایالت متربی

کریم، استفاده از عواطف، احساسات و تمایالت متربی  یکی از روش های تربیت اسالم از منظر قرآن 

است. هنگامی  که مربی برای انتقال پیام تربیتی خویش از این عواطف و تمایالت استفاده می کند، 

احساس���ات متربی تحریک شده و همکاری بیشتری برای جذب پیام از خود نشان می دهد. قرآن 

که به سه مورد از آن ها  کرده  کریم در هدایت و تربیت انس���ان ها، بارها از این ش���یوه تربیت استفاده 
اشاره می شود.

کریم ب���رای اینکه انس���ان ها را به عفو و  گذش���ت اس���ت. قرآن  م���ورد اول پیرام���ون موضوع عفو و 

گناهان آنها ببخشد  که همگی دوس���ت دارند خداوند  کند از این تمایل انس���ان ها  گذش���ت تش���وق 

ْن َیْغِفَر اهّلُل َلُکْم؛ باید مؤمنان  همیشه 
َ
وَن أ  ال ُتِحّبُ

َ
کرده و می فرماید: » َو ْلَیْعُفوا َو ْلَیْصَفُحوا أ استفاده 

که خدا  کنند و از بدی ها درگذرند. آیا دوست نمی دارید  بلندهمت بوده و با خلق عفو و صفح پیشه 

هم در حق شما مغفرت و احساس فرماید؟«. )نور: 22(

گوشت مرده به  ویژه اینکه  مورد دوم پرهیز از غیبت است. با توجه به اینکه انسان ها از خوردن 

گر ش���خص مرده از بس���تگان نزدیک او باش���د، انزجار و تنف���ر دارند، خداوند متعال ب���ا توجه به آثار  ا

ْن 
َ
َحُدُکْم أ

َ
 ُیِحّبُ أ

َ
ک���ردن و این تنفر فطری در آدمی می فرماید: ... َو ال َیْغَتْب َبْعُضُک���ْم َبْعًضا أ غیب���ت 

خیِه َمْیًتا َفَکِرْهُتُموُه ...؛ و غیبت از یکدیگر را روا مدارید. ... آیا ش���ما دوس���ت می دارید 
َ
ُکَل َلْحَم أ

ْ
َیأ

کراهت و نفرت از آن دارید... . )حجرات: 12( گوشت برادر مرده خود را بخورید؟ البته 

کرم؟ص؟ است. خداوند متعال با اس���تفاده از احساسات  مورد س���وم پیرامون اطاعت از رس���ول ا

و ادعاهای مس���لمانان در مورد دوس���ت داش���تن خ���دا به  منظور ترغی���ب آنان به اطاع���ت از پیامبر 

گر خدا را دوس���ت  ِبُعونی ...؛ بگو ای پیغمبر، ا
َ
وَن اهّلَل َفاّت ُکْنُت���ْم ُتِحّبُ اس���الم؟ص؟ می فرمای���د: »ُقْل ِإْن 
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کنید...«. )آل عمران: 31(  می دارید مرا پیروی 

7-4-21. استفاده از تمثیل و تشبیه

یکی دیگر از روش های تربیت اس���المی، اس���تفاده از تمثیل و تش���بیه در بیان مطالب اس���ت. مطلبی 

گفته می ش���ود، ذهن مخاطب را به مقایس���ه و بررس���ی واداشته و تأثیر بیشتری بر  که در قالب تمثیل 

او می گ���ذارد. مان���دگاری این نوع پیام ها نیز طوالنی تر اس���ت. از س���وی دیگر، تمثیل و تش���بیه، توجه 

کرده و حساس���یت الزم ب���رای جذب پیام و عمق بخش���ی ب���ه آن را فراهم  مخاط���ب را ب���ه خ���ود جلب 

کریم در چندین آیه، به اصل استفاده از این نوع روش اشاره فرموده است، مانند: »َو  می کند. قرآن 

 اْلعاِلُموَن؛ و ما این همه مثل ها می زنیم تا حقایق برای 
َ
ْمث���اُل َنْضِرُبها ِللّناِس َو ما َیْعِقُلها ِإاّل

َ
ِتْل���َک ْاأل

کرد« )عنکبوت: 43(. کسی تعقل در آن نخواهد  مردم روشن شود و لیکن به جز مردم دانشمند 

گرفته است. برای مثال در خصوص عالمان بی عمل  کار  در برخی آیات نیز این روش تربیتی را به 

َکَمَثِل  ْوراَة ُث���ّمَ َلْم َیْحِمُلوها  ُلوا الّتَ ذیَن ُحّمِ
َ
کتاب تش���بیه ش���ده اند، می فرماید: »َمَثُل اّل که به حامل 

کرده اند  کرده و خالف آن عمل  که تحمل علم تورات  کسی  ْسفارًا ...؛ وصف  حال آن 
َ
اْلِحماِر َیْحِمُل أ

کشد و از آن هیچ نفهمد و بهره نبرد... . )جمعه: 5( کتاب ها بر پشت  که بار  در مثل به حماری ماند 

7-4-22. تذکر و یادآوری

گاهی دارد، پس ممکن اس���ت دچار  گاه���ی مترب���ی ب���ه حقیقت و یا مطلب م���ورد نظر مربی عل���م و آ

گام بردارد. در این موارد باید از شیوه تذکر و یادآوری  غفلت و فراموش���ی ش���ده و در مسیر نادرس���ت 

کرده و می فرماید: »َو  کریم، تذکر را برای مؤمنین بسیار مفید و سودمند معرفی  کرد. قرآن  استفاده 

که پند و تذکر مؤمنان را س���ودمند افتد«.  ْک���رى َتْنَفُع اْلُمْؤِمنیَن؛ و امت را تذکر و پند ده  ���ْر َفِإّنَ الّذِ َذّکِ

)ذاریات: 55(

که وقت���ی مخاطب یا متربی، خود  کرد  نبای���د در نقش و تأثیر تذکر ش���ک و تردید داش���ت و تصور 

موض���وع را می دان���د، تذکر چه فایده ای دارد؟ یادآوری ها و تذکرات، منش���أ خی���رات و برکات فراوانی 

برای بسیاری از انسان ها شده است.

ذیَن آَمُنوا 
َ
َها اّل ّیُ

َ
کرده و می فرمای���د: »یا أ کری���م یکی از مصادیق مهم تذکر را ذکر خدا معرفی  ق���رآن 

که به خدا ایمان آورده اید ذکر حق و یاد خدا به دل و زبان بس���یار  کس���انی  َکثیرًا؛ ای  اْذُکُروا اهّلَل ِذْکرًا 

کنید«. )احزاب: 41(

گی های تربیت اسالمی 8. اصول و ویژ
که در فرایند تربیت اس���المی باید م���ورد توجه مربیان قرار  گی ها و ظرایفی  در ای���ن فص���ل اصول، ویژ
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گیرد، بررس���ی می ش���ود. در صورتی  که مربیان این مالحظات را رعایت نکنند، در امر تربیت متربیان 

کندی پی���ش رفته و میزان موفقی���ت در حصول اهداف  کار تربیت با  دچ���ار مش���کل خواهند ش���د و 

کاهش خواهد یافت.

کریم است، باید به  عنوان الگو، سرمشق و ضوابط  که مستند بر آیات قرآن  گی ها  این اصول و ویژ

تربیت اس���المی فراروی مربیان قرار بگیرد تا بتوانند رسالت مربی گری خویش را بر اساس آموزه های 

که در زیر به اختصار به آن اشاره می شود. کنند  قرآن به خوبی ایفا 

8-1. با هم بودن بشارت و انذار

کرده  کرد. بشارت در متربی امید ایجاد  در تربیت اس���المی باید از بش���ارت و انذار همزمان اس���تفاده 

گر فقط از بش���ارت  و انذار هم در او ترس به وجود می آورد و این هر دو برای امر تربیت الزم اس���ت. ا

گام برنخواهد داشت. نه  تنها  استفاده شود، متربی مأیوس شده و در جهت توبه و اصالح خویش 

کرد، بلکه باید بی���ن میزان بش���ارت ها و انذارها نیز تعادل  بای���د از بش���ارت و انذار، توأمان اس���تفاده 

و هماهنگ���ی برقرار باش���د. متربی باید همیش���ه در حالت خوف  و رجا باش���د. او باید از یک طرف از 

کرم الهی امیدوار ب���وده و در انتظار نتایج  نتیج���ه اعمال بد خود بترس���د و از س���وی دیگر به لط���ف و 

اعمال نیک خود باشد.

گرفت���ه و در معرف���ی خوی���ش هم ب���ه جنب���ه  انذار و  کار  خداون���د متع���ال نی���ز همی���ن روش را ب���ه 

ش���دیدالعقابی خود اش���اره می کند و هم به جنبه  بخش���ندگی و مهربانی خویش می پردازد. »اْعَلُموا 

که هم عقاب خدا بس���یار سخت و دشوار است و  ّنَ اهّلَل َغُفوٌر َرحیٌم؛ بدانید 
َ
ّنَ اهّلَل َش���دیُد اْلِعقاِب َو أ

َ
أ

هم خدا بر خلق بسیار بخشنده و مهربان است«. )مائده: 98(

کنار انتقادات 8-2. ذکر خوبی ها در 

کریم  کند. قرآن  که از متربی می کند، خوبی ها و محاس���ن او را نیز بیان  کنار انتقاداتی  مربی باید در 

کتاب می کند، محاسن آنها را نیز بیان می کند. که از اهل  کنار انتقاداتی  کرده و در  این اصل را تأیید 

ْنِزَل ِإَلْیِهْم خاِش���عیَن هّلِلِّ ال 
ُ
ْن���ِزَل ِإَلْیُکْم َو ما أ

ُ
ْه���ِل اْلِکتاِب َلَم���ْن ُیْؤِمُن ِباهّلِل َو ما أ

َ
َو ِإّنَ ِم���ْن أ

ِهْم... ْجُرُهْم ِعْنَد َرّبِ
َ
ولِئَک َلُهْم أ

ُ
َیْشَتُروَن ِبآیاِت اهّلِل َثَمًنا َقلیاًل أ

کتاب  کتاب آس���مانی ش���ما و  ک���ه به خدا و  کس���انی هس���تند  کتاب  همان���ا برخ���ی از اهل 
که مطیع فرمان خدا بوده و آیات خدا را به بهایی  آسمانی خودشان ایمان آ وردند در حالتی 

کتاب را نزد خدا پاداش نیکو است... )آل عمران: 199( اندک نفروشند. آن طایفه اهل 

کاه���ش می دهد و موجب  ذک���ر خوبی ه���ای مترب���ی، تلخی انتق���اد از ای���رادات او را از بین برده یا 
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ک���ه در برابر انتق���ادات، مقاومت نکند. بی���ان خوبی های متربی در او امید و نش���اط ایجاد  می ش���ود 

که مرب���ی به خوبی ها  ک���رده و از یأس و افس���ردگی دور می کند. از س���وی دیگر وقت���ی متربی می بیند 

کرده و  و محاس���ن او نی���ز توج���ه دارد و آنها را اظهار می کند، نس���بت ب���ه مربی عالقه و محب���ت پیدا 

گر بیان خوبی های  که ا کرده و می پذیرد. بدیهی اس���ت  پیام های تربیتی او را بهتر و بیش���تر جذب 

کارایی و تأثیر بیشتری خواهد داشت. گیرد از  متربی در میان جمع و دیگران صورت 

8-3. معرفی جایگزین برای نهی ها

که برای موارد نهی شده،  کنند، این است  که مربیان باید در روند تربیت به آن توجه  یکی از نکاتی 

گناه نهی می کند، الزم اس���ت  کنند. هنگامی  ک���ه مربی، متربی خ���ود را از خطا و  جایگزی���ن معرف���ی 

گر مرب���ی در معرفی جایگزین  که ا کند. بدیهی اس���ت  جایگزی���ن حالل و مناس���بی ب���رای آن معرفی 

کند، ممکن اس���ت متربی پس از ترک چیز نهی ش���ده به علت نداش���تن جایگزین  کوتاهی  مناس���ب 

ع است. همچنین، ممکن است  که آنها هم مورد نهی شر مناس���ب به دنبال چیزهای دیگری برود 

گیرد. به علت نبود جایگزین، متربی در اثر ترک چیز نهی شده، در فشار و سختی و یا ابهام تحیر قرار 

کن���د، نه  تنها  گر مرب���ی در معرفی جایگزی���ن برای چیزهای نهی ش���ده، خوب عمل  همچنی���ن ا

مش���کالت ناش���ی از نبود جایگزین را برای متربی حل می کند، بلکه فرایند ترک چیزهای نهی ش���ده 

کریم این اص���ل را در موارد متعددی از آیات خویش  کرد. قرآن  را نی���ز برای او راحت و آس���ان خواهد 

که خداوند متعال حضرت آدم و  که برای نمونه به یک مورد اش���اره می ش���ود.  هنگامی  کرده  رعایت 

حوا را از نزدیک ش���دن به درخت ممنوعه بازمی دارد، نعمت های فراوان دیگر بهش���تی را به  عنوان 

َة َفُکال ِمْن َحْیُث ِش���ْئُتما َو  ْنَت َو َزْوُجَک اْلَجّنَ
َ
جایگزین در اختیار آنها قرار می دهد.»َو یا آَدُم اْس���ُکْن أ

گزینید و از هر چه  َجَرَة َفَتُکونا ِمَن الّظاِلمیَن؛ و ای آدم! تو با جفتت در بهشت منزل 
َ

ال َتْقَربا هِذِه الّش

که بدعمل ش���ده و بر خویش س���تم خواهید  کنید لیکن نزدیک این درخت نروید  بخواهید، تناول 

کرد«. )اعراف: 19(

8-4. تنوع مجازات و تنبیه

وقتی صحبت از تنبیه و مجازات می ش���ود، ذهن ها زود متوجه تنبیه و مجازات بدنی می ش���ود، در 

کنند. از س���وی  که مربیان می توانند از آنها اس���تفاده  حالی ک���ه انواع متنوعی از تنبیهات وجود دارد 

کرد، بلکه متناس���ب با ش���خصیت و  دیگ���ر، نبای���د از یک یا دو نوع تنبیه و مجازات خاص اس���تفاده 

کرد. گونان تنبیه و مجازات استفاده  گونا شرایط متربی، بهتر است حسب مورد از انواع 

که متربی از چه نوع تنبیهی بیشتر تأثیر می پذیرد و در او  در انتخاب نوع تنبیه باید بررسی شود 
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که نفرت و لجبازی ایجاد می کنند، پرهیز  حالت پشیمانی و اصالح ایجاد می شود. باید از تنبیهاتی 

که اعمال تنبیهی را ممکن نیابند و یا پس از اعمال تنبیه، آن را موفق و مؤثر  کرد. مربیان در صورتی 

کنند. نبینند، باید از تنبیهات و مجازات های جایگزین دیگر استفاده 

کریم هم، اصل تعدد تنبیه و مجازات های جایگزین را به رسمیت شناخته است. در مورد  قرآن 
ک���ه از زنان خود ظهار می کنن���د و آنها را همانند مادر خود به حس���اب می آورن���د، ابتدا آزاد  مردان���ی 

که مقدور نباش���د،  ک���ردن برده را ب���ه  عنوان تنبیه معرفی می کند و س���پس اضافه می کند در صورتی  

گرفتن یا طعام دادن 60 فقیر، برای مجازات  جایگزین اس���تفاده ش���ود. »َفَمْن َلْم َیِجْد  دو م���اه روزه 

که  یَن ِمْسکینًا ...؛ و هر  ْن َیَتَماّس���ا َفَمْن َلْم َیْسَتِطْع َفِإْطعاُم ِسّتِ
َ
َفِصیاُم َش���ْهَرْیِن ُمَتتاِبَعْیِن ِمْن َقْبِل أ

گر نتواند باید ش���صت مس���کین  برده نیابد باز باید پیش از آمیزش دو ماه پی درپی روزه بگیرد و باز ا

را طعام دهد...« )مجادله: 4(

8-5. عدم طرد متربی به خاطر برخی لغزش ها

که به خاطر برخی خطاها و لغزش ها، متربیان  کنند، این است  که مربیان باید رعایت  از دیگر اصولی 

گاهی دچار خطا و  را از خود طرد نکنند. هر انس���انی هر چند خوب و باتقوی باش���د، ممکن اس���ت 

کلیت ش���خصیت و  کرد، بلکه باید  لغ���زش ش���ود. در این صورت نباید ب���ه خاطر آن خطاها او را طرد 

که نقاط قوت زیادی داش���ته  گرف���ت. بنابراین، در صورتی  مجم���وع اعمال و رفت���ار متربی را در نظر 

کرد. باشد، نباید به خاطر برخی نقاط ضعفش، او را طرد 

که  کوچ���ک و برخ���ی لغزش ها و حف���ظ حرمت مترب���ی، موجب می ش���ود  گذش���ت از خطاه���ای 

گر به خاطر  کرده و درصدد رفع معایب خوی���ش برآید. در حالی ک���ه ا احس���اس مس���ئولیت بیش���تری 

آن خطاها از س���وی متربی طرد شود، ممکن اس���ت سرخورده و مأیوس شده و برای همیشه مسیر 

نادرست را برگزیند و به خطاهای خود ادامه بدهد.

کرده و از درخ���ت ممنوعه خوردند،  هنگام���ی  ک���ه آدم و حوا در بهش���ت از فرمان الهی س���رپیچی 

خداون���د آنه���ا را به خاطر یک خطا از خود طرد نکرد، بلکه توبه آنها را پذیرفت و آنها را به زمین فرود 

آورد و برای استمرار امر هدایت آنها برایشان راهنمایی فرستاد.

ُکْم ِمّنی ُهًدى َفَم���ْن َتِبَع ُهداَی َفال َخْوٌف َعَلْیِهْم َو ال  ِتَیّنَ
ْ
ُقْلَن���ا اْهِبُط���وا ِمْنها َجمیًعا َفِإّما َیأ

ُهْم َیْحَزُنوَن.

که از جانب من راهنمایی  گفتیم همه آدم و حوا و ش���یطان از بهش���ت فرود آیید تا آنگاه 
ک و  کن���د راهنمایی مرا، هرگ���ز در دنیا و آخ���رت بیمنا ک���س پیروی  ب���رای ش���ما آید. پس هر 

گشت. )بقره: 38( اندوهگین نخواهد 
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8-6. پرهیز از سرزنش متربی در نزد دیگران

که مربی نباید متربی را در نزد دیگران مورد شماتت و سرزنش  یکی دیگر از اصول تربیتی این است 

کند. بیان خطای  قرار دهد. مربی باید به  صورت خصوصی و تنها به خود متربی، خطایش را گوشزد 

کردن او در نزد دیگران، نه  تنها تأثیر تربیتی س���ازنده و اصالحی ندارد، بلکه باعث  متربی و س���رزنش 

آزردگ���ی  خاطر متربی ش���ده و او را ب���ه عکس العمل منفی وامی دارد. در این ص���ورت، متربی از مربی 

کینه نی���ز در عدم تأثیرپذیری  کینه به دل می گی���رد. نتیجه این انزجار و  خوی���ش نیز منزجر ش���ده و 

متربی از مربی و نپذیرفتن هدایت و پیام تربیتی او تجلی پیدا می کند.

کریم در ماجرای حضرت موس���ی؟ع؟ و ب���رادرش هارون به این اصل تربیتی اش���اره می کند.  ق���رآن 
هنگامی  که حضرت موسی؟ع؟ به وعده گاه خود با خدا، یعنی کوه طور رفت، قومش از سخنان هارون 

گوساله پرس���ت ش���دند. وقتی حضرت موس���ی؟ع؟ برگش���ت و اوضاع را چنین دید،  کرده و  س���رپیچی 

گفت ای برادر، مرا نزد دشمنان و دیگران شماتت و سرزنش نکن. کرد. هارون نیز  هارون را سرزنش 

ْمَر 
َ
 َعِجْلُتْم أ

َ
ِس���ًفا قاَل ِبْئَس���ما َخَلْفُتُمونی ِمْن َبْعدی أ

َ
َو َلّما َرَجَع ُموس���ی ِإلی َقْوِمِه َغْضباَن أ

کاُدوا  ّمَ ِإّنَ اْلَقْوَم اْس���َتْضَعُفونی َو 
ُ
ُه ِإَلْیِه قاَل اْبَن أ خی���ِه َیُجّرُ

َ
ِس أ

ْ
َخَذ ِبَرأ

َ
ْلواَح َو أ

َ
ْلَق���ی ْاأل

َ
ُک���ْم َو أ َرّبِ

ْعداَء َو ال َتْجَعْلنی َمَع اْلَقْوِم الّظاِلمیَن... 
َ
َیْقُتُلوَننی َفال ُتْشِمْت ِبَی ْاأل

گفت شما پس  و چون موسی به  سوی قوم خود بازگشت، به حال خشم و تأسف به قوم 
کردی���د؟ و الواح را به  از من بس���یار بد جانش���ینانی برایم بودید. آی���ا در امر خدای خود عجله 
گفت ای  کشید. هارون  زمین انداخت و از فرط غضب س���ر برادرش هارون را به  س���وی خود 
کار هدایت قوم  کاری در  کوشش و فدا که من با نهایت  فرزند مادرم بر من خشمگین مباش 
کردم نزدیک  که از بس با قوم خصومت و ممانعت  بودم. آنها مرا خوار و زبون داشتند تا آنجا 
بود مرا به قتل رس���انند. پس تو به خش���م خود، دشمان را بر من شاد مگردان و مرا در عداد 

مردم ستمکار مشمار. )اعراف: 150(

گشت برای متربی گذاشتن راه باز 8-7. باز

کار بوده و س���ابقه و عملکرد بس���یار بدی داش���ته باش���د، نباید همه درها را به  متربی، هر چند خطا

که تمام پل های پش���ت  گذاش���ت. نباید اجازه داد   س���وی او بس���ت، بلکه باید راه بازگش���تن برای او 

کند؛ زی���را در این صورت مأیوس و ناامید ش���ده و هرگز ب���رای توبه و اصالح خویش  س���رش را خ���راب 

کرده و او را به  کرد. بازگذاشتن راه بازگشت، جرقه های امید را در دل متربی شعله ور  اقدام نخواهد 

اصالح خویش راغب و متمایل می کند.

گذاش���ته و توبه را  گناه را باز  خداون���د متع���ال، نه  تنه���ا در مورد بن���دگان مؤمنش راه بازگش���ت از 

گذارده و می فرماید:  کفار نیز راه بازگشت را باز  امکان پذیر می کند، بلکه حتی در مورد 



رم
زی

د 
رمن

اا 
ب 

 در
   ا

ییا
د د

هاا
 قو

ین
رکی

ما

51

عیِم. ْدَخْلناُهْم َجّناِت الّنَ
َ َ
ئاِتِهْم َو أل ْرنا َعْنُهْم َسّیِ

َ
َقْوا َلَکّف

َ
ْهَل اْلِکتاِب آَمُنوا َو اّت

َ
ّنَ أ

َ
َو َلْو أ

گناهانشان را محو و مستور  کنند، ما البته  کتاب ایمان آرند و تقوی پیشه  و چنانچه اهل 
می سازیم و محققًا آنها را در بهشت پرنعمت داخل می گردانیم. )مائده: 65(

8-8. متناسب بودن تهدید با موضوع

کرده و در برابر برخی راهنمایی ها و دس���تورات تعلل و  در فراین���د تربیت، ممکن اس���ت مترب���ی خطا 

کند. در این صورت نیازمند به هشدار و تهدید است، وگرنه ممکن است خطا و انحراف و  سرپیچی 

یا تعلل و س���رپیچی خود را جدی نگرفته و به راه نادرس���ت خود ادامه دهد. البته این تهدید باید با 

کارآیی الزم را داشته و اثر مثبت  شدت خطا و اهمیت موضوع، تناسب و هماهنگی داشته باشد تا 

بر جای بگذارد. هر قدر ش���دت و اهمیت موضوع زیاد باش���د، تهدید هم باید جدی و بزرگ باش���د و 

کوچک باش���د و نباید با متربی برخورد  کم اهمیت، تهدید و فش���ار هم باید مالیم و  در برابر مس���ائل 

که اهمیت بس���یاری  کرد. خداوند متعال در مورد ابالغ خالفت و جانش���ینی حضرت علی؟ع؟  تن���د 

گویی رسالت پیامبر خود را  گر آن را به مردم ابالغ نکند،  که ا کرم؟ص؟ را تهدید می کند  دارد، رسول ا

ْغَت ِرساَلَتُه ...؛ 
َ
ْنِزَل ِإَلْیَک ِمْن َرّبَِک َو ِإْن َلْم َتْفَعْل َفما َبّل

ُ
ْغ ما أ ُس���وُل َبّلِ َها الّرَ ّیُ

َ
انجام نداده اس���ت. »یا أ

گر نرسانی تبلیغ رسالت و ادای وظیفه  که ا ای پیغمبر، آ نچه از خدا بر تو نازل شده به خلق برسان 

نکرده ای... «. )مائده: 67(

کان بر رفتار فرزندانشان 8-9. تأثیر رفتار نیا

کان  کردار متربیانش���ان، متأثر از رفتار و منش نیا گاهی رفتار و  که  مربیان باید توجه داش���ته باش���ند 

گر آ نها بر آن مس���ئله سفارش  کان پیروی می کنند، حتی ا گاهی نس���ل بعدی از رفتار نیا آنان اس���ت. 

هم نکرده باشند، پس پدران و مادران می توانند با رفتار خود، زمینه ساز انحراف نسل خود باشند. 

)قرائتی،  1380، 464/7( و متقاباًل می توانند زمینه ساز اصالحات و سعادت نسل خود باشند.

8-10. مهلت دادن به متربی برای اصالح

کرد. باید به او فرصت و  هرگاه متربی دچار خطا و عصیان ش���د، نباید بالفاصله با او برخورد تنبیهی 

کند. این فرصت، او را به تفکر واداشته و به احتمال زیاد موجب تغییر در  مهلت داد تا خود را اصالح 

رفتارش خواهد شد. متربی نیز همانند هر انسان دیگری در معرض خطا و اشتباه است و نمی توان 

کرد. ای���ن برخورد به ج���ای آنکه موجب اصالح رفتارش ش���ود،  در ه���ر م���ورد بالفاصله ب���ا او برخورد 

کردارش بازدارد. کینه و دشمنی شده و او را از تجدید نظر در  ممکن است باعث 

کری���م در مورد مهلت دادن به متربی و مخاطب ب���رای هدایت و اصالح او به چندین مورد  ق���رآن 
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که یک مورد بیان می شود: اشاره  کرده 

که با هم همراه ش���دند تا موسی؟ع؟  در ماجرای حضرت موس���ی؟ع؟ و خضر؟ع؟، وقتی 
گفت تو ظرفی���ت نداری و هرگز نمی توانی  از عل���م لدنی بهره بگیرد، خضر؟ع؟ به موس���ی؟ع؟ 
کنی. موس���ی؟ع؟ مدعی صبر و تحمل  کرده و در برابر آن صبر پیش���ه  اس���رار عمل مرا تحمل 
گر تابع من ش���دی،  گفت ا کرد. خضر؟ع؟  گفت هرگز در امری با تو مخالفت نخواهم  ش���ده و 
کنم، س���ؤال مکن تا وقتی  که خ���ودم راز آن را برایت بگویم. موس���ی؟ع؟  دیگ���ر از ه���ر چه من 
کرد، موسی؟ع؟ عهد خود را فراموش  کش���تی ای را معیوب  هم قول داد، اما وقتی خضر؟ع؟ 
کرد. ولی خضر؟ع؟ به او مهلت داد و به واس���طه تخلف موس���ی؟ع؟ از  ک���رده و ب���ه او اعتراض 
کشت، مجددًا موسی؟ع؟ عهد خود  همراهی او سرباز نزد. بار دوم وقتی خضر؟ع؟ غالمی را 

کرد، اما باز هم خضر؟ع؟ به او مهلت داد. کرده و اعتراض  را فراموش 

8-11. بشیر و منذر بودند

ه���ر چن���د در فرایند تربیت اس���المی، هم نیاز به رحم���ت و مهربانی مربی وجود دارد و هم هش���دار و 

تهدی���د الزم اس���ت، با این حال رحم���ت و مهربانی باید مقدم بر هش���دار و تهدید باش���د. ارجحیت 

و اولوی���ت، ب���ا رحمت و مهربانی اس���ت. در فرایند تربیت، تأثیر عطوفت و رحمت، بیش از هش���دار و 

کرد و از طرف دیگر تعداد  تهدید است. بنابراین، از یک طرف باید اول از حرمت و مهربانی استفاده 

موارد استفاده از رحمت و مهربانی بیش از هشدار و تهدید باشد.

کریم، هرگاه بشارت  کریم تأیید می کند. خداوند متعال در آیات بسیاری از قرآن  این اصل را قرآن 

ح شده و مقدم بر آن بیان می شود. ح می کند، بشارت قبل از انذار مطر و انذار را مطر

ک���ه نی���کان را بش���ارت دهن���د و ب���دان را  ���ریَن َو ُمْنِذری���َن ...؛ و رس���والن را فرس���تاد  »ُرُس���اًل ُمَبّشِ

بترساند...«. )نساء: 165(

���ریَن َو ُمْنِذری���َن ...؛ و ما رس���والن را جز برای بش���ارت نیکان و  »َو م���ا ُنْرِس���ُل اْلُمْرَس���لیَن ِإاّل ُمَبّشِ

ترساندن بدان نفرستادیم ...«. )انعام: 48(

���ًرا َو َنذیًر؛ و نفرس���تادیم تو را جز برای آنکه مؤمنان را بش���ارت به رحمت  َک ِإاّل ُمَبّشِ ْرَس���ْلنا
َ
»َو ما أ

کافران را از عذاب الهی بترسانی«. )فرقان: 56( دهی و 

کردن 8-12. جایزه تعیین 

برای ایجاد انگیزه  بیشتر در متربی، به  منظور جذب پیام های تربیت و تسهیل روند هدایت و تربیت 

کارهای خوب، جایزه ای تعیین ش���ود ت���ا در صورت موفقیت  گاه���ی الزم اس���ت در مقابل انجام  او، 

کار  متربی در انجام آن امر، به وی اعطا ش���ود. البته تعیین جایزه نباید همیش���گی و برای انجام هر 
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گاهی الزم است از آن استفاده شود تا متربی شرطی و معامله گر نشود. خوبی باشد، بلکه فقط 

کریم و در ماجرای یوسف؟ع؟ ذکر شده است. هنگامی  که غالمان  کارگیری این اصل، در قرآن  به 

کردند جام پادشاهی مفقود شده است، برای یابنده آن جایزه تعیین شد: »قاُلوا َنْفِقُد ُصواَع  اعالم 

گفتند جام شاه ناپیدا است و من یک بار شتر  َنا ِبِه َزعیٌم؛ غالمان 
َ
اْلَمِلِک َو ِلَمْن جاَء ِبِه ِحْمُل َبعیٍر َو أ

کرده و بیاورد«. )یوسف: 72( که جام را پیدا  طعام ضمانت می کنم بر آنکس 

8-13. تکرار

که تکرار یک قانون یا ضابطه، یک  کرد  تکرار، در مس���ائل تربیتی یک اصل مهم اس���ت. نباید تصور 

گاهی تأثیر پیام در تکرار آن است و تا تکرار نشود،  امر یا نهی و یک پیام تربیتی زائد و بیهوده است. 

کار برده اس���ت. تکرار برخی  کریم این اصل را فراوان به  اثر س���ازنده و عمیق خود را نمی گذارد. قرآن 

کلم���ات، تکرار برخی آیات، تکرار داس���تان ها، تک���رار صفات الهی، تکرار آیات ع���ذاب و قیامت، تکرار 

سرنوش���ت امت ها، تکرار الطاف الهی، تکرار برخی دس���تورات، تکرار تالوت  ق���رآن و ده ها مورد تکرار 

کریم دیده می شود. برای نمونه در هر مورد به یک نمونه  که در قرآن  دیگر، از جمله مواردی است 

اشاره می شود.

- تکرار آیات

که 31 بار در س���وره الرحمن تکرار ش���ده و آی���ه »تنزل الکتاب من اهّلل   »فب���ای االء ربکما تکذبان« 

العزیز الحکیم«. )زمر: 1؛ غافر: 2؛ جاثیه: 2؛ احقاف: 2(

- تکرار صفات الهی

 »ان اهّلل غفور الرحیم«. )بقره: 173، 182، 199، 226(

- تکرار آیات عذاب

 »له���م ع���ذاب عظیم«. )بقره: 7؛ آل عم���ران: 176(؛ »لهم عذاب الیم«. )بق���ره: 10؛ آل عمران: 77 

-91؛ توبه: 79(

- تکرار دستورات

»و اقیمو الصاله و اتوالزکاه«. )بقره: 43، 83 -110؛ نساء: 77(

8-14. بیان حکمت و آثار دستورات دینی

گاهی الزم اس���ت برای ایجاد اتقان و اعتماد بیش���تر و نیز افزایش اطمین���ان قلبی متربیان، حکمت 

که  گفته ش���ود. این امر موجب می ش���ود  و دلیل و همچنین آثار احکام و دس���تورات دینی برایش���ان 
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کنند. متربیان با میل و رغبت و باور و اعتقاد بیشتری دستورات دینی را اجرا 

کریم در آیات زیادی دستور به اقامه نماز می دهد، ولی در یک مورد هم عالوه بر  برای مثال، قرآن 

دستور اقامه نماز به یکی از دالیل و آثار اقامه نماز، یعنی بازدارندگی آن از فساد و فحشا اشاره می کند.

کار زشت و  که اهل نماز را از هر  الَة َتْنهی َعِن اْلَفْحش���اِء َو اْلُمْنَکِر...؛ همانا نماز اس���ت  »... ِإّنَ الّصَ

منکر بازمی دارد«. )عنکبوت: 45(

8-15. موعظه باید صمیمی و با محبت باشد

که موعظه و نصیحت باید صمیمی و همراه با محبت باشد.  از دیگر اصول تربیت اسالمی این است 

که مورد احترام و عالقه  مربی است و از سوی فرد خیرخواه و  در این صورت متربی احساس می کند 

کریم و در ماجرای  دلس���وزی موعظه و نصیحت می ش���ود. رعایت این اصل تربیت اسالمی، در قرآن 

موعظه لقمان؟ع؟ نس���بت ب���ه فرزندش دیده می ش���ود. لقم���ان؟ع؟ وقتی می خواه���د فرزندش را 

کی از عش���ق و محبت اس���ت، استفاده  که حا مورد خطاب قرار دهد، از واژه ُبّنی، یعنی فرزند عزیزم، 

می کن���د. )قرائت���ی، 1383، 244/9( »َو ِإْذ قاَل ُلْقماُن اِلْبِنِه َو ُهَو َیِعُظُه یا ُبَنّیَ ال ُتْش���ِرْک ِباهّلِل ...؛ ای 

گفت ای پسر عزیزم هرگز شرک به  که لقمان در مقام پند و موعظه به فرزند  کن وقتی را  رسول ما یاد 

خدا نیاور...«. )لقمان: 13( در موعظه های بعدی لقمان نسبت به فرزندش، باز هم همین عبارت 

بنی، به چشم می خورد. )لقمان: 16- 17(

8-16. دعا

کمک خواس���ت. مربی نمی تواند فقط به اقدامات تربیتی  در تربیت، عالوه بر تالش، باید از خدا نیز 

که  کند و از خ���دا بخواهد  ک���رده و ب���ه آن مغرور ش���ود، بلکه باید مترب���ی خویش را دع���ا  کتف���ا  خ���ود ا

که دعا ب���رای هدایت و اص���الح متربی باید پس  ک���رده و صال���ح بگرداند. بدیهی اس���ت  او را هدای���ت 

که از مرب���ی انتظار می رود. برای نمونه می ت���وان به دعای حضرت  از اقدام���ات و تالش هایی باش���د 

کری���م دعاهای ذیل را از حضرت ابراهیم در ح���ق فرزندان و ذریه اش  کرد. قرآن  ابراهی���م؟ع؟ اش���اره 

ْل ُدعاِء؛ پ���روردگارا! من و ذریه مرا  نا َو َتَقّبَ ت���ی َرّبَ ّیَ الِة َو ِمْن ُذّرِ نق���ل می کن���د. »َرّبِ اْجَعْلنی ُمقی���َم الّصَ

گردان و بار الها دعای ما را اجابت فرما«. )ابراهیم: 40( نمازگزار 

کار بد متربی نه خود متربی 8-17. مخالفت با 

کار  که هرگاه متربی دچار خطا و لغزش ش���د، مربی با  یکی از اصول مهم تربیت اس���المی این اس���ت 

کل ش���خصیت متربی را زیر س���ؤال نبرد و به مخالفت با خ���ود او نیز برنخیزد.  کند و  ب���د او مخالف���ت 

گر با شخصیت و هویت خود متربی مخالفت شود، متربی، مربی  متربی، ممکن الخطا است. حال ا



رم
زی

د 
رمن

اا 
ب 

 در
   ا

ییا
د د

هاا
 قو

ین
رکی

ما

55

کرد، همچنین ممکن است  را غیر منصف دانسته و همکاری الزم را در فرایند تربیت با وی نخوهد 

که تمامیت  کند حاال  کرده و از خود مأیوس ش���ود و به غلط تصور  احس���اس حقارت و خودباختگی 

که به راه خطای  شخصیت او زیر سؤال بوده و فرد نامطلوب و بدی محسوب می شود، همان بهتر 

گاه  گر مخالفت مربی فقط با عمل خطای او باشد، متربی ناخودآ که ا خویش ادامه دهد. در حالی 

که مربی مخالف تمامیت ش���خصیت او و همه اعمال و رفتارش نبوده و تنها با  به این باور می رس���د 

که او فرد شایس���ته ای اس���ت و  فالن عمل خطای او مخالف اس���ت. از طرف دیگر احس���اس می کند 

بیش���تر اعمال و رفتارش خوب است و مربی توقع فالن خطا را از چنان فردی ندارد. بنابراین، رفتار 

کرد. خویش را اصالح خواهد 

که یک مورد از آن  کریم است و در موارد متعددی به آن اشاره شده  این اصل، مورد تأیید قرآن 

بیان می شود.

حض���رت لوط در برابر انحراف همجنس بازی قومش، نمی گوید من مخالف ش���ما هس���تم، بلکه 

گفت من مخالف  کردار ش���ما هستم. »قاَل ِإّنی ِلَعَمِلُکْم ِمَن اْلقالیَن؛ لوط  می گوید من مخالف عمل و 

شدید کردار زشت شما هستم«. )شعرا: 168(

8-18. اصل تسهیل

گردانیدن  کردن و سهل  از دیگر اصول تربیت اسالمی، اصل تسهیل است. تسهیل به معنای آسان 

گشوده شود تا  که در هر حرکت تربیتی، راه های آسان و میسر به روی متربی  اس���ت و مراد آن اس���ت 

میل و رغبت به رفتن و پذیرش هدایت و تربیت، برایش فراهم شود. باید با متربی از سر مالیمت و 

کند و به مقصود دست یابد. )دلشاد  مدارا رفتار شود تا بتواند راه را به خود هموار سازد و طی طریق 

تهرانی، 1380، ص168(

ٍج...؛ ... و خداوند در مقام تکلیف بر شما مشقت و رنج  یِن ِمْن َحَر »... َو ما َجَعَل َعَلْیُکْم ِفی الّدِ

ننهاده است...«. )حج: 78(

و در آیه ای دیگر می فرماید:

»... ُیریُد اهّلُل ِبُکُم اْلُیْس���َر َو ال ُیریُد ِبُکُم اْلُعْس���َر...؛ ... خداوند بر ش���ما حکم را آس���ان خواس���ته و 

تکلیف را مشکل نگرفته است...«. )بقره: 185(

8-19. توجه به اهمیت تغذیه

کیزه و حالل، اثری مثبت و س���ازنده  نوع تغذیه، تأثیر فراوانی در فرایند تربیت متربی دارد. غذای پا

داشته و در مقابل، غذای آلوده و حرام، اثری مخرب و منفی در شخصیت متربی بر جای می گذارد. 
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کنند ت���ا مبادا لقمه ای ح���رام وارد  بنابرای���ن، والدی���ن در تغذی���ه فرزن���دان خود الزم اس���ت مراقبت 

کرده و از  شکمش���ان ش���ود. مربیان نیز در حد امکان و مقدورات باید برای این واقعیت برنامه ریزی 

تأثیر این عامل در روند تربیت متربی خود غافل نش���وند. برای همین، خداوند متعال انس���ان ها را 

کرده است، بخورند. که خداوند روزی آنها  کیزه ای  فرمان داده است تا از چیزهای حالل و پا

که همیش���ه مراقب غذای خود باشند تا ببینند غذایی  کریم به انس���ان ها هشدار می دهد  قرآن 
کیزه و حالل است یا آلوده و حرام. که می خورند پا

که چه می خورد«. )عبس: 24( »َفْلَیْنُظِر ْاإِلْنساُن ِإلی َطعاِمِه؛ سپس آدمی به غذای خود بنگرد 

8-20. پاداش چند برابر تنبیه

گر متربی  یک���ی از اصول تربیت اس���المی، زیادتی پاداش و تش���ویق بر تنبیه و مجازت اس���ت، یعنی ا

گر عمل  مرتک���ب عمل بدی ش���د، فقط به اندازه هم���ان عمل بد تنبیه و مجازات ش���ود. بنابراین، ا

نیکی انجام داد، چندین برابر آن تش���ویق ش���ده و پاداش داده ش���ود. این سیاست تربیتی موجب 

کند و نس���بت ب���ه مربی نیز  ک���ه متربی میل و رغبت بیش���تری به انج���ام اعمال نیک پیدا  می ش���ود 

عالقمند شده و با او همراهی و همکاری بیشتری در فرایند تربیت داشته باشد.

خداوند متعال در مقام مربی جهان خلقت در مسیر هدایت و تربیت بندگان خود، این اصل را 

کریم می فرماید: »َمْن جاَء ِباْلَحَس���َنِة َفَلُه َخْیٌر ِمْنها َو َمْن  در عالی ترین وجه آن اعمال می کند. قرآن 

که عمل نیکی آرد، پاداش بهتر  کاُنوا َیْعَمُلوَن؛ هر  ئاِت ِإاّل ما  ّیِ
ذیَن َعِمُلوا الّسَ

َ
َئِة َفال ُیْجَزى اّل ّیِ

جاَء ِبالّسَ

کند جز به همان اعمال بد مجازات نشود«. )قصص: 84( که عمل بد  کس  از آن یابد و هر 

در جای���ی دیگ���ر، مجازات عمل بد را به اندازه همان عمل بد، ول���ی پاداش عمل نیک را ده برابر 

َئِة َفال ُیْجزى ِإاّل ِمْثَلها  ّیِ
ْمثاِلها َو َمْن جاَء ِبالّسَ

َ
عمل نیک مقرر می دارد.»َمْن جاَء ِباْلَحَسَنِة َفَلُه َعْشُر أ

کند  کار زشت  کس  کند، او را ده برابر آن پاداش خواهد بود و هر  کار نیکو  کس  َو ُهْم ال ُیْظَلُموَن؛ هر 

کار زشت مجازات نشود و بر آنها اصاًل ستم نخواهد شد«. )انعام: 160( جز به قدر آن 

کار فرهنگی بر برخورد قهری 8-21. تقدم 

کار فرهنگی بر برخورد قهری، از دیگر اصول تربیت اس���المی است. والدین و مربیان ابتدا باید  تقدم 

کار فرهنگی و تربیتی بکنند و پس از آن در صورت مقتضی و با لحاظ ش���رایط الزم، نس���بت به اعمال 

کار فرهنگی اس���ت و نمی توان با قهر و برخورد و  کنند. پس اولویت با  ق���درت و برخ���ورد قهری اقدام 

فشار و تندی، امر تربیت را پیش برد.

کلماتی مانند ارس���ال  کند، ابتدا با  که می خواهد به این دو موضوع اش���اره  کری���م هنگامی  ق���رآن 
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کلمات���ی مانند حدید و  کتاب، بحث فرهنگی را پیش می کش���د و س���پس با  رس���ل، بین���ات، میزان و 

کری���م نیز تقدم با آموزش،  ح می کند، یعنی از نظر قرآن  تن���دی و تی���زی، بحث برخورد قهری را مط���ر

کار فرهنگی است: کلی با  تربیت، بینات و به  طور 

ْنَزْلَنا 
َ
ْنَزْلنا َمَعُهُم اْلِکتاَب َو اْلمیزاَن ِلَیُقوَم الّناُس ِباْلِقْسِط َو أ

َ
ناِت َو أ ْرَس���ْلنا ُرُس���َلنا ِباْلَبّیِ

َ
َلَقْد أ

ٌس َش���دیٌد... همانا ما پیامبرانمان را با دالیل آش���کار فرس���تادیم و همراه آنان 
ْ
اْلَحدیَد فیِه َبأ

که در آن  کتاب آسمانی و وسیله سنجش فروفرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند و آهن را 
نیروی شدید است فروآوردیم... )حدید: 25(

کارآمدی اجبار و زور 8-22. نا

که با زور  گیرد، این اس���ت  که باید مورد توجه جدی مربیان قرار  یکی از اصول مهم تربیت اس���المی 

کرد. امر تربیت، تحصیلی  کارهای خوب و ترک اعمال بد  و اجب���ار نمی توان مترب���ی را وادار به انجام 

نیست و باید با خواست و میل و رغبت متربی همراه باشد.

کریم، انس���ان دارای اراده آزاد و حق انتخاب اس���ت. او می تواند راه هدایت و ایمان را  از نظر قرآن 

َکُفورًا؛ ما به حقیقت،  ِکًرا َو ِإّما  بیَل ِإّما شا کفر برود: »ِإّنا َهَدْیناُه الّسَ برگزیند و یا اینکه به راه ضاللت و 

گوید و  راه ح���ق و باطل را به انس���ان نش���ان دادیم. حال خواهد هدایت پذیرد و ش���کر ای���ن نعمت 

کند«. )انسان: 3(  کفران  خواهد آن نعمت را 

وظیف���ه مربی، هدایت، راهنمایی و تربیت متربی اس���ت. پذیرش حق و راه هدایت، به انتخاب 

کریم  کند. قرآن  و اراده مترب���ی اس���ت و مربی نمی تواند ب���ا زور و اجبار او را به انتخاب راه ح���ق وادار 

کار دین به اجبار نیست...«. )بقره: 256( یِن...؛  ْکراَه ِفی الّدِ می فرماید: »ال ِإ

که خود بزرگترین و عالی ترین مربیان بش���ریت  کریم، پیامبران الهی  از س���وی دیگر، از منظر قرآن 

هستند، وظیفه ای جز ابالغ رسالت و بشارت و انذار ندارند:

 اْلَبالُغ؛ بر پیغمبر؟ص؟ جز تبلیغ احکام الهی وظیفه ای نیست...« )مائده: 99(.
َ
ُسوِل ِإاّل »ما َعَلی الّرَ

گر خدا می خواست،  به تعبیر قرآن کریم، بنا نیست انسان ها با زور و اجبار، مؤمن و دیندار شوند و ا

کراه نمی توانند مردم را مؤمن و  می توانست همه را اهل ایمان بگرداند و حتی رسوالن  هم با جبر و ا

ْنَت ُتْکِرُه الّناَس َحّتی َیُکوُنوا 
َ
 َفأ

َ
ُهْم َجمیًعا أ

ُ
ُکّل ْرِض 

َ
َک آلَمَن َمْن ِفی ْاأل کنند. »َو َلْو شاَء َرّبُ خداپرس���ت 

کی  گر خدای تو می خواس���ت اهل زمین همه یکس���ره ایمان می آوردند، تو  ُمْؤِمنیَن؛ ای رس���ول ما، ا

گردانی؟«. )یونس: 99( کراه همه را مؤمن و خداپرستی  توانی تا به جبر و ا
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8-23. تربیت امری تدریجی است

ک���ردن در آن و توقع محصول زودبازده داش���تن،  تربی���ت، ام���ری مرحله ای و تدریجی اس���ت و عجل���ه 

نادرست است. امر تربیت، زمان بر است و مرحله به مرحله باید آن را پیش برد تا تأثیر مناسب خود را 

کتاب تربیتی نیز به تدریج و مرحله ای بوده است. بر جای بگذارد. نزول قرآن، بزرگ ترین و اصلی ترین 

ْلناُه 
َ
َت ِبِه ُفؤاَدَک َو َرّت َکذِل���َک ِلُنَثّبِ َل َعَلْیِه اْلُقْرآُن ُجْمَلًة واِحَدًة  َکَف���ُروا َلْو ال ُنّزِ ذیَن 

َ
َو ق���اَل اّل

که چرا این قرآن یکجا بر رس���ول نازل نشد، این  گفتند  کافران جاهل به اعتراض  َتْرتیاًل؛ و باز 
که با آن قلب تو را ثابت نگه داریم و قرآن را تدریجًا بخوانیم. )فرقان: 32( به خاطر آن است 

قرآن و بیان آن برای مردم هم باید به تدریج باشد:
که تو نیز بر امت  ُه َعَلی الّناِس َعلی ُمْکٍث؛ و قرآن را جزءجزء بر تو فرس���تادیم 

َ
»َو ُقْرآًن���ا َفَرْقن���اُه ِلَتْقَرأ

کنی« )اسراء: 106(. به تدریج قرائت 

حضرت ابراهیم؟ع؟ نیز در مقام هدایت بت پرستان، مرحله ای و تدریجی به اثبات توحید 
گفت این  پرداخت. ابتدا وقتی ش���ب شد و س���تاره ها نمایان شدند، ستاره  درخشانی را دید و 
پروردگار من است. در مرحله  دوم هنگامی که ماه تابان نمایان شد، گفت این بزرگ تر و پرنورتر 
که صبح شد و خورشید برآمد،  است، پس خدای من همین است و در مرحله سوم هنگامی 
گفت این از همه آنها بزرگ تر و درخش���ان تر اس���ت، پس خدای من همین اس���ت و در پایان با 
غروب خورشید، از آن  هم برائت جسته و به معرفی آفریننده آسمان ها و زمین پرداخت تا شاید 

بدین وسیله مردم بت پرست هدایت یافته و موحد شوند. )ر.ک.، انعام: 76- 79(

8-24. تعجیل در تشویق و تأخیر در تنبیه

تعجیل در تش���ویق و دادن پاداش و تأخیر در اعمال تنبیه و مجازات، یکی از اصول تربیت اس���المی 

کرده و  اس���ت. تعجیل در تش���ویق، موجب می ش���ود تا متربی از عمل نیک خود احس���اس رضایت 

کند و در نتیجه ترغیب می ش���ود تا در آین���ده نیز به انجام  ثم���ره خ���وب و خوش آن را درک و لم���س 

که امکان  اعم���ال نی���ک خود ادامه بده���د. تعجیل در تنبیه و مج���ازات متخلف، موجب می ش���ود 

که به دل می گیرد، درصدد  کینه ای  کمتر ش���ده و متربی به خاطر تلخی مجازات و  پش���یمانی و توبه 

اصالح خویش و دست برداشتن از خطا و معصیت برنیاید. خداوند هرگز در تنبیه و مجازات بندگان 

���ّرَ 
َ

ُل اهّلُل ِللّناِس الّش کریم در این مورد می فرماید: »َو َلْو ُیَعّجِ کار خ���ود تعجیل نمی فرماید. قرآن  خط���ا

که  گر خدا به عقوبت عمل زشت مردم و دعای شری  َجُلُهْم ...؛ و ا
َ
اْسِتْعجاَلُهْم ِباْلَخْیِر َلُقِضَی ِإَلْیِهْم أ

ک می شدند«.  در حق خود می کنند به مانند خیرات تعجیل می فرمود، همه محکوم به مرگ و هال

)یونس: 11(
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گرفتن ظرفیت متربی 8-25. در نظر 

گرفتن ظرفیت متربی  که باید از س���وی مربیان رعایت ش���ود، در نظ���ر  یکی از اصول تربیت اس���المی 

اس���ت. مرب���ی در فراین���د تعلی���م و تربی���ت متربی خویش، بای���د ظرفی���ت، دانش و می���زان تحمل او 

را در نظ���ر بگی���رد تا امر تربیت دچار اختالف نش���ود. تحمی���ل بیش از حد و ظرفی���ت متربی، در نظر 

کم توجهی به جنسیت متربی و  گونی انسان ها،  گونا نگرفتن اس���تعدادهای مختلف،  بی توجهی به 

گی ها و خصوصیات متربی در س���نین  احساس���ات و خصوصیات ویژه هر جنس، در نظر نگرفتن ویژ

کامی مواجه سازد. مختلف رشد و... همگی می تواند روند تربیت را با نا

که در قلب س���لمان بود می دانس���ت به علت عدم  گر ابوذر آنچه را  امام صادق؟ع؟ می فرماید: »ا

کشتن سلمان اقدام می کرد«. )کلینی، 1363، 254/2( کافی، همانا نسبت به  تحمل و ظرفیت 

ْطواًرا؛ و حال آنکه خدا ش���ما را به 
َ
خداوند متعال خطاب به انس���ان ها می فرماید: »َو َقْد َخَلَقُکْم أ

گون بیافرید«. )مائده: 99( گونا انواع خلقت و اطوار 

گی های متفاوت افراد می فرماید: و در تبیین ظرفیت و ویژ

ُکْم.  ْرِض َو َرَفَع َبْعَضُکْم َفْوَق َبْعٍض َدَرجاٍت ِلَیْبُلَوُکْم فی ما آتا
َ
ذی َجَعَلُکْم َخالِئَف ْاأل

َ
َو ُهَو اّل

گذشتگان اهل زمین مقرر داشت و رتبه بعضی را  که ش���ما را جانشین  و او خدایی اس���ت 
از بعضی باالتر قرار داد تا شما را در این تفاوت رتبه ها بیازماید. )مائده: 99(

به همین دلیل، خداوند متعال از هر انس���انی به اندازه وس���ع و توانش تکلیف می خواهد. »َو ال 

ُف َنْفًسا ِإاّل ُوْسَعها؛ ما هیچ نفسی را بیش از وسع و توانایی او تکلیف نمی کنیم«. )مائده: 99( ُنَکّلِ

9. نتیجه گیری
که همانا موضوع تربیت، از موضوع های اساسی مدنظر قرآن  که بیان شد دریافت می شود  از مطالبی 

که نه  تنها در سرتاس���ر آیات قرآن کریم به  صورت مستقیم و غیرمستقیم به آن اشاره شده، بلکه  بوده 

برای بیان و رس���یدن به آن از روش ها و ش���یوه های متنوع و متفاوتی اس���تفاده  ش���ده است. روش ها 

کار  گذش���ت قرن ها، در علم روان شناس���ی روز به آن رس���یده  و آنها را به  که امروز پس از  و ش���یوه هایی 

که هم جنبه  آموزش���ی، هم جنبه  علمی،  گرفته اند و این نش���ان دهنده همه جانبه بودن قرآن اس���ت 

که میان آموزش دینی و  هم جنبه  معنوی بودن قرآن را بیان می کند. نکته   قابل توجه دیگر آن است 

که صرف آموزش مفاهیم دینی، موجب تربیت  تربیت دینی، تفاوت وجود دارد و این به آن معناست 

دینی نمی ش���ود، بلکه تربیت دینی چیزی متفاوت از آموزش مفاهیم دینی اس���ت. بنابراین، مربیان 

گاهی از  عرص���ه تربیت می توانند با ش���ناخت مراحل رش���د ش���ناختی و اخالق���ی متربیان خود و ب���ا آ
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گرفته و از آن، نهایت  کمک  کریم به تناسب متربیان خود، از آنها  شیوه های مختلف و متنوع قرآن 

کنند. که همان تربیت است، دست پیدا  کرده تا با توکل به خدا به هدف اصلی خود  استفاده را 
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