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انسان به منظور رسيدن به سعادت حقيقی و جاودانه ،نيازمند راهبر و هدايتکننهده اسهت .در ايهن
راستا ،قرآن به عنوان کتاب هدايت ،هد از نزول خود را رساندن انسهان بهه سهرمنزل حقيقهی معرّفهی
نموده که همان تقرّب به خداوند است .از اين روي ،ضروري مینمايد اصول و روشههايی کهه برآمهده از
قرآن و متناسب با نياز و شرايط وجودي انسان میباشند ،تبيين نمهوده ،بهه منظهور سهعادت او بهه کهار
بنديم .مقالة حاضر به دنبال آن است که با محور قرار دادن قرآن به عنوان يک منبع تربيتهی و انتخهاب
سورة که و استخراج مبانی ،اصول و روشهاي تربيتی از آن به عنوان جزئی از اين مجموعة تربيتی در
اين مسير گام بردارد .بدين گونه که اين مقاله را با توجّه به تعري تربيت ،سنّ شروع تربيهت ،عبوديّهت
به عنوان هد غايی و استخراج چندين مبنا و اصل تربيتهی تهدوين نمهودهايهم .مبهانی شهامل مبنهاي
شناخت ،انتخاب ،عمل و معلّمپروري میباشند .اصول نيز شامل اصل شناخت خداوند ،خود و دنيا ،اصهل
انتخاب و التزام مبتنی بر عشق ،اصل تقوا و اصل معلّمپروري میباشهند و روشههايی را کهه بهه منظهور
تحقّق هر کدام از اين اصول و قابليّتها الزم است نيز از اين سوره استخراج نمودهايم.
واژگان کلیدی :قرآن ،سورة که  ،مبنا ،اصول و روشهاي تربيت.
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مقدّمه
قرآن به عنوان کتاب ی تربيتی همواره از منظرهاي گوناگونی قابل بررسی بوده اسهت .در ايهن زمينهه
میتوان رويكردها و روشهاي متعدّدي را از هم تفكيک نمود .رويكردهايی مانند اينكه 6ه قرآن سراسهر
کتابی تربيتی است و به طور صريح و مستقيم در تمامی سورههها و آيهات منظهور خهود را بيهان داشهته
است0 .ه رويكردي که معتقد است قرآن به طور مستقيم و صريح در زمينة تربيت ابراز نظر نكرده است،
از اين رو ،بايستی دست به استخراج و استنتاج تربيتی زد0 .ه رويكردي که در ميانه اين دو ديدگاه قرار
دارد و معتقد است که قرآن در عرصهها و موقعيّتهاي گوناگون بنا به اقتضا شرايط به طور مسهتقيم و
غير مستقيم به مسألة تربيت پرداخته است .از اين رو ،همواره استخراج از قرآن بايد با امكهانسهنجی از
شرايط انجام گيرد (ر.کا باقري.)89 :6089 ،
در زمينة استخراج نيز رويكردهاي گوناگونی وجود دارد که شامل 6هه بررسهی جداگانهة سهورههها و
استخراج نكات تربيتی آن (ر.کا قرائتی 0 .)690 :6089ه استخراج مبانی ،اصول و روشهاي تربيتهی از
تمامی قرآن (باقري ،6081،ج0 .)90 :6ه تلفيق اين دو رويكرد ،کاري که در اين مقالهه در صهدد انجهام
آن بودهايم ،يعنی محور قرار دادن يک سوره و استخراج مبنا ،اصول و روشهاي تربيتی براي آن ،در اين
رويكرد میتوان مبنا ،اصول و روشهاي استخراج شده از يک سوره را قابل تعميم بهه سهاير سهورههها و
همچنين قابل استخراج از ساير سورهها دانست .همچنين در اين رويكرد مهیتهوان اصهول و روشههاي
استخراج شده را با احاديث و نظريّههاي مطر شده مقايسه کرد و به منظهور تعمهيم و تفسهير بهتهر از
منابع معتبر ديگر نيز استفاده نمود .به عنوان نمونه در اين اثر درست است که محوريّت با قهرآن اسهت،
ولی به مقتضاي امر ،از نهجالبالغه ،تفاسير الميزان ،نور و نمونه و بعضهی از يافتههههاي روانشناسهی نيهز
استفاده نمودهايم.

مفهوم و هدف تربیت در سورۀ کهف
در زمينة تعري تربيت در سورة که  ،اگر تربيت را از ريشة ربّ (ر ب ب) در نظر بگيريم ،از آن دو
عنصر معنايی برداشت خواهيم نمود که عبارتند از :مالكيّت و تدبير .مالكيّت بهه معنهاي ايهن اسهت کهه
خداوند را آفريننده و صاحب جهان بدانيم و تدبير و مدبّريّت را به معناي اين بدانيم که خداوند جهان را
بعد از خَلق آن رها ننموده ،بلكهه تهدبيرگري و ادارة آن را نيهز در حيطهة اراده و اختيهار خهود دارد .در
نتيجه ،میتوان در قرآن کريم تعليم و تربيت را با توجّه به آيات آمده ،بدين گونه تعري نمود :شهناخت
خداوند و انتخاب او به عنوان مالک و مدبّر و عمل به اين شناخت و انتخاب (باقري.)90 :6081 ،
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در مورد شناخت خداوند در آية  9از اين سوره که میفرمايد« :مَا لَهُم بِهِ مِـنْ عِلْـمٍ وَلَـا لِخبَـائِهِمْ
کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن یَقُولُونَ إِلَّا کَذِبًا :نه آنها (هرگز) به اين سهخن يقهين دارنهد و نهه
پدرانشان! سخن بزرگى از دهانشان خارج مىشود! آنها فقط دروغ مىگوينهد!»« « .مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ»
اشاره به علم و شناخت نسبت به خداوند دارد» (قرائتی ،6089 ،ج )696 :7و انتخاب او به عنوان مالهک
و مدبّر میتوان به آية زير اشاره نمود« :وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَـامُوا فَقَـالُوا رَبونَـا رَبو السَّـمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا :و دلهايشان را محكهم سهاختيم در آن موقهع کهه
قيام کردند و گفتند :پروردگار ما ،پروردگار آسمانها و زمين استا هرگز غير او معبهودى را نمهىخهوانيم
که اگر چنين کنيم ،سخنى بهگزا گفتهايم» (الكه ن  .)69نيز در نشان دادن عملی آن میتوان به اين
آيه اشاره نمود...« :فَمَن کَانَ یَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَالً صَالِحاً وَلَا یُشْرِکْ بِعِبَاََةِ رَبِّهِ أَحَـدًا... :پهس
هر که به لقهاى پروردگهارش اميهد دارد ،بايهد کهارى شايسهته انجهام دههد و ههيچ کهس را در عبهادت
پروردگارش شريک نكند» (الكه ن.)660
در اين آيه عمل به معناي کار و عبادت است و کارها اشاره به کار شايسته و خوب دارنهد و عبهادات،
توجّه به عبادت موحّدانه و متوجّه به سوي خداوند دارند نه عبادت منافقانه و شهرکآميهز .در پايهان ،بها
توجّه به مفهومشناسی تربيت که شامل شناخت خداوند ،انتخاب و عمل میباشد ،میتهوان ههد غهايی
تربيت را عبوديّت در نظر گرفت .عبوديّت به معناي اين است که خداوند را به عنوان مالک و مدبّر خهود
برگزينيما يعنی هم قائل شدن به مقام الوهيّت و هم تدبيرگري و ادارهکنندگی خداوند و هم نشان دادن
آن از راه عبادت و عمل صالح .عدم پايبندي به هر کدام از اين دو مؤلّفه نيهز بهه معنهاي کفهر و شهرک
محسوب میشود (ر.کا باقري.)86 :6081 ،
«أَفَحَسِبَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَن یَتَّخِذُوا عِبَادِی مِن دُونِی أَوْلِیَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْکَافِرِینَ نُزُلًا :آيها
کافران پنداشتند مىتوانند بندگانم را به جاى من اولياى خود انتخاب کنند؟! ما جهنّم را براى پهذيرايى
کافران آماده کردهايم» (الكه ن .)600در اين زمينه ،عالّمه طباطبائی معتقد اسهت منظهور از «يَها أَيُّهَها
الَّذِينَ کَفَروا» بُتپرستانی هستند که الوهيّت خداوند را قبول دارند ،ولی او را عبهادت نمهیکننهد ،بلكهه
شفيعان را که همان بُتها هستند ،عبادت مهیکننهد (طباطبهائی ،6010 ،ج .)109 :60علّهت ايهن امهر،
شناخت اشتباه است که باعث انتخاب و در نتيجه ،عمل اشتباه میشود .نتيجة آن نيز چيزي جز ظلم و
دروغ بستن به حضرت حق نيست« :هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةةًَ لَّوْلَا یَأْتُونَ عَلَیْهِم بِسُـلْطَانٍ
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بَیِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ کَذِبًا :اين قهوم مها هسهتند کهه معبودههايى جهز خهدا انتخهاب
کردهاند .چرا دليل آشكارى (بر اين کار) نمىآورند؟! و چه کسى ظالمتر اسهت از آن کهس کهه بهر خهدا
دروغ ببندد؟!» (الكه ن .)69
با توجّه به مشخّص شدن تعري تربيت اسالمی و هد آن اينهک بايهد بهه دنبهال مبهانی ،اصهول و
روشهايی به منظور تحقّق اين هد بود .مبانی به معناي اهدافی کلّی لحاظ میشهوند کهه در راسهتاي
هد غايی حرکت مینمايند و اصول نيز راهبردهايی کلّی به منظور تحقّق مبانی لحاظ شده اسهت و در
نهايت ،روشها در مرحلهاي عملیتر و جزئیتر در راستاي تحقّق اصول گهام برمهیدارنهد (ر.کا بهاقري،
.)86 :6081
از آنجا که عبوديّت به عنوان هدفی غايی ،مستلزم آن است که نخست فرد خداوند را به عنوان مالک
و مدبّر خود و جهان بشناسد ،دوم خداوند را به عنوان مالک و مدبّر خود انتخاب نمايد و سهوم اينكهه در
راستاي عبوديّت گام بردارد و اعتقاد خود به اين مقام را نشهان دههد ،از ايهن رو ،سهه مبنهاي شهناخت،
انتخاب و عمل در امر تربيت قابل استخراج میباشند و هرکدام از اين مبهانی داراي اصهول و روشههايی
میباشند که در ادامه به آنها پرداخته میشود.

مبانی ،اصول و روشهای تربیتی
مبنای اوّل) شناخت
توجّه و تأکيد بر عنصر شناخت در مباحث تربيتی يكهی از شهروط ضهروري اسهت کهه تربيهت را از
شبهتربيت ،از جمله تلقين و تحميل جدا مینمايد .لذا بايد در رابطة با دو مؤلّفه عبوديّت يعنی مالكيّهت
و تدبير ،مبناي شناخت را به کار برد .اهميّت پرداختن به شناخت اين است که شناخت درست ،مقدّمهة
ايمان و عمل به منظور رضايت خداوند و بهدست آوردن زندگی سعادتمند اسهت ،همچنهانکهه حضهرت
امير (ع) میفرمايد« :اساس دين ،شناخت خداوند است و کمال شناخت او ،تصديق بهه وجهود اوسهت و
کمال تصديق به وجود او ،يكتا و يگانه دانستن اوست و کمال اعتقاد به يكتايی و يگانگی او ،پرسهتش او
و انجام عمل صالح است» (نهجالبالغهن خ .)6
در واقع ،عنصر شناخت است که همواره در موقعيّتهاي متنوّع ،جديد و غيرمنتظره باعث شهكيبايی
و تصميم درست می شود .در اين زمينه ،خضر(ع) خطاب به موسی(ع) که به منظور ههدايت و رشهد بهه
پيش او آمده بود ،فرمود« :وَکَیْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا :و چگونه مىتهوانى در برابهر چيهزى
که از رموز آن آگاه نيستى شكيبا باشى؟!» (الكه ن .)18
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از آنجا که پيامد عبوديّت ،عبادت آگاهانه و همراه با بصيرت است و انسان به ذات و فطهرت گهرايش
به عبادت دارد ،لذا اين امر ميسّر نمیشود مگر در ساية شناخت خداوند ،خود و دنيا .از ايهن روي ،يكهی
از اهدا اساسی تعليم و تربيت ،ايجاد عبادت صحيح میباشد .نيل به عبهادت صهحيح و واقعهی نيهز در
گرو شناخت خداوند ،شناخت مقام و موقعيّت خود و شناخت دنيا مهیباشهد .ايهن سهه نهوع شهناخت را
میتوان به عنوان سه اصل مورد توجّه قرار داد که در ادامه به آنها پرداخته میشود.

اصل اوّل) شناخت مالکیّت و مدبّریت خداوند
انسان فطرتاً گرايش و نياز به هدايت دارد .از اين رو ،همواره به دنبال هدايتگري میگردد کهه او را
به هدايتی واقعی و درست رهنمون کند .در اين زمينهه ،خداونهد مهیفرمايهد« :مَـن یَهْـدِ اللَّـهُ فَهُـوَ
الْمُهْتَدِی وَمَن یُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِیًّا مورْشِدًا :هر کس را خدا هدايت کند ،هدايتيافتة واقعى اوست
و هر کس را گمراه نمايد ،هرگز ولىّ و راهنمايى براى او نخواهى يافت» (الكه ن .)67اگر خداي واقعی و
هدايتگر را نشناسد ،بیشک خدايان ديگري را براي خود برمیگزيند و مالكيّهت ،تهدبيرگري و ههدايت
خداوند را فراموش خواهد نمود .لذا انسان تنها زمانی که خداوند را به عنوان مالهک و ولهی و سرپرسهت
خود برگزيد ،آنگاه در پرتو هدايتگري خداوند قرار میگيرد« :نَحْنُ نَقُصو عَلَیْکَ نَبَأَهُم بِـالْحَقِّ إِنَّهُـمْ
فِتْیَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى :ما داستان آنان را بهحق براى تو بازگو مىکنيم .آنهها جوانهانى بودنهد
که به پروردگارشان ايمان آوردند و ما بر هدايتشان افزوديم» (الكه ن  .)60در غير اين صورت ،خداوند
ساية رحمت خود را از ما برداشته و ما را از مسير هدايت باز میدارد و به حال خود رهايمهان مهیکنهد:
«وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُکِّرَ به آیات رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَ نَسِیَ مَا قَدَّمَتْ یَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَـا عَلَـى قُلُـوبِهِمْ
أَکِنَّةً أَن یَفْقَهُوهُ وَ فِی آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَـى الْهُـدَى فَلَـن یَهْتَـدُوا إِذًا أَبَـدًا :چهه کسهى
ستمكارتر است از آن کس که آيات پروردگارش به او تذکّر داده شود و از آن روى گردانهد و آنچهه را بها
دستهاى خود پيش فرستاد ،فراموش کرد؟! ما بر دلهاي اينها پهردهههايى افكنهدهايهم تها نفهمنهد و در
گوشهايشان سنگينى قرار دادهايم (تا صداى حق را نشنوند)! و از اين رو ،اگر آنهها را بهه سهوى ههدايت
بخوانى ،هرگز هدايت نمىشوند!» (الكه ن .)97

اصل دوم) شناخت مقام و موقعیّت خود
از آنجا که عدم شناخت درست مقام و موقعيّت خود باعهث مهیشهود کهه انسهان در عهين پهذيرش
مالكيّت خداوند خود را مدبّر تمامی امور و يا ديگران را مدبّر خود قرار دهد ،از اين رو ،ضروري است کهه
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مقام و موقعيّت خود (و جنبههاي قوي و ضعي خويش) را به خوبی بشناسيم .در مقهام شهناخت مقهام
برتر انسان خداوند میفرمايد« :وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِکَةِ اسْجُدُوا لِخدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ کَانَ مِـنَ الْجِـنِّ
فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّیَّتَهُ أَوْلِیَاءَ مِن دُونِی وَهُمْ لَکُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِینَ بَدَلًا :به يهاد
آريد زمانى را که به فرشتگان گفتيم :براى آدم سجده کنيد! آنها همگى سجده کردند جز ابليس ه که از
جن بود ه و از فرمان پروردگارش بيرون شد( »...الكه ن .)90همچنين در مهورد قهدرت ذوالقهرنين کهه
نشانة قدرت الهی انسان اسهت« :إِنَّا مَکَّنَّا لَهُ فِی الْأَرْضِ وَآتَیْنَاهُ مِن کُلِّ شَیْءٍ سَبَبًا :مها بهه او در روى
زمين قدرت و حكومت داديم و اسباب هر چيز را در اختيار او گذاشتيم» (الكه ن .)89
همچنين حضرت موسی (ع) در اعتراض به عمل خضر(ع) همة انسهانهها را تها زمهانی کهه خهود را
آغشته به گناه نكرده باشند ،داراي نَفْس محترم میداند .همين امر نشانة احترام ويژة خداوند بهه انسهان
است و خدايی بودن وجود انسهان« .فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِیَا غُلَاماً فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْساً زَکِیَّةةًَ بِغَیْـرِ
نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَیْئاً نُکْراً :باز به راه خود ادامه دادند تا اينكهه نوجهوانى را ديدنهد و او آن نوجهوان را
کشت( .موسى) گفت :آيا انسان پاکى را ،بى آنكه قتلى کرده باشد ،کشتى؟! بهراستى کار زشتى انجهام
دادى» (الكه ن.)79
اين همان اصل پذيرش بی قيد و شرط کارل راجهرز اسهت .او معتقهد اسهت افهراد داراي توانهايی و
همچنين مسئوليّت هستند تا شخصيّت خود را تغيير دهنهد و اصهال کننهد و درمهانگر نهه بهه عنهوان
هدايتکننده ،بلكه به عنوان تسهيلکنندة چنين تغييري عمل میکند (کريمی.)060 :6081:
البتّه اين شناخت نبايد باعث گستاخی شود و انسان را به انانيّهت برسهاند .بنهابراين ،الزم اسهت کهه
عالوه بر شناخت مقام برتر و نقاط قوّت به نقاط ضع خود نيز آگاهی داشته باشيم .نقاط ضهع شهامل
دو مورد زير است6 :ه زمینههای خلقت خود :قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ یُحَاوِرُهُ أَکَفَرْتَ بِالَّـذِی خَلَقَـکَ
مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاکَ رَجُالً :دوست (با ايمان) وي ه در حهالی کهه بها او گفتگهو مهیکهرد ه
گفت :آيا به خدايی که تو را از خاک ،و آنگاه از نطفه آفريد ،و پس از آن تو را مرد کاملی قرار داد ،کهافر
شدي؟! (الكه ن0 .)07هه ضعفهای خود« :وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِی هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن کُلِّ مَثَلٍ وَکَـانَ
الِِّْنسَانُ أَکْثَرَ شَیْءٍ جَدَلًا :در اين قرآن ،از هر گونه م لی براي مردم بيان کردهايم ،ولی انسان بهيش از
هر چيز به مجادله میپردازد!» (الكه ن  .)99در اين آيه مجادله يكی از نقاط ضع انسان میباشهد کهه
مانع از عبرت گرفتن از داستانها و قدم گذاشتن در مسير حق میشود.
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از آيات باال میتوان به اين نتيجه دست يافت که تهدبير انسهان از لحهاظ کيفهی ماننهد خداونهد و از
لحاظ کمّی به لحاظ ضع هاي او در مرحلهاي نهازل تهر از تهدبير خداونهد اسهت .از ايهن روي ،ايهن امهر
ضرورت هدايتگري خداوند نسبت به انسان را ضروري مینمايد.

اصل سوم) شناخت ماهیّت دنیا
در مورد ضرورت توجّه به ماهيّت دنيا ،حضرت امير (ع) دنيا را موجود جانداري میدانند که شايستة
تنبيه میباشدا چنانکه مهیفرمايهد« :اي دنيها! بهه خهدا سهوگند اگهر شخصهی ديهدنی بهودي و قالهب
حسکردنی داشتی ،حدود خدا را بر تو جاري میکردم ،به جهت بندگانی که آنها را با آرزوهايهت فريهب
دادي و ملّتهايی که آنها را به هالکت افكندي» (نهجالبالغهن ن . )99بنهابراين ،شهناخت دنيها ضهرورت
میيابد و در اين قسمت بايد به شناخت دنيا پرداخت که شامل شناخت ماهيّت زينتهها و نعمهتههاي
اين جهان ،مال و فرزندان میباشد.

ماهیّت مال و فرزند
در اين مورد بايد دانست که مال و فرزند تنها زينتهاي دنيا و اموري اعتباري و گهذرا مهیباشهند و
آنچه حقيقی است ،اعمال نيک میباشد« :الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةَُالْحَیَاةِ الدونْیَا وَالْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ
عِندَ رَبِّکَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ أَمَالً :مال و فرزند زينت زندگی دنياست و باقيات صهالحات [ارزشههاي پايهدار و
شايسته] ثواب آنها نزد پروردگارت بهتر و اميدبخشتر است» (الكه ن .)91در مورد برخورد بها فرزنهدان
همين بس که حضرت امير (ع) در باب مجازات يكی از کارگزارانش میفرمايهد« :اگهر حسهن و حسهين
چنان میکردند که تو انجام دادي ،از من روي خوش نمیديدند و به آرزو نمیرسيدند تا آنكه حهق را از
آنان باز پس ستانم ،و باطلی را که به ستم پديد آمده ،نابود سازم» (نهجالبالغهن ن.)96

علّت به وجود آمدن زینتهای دنیا
پی بردن به اين امر که علّت به وجود آمدن زينتهاي دنيا جنبة آزمايشی بودن آنها به منظور انجام
عمل نيک است (ر.کا مكارم شهيرازي ،6076 ،ج « :)097 :60إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَـى الْـأَرْضِ زِينَةةًَ لَّهَـا
لِنَبْلُوَهُمْ أَیوهُمْ أَحْسَنُ عَمَالً :ما آنچه را روي زمين است ،زينت آن قرار داديم تا آنهها را بيازمهاييم کهه
کدامينشان بهتر عمل میکنند» (الكه ن.)7
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روشهای پرورش شناخت
تزکیه
تزکيه به عنوان روشی تربيتی ،يكی از مقدّمات دستيابی به شناخت درست به حساب میآيد .تزکيه
به اين امر اشاره دارد که بايد در مسير شناخت با توجّه به قوائدي عمل نمود ،از جمله اينكه6 :هه بهراي

ادّعاهاي خود بايد دليل و برهان کافی اقامه نمهاييم« :مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَـا لِخبَـائِهِمْ کَبُـرَتْ کَلِمَةةًَ
تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن یَقُولُونَ إِلَّا کَذِبًا :نه آنها (هرگز) به ايهن سهخن يقهين دارنهد ،و نهه پدرانشهان!
سخن بزرگی از دهانشان خارج میشود! آنها فقط دروغ میگويند» (الكه ن( )9ر.کا قرائتهی ،6089 ،ج
 0 )696 :7ه از ديگر مواردي که بايد در تزکيه لحاظ نمود ،مطالعة دقيق و کافی است تها بهر اسهاس آن
مانع از تحري در آيات الهی شويم« :وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنْ کِتَابِ رَبِّکَ لَا مُبَـدِّلَ لِکَلِمَاتِـهِ وَلَـنْ
تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا :آنچه را از کتاب پروردگارت به تو وحى شده ،تالوت کن! هيچ چيز سخنان او را
دگرگون نمىسازد و هرگز پناهگاهى جز او نمىيابى» (الكه ن.)07

اعطای بینش
اعطاي بينش ناظر به بصيرت و دگرگون نمودن تلقّی از امور است .تلقّی از اموري که زنهدگی مها بها
آنها در ارتباط است و با زندگی ما عجين شدهاند .يكی از مهمترين جلوهههاي بيهنش ،دگرگهون نمهودن
تلقّی فرد در رابطه با امور دنيا میباشد .به عنوان نمونه دليل خَلْق امور دنيايی و زرق و برقهاي دنيها را
خداوند بدين گونه بيان مینمايهد« :إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیوهُمْ أَحْسَنُ عَمَـالً *
وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَیْهَا صَعِیدًا جُرُزًا :ما آنچه را روي زمهين اسهت ،زينهت آن قهرار داديهم ،تها آنهها را
بيازماييم که کدامينشان بهتر عمل میکنند * .اين زرق و برق ها پايدار نيست ،و ما (سرانجام) قشر روي
زمين را خاک بی گياهی قرار میدهيم» (الكه ن 8ه.)7
بينش و درک اين معنا که خداوند مالک و مدبّر است و هيچ عملی ،کالمی و نيّتی سهر نمهیزنهد االّ
آنكه در حيطة علم الهی واقع شود ،موجب میگردد که آدمی خهود را در نظهام هسهتی دائمهاً در حهال
نظاره ببيند و نوعی مراقبة دائمی داشته باشدا يعنی او هر چه کند ،در منظر حقّ است و ايهن در واقهع،
همان تقواستا يعنی خود را نظاره و پروا کردن است (ر.کا شرفی.)008 :6087 ،
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موعظة حسنه
موعظة حسنه آن است که فرد را دلسوزانه و از روي محبّت به امري هدايت نماييم و هدايت بايد به
گونه اي باشد که مخاطب را تحريک نمايد .از اين رو ،بايد فرد را در زمينههايی مورد موعظه قرار داد که
خود نيز آنها را قبول داشته ،ولی نسبت به آنها بیتوجّه بوده اسهت« :قَالَ لَهُ صَـاحِبُهُ وَ هُـوَ یُحَـاوِرُهُ
أَکَفَرْتَ بِالَّذِی خَلَقَکَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاکَ رَجُالً :دوست (با ايمان) وي ه در حالی که بها
او گفتگو میکرد ه گفت :آيا به خدايی که تو را از خاک ،و آنگاه از نطفه آفريهد و پهس از آن تهو را مهرد
کاملی قرار داد ،کافر شدي؟!» (الكه ن .)07در اين آيه مخاطب هر چند با زمينة خلقت خود آشنا است،
ولی آن را فراموش نموده است .از اين رو ،وقتی که کسی دلسوزانه آن را به ياد او مهیآورد ،در برابهر آن
مقاومت نمینمايد و آن را میپذيرد.

روش تذکّر
از آنجا که وجود خداوند براي نَفْسْ امري بديهی و فطري اسهت ،از ايهن رو ،روش تهذکّر بهه عنهوان
نخستين روش و بهترين روش الزم میآيد ،چون اعتقاد به خداوند امري فطري است و انسان فطرتهاً بهه
دنبال مرجع بی عيب و نقص میگردد .از اين رو ،از روش تذکّر همراه با يادآوري نعمتها و ضهع ههاي
نخستين خود میتوان استفاده کرد.
از روشهاي تذکّر در قالب سؤال از نحوة خلقت میتوان استفاده کهرد« :قَـالَ لَـهُ صَـاحِبُهُ وَهُـوَ
یُحَاوِرُهُ أَکَفَرْتَ بِالَّذِی خَلَقَکَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاکَ رَجُلًا :دوسهت (بها ايمهان) وي هه در
حالی که با او گفتگو میکرد ه گفت :آيا به خدايی که تو را از خاک و آنگاه از نطفه آفريهد ،و پهس از آن
تو را مرد کاملی قرار داد ،کافر شدي؟!» (الكه ن  .)07در ايهن آيهات از پرسهشههاي تعجّهب برانگيهز و
تأکيدکننده استفاده میشود که يكی از روشهاي تذکّر است و در آن جوابی ارائه نمیشود ،چون انسان
جواب آن را میدانسته ،ولی فراموش کرده است» (ر.کا شرفی.)606 :6087،

روش عبرت
در اين راستا میتوان سرنوشت بد پيشينيان را به خاطرآورد ،ولهی بايهد توجّهه داشهت ،چهون روش
عبرت نوعی تذکّر است و انسان فراموشكار را بيدار و به خود میآورد .از ايهن رو ،بايهد آن را در ابتهدا در
غالب يک جملة استفهام بياوريما مانند آية زير« :وَ مَا مَنَـعَ النَّـاسَ أَن یُؤْمِنُـوا إِذْ جَـاءَهُمُ الْهُـدَی
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وَیَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِیَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِینَ أَوْ یَأْتِیَهُمُ الْعَذَابُ قُبُالً :و چيهزي مهردم را بازنداشهت از
اينكه ه وقتی هدايت به سراغشان آمد ه ايمان بياورند و از پروردگارشان طلب آمرزش کنند ،جهز اينكهه
(خيره سري کردند ،گويی میخواستند) سرنوشت پيشينيان براي آنان بيايد يا عذاب (الهی) در برابرشان
قرار گيرد» (الكه ن آية .)99
حضرت امير (ع) نيز در مورد اهميّت عبرت میفرمايد« :اگر از آنچه گذشته عبهرت گيهري ،آنچهه را
که باقی مانده توانی حفظ کرد» (نهجالبالغهن ن  .)96به عنوان نمونه از روش عبرت میتوان بهه منظهور
غلبه بر غرور استفاده نمود .اين امر را میتوان در آيات  00تا  90مشاهده نمود (مكارم شيرازي،6076 ،
ج  .)906 :60در اين آيات از دو نفر ياد میشهود کهه يكهی همهواره بهه يهاد خداونهد و ديگهري در اثهر
فراموشی ياد خداوند دچار غرور و کفر شده و تمامی مال و دارايی خود را به يک باره از دست مهیدههد:
«وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَیْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَیْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَـا بَیْنَهُمَـا
زَرْعًا( :اى پيامبر!) براى آنان م الى بزن :آن دو مرد ،که براى يكى از آنها دو بهاغ از انهواع انگورهها قهرار
داديما و گرداگرد آن دو (باغ) را با درختان نخل پوشانديما و در ميانشان زراعت پهر برکتهى قهرارداديم»
(الكه ن « ،)00وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِیدَ هَذِهِ أَبَدًا :و در حالى که نسهبت
به خود ستمكار بود ،در باغ خويش گام نهاد ،و گفت« :من گمان نمىکنم هرگهز ايهن بهاغ نهابود شهود»
(الكه ن « ،)09وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَکَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنـکَ مَالًـا
وَوَلَدًا :چرا هنگامى که وارد باغت شدى ،نگفتى اين نعمتهى اسهت کهه خهدا خواسهته اسهت؟! قهوّت (و
نيرويى) جز از ناحيه خدا نيست! و اگر مىبينى من از نظر مهال و فرزنهد از تهو کمتهرم (مطلهب مهمّهى
نيست)» (الكهه ن  )06و «وَأُحِیطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ یُقَلِّبُ کَفَّیْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِیهَا وَهِیَ خَاوِيَةةٌَ عَلَـى
عُرُوشِهَا وَیَقُولُ یَا لَیْتَنِی لَمْ أُشْرِکْ بِرَبِّی أَحَدًا( :به هر حال عذاب الهى فرا رسيد )،و تمام ميهوهههاى
آن نابود شدا و او بهخاطر هزينه هايى که در آن صهر کهرده بهود ،پيوسهته دسهتهاى خهود را بهه ههم
مىماليد ه در حالى که تمام باغ بر داربستهايش فرو ريخته بود ه و مىگفت :اى کاش کسهى را همتهاى
پروردگارم قرار نداده بودم» (الكه ن.)90
از روش عبرت به منظور پرهيز از حبّ و دوستی نابجا با ديگران نيز مهیتهوان اسهتفاده نمهود« :وَإِذْ
قُلْنَا لِلْمَلَائِکَةِ اسْجُدُوا لِخدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَـنْ أَمْـرِ رَبِّـهِ أَفَتَتَّخِذُونَـهُ
وَذُرِّیَّتَهُ أَوْلِیَاءَ مِن دُونِی وَهُمْ لَکُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِینَ بَدَ ً :به ياد آريد زمهانى را کهه بهه فرشهتگان
گفتيم :براى آدم سجده کنيد .آنها همگهى سهجده کردنهد جهز ابلهيس ه کهه از جهن بهود ه و از فرمهان
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پروردگارش بيرون شد .آيا (با اين حال )،او و فرزندانش را به جاى من اولياى خود انتخاب مىکنيهد ،در
حالى که آنها دشمن شما هستند؟! (فرمانبردارى از شهيطان و فرزنهدانش بهه جهاى اطاعهت خهدا) چهه
جايگزينى بدى است براى ستمكاران» (الكه ن.)90
پيامد آنها چيزي جز خسران نيست که اين امر را میتوان در سرنوشت بد پيشينيان مشاهده نمهود:
«وَیَوْمَ یَقُولُ نَادُوا شُرَکَائِیَ الَّذِینَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ یَسْتَجِیبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَیْـنَهُم مَّوْبِقًـا :بهه
خاطر بياوريد روزى را که (خداوند) مىگويد :همتايانى را که براى مهن مهىپنداشهتيد ،بخوانيهد (تها بهه
کمک شما بشتابند!) .ولى هر چه آنها را مىخوانند ،پاسخشان نمىدهند و در ميان اين دو گروه ،کهانون
هالکتى قراردادهايم»(الكه ن.)90

مبنای دوم) انتخاب
بعد از مرحلة شناخت ،نوبت به آن میرسد که فرد دست به انتخاب بزندا انتخابی که منجر به التزام
درونی شود ،ولی بايد به اين امر توجّه داشت که انتخاب همواره بهه يهک شهكل نيسهت .در ايهن زمينهه
حضرت امير (ع) میفرمايند« :گروهی خدا را به اميد بخشش پرستش کردند که اين پرستش بازرگانهان
است و گروهی او را از روي ترس عبادت کردند که اين عبادت بَردگهان اسهت و گروههی خهدا را از روي
سپاسگزاري پرستيدند و اين پرستش آزادگان است» (نهجالبالغهن  .)007درست است که اين سه نوع
انتخاب وجود دارد ،ولی باالترين آن همان عشق است که خصيصة اصهلی آن التهزام درونهی و پايهداري
اعتقاد ،نسبت به خداوند است ،چرا که بَردگی تا زمان ضع فرد و تجارت نيهز تها زمهان نعمهتدههی و
کسب سود ادامه دارد و زمانی که فرد خود داراي ثروت بیشمار شد و يا نعمتها قطع شهد ،خهدا را بهه
عنوان مالک و مدبّر خود رها میکند و جانب خدايان ديگر را میگيرد .از اين رو ،هد ما در تربيت بايد
پرورش انتخابی باشد که منجر به عشق به خداوند شود.

اصل :انتخاب مبتنی بر عشق
عشق يا حُب يكی از ويژگیهاي شگفتآور و برجستة آدمی يعنی دلبستگی است که در قرآن کهريم
از آن به «حُب» و در فرهنگ عرفا از آن به «عشق» ياد شده است .شگفتی و برجسهتگی ايهن پديهده از
آن رو است که میتواند شوري عظيم در انسان برانگيزد و مبدأ تحمّل قدرت و جسارتی خيرهکننهده در
وي شود و او را براي هر گونه خطرپذيري مهيّا سازد .از اين حيث ،گاه از دلبستگی کاري بر میآيد کهه
همسنگ آثار ملكات پايدار و بلكه فراتر از آنها اسهت (ر.کا بهاقري .)001 :6081 ،از ايهن روي ،انتخهاب
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خداوند بايد از روي عشق و دلدادگی انجام گيرد و يكی از اصول تعليم و تربيت ،به وجهود آوردن عشهق
حقيقی و انتخاب مبتنی بر عشق باشد.

روشهای پرورش انتخاب و التزام مبتنی بر عشق
دعوت به ایمان
عنصر اصلی در مرحلة انتخاب ،دعوت به ايمان است .نكتة قابل توجّه اين است کهه در ايهن مرحلهه
تحميل و اجبار جايگاهی ندارد .از اين رو ،بايد داليل خود را ابراز کنيم و فرصت انتخاب را بهه مخاطهب
دهيم« :وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّکُمْ فَمَن شَاءَ فَلْیُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْیَکْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِینَ نَـارًا أَحَـاطَ
بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن یَسْتَغِیثُوا یُغَاثُوا بِمَاءٍ کَالْمُهْلِ یَشْوِی الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا :بگو:
اين حقّ است از سوى پروردگارتان .هر کس مىخواهد ايمان بياورد (و اين حقيقت را پذيرا شود) و ههر
کس میخواهد کافر گردد .ما براى ستمگران آتشى آماده کرديم که سراپردهاش آنان را از هر سو احاطه
کرده است و اگر تقاضاى آب کنند ،آبى براى آنان میآورند که همچون فلز گداخته صهورتهها را بريهان
مىکند! چه بد نوشيدنى و چه بد محلّ اجتماعى است!» (الكه ن .)06
در گام بعد که متربّی ايمان آورد ،به منظور حفظ آن میتوان از مداومت و تكرار که نوعی تلقين نيز
به حساب میآيد ،استفاده نمود (ر.کا قرائتی ،6089 ،ج  .)696 :7چون در تلقين فرد عملی را به خهود
میبندد که تمايل به آن داشته باشد (ر.کا بهاقري .)60 :6081،مهداومت در نتيجهة آگهاهی از ههد و
امري که به دنبال آن هستيم ،قابل تحقّق میباشد .نمونة آن در داستان موسی و خضر ،عليهمهاالسّهالم،
است .موسی (ع) در جستجوي خضر (ع) به منظور فراگيري علم براي رسيدن بهه ههدايت و درآمهدن از
حالت غرور قدم در اين مسير نهاد .البتّه عنصري که طیّ اين مسير را براي او تسهيل میکرد ،آگهاهی از
مقصد بود که در داستان موسی (ع) مقصد محلّ تالقی دو دريا بود .البتّه ايهن مقصهد جهايی اسهت کهه
وعدة فراگيري هدايت به او داده شده بود« :وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْـرَیْنِ
أَوْ أَمْضِیَ حُقُبًا :به خاطر بياور هنگامى را که موسى به دوست خود گفت :دست از جستجو برنمهىدارم
تا به محلّ تالقى دو دريا برسم ،هر چند مدّت طوالنى به راه خود ادامه دهم» (الكه ن.)10

مبنای سوم :عمل صالح (عمل مبتنی بر تقوا)
شناخت و انتخاب ،عمل را به همراه خواهد آورد .نوع عمل نيز بسهتگی بهه نهوع شهناخت و انتخهاب
دارد .از آنجا که انسان منشأ عمل خويش هست ،از اين روي ،عمل نيز خود بر دو گونه خواههد بهود :يها
عمل با توجّه به شناخت درست و انتخاب درست حرکت میکند که اين عمل رههايیآفهرين اسهت و يها
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عمل بر اساس شناخت نادرست و انتخاب نادرست حرکت میکند که آن عمل اسارتآفرين است (ر.کا
باقري.)010 :6080،
از آنجا که انسان هميشه به دنبال انجام عملی میگردد که در پس آن پيامهد مطلهوبی قهرار داشهته
باشد و اين امر ميسّر نمیشود مگر در ساية شناخت اعمالی که براي رسيدن به اين منظهور بايهد انجهام
داد و تمايز آنها از اعمال سو که باعث تباه شدن اعمال خوب و در نهايت عدم سوددهی میشهوند .لهذا
يكی از اهدا اساسی تربيت ،انجام عمل درست در ارتباط با خدا است.
عالّمه در مورد عمل درست میفرمايد« :توضيح اينكه خسران و خسارت در کسب و کارهايی صورت
میگيرد که به منظور استفاده و سود انجام میشود و وقتی خسران تحقّق میيابد که کاسهب از سهعی و
کوشش خود به فرضی که داشته نرسد و اين همان است که به آن ضالل سعی میخواننهد و راههی کهه
پيموده به خال آن هدفی که داشته است ،منتهی گرديده است .حال که ايهن مطلهب روشهن گرديهد،
میگوييم چه بسيار میشود که انسان در کسب و کارش خاسر میشهود و بهه خهاطر اسهتاد نبهودن در
کسب و يا در راه آن و يا به خاطر عواملی ديگر که احياناً اتّفاق میافتد ،از نتيجه بیبهره میشود و ايهن
خسرانی است که اميد زوالش هست ،چون معموالً پس از يكی دو بار اشتباه تجربه میآموزد و مافهات را
جبران میکند و آدمی در زندگی دنيا جز سعی براي سعادت خود کاري نمیکند و جهز کوشهش بهراي
رسيدن به چنين هدفی همّی ندارد و اين انسان اگر طريق حق را بپيمايد و به فرض خود نايهل شهود و
سعادتمند گردد که هيچ ،و اگر راه خطا برود و نفهمد که دارد خطا میرود ،خاسر ،ليكن خسران همهين
خاسر قابل زوال است و اميد نجات دارد .امّا اگر راه خطا رفت و به غير حق اصابت کرد و همان باطهل را
پذيرفت ،تا آنجا که وقتی هم که حق برايش جلوه کرد ،از آن اِعراض نمود و دلباختة استكبار و عصبيّت
جاهالنة خود بود ،چنين کسی از هر خاسري خاسرتر و عمل او از عمل هر کهس ديگهري بهینتيجههتهر
استا زيرا خسران دين زايل نمهیشهود و اميهد اينكهه روزي مبهدّل بهه سهعادت شهود ،نمهیرود (ر.کا
طباطبائی.)176 :6010 ،

اصل تقوا
با توجّه به گفتههاي پيشين ،آنچه که انسان را به خدا میرساند و باعث موفّقيت هم در اين جهان و
هم در جهان ديگر میشود ،تنها عمل صالح است و عملی که براي خداوند باشد ،و از آنجها کهه در ايهن
مرحله لزوم جلوگيري از خسارت مطر است ،پاي تقوا به ميان میآيد ،چون در تعري تقوا گفته شهده
است« :تقوا از وقايه به معناي حفظ يک شی است از آنچه بدان آسيب رساند .بنابراين ،تقهوا عبهارت از
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آن است که نَفْس تحت محافظت قرار گيرد تا به ارتكاب گناه يا خطا دچار نشود» (بهاقري.)78 :6081 ،
لذا عمل صالح که از راه تقوا بهدست میآيد ،بايد معطو به آخرت باشد .پس بايد سعی در ايجهاد تقهوا
نمود.

روشهای ایجاد تقوا
عمل درست نيازمند آن است که فرد در ابتدا به عمل اقدام نمايد و در نهايت ،انجام عمل براي فهرد
درونی شده و ادامه داشته باشدا يعنی در ابتدا فرد را بايد تهييج به انجام عمل نمود و محيط پيرامون او
را آماده کرد که همان زمينهسازي است .اين امر باعث دلگرمی و محكم شدن ايمان افراد در طیّ طريق
میشود و در گام و مرحلة بعد با اقدامهايی که بيشتر درونی است ،بايد انجام عمل را استمرار بخشيد.

روشهای پیش از عمل (زمینهسازی)
در اين گام بايد شرايطی را هم در متربّی و هم در محيط پيرامون او فراهم نمود تها زمينهة عمهل را
فراهم نماييم .در اين راستا ،میتوان در زمينة تحريک و تهييج متربّی از روشهايی به اين شر استفاده
نمود.

تبشیر و انذار
يكی از روشهايی که در مرحلة زمينهسازي داراي اهميّت است ،تبشير و انذار میباشد« :وَمَا نُرْسِلُ
الْمُرْسَلِینَ إِلَّا مُبَشِّرِینَ وَمُنذِرِینَ وَیُجَادِلُ الَّذِینَ کَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِیُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آیَاتِی
وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا :ما پيامبران را جز به عنوان بشارتدهنده و انذارکننده نمىفرستيم ،امّا کافران همهواره
مجادله به باطل مىکنند تا (به گمان خود) حق را بهوسيلة آن از ميان بردارند و آيات ما و مجازاتهايى
را که به آنان وعده داده شده است ،به باد مسخره گرفتند» (الكه ن .)91تبشير در مرحلة زمينههسهازي
به اين معنا است که متربّی را با دادن وعدههاي نيكو و تقويتبرانگيز به عمل ترغيب نماييم...« :وَیُبَشِّرَ
الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ... :و مؤمنانى را که کارههاى شايسهته انجهام
مىدهند ،بشارت دهد که پاداش نيكويى براى آنهاست» (الكه ن .)0حضرت اميهر (ع) نيهز بهراي ايجهاد
دلگرمی در افراد براي انجام وظيفة خود میفرمايد« :بدانيد مسؤوليّتی را که به عهده گرفتهايهد ،انهدک،
امّا پاداش آن فراوان است» (نهجالبالغهن ن .)96
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انذار نيز به اين معناست که فرد را در قالب جمالت تحريکبرانگيز از پيامد اعمال ناشايست بر حهذر
داريهم« :قَیِّمًا لِّیُنذِرَ بَأْسًا شَدِیدًا مِن لَّدُنْهُ ... :در حهالى کهه ثابهت و مسهتقيم و نگاهبهان کتهابههاى
(آسمانى) ديگر است تا (بدکاران را) از عذاب شديد او بترساند( »...الكه ن.)0

تغییر موقعیّت
در تغيير موقعيّت میتوان شرايط را براي متربّيان مبتدي به گونهاي فراهم نمود کهه موقعيّهتههاي
گمراهکننده و بازدارنده به حدّاقل برسند .به عنوان نمونه در سورة کهه فهرار جوانهان کهه از جامعهة
زمان خود نمونهاي از اين امر است (الكه ن )61و يا اقدامات خضر (ع) در زمينة سوراخ کردن کشهتی و
يا کشتن کودک (الكهه ن  76و« :)80وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا یَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْکَهْفِ یَنشُـرْ
لَکُمْ رَبوکُم مِّن رَّحْمَتِهِ ویُهَیِّئْ لَکُم مِّنْ أَمْرِکُم مِّرْفَقًا :و (به آنها گفتيم ):هنگامى که از آنان و آنچه جز
خدا مىپرستند ،کنارهگيرى کرديد ،به غار پناه بريد که پروردگارتهان (سهاية) رحمهت خهود را بهر شهما
مىگستراند و در اين امر ،آرامشى براى شما فراهم مهىسهازد» (الكهه ن )61ا «أَمَّـا السَّةفِینَةَُ فَکَانَـتْ
لِمَسَاکِینَ یَعْمَلُونَ فِی الْبَحْرِ فَأَرَدتو أَنْ أَعِیبَهَا وَکَانَ وَرَاءَهُم مَّلِکٌ یَأْخُذُ کُلَّ سَةفِینَةٍَ غَصْبًا :امّها آن
کشتى مال گروهى از مستمندان بود که با آن در دريا کار مىکردند و من خواستم آن را معيهوب کهنم،
(چرا که) پشت سرشان پادشاهى (ستمگر) بود که هر کشتى (سالمى) را بهه زور مهیگرفهت» (الكهه ن
)76ا «وَأَمَّا الْغُلَامُ فَکَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَیْنِ فَخَشِینَا أَن یُرْهِقَهُمَا طُغْیَانًا وَکُفْرًا :و امّها آن نوجهوان ،پهدر و
مادرش با ايمان بودندا و بيم داشتيم که آنان را به طغيان و کفر وادارد» (الكه ن )80

روشهای حین عمل
در اين مرحله در حين عمل و به فراخور موقعيّت میتوان از روشههايی متنهوّع اسهتفاده نمهود کهه
برخی عبارتند از:

فریضهسازی
فريضهسازي روشی است که در آن فرد عملی را بر خود واجب دانسته و انجام آن را از خود خواستار
میشود  .به عنوان نمونه در داستان موسی و خضر ،عليهماالسّالم ،موسی (ع) خود را متعهّد به ايهن امهر
میکند که در برابر اعمال خضر (ع) سكوت کند و سكوت را بر خود فريضهاي قرار میدهد تا در پرتو آن
به حقايق دست يابد« :قَالَ إِن سَأَلْتُکَ عَن شَیْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِی قَدْ بَلَغْتَ مِـن لَّـدُنِّی عُـذْرًا:
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(موسى) گفت :بعد از اين اگر دربارة چيزى از تو سؤال کردم ،ديگر با من همراهى نكنا (زيهرا) از سهوى
من معذور خواهى بود» (الكه ن .)71

محاسبة نَفْس
محاسبة نَفْس آن است که فرد خود ناظر بر اعمال خود و همواره مراقب باشد که در مسهير درسهت
گام بردارد .به اين معنی که فرد محاسبهکنندة اعمال و رفتار خود باشدا به عنوان نمونهه در ايهن سهوره
خداوند از پيامبر (ص) میخواهد که هرگز در انجام اعمال خود مغرور نشود و خداوند را فراموش ننمايد.
از اين روي ،از پيامبر میخواهد که بعد از فراموشی دست به جبران عمل زند و از خداوند اميهد ههدايت
را داشته باشد« :وَلَا تَقُولَنَّ لِشَیْءٍ إِنِّی فَاعِلٌ ذَلِکَ غَدًا * إِلَّا أَن یَشَاءَ اللَّهُ وَاذْکُر رَّبَّـکَ إِذَا نَسِـیتَ
وَقُلْ عَسَى أَن یَهْدِیَنِ رَبِّی لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا :و هرگز در مورد کارى نگهو :مهن فهردا آن را انجهام
مىدهم * مگر اينكه خدا بخواهد ،و هرگاه فراموش کردى( ،جبران کن) و پروردگارت را به خاطر بيهاور
و بگو :اميدوارم که پروردگارم مرا به راهى روشنتر از اين هدايت کند» (الكه ن 09ه.)00

مواجهه با نتایج اعمال
در اين روش فرد را با پيامد اعمال خوب و بد خود مواجه میکنيم« :وَأُحِیطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ یُقَلِّـبُ
کَفَّیْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِیهَا وَهِیَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَیَقُولُ یَا لَیْتَنِی لَمْ أُشْرِکْ بِرَبِّی أَحَدًا( :بهه ههر
حال عذاب الهى فرا رسيد )،و تمام ميوههاى آن نابود شد و او بهخاطر هزينههايى که در آن صر کرده
بود ،پيوسته دستهاى خود را به هم مىماليد ،در حالى که تمام باغ بر داربستهايش فرو ريختهه بهود ،و
مىگفت :اى کاش کسى را همتاى پروردگارم قرار نداده بودم» (الكه ن)90ا «وَ وُضِعَ الْکِتَـابُ فَتَـرَى
الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّا فِیهِ وَیَقُولُونَ یَا وَیْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْکِتَابِ لَا یُغَـادِرُ صَةغِیرَةًَ وَلَـا کَبِیةرَةًَ إِلَّـا
أَحْصَاهَا وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا یَظْلِمُ رَبوکَ أَحَـدًا :و کتهاب [= کتهابى کهه نامهة اعمهال همهة
انسانهاست] در آنجا گذارده مىشود ،پس گنهكاران را مهىبينهى کهه از آنچهه در آن اسهت ،ترسهان و
هراسانند و مىگويند :اى واى بر ما! اين چه کتابى است که هيچ عمل کوچک و بزرگهى را فرونگذاشهته،
مگر اينكه آن را به شمار آورده است؟! و (اين در حالى است که) همة اعمال خود را حاضهر مهىبيننهد و
پروردگارت به هيچ کس ستم نمىکند» (الكه ن.)96
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روش تنبیه
اين روش در صورتی که روشهاي ديگر موفّقيتآميز نباشند ،ضرورت میيابهد .البتّهه ايهن روش در
مورد افرادي است که بيشتر به ديگران زيان میرسانند« :قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ یُرَدو إِلَـى
رَبِّهِ فَیُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّکْرًا :گفت :امّا کسى را که ستم کرده است ،مجازات خواهيم کرد .سهپس بهه سهوى
پروردگارش بازمىگردد و خدا او را مجازات شديدى خواهد کرد» (الكه ن.)87
با توجّه به آنچه در زمينة اصول و روشهاي گذشته بيان شد ،ضرورت مربّی خبير و دانا کهه متربّهی
را در مسير رسيدن به هد راهنمايی کند ،ضروري مینمايد .توجّه به مربّی از آنجا ضرورت میيابد کهه
حضرت موسی (ع) که خود پيامبر میباشد ،براي رشد و هدايت بهتهر دسهت بهه دامهان مربّهی ديگهري
میشود که در آية  11به آن اشاره شد .بنابراين ،در پايان ضرورت توجّه به مربّی و تربيت او مورد توجّهه
قرار میگيرد.

مبنای چهارم) تأثیرگذاری مربّی بر تربیت
از آنجا که آدمی همواره نياز به راهنما دارد و بدون راهنما در مراحل زندگی نمیتواند به تنهايی سر
به سالمت برد ،از اين روي ،نياز به وجود مربّی دانا و خبير الزم میآيد .مربّی بايد داراي شهرايطی باشهد
تا اسباب هدايت متربّی را فراهم کند .از اين رو ،يكی از امور حتمی در باب تربيت ،لزوم پهرورش مربّهی
است و مربّی بايد داراي شرايطی باشد ،از جمله :بصيرت و آگهاهی ،شهكيبايی و بها محبّهت بهودن ،دادن
فرصت و آزادي بيان همراه با عدم اجبار ،به وجود آوردن جوّي توأم با ارتباط متقابل و مشورتی.
بنابراين ،وجود مربّی تا زمانی که فرد به درک روشنی از اهدا زندگی خود و چگونگی رسهيدن بهه
آنها را به دست نياورد ،الزم و ضروري است .البتّه نقش مربّی در همة مراحل به يک شكل نيسهتا مه الً
در م راحل ابتدايی و براي ايجاد ايمان ،پيامبران که نقش مربّی را داشتند ،از روشههاي بشهارت و انهذار
استفاده میکردنهد« :وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِینَ إِلَّا مُبَشِّرِینَ وَمُنـذِرِینَ :...مها پيهامبران را ،جهز بههعنهوان
بشههارتدهنههده و انذارکننههده ،نمههىفرسههتيم( »...الكهه ن  .)91همچنههين در مراحههل بههاالتر کمتههر و در
زمينههايی خاصّ استا م الً در داستان موسی و خضر ،عليهماالسّالم ،که در باال بدان اشاره شد ،موسهی
(ع) وجود مربّی را در مراحل باالي تربيت که همان رشد و هدايت باالتر است ،مورد توجّه قرار میدههد
که اين بستگی به ويژگیهاي متربّی داردا يعنی تا چه اندازه متربّی آماده و از قبل دانهش کسهب کهرده
است.
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اصل مربّیپروری
پرورش مربّی بايد با توجّه به معيارها و خصايصی صورت گيرد از جمله:

 )1مربّی باید دارای بصیرت و دلسوزی باشد
«فَلَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَّفْسَکَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ یُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِیثِ أَسَفًا :گويى مىخواهى بهخهاطر
اعمال آنان ،خود را از غم و اندوه هالک کنى ،اگر به اين گفتار ايمان نياورند» (الكه ن .)1اين امر ميسّهر
نمیشود مگر در اثر اعتقاد و ايمان کامل به هد خود و کسی که به سوي او دعوت میکنهيم کهه ايهن
همان بصيرت به هد است.

 )1شکیبایی و محبّت
«وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَةدَاةَِ وَالْعَشِیِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَیْنَاکَ عَنْهُمْ
تُرِیدُ زِينَةَ الْحَیَاةِ الدونْیَا :...با کسانى باش که پروردگار خود را صبح و عصر مىخوانند و تنها رضاى او را
مىطلبند و هرگز بهخاطر زيورهاى دنيا ،چشمان خود را از آنها برمگير( »...الكه ن.)07

 )9عدم پیروی از گمراهان
«...وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِکْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَکَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ... :و از کسانى که قلبشهان را
از ياد خود غافل ساختيم ،اطاعت مكن .همانها که از هواى نَفْهس پيهروى کردنهد و کارهايشهان افراطهى
است» (الكه ن.)08

 )3ارتباط متقابل با متربّیان
در آن علم از مربّی و فعّاليّت و عمل از متربّی که نمونة اين امهر را مهیتهوان در داسهتان ذوالقهرنين
مشاهده نمود« :قَالَ مَا مَکَّنِّی فِیهِ رَبِّی خَیْرٌ فَأَعِینُونِی بِقُوَّۀٍ أَجْعَلْ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُمْ رَدْمًا( :ذو القرنين)
گفت :آنچه پروردگارم در اختيار من گذارده ،بهتر است (از آنچه شما پيشنهاد مىکنيد) .مرا بها نيرويهى
يارى دهيد ،تا ميان شما و آنها سدّ محكمى قرار دهم» (الكه ن .)69

 )2مربّی نباید در مجازات عجول باشد
همانگونه که خداوند به عنوان خالق و مدبّر عالم در مجازات عجلهه نمهیکنهد ،مربّهی نيهز نبايهد در
مجازات عجول باشد« :وَرَبوکَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ یُؤَاخِذُهُم بِمَا کَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُـم

سراج مُنير
سال  ،3شمارة  ،11تابستان 1331

اصول و روشهای تربيت /...مجتبی پورکریمی و نادر بيگدیلو

606

مَّوْعِدٌ لَّن یَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِالً :و پروردگارت آمرزنده و صاحب رحمت است .اگر میخواسهت آنهان را
به خاطر اعمالشان مجازات کند ،عذاب را هر چه زودتر براي آنها میفرستاد ،ولهی بهراي آنهان موعهدي
است که هرگز از آن راه فراري نخواهند داشت» (الكه ن.)98

روشهای پرورش مربّی
براي پرورش مربّيانی با ويژگیهاي باال میتوان از روشهاي زير بهره برد:

روش اُسوهگزینی
در ابتدا بايد گفت که میتوان با انجام اموري اسوهگزينی را امري ميسّر و قابل اجرا دانستا از جمله
اينكه پيامبران را افرادي معرّفی کنيم که آنها نيز م ل مها بشهر بودنهد ،ولهی چهون در راه ههدايت قهدم
گذاشتند ،به اين مقام رسيدند .نمونة آن را میتوان در اين آيه مشاهده کرد که میفرمايهد« :قُلْ إِنَّمَا أَنَا
بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ یُوحَى إِلَیَّ أَنَّمَا إِلَهُکُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن کَانَ یَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَـلْ عَمَلًـا صَـالِحًا وَلَـا
یُشْرِکْ بِعِبَاََةِ رَبِّهِ أَحَدًا :بگو :من فقط بشرى هستم م ل شما( .امتيازم اين اسهت کهه) بهه مهن وحهى
مىشود که تنها معبودتان معبود يگانه است .پس هر که بهه لقهاى پروردگهارش اميهد دارد ،بايهد کهارى
شايسته انجام دهد و هيچ کس را در عبادت پروردگارش شريک نكند» (الكه ن.)660

ترغیب به علمآموزی
در اين زمينه میتوان به آياتی اشاره کرد که پيامبران در حين اينكه خود ابالغکنندة وحهی بودنهد،
ولی هيچ گاه طلب علم و دانايی را کنار نمیگذاشتندا مانند حضرت موسی(ع) (الكه ن  .)11ترغيب بهه
علمآموزي بايد با آگاهی از اين امر که علم خداوند پايانپذير نيست و انسانها به همهة آن هنهوز دسهت
نيافتهاند ،انجام گيرد .بنابراين ،ما نبايد علم را تمام شده بدانيم و به يافتههاي ديگران و آنچه در گذشته
بهدست آوردهايم ،قناعت کنيم ،بلكه به دنبال رشد بهتر باشيم ،چهون علهم در حهال رشهد اسهت (ر.کا
طباطبائی)180 :6010 ،ا «قُل لَّوْ کَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّکَلِمَاتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَـدَ کَلِمَـاتُ
رَبِّی وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا :بگو :اگر درياها براى (نوشتن) کلمات پروردگارم مرکّب شود ،درياهها پايهان
مىگيرد .پيش از آنكه کلمات پروردگارم پايان يابهدا ههر چنهد هماننهد آن (درياهها) را کمهک آن قهرار
دهيم» (الكه ن .)606
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استفاده از اُسوهها برای ایجاد دلسوزی ،اعتقاد و بصیرت ،صبر و حوصله
نمونة آن در آيات زير است« :فَلَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَّفْسَکَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ یُؤْمِنُـوا بِهَـذَا الْحَـدِیثِ
أَسَفاً :گويى مىخواهى بهخاطر اعمال آنان ،خود را از غم و اندوه هالک کنى اگر بهه ايهن گفتهار ايمهان
نياورند» (الكه ن)1ا «وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنْ کِتَابِ رَبِّکَ لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِـدَ مِـنْ دُونِـهِ
مُلْتَحَدًا :آنچه را از کتاب پروردگارت به تو وحى شهده تهالوت کهن .ههيچ چيهز سهخنان او را دگرگهون
نمىسازد و هرگز پناهگاهى جز او نمىيابى» (الكه ن.)07

استفاده از اُسوه برای ارتباط متقابل بین مربّی و متربّی
نمونة آن در داستان ذوالقرنين در هنگام ساختن سد استا چنانکه میفرمايد« :قَالَ مَا مَکَّنِّی فِیهِ
رَبِّی خَیْرٌ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُمْ رَدْمًا( :ذو القرنين) گفت :آنچهه پروردگهارم در اختيهار
من گذارده ،بهتر است (از آنچه شما پيشنهاد مىکنيد)! مرا با نيرويى يارى دهيد تها ميهان شهما و آنهها
سدّي محكم قرار دهم» (الكه ن .)69

استفاده از اُسوه به منظور پرورش وظیفهشناسی و پیشگیری قبل از درمان
«فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَیَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن یُضَیِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِیهَا جِدَارًا یُرِیـدُ
أَنْ یَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَیْهِ أَجْرًا :باز به راه خود ادامه دادند تها بهه مهردم قريههاى
رسيدند .از آنان خواستند که به ايشان غذا دهند ،ولى آنان از مهمان کردنشان خوددارى نمودند( .با اين
حال )،در آنجا ديوارى يافتند که مىخواست فروريزد و (آن مرد عالم) آن را بر پا داشت( .موسى) گفهت:
(الاقل) مىخواستى در مقابل اين کار مزدى بگيرى!» (الكه ن.)77
در اين آيه اقدام به ساخت ديوار به منظور جلوگيري از فروريختن و انجام عمل بدون دريافهت مهزد
در عين بیوفايی مردم نكات قابل تأمّل براي مربّيان و متربّيان میتواند باشد .البتّه پيشگيري را قبهل از
جلب منفعت نيز دانستهاند« :قَیِّمًا لِّیُنذِرَ بَأْسًا شَدِیدًا مِن لَّدُنْهُ وَیُبَشِّرَ الْمُـؤْمِنِینَ الَّـذِینَ یَعْمَلُـونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا :در حالى که ثابت و مستقيم و نگاهبان کتابهاى (آسمانى) ديگر است
تا (بدکاران را) از عذاب شديد او بترساند و مؤمنانى را که کارهاى شايسته انجام مىدهند ،بشهارت دههد
که پاداش نيكويى براى آنهاست( »...الكه ن  .)0در اين آيه «انذار» به معناي پيشگيري در نظهر گرفتهه
شده است (قرائتی ،6089 ،ج .)606 :7
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استفاده از اُسوه به منظور اینکه مربّـی بایـد از تمـامی امکانـات مفیـدی کـه در
اختیارش است ،استفاده کند:
«إِنَّا مَکَّنَّا لَهُ فِی الْأَرْضِ وَآتَیْنَاهُ مِن کُلِّ شَیْءٍ سَبَبًا * فَأَتْبَعَ سَبَبًا :ما به او در روى زمين قهدرت
و حكومت داديم و اسباب هر چيز را در اختيهار او گذاشهتيم * .او از ايهن اسهباب( ،پيهروى و اسهتفاده)
کرد ( »...الكه ن 89و .)89

برخورد یکسان با دیگران داشتن
نمونة آن در داستان ذوالقرنين آمده است و در روش ارتباط متقابل به آن پرداخته شده است ،چون
در اين داستان ذوالقرنين با گروههاي مختلفی که برخورد میکرد ،با آنها با مدارا رفتار میکرد .حضهرت
امير (ع) نيز در اين مورد میفرمايد« :با مردم گشادهروي و فهروتن بهاش و در نگهاه و اشهارة چشهم ،در
سالم کردن و اشاره نمودن با همگان يكسان باش تا زورمنهدان در سهتم تهو طمهع نكننهد و ناتوانهان از
عدالت تو مأيوس نگردند» (نهجالبالغهن .)91

پیشنهادهای کاربردی
با توجّه به آنچه در اين مقاله بيان گرديد ،میتوان راهبردهايی را براي تربيت آدميان استخراج نمهود.
اين راهبردها را میتوان در دو سطح بدين گونه مورد توجّه قرار داد.
ه با استفاده از روشهاي موعظة حسهنه ،روش تهذکّر ،روش عبهرت و  ...آدميهان را نسهبت بهه6 :هه
شناخت خداوند به عنوان مالک و مدبّر0 ،ه شناخت مقام خود و0ه شناخت ماهيّت دنيا آگاه نماييم.
در زمينة شناخت خداوند به عنوان مالک ،مدبّر و هدايتکننده ،آدميان همواره بايد خداوند را نهاظر
بر اعمال خود بدانند .در زمينة شناخت مقام خود ،به عنوان خليفةاهلل ،آدميان بايد در گام نخسهت مقهام
خود را باالتر از آن ببينند که خود را مشغول اموري دارند که کرامت آنها را خدشهدار نمايد .همچنين با
توجّه به ماهيّت دنيا که گذرا و براي آزمايش است ،آدميهان بايهد همهواره خهود را در معهرض آزمهايش
ببينند.
در مرحلة انتخاب با انتخاب آگاهانه شغل و وظيفة خود که در واقع خدمت بهه خداونهد اسهت ،بايهد
التزام درونی را در خود ايجاد نمايند .در مرحلة عمل نيز با به کارگيري روشههايی در پهيش از عمهل و
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حين عمل آدمي ان را در گام نخست به ترغيب عمل و در گام دوم به انجام و حفظ عمل تهييج نمهاييما
مانند:

روشهای پیش از عمل
ه تبشير و انذار :استفاده از گفتارهايی که بشارت به فرجام نيک و انهذار از انجهام عمهل ناشايسهت و
پيامدهاي آنها داشته باشد.
ه ابراز توانايیها :ايجاد فرصتهايی که آدميان بتوانند توانايیهاي خود را بروز دهند و در نتيجه ،بهه
کار خود عالقهمند شوند.
ه تغيير موقعيّت :نبايد محيط پيرامون آدميان به گونهاي باشد که افراد نسبت به شغل خود بیعالقه
شوند.

روشهای حین عمل
ه فريضهسازي :اين امر بايد به گونهاي باشد که آدميان انجام وظاي را بر خود واجب دانسته و خود
را همواره ملتزم به انجام آنها نمايند.
ه محاسبة نَفْس :آدميان بايد همواره اعمال خود را مورد ارزيابی قرار دهند.
ه مواجهه با نتايج اعمال :با توجّه به روشهاي عبرت بايد آدميان نتايج اعمال خود را همهواره پهيش
روي خود ببينند.

نتیجهگیری
انتخاب قرآن کريم به عنوان کتابی تربيتی و هدايتگر مستلزم آن است که در ابتهدا بهه تعريفهی از
تربيت از ديدگاه قرآن دست يابيم .تعري تربيت را بايد بر اساس هد از نزول قرآن و نحوه و نگهرش و
معيارهاي قرآن نسبت به مخاطبان خود تبيين کهرد .از ايهن روي ،تعريه تربيهت بهه عنهوان شهناخت
خداوند و انتخاب او به عنوان مالک و مدبّر و عمل به فرامين الهی به منظور نشان دادن ايمان به خهدا از
اسباب و لو ازم ضروري اين تعري خواهند بود .بدين گونه که شناخت ،ههد از نهزول قهرآن را تبيهين
مینمايد .انتخاب ،نحوة انتخاب و ايمان به خداوند را تبيين مینمايد .عمل نيز معياري است که قرآن بر
اساس آن ايمان پيروان خود را با آن میسنجد .در گام دوم ،بايد چگونگی تربيت را مورد توجّه قرار داد.
از اين رو ،بايد به استخراج مبانی ،اصول و روشهاي تربيتی دست زد که خهود برآمهده از ههد تربيهت
است و در راستاي تحقّق تربيت دينهی عمهل نمهود .مبهانی شهامل مبنهاي شهناخت ،انتخهاب ،عمهل و
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معلّمپروري و اصول و قابليّتهاي مورد نياز هر کدام ،از جمله اصول شناخت خداوند ،خود و دنيها ،اصهل
انتخاب و التزام مبتنی بر عشق ،اصل تقوا و اصل معلّمپروري و روشهايی که به منظور تحقّق هر کهدام
از اين اصول و قابليّتها الزم است.
روشها ي شناخت شامل روش عبرت ،روش تذکّر ،موعظة حسنه ،اعطاي بيهنش ،تزکيهه .همچنهين
روشهاي پرورش انتخاب مبتنی بر التزام شامل موارد زير است6 :ه تربيت سهلبیا يعنهی نفهی و زدودن
انانيّت و حبّ و دوستی نابجا با ديگران0 .ه تربيت ايجابی :دعوت به ايمان .روشهاي ايجاد تقوا شامل6:ه
روشهاي پيش از عمل (زمينهسازي) :تبشير و انذار ،ابراز توانايیها ،تغيير موقعيّت0 .ه روشهاي حهين
عمل :فريضهسازي ،محاسبة نَفْس ،مواجهه با نتايج اعمال و روش تنبيه.
روشهاي پرورش مربّی شامل :روش اسوهگزينی ،ترغيب به علمآمهوزي ،ايجهاد دلسهوزي ،اعتقهاد و
بصيرت ،صبر و حوصله ،استفاده از اسوه براي ارتباط متقابل بين مربّهی و متربّهی ،اسهتفاده از اسهوه بهه
منظور بشارت دادن ،از اسوه به منظور پرورش وظيفهشناسی و پيشگيري قبل از درمان ،استفاده از اسوه
به منظور اينكه مربّی بايد از تمامی امكانات مفيدي که در اختيارش اسهت ،روش تعلهيم حكمهت ،روش
پرورش روحية وظيفهنگري و در نهايت ،برخورد يكسان با ديگران داشتن.
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نشانی............................................................. ...................................................... ...................................................................................................................... :

تلفن................................................................... :ا کد پُستی.................. ....................................... :ا صندوق پُستی.............................................................. :

نشانی پُست الكترونيكی............................................................................................................................................................................................................ :

ت اريخ........................................................ :

لطفاً حق اشتراک را به شمارة حساب  ، 32711239بانک تجارت ،شعبة شهيد کالنتري به نام درآمد اختصاصی دانشگاه عالّمه طباطبائی واريز

نماييد .اصل فيش بانكی را به همراه فرم تكميل شدة فوق به نشانی دفتر مجلّه "سراج منیر" ارسال فرماييد.

حق اشتراک ساالنه چهار شماره با احتساب هزينه ارسال  699000ريال است .براي استادان و دانشجويان با ارسال کپی کارت شناسايی پنجاه

درصد تخفي لحاظ خواهد شد.
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Principles and Methods of Islamic Education with an
Emphasis on Surah Al-Kahf

Abstract

Mojtaba Poorkarimi Haveshaki 
Arian Nader Bigdeli

Mankind, in order to reach true and eternal happiness and prosperity is in need of a
guide. In line with this notion, Quran, as the book of guidance, introduces as the purpose of
its descent the delivery of mankind to the true final destination, which is [the concept of]
nearness to God. Therefore, it seems imperative to identify and explain the principles and
methods which are derived from the Quran and are suitable to mankind’s needs and
existence, and to use these principles and methods for his prosperity. Through determining
Quran as the pivotal point as an educational source, and choosing Surah Al-Kahf and
extracting educational basics, principles and methods from it, this article aims to take a step
forward as a part of this educational collection. [We aim to do this] through preparing this
article with attention to the definition of education, the starting age of education, servitude [of
God] as the final goal, and the extraction of various educational basics and principles.
Moreover, principles include the principle of knowing [and understanding] God, self and the
world, the principle of selection and commitment based on love, the principle of virtue
[(taqvā)], and the principle of teacher training [and development]. We have also extracted the
methods required to realize each of these principles and capabilities from this surah.

Keywords: Quran, Surah Al-Kahf, basis, education principles and methods
.
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Education based on Verses [from the Quran] and [the
Sacred] Traditions in the Viewpoint of Martyr [Morteza]
Motahari
Mohammad Esmaeel Sheikhani 
Mohammad Javad Malakooti

Abstract
The concept of education is one of the most important topics common amongst Islamic
scholars and those of the West. In the West, from long ago, especially after the flourishing of
the Greek school in the voices of Plato and Aristotle, much attention has been given to this
subject. In Islam as well, the attention to the concept of education has a long history, which is
due to the fact that Islam holds education in a valuable status and has great concerns toward
this concept. Muslim scholars, in light of the nurturing and fostering teachings of Islam, have
carried out many studies about mankind, his perfection, happiness and prosperity, and the
ways to achieve perfection, and they have laid the foundation of systems of thought to provide
answers to the questions about mankind and his education. In the contemporary era, figures
such as Allameh Tabataba’i, Imam Khomeini, martyr [Morteza] Motahari and Sayyid
Qutb, using mixed methods, with a comparative approach and an awareness of the new
social, political, cultural and educational developments, stepped into this field. In this article,
through invoking and utilizing Martyr Motahari’s thoughts and mindset, different
dimensions of the subject of education, such as the concept and nature of education, Islam and
education, and influential factors in education will be studied.

Keywords: the Holy Quran, Traditions, Islam, education, martyr Motahari.
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Wonders and Virtues of the Dhikr of “There is No God
but Allah” in Verses of Quran and Sacred Traditions
Ali Sroori Majd
Seyyed Amirhasan Alamulhoda

Abstract
The present research is an effort to understand the literal and spiritual mysteries of the
noble dhikr of “There is No God but Allah”, which, according to most Shiite and Sunni
scholars, is one of the best and most beneficial dhikrs for a Muslim. The researcher, with his
knowledge in the field of Quran and Hadith studies, aims to prove his claim through
utilizing the Quran and Itrat [(the Ahl al-Bayt)], two precious memorials left by the Holy
Prophet (pbuh). Many researches have been carried out regarding numerical issues in the I’jaz
[(inimitability)] of “There is No God but Allah”, most of which are derived from personal
taste and lack reliable scientific basis. However, [the question is] are the mysteries of this
dhikr limited to numerical issues or do they include different types of I’jaz. Scholars, via
careful examination of Quran and Sunnah, consider different aspects of I’jaz for this dhikr.
In this research, it has been tried, through a comprehensive view toward numerous Shiite and
Sunni resources about this dhikr, to unveil its mysteries as much as possible.

Keywords: Quran, dhikr, There is No God but Allah, Interpretation, Hadith.
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Ethical Framework of Investment from the Viewpoint of
Verses from the Holy Quran and Sacred Traditions
Amirkhadem Alizadeh
Ali Rahneshin 

Abstract
In addition to extensive Islamic studies and texts in the field of conventional economics,
some studies and research, based on different categorization of economics, have been carried
out with the aim of studying the ethical foundations of Islamic economy. However, in the field
of finances and investments, there has been no studies with an ethical approach to fiscal
matters such as markets and novel financial instrument, and investment approaches and
methods. This article, after studying the ethics of economy, will define the ethics of investment
and the relation between ethics of investment and the present literature on ethics of economy.
The main question in this article is that what are the requirements and the ethical and
educational moral lessons of Islam about investment activities? Afterwards, with a processbased approach to investment, and from the viewpoint of the Quran and Sacred Traditions,
ethical topics and themes have been categorized as and studied in three main groups of preinvestment, investment, and post-investment. Categorization of verses and Traditions, as well
as devising a subject-based framework for ethics of investment are included in the findings of
this article.

Keywords: Quran, Sacred Traditions, investment, ethics of economy, ethics of investment.
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Samples ofdevice of resemblance in Quran
Esmaeel Tajbakhsh 

Abstract
Resemblance is a well-known device in oratory. In this article, ten samples of the verses of
the Holy Quran, in which resemblance has been used, are reviewed, and the views and
analysis of interpreters and scholars specializing in Quran are explained. The main point is
that the application of concepts such as ‘mind’, ‘conscience’, ‘ego’, ‘soul’, ‘ridicule’,
forgetfulness’, ‘wile’, ‘deception’ etc. to the holy nature of God is not admissible, and, in case
these concepts have emerged in the verses [of Quran], they have been used with for the sake of
uniformity, similarity, and syntactic and rhetorical symmetry, which is one of the literary
styles of this holy book.

Keywords: Rhetoric, Oratory, resemblance, Quran, Interpretation
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Imam Reza’s (as) Interpretative Methodology
Alireza Fakhary

Abstract
Interpretative methodology is one of the most important sciences in the field of Quran
Studies, which can extract the understanding and interpretation of Quran through different
methods. The interpreter’s degree of acquaintance with the author and the text also has a
direct relation with this understanding. This feature in the majestic Infallibles (as), due to
their closeness to the text of Quran and the realm of Wahy [(divine revelation)], increases the
importance of studying interpretive Traditions in two dimensions. First, regarding the transfer
of content and second, as acquiring a model from their interpretive method. Imam Reza’s (as)
language and responses are with Quran and derived from it. Therefore, the need for an
Infallible’s (as) explanation in interpreting the Quran is vital, and a disregard [towards their
comments] will result in deviation and departure from the true meaning of the verses of
Quran. Imam Reza’s (as) interpretative methodology has emerged in different types such as
[in terms of] guidance, application of credibility, and application of practice and behavior,
including the actions and behaviors of one’s own and others. In some instances, part of a verse
has been invoked, instead of a whole verse or verses. It can be said that the interpretative
methodology of the Infallibles (as), although in some instances can be modeled by others, does
not have universality and cannot be extended to ordinary people.

Keywords: Holy Quran, Imam Reza (as), interpretation, methodology, comprehensive
implementation and application.
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Sacrifice in Avesta and the Quran
Abbas Ashrafi
Kobra Soltani Lorgani

Abstract
The [underpinning] philosophy of the creation of mankind is worshiping of God, and one
of the most ancient worshiping rituals common in all religions is [the act of] sacrifice. In the
Holy Quran, sacrifice started from the time of Adam and has been regarded as one of the
religious obligations [(Wājib)] and as a part of the rites of Hajj. In Ancient Persia, sacrifice
existed before and from the times of Zarathustra, and was later banned and became to be
known more as an offering. In Avesta, many people have been named who, in order to reach
their desires, offered numerous sacrifices. Zoroastrians believe that it is an obligation unto any
human to help others six five-day-long times (Gahanbar). This article, with a comparative
approach, delves into the lexicology of sacrifice, sacrifice in Avesta, sacrifice in Quran, and the
commonalities and differences of these two books.

Keywords: Quran, Avesta, sacrifice, offering, rites of Hajj, Gahanbar.
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