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A B S T R A C T 
Education, in general, and religious education, in particular, in any education 
system is impacted by viewpoints, research, their critiques and assumptions 
governing them can protect educational systems from harm. It is essential to 
investigate the identity of religious education and position of religious 
experience in this field by reflecting Islamic issues.This is a theoretical research 
aims to inform factors affecting education, Islamic philosophers and scientists’ 
views about education, indicators, characteristics of Quran religious education, 
principles, goals, methods, obstacles and strategies of Quran religious education 
and the most prominent question as what is Quran religious education, its 
strategies and deterrents? The research method is analytical-descriptive in 
which information is collected as library- based and by referring to the 
documents related to the research topic.  
The results of descriptive analysis of research data indicate that education has 
been one of profound issues to various religions and schools throughout the 
centuries and religious and Quran education has features, principles, principles, 
methods are particular strategies following religious teachings, Islam and Quran 
remove obstacles and impediments. According to the findings, to achieve the 
desired religious and Quran education, professors, teachers and families should 
be the first and most effective factor in advancing this issue by adopting new 
and original methods. 

  

 

  

2021, Volume 1, Issue 1 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode


 

 

40 

1400 بهار ، 1شماره  ، 1دوره  نشریه حقوق و مطالعات سیاسی  

  آن بازدارنده عوامل و راهکارها قرآنی، و دینی تربیت مبانی :مقاله پژوهشی

  گردانی چم زاده لیالحسین
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نشريه حقوق و  ،آن بازدارنده عوامل و راهکارها قرآنی، و دينی تربیت مبانی ،گردانی چم زاده لیالحسین  ارجاع 

 .53-39: 1400 بهار ،1شماره  ،1دوره  ،مطالعات سیاسی
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 چکیده
 

 پژوهش هاست،دیدگاه از متأثر وپرورش،آموزش نظام هر در خاص طوربه دینی تربیت و عام طوربه تربیت

. دارد نگه آسیب از را تربیتی هاینظام تواندمی ها،آن بر حاکم هایفرضپیش و هادیدگاه این نقادی و

 امر یک اسالمی جریانات در تأمل با حوزه این در دینی تجربه جایگاه و دینی تربیت هویت به پرداختن

 نظر تربیت، بر مؤثر عوامل از اطالع باهدف که بوده نظری نوع از پژوهش این: هایافته. است ضروری

 مبانی، همچنین قرآنی دینی تربیت هایویژگی و هاشاخص تربیت، درباره اسالمی دانشمندان و فالسفه

 تربیت که است این سؤال ترینمهم و است قرآنی دینی تربیت راهکارهای و موانع ها،روش اصول، اهداف،

 که بوده توصیفی -تحلیلی نوع از پژوهش روش است؟ چگونه آن بازدارنده عوامل و راهکارها قرآنی، دینی

 پژوهش موضوع به مربوط مدارک و اسناد به مراجعه با و ایکتابخانه کار صورتبه اطالعات آوریجمع

 .است گردیده انجام

 ادیان موردتوجه مباحث از یکی تربیت که دهدمی نشان پژوهش هایداده توصیفی تحلیل نتایج :گیرینتیجه

 ها،ویژگی ها،شاخص دارای قرآنی و دینی تربیت و است بوده اعصار و قرون طول در مختلف مکاتب و

 کننده رفع قرآن، و اسالم مبین دین هایآموزه به عمل که است خاصی راهکارهای هاروش اصول، مبانی،

 اساتید مطلوب، قرآنی و دینی تربیت تحقق برای تحقیق هاییافته مطابق.  است آن بازدارنده عوامل و موانع

 امر این پیشبرد در عامل تریناثربخش و اولین اصیل، و نوین هایشیوه اتخاذ با باید هاخانواده و معلمان و

 .باشند مهم

 اطالعات مقاله 

 1399اسفند  30 تاريخ دريافت:

 1400ارديبهشت  5 تاريخ پذيرش:

 1400ارديبهشت  5تاريخ آنالين شدن: 

 JLPS-2110-1001: آی دی مقاله

 

 

 

 

 کلیدواژگان:

 ،فلسفه ،ايمان ،قرآن ،دين ،تربیت

 .اعتدال ،خانواده

  

 

 مقدمه

جانبه همه تکاملجهت  در بعد دینی، تربیت یژهوبه تربیت،

 میزان .است اصولی اهمیت یو دارا مقبول یامر انسان،

 و قرآن معارفبر طبق  که است حدی به موضوع این اهمیت

 امامانو انتخاب پیامبران  بعثت دلیلترین مهم عترت،

 بوده دینی بعد درخصوصاً  تربیت به بشر رساندن السالمیهمعل

ازآن پس یهاانسان میان در طبق روایات بر چنین . هماست

 بهترو  یشترب که استارزشمندتر  کسانی جایگاه نیز بزرگواران

 اهمیتحائز  نکته .بردارند گامها انسان دینی یتترب یرمسدر 

 از که است آن جامعه در دینی تربیت گسترش و ترویج در

 پیروان همه السالمیهمعل یتباهل و قرآن نورانی مکتب نگاه

 وظیفه دارای کار این انجام در خوداندازه به عترت و قرآن

 و الهی وظیفه به آن، درست ندادن انجام در صورت و هستند

 قرار خواهند مواخذه مورد واند نکردهعمل یدرستبه خود دینی

 .گرفت
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 مختلف یهاجنبه از« دين»واژه  بررسی -1

 لغت در دين واژه بررسی -الف 

 برخی کهاند کرده ذکر گوناگونی معانی دین واژه برای لغویان

 تدبیر، قهر، استیال، عادت، جزا، طاعت،: ازاند ها عبارتآن از

 بیان واژه این برای اصلی معنای یک برخی اما... و سیره

 برای نیز بعضی واند بازگردانده آن به را معانی سایر واند کرده

 اند.برشمرده معنا وپنجیستب از بیش واژه، این

 معنی سه دین واژه برای العین، در فراهیدی احمد بن خلیل

جمله  دین در: واژه گویدیعادت و طاعت ذکر کرده و م جزا،

 و است یجزیهم معنای به ،«القیامه یوم یدینهم العباد، اهلل دان»

 طاعت است. معنای به دانوالفان، در

 که را ییهاواژه معانی اللغه مقایس معجم کتاب در فارس، ابن

 یک به شده،ن، تشکیل – ی -د  حرف سه ازها آن هاییشهر

 از بیش واژه، این برای و دهدیم ارجاع کلی و اصلی معنای

 انقیاد واژه، این اصلی معنای وی به نظر. پذیردینم را معنا یک

. برند فرمان و مطیعکه  گروهی یعنی دین، قوم است؛ اطاعت و

 اطاعت آن در روایان فرمان زیرا شود؛یم اطالق مدینه شهر به

 و مدین کنیز(، اطالق و )برده امه و عبد به اگر و شوندیم

 و منقاد راها آن تالش، و کار که است سبب بدان شده، مدینه

 برای لغویان از برخی که را معنای عادت ی. واست کرده مطیع

 دین برخی کهین: اگویدیم و داندیم طاعت ،اندبرشمرده دین

 است جهت این به باشد صحیح اگر کنندیم عادت اطالق بر

 همیشه همراه گشت، معتاد چیزی به آدمی نفس وقتی که

 را قیامت روز اگر و گرددیم عادت منقاد شخص، و اوست

 روز، آن در که همه است سبب بدان باز ،اندگفته الدینیوم

 (.73: 8ج  ،1410. )فراهیدی،بردارندفرمان و منقاد مطیع،

دین  یبرفرمان و طاعتبه اعتبار  را شریعت: گویدیم راغب

 در طاعت و انقیاد لیکن است طریقه و ملّت مانند آن و گویند

 (700: 1ج  ،1412اصفهانی،). است ملحوظ آن

 الجزاء یومُ معنی الدِّینِ به یومُ که است آمده العرب لسان در

 کهطور آنکه  است معنی بدان تُدان تَدِینُ کما. مثالً است

 تو با عملت و فعل طبق بر و شوییم مجازات کردی مجازات

گردد. یم عمل تو با عمل کردی کهطور آن شود؛یم برخورد

 (.169: 16ج  ،1414منظور، ابن)

 ازواصلش  است یبردارفرمان دین از مراد: گویدیمطبرسی 

داد(.  خواهد پاداش طاعت به خداوند)است،  پاداش

 (.266: 3ج  ،1410طبرسی،)

 در را طبرسى قول و نظر قرآن قاموس کتاب صاحب

 گفته و داندیم بهتر شد( نقلقبالً  )که راغب از قول یهتسموجه

آن  در کهاند گفته دین را شریعت دلیل همین به که است

 (.381: 2ج  ،1412قرشی،)هست.  پاداش و طاعت

 قرآن آيات در دين کاربرد -

 که است آمده مختلفی معانی به کریم قرآن آیات در دین واژه

 :ازاند ها عبارتترین آنمهم از برخی

 :زیر آیات مانند آیاتی در: اطاعت و خضوع و تسلیم -1

 برایتماماً  خضوع و تسلیم و دین 1،... لِلَّهِ کُلُّهُ الدِّين يُکونَ وَ

 خداست.

 کامل اخالص با را او .2،... الدِّينَ لَهُ مُخْلِصِینَ ادعوه و

 .بخوانید

 تسلیم و اخالص با را خدا 3،الدِّينَ لَهُ مُخْلِصِینَ اللَّهَ  دَعَوُا

 .بخوانید کامل

 اخالص با کهام شده ، امر4الدِّينَ لَهُ  مُخْلِصاً اللَّهَ أَعْبُدَ  أَنْ  أُمِرْتُ

 .کنم بندگی را خداوند تمام خضوع و

 آیه و است بندگى و اطاعت به معنى موارد گونهینا در دین

 و َعبدَ ریشه و است روشنکامالً  معنى این در اخیر

 اینکه بر دارد داللت کریمه آیات یناست. ا آن قرینه دَعَوَ

 در مخصوصاً انقیاد و خضوع و تسلیم دین حقیقت

ج  ،1402مصطفوی،) .است خداوندی دین و الهی احکام مورد

3 :311.) 

 

                                                           
 .39سوره مبارکه االنفال، آیه 1 

 .29سوره مبارکه االعراف، آیه 2 

 لقماان، مبارکه ، سوره65، سوره مبارکه العنکبوت، آیه 39سوره مبارکه یونس، آیه 3 

 .32 آیه

 .11سوره مبارکه االزمر، آیه 4 
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 حسابرسی و جزا به معنى -2

 کُنَّا وَ مِتْنا إِذا أَ » .است حساب روز مالک 5«الدِّينِ يوْمِ مالِكِ»

و  خاک به یلو تبد یریماگر بم 6،«لَمَدِينُونَ إِنَّا أَ عِظاماً وَ تُراباً

 غَیرَ کُنْتُمْ إِنْ ال فَلَو» ؟شویمیمحسابرسی  یاآ شویم،استخوان 

پس اگر شما  7،«صادِقِینَ کُنْتُمْ إِنْ تَرْجِعُونَها مَدِينِینَ

 .گوییدیم راست اگر برگردانید او را مانیدیم وکتابحسابیب

 از دوری تو برای و 8،«الدِّينِ يوْمِ إِلى اللَّعْنَةَ عَلَیكَ إِنَّ وَ»

 إِنَ وَ لَصادِق   تُوعَدُونَ إِنَّما» حساب. روز تا خداست رحمت

 روز و است راست شدهشما وعده  به ، آنچه9«لَواقِع  الدِّينَ 

 معنى به دین موارد گونهینا در است. یشدنواقع حساب

 .است یمعنهم پاداش و جزا با و هست نیز حساب

 آيین و شريعت و قانون به معنى دين آيات برخی در -3

 مِنَ  الرُّشْدُ  تَبَینَ قَدْ الدِّينِ  فِی إِکْراهَ ال» مثل: است الهی

 گمراهی از رشدراه  نیست، اجباری الهی آیین در، 10«الْغَی

 ِدينِ وَ بِالْهُدى رَسُولَهُ َأرْسَلَ الَّذِی هُوَ» است.شده مشخص

و  ینو د هدایت یرا برا رسولش که است یاو کس، 11«الْحَقِّ

 دین ، همانا12«الْإِسْالمُ اللَّهِ عِنْدَ الدِّينَ إِنَ» فرستاد. حقیقی یینآ

 بهبا توجه  فوق آیه در .است اسالم همان خدا نزد شریعت و

 یک اسالم بنابراین است شده معرفه «ال» با اسالم کلمه اینکه

 را همگان که است متعال خدای در نزد معلوم و مشخص دین

 این در قرآن قاموس نویسنده است. نموده امر آن اطاعت به

 که است اسالم خداوند، نزدشده شناخته دین: نویسدیم مورد

 در دین و است الهی فرامین مقابل در بودن معنی تسلیم به

 است. درشده ارسال بشر برای الهی فرستاده توسط یهرزمان

 اسالم بنابراین نداشته کاربرد جمعصورت به دین گاهیچه قرآن

                                                           
 .4سوره مبارکه الفاتحه، آیه 5 

 .53سوره مبارکه الصافات، آیه 6 

 .87سوره مبارکه الواقعه، آیه 7 

 .35سوره مبارکه الحجر، آیه 8 

 .6سوره مبارکه الذاریات، آیه 9 

 .256سوره مبارکه بقره، آیه 10 

 .33سوره مبارکه التوبه، آیه 11 

 .19عمران، آیه سوره مبارکه ال 12 

 یعنىشده عرضه یله پیامبرانوسبه که است ادیانى تمام معنی به

 شدن تسلیم آن واند گفته سخنیک و است یکى ادیان همه

 اثر دراند داشته ادیان که مختصرى و اختالف خداست وحق به

همه وگرنه  است بشر استعداد و رشد اختالف وزمان اختالف

 (.381: 2ج  ،1412قرشی،). اندگفته راحق به تسلیم

 دين از تعاريف برخی -ب 

 یهانگاه بررسی با نویسنده تربیت، و تعلیم و اسالم کتاب در

 قرار یموردبررس را مقبول و مردود یهانگاه دین، به مختلف

 را دین که را دین درباره عوامانه نگاهی ابتدا است. ایشان داده

 قرارموردنقد  دهدیم تنزل عبادت و عادت و رسم یک حد در

 جویی یوبرتر الفاظ بردن بکار تنها دین نگاه، این در دهد؛یم

 منظر در کهیدرحال کورکورانه است، رفتار و عقاید مظاهر به

 ایسالهیک عبادت از بهتر تفکر یالحظه اسالم مبین دین

 اهللیصل محمد حضرت. باشد تفکر که بدون شده برشمرده

 و خواندیم نماز یاربس کسی، دیدید اگر»فرمود: اله  و علیه

 و عقل بنگریدبلکه  نکنید، مباهات او به گیردیم فراوان روزه

 پاداش عقلش میزان یرابهز است، اندازه چه تا خرد او

مؤمن رهبر  را عقل السالمیهعل صادق امام همچنین «.گیردیم

تعقل  عقل، ارزشدهنده نشان فرمایشات، ین. انمایدیم معرفی

 دیگر، تعریف یک در .است دارییند و دین کنار درو تفکر 

 معرفی گونهینا روانی و درونی حالت یکازلحاظ  را یند

 یبازنظر ما غا که ذاتی است به خداوندی اعتقاد ین: دکنندیم

 مختلف شئون که ماست؛ قدرت بر حاکم قدرتی دارای و

 رابطه کیفیت و است نموده تنظیم کاملبه صورتی  را انسان

. اگر نموده است ارائه پیامبران ارسال با را خلق وباخدا  انسان

 تمام در غایب ذات آن با مناجات به را انسان اعتقاد، این

 برانگیزد آن نسبت به خشوع و خضوع و شئون و احوال

 بررسی در اما بخشد. تحقق فرد در را دین مصداق تواندیم

 که است آن کنندهیینتع بسیار مطلب دین از گوناگون تعاریف

 بشر اصالح و هدایت اسالم، در نگاه دین از هدف بدانیم

 بشر مربّی و معلم اسالم، پیامبر کریم قرآن در. است

 شدهیانها بانسان تعلیم و تزکیه یت ایشان،مأمور و شدهمعرفی
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 آیَاتِهِ  َعلَیْهِمْ یَتُْلو مِّْنهُمْ رَسُولًا الْأُمِّیِّینَ  فِی بَعَثَ الَّذِی هُوَ» .است

 لَفِی قَْبلُ مِن وَإِن کَاُنوا وَالْحِکْمَةَ الْکِتَابَ وَیُعَلِّمُهُمُ وَیُزَکِّیهِمْ

 میان از خداوند که است شدهبیان آیه این در 13«.مُِّبینٍ ضَلَالٍ

را  خدا آیات تا برانگیخت را خود فرستاده و یامبرپ خود مردم،

 خدا کتاب و نموده تهذیب و تربیت را هاآن و بخواند هابر آن

 مربی الهی و راهنما از قبل. اگرچه دهد تعلیم هاآن به را

 بنابراین؛ دانستندنمی را زندگی صحیح راه و بوده آشکارا گمراه

 :یعنی است؛ بشر تربیت و یمتعل الهی، دین هدف ترینعالی

 و روحباال بردن  یز وغرا و تمایالت تعدیل و نفس تهذیب

 .او کماالت سطح ترینعالی به بشر عقل

 «تربیت»واژه  بررسی -2

 و زبان طبق بر؛ که است تفعیل باب و ربو ریشه از تربیت واژه

 وزن بر آن مصدر است ناقص ایکلمه چون عرب ادبیات

 این معنای و است زیادشدن معنی به. ربو آمد درخواهد تفعله

. رساندمی را فزونی و شدن نوعی زیادهبه آن مشتقات و کلمه

 زمین سطح به نسبت زیرا شودمی گفته «ربوه»تپه  بهمثالً 

 گفته آمدن باال و زیادت را ربو اصلی معنی راغب است. برآمده

 (.40: 2ج  ،1412اصفهانی،)است. 

 که طورهمان نماید.می معنی مرتفع و بلند سرزمین و رَبْوَة را 

 سرزمین ، به14«مَعِینٍ وَ قَرارٍ ذاتِ رَبْوَةٍ إِلى»گوید:  تعالى خداى

 تربیت را فرزند: فَرَبَا الولد رَبَیتُ .داشت جارى آب که مرتفعى

 از اصلش اندگفته و است واژه همین از که کرد رشد و کردم

 در تخفیف براى آن حرف یک که یعنى )ربّ( است مضاعف

 بر افزونى یعنى :الرِّبَا .است شدهتبدیل )ى( حرف به لفظ

 شدن سرمایه افزون به مخصوص شرع در ربا واژه ولى سرمایه،

 زیادى و افزونى این اعتبار به و شرعى است سود از غیر با

 النَّاسِ  أَمْوالِ فِی لِیرْبُوَا رِباً مِنْ اتمیآت ما وَ» :گوید تعالى خداى

 مردم مال از تا دهیدمی ربا به که را آنچه 15،«اللَّهِ عِنْدَ یرْبُوا فَال

 آنچه در بلکه شودنمی افزون خدا در پیشگاه شود بیشتر مالتان
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 فزونى از جوییدیم خدا خشنودى و دهیدمی زکات که را

 :که دهدمی هشدار و تنبّه دیگر آیه در؛ و هستید یافتگان

 و کاهدمی را ربا خداوند 16،«الصَّدَقاتِ یرْبِی وَ الرِّبا اللَّهُ یمْحَقُ»

را  یشو بخشا صدقات یول کندیم محو و اندازدمی برکت از

 برکت واژه با معقول فزونى و زیادى دهد.می فزونىبابرکت 

آیه  مقابل در چنانکه شده تعبیر استتر فزون و باالتر ربا از که

 وَجْهَ تُرِیدُونَ زَکاةٍ مِنْ آتَیتُمْ ما وَ :گویدیمرِباً ...  مِنْ ما آتَیتُمْ وَ

 به توجه با تربیت واژه بنابراین 17الْمُضْعِفُونَ. هُمُ فَأُولئِکَ اللَّهِ

 نوعیبه و فزونی موجبات آوردن فراهم معنیبه  ربو، ریشه

 اما؛ رودیم کار به طفل تغذیه معنی به روینازا و است پرورش

 است که شده استعمال نیز تهذیب معنی به تربیت ینبر ا عالوه

 این در گویا است اخالقی ناپسند خصوصیات زدودن معنی به

 فزونی یهما تهذیب اخالقی، که است بوده این برنظر  استعمال،

 را تهذیب توانیم حیث این از و است معنوی منزلت و مقام

 هم بعدی قسمت در واست  اهمیتحائز  آنچه .دانست تربیت

 آن یامروزمعنی  به تربیت مفهوم کریم قرآن در دید، خواهیم

 مواردی در و است نداشته چندانیمورداستفاده « ربو»ریشه  از

 و رشد مفهومکاررفته عمدتاً بهانسان  با رابطه در کلمه این که

 که محدودی دامنه رغمی؛ اما علاست بوده مراد جسمی نمو

 آن مشتقات و استعمال و« ربب»ماده  دارد« ربو»از  تربیت کلمه

؛ یردقرار بگ ما تحقیق راهگشای تواندیم با انسان رابطه در

 زیرصورت به ربب ریشه به توجه با تربیت معنی بنابراین

 مختلف کردن شئون تدبیر و گرفتن نظر تحت: بود خواهد

 که کمالی به او اختیاری رسیدن زمینه که یاگونهبه متربی

 .گردد اوست فراهم حقیقی مالک مطلوب

 تربیت از ديدگاه آيات -3

قرآن مظهر رحمت و جلوه ربوبیت خداوند و کتاب شناخت و 

هویتی، تربیت انسان است و به دلیل برخورداری از چنین 

قصد دریافت مطالعه دقیق کتاب تشریع و نظام تکوین را به

نماید تا از ها به بشر توصیه میاز آن نانهیبتصور روشن و واقع
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این طریق، راه تعالی و تکامل خود را هموار و زمینه تشکیل و 

تأمین زندگی آرمانی خویش را در دوجهان، فراهم سازند. 

اشتباه اه قرآن درصحنه زندگی، بهو گمراهی انسان از نگ یناکام

شود، گذاری و نظام رفتار خالصه نمیریزی، قانوندر برنامه

گیرد بینانه از هستی را نیز در برمیبلکه تفسیر و تلقی غیرواقع

و به همین دلیل در این کتاب مقدس، آموزش حکمت و 

حقایق هستی در کنار تالوت آیات الهی، تزکیه و تعلیم وحی، 

ان عامل مؤثر در جهت رهایی انسان از ضاللت مطرح عنوبه

است. )ُهوَ الَّذی بَعََث فِی األُمِّیّیَن رَسولًا مِنهُم َیتلو عَلَیهِم آیاتِهِ 

وَیُزَکّیهِم وَیُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ وَالحِکمَةَ وَإِن کانوا مِن قَبلُ لَفی 

ده و کسی است که در میان جمعیت درس نخوان» ؛ضَاللٍ مُبینٍ(

خواند ها میرسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آن

کند و به آنان کتاب )قرآن( و حکمت ها را تزکیه میو آن

« 18!آموزد هرچند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودندمی

ترتیب، قرآن رسالت تعلیم و تربیت انسان را به عهده  نیبد

ای گونهوی آورد بهدارد و هر مفسر، پژوهنده و مربی که بدان ر

جوید و به فراخور فهم راهی به شناساندن نظام تربیتی قرآن می

های تربیتی این کتاب آسمانی دست و توانش به تبیین دیدگاه

طور مستقیم و غیرمستقیم در مقام یابد. همه آیات قرآن بهمی

های مهم تربیت، تربیت تربیت انسان است. یکی از بخش

های متعدد و در ضمن بیان در سورهفرزند است که قرآن 

سرگذشت انبیا و فرزندان آنان )نوح، ابراهیم، یعقوب، یوسف 

ها و...( و...( به مسائل تربیت فرزند )اهمیت، محورها، شیوه

های قرآن در این زمینه در سوره آگاهی داده است. اوج آموزه

های صورت مستقیم محورلقمان است که خداوند متعال به

تربیتی را از زبان لقمان خطاب به فرزندش بیان نموده مختلف 

های قرآن مجید این است که از امتیازات و ویژگی یکیاست. 

طور مستقیم و خود یک کتاب تربیتی است و همه آیات آن به

های مختلف سنی، از غیرمستقیم در مقام تربیت انسان در رده

صورت به سال است. گاه این وظیفه خطیر راخردسال تا کهن

صورت غیرمستقیم بیان کرده است. یکی از مستقیم و گاه به
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های مهم تربیت، تربیت فرزندان است که قرآن در بخش

های متعدد و در ضمن بیان سرگذشت انبیا و فرزندان سوره

آنان )حضرت نوح، ابراهیم، یعقوب، یوسف و...( به مسائل 

آگاهی داده است. ها و...( تربیت فرزند )اهمیت، محورها، شیوه

 (.214: 3ج  ،1429شیرازى، )انصارى

های قرآن در این زمینه در سوره لقمان است که اوج آموزه

صورت مستقیم محورهای مختلف تربیتی را خداوند متعال به

از زبان لقمان خطاب به فرزندش بیان نموده است که به بعضی 

 کنیم:از این آیات اشاره می

انُ الِبْنِهِ وَ هُوَ یَعِظُهُ یا بُنَیَّ ال تُشْرِکْ بِاللَّهِ إِنَّ . وَ إِذْ قالَ لُقْم1

؛ و ]یاد کن[ هنگامی را که لقمان به پسر 19"الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظیم

ای پسرک »گفت:  -دادکه وی او را اندرز میدرحالی -خویش

 «راستی شرک ستمی بزرگ استمن، به خدا شرک میاور که به

صَخْرَةٍ  ها إِنْ تَکُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَکُنْ فیآنیا بُنَیَّ . »2

أَوْ فِی السَّماواتِ أَْو فِی الْأَرْضِ یَأْتِ ِبهَا اللَُّه إِنَّ اللََّه لَطیفٌ 

وزن دانه خَردلى و در اى پسرک من، اگر ]عملِ تو[ هم»؛ «خَبیرٌ

آن را  ها یا در زمین باشد، خداسنگى یا در آسمانتخته

 «20آورد، که خدا بس دقیق و آگاه استمى

ُبنَیَّ أَقِمِ الصَّالةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَِن الْمُنْکَرِ َو اصْبِْر  ای. 3

نماز را  ی پسرما» 21ما أَصابَکَ إِنَّ ذلِکَ مِنْ عَزِْم الْأُمُورِ؛ عَلى

و بر آنچه به  بپا دار و به نیکی امر کن و از بدی و منکر بازدار

رسد صبر کن همانا این از کارهای مطلوب است این آیه تو می

و آیه بعدی حاوی دستورالعمل لقمان درباره عمل و اخالق 

کند که ستون دین است به است، در ابتدا به نماز سفارش می

معروف و نهی از منکرمی پردازد که ضمانت دنبال آن به امربه

است و هرگز اصالح فرد بدون اجرایی و عملی احکام الهی 

شود و آنگاه به صبر سفارش اصالح جامعه تمام و کمال نمی

کند که صبر در برابر مصائب ازجمله اخالق پسندیده است می

                                                           
 .13 سوره مبارکه اقمان آیه19 

 .16 :لقمان آیه :سوره20 

 .17 :لقمان آیه :سوره21 



 

 
 

45 

 

1400 بهار ، 1شماره  ،1دوره  نشریه حقوق و مطالعات سیاسی  

 داری در امور است تاو مراد از آن نگهداری نفس و خویشتن

 .«بتواند در برابر آنچه تصمیم و عزم نموده استوار و ثابت باشد

تُصَعِّرْ خَدَّکَ لِلنَّاسِ وَ ال تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ  وَ ال. »4

[ )پسرم!( و از مردم ]به نِخوت» 22؛«ال یُحِبُّ کُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ

رُخ برمتاب و در زمین خرامان راه مرو که خدا خودپسندِ 

 «.داردزن را دوست نمىالف

ضُضْ مِنْ صَوْتِکَ إِنَّ أَنْکَرَ الْأَصْواِت َمشْیِکَ وَ اغْ وَ اقْصِدْ فی».5

رو باش و پسرم!( و درراه رفتن خود میانه») 23؛«لَصَوْتُ الْحَمیرِ

 «.صدایت را آهسته ساز، که بدترین آوازها بانگ خران است

های تربیتی، همچنین با تتبع در قرآن، ذیل هر عنوان از روش

تا ضمن آشنایی مختصر گیرد آیاتی مرتبط با آن روش، قرار می

ها در قرآن کریم روشن با آن آیات، چگونگی کاربرد این روش

ها به این جهت است که شود. لزوم قرار دادن آیات در روش

است. بنابراین، آیات قرآن، همگی برای تربیت بشر فرود آمده 

درهرحال باید به چارچوبی برای انتخاب آیات موردبحث 

شود که در قالب این اتی انتخاب میرو، آییافت. ازایندست

 400ها، بیش از گیرد. برای مجموع این روشها، قرار میروش

آیه انتخاب و ذکرشده و ذیل هر یک از آیات، با استفاده از 

تفاسیر، برای رفع ابهام در فهم آیات یا آشکار شدن ارتباط آن 

اد شده است. مرقدر کفایت ارائهبا روش تربیتی، توضیحاتی به

ای است که میان اصل و هدف، امتداد دارد و از روش، طریقه

رساند. کند و به هدف میعملیات تربیتی را منظم می

توان از دهد که چگونه میدیگر، روش تربیتی نشان میعبارتبه

اصول استفاده کرد و به هدف تربیتی رسید. روش، وظایف 

کند تا کند و به متربّی کمک میعملی مربی را مشخص می

های روش ی هایی که درزمینهکتاب .کار را فراگیرد شیوه

های تربیت در طور اختصاصی، روشتربیت در اسالم یا به

های های متفاوتی از روشبندیاند، دستهقرآن نگارش یافته

اند. البته برخی تنها از چند روش تربیتی تربیتی، ارائه کرده

ها را اند تا همه آنسخن به میان آورده و برخی خواسته
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که برند، درحالیبرشمارند. گاهی نیز از روشی تربیتی نام می

منظورشان از این عنوان یکسان، دو تعریف متفاوت است. در 

های شود که بخش منسجمی از روشادامه به آثاری اشاره می

 (215: 3ج  ،1429شیرازى، )انصارىاند . تربیت را ارائه کرده

 فطرت و عقل به توجه اب دينی تربیت -4

مراد ما از تربیت دینی محدوده خاصی است، هرچند تربیت 

دینی به یک معنا بسیار عام و گسترده است و شامل همه ابعاد 

گردد امّا در اینجا، مراد از تربیت دینی، مقابل وجودی انسان می

تربیت اخالقی، اجتماعی و سایر ابعاد است و عمدتًا حوزه 

 بر گردد.و احکام عبادی از دین را شامل می مربوط به عقاید

 متربی امور نمودن تدبیر تربیت معنی یک شد گفته آنچه اساس

 مورد کمال به او رسیدن اختیاری مقدمات که ایگونهبه است

 اسالم تربیتی نظام. در  گردد فراهم کامالً اشاصلی مالک انتظار

 کمال به بشر رسیدن برای را زمینه که الهی مأمورند انبیای

 تعریفی است الزم اینجا نمایند. در فراهم پروردگارش موردنظر

 فطرت و عقل درونی هایاندوخته به توجه با دینی تربیت از

 متربی امور کردن تدبیر را نماییم. اگر تربیت ارائه انسان

 آنچه به او اختیاری رسیدن برای مقدمات همه که ایگونهبه

 این ترینمهم از. گردد فراهم است خالقش مورد رضای

 را برای زمینه و نموده تدبیر بشر برای متعال خدای که مقدمات

 کرده، فراهم پروردگارش اطاعت و یبندگ ایمان، به او رسیدن

 و جانشینان انبیای واالمقام ارسال ازآنپس او فطرت و عقل

 از اشاره عبارت است دینی تربیت بنابراین؛ است ایشان معصوم

 خدادادی و فطرت عقل در ایجادشده موانع کردن برطرف و

در  و شرعی عقلی هایارزش کردن نهادینه و سپس متربی

 وسیلهبه آن در که است غبارزدایی معنی به او؛ اشاره وجود

 و های عقلیگنجینه از متربی وجود در خداوندآنچه  مربی،

 متذکرو فرد  شودمی زداییحجاب  است، نهاده فطری معارف

 کردن نهادینه .دارد اختیار را در هاییگنجینه چنینکه  شودیم

 این بهها ارزش کردن نهادینه و استمستقر کردن  معنی به

« پایدار و درونی باور»صورت به اوالً ارزش آن که است معنی

که  نماید؛عمل  باور، همان بر اساس متربی ثانیاً و درآید متربی



 

 

46 

1400 بهار ، 1شماره  ، 1دوره  نشریه حقوق و مطالعات سیاسی  

و « انتخاب»عنصر  دو از خود دل در عمل کردن این البته

 (.129: 1389هاشمی،بنی)گیرد، می بهره« رضایت»

 و فطری و عقلی تذکرات با را متربی باید نخست ترتیباینبه

 فهم بر مبنای که آن نیز نمود ارزش یک به« معتقد»ها، آن اشاره

 ارزشی به نسب که متربی یک. است استوار متربی ادراک و

. است ارزش یکاین که فهمداعتقاد، می از پیش شده، معتقد

 آن با او قلب خوردن گره معنیبه  فهم، این قلبی یرفتنپذ

 وجود رغمعلی متربی است ممکن نیز گاهی البته .است ارزش

 مربی . هنرنرود ارزش آن بار زیر و نپذیرد قلبا را آن« فهم»این 

 را بهاو  تربیت، مناسب شرایط کردن فراهم با که است این

 وی اختیاری باورمندی شرایط و دهد سوق اعتقاد این سمت

 نیز عمل باید گرفت شکل درونی باور این وقتی کند. تسهیل را

ثمر  به عمل بدون« باور اعتقاد و»آید  پدید آن همراه به

 فاقد و یابدنمی دوام هم« اعتقاد بدون عمل»و  نشیندنمی

 (.129: 1389هاشمی،بنی. )بود خواهد معرفتی یپشتوانه

 آنچه طبق :گفت باید نیز شرعی عقلی هایارزش توضیح در

 که هست استعدادهایی و هاگرایش انسان وجود در شد گفته

 و عقل از انسان که است الزم ین؛ بنابراهستند او تربیت مخرب

؛ بگیرد مدد تربیت ضروری پرورش استعدادهای برای شرع

شرع  وعقل  استعدادها، پرورش در گذاریارزش منشأ ینبنابرا

 چه و خوب رفتاری چه گویندمی که هستند ها. آنهستند

 قبیح چه استعدادی و نیکو استعدادی. چه است بد رفتاری

 را هاارزش از ی. برخیکدیگرند مکمل منبع دو این و است

 آن به و کندمی کشف از شرع مستقل و خودخودیبه عقل

 تأکید و تأیید را عقل فرامینشرع  حوزه، این. در دهدمی فرمان

 در زدن زانوبه را انسان عقل حوزه، این از خارج . درکندمی

به  مراجعه لزوم بنابراین کند،می دعوت و شرع وحی مکتب

 توانمی. لذا است عقل حکم نیز آن فرامین پذیرش و وحی

. است ارزش محور و مدارارزش پروسه یک تربیت اوالً، گفت

 .دهدمی تشکیل عقل را مدارارزش تربیت بنیان واساس  یاً،ثان

 نماز -

ترین نمود یکی از بارزترین مصادیق تربیت دینی و بلکه مهم

ترین آن در حوزه احکام و عبادات، نماز است. نماز بزرگ

درآمد قبولی سایر اعمال و عبادات است. فریضه الهی و پیش

ها را در بابرکتشان زیباترین جلوهالسالم در طول عمر علی علیه

گذاشتند، او در حالت جنگ و صلح، بیماری و  شینماز به نما

 25نشینی سالمت، در خانه و مزرعه، برمسند حکومت و خانه

ترین عمل او بود و ساله و در همه حاالت و شرایط، نماز مهم

نمود. در وصیتی به امام فرزندان خود را بدان سفارش می

ها را به نماز السالم و تمامی خانواده و فرزندانش آنحسن علیه

فرماید: از خدا بترسید، از خدا بترسید درباره سفارش کرده می

او  .نماز زیرا که نماز بهترین کارها و ستون دین شماست 

دادند که همه پیروان تنها خود و فرزندانش به نماز اهمیت مینه

فرزندان و سعی در تشویق خود را به تعلیم نماز به  انیعیو ش

علّموا »اند. آن حضرت فرمود: آنان به مداومت بر آن، فراخوانده

در کودکی به  «صیسانکم الصلوة و خذوهم بها اذا بلغوا الحلم

و هنگام بلوغ، آنان را به نماز  دیده میفرزندانتان نماز را تعل

دینی چنان مهم است که حتی  تینماز در ترب ضهی. فردیداروا

در پیش از بلوغ، تنبیه مختصر فرزند به خاطر ترک آن، روا 

 (.183: 3ج  ،1429شیرازى، )انصارىدانسته شده است. 

السالم خطاب به یکی از اصحاب فرمود: کودکان اهل علی علیه

نما و وقتی به سن  بیات را با زبان به نماز و طهارت تأدخانه

، آنان را بر ترک آن، تنبیه بدنی نما ولی از سه رسیدند یسالگده

که در این دو حدیث  یتوجهبار بیشتر تجاوز نکند. نکته قابل

وجود دارد، توجه حضرت به مراحل تربیت و نیز روش آشنا 

نمودن فرزندان با نماز و اقامه آن است، زیرا در مورد نماز بین 

ودکی تا قبل از اند، در دوره کدوره کودکی و بلوغ فرق گذاشته

اند و تنها فقط سفارش به آموزش و تعلیم نماز نموده یسالگده

اند، در این مرحله به اقدام زبانی و سفارش کالمی اکتفا نموده

برای اقامه نماز شده است؛ اما  یسازنهیتأکید بر آمادگی و زم

حّد بلوغ نرسیده امّا به علت هرچند هنوز به یسالگدر سن ده

کودک در این سن و تا حدودی رسیدن به سن  رشد مناسب

که به تمییز و تشخیص، تأکید عملی بر اقامه نماز است و آنگاه
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ها به نماز و ترک نکردن سن بلوغ رسیدند تأکید بر واداشتن آن

 .آن است

 آموزش قرآن -

ترین منبع اسالمی است، قرآن قرآن کتاب آسمانی و مهم

یت دینی جایگاهی بس سرچشمه معارف الهی است و در ترب

السالم در نامه تربیتی خود به فرزندش عظیم دارد. علی علیه

السالم بعدازآنکه بر اهمیت تربیت و تسریع در امام حسن علیه

نمایند، نخستین اقدام خود را تعلیم و آموزش آن تأکید می

کند:... واَنْ قرآن و معارف و احکام حالل و حرام آن بیان می

اللّه و تأویله وشرایع االسالم و احکامه و م کتابابتدئک بتعلی

حالله و حرامه ال اجاوز ذالک بک الی غیره...، نخست تو را 

کتاب خدا بیاموزم وتأویل آن را به تو تعلیم دهم و شریعت 

اسالم و احکام آن را از حالل و حرام بر تو آشکارسازم و )در 

آن حضرت در آغاز( به چیزی غیر از قرآن نپردازم. همچنین 

توصیه به فرزندش محمد بن حنیفه، فرمود: ...بر تو باد به 

خواندن قرآن و عمل کردن به آنچه در آن است و اینکه به 

مقررات و دستورات حالل و حرام آن وامرو نهی آن پایبند 

باشی. همچنین خواندن قرآن را در شب و روز و هنگام تهجد 

است از سوی  یامهبر خود الزم بدانی چراکه قرآن عهدنا

به خلق خود، پس واجب است بر هر  یوتعالخداوند تبارک

مسلمانی که در هرروز به عهدنامه خود بنگرد ولو پنجاه آیه 

 (.186: 3ج  ،1429شیرازى، انصارى) .باشد

 تعلیم دعا -

ای در تربیت دینی، دعا و درخواست از خداوند جایگاه ویژه

دهد و از دارد. دعا ابزاری است که بنده را به خالق پیوند می

طریق آن، نیازهای فردی و درونی خویش را با خداوند قادر 

گذارد و در پرتو آن به سکون و آرامش نائل متعال در میان می

بیتی خویش به عنصر دعا السالم در سیره ترآید. علی علیهمی

اند. آن حضرت هم دعاهایی را به اهمیت زیادی قائل شده

است  یادادند و هم آنان قرآن عهدنامهفرزندان خود تعلیم می

وتعالی به خلق خود، پس واجب است از سوی خداوند تبارک

بر هر مسلمانی که در هرروز به عهدنامه خود بنگرد ولو پنجاه 

نمودند. امام حسین ومت بر آن توصیه میرا بر مدا آیه باشد

فرماید: پدرم مرا به خواندن دعای جوشن کبیر و السالم میعلیه

حفظ و بزرگداشت آن توصیه نمودند و سفارش کردند که در 

ام هنگام وفاتشان آن را بر کفنشان بنویسم و آن را به خانواده

در  هرچند .تعلیم دهم و آنان را بر خواندن آن برانگیزانم

روایات برای دعا اوقات خاصی بیشتر مورد تأکید قرارگرفته و 

برخی دعاهای خاص در اوقات خاص واردشده، امّا علی 

السالم در سیره تربیتی خود هر فرصت مناسب را مغتنم علیه

شمرده و به تعلیم دعا به فرزندانش پرداخته، برای نمونه در 

السالم را به دعایی هنگام غذا خوردن فرزندش امام مجتبی علیه

همیشگی سفارش نموده و در ضمن آن به نقش تغذیه و 

سالمتی جسمانی برای انجام عبادات و نیز وسیله بودن غذا 

نماید؛ آن حضرت فرمود: برای توان عبادت بیشتر، اشاره می

فرزندم! هیچ لقمه سرد یا گرمی را مخور و هیچ شربت یا 

خوردن و آشامیدن، این  جرعه آبی را منوش اال اینکه قبل از

دعا را بخوانی اللّهمّ انّی اسئلک فی اکلی و شربی السالمة من 

وعکه والقوّة به علی طاعتک و ذکرک و شکرک فیما بقیته فی 

بدنی و اَنْ تشجعنی بقوّته علی عبادتک و ان تلهمنی حسن 

السالم به دلیل اهمیت دعا التحرز من معصیتک. امام علی علیه

تربیت دینی، نه تنها در طول زندگی خویش به  و نقش آن در

نمودند بلکه در واپسین لحظات فرزندان خود تعلیم دعا می

عمر خویش و در هنگام احتضار نیز از این امر غافل نبودند، 

چنانکه در همان حالت حساس احتضار به فرزند خویش امام 

 . )انصارىاندنموده میالسالم دعایی را تعلحسن علیه

 (.214: 3ج  ،1429ى،شیراز

 در الذات نوریو عقل  خداشناس فطرت به انسان نیاز -5

 تربیت

 تربیت در ما مخاطب گردید ذکر نیز ازاینیشپ که طورهمان

 عقل و همچنین خداشناس فطرت دارای که است انسانی

 ساده او برای زیادی حد تا را کار که است ایدهندهیصتشخ

 نه نبودخداشناس  اعماق وجودش در متربی. اگر است نموده

 الهی انبیای بلکه گردیدیم دشوار و سخت مربیان برای کار تنها
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 نور اگر ینهمچن نمودند،ینم کسب بشر در هدایت توفیقی هم

 نیز بودینم بشر برای هایزشت هایخوب یکنندهروشن که عقل

 اساس بر .گردیدیم سخت بسیار تربیت انجام برای وضع

 به ورود از قبل انسان روح حدیث، و قرآن در موجود شواهد

 وقایع کرده، طی را جسمانی، عوالمی بدن به تعلق و دنیا عالم

 و معارف متحمل مرحله هر در و نموده مشاهده را مناظری و

 زندگی در اساسی نقشی همه،ینا که گردیده است حقایقی

 از گذشتهها انسان ین؛ بنابرادارد او اخروی حیات و دنیوی

 گذاشته وجود عرصه به پا یاخانواده چه در و کجا اینکه

 دانندیم و هستند خداشناسفطرتاً  اسالم معرفی طبق باشند

 .گیردمینشأت  جانشان عمق از هم دانستن این و دارند خالقی

اله  و علیه اهللیصل محمد حضرت اسالم گرامی پیامبر

 يُکونَ أََبوَاهُ  حَتَّى اْلفِطْرَةِ عَلَى يولَدُ  مَوْلُود   کُلُّ»: اندفرموده

بر اساس آیند یمدنیا  به که فرزندان ؛ همه«ينَصِّرَانِهِ وَ يهَوِّدَانِهِ

 را او والدینش تا اینکه آیندیمدنیا به « خداشناس»فطرت 

 خدای این یادآوری برای بنابراین؛ نمایندیم نصرانی و یهودی

 به انسان رساندن شروط ترینمهم از یکی که مهربان و قادر

 خدایی آن یاد به را او که است الزم فقط دینی است تربیت

که گونه آن را او و شناسدیم وجودش اعماق در که انداخت

 که مهمی نکته .است کرده مالقات معاینه مانند اندگفته روایات

 روش که است این گیرد قرارموردتوجه  اینجا در است الزم

 اثبات یجاآنان به است، همین بوده مردم تربیت برای پیامبران

 آشنای که خدایی به نمودندیم متذکر را مردم خدا،

 (.282: 3ج  ،1410دوم، مجلسی اصفهانی،. )بود یشانهاقلب

 واتَرَ  و رُسُلَهُ فیهِمْ فَبَعَثَ» :فرمایدیم السالمیهعل علی حضرت

 ِنعمَتِه مَنسِی يذَکِروُهُم وَ فِطرَتِه میثاقَ لِیستَادوهُمْ اَنبیاءَهُ اِلَیهِمْ

 (1خطبه : 1ج  ،1414رضی، سید)، «العقول دَفائِنَ يثیروا لَهُم وَ

 فطری پیمان فرستاد تا آن سرهمرا پشت  پیامبران (خداوند)

و  داده هاآن به که ییهانعمت بخواهند وها از آنرا  الهی

 روی از راها و خاک بیاورند یادشان بهاند کرده فراموش

 فطرت جاده بر را هاآن یگردعبارتبه بردارند. عقل هایگنجینه

و در  کنند برطرف را فطرتشان موانع بیندازند، طبیعتشان و

 .داری مهربانی خالق چه تو که هاآن به حقیقت بشناسانند

 چون است؛ یرخاکز در که گویندمی را ییهاگنج دفائن،

 راه آن از رویها انسان گرفته را رویش خاک و است یرخاکز

 برطرف« اشاره»است،  گنج یشانپا یرزفهمند ینم یول روندیم

 علی حضرت فرمایش طبق همچنین .هاستخاک کردن

 عقل نور به که هاییانسان برای انبیا کار ترینمهم السالمعلیه

 روی از غفلت غبارهای زدودن همان هستند و مزین مسلح

 گرفتن کمک با انسان حالت این است. در اشان خدادادی عقل

 اعمال زیبایی و زشتی جلوت و در خلوت عقل درونی نور از

 کرامت و ارزش به را او مربی اگر و فهمدمی را خود

 و خوب پیامد که او بفهماند به و کند متذکر اشانسانی

 گرداند،برمی او به خداوند باشد ایذره اگر حتی بدکردارش را

 رفتار ناشایست اصالح به را انسان ایجادشده ورجایخوف ینا

 یندر انماید. می ترغیب و تشویق عقل یهاسفارش رعایت و

 رعایت باید مربی مهم یهاسفارش از یکی مشکلچندان نه کار

 از متربی چه هر و اینکه باشد انسان به عقل فرامین از تبعیت

 خواهد درک بهتر را آن نورانیت کند استفاده بیشتر عقلش

 یادآوری و گوشزد خود متربی به دلسوز و آگاه مربی.نمود

 اگر به تو که آموزدیم او به تربیتی یهاروش با و کندمی

 وجدانفرمان به و کنی توجه خودت وجود الهی هایاندوخته

 تو دسترس در شاهراه هدایت کنی گوش خودت الهی عقل و

 و اصول هم و شناسییم را مهربانت خدای هم. تو بود خواهد

 تو از یا دارد دوست خالقت که دانییم را چیزهایی مهمات

 و کنی عمل دانییم آنچه به که است کافی. فقط پسنددینم

. بنمایی وجودت عقالنی و فطری یهااندوختهبه  توجه

از  که شودمی سفارش متربی به مرحله این در ینهمچن

 در و داده قرار عقل تقویت برای خداوند که ییهاکمک

 استفاده و بهتر بیشتر اندشدهیجنود عقل معرف عنوانبه روایات

 .نماید
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با  مقابله یهاراه و تربیت دشمنان شناخت بهانسان  یازن -6

 آن

 مسیر در انسان آید،یم دست به روایات و آیات از آنچه طبق

 دشمنانی دارد و عقل فطرت مانند که ییهاکمک از غیر تربیت

 نسبت که است این عقل شرط رویمیم را راهی دارد. اگر هم

 پیدا ها آشناییآن در افتادن از راه، قبل یهاپرتگاهو  خطرات به

 باشدناآگاه  رودیم که مسیری خطرات از کسو هر  کنیم

 قسمت در این .شودمتحمل می را فراوانی هاییبآس و ضررها

 اسالمی تربیت و داریینددر مسیر  که هایییدشمن با برخی

 دشمنی یکی ؛انددودسته دشمنان شویم. اینیم آشنا دارد وجود

 شیطان. دشمنی دیگری و نفس هوای

 نفس هوای دشمنی  -

، «اِلَیكَ اَعدَائَكَ اَقرَبُ نَفسُكَ»فرمود:  السالمعلیه علی امام

 اکرم رسول .ینان برشت به نسبت دشمن ترینیکنزد تو، نفس

 بَینَ التّی کَ  نَفسَ َعدوِّکَ ی اَعدَ »فرمود:  اله و علیه اهللیصل

 دو بین در که توستنفس  دشمنان، ترین، دشمن«جَنبَیكَ

و  میزان بیان برای اسالمی، تعالیم در دارد. قرار تو پهلوی

 یا« امّاره نفس»به  تعبیر آن از نفس، و عداوت دشمنی درجه

 قرآن کهچنان است، شده زشت، کارهای به امر کننده انسان

 وَمَا» :کندمی نقل السالمعلیه یوسف حضرت قول از مجید

 إِنَّ رَبِّیَ  رَحِمَ مَا إِالَّ  ِبالسُّوءِ ألَمَّارَة   النَّفْسَ إِنَّ َنفْسِی أُبَرِّىءُ

نفس  کنم،ینم خود را تبرئه نفس هرگز ، من«رَّحِیم  غَُفور  رَبِّی

 . کند رحم پروردگارم آنکهکند مگر می بدیبه  یاربس سرکش،

 النَّفسَ  إنّ» فرماید:یم چنین بارهیندرا السالمعلیه مؤمنان امیر و

 إلَیها استَنامَ ومَنِ ائتَمَنَهاخانَتهُ،فمَنِ  الفَحشاءِ، و بالسُّوءِ لَأمّارَة 

 این کهیراستبه، «المَوارِدِ شَرَّ اَورَدَتهُ رَِضَی عَنها ومَن أهَلَکَتهُ،

 او. هرکس دهدمی فرمان و بدی زشتی به راانسان  یاربس نفس،

 شود مطمئن آن به کس هر و خیانت کند وی پندارد به ینرا ام

 بدترین به را او گردد خشنود او از کس هر و سازد هالکش

 و پیامبران یهارسالت از یکی روینازابکشاند.  جایگاه

این  به نسبت انسان نمودنمتذکر  السالم،علیه معصوم پیشوایان

 مهربانانه الهی یتگرانهدا ی،. آراست خطرناک و درونی دشمن

 نفس، دشمن خطرناک با مقابله راه که اندکرده توصیه انسان به

 .اوست یزانگوسوسه یهاخواهش با مقابله و آن کردن مهار

 مَن»فرماید: یم خصوص این در السالمعلیه علی حضرت

 که ، کسی«افتَضَح هَواُه َعقلَهُ غَلبَ  مَن وَ اَفلحَ هَواهُ  عَقلُهُ  غَلبَ

 نائل سعادت و رستگاری به باشد غالب نفس هوای بر عقلش

 باشد، اشینفسان مغلوب تمایالت عقلش کهکس آن و رودیم

: 2ج  ،1405محدث، نوری) گردید.یم مفتضح و رسوا سرانجام

287.) 

 نفس» فرماید:یم مورد این در نیز السالمعلیه صادق امام

 روح کهینا از قبل بازدار، دارد، ضرر برایشازآنچه  را خودت

 در کهچنان بکوش، آزادی نفست در. کند مفارقت بدنت از

 اعمالت درگرو تو نفس همانا کوشی،یم معیشت اسباب طلب

 (.455: 2ج  ،1429)کلینی،«. بود خواهد

 آدمی کننده بیچاره نفس، هوای از پیروی و تبعیت بنابراین

و از  خود سرگرم کرده طوالنی یبا آرزوها راو صاحبش  است

 جهت همینبه  دارد،یبازم معنویات و دینی تربیت به توجه

 خواستند که خدامی همیشه از السالمیهماکرم و امامان عل یامبرپ

 دشمنی به کامالً. چراکه وانگذارد خودشان را به آنان گاه هیچ

 .بودند آگاه نفس عداوت و

 شیطان دشمنی -

 که است شیطان تربیت، و هدایت دشمنان ترینبزرگ از یکی

 پیروان به را دشمن خطرناک این بزرگ خطر الهی انبیای همه

بر حذر  شیطان یهادام در افتادن از را هاآن نمودهخود گوشزد 

 خداوند که یابیمیدرم را حقیقت قرآن ایناند. بامطالعه داشته

 دشمن عنوانبه را شیطاننقش  هدایت، کتاب این در متعال

 او به پروردگار بندگی و هدایت مسیر در بزرگ بشریت

 بجای پیروی که است بسته پیمان و عهد او با و نموده گوشزد

از  ،است یآدم ضرر بهتماماً  که شیطان فرامین از تبعیت و

 به تا تبعیت نمایند خود مهربان خالق دستورات وها فرمان

 پروردگار ذات به یطان. شکنند پیدا دست سعادت و فالح

 اغوا را مردم همه و الهی بنشیند مستقیم بر سر راه ،خوردهقسم

 دشمنی از را ما زیر یاتدر آ که است کریم قرآن ین. انماید
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 فِی لَهُمْ لَأُزَینَنَّ أَغْوَیَتنی ِبما رَبِّ قالَ» :کندمی آگاه شیطان

 هذا قالَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصینَ عِبادَکَ إِالَّ أَجْمَعینَ لَأُغْوِینَّهُمْ وَ الْأَرْضِ

 گمراهم اینکه به خدایا گفت شیطان 24،«ُمسْتَقیمٌ عَلَی صِراطٌ

 بندگانت همه و کنمیم تزیین یشانرا برا زمین یزندگ نمودی،

. نمایمیم گمراه را هاآن میان از برگزیدگان و خالصان جزبه

 قالَ » .است من یسوبه راست راهی این فرمودخداوند 

 همه قسم، عزتت به گفت ، شیطان«أَجْمَعینَ لَأُغْوِينَّهُمْ  فَبِعِزَّتِكَ

 تالش انسان خوردهقسم دشمن این .کنمیم گمراه و اغوا را

 مستقیم راه از را هاانسان ممکن هر طریق به نمایدمی

 همواره یطان. شنماید دچار فالکت و به گمراهی و دورنمایید

 هاآن تا است مقابله و درنبرد هاآن پیروان و الهی هدایتگران با

 در که مستقیمی راه همان. نماید دور الهی مستقیم راه را از

 واله، اهلل علیهصلی اسالم بزرگوار پیامبر فرموده به ما روزگار

 در است. پیامبر بزرگوارشان و فرزندان السالمعلیه علی امام راه

 و منم خداوند مستقیم صراط! مردم ای: فرمایندمی غدیر خطابه

 یعل من، از و پس ایدشده مأمور آن رعایت به شما

 و امامان اویند صلب از که فرزندانم سپس و السالم(علیه)

 و کنندمی هدایت راه است به را خلق که شمایند پیشوایان

 (.63: 1ج  ،1403دارند. )طبرسی،حق سویبه روی پیوسته

 دشمن ینا است؟ رسیده خود هدف این به شیطان آیا

 منحرف کردن برای پیامبر رحلت ابتدای از همان خطرناک

 به را خود نیروی تمام واله علیه اهللصلی محمدی ناب اسالم

 السالمعلیه خالفت امیرالمؤمنین غاصبان کمک و با کار گرفت

 نشانه را حقیقی اسالم روز، و از همان رسید خود هدف به

 از یاعده توانست کهین. اافزود هایگمراه بهو هرروز  گرفت

 و اله و علیه اهللصلی پیامبر خاندان از راها مسلمان

 و براند حاشیه به را امامان ودور کند  راه ایشاندهندگان ادامه

 خراشو اتفاقات دل بکشاند ایشان با جنگ به را مردم حتی

 غیبت شدن طوالنی موجب امروز و بزند رقم را کربال صحرای

 یعنی شده« عج» مهدیحضرت  پیامبر، نسل از امام آخرین

 متعال پروردگار اطاعت از شیطان کهیهنگاماست. بوده موفق
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 از دل طریقی هر به را خدا یاد که یادکرد سوگند کرد سرپیچی

 در لذابرندارد  تالش ازدست راه این در و کند بیرونها بنده

 بنده بر را راهچهارسو هر  از گویدیم شیطان که آمده قرآن

 فَبِمَا قَالَ»است؛  فرموده بیان چنین کریم قرآن بست خواهم

 بَینِ  مِّن آلتِینَّهُم ثُمَّ الْمُسْتَقِیمَ صِرَاطَکَ لَهُمْ  ألَقْعُدَنَّ أَغْوَیتَنِی

 تَجِدُ  وَالَ  شَمَآِئلِهِمْ وَعَن وَعَْن أَیمَاِنهِمْ خَلِْفهِمْ وَمِنْ أَیدِیهِمْ

 به مراکه آن سبب به پس: گفت ، شیطان«شَاکِرِینَ أَکْثَرَهُمْ

 راه سر بر حتماً آنان «فریفتن» برای هم من افکندی گمراهی

 از و سر پشت از رو، پیش از. آنگاه نشست خواهم راست تو

 را شکرگزار بیشترشان تازمیم آنان برچپشان  و راست طرف

 یافت. نخواهی

 تربیت مسیر در الهی یهامساعدت به انسان نیازمندی -7

 مستقل تربیت جریان در که بدانیم گونهینا را انسان ما کهینا

 از را خود گلیم ییتنهابه باید خودش کهینا و وابسته یا است

 روی پیش را مختلف تربیتی مسیر دو نه؟ یا بکشد بیرون آب

 تغییر را او مقابل در ما عملکرد و نحوه داد خواهد قرار ما

 یتباهل مترقی قرائت و اسالم دین منظر داد. در خواهد

 انسان نیازمنداند اسالم پیامبر حقیقی جانشینان که السالمیهمعل

 خود اگر که است تربیت مسیر در الهی یهاکمک و مساعدت

 اهداف به و شودمتضرر می ننمایدمند ها بهرهکمک این از را

 این از مهمی موارد به زیر در. بود نخواهد خود تربیتی

 .نمود خواهیم اشارهها مساعدت

 دينی یهادر کسب معرفت خداوند کمك -

 خود شناخت در الهی مساعدت به انسان یازموردن از یکی

در  آید،یم شمار به تربیت رکن ترینمهم که خداوند است

 وَ عَلَیکَ دَلَلْتَنى اَنْتَ وَ َعرَفْتُکَ بِکَ»خوانیم: یم ابوحمزه دعای

 من خودت وسیله، به«اَنْتَ ما اَدْرِ  لَمْ اَنْتَ لَوْال وَ اِلَیکَ دَعَوْتَنى

 خود یسوبه و کردى راهنمایى خود بر مرا تو شناختم، ترا

کیستى.  تو که دانستمینم من نبودى تو اگر و خواندى

 یاری محتاج نیز الهی هدایتگران شناخت در انسان همچنین

 عَرِّفْنِی اللَّهُمَّ»خوانیم: یم غیبت زمان دعای است؛ در خداوند

 عَرِّْفنِی نَبِیکَ اللَّهُمَّ أَعْرِفْ لَمْ نَفْسَکَ  تُعَرِّفْنِی لَمْ إِنْ فَإِنَّکَ نَفْسَکَ
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 اللَّهُمَّ حُجَّتَکَ أَعْرِفْ لَمْ رَُسولَکَ تُعَرِّفْنِی لَمْ إِنْ فَإِنَّکَ  رَسُولَکَ

، «دِینِی عَنْ ضََللْتُ  حُجَّتَکَ  تُعَرِّفِْنی إِنْ لَمْ فَإِنَّکَ  حُجَّتَکَ  یعَرِّفْنِ

 نشناسم، را تو اگر که بشناسان من به را خودت! خدایا

 پیامبرت! خدایا کنم. پیدا شناخت پیامبرت به نسبت توانمنمی

 راحجتت  نشناسم را پیامبرت اگر که بشناسان من به را

 که کن معرفی من به را حجت خودت! خدایا. شناخت نخواهم

 در انساناساساً شوم.یم گمراه دینم در نشناسم را حجتت اگر

 است. بنابراین، خداوند یاری محتاج دینی یهامعرفت همه

شود و می داده خداوند سوی از انسان به معرفت الهی نعمت

 الهی نعم سایر و مانند است معنوی رزق یک نعمت این

 و شودمی داده او به انسان استحقاق بدون و ابتدایی صورتبه

 را نعمت آن او برای خداوند بود آن نعمت قدردان انسان اگر

 لَئِن» :است قرآن در خداوند وعده این؛ و نمایدمی اضافه

 کهاین ونیز 25«.لَشَدِیدٌ عَذَابِی إِنَّ کَفَرْتُمْ وَلَئِن ألَزِیدَنَّکُمْ شَکَرْتُمْ

 روزی اندشده موظف مسلمان بندگان حمد مبارکه سوره در

 المستقیم الصراط اهدنا کنند که تکرار را خداوند بار فرمان 10

 است. الهی هدایت به هاانسان نیاز همین به اشاره

 تربیت در الهی توفیقات نقش -

هایی از روش در اسالم، براى رسیدن به هدف تعلیم و تربیت

شود که در اصول، با اهداف و محتواى تعلیم و استفاده مى

مطابقت دارد. درواقع، به همان اندازه که در امر تعلیم و  تربیت

های رسیدن به آن هدف هم ، هدف مقدس است، روشتربیت

اى است براى از تقدسى خاص برخوردار است. روش، وسیله

رسیدن به هدف. در قرآن، روش از محتوا و هدف جدا نیست؛ 

ها جهت الهى مطرح است، باهم ارتباطى بلکه چون در همه آن

عنوان روش تربیتى در تنگاتنگ دارند. بنابراین، اصولى که ما به

بریم، باید هم مبناى محتوایى و عقیدتى داشته عمل به کار مى

وصیات فطرى و عاطفى و طبیعى باشد و هم مطابق با خص

 مثال، برخوردهاى انسان در تعلیم و تربیتعنوانانسان باشد. به

باید صادقانه باشد؛ یعنى، انسان هم صادق باشد و هم صادقانه 

برخورد کند. هم باید درست گفت و هم باصداقت و درستى، 
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رفتار و برخورد کرد. در حقیقت، اصول کاربردى، بر اصول 

منطبق است، گرچه دو مقوله جداى از یکدیگرند. محتوایى 

 برای کاری انجام مقدمات و شرایط که است آن معنی به توفیق

 انجام به را آن کار بتواند کهطوریبه شود فراهم فرد یک

 شدنجور  باشد، خداپسندانه یکار کار، آن و اگر برساند

 الهی توفیق. پس گویندمی الهی توفیق را آن انجام مقدمات

 خداوند. در توسط هانیکی انجام اسباب فراهم شدن یعنی

 توفیقات نیازمند تربیت در انجام مربیان هم اسالمی فرهنگ

 نیازمند آن و دریافت پذیرش در متربیان هم و هستند الهی

 حضرت الهی پیامبر زبان از کریم قرآن هستند. خداوند یاری

 اصالح و هدایت انجام برای ایشان که کندمی بیان شعیب

 معناست بدان این و داندمی الهی توفیق نیازمند را خود مردم،

 یاری خداوند محتاج دینی تربیت در هم الهی انبیاء حتی که

 إِالَّ تَوْفِیقِی وَمَا اسْتَطَعْتُ مَا اإِلصْالَحَ إِالَّ أُرِيدُ إِنْ»هستند: 

 قصدى بتوانم، که آنجا تا من .26«أُنِیبُ وَإِلَیهِ تَوَکَّلْتُ عَلَیهِ بِاللّهِ

 خدا «یارى» به جز من توفیق و ندارم «جامعه» اصالح جز

 گردم.بازمی او سویبه و امکرده توّکل او بر. نیست

 گیرینتیجه

ای تاریخی به قدمت خود گرچه توجه به فلسفه تربیت، پیشینها

های ای دیدگاهگونهتربیت دارد و هر مربی و نظام تربیتی به

فلسفی این حوزه معرفتی را نیز به بحث گرفته  زیربنایی و

است، ولی جداسازی فلسفه تربیت از روش تربیتی همچنان 

هایی که فلسفه سایر علوم، گذشته چندان درازی ندارد. تعریف

صورت روشن و تا اند، بهشدهبرای )فلسفه تربیت( ارائه

صدا پیوند بایدهای نظام اخالقی را با مباحث کلی حدودی هم

 یاند: عناصردانند، از آن جمله گفتهو فلسفی تردیدناپذیر می

دار و صورت نظامدهنده یک نظام تربیتی هستند و بهکه تشکیل

منطقی باهم ارتباط دارند، در حقیقت برآمده و متأثر از 

اند که ماهیت فلسفی و وجود های کلیها و بحثپرسش

ت( و شناختی دارند و از چیستی انسان )موضوع تربی

انتقال به تربیت شونده( که دو های انسانی )محتوای قابلارزش

                                                           
 .88 آیه هود، مبارکه سوره26 
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گویند.جان باشند، سخن میعنصر اساسی در نظام تربیتی می

 عنوانبه را تربیت و تعلیم بخواهیم اگر …نویسد:دیوئی می

و عاطفی نسبت به  یعقالن اساسی،های گرایش تشکیل جریان

صورت ممکن است  طبیعت و همنوعان تلقی کنیم، در این

صورت تئوری کلی یا اساس فطری تعلیم و تربیت فلسفه را به

پذیری انسان تربیت هایویژگییکی از بارزترین تعریف کنیم.

شده، در طول تاریخ ادامه اوست که از آغاز پیدایش شروع

داشته و خواهد داشت و به خاطر همین بعد تعلیم و تربیت 

روی زمین متمایز گردید و موجودات  است که پیشرفت نموده

خداوند وظایفی را به او محول نمود که یکی از این وظایف 

پرورش نسل است، این پرورش هم از طریق تربیت میسر 

 ( بهیربو _ربی )مصدر باب تفعیل از ماده  تیترب گردد .می

معنای رشد است. رشد دادن و یا فراهم کردن زمینه رشد و 

ترین دوران تربیت و رشد و نمو شکوفایی استعدادها، مهم

زیرا در این دوران کودک  استبرای انسان دوران کودکی او 

 برای متعال خدای که مقدماتی ترینمهم ازبردار است.فرمان

ایمان،  به هاآن رسیدن برای را زمینه و نموده تدبیر هاانسان

 فطرت و عقل کرده، فراهم پروردگارشان اطاعت و بندگی

 هااز آنو پس  واالمقام انبیای ارسال ازآنپس و ایشان

 و ترویج در اهمیتحائز  نکته .است ایشان معصوم جانشینان

 مکتب نگاه از که است آن جامعه در دینی تربیت گسترش

 عترت و قرآن پیروان همه السالمعلیهم بیتاهل و قرآن نورانی

در  و هستند وظیفه دارای کار این انجام در خود اندازهبه

 خود دینی و الهی وظیفه به آن، درست ندادن انجام صورت

 قرار خواهند مواخذه مورد و اندنکردهعمل درستیبه

قرآن جهان را در خدمت تربیت انسان دانسته است و .گرفت

باور به غیب و شناخت عقالنی و در پرتو مطالعه کتاب هستی، 

جویی و ای از رشد حقیقتعلمی آفریدگار هستی که آمیزه

پذیر تقرب به خداوند است، رشد و تربیت انسان را تحقق

دستگاه عقل و فکر انسان از راه حس، قوام و مایه و ، داندمی

گیرد. راه عبور به معقوالت از میان محسوسات قوت می

لیل، قرآن دعوت به تدبر در همین گذرد و به همین دمی

محسوسات کرده است، زیرا از همین محسوسات باید به 

إنّ »معقوالت پی برد، ولی نباید در عالم محسوس متوقف شد، 

فی خلق السموات و األرض و اختالف اللیل و النهار آليات 

یعنی در خلقت آسمان و زمین، در مشاهده » ؛«الولی االلباب

ها و دالیلی بر همین پیکر عالم و پوسته و قشر عالم، نشانه

 «.روح عالم و لب و مغز عالم است

 منابع و مآخذ

 قرآن*

 البالغهنهج**
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