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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.
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پرداختن به هویت تربیت دینی و جایگاه تجربه دینی در این حوزه با تأمل در جریانات اسالمی یک امر
ضروری است .یافتهها :این پژوهش از نوع نظری بوده که باهدف اطالع از عوامل مؤثر بر تربیت ،نظر
فالسفه و دانشمندان اسالمی درباره تربیت ،شاخصها و ویژگیهای تربیت دینی قرآنی همچنین مبانی،
اهداف ،اصول ،روشها ،موانع و راهکارهای تربیت دینی قرآنی است و مهمترین سؤال این است که تربیت
دینی قرآنی ،راهکارها و عوامل بازدارنده آن چگونه است؟ روش پژوهش از نوع تحلیلی -توصیفی بوده که
جمعآوری اطالعات بهصورت کار کتابخانهای و با مراجعه به اسناد و مدارک مربوط به موضوع پژوهش
انجام گردیده است.
نتیجهگیری :نتایج تحلیل توصیفی دادههای پژوهش نشان میدهد که تربیت یکی از مباحث موردتوجه ادیان
و مکاتب مختلف در طول قرون و اعصار بوده است و تربیت دینی و قرآنی دارای شاخصها ،ویژگیها،

کلیدواژگان:
تربیت ،دين ،قرآن ،ايمان ،فلسفه،
خانواده ،اعتدال.

مبانی ،اصول ،روشها راهکارهای خاصی است که عمل به آموزههای دین مبین اسالم و قرآن ،رفع کننده
موانع و عوامل بازدارنده آن است  .مطابق یافتههای تحقیق برای تحقق تربیت دینی و قرآنی مطلوب ،اساتید
و معلمان و خانوادهها باید با اتخاذ شیوههای نوین و اصیل ،اولین و اثربخشترین عامل در پیشبرد این امر
مهم باشند.

مقدمه

در مسیر تربیت دینی انسانها گام بردارند .نکته حائز اهمیت

تربیت ،بهویژه تربیت در بعد دینی ،جهت تکامل همهجانبه

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

انسان ،امری مقبول و دارای اهمیت اصولی است .میزان

نگاه مکتب نورانی قرآن و اهلبیت علیهمالسالم همه پیروان

اهمیت این موضوع به حدی است که بر طبق معارف قرآن و

قرآن و عترت بهاندازه خود در انجام این کار دارای وظیفه

عترت ،مهمترین دلیل بعثت پیامبران و انتخاب امامان

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

علیهمالسالم رساندن بشر به تربیت خصوصاً در بعد دینی بوده

دینی خود بهدرستی عملنکردهاند و مورد مواخذه قرار خواهند

است .هم چنین بر طبق روایات در میان انسانهای پسازآن

گرفت.

بزرگواران نیز جایگاه کسانی ارزشمندتر است که بیشتر و بهتر
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 -1بررسی واژه «دين» از جنبههای مختلف

برخورد میشود؛ آنطور که عمل کردی با تو عمل میگردد.

الف  -بررسی واژه دين در لغت

(ابن منظور ،1414،ج .)169 :16

لغویان برای واژه دین معانی گوناگونی ذکر کردهاند که برخی

طبرسی میگوید :مراد از دین فرمانبرداری است واصلش از

از آنها عبارتاند از :طاعت ،جزا ،عادت ،قهر ،استیال ،تدبیر،

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

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

(طبرسی ،1410،ج .)266 :3

کردهاند و سایر معانی را به آن بازگرداندهاند و بعضی نیز برای

صاحب کتاب قاموس قرآن نظر و قول طبرسى را در

این واژه ،بیش از بیستوپنج معنا برشمردهاند.

وجهتسمیه از قول راغب (که قبالً نقل شد) بهتر میداند و گفته

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

است که به همین دلیل شریعت را دین گفتهاند که در آن

جزا ،عادت و طاعت ذکر کرده و میگوید :واژه دین در جمله

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

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

 -کاربرد دين در آيات قرآن

در دانوالفان ،به معنای طاعت است.

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

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

برخی از مهمترین آنها عبارتاند از:

ریشههای آنها از سه حرف د  -ی – ن ،تشکیلشده ،به یک

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

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

وَ يکُونَ الدِّين کُلُّهُ لِلَّهِ  1،...دین و تسلیم و خضوع تماماً برای

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

خداست.

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

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

به شهر مدینه اطالق میشود؛ زیرا فرمان روایان در آن اطاعت

بخوانید.

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

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

مدینه شده ،بدان سبب است که کار و تالش ،آنها را منقاد و

کامل بخوانید.

مطیع کرده است .وی معنای عادت را که برخی از لغویان برای

أُمِرْتُ أَ ْن أَعْبُ َد اللَّهَ مُخْلِصاً لَ ُه الدِّينَ ،4امر شدهام که با اخالص

دین برشمردهاند ،طاعت میداند و میگوید :اینکه برخی دین

و خضوع تمام خداوند را بندگی کنم.

بر عادت اطالق میکنند اگر صحیح باشد به این جهت است

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

که وقتی نفس آدمی به چیزی معتاد گشت ،همیشه همراه

اخیر در این معنى کامالً روشن است و ریشه عَبدَ و

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

دَعَوَ قرینه آن است .این آیات کریمه داللت دارد بر اینکه

یومالدین گفتهاند ،باز بدان سبب است که همه در آن روز،

حقیقت دین تسلیم و خضوع و انقیاد مخصوصاً در

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

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

راغب میگوید :شریعت را به اعتبار طاعت و فرمانبری دین
گویند و آن مانند ملّت و طریقه است لیکن انقیاد و طاعت در

.)311 :3

آن ملحوظ است( .اصفهانی ،1412،ج )700 :1
در لسان العرب آمده است که یومُ الدِّینِ به معنی یومُ الجزاء
است .مثالً کما تَدِینُ تُدان بدان معنی است که آنطور که
مجازات کردی مجازات میشوی و بر طبق فعل و عملت با تو

1سوره مبارکه االنفال ،آیه .39
2سوره مبارکه االعراف ،آیه .29
3سوره مبارکه یونس ،آیه  ،39سوره مبارکه العنکبوت ،آیه  ،65سوره مبارکه لقماان،
آیه .32
4سوره مبارکه االزمر ،آیه .11
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 -2به معنى جزا و حسابرسی

به معنی تمام ادیانى است که بهوسیله پیامبران عرضهشده یعنى

«مالِكِ يوْمِ الدِّينِ» 5مالک روز حساب استَ « .أ إِذا مِتْنا وَ کُنَّا

همه ادیان یکى است و یکسخن گفتهاند و آن تسلیم شدن

تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنَّا لَمَدِينُونَ» 6،اگر بمیریم و تبدیل به خاک و

بهحق و خداست و اختالف مختصرى که ادیان داشتهاند در اثر

استخوان شویم ،آیا حسابرسی میشویم؟ «فَلَو ال إِنْ کُنْتُمْ غَیرَ

اختالفزمان و اختالف رشد و استعداد بشر است وگرنه همه

مَدِينِینَ تَرْجِعُونَها إِنْ کُنْتُمْ

صادِقِینَ»7،

پس اگر شما

بیحسابوکتاب میمانید او را برگردانید اگر راست میگویید.
«وَ إِنَّ عَلَیكَ اللَّعْنَةَ إِلى يوْمِ الدِّينِ» 8،و برای تو دوری از
رحمت خداست تا روز حساب« .إِنَّما تُوعَدُونَ لَصادِق وَ إِنَ
ن لَواقِع» ،9آنچه به شما وعده شده راست است و روز
الدِّي َ
حساب واقعشدنی است .در اینگونه موارد دین به معنى
حساب نیز هست و با جزا و پاداش هممعنی است.
 -3در برخی آيات دين به معنى قانون و شريعت و آيین
ن
ن قَدْ تَبَینَ الرُّشْ ُد مِ َ
الهی است مثل« :ال إِکْراهَ فِی الدِّي ِ
الْغَی» ،10در آیین الهی اجباری نیست ،راه رشد از گمراهی
مشخصشده است« .هُوَ ا َّلذِی َأرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ
الْحَقِّ» ،11او کسی است که رسولش را برای هدایت و دین و

تسلیم بهحق را گفتهاند( .قرشی ،1412،ج .)381 :2
ب  -برخی تعاريف از دين
در کتاب اسالم و تعلیم و تربیت ،نویسنده با بررسی نگاههای
مختلف به دین ،نگاههای مردود و مقبول را موردبررسی قرار
داده است .ایشان ابتدا نگاهی عوامانه درباره دین را که دین را
در حد یک رسم و عادت و عبادت تنزل میدهد موردنقد قرار
میدهد؛ در این نگاه ،دین تنها بکار بردن الفاظ وبرتری جویی
به مظاهر عقاید و رفتار کورکورانه است ،درحالیکه در منظر
دین مبین اسالم لحظهای تفکر بهتر از عبادت یکسالهای
برشمرده شده که بدون تفکر باشد .حضرت محمد صلیاهلل
علیه و اله فرمود« :اگر دیدید کسی ،بسیار نماز میخواند و
روزه فراوان میگیرد به او مباهات نکنید ،بلکه بنگرید عقل و
خرد او تا چه اندازه است ،زیرابه میزان عقلش پاداش

آیین حقیقی فرستاد« .إِنَ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُ» ،12همانا دین

میگیرد» .همچنین امام صادق علیهالسالم عقل را رهبر مؤمن

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

معرفی مینماید .این فرمایشات ،نشاندهنده ارزش عقل ،تعقل

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

و تفکر در کنار دین و دینداری است .در یک تعریف دیگر،

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

دین را ازلحاظ یک حالت درونی و روانی اینگونه معرفی

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

میکنند :دین اعتقاد به خداوندی است ذاتی که ازنظر ما غایب

مورد مینویسد :دین شناختهشده نزد خداوند ،اسالم است که

و دارای قدرتی حاکم بر قدرت ماست؛ که شئون مختلف

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

انسان را به صورتی کامل تنظیم نموده است و کیفیت رابطه

هرزمانی توسط فرستاده الهی برای بشر ارسالشده است .در

انسان باخدا و خلق را با ارسال پیامبران ارائه نموده است .اگر

قرآن هیچگاه دین بهصورت جمع کاربرد نداشته بنابراین اسالم

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

5سوره مبارکه الفاتحه ،آیه .4
6سوره مبارکه الصافات ،آیه .53
7سوره مبارکه الواقعه ،آیه .87
8سوره مبارکه الحجر ،آیه .35
9سوره مبارکه الذاریات ،آیه .6
10سوره مبارکه بقره ،آیه .256
11سوره مبارکه التوبه ،آیه .33

احوال و شئون و خضوع و خشوع نسبت به آن برانگیزد
میتواند مصداق دین را در فرد تحقق بخشد .اما در بررسی
تعاریف گوناگون از دین مطلب بسیار تعیینکننده آن است که
بدانیم هدف از دین در نگاه اسالم ،هدایت و اصالح بشر
است .در قرآن کریم پیامبر اسالم ،معلم و مربّی بشر
معرفیشده و مأموریت ایشان ،تزکیه و تعلیم انسانها بیانشده

12سوره مبارکه ال عمران ،آیه .19
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ن رَسُولًا مِّ ْنهُمْ یَتْلُو َعلَیْهِمْ آیَاتِ ِه
است« .هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّی َ

را که زکات میدهید و خشنودى خدا میجویید از فزونى

وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِن کَانُوا مِن قَ ْبلُ لَفِی

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

ضَلَالٍ مُّبِینٍ» 13.در این آیه بیانشده است که خداوند از میان

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

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

از برکت میاندازد و محو میکند ولی صدقات و بخشایش را

بر آنها بخواند و آنها را تربیت و تهذیب نموده و کتاب خدا

بابرکت فزونى میدهد .زیادى و فزونى معقول با واژه برکت

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

که از ربا باالتر و فزونتر است تعبیر شده چنانکه در مقابل آیه

آشکارا گمراه بوده و راه صحیح زندگی را نمیدانستند؛ بنابراین

وَ ما آتَیتُمْ مِنْ رِباً  ...میگوید :وَ ما آتَیتُمْ مِنْ زَکاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ

عالیترین هدف دین الهی ،تعلیم و تربیت بشر است؛ یعنی:

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

تهذیب نفس و تعدیل تمایالت و غرایز و باال بردن روح و

ریشه ربو ،به معنی فراهم آوردن موجبات فزونی و بهنوعی

عقل بشر به عالیترین سطح کماالت او.

پرورش است و ازاینرو به معنی تغذیه طفل به کار میرود؛ اما

 -2بررسی واژه «تربیت»

عالوه بر این تربیت به معنی تهذیب نیز استعمال شده است که

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

به معنی زدودن خصوصیات ناپسند اخالقی است گویا در این

ادبیات عرب چون کلمهای ناقص است مصدر آن بر وزن

استعمال ،نظر بر این بوده است که تهذیب اخالقی ،مایه فزونی

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

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

کلمه و مشتقات آن بهنوعی زیاده شدن و فزونی را میرساند.

تربیت دانست .آنچه حائز اهمیت است و در قسمت بعدی هم

مثالً به تپه «ربوه» گفته میشود زیرا نسبت به سطح زمین

خواهیم دید ،در قرآن کریم مفهوم تربیت به معنی امروزی آن

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

از ریشه «ربو» مورداستفاده چندانی نداشته است و در مواردی

است( .اصفهانی ،1412،ج .)40 :2

که این کلمه در رابطه با انسان بهکاررفته عمدتاً مفهوم رشد و

و رَبْوَة را سرزمین بلند و مرتفع معنی مینماید .همانطور که

نمو جسمی مراد بوده است؛ اما علیرغم دامنه محدودی که

خداى تعالى گوید« :إِلى رَبْوَةٍ ذاتِ قَرارٍ وَ مَعِینٍ» ،14به سرزمین

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

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

در رابطه با انسان میتواند راهگشای تحقیق ما قرار بگیرد؛

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

بنابراین معنی تربیت با توجه به ریشه ربب بهصورت زیر

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

خواهد بود :تحت نظر گرفتن و تدبیر کردن شئون مختلف

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

متربی بهگونهای که زمینه رسیدن اختیاری او به کمالی که

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

مطلوب مالک حقیقی اوست فراهم گردد.

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

 -3تربیت از ديدگاه آيات

س
خداى تعالى گوید« :وَ ما آتیاتم مِنْ رِباً لِیرْبُوَا فِی أَمْوالِ النَّا ِ

قرآن مظهر رحمت و جلوه ربوبیت خداوند و کتاب شناخت و

فَال یرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ» 15،آنچه را که به ربا میدهید تا از مال مردم

تربیت انسان است و به دلیل برخورداری از چنین هویتی،

مالتان بیشتر شود در پیشگاه خدا افزون نمیشود بلکه در آنچه

مطالعه دقیق کتاب تشریع و نظام تکوین را بهقصد دریافت
تصور روشن و واقعبینانه از آنها به بشر توصیه مینماید تا از

13سوره مبارکه بنیاسرائیل ،آیه .87
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این طریق ،راه تعالی و تکامل خود را هموار و زمینه تشکیل و

بخشهای مهم تربیت ،تربیت فرزندان است که قرآن در

تأمین زندگی آرمانی خویش را در دوجهان ،فراهم سازند.

سورههای متعدد و در ضمن بیان سرگذشت انبیا و فرزندان

ناکامی و گمراهی انسان از نگاه قرآن درصحنه زندگی ،بهاشتباه

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

در برنامهریزی ،قانونگذاری و نظام رفتار خالصه نمیشود،

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

بلکه تفسیر و تلقی غیرواقعبینانه از هستی را نیز در برمیگیرد

(انصارى شیرازى ،1429،ج .)214 :3

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

اوج آموزههای قرآن در این زمینه در سوره لقمان است که

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

خداوند متعال بهصورت مستقیم محورهای مختلف تربیتی را

بهعنوان عامل مؤثر در جهت رهایی انسان از ضاللت مطرح

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

ن رَسولًا مِنهُم یَتلو عَلَیهِم آیاتِهِ
ث فِی األُمِّیّی َ
استُ ( .هوَ الَّذی بَعَ َ

از این آیات اشاره میکنیم:

وَیُزَکّیهِم وَیُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ وَالحِکمَةَ وَإِن کانوا مِن قَبلُ لَفی

 .1وَ إِذْ قالَ لُقْمانُ الِبْنِهِ وَ هُوَ یَعِظُهُ یا بُنَیَّ ال تُشْرِکْ بِاللَّهِ إِنَّ

ضَاللٍ مُبینٍ)؛ «و کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده

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

رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها میخواند

خویش -درحالیکه وی او را اندرز میداد -گفت« :ای پسرک

و آنها را تزکیه میکند و به آنان کتاب (قرآن) و حکمت

من ،به خدا شرک میاور که بهراستی شرک ستمی بزرگ است»

میآموزد هرچند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند!»18

« .2یا بُنَیَّ آنها إِنْ تَکُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَکُنْ فی صَخْرَةٍ

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

أَوْ فِی السَّماواتِ أَ ْو فِی الْأَرْضِ یَأْتِ ِبهَا اللَّ ُه إِنَّ اللَّ َه لَطیفٌ

دارد و هر مفسر ،پژوهنده و مربی که بدان روی آورد بهگونهای

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

راهی به شناساندن نظام تربیتی قرآن میجوید و به فراخور فهم

تختهسنگى یا در آسمانها یا در زمین باشد ،خدا آن را

و توانش به تبیین دیدگاههای تربیتی این کتاب آسمانی دست

مىآورد ،که خدا بس دقیق و آگاه است»20

مییابد .همه آیات قرآن بهطور مستقیم و غیرمستقیم در مقام

ن الْمُنْکَرِ َو اصْبِ ْر
 .3یا ُبنَیَّ أَقِمِ الصَّالةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَ ِ

تربیت انسان است .یکی از بخشهای مهم تربیت ،تربیت

عَلى ما أَصابَکَ إِنَّ ذلِکَ مِنْ عَزْ ِم الْأُمُورِ؛« 21ای پسرم نماز را

فرزند است که قرآن در سورههای متعدد و در ضمن بیان

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

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

تو میرسد صبر کن همانا این از کارهای مطلوب است این آیه

و )...به مسائل تربیت فرزند (اهمیت ،محورها ،شیوهها و)...

و آیه بعدی حاوی دستورالعمل لقمان درباره عمل و اخالق

آگاهی داده است .اوج آموزههای قرآن در این زمینه در سوره

است ،در ابتدا به نماز سفارش میکند که ستون دین است به

لقمان است که خداوند متعال بهصورت مستقیم محورهای

دنبال آن به امربهمعروف و نهی از منکرمی پردازد که ضمانت

مختلف تربیتی را از زبان لقمان خطاب به فرزندش بیان نموده

اجرایی و عملی احکام الهی است و هرگز اصالح فرد بدون

است .یکی از امتیازات و ویژگیهای قرآن مجید این است که

اصالح جامعه تمام و کمال نمیشود و آنگاه به صبر سفارش

خود یک کتاب تربیتی است و همه آیات آن بهطور مستقیم و

میکند که صبر در برابر مصائب ازجمله اخالق پسندیده است

غیرمستقیم در مقام تربیت انسان در ردههای مختلف سنی ،از
خردسال تا کهنسال است .گاه این وظیفه خطیر را بهصورت
مستقیم و گاه بهصورت غیرمستقیم بیان کرده است .یکی از

19سوره مبارکه اقمان آیه .13
20سوره :لقمان آیه .16:

18سوره مبارکه الجمعة آیه 2

21سوره :لقمان آیه .17:
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و مراد از آن نگهداری نفس و خویشتنداری در امور است تا

برشمارند .گاهی نیز از روشی تربیتی نام میبرند ،درحالیکه

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

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

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

ادامه به آثاری اشاره میشود که بخش منسجمی از روشهای

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

تربیت را ارائه کردهاند ( .انصارى شیرازى ،1429،ج )215 :3

رُخ برمتاب و در زمین خرامان راه مرو که خدا خودپسندِ

 -4تربیت دينی با توجه به عقل و فطرت

الفزن را دوست نمىدارد».

مراد ما از تربیت دینی محدوده خاصی است ،هرچند تربیت

ت
«.5وَ اقْصِدْ فی َمشْیِکَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِکَ إِنَّ أَنْکَرَ الْأَصْوا ِ

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

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

وجودی انسان میگردد امّا در اینجا ،مراد از تربیت دینی ،مقابل

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

تربیت اخالقی ،اجتماعی و سایر ابعاد است و عمدت ًا حوزه

همچنین با تتبع در قرآن ،ذیل هر عنوان از روشهای تربیتی،

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

آیاتی مرتبط با آن روش ،قرار میگیرد تا ضمن آشنایی مختصر

اساس آنچه گفته شد یک معنی تربیت تدبیر نمودن امور متربی

با آن آیات ،چگونگی کاربرد این روشها در قرآن کریم روشن

است بهگونهای که مقدمات رسیدن اختیاری او به کمال مورد

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

انتظار مالک اصلیاش کامالً فراهم گردد  .در نظام تربیتی اسالم

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

انبیای الهی مأمورند که زمینه را برای رسیدن بشر به کمال

درهرحال باید به چارچوبی برای انتخاب آیات موردبحث

موردنظر پروردگارش فراهم نمایند .در اینجا الزم است تعریفی

دستیافت .ازاینرو ،آیاتی انتخاب میشود که در قالب این

از تربیت دینی با توجه به اندوختههای درونی عقل و فطرت

روشها ،قرار میگیرد .برای مجموع این روشها ،بیش از 400

انسان ارائه نماییم .اگر تربیت را تدبیر کردن امور متربی

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

بهگونهای که همه مقدمات برای رسیدن اختیاری او به آنچه

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

مورد رضای خالقش است فراهم گردد .از مهمترین این

با روش تربیتی ،توضیحاتی بهقدر کفایت ارائهشده است .مراد

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

از روش ،طریقهای است که میان اصل و هدف ،امتداد دارد و

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

عملیات تربیتی را منظم میکند و به هدف میرساند.

عقل و فطرت او پسازآن ارسال انبیای واالمقام و جانشینان

بهعبارتدیگر ،روش تربیتی نشان میدهد که چگونه میتوان از

معصوم ایشان است؛ بنابراین تربیت دینی عبارت است از اشاره

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

و برطرف کردن موانع ایجادشده در عقل و فطرت خدادادی

عملی مربی را مشخص میکند و به متربّی کمک میکند تا

متربی و سپس نهادینه کردن ارزشهای عقلی و شرعی در

شیوه کار را فراگیرد .کتابهایی که درزمینه ی روشهای

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

تربیت در اسالم یا بهطور اختصاصی ،روشهای تربیت در

مربی ،آنچه خداوند در وجود متربی از گنجینههای عقلی و

قرآن نگارش یافتهاند ،دستهبندیهای متفاوتی از روشهای

معارف فطری نهاده است ،حجاب زدایی میشود و فرد متذکر

تربیتی ،ارائه کردهاند .البته برخی تنها از چند روش تربیتی

میشود که چنین گنجینههایی را در اختیار دارد .نهادینه کردن

سخن به میان آورده و برخی خواستهاند تا همه آنها را

به معنی مستقر کردن است و نهادینه کردن ارزشها به این
معنی است که آن ارزش اوالً بهصورت «باور درونی و پایدار»

22سوره :لقمان آیه .18:
23سوره :لقمان آیه 19:
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البته این عمل کردن در دل خود از دو عنصر «انتخاب» و

یکی از بارزترین مصادیق تربیت دینی و بلکه مهمترین نمود

«رضایت» بهره میگیرد( ،بنیهاشمی.)129 :1389،

آن در حوزه احکام و عبادات ،نماز است .نماز بزرگترین

بهاینترتیب نخست باید متربی را با تذکرات عقلی و فطری و

فریضه الهی و پیشدرآمد قبولی سایر اعمال و عبادات است.

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

علی علیهالسالم در طول عمر بابرکتشان زیباترین جلوهها را در

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

نماز به نمایش گذاشتند ،او در حالت جنگ و صلح ،بیماری و

معتقد شده ،پیش از اعتقاد ،میفهمد که اینیک ارزش است.

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

پذیرفتن قلبی این فهم ،به معنی گره خوردن قلب او با آن

ساله و در همه حاالت و شرایط ،نماز مهمترین عمل او بود و

ارزش است .البته گاهی نیز ممکن است متربی علیرغم وجود

فرزندان خود را بدان سفارش مینمود .در وصیتی به امام

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

حسن علیهالسالم و تمامی خانواده و فرزندانش آنها را به نماز

این است که با فراهم کردن شرایط مناسب تربیت ،او را به

سفارش کرده میفرماید :از خدا بترسید ،از خدا بترسید درباره

سمت این اعتقاد سوق دهد و شرایط باورمندی اختیاری وی

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

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

نهتنها خود و فرزندانش به نماز اهمیت میدادند که همه پیروان

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

و شیعیان خود را به تعلیم نماز به فرزندان و سعی در تشویق

نمینشیند و «عمل بدون اعتقاد» هم دوام نمییابد و فاقد

آنان به مداومت بر آن ،فراخواندهاند .آن حضرت فرمود« :علّموا

پشتوانهی معرفتی خواهد بود( .بنیهاشمی.)129 :1389،

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

در توضیح ارزشهای عقلی شرعی نیز باید گفت :طبق آنچه

فرزندانتان نماز را تعلیم دهید و هنگام بلوغ ،آنان را به نماز

گفته شد در وجود انسان گرایشها و استعدادهایی هست که

وادارید .فریضه نماز در تربیت دینی چنان مهم است که حتی

مخرب تربیت او هستند؛ بنابراین الزم است که انسان از عقل و

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

شرع برای پرورش استعدادهای ضروری تربیت مدد بگیرد؛

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

بنابراین منشأ ارزشگذاری در پرورش استعدادها ،عقل و شرع

علی علیهالسالم خطاب به یکی از اصحاب فرمود :کودکان اهل

هستند .آنها هستند که میگویند چه رفتاری خوب و چه

خانهات را با زبان به نماز و طهارت تأدیب نما و وقتی به سن

رفتاری بد است .چه استعدادی نیکو و چه استعدادی قبیح

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

است و این دو منبع مکمل یکدیگرند .برخی از ارزشها را

بار بیشتر تجاوز نکند .نکته قابلتوجهی که در این دو حدیث

عقل بهخودیخود و مستقل از شرع کشف میکند و به آن

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

فرمان میدهد .در این حوزه ،شرع فرامین عقل را تأیید و تأکید

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

میکند .در خارج از این حوزه ،عقل انسان را بهزانو زدن در

دوره کودکی و بلوغ فرق گذاشتهاند ،در دوره کودکی تا قبل از

مکتب وحی و شرع دعوت میکند ،بنابراین لزوم مراجعه به

دهسالگی فقط سفارش به آموزش و تعلیم نماز نمودهاند و تنها

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

به اقدام زبانی و سفارش کالمی اکتفا نمودهاند ،در این مرحله

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

تأکید بر آمادگی و زمینهسازی برای اقامه نماز شده است؛ اما

ثانیاً ،اساس و بنیان تربیت ارزشمدار را عقل تشکیل میدهد.

در سن دهسالگی هرچند هنوز بهحّد بلوغ نرسیده امّا به علت

 -نماز

رشد مناسب کودک در این سن و تا حدودی رسیدن به سن
تمییز و تشخیص ،تأکید عملی بر اقامه نماز است و آنگاهکه به
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سن بلوغ رسیدند تأکید بر واداشتن آنها به نماز و ترک نکردن

آیه باشد را بر مداومت بر آن توصیه مینمودند .امام حسین

آن است.

علیهالسالم میفرماید :پدرم مرا به خواندن دعای جوشن کبیر و

 -آموزش قرآن

حفظ و بزرگداشت آن توصیه نمودند و سفارش کردند که در

قرآن کتاب آسمانی و مهمترین منبع اسالمی است ،قرآن

هنگام وفاتشان آن را بر کفنشان بنویسم و آن را به خانوادهام

سرچشمه معارف الهی است و در تربیت دینی جایگاهی بس

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

عظیم دارد .علی علیهالسالم در نامه تربیتی خود به فرزندش

روایات برای دعا اوقات خاصی بیشتر مورد تأکید قرارگرفته و

امام حسن علیهالسالم بعدازآنکه بر اهمیت تربیت و تسریع در

برخی دعاهای خاص در اوقات خاص واردشده ،امّا علی

آن تأکید مینمایند ،نخستین اقدام خود را تعلیم و آموزش

علیهالسالم در سیره تربیتی خود هر فرصت مناسب را مغتنم

قرآن و معارف و احکام حالل و حرام آن بیان میکند ...:واَنْ

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

ابتدئک بتعلیم کتاباللّه و تأویله وشرایع االسالم و احکامه و

هنگام غذا خوردن فرزندش امام مجتبی علیهالسالم را به دعایی

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

همیشگی سفارش نموده و در ضمن آن به نقش تغذیه و

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

سالمتی جسمانی برای انجام عبادات و نیز وسیله بودن غذا

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

برای توان عبادت بیشتر ،اشاره مینماید؛ آن حضرت فرمود:

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

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

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

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

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

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

مقررات و دستورات حالل و حرام آن وامرو نهی آن پایبند

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

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

بدنی و اَنْ تشجعنی بقوّته علی عبادتک و ان تلهمنی حسن

بر خود الزم بدانی چراکه قرآن عهدنامهای است از سوی

التحرز من معصیتک .امام علی علیهالسالم به دلیل اهمیت دعا

خداوند تبارکوتعالی به خلق خود ،پس واجب است بر هر

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

مسلمانی که در هرروز به عهدنامه خود بنگرد ولو پنجاه آیه

فرزندان خود تعلیم دعا مینمودند بلکه در واپسین لحظات

باشد( .انصارى شیرازى ،1429،ج .)186 :3

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

 -تعلیم دعا

چنانکه در همان حالت حساس احتضار به فرزند خویش امام

در تربیت دینی ،دعا و درخواست از خداوند جایگاه ویژهای

حسن علیهالسالم دعایی را تعلیم نمودهاند( .انصارى

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

شیرازى ،1429،ج .)214 :3

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

 -5نیاز انسان به فطرت خداشناس و عقل نوری الذات در

متعال در میان میگذارد و در پرتو آن به سکون و آرامش نائل

تربیت

میآید .علی علیهالسالم در سیره تربیتی خویش به عنصر دعا

همانطور که پیشازاین نیز ذکر گردید مخاطب ما در تربیت

اهمیت زیادی قائل شدهاند .آن حضرت هم دعاهایی را به

انسانی است که دارای فطرت خداشناس و همچنین عقل

فرزندان خود تعلیم میدادند و هم آنان قرآن عهدنامهای است

تشخیصدهندهای است که کار را تا حد زیادی برای او ساده

از سوی خداوند تبارکوتعالی به خلق خود ،پس واجب است

نموده است .اگر متربی در اعماق وجودش خداشناس نبود نه

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

تنها کار برای مربیان سخت و دشوار میگردید بلکه انبیای الهی
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هم توفیقی در هدایت بشر کسب نمینمودند ،همچنین اگر نور

حقیقت بشناسانند به آنها که تو چه خالق مهربانی داری.

عقل که روشنکنندهی خوبیها زشتیها برای بشر نمیبود نیز

دفائن ،گنجهایی را میگویند که در زیرخاک است؛ چون

وضع برای انجام تربیت بسیار سخت میگردید .بر اساس

زیرخاک است و خاک رویش را گرفته انسانها از روی آن راه

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

میروند ولی نمیفهمند زیر پایشان گنج است« ،اشاره» برطرف

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

کردن خاکهاست .همچنین طبق فرمایش حضرت علی

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

علیهالسالم مهمترین کار انبیا برای انسانهایی که به نور عقل

حقایقی گردیده است که اینهمه ،نقشی اساسی در زندگی

مسلح و مزین هستند همان زدودن غبارهای غفلت از روی

دنیوی و حیات اخروی او دارد؛ بنابراین انسانها گذشته از

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

اینکه کجا و در چه خانوادهای پا به عرصه وجود گذاشته

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

باشند طبق معرفی اسالم فطرتاً خداشناس هستند و میدانند

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

خالقی دارند و این دانستن هم از عمق جانشان نشأت میگیرد.

انسانیاش متذکر کند و به او بفهماند که پیامد خوب و

پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد صلیاهلل علیه و اله

بدکردارش را حتی اگر ذرهای باشد خداوند به او برمیگرداند،

فرمودهاند« :کُلُّ مَوْلُود يولَ ُد عَلَى ا ْلفِطْرَةِ حَتَّى يکُونَ أَ َبوَا ُه

این خوفورجای ایجادشده انسان را به اصالح رفتار ناشایست

يهَوِّدَانِهِ وَ ينَصِّرَانِهِ»؛ همه فرزندان که به دنیا میآیند بر اساس

و رعایت سفارشهای عقل تشویق و ترغیب مینماید .در این

فطرت «خداشناس» به دنیا میآیند تا اینکه والدینش او را

کار نهچندان مشکل یکی از سفارشهای مهم مربی باید رعایت

یهودی و نصرانی مینمایند؛ بنابراین برای یادآوری این خدای

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

قادر و مهربان که یکی از مهمترین شروط رساندن انسان به

عقلش بیشتر استفاده کند نورانیت آن را بهتر درک خواهد

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

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

انداخت که در اعماق وجودش میشناسد و او را آنگونه که

میکند و با روشهای تربیتی به او میآموزد که تو اگر به

روایات گفتهاند مانند معاینه مالقات کرده است .نکته مهمی که

اندوختههای الهی وجود خودت توجه کنی و بهفرمان وجدان

الزم است در اینجا موردتوجه قرار گیرد این است که روش

و عقل الهی خودت گوش کنی شاهراه هدایت در دسترس تو

پیامبران برای تربیت مردم همین بوده است ،آنان بهجای اثبات

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

خدا ،مردم را متذکر مینمودند به خدایی که آشنای

مهمات چیزهایی را میدانی که خالقت دوست دارد یا از تو

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

نمیپسندد .فقط کافی است که به آنچه میدانی عمل کنی و

حضرت علی علیهالسالم میفرماید« :فَبَعَثَ فیهِمْ رُسُلَهُ و واتَرَ

توجه به اندوختههای فطری و عقالنی وجودت بنمایی.

اِلَیهِمْ اَنبیاءَهُ لِیستَادوهُمْ میثاقَ فِطرَتِه وَ يذَکِروُهُم مَنسِی نِعمَتِه

همچنین در این مرحله به متربی سفارش میشود که از

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

کمکهایی که خداوند برای تقویت عقل قرار داده و در

(خداوند) پیامبران را پشت سرهم فرستاد تا آن پیمان فطری
الهی را از آنها بخواهند و نعمتهایی که به آنها داده و

روایات بهعنوان جنود عقل معرفیشدهاند بیشتر و بهتر استفاده
نماید.

فراموش کردهاند به یادشان بیاورند و خاکها را از روی
گنجینههای عقل بردارند .بهعبارتدیگر آنها را بر جاده فطرت
و طبیعتشان بیندازند ،موانع فطرتشان را برطرف کنند و در
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 -6نیاز انسان به شناخت دشمنان تربیت و راههای مقابله با

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

آن

مهار کردن آن و مقابله با خواهشهای وسوسهانگیز اوست.

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

حضرت علی علیهالسالم در این خصوص میفرماید« :مَن

تربیت غیر از کمکهایی که مانند فطرت و عقل دارد دشمنانی

ب هَوا ُه عَقلَهُ افتَضَح» ،کسی که
غَلبَ عَقلُ ُه هَوا ُه اَفلحَ وَ مَن غَل َ

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

عقلش بر هوای نفس غالب باشد به رستگاری و سعادت نائل

به خطرات و پرتگاههای راه ،قبل از افتادن در آنها آشنایی پیدا

میرود و آنکس که عقلش مغلوب تمایالت نفسانیاش باشد،

کنیم و هر کس از خطرات مسیری که میرود ناآگاه باشد

سرانجام رسوا و مفتضح میگردید( .نوری محدث ،1405،ج :2

ضررها و آسیبهای فراوانی را متحمل میشود .در این قسمت

.)287

با برخی دشمنیهایی که در مسیر دینداری و تربیت اسالمی

امام صادق علیهالسالم نیز در این مورد میفرماید« :نفس

وجود دارد آشنا میشویم .این دشمنان دودستهاند؛ یکی دشمنی

خودت را ازآنچه برایش ضرر دارد ،بازدار ،قبل از اینکه روح

هوای نفس و دیگری دشمنی شیطان.

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

 -دشمنی هوای نفس

طلب اسباب معیشت میکوشی ،همانا نفس تو درگرو اعمالت

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

خواهد بود»( .کلینی ،1429،ج .)455 :2

نفس تو ،نزدیکترین دشمن نسبت به نان برشتی .رسول اکرم

بنابراین تبعیت و پیروی از هوای نفس ،بیچاره کننده آدمی

ک التّی بَینَ
صلیاهلل علیه و اله فرمود« :اَع َد ی عَدوِّکَ نَفسَ َ

است و صاحبش را با آرزوهای طوالنی خود سرگرم کرده و از

جَنبَیكَ» ،دشمنترین دشمنان ،نفس توست که در بین دو

توجه به تربیت دینی و معنویات بازمیدارد ،به همین جهت

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

پیامبر اکرم و امامان علیهمالسالم همیشه از خدامی خواستند که

درجه دشمنی و عداوت نفس ،از آن تعبیر به «نفس امّاره» یا
امر کننده انسان به کارهای زشت ،شده است ،چنانکه قرآن
مجید از قول حضرت یوسف علیهالسالم نقل میکند« :وَمَا
ی إِنَّ
ال مَا رَحِمَ رَبِّ َ
أُبَرِّىءُ َنفْسِی إِنَّ النَّفْسَ ألَمَّارَة بِالسُّوءِ إِ َّ
رَبِّی غَفُور رَّحِیم» ،من هرگز نفس خود را تبرئه نمیکنم ،نفس
سرکش ،بسیار به بدی میکند مگر آنکه پروردگارم رحم کند .
و امیر مؤمنان علیهالسالم دراینباره چنین میفرماید« :إنّ النَّفسَ
لَأمّارَة بالسُّوءِ و الفَحشاءِ ،فمَنِ ائتَمَنَهاخانَتهُ ،ومَنِ استَنامَ إلَیها
ی عَنها اَورَدَتهُ شَرَّ المَوارِدِ» ،بهراستیکه این
ض َ
أهَلَکَتهُ ،ومَن رَ ِ
نفس ،بسیار انسان را به زشتی و بدی فرمان میدهد .هرکس او
را امین پندارد به وی خیانت کند و هر کس به آن مطمئن شود
هالکش سازد و هر کس از او خشنود گردد او را به بدترین
جایگاه بکشاند .ازاینرو یکی از رسالتهای پیامبران و
پیشوایان معصوم علیهالسالم ،متذکر نمودن انسان نسبت به این
دشمن درونی و خطرناک است .آری ،هدایتگران الهی مهربانانه
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هیچ گاه آنان را به خودشان وانگذارد .چراکه کامالً به دشمنی
و عداوت نفس آگاه بودند.
 دشمنی شیطانیکی از بزرگترین دشمنان هدایت و تربیت ،شیطان است که
همه انبیای الهی خطر بزرگ این دشمن خطرناک را به پیروان
خود گوشزد نموده آنها را از افتادن در دامهای شیطان بر حذر
داشتهاند .بامطالعه قرآن این حقیقت را درمییابیم که خداوند
متعال در این کتاب هدایت ،نقش شیطان را بهعنوان دشمن
بزرگ بشریت در مسیر هدایت و بندگی پروردگار به او
گوشزد نموده و با او عهد و پیمان بسته است که بجای پیروی
و تبعیت از فرامین شیطان که تماماً به ضرر آدمی است ،از
فرمانها و دستورات خالق مهربان خود تبعیت نمایند تا به
فالح و سعادت دست پیدا کنند .شیطان به ذات پروردگار
قسمخورده ،بر سر راه مستقیم الهی بنشیند و همه مردم را اغوا
نماید .این قرآن کریم است که در آیات زیر ما را از دشمنی
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شیطان آگاه میکند« :قالَ رَبِّ بِما أَغْوَیتَنی لَأُزَینَنَّ لَهُمْ فِی

سرپیچی کرد سوگند یادکرد که یاد خدا را به هر طریقی از دل

الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِینَّهُمْ أَجْمَعینَ إِالَّ عِبادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصینَ قالَ هذا

بندهها بیرون کند و در این راهدست از تالش برندارد لذا در

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

قرآن آمده که شیطان میگوید از هر چهارسو راه را بر بنده

نمودی ،زندگی زمین را برایشان تزیین میکنم و همه بندگانت

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

بهجز خالصان و برگزیدگان از میان آنها را گمراه مینمایم.

أَغْوَیتَنِی ألَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَکَ الْمُسْتَقِیمَ ثُمَّ آلتِینَّهُم مِّن بَینِ

خداوند فرمود این راهی راست بهسوی من است« .قالَ

ن أَیمَا ِنهِمْ وَعَن شَمَآ ِئلِهِمْ وَ َال تَجِدُ
أَیدِیهِمْ وَمِنْ خَلْ ِفهِمْ وَعَ ْ

فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِينَّهُ ْم أَجْمَعینَ» ،شیطان گفت به عزتت قسم ،همه

أَکْثَرَهُمْ شَاکِرِینَ» ،شیطان گفت :پس به سبب آنکه مرا به

را اغوا و گمراه میکنم .این دشمن قسمخورده انسان تالش

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

مینماید به هر طریق ممکن انسانها را از راه مستقیم

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

دورنمایید و به گمراهی و فالکت دچار نماید .شیطان همواره

طرف راست و چپشان بر آنان میتازم بیشترشان را شکرگزار

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

نخواهی یافت.

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

 -7نیازمندی انسان به مساعدتهای الهی در مسیر تربیت

روزگار ما به فرموده پیامبر بزرگوار اسالم صلیاهلل علیه واله،

اینکه ما انسان را اینگونه بدانیم که در جریان تربیت مستقل

راه امام علی علیهالسالم و فرزندان بزرگوارشان است .پیامبر در

است یا وابسته و اینکه خودش باید بهتنهایی گلیم خود را از

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

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

شما به رعایت آن مأمور شدهاید و پس از من ،علی

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

(علیهالسالم) و سپس فرزندانم که از صلب اویند امامان و

خواهد داد .در منظر دین اسالم و قرائت مترقی اهلبیت

پیشوایان شمایند که خلق را به راه است هدایت میکنند و

علیهمالسالم که جانشینان حقیقی پیامبر اسالماند انسان نیازمند

پیوسته روی بهسوی حقدارند( .طبرسی ،1403،ج .)63 :1

مساعدت و کمکهای الهی در مسیر تربیت است که اگر خود

آیا شیطان به این هدف خود رسیده است؟ این دشمن

را از این کمکها بهرهمند ننماید متضرر میشود و به اهداف

خطرناک از همان ابتدای رحلت پیامبر برای منحرف کردن

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

اسالم ناب محمدی صلیاهلل علیه واله تمام نیروی خود را به

مساعدتها اشاره خواهیم نمود.

کار گرفت و با کمک غاصبان خالفت امیرالمؤمنین علیهالسالم

 -کمك خداوند در کسب معرفتهای دينی

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

یکی از موردنیاز انسان به مساعدت الهی در شناخت خود

گرفت و هرروز به گمراهیها افزود .اینکه توانست عدهای از

خداوند است که مهمترین رکن تربیت به شمار میآید ،در

مسلمانها را از خاندان پیامبر صلیاهلل علیه و اله و

دعای ابوحمزه میخوانیم« :بِکَ َعرَفْتُکَ وَ اَنْتَ دَلَلْتَنى عَلَیکَ وَ

ادامهدهندگان راه ایشان دور کند و امامان را به حاشیه براند و

دَعَوْتَنى اِلَیکَ وَ لَوْال اَنْتَ لَمْ اَدْرِ ما اَنْتَ» ،بهوسیله خودت من

حتی مردم را به جنگ با ایشان بکشاند و اتفاقات دلخراش

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

صحرای کربال را رقم بزند و امروز موجب طوالنی شدن غیبت

خواندى و اگر تو نبودى من نمیدانستم که تو کیستى.

آخرین امام از نسل پیامبر ،حضرت مهدی «عج» شده یعنی

همچنین انسان در شناخت هدایتگران الهی نیز محتاج یاری

موفق بوده است.هنگامیکه شیطان از اطاعت پروردگار متعال

خداوند است؛ در دعای زمان غیبت میخوانیم« :اللَّهُمَّ عَ ِّرفْنِی
ک لَمْ أَعْرِفْ نَبِیکَ ال َّلهُمَّ عَرِّ ْفنِی
نَفْسَکَ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی نَفْسَ َ

24سوره مبارکه الحجر ،آیه .41-39
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ک إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی رَسُولَکَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَکَ اللَّهُمَّ
رَسُولَکَ فَإِنَّ َ

رفتار و برخورد کرد .در حقیقت ،اصول کاربردى ،بر اصول

ت عَنْ دِینِی»،
ک ضَ َللْ ُ
ک إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی حُجَّتَ َ
ک فَإِنَّ َ
عَرِّفْنِی حُجَّتَ َ

محتوایى منطبق است ،گرچه دو مقوله جداى از یکدیگرند.

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

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

نمیتوانم نسبت به پیامبرت شناخت پیدا کنم .خدایا! پیامبرت

یک فرد فراهم شود بهطوریکه بتواند آن کار را به انجام

را به من بشناسان که اگر پیامبرت را نشناسم حجتت را

برساند و اگر آن کار ،کاری خداپسندانه باشد ،جور شدن

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

مقدمات انجام آن را توفیق الهی میگویند .پس توفیق الهی

اگر حجتت را نشناسم در دینم گمراه میشوم.اساساً انسان در

یعنی فراهم شدن اسباب انجام نیکیها توسط خداوند .در

همه معرفتهای دینی محتاج یاری خداوند است .بنابراین،

فرهنگ اسالمی هم مربیان در انجام تربیت نیازمند توفیقات

نعمت الهی معرفت به انسان از سوی خداوند داده میشود و

الهی هستند و هم متربیان در پذیرش و دریافت آن نیازمند

این نعمت یک رزق معنوی است و مانند سایر نعم الهی

یاری خداوند هستند .قرآن کریم از زبان پیامبر الهی حضرت

بهصورت ابتدایی و بدون استحقاق انسان به او داده میشود و

شعیب بیان میکند که ایشان برای انجام هدایت و اصالح

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

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

اضافه مینماید؛ و این وعده خداوند در قرآن است« :لَئِن

که حتی انبیاء الهی هم در تربیت دینی محتاج یاری خداوند

شَکَرْتُمْ ألَزِیدَنَّکُمْ وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ» 25.ونیز اینکه

إلصْالَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِیقِی إِالَّ
هستند« :إِنْ أُرِيدُ إِالَّ ا ِ

در سوره مبارکه حمد بندگان مسلمان موظف شدهاند روزی

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

 10بار فرمان خداوند را تکرار کنند که اهدنا الصراط المستقیم

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

اشاره به همین نیاز انسانها به هدایت الهی است.

نیست .بر او توکّل کردهام و بهسوی او بازمیگردم.

 -نقش توفیقات الهی در تربیت

نتیجهگیری

در اسالم ،براى رسیدن به هدف تعلیم و تربیت از روشهایی

اگرچه توجه به فلسفه تربیت ،پیشینهای تاریخی به قدمت خود

استفاده مىشود که در اصول ،با اهداف و محتواى تعلیم و

تربیت دارد و هر مربی و نظام تربیتی بهگونهای دیدگاههای

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

زیربنایی و فلسفی این حوزه معرفتی را نیز به بحث گرفته

تربیت ،هدف مقدس است ،روشهای رسیدن به آن هدف هم

است ،ولی جداسازی فلسفه تربیت از روش تربیتی همچنان

از تقدسى خاص برخوردار است .روش ،وسیلهاى است براى

فلسفه سایر علوم ،گذشته چندان درازی ندارد .تعریفهایی که

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

برای (فلسفه تربیت) ارائهشدهاند ،بهصورت روشن و تا

بلکه چون در همه آنها جهت الهى مطرح است ،باهم ارتباطى

حدودی همصدا پیوند بایدهای نظام اخالقی را با مباحث کلی

تنگاتنگ دارند .بنابراین ،اصولى که ما بهعنوان روش تربیتى در

و فلسفی تردیدناپذیر میدانند ،از آن جمله گفتهاند :عناصری

عمل به کار مىبریم ،باید هم مبناى محتوایى و عقیدتى داشته

که تشکیلدهنده یک نظام تربیتی هستند و بهصورت نظامدار و

باشد و هم مطابق با خصوصیات فطرى و عاطفى و طبیعى

منطقی باهم ارتباط دارند ،در حقیقت برآمده و متأثر از

انسان باشد .بهعنوانمثال ،برخوردهاى انسان در تعلیم و تربیت

پرسشها و بحثهای کلیاند که ماهیت فلسفی و وجود

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

شناختی دارند و از چیستی انسان (موضوع تربیت) و

برخورد کند .هم باید درست گفت و هم باصداقت و درستى،

ارزشهای انسانی (محتوای قابلانتقال به تربیت شونده) که دو

25سوره مبارکه ابراهیم ،آیه .7

26سوره مبارکه هود ،آیه .88
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عنصر اساسی در نظام تربیتی میباشند ،سخن میگویند.جان

محسوسات کرده است ،زیرا از همین محسوسات باید به

دیوئی مینویسد …:اگر بخواهیم تعلیم و تربیت را بهعنوان

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

جریان تشکیل گرایشهای اساسی ،عقالنی و عاطفی نسبت به

فی خلق السموات و األرض و اختالف اللیل و النهار آليات

طبیعت و همنوعان تلقی کنیم ،در این صورت ممکن است

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

فلسفه را بهصورت تئوری کلی یا اساس فطری تعلیم و تربیت

همین پیکر عالم و پوسته و قشر عالم ،نشانهها و دالیلی بر

تعریف کنیم.یکی از بارزترین ویژگیهای انسان تربیتپذیری

روح عالم و لب و مغز عالم است».

اوست که از آغاز پیدایش شروعشده ،در طول تاریخ ادامه

منابع و مآخذ

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

*قرآن

است که پیشرفت نموده موجودات روی زمین متمایز گردید و

**نهجالبالغه

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

 .1ابن منظور ،ابوالفضل ،جمالالدین ،محمد بن مکرم.

پرورش نسل است ،این پرورش هم از طریق تربیت میسر
میگردد  .تربیت مصدر باب تفعیل از ماده (ربی _ یربو) به
معنای رشد است .رشد دادن و یا فراهم کردن زمینه رشد و
شکوفایی استعدادها ،مهمترین دوران تربیت و رشد و نمو
برای انسان دوران کودکی او است زیرا در این دوران کودک
فرمانبردار است.از مهمترین مقدماتی که خدای متعال برای
انسانها تدبیر نموده و زمینه را برای رسیدن آنها به ایمان،

( .)1414لسان العرب ،ج ،16دار الفکر للطباعة و النشر و
التوزیع ،دار صادر،لبنان ،چاپ سوم.
 .2ابوالحسین ،احمد بن فارس بن زکریا .)1404( .معجم
مقائیس اللغة ،ج ،2انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه
علمیه قم،ایران ،چاپ اول.
 .3شهید ثانی زینالدین بن علی .)1364( .آداب تعلیم و تعلم
در اسالم ،ترجمه منیه المرید فی آداب المفید والمستفید،

بندگی و اطاعت پروردگارشان فراهم کرده ،عقل و فطرت

مترجم سید محمدباقر حجتی ،تهران دفتر نشر فرهنگ

ایشان و پسازآن ارسال انبیای واالمقام و پس از آنها

اسالمی.

جانشینان معصوم ایشان است .نکته حائز اهمیت در ترویج و

 .4اصفهانی ،حسین بن محمد راغب .)1412( .مفردات الفاظ

گسترش تربیت دینی در جامعه آن است که از نگاه مکتب

القرآن ،ج ،2دار العلم  -الدار الشامیة ،سوریه ،چاپ اول.

نورانی قرآن و اهلبیت علیهمالسالم همه پیروان قرآن و عترت

 .5اصفهانی ،مجلسی دوم ،محمدباقر بن محمدتقی.)1410( .

بهاندازه خود در انجام این کار دارای وظیفه هستند و در

بحار األنوار،ج ،3مؤسسه الطبع و النشر ،بیروت ،لبنان ،چاپ

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

اول.

بهدرستی عملنکردهاند و مورد مواخذه قرار خواهند

 .6انصارى شیرازى ،قدرت اهلل .)1429( .موسوعة أحکام

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

األطفال و أدلتها ،ج ،3چاپ اول ،قم ،مرکز فقهى ائمه اطهار

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

(ع).

علمی آفریدگار هستی که آمیزهای از رشد حقیقتجویی و
تقرب به خداوند است ،رشد و تربیت انسان را تحققپذیر
میداند ،دستگاه عقل و فکر انسان از راه حس ،قوام و مایه و
قوت میگیرد .راه عبور به معقوالت از میان محسوسات
میگذرد و به همین دلیل ،قرآن دعوت به تدبر در همین

 .7ابن طاووس ،علی بن موسی .)1330( .جمال األسبوع
بکمال العمل المشروع ،مترجم عباس القمی؛ مصحح
ابوالقاسم بن محمدتقی ،تهران :شیخ احمد شیرازی.
 .8بنیهاشمی ،محمد .)1389( .درآمدی بر تربیت عقالنی،
انتشارات منیر ،تهران ،چاپ اول.
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 .9سید رضی ،محمد .)1414( .نهج البالغة ،در یک ج،

 .14کلینی ،ابوجعفر ،محمد بن یعقوب .)1429( .الکافی (ط -

مؤسسه نهجالبالغه ،قم  -ایران ،چاپ اول.

دار الحدیث)،ج ،2دار الحدیث للطباعة و النشر ،قم  -ایران،

 .10طبرسی ،احمد بن علی .)1403( .االحتجاج 1 ،ج ،نشر

چاپ اول.

مرتضی ،مشهد  -ایران ،چاپ اول.

 .15مصطفوی ،حسن .)1402( .التحقیق فی کلمات القرآن

 .11طبرسی ،امین االسالم ،فضل بن حسن.)1410( .

الکریم ،ج ،3مرکز الکتاب للترجمة و النشر ،تهران  -ایران،

مجمعالبیان ،ج ،3مجمع البحوث اإلسالمیة ،مشهد  -ایران،

چاپ اول.

چاپ اول.

 .16نوری ،محدث ،میرزا حسین .)1408( .مستدرک الوسائل

 .12فراهیدی ،خلیل بن احمد .)1410( .کتاب العین ،ج،8

و مستنبط المسائل ،ج ،2مؤسسه آل البیت علیهمالسالم،

نشر هجرت ،قم  -ایران ،چاپ دوم.

بیروت  -لبنان ،چاپ اول.

 .13قرشی ،سید علیاکبر .)1412( .قاموس قرآن ،ج ،2دار
الکتب اإلسالمیة ،تهران  -ایران ،چاپ ششم.
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