
 نسرین تولیت  ھا تربیت دینى؛ مبانى و روش    
  
و عدالت در ھمھ سطوح آن بھ دست انسان ھا، یكى از اھداف مھم « قسط»تحّقق  

 ھاى آسمانى است: بعثت انبیا و نزول كتاب
لقد أرسلنا رسلنا بالبّینات و أنزلنا معھم الكتاب و المیزان لیقوم » 

 ٢٥حدید/ « الناس بالقسط
مان را با حجت ھاى روشن و ھویدا فرستادیم و با ایشان  امبرانھر آینھ پی» 

و ترازو فرو فرستادیم تا مردم  - كھ وسیلھ تمییز حق از باطل است  - كتاب 
 «بھ داد و انصاف برخیزند.

انسان بر اساس آموزه ھاى دینى، زمینھ ساز برپایى قسط « تربیت»بنابراین،  
صلى  علیھ وآلھ وسلم تكمیل  ر اكرمو گسترش عدالت است. از این رو، پیامب

ى بعثت  التّمم »نماید:  مكارم و فضایل اخالقى را ھدف بعثت خود بیان مى اّن
 «.مكارم األخالق

كسى كھ »بدین ترتیب، این سخن پیغمبرصلى  علیھ وآلھ وسلم كھ فرمودند:  
ان دھنده نش« اش گرسنھ باشد بھ من ایمان نیاورده است سیر بخوابد و ھمسایھ

این است كھ مكارم اخالق تنھا در چند اصل مھم اخالقى مانند راست گویى و 
شود، بلكھ نظام ھاى اقتصادى، سیاسى، فرھنگى و روابط  وفاى عھد خالصھ نمى

اجتماعى را تا رسیدن بھ نقطھ مطلوب كھ ھمان ایجاد عدالت است، تحت تأثیر 
 دھد.  قرار مى

صلى  ى اسالم، باید قرآن و سیره پیامبر اكرمبراى شناخت كامل نظام تربیت 
علیھ السالم را بھ روش تطبیقى، محور   علیھ وآلھ وسلم و ائمھ طاھرین

ھاى صحیح بازشناسى و تكمیل  مطالعھ و تحقیق قرار دھیم تا روایات و دیدگاه
اند كھ قرآن را كمتر محور  شوند. اما، ھمواره حجاب ھا و موانعى سبب شده

 حقیق قرار دھیم و از آن ھدایت بجوییم. درس و ت
قرآن كریم، با تعبیرھاى گونھ گون بھ این حجاب ھا اشاره نموده است؛ از  

، ٥٦، انعام/ ٢٨، كھف/ ٣٠، فرقان/ ٤٦و  ٤٥جملھ در سوره اسراء، آیات 
 فرماید: مى ٢٤و در سوره محمد، آیھ  ٨٨، بقره / ٥فّصلت/ 

رون القرآن أم على ق»  اندیشند یا  آیا در قرآن نمى« »لوب أقفالھاأفال یتدّب
 «بر دلھا )شان( قفلھاست؟ 

ھمچنین، دانش ھاى غرور انگیز اكتسابى؛ تفسیرھایى از قرآن كھ در آنھا  
مفسر بجاى تبیین مقصود و مراد كالم خدا، ھنر و دانش خود را بھ تفسیر 

رآن را جز با نشستھ است، تنگ نظرى و تحجرى كھ در چھره تعبد، تفسیر آیات ق
توان از  شمارد؛ حسادت، خودبزرگ بینى و مانند آن را مى روایات، جایز نمى

جملھ حجاب ھا و قفل ھایى دانست كھ گوش و چشم و قلب انسان را از شنوایى و 
 گردند. دارد و مانع تدبر و ھدایت پذیرى از قرآن مى بینایى و تفكر باز مى

اصلى خوارى و سرافكندگى، حیرت و  سوگمندانھ، باید اعتراف كرد كھ علت 
سرگردانى، پراكندگى و اختالف و خود باختگى برخى از مسلمانان جھان، ھمین 

 آن شده است. « اقوم»حجاب ھا است كھ مانع فھم قرآن و پیروى از ھدایت 
تربیت، مھم ترین و ظریف ترین مسئلھ اى است كھ در شمار وظایف ھمھ انسان  

مسئلھ از چنان اھمیتى برخوردار است كھ بى دانش و  گیرد. این ھا قرار مى
 توان بدان پرداخت و بھ نتایج آن خوش بین بود.  بینش صحیح و كامل نمى

تواند  یكى از موضوع ھاى مھم علم تربیت این است كھ معلم و مربى چگونھ مى 
در روح و جان متعلم تحولى شگرف بھ سوى خیر و صالح پدید آورد كھ آثار آن 

پایان عمر ادامھ یابد؟ گو اینكھ حالت ھاى روحى و روانى انسان ھا تا 
 ھمواره تحت تأثیر انواع تمایالت و كشش ھاى درونى و بیرونى است.

براى دستیابى بھ پاسخ پرسش فوق باید بھ آموزه ھاى ژرف قرآن كھ كتاب  
 تربیت است مراجعھ كرد و پیش نیازھا، شیوه ھا و عوامل مؤثر در تربیت را

ھا و بینش  كھ قرآن مطرح كرده است، دریافت. در این نوشتار بھ برخى از روش
 پردازیم.  ھاى انسان شناختى تاثیرگذار در فرایند تربیت مى

پیش از ھر چیز باید بھ این واقعیت اشاره كرد كھ دستیابى بھ حقایق قرآنى  
م ھدایتى توان از آن بھ فھ نیازمند فھم خاص از آیات وحى است فھمى كھ مى

 یاد كرد. 
قرآن، كالم و سخن خدا و كتاب ھدایت و تعلیم و تربیت است، كھ راه ھاى رشد  

و تكامل فرد و جامعھ را بھ بھترین شیوه، بیان كرده است. بنابراین، تعامل 
ما با قرآن باید بر اساس ھدایت جویى از كالم خدا باشد، تا بتوانیم مبانى 

دریابیم. در این میان، سبك ویژه و اسلوب بى و شیوه ھاى تربیتى قرآن را 
نظیر داستان ھاى قرآن بویژه پردازش داستان انبیاء، اولیاء، حكما و غیر 

توان بسیارى از  آن از جایگاه خاص و مھمى برخوردار است بھ گونھ اى كھ مى
ھاى تعلیم الھى و تربیت ربوبى را از شیوه داستان سرایى  ھا و شیوه روش

م و تبیین نمود. فھم ھدایتى قرآن، مھم ترین مبنا در تربیت قرآن، ترسی



دینى است. زیرا، مشكالت و مسائل مختلف انسان را در عرصھ ھاى گوناگون 
 گردد.  نماید، این امر موجب پایدارى تربیت دینى مى زندگى، تبیین و روشن مى

یدارى فھم ھدایتى قرآن ر تبیین و حل مشكالت و مسائل اساسى انسان  ر پا 
 تربیت دینى 

  
 روشھاى تربیت  
 ھاى اخالقى . حكمت، عیار سنجش فضیلت١ 
امروزه، در مكتب ھایى مانند لیبرالیسم، خواست اكثریت، عیار سنجش فضایل  

اخالقى و انسانى است. حال آن كھ در اسالم، معیار سنجش فضایل اخالقى دانش و 
سد بر صالح، مشروعیت ندارد حكمت است؛ از این رو حكومت جاھل بر عالم و فا

باشد. بنابراین، عنوان عوام فریب  و مقام عالم پرھیزكار از ھمھ باالتر مى
حكومت مردم بر مردم در مكتب اسالم جایگاھى ندارد و حكومت عالم و حكیم 

 مطلق، خداوند متعال، اصل است. 
  
 . جھت بخشى بھ نیروھا ٢ 
ت ھویت بخشیدن بھ آدمى و بكارگمارى اسالم، قواى جسم و جان انسان را در جھ 

آن نیروھا در مسیر رشد و تكامل فرد و اجتماع، ھدایت نموده است تا از 
تباھى آن در امور بیھوده و آسیب زا جلوگیرى كند. زیرا، عامل بسیارى از 

بیمارى ھاى روحى و روانى، نبود آگاھى از چگونگى بكارگیرى این نیروھا در 
 اشد. ب مسیر طبیعى خود مى

  
 . برنامھ ریزى براى فعالیت پویا و خالقیت زایا٣ 
در مكتب تربیتى اسالم، سخت اصرار شده است كھ انسان با برنامھ ریزى  

ھدفمند و با آگاھى و نظم تالش روزانھ خود را آغاز نماید و در پایان ھر 
 روز، كارھاى خود را مورد بازبینى و محاسبھ قرار دھد. 

  
  
 و بھ گزینى . جایگزینى٤ 
قرآن بر عادت ھا و رسم ھاى زشت جاھلى خط بطالن كشیده و مسلمان ھا را بھ  
نماید تا بھ تدریج اصول و  و ھم فكرى دعوت مى« مشورت»و ھم یارى و « تعاون»

باورھاى فرھنگ قرآنى ترویج و تثبیت شوند. بنابراین، تشریع نماز جماعت، 
ى، ایجاد دوستى میان مؤمنان ھمگى در ترویج تالوت قرآن بھ طور فردى و گروھ

 ھمین راستاست.
  
 . بھره گیرى از پیشآمدھا٥ 
انسان ھا در مقابل حوادث و پیش آمدھاى ناگوار زندگى، دو رفتار كامال  

متفاوت دارند، عده اى حوادث و بلكھ زندگى دنیا را چیزى جز رنج و زحمت و 
مال منفعل ھستند. اما گروه دانند. از این رو، در مقابل حوادث كا درد نمى

دوم، این پیش آمدھا را فرصتى مناسب براى كسب مھارت ھاى تربیتى و جال دادن 
 و مھذب ساختن جان خویش مى دانند. 

یابند كھ باید از آن  اینان، دچار شدن بھ مصایب را چون گداختن آھن مى 
 ود. براى شكل دادن و پیرایش از ناخالصى ھا، بیشترین استفاده را نم

ھاى  مكى و مدنى قرآن، چگونگى استفاده از این پیش آمدھا را  آیات و سوره 
در جھت تربیت مسلمانان، در دو محیط متفاوت مكھ و مدینھ بھ تصویر كشیده 

 است. 
  
 . الگونمایى٦ 
یكى از كارآمدترین و موفق ترین شیوه ھاى تربیت، تربیت در قالب ارائھ  

ى است. چنان كھ خداوند حكیم در سوره احزاب، آیھ نمونھ عملى و الگوى رفتار
َّ أسوة حسنة»فرماید:  مى ٢١ ھر آینھ شما را در »؛ «لقد كان لكم فى رسول 

 «ھا و روش( پیامبر خدا نمونھ و سرمشق نیكو و پسندیده است. )خصلت
شخصیت و سیره نیكوى رسول خدا نھ تنھا الگو و نمونھ براى یك روزگار یا  

ملت یا مكان معین بلكھ، الگویى جھانى و ھمیشگى براى ھمھ مردم و نسل یا 
 ھاست.  ھمھ نسل

و تو را نفرستادیم مگر براى ھمھ مردم، مژده دھنده و بیم كننده، ولى » 
 )٢٨)سبأ/ « دانند. بیشتر مردم نمى

كند كھ ما پیامبرصلى  علیھ وآلھ وسلم را از میان مردم و  قرآن، تأكید مى 
خودشان انتخاب كردیم، تا ھمھ بتوانند ویژگى ھا و سیره او را در  از جنس

 خود تحقق بخشند و بھ رفتار آن الگوى واقعى درآیند. 



بنابراین، ارائھ الگوھاى تربیتى در قرآن جنبھ سرگرمى و تفنن ندارد و بھ  
گونھ اى نیست كھ افراد با آگاه شدن از روش آنان، تنھا بھ تعجب دچار شده 

 ه آنان را غیر قابل دسترسى و پیروى بیابند. و سیر
  
 . یادآورى٧ 
گفتھ ھا در نھاد آدمى تأثیر گذار ھستند بویژه، ھنگامى كھ این گفتھ ھا  

از كسى صادر شود كھ خود عامل بھ آنھا باشد. از این رو، قرآن كریم، 
 كند.  را یكى از شیوه ھاى تربیتى معرفى مى« تذكر»و « موعظة حسنھ»
باشند. بنابراین، قرآن،  از اسماء و اوصاف قرآن نیز مى« تذكر»و « عظھمو» 

ترین منشور وعظ و تذّكر است كھ قرائت و تالوت متدبرانھ آن،  بھترین و كامل
ھمواره انسان را بھ آنچھ كھ بھ صالح و سعادت و رشد و كمال اوست، یادآور 

 شود: مى
ھا را بھ خداوندانش باز دھید دھد كھ امانت  ھمانا خداى بھ شما فرمان مى» 

و چون میان مردم داورى كنید، بھ داد داورى كنید. خدا شما را بھ نیكو 
 )٥٨)نساء /« دھد. ھمانا خداوند شنوا و بیناست. چیزى پند مى

و پروردگار تو حكم كرد كھ جز او را نپرستید و بھ پدر و مادر نیكى » 
« اف»ھ پیرى رسند، پس بھ آنھا كنید. اگر یكى از آن دو یا ھر دو نزد تو ب

یا : ایشان را از  - مگو و برایشان بانگ مزن  - سخن بیزارى و ناخوشایند  - 
 )٢٣)اسراء /« خود مران، و بھ ایشان گفتارى نیكو و در خور گرامیداشت بگو.

و حق خویشاوند و درویش بینوا و در راه مانده را بده و مال خود را » 
 )٢٦)اسراء /« تباه مكن - مپاش  بیھوده و بھ گزاف مریز و

  
  
 . تھدید بھ كیفر٨ 
كارگر نیفتاد، قرآن از تھدید بھ كیفر بھ عنوان یكى از « موعظھ»اگر  

 ھاى تربیت استفاده كرده است: شیوه
و اگر رویگردان شوید چنانكھ پیش از این رویگردان شدید، شما را بھ » 

 )١٦)فتح / « عذابى دردناك عذاب كند.
 كند:  مواردى نوع كیفر را ھم تعیین مىو در  
 ) ٢)نور / « زن و مرد زناكار را ھر یك صد تازیانھ بزنید» 
البتھ، كیفر و تھدید بھ آن را، باید در جاى خود و بھ گونھ اى بكار برد  

 كھ سبب انحراف مربى و متربى نگردد.
  
 . داستانسرایى٩ 
در توجھ و عالقھ آدمى بھ قصھ این سؤال ھمواره مطرح بوده است كھ چھ رازى  

و داستان، پنھان است. آیا این راز در عنصر خیال پردازى و تصویرگرى 
شود انسان خود را در متن حوادث آن ببیند؟ یا ھمراھى  داستان است كھ سبب مى

وجدان انسان با قھرمانان داستان است كھ باعث تأثیر آن در جان آدمى 
 شود؟ مى
این تأثیر سحرگون داستان را از روزگاران دیرین  پاسخ ھر چھ باشد، بشر 

درك كرده و از آن بھره برده است. قرآن نیز، از این تمایل فطرى بشر، براى 
ھاى فراوان برده است. و انواع داستان را در قالب بھترین  تربیت او بھره

گیرد. در این داستان ھاى تاریخى و واقعى،  شیوه داستان سرایى بھ خدمت مى
ت و خصوصیات بشرى، با ھدف تبیین شیوه ھاى تربیتى ارائھ شده است. از حاال

این رو، فواصل آیات، مقاطع طنین انداز و حتى ترسیم دقیق خطوط و آثار 
 اند. چھره شخصیت ھاى داستان، تدبربرانگیز و شایستھ دقت و تأمل

رویكرد توان داستان ھاى انبیا را با  ، مى«عصمت انبیاء»جدا از بحث كالمى  
تربیتى از نو بررسى كرد و سیره تبلیغى و تربیتى یكایك آن بزرگواران و 

سیره اسوه حسنھ خاتم پیامبران را بھ شیوه تطبیقى مطالعھ و تحقیق نمود تا 
زمینھ آسیب شناسى حوزه ھاى تعلیم و تربیت، تبلیغ و دیگر امور فرھنگى، 

 فكرى و ... فراھم آید. 
 . عادت سازى١٠ 
كند. اگر این موھبت  نقش بزرگ و مھمى را در زندگى بشر ایفا مىعادت،  

داشت، انسان ناگزیر بود ھمھ عمر خود را بھ  خدادادى در فطرت آدمى وجود نمى
یاد گرفتن، راه رفتن و سخن گفتن بگذراند. البتھ عادت، با ھمھ اھمیتى كھ 

نصرى بیھوده و ھاى الزم و كامل باشد بھ ع براى انسان دارد، اگر فاقد آگاھى
 آید.  دھد و بھ صورت رفتارى تكرارى و بى فایده در مى ناكارآمد تغییر شكل مى

اسالم، خواھان آن است كھ ھر كار خوب و خیرى بھ عادت تبدیل شود. البتھ،  
آورد تا پیوند استوارى بین قلب  ھدف ایجاد آن عادت را ھم پیوستھ بھ یاد مى

 انسان و خدا ایجاد كند. 
 ، براى از بین بردن عادات زشت جاھلى از دو راھكار سود جستھ است.قرآن 



یكى این كھ برخى از عادات را بى درنگ باطل شمرد و با آن مبارزه كرد،  
مانند: شرك، زنده بھ گور كردن دختران، دروغ، غیبت، سخن چینى، طعنھ زدن، 

را كھ بر تفاخر و مانند آن. و دیگر این كھ برخى از عادات زشت اجتماعى 
اندیشھ، فرھنگ و اقتصاد جامعھ تأثیرگذار است بھ تدریج ریشھ كن نمود. 

 مانند شراب خوارى، زنا، ربا، بردگى و ...
ھا و مراحل مختلفى است چنان كھ  ایجاد عادت ھاى نیك و شایستھ داراى راه 

خواند و ھمراه او بھ قرآن گوش فرا  پیامبر)ص( با شخص تازه مسلمان نماز مى
داد تا گوش سپردن بھ قرآن ھمگانى شود. بھ بیان دیگر، پیامبر)ص( فضایى  مى

د با خواست قلبى بھ آوردند كھ در آن فضاى تربیتى، افرا را بھ وجود مى
عادات پسندیده ترغیب و تشویق مى شدند و پس از مدتى این عادات، درونى و 

 شدند.  جزء شخصیت او مى
  
 انسان شناسى تربیتى 
 مثبت و منفى بودن - .١ 
دو خط مثبت و منفى با اختالف نسبت و موقعیت در ھر شخصى وجود دارد. جنین  

است « اسپرم»و دیگرى « اوول»، كھ یكى انسان از برخورد دو سلول مخالف ھم
آید.  آید. یعنى، جنین از تركیب دو نیروى منفى و مثبت بوجود مى بھ وجود مى

از این رو، اگر انسان را بدون راھنمایى و تربیت بھ حال خود واگذارند، بھ 
شود. در نتیجھ این انحراف، منفى گرایى در انسان،  چپ و راست منحرف مى

گردد  ندگى ذلت آور در مقابل یك فرد یا یكى از عادات زشت مىتبدیل بھ یك ب
و از آنجا كھ در اعماق جان خود بھ آن ایمان ندارد، دو رو گشتھ و جامعھ 

كشاند. مثبت گرایى نیز، اگر از مسیر طبیعى  را بھ ورطئھ نفاق و دو رویى مى
ن انسان گردد و چو خود خارج شود، تبدیل بھ تبختر، دشمنى و كینھ توزى مى

كند. تا از این راه،  خواھد خود را تثبیت كند، بھ حقوق دیگران تجاوز مى مى
ھاى قالبى كھ  ابراز وجود كرده و انگشت نما شود مانند، اگزیستانسیالیست

سازند  گذارند و خود را از ھمھ پیوندھا جدا مى مقررات اجتماعى را زیرپا مى
دارند و درست  درست باشد دوست مى و تنھا رفتار و تفكرى را كھ بھ نظر آنھا

 پندارند.  مى
دھد و نیروى مثبت  اسالم، حس منفى گرایى را كامال در مقابل خدا قرار مى 

كند. بدین ترتیب،  گرایى را براى مقابلھ با تمام قدرت ھاى عالم تقویت مى
سازد. اسالم، ھرگز از واقعیت و حقیقت  نفس را اصالح، و زندگى را پایدار مى

یعت بشرى و نیروھاى متنوعى كھ در آن است و نیز از سطوح و وجوه مختلف طب
كند كھ از شمایلى ایده آلى و  آن، غافل نیست؛ از این رو، مردم را ملزم نمى

در قالبى معین پیروى كنند و قدمى فراتر از آن ننھند. بلكھ، ھمھ وظایف 
یوستھ بكوشد تا بھ اسالمى براى این است كھ در چارچوب آن ایده آل عمومى، پ

آن كمال خاص مورد نظر برسد؛ بنابراین، مكتب اسالم، مانند بعضى از مكاتب 
مادى چون داروینیسم و ماركسیسم كھ بھ حیوانیت و مادیت انسانى باور 
دارند، نیست تا بگوید، تا ھنگامى كھ انسان داراى استعداد و آمادگى 

. پس باید با روشن بینى او را ھمیشگى براى سقوط است باال بردنش ممكن نیست
بھ حال خودش واگذاشتھ تا سقوط كند خیر! چنین نیست، زیرا انسانى كھ 

گیرد و بھ مراتبى پایین تر از  پیوستھ در حال سقوط است، ھرگز قرار نمى
 حیوان و حیوانیت سقوط خواھد كرد. 

  
 . جبر و اختیار٢ 
ى وجود دارد كھ ھر دو باعث در این مقولھ نیز، دیدگاه ھاى افراطى و تفریط 

گردد، جبرگرائى مطلق باعث تن دادن انسان بھ  انحراف از مسیر راست فطرت، مى
داند؛  شود و خود را مالك اراده خود نمى ھاى گوناگون بندگى و بردگى، مى نظام

اختیارگرائى مطلق باعث سرباز زدن انسان از ھر قید و تعھدى گردیده، 
شناسد. تنھا چیزى را پیروى  د و مرزى براى خود نمىكند و ح خودسرى پیشھ مى

 خواھند.  كند كھ ھواھاى نفسانى او مى مى
گزیند، بدین ترتیب كھ آن  اسالم، راه میانھ را با رویكردى تربیتى بر مى 

اندازه از اوامر و نواھى را بر انسان واجب مى سازد كھ ضرورى است. البتھ، 
شده، نباید موجب بردگى و بندگى در مقابل دھد كھ این نیروى مھیا  توجھ مى

حكومت یا زمامداران ستمگر یا آداب و رسوم نادرست اجتماعى گردد. بلكھ 
تنھا باید مطیع و فرمان بردار امر خدا باشد، یعنى وجدان بشرى باید از ھر 

 گونھ بندگى جز بندگى خدا آزاد شود.
كھ با خلوص نیت انجام در تبیین اختیار آمده است، آن وظایفى مقبول است  

گیرد. یعنى، اعمال و تكالیفى كھ بر عھده انسان است، با رضایت قلبى و 
آگاھى انجام شود. رفتارى كھ بر پایھ اختیار انجام گیرد، باعث پرورش روح 

 گردد.  انسان و باال رفتن مراتب ایمان و قرب بھ خدا مى



ى مختلف اقتصادى، سیاسى، فرایض عبادى و حدود الھى كھ در اسالم در حوزه ھا 
شود و ثانیًا مورد نیاز  فرھنگى و ... تشریع شده است، اوالً عبادت محسوب مى

برد امور، ھمھ مردم ملزم بھ رعایت آنھا  ھر نظام حكومتى است كھ براى پیش
باشند. بدین وسیلھ، اسالم، كشش ھاى فطرى انسان را براى میل بھ تعھد در  مى

ح و مایھ رشد اوست، ھدایت نموده است. و فقط بھ پاكى مقابل آنچھ كھ بھ صال
ظاھر انسان و زندگى او بسنده نكرده است، بلكھ پاكى قلب و درون انسان را 

دھد. بھ بیانى دیگر، تشریع عبادات و واجبات در  ھدف نھایى و غایى قرار مى
رساند و ھم نمودار و  اسالم بھ گونھ اى است كھ ھم انسان را بھ خدا مى

 باشند. گویى نیازھاى اصیل انسان مى اسخپ
  
 . واقعیت و تخیل٣ 
دو نیروى واقع بینى و خیال اندیشى در فطرت انسان برابر ھم قرار گرفتھ  

سزاوار است كھ آدمى از ھر دو « ھویت انسانى»اند. براى تحقق بخشیدن بھ 
و  نیرو استفاده كند. از این رو، اسالم واقعیت ھاى خارجى را با ادراك

بخشد تا مایھ اصالح جان  دھد و بھ آن رنگ خدایى مى اندیشھ ھاى ذھنى پیوند مى
 ھا و زندگى انسان گردد. 

  
 . نیروى حسى و نیروى معنوى٤ 
نیروى حسى، نیروى بدنى پیوستھ بھ حواس و اعصاب و فعل و انفعاالت شیمیایى  

لحاظ مكان و و فیزیولوژى اندام است. نیروى معنوى آن نیرویى است كھ از 
ماھیت، محدود نیست. نیرویى است كھ فضیلت و ارزش ھاى عالى مانند عدالت، 

 كند. حق گرایى، زیبایى و سایر كلیات و معنویات و مجردات را درك مى
  
 گرایى . فردگرایى در عین جمع٥ 
از دیگر خطوط دو گانھ وجود انسان، فردگرایى در عین جمع گرایى است. این  

رسند، نشناختن و درك نادرست این  ین پیوستگى، متناقض بھ نظر مىدو خط، در ع
ویژگى انسان سبب شده است كھ مكاتب مختلف بشرى، دچار انحراف و افراط و 

 تفریط شوند. 
نظام سرمایھ دارى غرب، كھ بر پایھ اندیویدوآلیسم و فردیت انسان استوار  

سان خود را در تصرف و چنان آزادى فردى را توسعھ داده است كھ ان است، آن
بیند و این سبب ایجاد رنج و زحمت براى  دخالت در بسیارى از امور آزاد مى

گردد. تكیھ بر اجتماعى بودن انسان در كمونیسم نیز، سبب  خود و دیگران مى
 شده است كھ زمینھ فعالیت و خالقیت پویا و زایاى انسان محدود گردد. 

  
 . بیم و امید٦ 
دفى، ریشھ بسیارى از ترس ھاست؛ و امید مایھ حركت و ناآگاھى و بى ھ 

 تكاپوى انسان در مسیر رشد و كمال مى باشد:
و ھرگز خدا كسى را چون سرآمدش رسیده باشد باز پس ندارد؛ و خدا بدانچھ » 
 )١١)منافقون/ «.   كنید آگاه است مى
 ) ١٨٨)اعراف / «   بگو: من مالك ھیچ سود و زیانى براى خویش نیستم.» 
پروا و ترس از خداوند در صورتى بجاست كھ انسان فرامین الھى را نافرمانى  

 كرده و در انجام وظائف خویش كوتاھى نموده باشد.
ترسم كھ اگر پروردگار خویش را نافرمانى كنم، گرفتار عذاب  بگو: من مى» 

 )١٥)انعام/ «    روزى بزرگ شوم.
 . رضایت و كراھت٧ 
ھ از انواع گوناگون لذت حسى و معنوى برخوردار گردد. انسان، دوست دارد ك 

دوست دارد شخصى برتر و قدرتمند و جاودانھ باشد. انسان ھر چیزى را كھ 
 داند.  مانع رسیدن او بھ خواستھ ھایش شود، ناپسند مى

انگارد، بلكھ زمینھ تكامل و تھذیب  اسالم، خواستھ ھاى فطرت را نادیده نمى 
د تا ھر انسانى مطابق فطرت خود، دوست داشتنى ھا را كن نفس را فراھم مى

 ھا را ناپسند بشمارد.  دوست بدارد و زشتى
  
 . تقلید٨ 
توان ناشى از غریزه كمال جویى  اصوالً، انسان تقلیدگراست. این گرایش را مى 

و قھرمان پرستى او دانست. در این میان، دوران نوجوانى و جوانى از اھمیت 
ر است، زیرا نوجوان و جوان، خواھان كسب ھویت است كھ بیشترى برخوردا

كند. بنابراین،  معموالً، ھویت خود را در تقلید از قھرمانان جامعھ دنبال مى
پدر و مادر و مربیان باید خطرھا و آسیب ھاى تقلید از الگوھاى فاسد را بھ 

و خوبى تبیین كنند و بھ جاى تخریب كامل آن الگوھا، بھ انتقاد تدریجى 
ارائھ الگوھاى بھتر بپردازند تا نوجوان و جوان با آگاھى و شناخت، 



تقلیدھاى كوركورانھ خود را وانھد و استدالل و تفكر را بر تقلید گرایى 
 محض، حاكم كند. 

  
 . بر یكدیگر پیشى گرفتن٩ 
اش  احترام گذاشتن بھ شخصیت كودك و درك استعداد سن و سال و ذوق سلیقھ 

آورد. برعكس،  بارور شدن استعدادھاى نھفتھ او را فراھم مى زمینھ پیشرفت و
مقایسھ ھاى تحقیرآمیز، خرد كردن شخصیت كودك بھ ویژه در میان جمع و عدم 
درك ظرفیت و شرایط روحى و روانى و جسمى او با ھدف تحریك و تشویق براى 

 اى جز ایجاد دشمنى و حسادت ندارد. رسیدن بھ رشد و كمال، نتیجھ
و جوان را باید بھ تدریج با استعدادھا و ظرفیت ھایش آشنا كرد و  كودك 

زمینھ رشد و پیشرفت او را فراھم آورد تا بھ صورت خود كار و با آگاھى 
بتواند این مسیر را بپیماید زیرا خصلت سبقت گیرى و پیش افتادن در نھاد 

 او وجود دارد. 
كم و جّنة عرضھا كعرض»  «    السّماء واالرض سابقوا الى مغفرة من رّب

 )٢١)حدید/
یعنى وسعت و  - بھ سوى آمرزشى از پروردگارتان و بھشتى كھ پھناى آن » 

ھمچون پھناى آسمان و زمین است )و( براى كسانى كھ بھ خداى و  - فراخى آن 
 «پیامبرانش ایمان آورده اند آماده شده )بر یكدیگر( پیشى گیرید.

ة واح»  َّ لجعلكم اّم دة و لكن لیبلوكم فى ما آتاكم فاستبقوا و لو شاء
 )٤٨)مائده/« الخیرات

خواھد شما را در  ساخت و لیكن مى خواست شما را یك امت مى و اگر خدا مى» 
 «آنچھ بھ شما داده بیازماید، پس بھ نیكى ھا پیشى گیرید.

  
 . ترس از مجازات١٠ 
آورد و تا  ترس، احساسى است كھ نیروھایى را در انسان بھ حركت در مى 

كند.  اندازه زیادى از آرزوھاى طوالنى و دست نیافتنى و سركشى ھا جلوگیرى مى
زند و بھ فرجام آن  رسد، كسى كھ بى باكانھ دست بھ ھر كارى مى بھ نظر مى

 اندیشد، فردى فاسد و خطرناك خواھد شد.  نمى
عالقھ بھ اصوال، نبود ترس بخاطر نبود وابستگى و عالقھ است. اگر دلبستگى و  

موضوعى پیدا شد، آنگاه ھر چیزى كھ سبب از دست رفتن و جدایى از آن گردد، 
كند و از آنجا كھ انسان با عشق آفریده شده است  ترس را در انسان ایجاد مى

تواند بدون عالقھ باشد. ترس، از یك سو سبب كنترل و  پس شخص معتدل نمى
دارد و  ب، آنھا را ناپسند مىپرھیزگارى و خوددارى از كارھایى است كھ محبو

از سوى دیگر، باعث آمادگى و سازندگى عواملى است كھ فرد را بھ محبوب 
 رساند.  مى
تر نماید و نشانھ  ترس باید بھ گونھ اى باشد كھ وابستگى و عالقھ را محكم 

دوستى و محبت و بھ مقدار طبیعى و الزم باشد. وگرنھ، فرد بھ فرار و نیرنگ 
شود. از این رو، برخى بر این باورند كھ ھنگام  دروغ دچار مى و یا خیانت و

تھدید، كسى بترساند و كس دیگرى این ترس را از روى محبت توجیھ كند. یعنى، 
 عوامل ایجاد تھدید را توضیح بدھد و فرد را از جرم خود آگاه كند. 

شد. گرى با تنبیھ و مجازات نباید وسیلھ اى براى انتقام گیرى، ظلم و ستم 
بلكھ باید از آن بھ عنوان یك عامل تربیتى استفاده كرد. در این باره 

توان  مھارت ھایى ھست كھ مربى باید با آگاھى و تجربھ بدست آورد و نمى
نواخت و یكسان  تنبیھ را بھ عنوان دستورى تربیتى براى ھمھ بھ صورت یك

 توصیھ و پیشنھاد نمود. 
ھاى  كنند، متفاوت است؛ كتك، سكوت، حركت عواملى كھ احساس ترس را ایجاد مى 

تند و خشن، نگاه ھاى تیز و خشم آلود، فریادھاى بلند، ترس را ایجاد 
كنند. بھ كار بردن ھر كدام از این عوامل، نیازمند تسلط و آگاھى و  مى

تجربھ و دقت فراوان است و چھ بسا كھ بھ كارگیرى ھر كدام از این عوامل در 
مخالف بگذارد و نتیجھ معكوس بدھد. مثالً، بسا روحیھ ھاى جاى نامناسب، اثر 

تند و خشنى كھ با ترساندن و كتك، آرام نگیرند اما با محبت یا قھر یا 
بدكار را با پاداشى كھ بھ »فرماید:  خواھش آرام گیرند. امام على)ع( مى

 «.دھى سرزنش و توبیخ كن نیكوكار مى
فظ كند و با توجھ و فراست رفتار مربى در ھنگام تھدید آرامش خود را ح 

نماید، زیرا در ھنگام خشم ممكن است ناآگاھانھ بھ كارھایى دست بزند كھ 
 پیامدھاى ناگوارى در پى داشتھ باشند. 

  
 . محبت و مھرورزى ١١ 
انسان، اسیر محبت است و محبت و مھرآورى با كسى، موجب پیدایش عشق و عالقھ  

قھ بھ نوبھ خود براى تربیت پذیرى ھم سودمند شود. این عشق و عال در او مى
كند. ولى اگر بجا و بھ اندازه  است. عشق نیرویى است كھ كارھا را آسان مى



نباشد دیگر نھ تنھا مفید نیست، بلكھ كار تربیت درست را با دشوارى روبرو 
 سازد.  مى
ھ آن خشكد و اگر بیش از اندازه ب محبت، مانند آبى است كھ بدون آن گیاه مى 

 رود.  پوسد و از بین مى اش مى برسد، ریشھ
 


