
  
  
  

  نقش متربی در تربیت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سید موسی صدر
 مدرس و پژوهشگر حوزه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تعیین کننده در زمینه تربیت این است که آیا تربیت  هاي اساسی و از پرسش
توسط   باید از بیرون وی لزوماً بدین معنا که انسان مترب؛خاستگاه بیرونی دارد

هاي عامل بیرونی را  العمل دستور ها و برنامه نیروي بیرونی تحت تربیت قرار گیرد و
مالت تأ  متربی و مبدأ تربیت، یعنی بنیاد و؛که خاستگاه درونی دارد یا این؟اجرا کند

چه مربی ناگر چنا هاي درونی در عمل است و سپس تمرین دریافت درونی وي و
مالت را  تأها و ساز در ایجاد آن دریافت  تنها نقش زمینه،ونی هم وجود داردربی

  :چکیده
نویسنده با طرح این پرسش که سهم مربی در تربیت با سهم متربی چه 

خست به مفهوم شناسی نسبتی دارد؛ برابر است یا بیشتر و یا کمتر، ن
واژگان مربوط به تربیت در قرآن همچون تربیت، تزکیه، انبات و صنع 
پرداخته، سپس معیارهاي مربی یا متربی محوري را مورد بحث قرار داده 

 است و در  گاه از دیدگاه غربیان راجع به این پرسش سخن گفته آن. است
گیري نویسنده،  تیجهبر اساس ن. ادامه دیدگاه قرآن را توضیح داده است

  .دیدگاه قرآن متربی محور است، نه مربی محور
  :ها کلید واژه

  متربی/ مربی/ تزکیه/ تربیت
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 ؟فرایند تربیت نیازي به مربی بیرونی وجود دارد یا خیر به تعبیر دیگر آیا در ؟دارد
 یا ؟مربی بیرونی است تمام تربیت متکی بر آیا است،اگر نیاز به مربی بیرونی  و

عهده خود   دیگر برنیم ربی بیرونی است و مسئولیت تربیت بر عهده منیمی از
قسمت  عهده مربی بیرونی است و  یا قسمت اندکی از مسئولیت تربیت بر؟شخص

  ؟  عهده خود انساناعظم آن بر
هاي  آموزه از قرآن وبا استفاده این پرسش به  پاسخ جستجويدر این نوشتار 

  .وحی است
  

   مفهوم شناسی تربیت
  :گوید می راغب .اند گرفته »ربب«را از ریشه » ربیتت«، واژه شناسان لغت بیشتر

 إلى حد التمام، یقال ربه،  فحاالًء حاالً التربیۀ، و هو إنشاء الشی: الرَّب فی األصل«
  ».و رباه و رببه

 از پس حالتى کردن ایجاد یعنى ،است پرورش و تربیت معنى به اصل در: رب«
راغب (» .برسد آن کمال و تمام و ىنهای حد به تا چیزى در دیگر حالتى

 ) العرب، التحقیق فی کلمات القرآن، لسانمقاییس اللغۀ:  نیز رك336 /،اصفهانی

  : اند  دانسته»ربو«را از ریشه  اما برخی آن
: و ربى الصغیر یربى من باب تعب و ربا یربو من باب عال الفضل و الزیادة،: الربا«

 ». فتربى-فیقال ربیتهإذا نشأ، و یتعدى بالتضعیف 
 ی ـی الصغیر یربرب: شود اه گفته میربا عبارت است از زیادي و افزایش و هرگ«

 متعدي  با مضاعف شدن. یعنی رشد و نمو کردباب تعب یا ربا یربو از باب عالـ از
، صحاح مقایس اللغۀ:  نیز ركۀمصباح اللغ(» . فتربیـته شود ربی شود و گفته می می
  )ۀاللغ

  :گوید می» التحقیق فی کلمات القرآن«صاحب 
  فالمناسب أن یکون لفظ)24/اسراء( )و قُلْ رب ارحمهما کَما ربیانِی صغِیراً(«
ب، فانّ المعنى العام فی جمیع ب فی هذا المورد من مادة الربو ال من الر ـ التربیۀـ
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صول النشوء المادى الظاهرى الموارد هو تحقّق االنتفاخ و الزیادة الجسمانیۀ و ح
تحت مراقبۀ الوالدین، و أما التربیب و السوق الى الکمال المعنوى غیر متحقّق فی 

  )4/34 مصطفوي،(» .أغلب الموارد و بالنسبۀ الى أغلب األوالد
باشد نه » ربو«در این موارد از ماده » تربیت«مناسب این است که واژه «
م این واژه در همه این موارد عبارت است از تحقق  براي اینکه معناي عا،»ربب«

و اما . آماسیدگی و افزایش جسمانی و رشد مادي ظاهري زیر نظارت والدین
تربیب و سوق دادن به سوي کمال معنوي در بیشتر موارد این واژه و نسبت به 

  ».یابد بیشتر فرزندان تحقق نمی

ردن یا ارسی با تعبیر پرو معناي تربیت که در ف،اگر نظریه نخست درست باشد
 معناي رشد دادن و به کمال رساندن خواهد  به،)دهخدا (شود پرورش دادن بیان می

  . یا شخص استءبود که ناظر به دو بعد معنوي و جسمی شی
 در این صورت معناي تربیت مترادف تغذیه و ،اما اگر نظریه دوم درست باشد

 »الصحاح«در که جوهري   چنان،شود ها می آسیب حمایت و صیانت متربی در برابر
 گفته بودند و تربیت تنها ناظر به بعد مادي و جسمی »سیمقای«ابن فارس در و 

  .  خواهد بود ـ و افزایش جسمینمو  ـشخصشیء یا 
ي نهفته در شیء یا شاید کسانی که تربیت را به معناي شکوفا سازي استعدادها

  .اند ا برگزیده دیدگاه نخست ر)8/،مطهري( اند، شخص گرفته
؛  به کار رفته استو دو بار» ربو«اژه تربیت از ریشه اما در قرآن کریم مشتقات و

ي در سوره و دیگر)ربِّ ارحمهما کَما ربیانِی صغِیرًا( ؛24یکی در سوره اسراء آیه 
  .)أَلَم نُرَبِّک فِینَا ولِیدا( ؛18شعراء آیه 

شناسان در مورد ریشه و معناي   سخنان لغت و نیزبا توجه به این کاربرد قرآنی
 یعنی ،توان گرفت که تربیت در قرآن به معناي دوم واژه تربیت، این نتیجه را می

 نه معناي نخست یعنی به کمال رساندن یا سوق ،تغذیه و حمایت به کار رفته است
  . آید می به معناي دوم ،که اشاره شد چنان» ربو« زیرا ریشه ؛دادن به سوي کمال
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 با ترکیبدر  یکی اینکه دو کاربرد یاد شده :شود این ادعا با دو قرینه تأیید می
 تغذیه و نمو جسمی و ،دو صورت گرفته است و در مورد آن» ولید«و » صغیر«واژه 

  ـ فرعون ـ، تربیت به شخصیآیه اخیردیگر اینکه در  .بدنی بیشتر مطرح است
چگونه چنین فردي  ،مال و رشد استنسبت داده شده است که خود فاقد ک

  !ا به سوي کمال و رشد رهنمون باشد؟تواند دیگري ر می
قرآن کریم به جاي واژه تربیت به معناي جامع نخست یعنی به کمال رساندن، 

فَتَقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ و أَنْبتَها ( ؛»انبات « یکی:از دو واژه دیگر استفاده کرده است
وأَلْقَیت علَیک محبۀً مِنِّی ولِتُصنَع علَى (؛ »صنع «يو دیگر، )37/آل عمران() حسناًنَباتاً

 .)39/طه()عینِی
 یکی :دنگستردگی دار جامعیت و این دو واژه بر خالف واژه تربیت از دو نظر

از نظر معنایی که هم فرایندهاي ناظر به جنبه مادي و جسمی تربیت را در بر 
و دیگر از جهت  .گیرد و هم فرایندهاي معنوي و ناظر به بعد روحی و فکري را یم

 ،گیرد  بلکه سراسر زندگی انسان را در بر می،زمانی اختصاص به سن خاصی ندارد
  .مطرح شده است)  ولید-صغیر(بر خالف واژه تربیت که تنها در مورد کودك 

ولی ناظر به جنبه مادي و که ا» صنع«و » انبات«، »تربیت«در کنار سه واژه 
، واژه دیگري بعد مادي و معنوي دیگر ناظر به هر دو موردجسمی است و دو 

وجود دارد که تنها ناظر به جنبه معنوي و فرامادي است و آن عبارت است از واژه 
شناسان به دو معنا آمده  ، در نگاه لغتاست» زکو«این واژه که از ریشه . »تزکیه«

  ؛»تطهیر و پاك کردن« يو دیگر» نمو دادنرشد و « یکی :است
 إذا نمى »زکى « فی الکتاب و السنۀ، و هی إما مصدر»الزکاة« و قد تکرر ذکر«

 د النفس فضیلۀ الکرم، و إما مصدرألنها تستجلب البرکۀ فی المال و تنمیه و تفی
 ». إذا طهر ألنها تطهر المال من الخبث و النفس البخیلۀ من البخل»زکا«
  )205/، طریحی(
 این واژه یا مصدر فعل . استدر کتاب و سنت تکرار شده» زکات«واژه «
 براي اینکه زکات باعث جلب برکت در مال ،به معناي رشد کردن است »زکی«

گردد و در نفس زکات دهنده نیز فضیلت کرم ایجاد  شده و باعث رشد آن می
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ي اینکه زکات  برا،به معناي پاك شدن است» زکا«و یا مصدر فعل . کند می
 ،العین: نیز رك( ».شود باعث پاکی مال از پلیدي و پاکی نفس از صفت بخل می

  )، التحقیق فی کلمات القرآنیس اللغۀ، مقایالمفردات

نمو  و  به معناي رشد،اند شناسان گفته  لغتگونه که اکثر همان» زکو«شاید ریشه 
 پاك کردن نیز شود، بر نمو می جهت که پاك کردن باعث رشد و  اما از آن،باشد

  . قبیل تسمیه سبب به اسم مسبب از،اطالق شده است» تزکیه«
چه به معناي  دادن باشد و نمو چه به معناي رشد و» تزکیه«حال واژه  به هر

به جنبه معنوي   ناظر،رود مورد انسان به کار می صورت وقتی در هر  در،پاك کردن
 تزکیه جزء رسالت و همین رو اش و از جسمی  نه مادي و،روانی وي است و

  ؛مسئولیت پیامبر اسالم معرفی شده است
) و زَکِّیهِمی آیاتِهِ و هِملَیتْلُوا عی والً مِنْ أَنْفُسِهِمسر ثَ فیهِمعؤْمِنینَ إِذْ بلَى الْمع نَّ اللَّهم لَقَد

  )164/عمران آل() ضَاللٍ مبینٍ  قَبلُ لَفییعلِّمهم الْکِتاب و الْحِکْمۀَ و إِنْ کانُوا مِنْ
 خودشان از پیامبرى آنها، میان در که هنگامى] بخشید بزرگى نعمت [نهاد منت مؤمنان بر خداوند«

 چند هر ،بیاموزد حکمت و کتاب و کند پاك را آنها و بخواند آنها بر را او آیات که برانگیخت
 ».بودند آشکارى گمراهى در آن از پیش

تربیت جسمی، (ه سه گونه تربیت مطرح شده است ین ترتیب در قرآن گرچبه ا
ها در مورد تن» تربیت« اما مشتقات واژه ،)تربیت روحی، تربیت جسمی و روحی

 استفاده »تزکیه« و براي تربیت معنوي و روحی، از واژه نخست به کار رفته است
نیدن یا پرورش دادن،  معادل فارسی واژه تربیت، یعنی پروردن یا پرورا.است شده
هاي ناظر به جنبه معنوي چون  هوم کلی و چند بعدي است و فرایندمفچه  گر

ایت کردن را تأدیب و تعلیم، و ناظر به جنبه مادي مانند بزرگ کردن، تغذیه و حم
که   زیرا تزکیه چنان، برابر با واژه تزکیه نیستی معادل واژگان اما این،گیرد فرا می
 بلکه رشد ي،به معناي رشد و نمو دادن است اما نه هر رشد  گفته است،راغب

یابد  دادنی که همراه با خیر و برکت باشد و این در مورد انسان هنگامی تحقق می
برخی که   چنان،ل اخالقی باشدها و فضای ا حقایق اعتقادي و ارزشکه همراه ب

  اند؛ مفسران نیز اشاره کرده
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لنمو الصالح الذي یالزم الخیر و البرکۀ فتزکیته التزکیۀ تفعیل من الزکاة بمعنى ا«
لهم تنمیته لهم نماء صالحا بتعویدهم األخالق الفاضلۀ و األعمال الصالحۀ 
فیکملون بذلک فی إنسانیتهم فیستقیم حالهم فی دنیاهم و آخرتهم یعیشون سعداء 

  )19/266 ،طباطبایی( ».و یموتون سعداء
 ،شده است که به معناي رشد شایسته استتزکیه از باب تفعیل از زکات مشتق «

 پس تزکیه مردم توسط پیامبر یعنی .اي که همراه با خیر و برکت باشد به گونه
شایسته شان به اخالق نیک و رفتار طریق عادت دادن از ایسته دادن آنهارشد ش

شان در دنیا وآخرت بهبود تا بدین وسیله در انسانیتشان به کمال برسند و وضعیت
  ». سعادتمند زندگی کنند و سعادتمندانه بمیرندیابد و

 إشارة إلى »تُطَهرُهم«: فقوله. ، أي کثیر الخیراتء زکیاً جعل الشی: و التزکیۀ«
 إشارة إلى مقام التحلیۀ بالفضائل و »تُزَکِّیهِم«: و قوله. مقام التخلیۀ عن السیئات

لمعنى أن هذه الصدقۀ کفارة فا. و ال جرم أن التخلیۀ مقدمۀ على التحلیۀ. الحسنات
  )10/196ابن عاشور، (» .لذنوبهم و مجلبۀ للثواب العظیم

 پس سخن خداوند .تزکیه به معناي چیزي را داراي خیر کثیر قرار دادن است«
 :ها و سخنش که فرمود  اشاره دارد به مقام تخلیه از بدي،»رهمتطه« :که فرمود

ها و ناگزیر  ل و نیکیستن به فضای آرا اشاره دارد به مقام تحلیه و،»یهمتزکّ«
شان ، کفاره گناهانشود که صدقه  پس معناي آیه این می.تخلیه مقدمه تحلیه است

 ».گردد و باعث جلب ثواب عظیم می

بنابراین با توجه به واژگان متفاوت به کار رفته در قرآن در موضوع تربیت، 
متعددي که در آنها وجود  ت وو مفاهیم متفاو...) تربیت، تزکیه، صنع، انبات و (

معناي خاص آن  بدون تعیین مصداق و توان از تربیت به صورت کلی و نمی ،دارد
اي دارد که   آثار ویژهحوزه کاربرد آنها احکام و یک از معانی و  زیرا هر،بحث کرد

این بحث یکی از معانی تربیت مورد نظر  در.  بحث باید مورد توجه قرار گیرددر
  .دادامه خواهد آماست که در 
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  ابعاد مسئله
 . تردیدي نیست که چنین نیازي وجود داردرابطه با اصل نیاز به مربی ظاهراً در

هم از لحاظ منابع اسالمی،  شود و مییید  تجربه تربیتی بشر تأاین واقعیت هم در
به کار رفته »  یعلّمهمیزکّیهم و«تعبیر 9چه اینکه در قرآن کریم درباره پیامبر اکرم

 پیامبر، بودن خدا و هدایتگر توجه به مسئله هدایتگري قرآن و  بااساساً است و
 این نشان از آن دارد که وجود .متربی است  گفتمان مربی و،گفتمان تربیتی قرآن

سهم  میزان نقش و  بحث در،مربی در فرایند تربیت یک واقعیت انکار ناپذیر است
 کدام فرع و ینکه کدام اصل است وا تربیت است و متربی در یک از مربی و هر

  زمینه ساز؟ 
گزینش  رسد پاسخ بدین پرسش بستگی به تعیین زوایاي بحث و میبه نظر 

مادر   توضیح مطلب آنکه موضوع تربیت از نظر مربی که پدر و.منظر مشخص دارد
یک  نقش هر.  احکام متفاوتی دارد،باشد یا معلم یا حاکم جامعه یا مصلح اجتماعی

  .ت متفاوت از دیگري استییند تربدر فرا
 ،جوان ، نوجوان، کودك؛اینکه متربی در چه سنی باشد همچنین از نظر متربی و

 نقش کودك در .شود میمتربی گوناگون و متفاوت  هاي مربی و نقش، سالبزرگ
 همین گونه نقش جوان یا بزرگسال در نقش نوجوان است و از فرایند تربیت کمتر
  .ش یک نوجوان استتربیت بیشتر از نق

 به تعبیر .گیرد میکه تربیت در آن صورت است ساحتی   زمینه و،جهت سوم از
فرایند تربیت  گیرد و  میآن بخشی از وجود انسان که مورد توجه مربی قرار دیگر

 اگر .متربی دخالت دارد یک از مربی و یابد نیز در میزان نقش هر میدر آن تحقق 
زمانی که محور تربیت روح انسان باشد متفاوت  ،دمحور تربیت جسم انسان باش

معرفتی  هدف تربیت بعد عقلی و  اگر،در صورتی که محور روح باشد است و
ا زمانی که هدف تزکیه و پیرایش ب ،شود می تعلیم نامیده انسان باشد که اصطالحاً

  .کند میملکات پسندیده باشد فرق  آراستن به صفات و روح از صفات نکوهیده و
این صورت مسئله   در،هاي ترکیبی را نیز بیافزاییم  این سه حالت حالتگر برا

کودك و  نیز یمترب مادر باشد و  اگر مربی پدر و مثالً.کند میابعاد بیشتري پیدا 
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اکثري ی حد این صورت نقش مرب در،هدف تربیت هم پرورش جسم کودك باشد
 نقش متربی بیشتر ،ا جوان باشدهمین فرض متربی نوجوان ی  اما اگر در.خواهد بود

  .از نقش قبلی است
  

  معیارهاي مربی یا متربی محوري
چیز طرح این پرسش شایسته است که معیار تفکیک روش مربی  قبل از هر

توان تعیین کرد  میمیزانی   یعنی با چه معیار و؟محور از روش متربی محور چیست
  ؟رکه فالن شیوه، شیوه مربی محور است یا متربی محو

مربی یا متربی در آموزهاي تربیتی شاخص   بر تأکیدتردیدي نیست که تکیه و
 اما سخن در چگونگی ،روش استیک از دو  تعیین هر خوبی براي تشخیص و

نقش مربی یا متربی سخن به میان  جایی که به صراحت از  در. استاین تأکید
  .معیارهاي خاص هستیم  نیازمند روش و،نیامده است
  :یک از دو روش باشد تواند تعیین کننده هر میهاي زیر  رسد ویژگی یمبه نظر 

 این روش بر هاي روش متربی محور این است که در  یکی از نشانه.آزادي -1
 نیز گزینش متربی و انتخاب و همواره بر شود و می  اختیار متربی تأکیدآزادي و

 ی محور برعکس بر روش مرباما. گذارند میتوانایی وي در این انتخاب انگشت 
 همواره بر کند و می  تشخیص تأکیدعدم توانایی متربی در انتخاب و یت ودمحدو

هاي تربیتی   چراي آموزهپذیرش بدون چون و تسلیم نسبت به مربی و تقلید و
  .ورزند میاصرار 
تکلیف  مسئولیت و  شیوه متربی محور شیوه متکی بر.مسئولیت مداري -2

 خودسازي مسئولیت خود انسان نسبت به تربیت و  برروشی در  اگر؛متربی است
 ، شودءتعلیمات تربیتی همراه با ایجاد چنین احساسی القا ها و  آموزهوتکیه شده 

 نشده  تکلیف تأکیدمسئولیت و  اما اگر بر.این روش، روش متربی محور است
هاي تربیتی با رویکرد ایجاد احساس مسئولیت در مخاطب مطرح   آموزهاست و

  .مربی محور خواهد بود  روش مورد نظر،شود مین
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هاي   در آموزه بر تفکرتأکید ،دو شیوه تربیت معیار دیگر براي تعیین یکی از -3
دن یاندیش تفکر و بر ، تعبدهاي تربیتی به جاي تسلیم و  آموزهدر  اگر؛تربیتی است

 درونی  زیرا تفکر فعالیت، این شیوه متربی محور است،ر سفارش شده استتدب و
 فرایند تربیت مورد توجه نباشد و دن دریاندیش  اما اگر مسئله تفکر و.متربی است

 روش متربی ،ست که این روش، این بدین معناد باشدتعب اطاعت و بیشتر اهتمام بر
  .نیست محور
  شیوه. طرح الگو یا روش الگوگیري در فرایند تربیت است،معیار چهارم -4

 ،شود میالگو دهی هم  اگر اساس الگوگیري استوار است و  برمتربی محور معموالً
  نه آنکه جاي انتخاب و،الگوگیري براي متربی آسان شود  است که کاراي به اندازه

  .گزینش متربی را بگیرد
 .هاي تربیتی است  ماهیت آموزه،یین کننده روش تربیتیکی از معیارهاي تع -5
متضمن  فرمان استوار است و ي دستوري وها  آموزه برمعموالًهاي مربی محور  شیوه
تشویق و موعظه  اندرز و اساس پند و  بربیشتر اما شیوه متربی محور .باشد میالزام 

ها از سوي مربی   سهولت آموزه صالبت و.گیرد می صورت مانند آن ترغیب و و
 .متربی در فرایند تربیت است یک از مربی و هر ثیرنشانگر میزان تأ

  
  پرسش بحث

به تناسب زوایاي مسئله متفاوت متربی   نقش مربی و،گونه که اشاره شد نهما
ال را تر به این پرسش ناگزیریم مورد سؤ  براي پاسخ دقیق از این رو،شود می

اخالقی  رشد روحی و  تزکیه و،این نوشتار مقصود از تربیت  در.مشخص کنیم
 یعنی مقطعی که ،منظور از متربی گروه جوانان است  نه پرورش جسمی، و،است

  از سوي دیگر،حال شکوفایی است اش در  عقالنییک سو نیروي فکري و انسان از
 از قوت گرفتن است و حال شدت یافتن و اش در هاي نفسانی کشش نیروها و

 از ابهامات فراوانی وجود دارد و شبهات و ها و افق نگاهش پرسش جهت سوم در
 چنین  در.ولیت نیز متوجه اوستمسئ  تکلیف و،بلوغش جهت چهارم به خاطر

  ؟شود که آیا مربی نقش اصلی دارد یا متربی میال مطرح وضعیتی این سؤ
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  دیدگاه دیگران
نوزایی  آن دیار پس از رویکردهاي گوناگون تربیتی در مکاتب تربیتی غرب و

استقالل  اساس آزادي و  بر غالباً،لیبرالیستی که دارند اساس مبناي اومانیستی و بر
انتخاب  استقالل و  کمتر دیدگاهی است که آزادي و.کنند می تأکیدبی در تربیت متر

 نظریه پردازان این حوزه .جمله تربیت به رسمیت نشناسد فرد را در راه زندگی از
مورد کودکان که فاقد قدرت تشخیص الزم   بلکه حتی در،نه تنها در مورد جوانان

ن یکی از نظریه پردازان در  به عنوا»روسو«. اند هستند نیز این باور را مطرح کرده
  : گوید می» امیل«کتاب 

 زیرا او باید بیشتر ،دهم استاد این فن را مربی بنامم تا آموزگار من ترجیح می«
 بلکه باید کاري ،راهنمایی کند تا تعلیم و نباید دستورات را به کودك بیاموزد

  )65/،روسو(» . که خود طفل آنها را کشف کندکند

  : گوید مینظران این حوزه   صاحب دیگر ازیکی
  نه در مالکیت والدین خود و نه در،کودکان در مالکیت هیچ کس نیستند«

  )356/،کوي(» .مالکیت جامعه، آنها تنها به آزادي آتی خود تعلق دارند

   :گوید می آنجا که ، داردتأکیداین نکته  نظریه تربیتی خودش بر  نیز در»کانت«
وار تعلیم داد یا اینکه او را   تربیت کرد و ماشین،هم شکست ان درتو بشر را می«

توان  شکنند و با بشر هم می ها را درهم می ها و اسب واقعاً روشنگر ساخت، سگ
 این است که او اندیشیدن را یاد ،نهایت اهمیت دارد ولی آنچه بی. چنین کرد

  )2/356، مایر(» .بگیرد

   :گوید می» هاي تربیتی تاریخ اندیشه« کتاب  در»فردریک مایر«
 ،آموزان را برانگیزد د که دانشتواند به خالقیت کمک کن معلم در صورتی می«

. هاي نهفته آنان را مکشوف سازد و به اصالت و فردیت آنان احترام بگذارد ذوق
د آموزان را از فعل پذیري به فعالیت و از تقلی هدف معلم باید آن باشد که دانش

  )1/22 ،همان(» .به خالقیت راهنمایی کند
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گرایی  ، نوعی افراطهاي تربیتی غربیان است اي از دیدگاه این سخنان که نمونه
 ،گونه تعریف کنیم    زیرا غرض تربیت را هر،در متربی محوري باید تلقی شود

تردیدي نیست که   و درك اهمیت آن استدسترسی به آن نیازمند تشخیص و
 این مرحله براین در بنا. امکان است ویحله کودکی فاقد این توانایمر انسان در

 البته باید توجه داشت که پا به پاي رشد .تبعیت از مربی نیست اي جز تقلید و چاره
  .تبعیت فاصله گرفت معرفتی کودك باید از روش تقلید و ذهنی و

  
   دیدگاه قرآن

مقطع   در،ه معناي تزکیهتربیت ب برداشت نویسنده این است که شیوه قرآن در
،  آگاهی،تفکر  بیشتر بر تأکید یعنی تکیه و؛سنی جوانان، شیوه متربی محور است

 تسلیم بودن وي در پذیرش و انتخاب درونی متربی است تا بر  والگوگیري، اراده
جا   قرآن کریم هر.هاي وي درست باشد  راهنماییچه دستورات و  اگر،مربی برابر

ی را به تصویر کشیده است که یها میان آورده است یا صحنهتربیت به سخن از 
آگاهاندن شخص سخن گفته   از آگاهی و،آن نقش عمده داشته است تربیت در

تسلیمش  پذیرش و  نه بر،انتخابش ستایش یا نکوهش کرده است اراده و بر است و
راي اطالعی شخص ب  بیگاه از جهل و هیچ اش و  تبعیت ناآگاهانهتقلید و یا بر

  قرائن زیر دالیل وباشود  می این ادعا را .پذیرش وي استفاده نکرده است تربیت و
  :یید کردتأ

قرآن کریم در یک مورد به صورت صریح از تربیت جوان سخن گفته است  -1
 در این .)19-13/لقمان(از تربیت لقمان نسبت به فرزندش آن عبارت است  و

ی از یها  سپس نمونهکند و مییاد » وعظ«ان به  از شیوه تربیت لقمجریان قرآن اوالً
 هاي آن، برجستگی و  نمونههم در و» وعظ«هم در مفهوم . کند میآن را گزارش 

 .برتري نقش متربی در تربیت به وضوح نهفته است

 اي از سخن گفتن که در آن مخاطب بر در لغت عبارت است از شیوه» وعظ«
فعالیت  ی از این دریافت به حرکت وثیرپذیري درون تأدریافت و اساس درك و

  :گوید می راغب .شود میوادار 



 

 

83 

    
ش

نق
 در

ربی
 مت

 
یت

ترب
  

  

هو التّذکیر بالخیر فیما یرقّ له القلب، : قال الخلیل. زجر مقترن بتخویف: الوعظُ«
 ».)90/نحل(» یعِظُکُم لَعلَّکُم تَذَکَّرُونَ «:قال تعالى. االسم: و العِظَۀُ و الموعِظَۀُ

  )876/راغب اصفهانی،(
ل گفته است وعظ عبارت  خلی.وعظ عبارت است از منع همراه با ترساندن«

. عظه و موعظه اسم است. اي که دل نازك شود ، به گونهآوري خیراست از یاد
 ».کند شاید یادآور شوید تان می او موعظه: خداوند فرمود

   :نویسد  العرب می لسان
النُّصح و التذْکیر بالعواقِب قال ابن : الوعظ و العِظۀُ و العظۀُ و الموعِظۀُ: وعظ«

 :و فی الحدیث. هو تذکیرك لإلِنسان بما یلَین قلبه من ثواب و عِقاب: سیدة
  )7/466 ،ابن منظور( ».ألَجعلنک عِظۀ

ه ابن سید. وعظ، عظه و موعظه عبارت است از نصیحت و یادآوري عواقب«
ب به انسان که دلش را آوري ثواب و عقاگفته است وعظ عبارت است از یاد

 ».دهم تو را مایه یادآوري قرار می: نرم سازد و در حدیث آمده است

   :گوید مجمع البحرین می
وعظ عبارت است « )4/293،طریحی( ».النصح و التذکیر بالعواقب: و الوعظ«

  ».از نصیحت و یاد آوري عواقب

   :گوید صاحب التحقیق فی کلمات القرآن در یک استنتاج نهایی می
هو إرشاد الى حقّ بتذکّرات مفیدة و تنبیهات نافعۀ : أنّ األصل الواحد فی المادة«

: و أما مفاهیم التخویف و تلیین القلب و النصح و األمر بالطاعۀ و التوصیۀ. مناسبۀ
   )13/149 مصطفوي،( ».فمن آثار األصل بحسب اختالف الموارد

د به سوي حق با تذکرات معناي اصلی در این ریشه عبارت است از ارشا«
و اما مفاهیمی چون ترساندن، نرم ساختن دل، نصیحت، دستور . سودمند و مناسب

به طاعت و سفارش از آثار آن معناي اصلی است که در موارد مختلف مطرح 
 ».شود می



 

 

84 

  

ال
س

  
هم

زد
پان

/ 
اره

شم
 

60-
59 /

ییز
پا

  
ان 

مست
و ز

13
88

 

 تذکر با هدف نرم کردن ،»وعظ« در مفهوم واژه ،شود گونه که مشاهده می همان
 انتخاب ، یعنی اینکه اصل و اساس در تربیتاین. هفته استدل و ایجاد رقت قلب ن

ها  و گزینش مخاطب است و نه پذیرش تعبدي و تقلیدي و بر اساس اعتماد به گفته
  .هاي مربی و گوینده سخن یا سفارش

  این حقیقت کامالً،آورد میی هم که قرآن از وعظ و تربیت لقمان یها در نمونه
   :گوید مین قرآ .آشکار است

 موعظه را او که حالى در -فرزندش به لقمان که را هنگامى) بیاور خاطر به(«
. است بزرگى ظلم شرك، که مده قرار خدا همتاى را چیزى! پسرم: گفت -کرد مى

 یا سنگى دل در و باشد،) بد یا نیک کار (خردلى دانه سنگینى اندازه به اگر! پسرم
 براى قیامت در (را آن خداوند گیرد، قرار زمین و ها آسمان) از اى گوشه (در

 به امر و دار پا بر را نماز! پسرم !است آگاه و دقیق خداوند .آورد مى) حساب
 این که باش شکیبا رسد مى تو به که بىمصائ برابر در و کن منکر از نهى و معروف

 بر مغرورانه و مگردان روى مردم از اعتنایى بى با!) پسرم (.است مهم کارهاى از
 رفتن  راه در!) پسرم( .ندارد دوست را مغرورى متکبر هیچ خداوند که مرو اهر زمین

 ترین زشت که) مزن فریاد هرگز و (بکاه خود صداى از .کن رعایت را اعتدال
  )13-19/لقمان (»!است خران صداى صداها

هاي همراه با بیان عواقب کار است که  روح و حقیقت این دستورات سفارش
شود میر مخاطب تذک ه وباعث تنب.  

به فرزندش امام 7هاي تربیتی در وصیت امام علی شبیه همین سفارش
این نامه   در.خورد می نهج البالغه آمده است نیز به چشم 31نامه  که در  7حسن
کند  میهاي زندگی را به فرزندش گوشزد  حکمت  امام یک سلسله حقایق و،تربیتی

   .رستگاري را بیابد درست زیستن وراه  ،تدبر خواهد با تفکر و میاز وي  و
نه  انتخاب متربی است و  تفکر و،مبناي تربیت ها نیز بنیاد و این سفارش در
حکمت آن  سفارشی همراه با فلسفه و هر همین رو  از،تسلیم  پذیرش وصرفاً

 بخشی از اساساً انتخاب بیشتر فراهم شود و شود تا مجالی براي تفکر و میمطرح 
  .نه سفارش تبیین حقایق است و  توضیح و،نامه این تربیت
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حقیقت که  برابر حق و برخی از آیات سخن از واکنش مثبت جوانان در در -2
 مانند گرایش اصحاب کهف ؛یکی از محورهاي مهم تربیتی است به میان آمده است

نیز اعالم   قرآن کریم این واکنش و.کفر شرك و بیزاري از پرستی ویکتا به توحید و
آمیزي  محیط کفر آنان را به صورت ستایش برائت از باورها و نه آن وشجاعا

بدون تردید تنها ناشی از اصل  تقدیر  از سوي دیگر این ستایش و.کند میگزارش 
استقالل  اراده و رو که این رویکرد با آگاهی و  بلکه از آن،رویکرد آنان نیست

 سرشار از ،کند میزارش  سخنانی که قرآن از آنان گ.باشد میصورت گرفته است 
 ؛انتخاب است بصیرت و آگاهی و

 پروردگار: گفتند و کردند قیام که موقع آن در ساختیم محکم را هایشان دل و«
 اگر که خوانیم نمى را معبودى او غیر هرگز .است زمین و ها آسمان پروردگار ما،

 خدا جز یىمعبودها که هستند ما قوم این .ایم گفته گزافه ب سخنى کنیم، چنین
 تر ظالم کسى چه و! آورند؟ نمى) کار این بر (آشکارى دلیل چرا ،اند کرده انتخاب

  )14-15/کهف (»!ببندد؟ دروغ خدا بر که کس آن از است
و مبارزه شجاعانه وي علیه محیط کفر و 7ابراهیمحضرت در داستان ایمان 

م از رفتار  قرآن کری.باورهاي شرك زمان خودش نیز چنین واکنشی را شاهدیم
ابراهیم به عنوان رفتار یک انسان رشد یافته که همراه با بصیرت و انتخاب تصمیم 

  ؛کند گیرد یاد می می
إِذْ قَالَ ألبِیهِ وقَومِهِ ما هذِهِ التَّماثِیلُ الَّتِی *ولَقَد آتَینَا إِبرَاهِیم رشْده مِنْ قَبلُ وکُنَّا بِهِ عالِمِینَ(

 اکِفُونَأَنْتُما عابِدِینَ*لَها عنَا لَهاءنَا آبدجفِی ضَاللٍ *قَالُوا و اؤُکُمآبو أَنْتُم کُنْتُم قَالَ لَقَد
قَالَ بل ربکُم رب السماواتِ واألرضِ الَّذِي *قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحقِّ أَم أَنْت مِنَ الالعِبِینَ*مبِینٍ

نَّ ومِنَ الشَّاهِدِینَفَطَرَه لَى ذَلِکُمبِرِینَ*أَنَا عدلُّوا مأَنْ تُو دعب کُمنَامنَّ أَصتَاللَّهِ ألکِیدو* ملَهعفَج
ئًا وال قَالَ أَفَتَعبدونَ مِنْ دونِ اللَّهِ ما ال ینْفَعکُم شَی ... جذَاذًا إِال کَبِیرًا لَهم لَعلَّهم إِلَیهِ یرْجِعونَ

ضُرُّکُمقِلُونَ*یونِ اللَّهِ أَفَال تَعونَ مِنْ ددبا تَعلِمو لَکُم 67-66 و58-51/انبیاء()أُف(  
 پدرش به که هنگام آن .بودیم آگاه او) شایستگى (از و دادیم او به قبل از را ابراهیم رشد وسیله ما«
 »!کنید؟ مى پرستش را آنها همواره شما که چیست روح بى هاى مجسمه این«: گفت او قوم و) آزر(

ن پدرانتا هم و شما هم مسلّماً«: گفت» .کنند مى عبادت را آنها که دیدیم را خود پدران ما«: گفتند
: گفت» !کنى؟ مى شوخى یا اى آورده ما براى حقّى مطلب آیا«: گفتند» !اید بوده آشکارى گمراهى در
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 و کرده ایجاد را آنها که است زمین و ها آسمان پروردگار همان شما پروردگار) ام آورده حقّ کامالً(«
 هایتان بت نابودى براى اى نقشه شما، غیاب در سوگند، خدا به و! گواهانم از امر، این بر من
 قطعه قطعه را -بزرگشان بت جز - آنها همه ،)مناسب فرصت یک از استفاده با (سرانجام» !کشم مى
 را چیزى خدا جز آیا«: گفت) ابراهیم(... )! کند بازگو را حقایق او و( بیایند او سراغ شاید ،کرد
 به امیدى نه! (؟رساند مى شما به زیانى نه و دارد شما براى سودى کمترین نه که پرستید مى

 اندیشه آیا! پرستید مى خدا جز آنچه بر و شما بر اف !)زیانشان از ترسى نه و دارید، سودشان
  »!؟)یدندار عقل و (کنید نمى

اگر ایمان به حق و حقیقت را یک رکن از ارکان تربیت به معناي تزکیه بدانیم 
 در این صورت داستان ابراهیم نمایانگر صحنه روشنی از روش ،که چنین است

تربیت متربی محور قرآن است که در آن بیش و پیش از آنکه بر تلقین و تقلید و 
 آزادي و انتخاب و بصیرت تأکید شده  بر آگاهی و،تعبد و تسلیم تأکید شده باشد

  .است و این امور همان معیارهاي متربی محوري است که قبالً از آنها یاد شد
 تربیت معنوي انسان در قرآن کریم به عنوان ،گونه که اشاره کردیم همان -3

به عنوان دو رکن مهم رسالت پیامبر اسالم مطرح گردیده  تزکیه یاد شده است و
 از سوي دیگر قرآن کریم از رسالت .»الحکمۀ یعلمهم الکتاب و  ویزکیهم« ؛است

إِنَّا أَرسلْنَاك (،)65/ص()قُلْ إِنَّما أَنَا منْذِر( ؛کند میتبشیر یاد  و پیامبر به عنوان انذار
تبشیر صورت  و قالب انذار اینکه تزکیه نبوي در گو. )24/فاطر()بِالْحقِّ بشِیرًا ونَذِیرًا

 تحت عنوان موعظه و ،پیامبر» تزکیه نامه«و از جهت سوم قرآن به عنوان  .گیرد می
یا أَیها النَّاس قَد جاءتْکُم موعِظَۀٌ مِنْ ربِّکُم وشِفَاء لِما فِی ( ؛ استمعرفی شدههدایت 

  .)57/یونس()الصدورِ وهدى ورحمۀٌ لِلْمؤْمِنِینَ
 و) تبشیر انذار و(چه قالب انجام رسالت  و) زکیهت تعلیم و(چه فلسفه رسالت 

نوع خاصی از روش تربیت   همه بر،)هدایت موعظه و(چه عنوان رسالت نامه 
همه   چه اینکه در.انتخاب مدار آگاهی و داللت دارد که عبارت است از تربیت بر

 مایه شیوه انجام  جان،انتخاب مخاطب  عنصر اساسی اقناع و،فرایندهاي یاد شده
  .رسالت تربیتی است

توان انکار کرد که نتیجه این دلیل اثبات روش خاص  میالبته این حقیقت را ن
 همه دوران تربیت  بلکه براي همه مکلفان در،تربیتی براي مقطع سنی جوان نیست
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 زیرا ،برابر نظریه نیست  اما این نکته چالشی در.کند میروش متربی محور را اثبات 
  از.من آن روش براي مقطع خاص نیز هستعموم، متضاثبات یک روش براي 

 مقاطع دیگر نیست تا مشکلی در صدد نفی این روش در سوي دیگر این نظریه در
  .برابر آن به وجود بیاید

 ،کند مییید نظریه متربی محوري در تربیت را تأیکی از دالیلی که  -4
آن کریم دو پیامبر را  قر.محیط فاسد است هاي تربیت شده در انسان ی ازیها نمونه

 یکی حضرت :اند محیط غیر مساعد به صورت شایسته تربیت شده برد که در مینام 
 این دو پیامبر بزرگوار در دوران .است7 حضرت موسیيدیگر  و7یوسف

شرایط  خالف محیط و بر کنند و میفرعون رشد  عزیز مصر و نوجوانی در دربار
  .شوند مییت صالح ترب  به صورت شایسته و،موجود آن

گذشته از این دو، خود پیامبر اسالم نمونه عالی از افراد تربیت شده در محیط 
با اخالق نیک  فساد، به عنوان انسان وارسته و فاسد است که به رغم محیط شرك و

 .شود میتربیت » خلق عظیم«

 چنینی اگر در بیانگر آن است که تحول وجودي ایناین دست  ی ازیها نمونه
 ،آید میانتخاب شخص پدید  مبناي تفکر و تنها بر بدون مربی و امساعد ومحیط ن

انتخاب  اساس تفکر و  باز بر،اگر پدید آید با حضور مربی نیز محیط مساعد و در
 ساز  زمینهمربی تنها  محیط و ومتربی است محور اصلی خود گیرد و میشکل 
  .هستند
اي مبن  تربیت بر،ذیرفته استهاي تربیت که قرآن نیز آن را پ یکی از روش -5

  در این شیوه متربی با تجربه و.گرایی در تربیت است تجربه یا به تعبیر دیگر تجربه
 قرآن از این .یابد میاخالقی دست  خطا، به یک سلسله تغییرات روحی و آزمون و

جنگ   شکست مسلمانان در.روش براي تربیت جامعه اسالمی استفاده کرده است
اساس  ها نازل گشت، بر آن براي تبیین شکستآیاتی که پس از   ویننَح احد و

 کتاب تفسیر فی األمثل: نک( .متضمن تربیت جامعه اسالمی است ،برداشت مفسران
 القرآن، وحی من ؛3/233  التنویر، و التحریر؛ 4/46 ، المنار؛2/713 المنزل، اهللا
 ) 6/14  بالقرآن، القرآن تفسیر فی الفرقان؛ 6/283
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 ،سوي دیگر تردیدي نیست که این شیوه تربیت اختصاص به جامعه ندارداز 
 مالك شیوه یعنی تجربه اندوختن و  چه اینکه در،گیرد  میبر بلکه فرد را نیز در

گونه که تفاوتی   همان،فرد نیست اساس آن، فرقی میان جامعه و تصحیح مسیر بر
 انسانی که توان تجربه و  هر؛رشد یافته و به بلوغ رسیده نیز نیستمیان افراد 

توان  میبراین بنا.  مشمول این روش است،داشته باشدرا تصحیح آگاهانه مسیر 
 زیرا ،خصوص جوانان نیز متربی محور است گفت روش تربیت از نگاه قرآن در

   .دنتصحیح را دار توان تجربه و
ن از یید شیوه متربی محوري از نگاه قرآتوان براي تأ میآخرین موردي که  -6

م رسالت هدف مه  یکی از دو.مومی دعوت پیامبر اسالم استآن یاد کرد، روش ع
 از سوي دیگر خداي .»الحکمه یزکیهم و یعلمهم الکتاب و« ؛اسالم تزکیه است پیامبر

ادع ( ؛کند میمور به اتخاذ شیوه خاص  پیامبر را مأ،اي رسیدن به این هدفمتعال بر
نقطه  .)125/نحل()کْمۀِ والْموعِظَۀِ الْحسنَۀِ وجادِلْهم بِالَّتِی هِی أَحسنُإِلَى سبِیلِ ربِّک بِالْحِ

درك  فهم و  برتأکید ،جدال احسن  موعظه و، یعنی حکمت،سه فرایند مشترك هر
اي که قرار است پیامبر  ست که آن تزکیهاین بدان معنا. تقناعت مخاطب اس و

 . تکیه داشته باشد)متربی(صمیم مخاطب ت  باید بر دریافت و،صورت دهد
  

  نتیجه بحث
 اما ،روانی انسان دارد تزکیه روحی و تربیت و به رغم نقش مهمی که مربی در

فراهم ساختن شرایط  سازي و ، از زمینهفرایند تربیت رسد این نقش در میبه نظر 
 نظریه ،یمتعل گونه که در  همان.رود میفعالیت درونی متربی فراتر ن گیري و تصمیم

 به رشد قوه فاهمه وي ،آن است که معلم به جاي افزایش معلومات متعلم برتر
نیز مربی تحلیل به شناخت مناسب برسد، در تربیت  با تجزیه و خود کمک کند تا

تقلید پروري،  رفتارهایش به جاي تحمیل و ها و ها، روش باید تالش کند با آموزه
 ها سوق دهد و ارزش ها و به سمت خوبی ت وانتخاب متربی را تقوی قوه اراده و

  .ایجاد تحول روحی به رسمیت بشناسد یافتن مسیر و توان متربی را در حق و
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ها و   پیامد مستقیم آن گذشته از تغیر دغدغه،گیري درست باشد اگر این نتیجه
ها در تربیت نسل جوان  هریزان، تحول شیو سازان و برنامه هاي تصمیم مسئولیت

هاي تربیتی در مورد جوانان نباید بر مبانی تقلید و تعبد استوار باشد و  ش رو.است
 بلکه بر عکس باید تفکر و توان انتخاب ،مربی نباید بر تلقین و اطاعت تأکید کند

 ،هاي ناشی از انتخاب وي را بپذیرد د و عصیانگرينَاخو متربی را به کمک فرا
  ي این حقیقت مورد تأکید استگونه که در اصل ایمان آوردن و دیندار همان
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