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  از نگاه قرآنبررسی روانشناسی تربیتی 
  1نرجس نصراللهی

  :چکیده
بهداشت روان از دیر باز مورد توجه مسلمانان بوده است که سرچشمه هاي آن را می توان در آیات قـرآن و         

 راهکارهاي درمانی آنها را قرآن نسخه اي الهی است که درمانگر همه دردهاست و     . احادیث اهلبیت کاوید    
نیز مشخص کرده است در واقع قرآن بعنوان طبیبی درد آشنا به درمان همه دردهاي جسمی ،روانی و روحی           

  :یر معرفی نمودزانسان می پردازد که عمده بیماریها را می توان به شرح 
ه توسـط ائمـه در   بهداشت جسم ، سالمت ،بوسیله درمان هـاي ذکـري ،گیـاهی کـ            :بیماریهاي جسمی ) الف

  .به آن پرداخته شده است .. قالب طب الصادق ،طب الرضا و
بررسـی  عمدتا در حوزه اخالقی و اجتماعی می توان طبقه بندي کرد و مـورد طـرح و                   :بیماریهاي روانی )ب

قرار  می گیرد، مانند تکبر،غرور ،تردید ،افسردگی ،انزواگرایی وظلم ،ستیزه جویی ،خـشونت ،جنـگ ،فقـر              
  ...د اجتماعی و         زن ستیزي ،فسا
از مانند کفر ،نفاق ،جهل ،ظلم ،شرك و فطرت گریزي که علی رغم پردازش بعـضی                 :بیماریهاي روحی )ج

آنان توسط دانشمندان غرب نسبت به اکثر آنها غفلت بعمل آمده و اگر هم مورد توجه قرار گرفته بـا مبـانی                  
  . حل مشکل جامعه نینجامیده که مشکل را ایجاد نموده است انحرافی و نقص همراه بوده که نه تنها به 

 ،    مشکل انسان امروز این است که به  انسان تک بعدي می نگرد توجه به میلی از امیال او راهی از سـعادت       
او را از توجه به سایر خصوصیاتش باز داشته است اگر به فرد توجه کرده از اجتماع غافل شـده اگـر بـه بعـد           

  . کرده از روح او غفلت نموده است حال آنکه انسان داراي گرایشها و کششهاي متفاوتی است مادي دقت
  این مقاله درصدد معرفی مبانی مناسب ومورد توجه قرآن بوده تا بدین وسیله کلید حل مشکل را در اختیـار   

 . جامعه قرار دهد 

  : واژگان کلیدي
  ، کمال گراییشی قرآن،تربیت، شفا بخ، اختالالت فکري و عقیدتیبهداشت روان

                                                 
 .عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سپیدان -1

                             The Research Quarterly Of        پژوهشی –  فصلنامه علمی       
                                          Islamic Science                             علوم اسالمی                       

 The 5th Year /No: 19/ Autumn 2010                                         1389 پاییز – 19 شماره – سال پنجم 
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   :طرح مسأله
قرآن کتابی است سراسر خیر و برکت کـه مـی تـوان بواسـطه تـدبر در آن از برکـات                      

جهل به محتـوي قـرآن سـبب مـی گـردد کـه مـا نتـوانیم ارتبـاط                    . عظیمش بهره مندگردید    
، مـی   هر مسلمانی که معتقد به اعجاز قرآن است       .صحیحی بااین کتاب آسمانی برقرار سازیم     

  خواهد بدانداین مصحف  شریف در چه ابعادي داراي  اعجازاست ؟ 
هر عالمی از اسرار قران ، سخنی را ابراز می کنـد درواقـع اظهـار چیـزي اسـت کـه از                       
ظاهر قرآن می فهمد نه اعجاز قرآن ، در این پژوهش با هدف تحقق  جنـبش نـرم افـزاري ،                     

کریم و ارتباط حوزه و دانشگاه می کوشد        گسترش تحقیقات میان رشته ایی در حوزه قرآن         
در راستاي تحقق منویات مقام معظم  رهبري در زمینه توسعه علـم و جنـبش نـرم افـزاري بـا                
نگاهی دینی و قرآنی توجه به خالء موجود در طرح جامع ایجاد مرکز بین المللـی خـدمات                  

ردو در روانـشناسی  پژوهشی و اطالع رسانی قرآن و علوم روز ترتیب یافته اسـت  قـدم بـردا            
این سوال پاسخ داده شود که روان سالم و متعـالی از دیـدگاه قـرآن چـه           تربیتی  در قرآن به      

مشخصاتی دارد ؟ براي رفتار مناسب چگونه باید عمل کرد ؟ وچگونه  مـی تـوان بـه کمـال          
عقلی و روانی مناسب دست یافت؟و قرآن  درحوزه روان شناسی تربیتـی چـه توصـیه هـایی             

  :طرح نموده است؟ درابتدا دیدگاه دانشمندان غرب به تربیت انسان مطرح می گرددرا م
  

  :تعلیم و تربیت از منظر دانشمندان غرب
  :نظریه پیاژهتعلیم وتربیت 

تربیت فعـال تربیتـی اسـت کـه از طـرف            .تربیتی فعال است    هدف تربیت از منظر پیاژه      
ر حقیقت شـناختهاي درونـی شـده افـراد          ژه یادگیري د    کودك باید دنبال شود و در نگاه پیا       

درواقع باید به انسانها فرصت داده شود تا با تالش خود تحـول را در خـویش درونـی       . است  
  )4تعلیم و تربیت به کجا ره می سپارد ،ص (سازند

پیاژه ضمن تاکید بر فعالیت فعاالنه کـودك کـه او را محـور اصـلی تربیـت مـی دانـد                      
دانسته و معتقد است که تحول روانی فرد در بطن جامعه محقـق  واقعیت تربیت را امر فردي ن    

  )5تعلیم و تربیت به کجا ره می سپارد ،ص. (می گردد 
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مربی در دیدگاه وي هم یک هنرمند است و هم یک عالم پس کـار تربیـت هـم علـم             
جنبـه عـاطفی و     » هنـر   «و بعـد    »علـم   «است و هم ذوق در نگـاه او بعـد کـار انتقـال شـناخت               

  .تربیت را می پذیرد ارتباطی 
در همین دیدگاه پیاژه به ساختار کلی جهت دار و متعالی انسان که از زیست به سـوي                  
روان است تکیه دارد ، این نگاه او گویاي این حقیقت است که درون سـازي جـز از طریـق                     
برون سازي امکان پذیر نیـست ، در واقـع تعامـل درون و محـیط   مـی توانـد ایجـاد کننـده                          

  .یی کاملتر باشد ساختها
هدف تربیت از دیدگاه پیـاژه اینـست کـه تربیـت بایـد شـکوفایی کامـل شخـصیت و                     

  . تحکم و احترام ،حقوق بشر و آزادیهاي اساسی باشد 
  :از دیدگاه پیاژه سه دیدگاه متمایز وجود دارد 

  تعامل روانشناختی -3تعامل آزمودنی و محیط -2بعد زیست شناختی  -1
 

  :روش کار پیاژه 
قریري ،فعال ، شهودي ، استفاده از برنامه و ماشینهاي آموزشی ،روش آزمـودنی مـی                ت

  :توان استفاده نمود اما هریک از این روشها قابل بررسی است 
در روش تقریري انسان فعل پذیر است نه فعال به این معنا کـه اطالعـات توسـط معلـم           

   .انتقال می یابد و شکوفایی استعداد در انسان وجودندارد
در روش فعال ،به اشخاص فرصت داده مـی شـود تـا خـود تحـول خـویش را درونـی                      

  .دروش شهودي اگر فعال نباشد به کشف حقایق دسترسی نمی یابد . سازند 
در روش آموزشی ماشینی انسان به روزمرگی عادت نموده خالقیت در اوظهـور نمـی               

  .  ایجاد می شود یابد و در روش آزمودنی ، نوعی نظم جویی است که به تدریج
-موزشی و مـشاهده مـی     ابزار مورد استفاده در امر آموزش را مدرسه ،وسایل کمک آ          

 )118ژه به کجا ره می سپارد ،ص پیا. (توان بهره جست
 

  : و تربیت از منظر دیوئیتعلیم
   جان دیوئی معتقد است اساس تعلیم و تربیت قدیم تحمیلی از طرف مقامـات بـاال و                 
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تحمیلی از میزانهاي افراد سالمند و مواد و موضوعات درسی به آنهائیکـه در  منابع خارجی و    
  . حال رشد و تکامل هستند می باشد 

 از منظر او تعلیم و تربیت بـه معنـی آگـاهی اسـت و بـا آشـکار کـردن اسـتعدادها بـه                         
 و بـه تـشکیل ذهـن مبـادرت مـی      پرداختـه )دسـیپلین رسـمی   (تشکیل و پرورش قواي ذهنی      

لیم و تربیت به عنوان تکرار گذشـته و توجـه بـه گذشـته اسـت و ماننـد  تـشکیل و                        تع. نماید
ارتباط دادن تعلیم و تربیت با تجربه شاگردان یکی از جنبه هـاي         . تجدید ساختمان می باشد     

  .اساسی تعلیم و تربیت جدید است ولی مسئله ، داشتن یک تصور صحیح از تجربه است 
ثر آن را در رفتار افراد سـطح بـی ارزش تلقـی مـی             او مخالف کنترل خارجی است و ا      

کند ولی معتقد است که رهائی از کنترل خارجی مـستلزم تـسلیم در مقابـل امیـال و هوسـها                     
نیست اگر کسی  خود را از کنترل عوامل خارجی رها سازد و تسلیم هوسهاو تمایالت خـود     

رهـائی از  . ته اسـت  شود در اینصورت عامل  خطر نـاکتري را حـاکم بـر اعمـال خـود سـاخ            
  . کنترل خارجی وقتی مفید است که عقل و خرد فرد حاکم بر تمایالت و هوسهاي او باشد 

  : عامل در شخصیت انسان دخیل است 2از منظر دیوئی 
 عوامل بیرونـی مـوثر در شخـصیت انـسان شـامل وراثـت ،عوامـل فیزیولـوژیکی ،                    -1

  )انه، مدرسه ،رسانه ها ،تاریخجامعه ،خ(عوامل طبیعی و مادي ،عوامل اجتماعی 
 ،اده ،اختیــار ،آزادي و قــدرت انــسان عوامــل درونــی مــوثر در شخــصیت عامــل ار-2

  .قدرت و ضعف این دسته از عوامل از  راه یادگیري می باشد
به نظر وي  یک هدف صحیح ابتدا به صورت محرك درونی ظاهر می گرددممانعـت     

ایل در می آورد ولی نه محرك درونی و نـه  در اجراي فوري این محرك آن را بصورت تم   
تمایل هیچکدام هدف نیستند هدف بمنزله یک نقطه نظر نهایی است ، یعنی هدف متـضمن                

و پـیش بینـی کـار       . پیش بینی نتایج است که در اثر اجراي محرك درونی ظاهر مـی گـردد              
  )75اصول تعلیم و تربیت از منظر جان دیویی ،ص. (برعهده عقل و خرد است 

ان دیـوئی  معتقــد اسـت اصـول و مــواد  درسـی بایـد از مــوادي انتخـاب کـرد کــه        جـ 
  . درنظریات زندگی کار آئی داشته باشد
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کار مهم تعلیم و تربیت یا مربی کمـک بـه افـراد در ارزش سـنجی میـراث فرهنـگ و                
توسعه آن می باشد شاید یکی از عوامل عقب ماندگی کشورهایی کـه در گذشـته فرهنـگ                  

ند همین امر بوده است که آنها بـه انتقـال میـراث فرهنگـی خـود پرداختـه انـد و        غنی داشته ا 
  . اقدامی براي سنجش و توسعه و پیشرفت آن میراث نکرده اند

  

  :تعلیم و تربیت از دیدگاه پستالزي
که زندگی است که تربیت می کند اما به شرط          استاینپستالزيدیدگاهازهدف تربیت 

  .دان اجازه دهد خاصیت آگاه کننده خود را کامال متجلی سازدآنکه سازمان اجتماعی ب
از نظر وي تربیت هنر است و پرورش کودك در آغوش مادر وسپس در خانواده هنـر      
همه جانبه ایی است که قلب و مغز و دستها را پرورده است و هیچ تربیت دیگـري جـاي آن          

  )222مربیان بزرگ ،ژان شاتو ص. (را نمی گیرد
نسان را آزاد می داند و انسان را به عنوان موجـودي اجتمـاعی و آزاد در                 او شخصیت ا  

به عنوان آفریده طبیعت احساس مـی کـنم کـه آزادم آنچـه بـرایم              : نظر میگیرد و می گوید      
خوشایند است انجام دهم و حق دارم آنچه براي من سودمند است به جـا آورم و بـه عنـوان                     

 به روابط و قـرار دادهـایی احـساس مـی کـنم کـه        محصول اجتماع خود را محکوم و وابسته      
پستا لزي نتیجه می گیرد وقتی از آنچه وظیفـه دارم           . وظایف خاص را به من دیکته می کند         

  . قاعده اي براي آنچه خواهان آنم بسازم گامی در راه تکامل خویش برداشته ام 
ه بـه تعـالی را      وي می گوید تعلیم و تربیت منطبق بر طبیعت به حکم مبانی خـود عالقـ               

موجب می شود و به تحقق قدرتهاي انسانی متوجه است و هر تاکیـد خـاص کـه بـه تربیـت                     
یکی از قدرتهاي مان می شود با ایجاد ادعاهاي بی پایه ما را به گمراهی می کشاند او معتقد                 
است انسان بذر حیات اخالقی خود عشق و ایمان رافقط از طریق اعمال دوستی و ایمـان بـر                   

  )235مربیان بزرگ ،ژان شاتو ص. (طبیعت شکوفا تواند ساخت حسب 
  

  :ت از دیدگاه غرب و روش ابزارکارتعلیم و تربی
تربیتـی فعـال     دیدگاه غرب با توجه به شناخت ایـن دیـدگاه از انـسان              هدف تربیت از    

همان طور که مالحظه گردید در این نوع پرورش کمال وتعالی دنیوي انسان مقصود              . است  
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در این دیدگاه کنترل درونی لحاظ نگردیده است انسان غربـی ،انـسانی اسـت               .  است   نهایی
بزرگترین عامل رشد انسان اراده اوست انسان متعالی با قابلیتهاي که           .که اجتماع متعالی دارد   

دارد و اراده شکست نا پذیر اودر طی کمالش او را کمک خواهد دادحال آنکه از دیـدگاه                  
لـذتها همـه مادینـد پـس     . ه نشده و انسانی متصور است که فانی است     غرب به این نکته توج    

این انسان  محدود می کوشد تا تمام کمـال مـادي خـود را بدسـت آورد و بـا ولـع تمـام از                          
  .  دیگران در تصاحب آن پیشی گیرد

روشها همه مادیند، از طریق ابزارهاي آزمایشگاهی قابل کنترلنـد ،همـه قابـل مـشاهده                
 ،فعال ، شهودي ، استفاده از برنامه و ماشینهاي آموزشـی ،روش آزمـودنی پـس         اند ،تقریري 

 .   چه سخت است دراین فرصت محدود دنیایی ، تمام لذتهاي مادي را طلبید 
  

  :تعلیم و تربیت از دیدگاه شریعتمداري
گوید مسائل زندگی براي مربی نیز مبهم می باشـد بنـابراین چگونـه مـی تـوان                  وي می 
.  بچه ها را مورد غفلت قـرار داده و او را بـراي آینـده اي نـامعلوم آمـاده کـرد                     وضع حاضر   

اشکال دیگر مسامحه و تردید است که در مورد تربیت بچه جهت آینده پیدا می شـود زیـرا                
فاصله آینده تا زمان حاضر خیلی زیاد است و نبایـد زیـاد بـراي رسـیدن بـه آن عجلـه نمـود             

ی خواهد اعمال بچه را روي           میزان هـا یـا اسـتاندارد                اشکال سوم این است که مربی م      
هائی که مربوط بگذشته و براي دیگـران وضـع شـده اسـت مـورد سـنجش قـرار دهـد و بـه             
میزانهایی که براي بچه اهمیت دارد توجه می کند بدون توجه به وضع فعلی بچه تعیـین مـی                   

مفاهیم نظریه ها و قواعد نـسبتا کلـی       وي معتقد است اصول تعلیم و تربیت از نظر وي           . شود  
است که در بیـشتر مـوارد صـادق اسـت و بایـد راهنمـاي مربیـان ،معلمـان و مـدیران اولیـاء                         

ایـن اصـول مبتنـی بـر تعـالیم         . فرهنگ و والدین   دانش آموزان در کلیه اعمال تربیتی باشد             
بزرگ و دانشمندان   دینی و تحقیقات روانشناسی ،  جامعه شناسی فرهنگی و نظریات مربیان             

باید توجه داشت تعلیم و تربیت غیر از روانشناسی است همـانطور کـه               . تعلیم و تربیت است     
تعلیم و تربیت از رشـته هـاي    . جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی با تعلیم و تربیت فرق دارند          

ه مختلف روانشناسی مثل روانشناسی رشد ، روان شناسـی یـادگیري ، روانـشناسی مربـوط بـ                 
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دوره بچگی یا روان شناسی بلوغ استفاده کند و اصول که روانشناسان در این موارد پیدا می                 
مربی باید از روانشناسان کمک گیرد امـا در      . کنند کار و فعالیت تربیتی خود قرار می دهند          

هر دوره فرد در اجتماع زندگی مـی کنـد از نظـر روانـشناسان احتیاجـات روانـی بـه انـدازه                       
احتیاجـات عمـده روانـی      .  بدنی در تامین بهداشت جسمانی و روحی تاثیر دارنـد         احتیاجات  

  :که عدم تامین آنها موجب اضطراب و ناراحتی در افراد است عبارت است از
   احتیاج به محبت-الف
   احتیاج به بستگی و تعلق به گروه- ب
   احتیاج به بیان و ابراز وجود- ج
   احتیاج به امنیت ،نظم ،هدف-د

  

  : از آفرینش جهان از دیدگاه قرآن هدف
هان هدفدار ، بر اساس حق و عدل در خـدمت بـشر و بـراي دانـایی او معرفـی شـده                  ج

است و خداوند جهان راآفریده است تا موجود شریف و بـا کرامـت همچـون انـسان در آن                    
                                     .          پـــرورش یافتـــه ، راه کمـــال و ســـعادت را بپویـــد و حـــق را بـــر باطـــل پیـــروز گردانـــد 

$tB ur $uZø) n= yz uä!$yJ¡¡9$# uÚ öë F{$#ur $tB ur $yJåk s]÷è t/ Wx ÏÜ» t/ 4 y7 Ï9ºså ê` sß tûïÏ%©! $# (#r ãç xÿ x. 4 ×@ ÷É uq sù tûïÏ%©# Ïj9 (#r ãç xÿ x. z̀ ÏB 

Íë$̈Z9$#             ی و آسمان و زمین و آنچه را میان این دواست بـه باطـل نیافریـدیم ،ایـن گمـان کـسان
 تقرب بـه خداونـد و تحـصیل           )27سوره ص، )(و حق پوشی کرده اند      (است که کافر شده     

. رضایت خالق برترین کمال متصور بـراي انـسان اسـت  عبـادت راهـی بـراي تقـرب اسـت                      
عبودیت ،اظهار آخرین درجه خضوع در برابرمعبود است عبد کسی است که همه وجودش              

گونه که اراده اش تابع اراده او ، و خواسـتش تـابع             به موال و صاحب خود تعلق دارد ، بدین          
البتـه اهـداف دیگـري نیـز بـراي      .خواست اوست و در اطاعت از او هرگز سستی نمـی کنـد    

از جمله آزمایش، در آزمایش است که کماالت هنر سپاسگزاري افـراد            .انسان متصور است    
ق دریافـت پـاداش مـی    و همچنین کیفیت اعمال آشکار می گردد و افراد شایسته نیـز مـستح      

. برخورداري از رحمـت الهـی یکـی دیگـر از اهـداف آفـرینش دانـسته شـده اسـت              .  شوند
رحمت همان هدایت الهی است که از طریق عقل و راهنمایی پیـامبران و کتابهـاي آسـمانی                  
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شامل حال همه مردم شده است و هر کس از این رحمت استفاده کند،به سعادت میرسـد  و                   
از آنجا کـه نظـام   .به سوي حق از جمله اهداف خلقت او معرفی گردیده است         نهایتا رسیدن   

آفرینش بر پایه حق و عدل است و جهان به هدف خـود خواهـد رسـید و در فرجـام جهـان                       
الزم است  .  رستاخیزي برپا    می شود تا به نیکو کاران پاداش و به بدکاران کیفر داده شود                   

ف آمیخته با عمل انسان اسالمی مورد توجه قرارمی دهد          به این نکته توجه شودکه اسالم هد      
  .نه اینکه هدف را جدا از عمل در نظر بگیرد 

  : جهان مادي  از دیدگاه اسالم  این مشخصات را دارد 
  . جهان داراي دو وجه غیب و شهود است  -1
بین دنیا و آخرت ارتبـاط حقیقـت وجـود          . جهان بطرف کمال در حرکت است        -2

 .رد توجه باشد دارد که باید مو
 

  :تعلیم و تربیت از منظر اسالم 
مکتب اسالم به اعتالي روح انسان توجه خاصی دارد و این خدا گونه شدن مـی باشـد             
این  خدا گونه شدن در حقیقت آشتی انسان بـا فطـرت خـدادادي از طریـق تربیـت عقالنـی          

نخـستین  .  اره دارد   ،اخالقی و ارشادي بوده و نص تنزیل قرآن مجید نیز به همـین معنـی اشـ                
&ùآیاتی که بر پیامبر اکرم نازل شد، دلیـل برجایگـاه ویـژه تعلـیم و تعلـم در اسـالم اسـت                      tç ø% $# 

ÉO óô $$Î/ y7 În/uë ìÏ%©! $# t, n= y{ ÇÊÈ   t, n= y{ z̀ » |¡SM}$# ô` ÏB @, n= tã ÇËÈ   ù& tç ø% $# y7 ö/ uë ur ãPtç ø. F{$# ÇÌÈ   ìÏ%©! $# zO ¯= tæ 

ÉO n= s) ø9$$Î/ ÇÍÈ   zO ¯= tæ z̀ » |¡SM}$# $tB óO s9 ÷L s>÷è tÉ )، 1-5العلق(  
     اسـالم بیــشترین بهــا را بـه تعلــیم و تربیــت داده اسـت ضــرورت تعلــیم و تربیــت از    

عنی نه قیدافرادي دارد ،نه قیدزمانی،نه قید مکانی و نه          ی. دیدگاه اسالم ضرورتی مطلق است      
نی براي تعلیم برگزیده شـده  و بالتعلیم ارسلتیع:فرمود ) ص(محمد .  هیچ محدودیت دیگري 

الحکمـه ضـاله المـومن فخـذ       :و نیز فرموده    ) 35 ،حدیث   4،باب  206،ص1بحاراالنوار،ج(ام  
الحکمه ولو من اهل نفاقحکمت گمشده مومن است پس آن را فرا گیرید هر چند در دست                 

ــو بالــصین دانــش را  ي، وحــدیثها) 180،ص2بحــاراالنوار ،ج(منــافق باشــد  اطلــب العلــم ول
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همه دلیل بر ارج نهادن به مـساله         )99،ص2بحاراالنوار ،ج (د که در چین باشد    وزید هرچن بیام
اسـالم و اسـالمیان نـه در شـعار کـه در             . می باشـد    آموزي و یادگیري    تعلیم و تربیت و علم      

  .عمل مدتها از مروجان علوم و فنون بوده اند و معارف دنیوي و اخروي بوده اند 
 .روح است انسان ترکیبی از جسم و -1

بدن انسان ارگـانیزم پیچیـده   . اصالت از آن روح مجرد و مرتبط با عالم قدس است        -2
 .اي است که با روح پیوند محکمی دارد 

موضـوع  . انسان در آغاز در همه ابعاد استعداد بالقوه می باشد که قابلیت رشد دارد               -3
  روح انسانتعلیم و تربیت روح انسان است که بدن نیز وسیله براي پرورش 

همه موجودات فقیرند و نیازمند به هم هستند  و براي نیل به مراتـب کمـال مطلـوب      -4
 خود به دیگران نیازمندند 

 . تعلیم و تربیت خاص موجودات مختار و مستعد است -5

 .ظرفیت کمال در مخلوقات مستعد متفاوت است -6

 . انسان باالترین ظرفیت را در بین مخلوقات داراست -7

 . علیم و تربیت تنها عامل ظهور استعدادهاي انسان است ت-8

  .کمال اصلی انسان اسالمی تقرب به خداست -9
  

  :روش تربیت در اسالم
روش تربیت اسالم عبارت است از رسیدگی همه جانبه سرشت و آفـرینش بـشر بطـور     
جامع و کامل به طوري که جسم و روان و خرد بشر را در یـک وحـدت بـه سـوي مقـصود                        

  :هنمایی کند پرورش چنین انسان صالح و سالمی که داراي حیات طیبه با شد با را
tB$ : عبادت-1 ur àM ø) n= yz £` Åg ø: $# }§R M}$#ur ûw Î) Èbr ßâ ç7 ÷è uã Ï9     و جن و انس را نیافریدیم جـز بـراي

عبودیت به فرمان زیـستن نیازمنـد بـاالترین تعـالی روحـی             ) 56الذاریات ، (آنکه مرا بپرستند    
  : ر عرفان اسالمی گفته اندد. است 

بندگی گوهر است که کنه آن خداوندگاري است یعنی تا انـسان بـه درجـه برتـري از                 
  .کمال وجودي نرسد و تا موجودي خداگونه نگردد افتخار صفت عبودیت نمی یابد
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  نیست ممکن در میان خاص و عام             از مقام بندگی برتر مقام
  وي          سردهی بر باد و ترك جان کنیبندگی کن بیش ازین دعوي مج

  گر به دعوت عزم این میدان   کنی             سر دهی بر باد و ترك جان  کنی 
  سر به دعوي بیش از این مفراز تر              تا به رسوایی  نمانی  باز تو 

  )107- 108منطق الطیر ،ص(
: ترینها تشویق شـده انـداز جملـه       در قرآن افراد به تبعیت کردن از به       : پرورش خرد  -2  
: stûïÏ%©! $# tbq ãè ÏJtF ó¡oÑ tAöq s) ø9$# tbq ãè Î6 F uã sù ÿ¼ çmuZ|¡ômr& 4 y7 Í´ ¯» s9'r é& tûïÏ%©! $# ãN ßg1 yâ yd ª! $# ( y7 Í´ ¯» s9'r é& ur öN èd (#q ä9'r é& É=» t7 ø9F{$#   

ي کسانی که از طاغوت پرهیز کـرده انـد از اینکـه بپرسـتندش ، و بـه سـو            همان )18الزمر ، (
  . خداوند هدایتشان کرده است ، و اینانند که خردمندند 

öÅ :  در قرآن کریم بـه تـوام بـودن علـم و عقـل سـفارش شـده از جملـه          ù= Ï? ur ã@» sV øB F{$# 

$yg ç/ ÎéôØ nS Ä¨$̈Z= Ï9 ( $tB ur !$yg è= É) ÷è tÉ ûw Î) tbq ßJÎ=» yè ø9$#  

ا تعقـل نمـی کنـد       و این مثالها را براي مردمان می زنیم و جز دانشمندان کـسی آنهـا ر               
   )43العنکبوت ، (

اللهـم متعنـا باسـماعنا و       در دعایی بعـد از تعقیبـات نمـاز مـی خـوانیم              : پرورش جسم  -3
 خداوندا تا زنده ایم ما را ابصارنا و قوتنا ما احییتنا واجعل النور فی بصري والبصیره فی دینی          

ش قـرار ده  و یـا در   از گوش و چشم و نیرویمـان بهرهمنـد سـاز و در چـشم و در دیـنم بیـن             
معـده خانـه هـر دردي اسـت و کـم          المعده بیت کل داء والحمیه راس کل دواء       :حدیثی داریم   

  )345،ص1سفینه البحار ،ج(خوري منشاء هر دوایی است 
روح داراي چهار بعد استمقصود از آن اینـست کـه چهـار اسـتعداد              :  پرورش روح    -5

 -3)پرورش وجـدان    ( استعداد اخالقی    -2 )علمی و حقیقت جویی   ( استعداد عقلی    -1:دارد  
انسان فطرتا خداجوست و حس حقیقت جـویی و پرسـتش در انـسان وجـود                (استعداد دینی   

انـسان فطرتـا زیبائیهـا را دوسـت دارد     ( استعداد هنري و ذوقـی یابعـد زیبـا شناسـی     -4دارد    
  )68-69تعلیم و تربیت در اسالم ،استاد مرتضی مطهري ،  ص(
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  :بشر امکان پذیر است و استفاده  ابزارو وسایلی مانند براساس فطرت 
امـام  . در اسالم نصیحت و توجه به به پند انـدرز سـفارش شـده اسـت                 :پند و اندرز   -1
از ویژگیهاي یک دوست خوب ،صفا و صمیمیت ،خیر خواهی و نصیحت گري             )ع(صادق  

 بـه مـن هدیـه       محبـوبترین بـرادران مـن کـسانی انـد کـه عیبهـاي مـرا               : به موقـع او مـی دانـد       
 )  413،ص8وسایل الشیعه ،حر عاملی ،ج.(کنند

درقرآن بازبان ساده و آسان بزرگترین نکات تربیتی را عنوان          :   ذکر داستان و امثال     -2
ــد    ــی نمای ــوش زد م ــوده و گ `ß :نم øt wU èÈ à) tR y7 øã n= tã z̀ |¡ômr& ÄÈ |Á s) ø9$# !$yJÎ/ !$uZøã ym ÷r r& y7 øã s9Î) #xã» yd 

tb#uäöç à) ø9$# b Î)ur |MY à2 ` ÏB ¾Ï& Î# ö7 s% z̀ ÏJs9 öúü Î= Ïÿ» tó ø9$#  

ما بهترین داستانسرایی را با وحی فرستادن همین قرآن برتو می خوانیم و بیگمان پـیش                
  )3یوسف ،(از آن از بیخبران بودي 

قـرآن ایجـاد عـادات مناسـب در فـرد راگـوش زد شـده و از                : ایجاد عادت در فـرد     -3
@ã :عادات بد نهی می کنـد   sV tB ur tûïÏ%©! $# (#r ãç xÿ ü2 È@ sV yJx. ìÏ%©! $# ß, Ïè ÷ZtÉ $oÿ Ï3 üw ßìyJó¡tÉ ûw Î) [ä!$tãßä [ä!#yâ ÏR ur 4 

BL à¼ íN õ3 ç/ ÒëôJãã óO ßg sù üw tbq è= É) ÷è tÉ  

وچون به ایشان گفته شود از آنچه خداوند نازل کرده است پیروي کنید ،گویند خیر ،                
حتی اگر نیاکانشان چیزي نیندیشیده      . یم  ما از آنچه نیاکانمان را برآن یافته ایم پیروي می کن          

  )170البقره، )(باز هم از آنان پیروي می کنند ؟(و راهی نیافته باشند 
گاه در قرآن به بیان مطالبی بر می خوریم که جهت اثبات حقانیـت     : بیان پیشامدها    -4 

ÏM :خود بکار می گیردو سر انجام جهان را به سوي حق محوري سوق مـی دهـد   t7 Î= äñ ãPr îç9$# *   

þí Îû íoT ÷är& ÇÚ öë F{$# N èd ur -ÆÏiB Ïâ ÷è t/ óO Îg Î6 n= yñ öcq ç7 Î= øó uã yô   ــورد ــرین –روم شکـــست خـ در نزدیکتـ
  )2-3الروم ،.(و ایشان بعد از مغلوب شدنشان به زودي غالب خواهند شد ) به شما (سرزمین 

چـون  در قـرآن از وجـود انـسانهاي بزرگـی     :  سرمشق و الگو و نمونه عملی داشـتن    -5
براي پرورش . نام می برد و آنان را الگوي عملی معرفی می نماید        ....ابراهیم ،موسی ،نوح  و    

مـی تـوان بـه آیـات قـرآن مجیـد و             ... )  صالح ،عالم ،عابد ،متقی ،متعهد ، مسئول و         (انسان  
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و معصومین علیهم السالم و نیز بیانات دیگر بزرگان دین مراجعه           ) ص(گفتار و کردار پیامبر     
در مـورد سـنین مختلـف    )121فلسفه آموزش و پرورش ،علی اکبر شـعاري نـژاد ،ص  .(مود  ن

:              مـی فرمایـد     ) ص(رسـول اکـرم     :یم  براي تعلیم و تربیت هم به ذکر حدیثی بسنده  مـی کنـ             
بگذار کودکت تا هفت    دع ابنک یلعب  سبع سنین و یودب سبع السنین و الزمه نفسک سبع النین                

ا تربیت کن و هفت سـال هـم او را مـشاوره همـراه خـود       کند و هفت سال او ر     سالگی بازي   
  )94،ص2سفینه البحار ،ج(قرار بده 

  

  :ویژگیهاي تربیت و تعلیم از دیدگاه اسالمی 
  : خود شناسی و خود سازي-1
بـراي مـسلمانان برعهـده      : مـی فرماینـد     ) ص(پیمبراکـرم   : هدایت کـردن دیگـران     -2 

ت و گریـزي از آنهـا نیـست ، مگـر اینکـه ادا شـوند یـا بخـشوده         برادرمسلمانش سی حق اس 
تــرحم نمایــد ، عیــبش را ) ومــصیبت او (گردنــد ، از لغزشــش در گــذرد ، برحــزن و انــدوه 

برخیزد ، عذر خـواهی اش را بپـذیرد ،از        ) که  (بپوشاند ،اگر سقوط نمود ، به او کمک کند          
 ، دوستی اش را حفظ کند عهـد و  غیبت شدنش جلوگیري کند ، همواره او را نصیحت کند    

بـراي  (پیمانش را مراعات کند ، به هنگام بیماري او را مورد عیـادت قـرار دهـد، برمـرده او                     
حضور یابد ، دعوتش را اجابت کند ،هدیه اش را بپـذیرد ، صـله               ) تشییع و امور خاکسپاري     

ی یـاري دهـد ، در   و بخشش اش را جبران کند ، از انعامش سپاسگزاري نماید ، او را به خوب    
حفــظ و پاســداري از ناموســش بکوشــد ، نیــازش را بــرآورده ســازد ، در مــورد خواســت و 

شفاعت و وساطت کند ، اگر عطـسه نمـود دعـایش کنـد ، گمـشده      ) از دیگري  (تقاضایش  
اش را پی جویی نماید ، سالمش را پاسخ دهد ، بـا او نیـک سـخن گویـد ، اورا بـه نیکـی و          

 سوگندش را تصدیق نماید ، بـا دوسـتش دوسـتی و بـا دشـمنش دشـمنی                   زیبایی انعام کند ،   
ورزد ،او را چه ظالم باشد چه مظلوم یاري کند ، به این معنـا کـه اگـر ظـالم اسـت ، او را از                  

در (ظلم و ستمکاري باز دارد و اگـر مظلـوم اسـت ، برگـرفتن حـق یـاري اش کنـد و او را                          
 و آنچـه از خیـر و نیکـی بـراي خـود دوسـت               رها نسازد و خوارش ننماید ،     ) دست ستمکار   

دارد ، براي او نیز دوست بدارد ، و هرگونه شر و بدي که براي خود نمـی پـسندد ، بـراي او     
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  )550،ص8وسایل الشیعه ،ج.(نیز نپسندد 
در تربیت اسـالمی ، مـسلمانان در همـه حـال خـدا را نـاظر اعمـال                   : نظارت درونی   -3

  )12الفجر ،(ن ربک لبالمرصاد ا. ،گفتارو افکار خود می دانند 
در تربیت اسالمی، بدون اینکه حیات مادي نادیـده گرفتـه           : توجه به حیات اخروي     -4

  )17االعلی ، (یاالخره خیره و ابق. شود به حیات اخروي بیشتر اهمیت داده شده است 
براي همـه نـسلهاي     . تعلیم وتربیت اسالمی از جامعیت و شمول برخوردار می باشد            -5
  .ي و در همه زمانها کاربرد داردبشر

  .  در تربیت اسالمی، علم آموزي بر هر کس فریضه است -6
  .در تربیت اسالمی، تحصیل علم خاص زمان معینی نیست -7
  . در تربیت اسالمی، تحصیل علم خاص مکان معینی نیست -8
  .   تحصیل علم دراسالم ویژه افراد بخصوصی نمی باشد -9

ی،براي کسب علم از عقل و تجربه بهره می گیرنـد کـه در تائیـد            در تربیت اسالم   -10
  .عقل و استفاده از حواس و علم نیز آیات و احادیث و روایاتی وجود دارد 

 در تربیت اسالمی،برنامه اي قابل تحقق می باشد یعنی در بعضی ادوار کـال پیـاده                 -11
  شده است و کار براي آن در همه حال ممکن است 

 اسالمی،برنامه منطبق بر فطرت او گذاشته شـده و از طریـق عقـل قابـل                  در تربیت  -12
  .درك است 

  :مقایسه تعلیم و تربیت اسالمی با غیر اسالمی و غرب 
 در فلسفه تعلیم و تربیت غربی ، جامعه موضـوع اصـلی اسـت و در فلـسفه تعلـیم و                      -1

  .تربیت اسالمی انسان 
درت اسـت تعلـیم و تربیـت اسـالمی در      در فلسفه تعلیم و تربیت غربی ،در طلب قـ    -2

  .طلب حقیقت است
در فلسفه تعلیم و تربیت غربی ،نتیجتـا بـه سـوي تکنولـوژي متمایـل اسـت تعلـیم و                     -3

  .تربیت اسالمی نتیجتا به سوي ایدئولوژي متمایل است
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 در فلسفه تعلیم و تربیت غربی ، نتیجتا به سوي سود تعلیم و تربیـت اسـالمی نتیجتـا                 -4
  .رزش به سوي ا

 در فلسفه تعلیم و تربیت غربی ، نتیجتا بـه سـوي آمـوزش تعلـیم و تربیـت اسـالمی                     -5
  .نتیجتا به سوي پرورش 

 در فلسفه تعلیم و تربیت غربی ، نتیجتا به سـوي رفتـار اجتمـاعی درتعلـیم و تربیـت                 -6
  . اسالمی نتیجتا به سوي اخالق اسالمی

نسان وسیله است براي نیاز جامعـه در تعلـیم     در فلسفه تعلیم و تربیت غربی ، نتیجتا ا         -7
  .و تربیت اسالمی نتیجتا انسان هدف است و نیاز جامعه وسیله

 در فلسفه تعلیم و تربیـت غربـی ، نتیجتـا شـعار آسـایش و سـعادت اسـت تعلـیم و                    -8 
  .تربیت اسالمی نتیجتا شعار زیبایی و کمال است

 لیاقت در انـسان اسـت تعلـیم و تربیـت             در فلسفه تعلیم و تربیت غربی ، نتیجتاتامین        -9
  .اسالمی نتیجتاتامین فضیلت در انسان است

تربیت  وسیله اي براي ارضـاء  ( در فلسفه تعلیم و تربیت غربی ، نتیجتاروح پراگماتیسم  -10
تعلـیم و تربیـت اسـالمی    ) .)نیازها و خواسته هاي فرد وخاستگاهی روانـشناختی و زیـست شـناختی دارد        

  حاکم است ) همه از خدایم و به سوي خدامی رویم(دتنتیجتاروح وح
 در فلسفه تعلیم و تربیت غربی ، نتیجتـا جهـت گیـري آزاد اسـت تعلـیم و تربیـت             -11

  اسالمی نتیجتا جهت گیري متعهدانه است
تعلـیم و تربیـت   ) رئالیسم است( در فلسفه تعلیم و تربیت غربی ، بیش واقع گرایی            -12

  . انسان کامل استاسالمی ایده آل گرایی و 
 در فلسفه تعلیم و تربیت غربی ،رسـالتش توجیـه انـسان در نظـام اجتمـاعی اسـت                    -13

  تعلیم و تربیت اسالمی توجیه انسان در نظام خلقت است
 در فلسفه تعلیم و تربیت غربـی ، گـرایش بـه سـوي تمـدن اسـت تعلـیم و تربیـت          -14

  اسالمی گرایش به سوي فرهنگ است
م و تربیـت غربـی ،سـازنده اجتمـاع اسـت تعلـیم و تربیـت اسـالمی               در فلسفه تعلی   -15
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  سازنده امت است
 در فلسفه تعلیم و تربیت غربی ، براساس بودن انسان استوار است تعلـیم و تربیـت                  -16

  اسالمی براساس اراده استوار است
 در فلسفه تعلیم و تربیت غربی ،زیر بناي فکري علم است تعلیم و تربیت اسـالمی                 -17

  ر بناي فکري حکمت استزی
 در فلسفه تعلیم و تربیت غربی ،رشد جهان آگاهی است تعلـیم و تربیـت اسـالمی             -18

  رشد خود آگاهی است
 در فلسفه تعلیم و تربیـت غربـی ،نتیجتـا انـسان مقتـدر مـی سـازد تعلـیم و تربیـت                        -19

  اسالمی نتیجتا انسان خوب می سازد
 متمدن مـی سـازد تعلـیم و تربیـت اسـالمی         در فلسفه تعلیم و تربیت غربی ،جامعه       -20

  انسان  متمدن می سازد
 در فلسفه تعلیم و تربیت غربی ،نتیجتا کسب تسلط بر طبیعت و محیط است تعلـیم       -21

  و تربیت اسالمی نتیجتا کسب تسلط بر خویشتن است
 در فلسفه تعلیم و تربیت غربی ،نتیجتا انسان را در خدمت خویش به صالح جامعه              -22

ر می دهد  تعلیم و تربیت اسالمی نتیجتا جامعه به صالحفرد در جهت کمـال انـسان قـرار                  قرا
  .دارد

 در فلسفه تعلیم و تربیت غربی ،نتیجتا در تربیت و حفظ آبروي آنچـه هـست مـی                 -23
  . باشد  تعلیم و تربیت اسالمی نتیجتا در خلق و پرورش آنچه باید باشد ، هست 

  

  :آفرینش انسان 
 نکته اي که در بحث روانشناسی تربیتی انسان مطـرح اسـت آفـرینش اوسـت                  اولین

زمانی که با خلقت انسان آشنا شویم با روحیات او آشنا شده نقـاط ضـعف و قـوت او را در                     
 ،مترین نکته در مـورد آفـرینش انـسان   مه. یافته و راه رسیدن او به کمال الزمش در می یابیم     

دگاه قرآن از دوبعد جسمی و روحی تشکیل شده اسـت           انسان از  دی   . تدریجی بودن اوست    
که هیچگاه  نمی توان آن دو را به طور کامل از یکدیگر منفک دانست هر بعد مکمـل بعـد                  
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دیگر و با دیگري پیوستگی کامل دارد اولین مرحله  آفرینش انسان بعد جسمانی اوسـت در              
ت آن جلب توجه مـی      قرآن کریم در این خصوص صحبت شده که به پاره اي از خصوصیا            

ــد  L:نمای äê÷É uätç sù r& $̈B tbq ãZôJè?      ــه ــد آنچ ــشیده ای ــا اندی ــی (آی ــه ) از من ــا (را ک ــی ) در رحمه م
  )58الواقعه ،آیه (ریزید

  

  :آفرینش انسان از خاك 
ôâ s) s9ur $oY ø) n= yz z̀ » |¡SM}$# ` ÏB 9@» |Á ù= |¹ ô` ÏiB :* uH xq 5bq ãZó¡̈B    ــسان ــشک  ) آدم (وانـ ــل خـ را از گـ
  )26حجرات ،آیه ( از لجنی بویناك آفریده ایم بازمانده

   شاید براي بسیاري درك این نکته عجیب باشد که انسان چگونـه از خـاك آفریـده                 
قرآن کریم در آیات متعدد به این نکته اشاره نموده که آفرینش انسان از خـاك                . شده است 

  .است و آفرینش جن از آتش 
$yg ïÉ r'̄» tÉ â¨$̈Z9$# b Î) óO çFZä. í Îû 5= ÷É uë z̀ ÏiB Ï]÷è t7 ø9$# $̄R Î* sù /ä3» oY ø) n= yz ` ÏiB 5>#tç è? §N èO ` ÏB 7pxÿ õÜúR §N èO ô` ÏB 7ps) n= tæ 

¢O èO ` ÏB 7ptó ôÒ ïB 7ps) ¯= sÉ íC Îéöç xîur 7ps) ¯= sÉ èC tûÎiü t7 ãY Ïj9 öN ä3 s9 4 îç É) çR ur í Îû ÏQ% tn öë F{$# $tB âä!$t±nS #ín< Î) 9@ y_r& ëwK |¡ïB §N èO öN ä3 ã_ Ìç øÉ éU 

Wx øÿ ÏÛ ¢O èO (# þq äó è= ö7 tF Ï9 öN à2£â ä©r& ( N à6ZÏB ur ` ¨B 4Ǖûuq tGãÉ N à6ZÏB ur ` ¨B ñätç ãÉ #ín< Î) ÉAsåöë r& Ìç ßJãè ø9$# üx øã x6Ï9 zN n= ÷è tÉ 

.` ÏB Ïâ ÷è t/ 8N ù= Ïæ $\« øã x© 4 ìtç s? ur öß öë F{$# Zo yâ ÏB$yd !#såÎ* sù $uZø9tìR r&$yg øä n= tæ uä!$yJø9$# ôN ¨îtI÷d $# ôM t/ uë ur ôM tF t6 /R r& ur ` ÏB Èe@ à2 

£l ÷r yó 8kä Îg t/              مـا شـما را از      ) بدانید که   (هان اي مردم اگر درباره رستاخیز شک و شبهه دارید
خاك ، سپس نطفه ، سپس از خون بـسته ، سـپس گوشـت پـاره شـکل یافتـه ، شـکل نیافتـه                     

براي شما هویدا کنیم و هـر چـه را بخـواهیم تـا زمـانی معـین در                  ) حقیقت را   (آفریده ایم تا    
بیرون می آوریـم   ) از شکم مادر    (می دهیم ، سپس شما را که کودکی شده اید           رحمها قرار   

تا به کمال بلوغتان برسید و بعضی از شما جانشان گرفته می شود ، و بعـضی از شـما بـه حـد        
بـسیاري از چیزهـا چیـزي ندانـد ، و        (اعالي فرتوتی باز برده شوند ، چندانکه پس از دانستن           

فرو فرستیم ، جنبش یا بدو رشـد کنـد و   ) باران ( چون بر آن آب  زمین را پژمرده بینی آنگاه    
  )5الحج ،آیه.(چه بسیار از گونه هاي خرم برویاند 

داشته آفرینش او از خـاك ، نطفـه،         در آیه فوق از تدریجی بودن خلقت انسان پرده بر         
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خون بسته ، گوشـت پـاره ،آفـرینش روح ، نـوزاد ، تولـد ،کـودکی ،بلـوغ ،جـوانی ،پیـري                        
در آیه بعد از آفرینش استخوان ورویانـدن گوشـت بـر آن سـخن مـی                .رگ بیان می دارد   وم

و سپس از آفـرینش روح در کالبـد بیجـان او و تعیـین جنـسیتش رشـدش و پیـري او                        گوید
  :مراحل خلقت او طبق آیه شامل.سخن رانده است

  

  :بارداري-1
  :  از منظر قرآن بارداري داري چند مرحله است 

  : نطفه پاك-الف
       عامل وراثت به وسیله ژنها از طریق والدین به فرزندان منتقل می گـردد ایـن ژنهـا           
می توانند در بسیاري از خصوصیات بدنی و روانی نظیر پوست بلنـدي و یاکوتـاهی قـد،کم                  

مـی  ) ع(امـام بـاقر   .هوشی و یا تیز هوشی و حتی ویژگیهاي شخصیتی انسان موثر واقع شوند              
فرزندان بشر با صـالحیت اخالقـی پـدران خـود از            » االطفال بصالح ابائهم  یحفظ  «:  د  فرماین
کـه نکتـه   )10نکته درتربیت ،جعفر شیخ االسـالمی ،ص 222. (ر انحراف مصون می مانند    خط

اساسی تربیت انسان را در والدین صالح او می داند و بطورغیر مـستقیم بـه انتخـاب همـسر و         
  .رابطه جنسی مشروع توجه دارد 

  

  :اريبارد-ب
çm÷Gn= yJyssù ñVxã t7 oKR $$sù ¾ÏmÎ/ $ZR% s3 tB $|ã ÅÁ s%     به او باردار شد و بااو در جـاي دور          ) مریم  (سپس

  جایگاه نطفه یک قرار گاه امن و امانی اسـت کـه رحـم          )22مریم ،آیه (دست کناره گرفت    
 نامیده می شود در حقیقت محفوظ ترین نقطه بدن مادر است که از هر طـرف کـامال کـامال         

  . تحت حفاظت قرار گرفته است 
  

  : روح مخلقه-ج
  این مرحله به تعبیر قرآن به انشاء خلقی دیگر نموده است ، روان و روح تـشکیل مـی                   
شود و مرحله حیات انسانی در واقع از این نقطه آغـاز مـی گـردد در ایـن مرحلـه اسـت کـه          

و روایات اسـالمی از  جنین حس و حرکت پیدا می کند و به جنبش در می آید که در قرآن  
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O¢آن به نفخ روح          èO çm» tR ù't±Sr& $̧) ù= yz tç yz# uä )   الحـج .(تعبیـر شـده اسـت       ) در کالبـد    دمیدن روح، 
بعد از آنکه نطفه چهارماهش تمـام  : روایت شده است که می فرماید       ) ع(از امام علی    ) 5آیه

بحـار  .(ك بدمـد شد ،خداوند فرشته اي می فرستد تا روح را در آن ظلمـات رحـم در کـود              
  ) 14ج ،االنوار

  

:زمان تولد نوزاد و جنس آن -د  
tA$s% ól ãç ÷z $# $pk ÷]ÏB $YBr âäõã tB # Yëq ãm ôâ ¨B ( ` yJ©9 y7 yè Î7 s? öN åk ÷]ÏB ¨b V| øB V{ tL ©èyg y_ öN ä3ZÏB tûü Ïè uH ødr&    ــد خداونـــ
 کاهندچه می ) از جنین (اي چه باري دارد و اینکه رحمها از مدت حمل یا            مادینههرکهمیداند

  )18االعراف ایه.( می افزایند و هرچیز ،نزد او اندازه معین دارد چه و
  

: درد زایمان-ه  
، از انقباض و انبساط ماهیچه هاي رحم و اطراف شکم حاصل می گـردد                 درد زایمان 

اگرچه بسیار سخت و دردناك است و گروهی از زنان ایـن مرحلـه را بـه خـوبی پـشت سـر           
وداع می گویند اما چون با هدف رسیدن به نوزاد شکل می گیرد بـراي            نگذاشته دار فانی را     

زنان بسیار شیرین و لذت بخش است و به راحتی این مرحله را پشت سر گذاشته در آرزوي              
  .  دیدن طفل خود هستند

$yd uä!% ỳ r'sù ÞÚ$yÇyJø9$# 4ín< Î) Æí õã É` Ï' s# ÷Ç ¨Z9$# ôM s9$s% ÓÍ_tF øã n=» tÉ ëM ÏB ü@ ö6 s% #xã» yd àMZà2ur $\ã ó¡nS $wä Å¡Z̈B ÇËÌÈ   

$yg1 yä$oY sù ` ÏB !$pk ÉJøt rB ûw r& í ÎT tì øt rB ôâ s% ü@ yè y_ Å7 ö/uë Å7 tGøt rB $wÉ Îé|  ÇËÍÈ   üìÌhì èd ur Å7 øã s9Î) Æí õã Åg ¿2 Ï' s# ÷Ç ¨Z9$# ñÝ É)» |¡è@ 

Å7 øã n= tæ $Y7 sÛ âë $wä ÏZy_             آنگاه درد زایمان او را به پناه تنه درخـت دور خرمـایی کـشانید گفـت اي 
پس از فرو دست او  . اش پیش از این مرده بودم و از یاد رفته بودم و  و فراموش شده بودم                ک

. ،او را ندا داد که اندوهگین مباش ،پروردگارت از فرو دست تو جویباري روان کرده است               
مـریم  . (و تنه درخت خرمارا به سوي خود تکان بده تا بر تو رطـب تـازه چیـده فـرو بریـزد                       

  )22-25آیه
رآن به تمام نکات زندگی توجه نموده و از هیچ نکته اي غفلت نورزیـده اسـت از                      ق

جمله، سپاس گزاري از مادر است که  بارداري مادران مطرح است و مربوط به همه مـادران       
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است ، به بهانه آن که کاري وظیفه طبیعی فرد است نباید زحمات مادران را از یاد بـرده و از        
در حـالی کـه در فرهنـگ غـرب بـه         )14لقمان،آیـه   ( غفلـت کنـیم   احسان و سپاسگذاري او     

  .والدین کودك توجهی نشده و کانون خانوادگی از محبت و گرمی الزم برخودار نیست 
  

: دوران شیر خوارگی-2  
ßNºt$Î!ºuq ø9$#ur z̀ ÷è ÅÊ öç ãÉ £` èd yâ» s9÷r r& Èû÷,s! öq ym Èû÷ü n= ÏB% x. ( ô` yJÏ9 yä#uë r& b r& ¨L ÉêãÉ sptã$|Ê §ç9$# 4 ín?tãur Ïäq ä9öq pRùQ$# ¼ ã& s! 

£` ßg è% øó Íë £` åk èEuq ó¡Ï. ur Å$r ãç ÷è pRùQ$$Î/ 4 üw ß#̄= s3 è? ë§øÿ tR ûw Î) $yg yè óô ãr 4 üw §ë !$üÒ è? 8o t$Î!ºur $yd Ï$s!uq Î/ üw ur ×äq ä9öq tB ¼ çm©9 ¾Ín Ï$s!uq Î/ 

4 ín?tãur Ï Í̂ë#uq ø9$# ã@ ÷V ÏB y7 Ï9ºså 3 ÷b Î* sù #yä#uë r& »w$|Á Ïù ` tã <Ú# tç s? $uK åk ÷]ÏiB 9ë ãr$t±s? ur üx sù yy$oY ã_ $yJÍk öén= tã 3 ÷b Î)ur öN õ?ä uë r& 

b r& (# þq ãè ÅÊ ÷étIó¡n@ ö/ä. yâ» s9÷r r& üx sù yy$uZã_ ö/ä3 øã n= tæ #såÎ) N çF ôJ̄= yô !$̈B L äêøã s?# uä Å$r áè÷è pRùQ$$Î/ 3 (#q à) ¨? $#ur ©! $# (# þq ßJn= ôã$#ur ¨b r& ©! $# 

$oÿ Ï3 tbq è= uK ÷è s? ×éç ÅÁ t/       نشان را دو سال کامل شیر دهند ، این براي کسی است که          فرزندا مادران و
و خـوراك و پوشـاك آنـان در حـد           . بخواهد دوران شیر خوارگی را به حد کمال برسـاند           

 هـیچ  ،عرف بر عهده پدر فرزندان است ، هیچ کس جز به اندازه توانش مکلف   نمی شـود        
خـاطر فرزنـدش رنجـه شـود ،     مادري نباید به خاطر فرزندش رنجه شـود و نیـز نبایدپـدر بـه          

نیز همین حکم را دارد ، پس اگر به توافق و مشورت در میان خـود ،قـصد از                   ) وقیم  (وارث  
تید بـراي فرزنـدانتان دایـه       شیر گرفتن فرزند را کردند ، گناهی بر آنان نیست ،و اگـر خواسـ              

خداونـد پـروا    چون به درستی دستمزد آنان را بپردازید ،گناهی بر شما نیست ، و از                ،بگیرید
  )233البقره،آیه.(کنید و بدانید که خدا از کار و کردار شما آگاه است 

    قرآن به تمام نکات تربیتی بطور کامل توجه نموده و از هیچ امري غافل نشده است                 
حتی از نظر وضعیت خانوادگی ،توان یا ناتوانی مـالی پـدر درپرداخـت نفقـه بـه فرزنـد ،در                     

ه تنها نکته ایی که توجه می شود رشد جسمانی کـودك بـوده و               حالی که در مکتب غرب ب     
  .از حاالت روحی پدر و مادر غافل است 

  

دوران کودکی -3  
   تربیت کودك را باید اوان کودکی حتی از دوران جنینی شروع کرد زیرا شخصیت              

: می فرماینـد    ) ص(رسول اکرم   .   کودك در سالهاي اولیه زندگی اش پایه ریزي می شود           
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و در روایت دیگري    )90،ص104بحار االنوار ،ج  (فرزند شایسته گلی از گلهاي بهشت است        
ــد   ــی فرمای ــد      :م ــته باش ــالح داش ــد ص ــه فرزن ــست ک ــرد این ــعادت م ــوار  . (از س ــار االن بح

از جمله ثوابهایی که در عالم قبر براي انسان ثبت می گـردد داشـتن فرزنـد               )  98،ص104،ج
د ،در دین مبین اسالم به تربیـت کـودك اهمیـت زیـادي        صالحی است که از او باقی می مان       

داده شده است که به سالهاي قبل از ازدواج بازگشته و تربیت فرزند در آن سالها پـی ریـزي      
می گردد اگر نطفه اي که از آن فرزند شکل می گیرد مناسب نباشد یا ضعیف باشد یا پـدر                    

راض دمـاغی  سـوزاك و مرضـهاي    در دوران جوانی بر اثر می خواري و شهوت رانی به امـ         
تربیت کـودك   . (دیگر مبتال گردد غیر ممکن بنظر می رسد که فرزند سالمی از او پا بگیرد  

  )97از نظر اسالم ،جاول ،ص
  

  دوران نوجوانی وجوانی -4
     یکی از مهمترین جنبه هاي تحول در دوران نوجوانی رشد اجتماعی است کـه نیـاز              

ت ویـژه اي پیـدا مـی کنـد ،خـانواده در شـکل دادن بـه رشـد                    نوجوان به کسب هویت اهمی    
و انمـا قلـب الحـدث       ):ع(قـال امیـر المـومنین       . هویت اجتماعی نقش تعیین کننده اي دارنـد       

قلـب و یـا روان نوجـوان ماننـد سـرزمین خـالی              «کاالرض الخالیه ،ما القی فیها من شی قلبتـه        
صاحه ،به نقل از مراحـل رشدجـسمی      نهج الف ( »است، هرچه در آن بکارید آن را  می پذیرد         

  )75و روانی ،محمد اسفندیاري ،ص
  

  دوره میانسالی -5
پیري مرحله اي است که جنبه هاي منفی و مثبت زندگی در کنار هم قرار مـی گیرنـد                   
،اگر بتوانیم بر جنبه هاي مثبت ایـن مرحلـه تائیـد کـرده در عـوض از جنبـه هـاي منفـی آن                         

مند از مقـام و منزلـت خـاص برخوردارنـد و پیـامبران خـانواده                بکاهیم ،در اسالم افـراد سـال      
پیري ناشی از فرسودگی تدریجی می باشد از جملـه پیـري جـسم و مـو و             . محسوب میشوند 

صداي استخوانها از جمله شکایت زکریا به درگاه خداوند از پیري و فرسـودگی و نداشـتن                  
tA$s% Éb>uë í :فرزند ÎoT Î) z̀ yd ur ãN ôà yè ø9$# ÓÍh_ ÏB ü@ yè tGô©$#ur â ù̈& §ç9$# $Y6 øä x© öN s9ur .` à2r& öÅ Í¬!% tæ ßâ Î/ Éb>uë $wä É) x©     گفـت
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پروردگارا  استخوانم سستی گرفته و برف پیري بر سرم نشسته است ، و پروردگاراهرگز در                
  )4مریم،آیه .(دعاي تو سخت دل  نبوده ام

یـن باورنـد کـه افـت        بـسیاري از مـردم بـر ا       .    افراد سالمند داراي افت حافظه هـستند        
  . حافظه و حواس پرتی در دوران پیري اجتناب ناپذیر است

  

  مرگ-6
§N èO ¼ çms?$ tB r& ¼ çn uéy9 ø% r'sù    23العبس ،آیه(سپس او را میراند و او را در گور کند(  

  سیل خار و خیس به دریا می رود عمر چون سیل و عدم دریا و ما خار و خسیم     در رکاب
 )صائب تبریزي (

مرگ امري عادي و طبیعی و عارضه اي است که دیر یا زود براي همه افراد پیش مـی            
آید ، و انسان تصور می کند که مرگ پایان همه چیز است لذا از آن وحشت دارند و دائمـا               
با تصور آن مضطرب می شوند و پیوسته سعی   می کنند که از آن فرار کنند اما اگـر انـسان                

 جدیـد از زنـدگی  و گـذر از مرحلـه ایـی از حیـات انـسانی بـه                      مرگ را بعنوان یک مرحله    
مرحله ایی دیگر بداندو آن را مرحله پایان یافتنی آرزوها و آمال خود تلقی ننماید نه تنهـا از        

  .آن وحشت نخواهد داشت بلکه با خاطري آرام آنرا خواهد پذیرفت 
  

 بیماریهاي روحی وروانی از دیدگاه قرآن
اي روحی روانی و راهکارهاي درمانی آن می تـوان بـه چهـارنوع              به طور کلی بیماریه   

  :بیماري تقسیم کرد
   بیماریهاي اجتماعی - الف
   بیماریهاي معرفتی -ب
   بیماریهاي رفتاري -ج
  بیماریهاي اخالقی -د

  

:بیماریهاي اجتماعی -الف   
ودن در قرآن کریم ازجمله بیماریهاي که نـام مـی بـرد نفـاق و دو چهـره بـ                  : نفاق -1 
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اسالم نفاق را نوعی بیماري روحی بر می شـمردکه عامـل   )109تا 107سوره مائده ،آیه (است
  )204-207البقره (آن را غرور و خود پسندي می داند

از جمله اموري که باعث بیمـاري روحـی و روانـی انـسان       : استفاده از مال یتیم    -2 
خـصی کـه از نظـر    می شود خوردن مال یتیم اسـت تعـرض بـه حقـوق دیگـران خـصوصا ش            

روحی نیاز به کمک دیگران دارداز نظر عاطفی به محبت بزرگتر نیاز داردمورد مذمت واقع               
  ) 34االسراء،آیه (شده است

گروهی در عملکرد خود محـو دیگـران شـده و اعمـال آنـان و      : تقلید کور کورانه   -3
 تقلیـد کـرده چـه    نحوه عملکرد آنان را اعمال و عملکرد خود می دانند و بدون فکر از آنان          

ــوع زنــدگی مــسخ شــده و از دیگــران     ــار و نحــوه پوشــش ن در نحــوه عملکــرد ،نحــوه رفت
کورکورانه تقلید می نمایند و به درست و غلط بودن شیوه رفتار خـود نمـی اندیـشندیکی از        
بیماریهاي روحی که جامعه امروز ،خصوصا جوانان گرفتار آن هستند تقلید در نوع پوشـش               

  )167البقره آیه(ان است  و نوع آرایش آن
خدا سخن زشت را دوست ندارد ،کنایه است از این است           : بکار بستن گفتار ناپسند    -4

که در شریعت اسالم  ، به رعایت ادب در رفتار با دیگـران توجـه شـده اسـت  و کـسی کـه                  
دیگران را با گفتار زشت و صداي بلند خطاب کند و رعایت احترام به دیگران رانمـی کنـد             

موزش  می دهدکه نباید  بدي هاي دیگري را به زبـان آورد حتـی اگـر بـه او ظلـم کـرده        ،آ
باشد ،  می تواند با صداي بلند ظلم کردنش را بگوید  ودادخواهی کند وحق ندارد  صفات                   

  ) 148النساءآیه .(بدي از او را به زبان آورد که ارتباطی با ظلم کردنش ندارد 
تل بسیار مذمت شده است،کشته شـدن جـز در راه خـدا       در اسالم ق   :پرهیز از قتل   -5

منع شده و قتل یک نفررا مانند کشتن تمـام مـردم عنـوان شـده و بـراي آن قـصاص درنظـر                        
از جمله قتلها کـه از آن نهـی شـده اسـت        ) 92،النساء68،الفرقان  32المائده  (گرفته شده است  

 نسبت می دادند وقتی خبـري  مشرکین دختران را به خدا: به طور نمونه کشتن فرزندان است   
بر ایشان   می آوردند که همسرت دختر آورده رویش از خشم سیاه می شد و خشم خود را               
فرو می برد و از بدي خبري که آورده میشد به فکر فرو می رفت که آیـا نگـاهش بـدارد و                        

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 /  از نگاه قرآنی روانشناسی تربیتی     بررس                                                                      
 

 

175

گ ذلت و خواري دختر را تحمل کند یا زنده زنده در خاك پنهانش کنداسالم با این فرهنـ                 
غلط به مبارزه برخاست و مالك برتري را تقوا دانـست نـه جنـسیت و در نـوع تکلیفـی کـه                      

،االنعــام 92،النــساء59النحــل (برعهــده زن یــا مــرد قــرار داده بــه بیــان جنــسیت مــی پــردازد 
   )23،االسراء29،النساء31،االسراء40

  

: بیماریهاي معرفتی -ب  
صفات و افعال ،بیماري اسـت       شریک قائل شدن براي خداوند در ذات ،        : شرك   -1

که شخصیت فرد را تحت تاثیر قرار داده ومسخ می نماید و خود رابرتر و بـاالتر از دیگـران                
به هر پلیدي را که طبع انسان از آن تنفـر داشـته باشـد نجـس گوینـد و              )165البقره  (می داند   

ل نهـم هجـري    مشرکین را نجس می داند و از ورود آنها به مسجد الحرام نهی می کند درسا    
التوبـه  .(علی بن ابیطالب ماموریت یافت تاسوره برائت را به مکه برد و براي مشرکین بخواند  

5-1(  
شیطان همواره در کمین است تا مردم را از راه راست منحـرف    :  پیروي از شیطان   -2 

  )169البقره (سازد و تنها مومنین حقیقی هستند که تسلیم اوامر شیاطین نمیشوند 

در حـالی   اسالم به نوع تغذیه اهمیت بسیار زیـادي داده اسـت             :نوع تغذیه    -4
رواج دارد  ... که در فرهنگ غرب می بینیم خوردن گوشت خوك، شراب خواري، قمار  و             
 -2مـردار   -1:اما در اسالم بر تغذیه سالم  تاکیددارد و مواردي را ممنوع مـی دارد از جملـه                   

 موقوذه یعنـی    -5یوان خفه شده و کتک خورده        منخنقه یعنی ح   -4 گوشت خوك    -3خون  
حیوانی که با ضربه شاخ از بین رفتـه         «  نطیحه -6)34طه آیه (»حیوانی که از بلندي پرت شده     «

» حیوانی که جهت بتهایی که در کعبه گذشته شده بود قربـانی مـی کردنـد    « نصب   -7»است  
 بـه جهـت قمـار       حیوانی کـه  « ازالم   -9» حرام گوشت «  خوردن گوشت حیوانات وحشی    -8

  )119-145،االنعام 173-176،البقره 3-4المائده (»قربانی شود
سخن بیهوده و بـدون علـم رایکـی     قرآن مجید  :پیروي از آنچه به  آن علم نداري    -5 

 روانی می داندو چشم و گوش دل را مسئول می داند و از تقلیـد                از عوامل اختالل روحی و      
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   ) 36uاالسراء. (کور کورانه نهی می کند
قرآن کسانی که جز یک مـشت خیـاالت و آرزوهـا            :  نکوهش عدم تعلیم و تربیت     -6

. ي باطل در سر ندارند و به دنبال آموزش و تعلیم و تربیت نمی روند را نکوهش می نمایـد                
  )78البقره (

  

: بیماریهاي رفتاري -ج  
 کـه دل را  گناه یکی از بیماریهاي روحی و رفتـاري اسـت         : عواقب ارتکاب به گناه    -1

 اعمـال صـالح را      -2گنـاه دل را سـیاه مـی کنـد         -1:از جمله آثار گناهان     . چرکین می نماید    
بی خبـري و غفلـت بـه    -4دعا به استجابت نمی رسد ایمان را از بین می برد        -3باطل می کند    

روزي حـالل را کـم مـی    -6برکـت از زنـدگی رخـت بـر مـی بنـدد       -5سراغ انسان می آید   
وهر کس مرتکب گنـاهی شـود ، تنهـا بـه زیـان               )8،شهید دستغیب ،ص  گناهان کبیره   .(کند

و کسی که مرتکب خطـا یـا   .خویش چنین کاري کرده است ، و خداوند داناي فرزانه است          
گناهی شود سپس آن را به گردن بیگناهی بینـدازد ، زیـر بـار بهتـان و گنـاهی آشـکار رفتـه               

  )110-111النساء. (است 
از مردم شریکهایی بجاي خدا می گیرنـد و آنهـا را بـسیار          بعضی  :   دوستی مادیات  -2 

  ) 165البقره .(دوست دارندحال آنکه آنان به خود ستم می کند 
یکی از بیماریهاي روحی از دیدگاه قرآن رشوه خواري است کـه             :ي رشوه خوار  -3 

   )63المائده (رشوه دهنده و رشوه گیرنده هردو مرتکب گناهند
  )46-47النساء:( بخل-4
از جمله بیماریهاي روحی و رفتاري از دیدگاه قرآن تردید و دو دلی است         :د تردی -5 

انسان مردد اگر خیري به او برسد دلـش بـه آن آرام مـی گیـرد ، و اگـر رنجـی بـه او رسـد                            
  ) 11الحج (رویگردان شود

گروهی از مردم جهان هستند که بر گروهی دیگر فخر می فروشند و خود را                : تکبر -6
نان باال تر می داند آنان در آخرت سخت عذاب مـی بیننـدقرآن حـال آنـان را بـه حـال                       از آ 

   ) 37-38،االسراء9الحج (کسی می داند که قصد دارد زمین را بشکافد  
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یکی دیگر از عواملی که شخص را از انجام اعمال نیـک بـاز مـی داردتـرس                  :ستر-7
   )94طه (است

شتابزده و بدون تامل همراه به زیان خـود کـار           انسان با انجام اعمال      : ن عجول بود  -8
  ) 37،االنبیاء37النساء.( نموده است 

خــشم بیجــا،خود نــوعی هیجــان و بیمــاري رفتــاري محــسوب مــی گــردد    :م خــش-9
  ) 86طه.(

قرآن در توصیف حال آنان که پشت سر برادر مومن خـود غیبـت                : غیبت کردن  -10
ــه    ــی نمایدک ــسی توصــیف م ــال ک ــه ح ــد ب ــی نماین ــی   م ــرده خــود را م ــرادر م  گوشــت ب

  ) 12الحجرات(خورد
قـرآن مـی خواهـد تـااز خداونـد و پیـامبر او اطاعـت کنیـد و                     :فدوري از اختال  -11

اختالف و کلمه نداشته باشید کـه بـد دل خواهیـد شـد و شـان و شـوکتتان بـر بـاد مـی رود                          
  )36االنفال (

  

: بیماریهاي اخالقی-د  
ف برآوردن شهوت از راه غیر مجاز است که دیـن            یکی از عوامل انحرا    : زناکاري -1

و مجـازات سـختی بـراي آن قائـل شـده  وامـر بـه          مبین اسالم آن را بی روشی دانسته اسـت        
ازدواج رادر مقابل آن توصیه فرموده است ،  درحالی که در مکتب غرب مـی بینـیم توصـیه       

مـی نـشیند حـال آنکـه     شده هرچه این میل بیشتر ارضاء شود اتش این میل خنثی شده و فرو            
افراد هوسباز و شهوتران جري تر شده و جامعه امنیت و آرامش خود را از دست خواهد داد                

üw ur (#q ç/tç ø) s? #íoT Ìhì9$# ( ¼ çm̄R Î) tb% x. Zpt±Ås» sù uä!$yô ur Wxã Î6 yô           به زنا نزدیـک مـشوید کـه آن ناشایـستی و بـی
  )32النساء(روشی است 

ـ       -2 امـروزه همجنـسبازي یکـی از مظـاهر تمـدن            :زر مجـا   برآوردن شـهوت از راه غی
فرهنگ جهان غرب تلقی شده و کسانی را که از همجنس بازان حمایـت مـی نماینـد افـراد                    
متمدن جوامع امروز غربند حال آنکه اسالم براي سالم سـازي محـیط جنـسی اجتمـاع حتـی             

 زمینـه انحـراف   نگاه شهوت آمیز مردان به زنـان و بـالعکس را ممنـوع اعـالم کـرده چراکـه         
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جنسی است و بسیاري از بیماریهاي زیان بار از جمله ایدز ،ضمن آنکه محیط اجتمـاع را در                  
بعـضی از   ) 29العنکبوت  (معرض خطر قرار داده بهداشت روانی جامعه را به خطر می اندازد           

  :راههاي برآوردن نیاز جنسی از راه خالف عبارتند از 
  )2،3النور ( زنا-1
  )29،العنکبوت 55،النمل 7اف االعر( لواط -2
  )7المومنون (استمناء-3
èpuã: مجازات زنا کـار   -3 ÏR# ¨ì9$# í ÎT# ¨ì9$#ur (#r à$Î# ô_ $$sù ¨@ ä. 7â Ïnºur $yJåk ÷]ÏiB spsù ($ÏB ;o t$ù# y_ ( üw ur /ä. õã è{ù's? $yJÍk Í5 

×psù ù& uë í Îû ÈûïÏä «! $# b Î) ÷L äêZä. tbq ãZÏB ÷s è? «! $$Î/ ÏQöq uã ø9$#ur Ìç Åz Fy$# ( ôâ pk ô¶ uä ø9ur $yJåk u5#xã tã ×pxÿ Í¬!$sÛ z̀ ÏiB tûü ÏZÏB ÷s ßJø9$#   و    زن 
را به هر یک از آنان یکصد تازیانه بزنید اگر به خداونـد و روز بازپـسین                 ) بکر  (مرد زنا کار    

ایمان دارید در دین الهی در حق آنان دچار تـرحم نـشوید و گروهـی از مومنـان در صـحنه                      
  )2لنورا(عذاب کشیدن آنان حاضر باشند 

  

 راهکارهاي درمانی قرآن کریم
به طور کلی درمان بیماریهاي  روحی روانـی و راهکارهـاي تربیتـی  آن مـی تـوان بـه                      

  :چهار دسته تقسیم کرد
  راهکارهاي اجتماعی -الف
   راهکارهاي معرفتی -ب
  راهکارهاي  رفتاري -ج
   راهکارهاي اخالقی - د

  

: راهکارهاي اجتماعی –الف   
باز می  ) نفاق  (قرآن انسان را از دوگانگی شخصیت و دو چهرگی          : وحدت نفس   -1

مهمتـرین عامـل در     ). 8،2البقـره ،  (دارد تا وحدتروان و بهداشـت روان انـسان تـامین گـردد              
اسـاس مـذهب اسـالم      .  شخصیت سالم و وحدت روان تعهد مذهبی شخص و ایمان اوست            

  .  نیز بر وحدت و توحید است 
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 جهت جلوگیري از به هم خوردن تعادل اجتماعی  و رکـود             در قرآن کریم  :  انفاق -2
اقتصادي دستور به انفاق داده است تا گروهی دچار فقر و گروهـی بـسیار ثروتمنـد نباشـندو             

اغنیاء عالوه بر خود بیاد فقراء باشـند،این مـسئله بقـدري داراي             .  فاصله طبقاتی ایجاد نگردد   
ق نام برده شده است ، پیامبر گرامی اسالم بعداز          اهمیت است که در قرآن بعد از نماز از انفا         

هجــرت بــه مدینــه و تــشکیل حکومــت اســالمی  اولــین موضــوعی کــه مــورد توجــه قــرار   
@ )104تاریخ تحلیلی صدر اسـالم ،محمـد نـصیري ،ص         (دادبرقراري عدالت اقتصادي بود    è%  

yìÏä$t7 Ïè Ïj9 tûïÏ%©! $# (#q ãZtB#uä (#q ßJä É) ãÉ no 4q n= ¢Á9$# (#q à) ÏÿZãÉ ur $£JÏB öN ßg» uZø% yó uë # vç Åô Zpuã ÏR üx tãur ` ÏiB È@ ö6 s% b r& uí ÎA ù'tÉ ×Pöq tÉ ûw 
Óìøä t/ Ïmã Ïù üw ur î@» n= Åz            بگو بندگانم که ایمان آوردند تا نماز بپا دارند و پیش از آمدن روزي کـه

در آن خرید و فروشی هست و نـه دوسـتی از آنچـه روزیـشان کـرده ایـم ،پنهـان وآشـکار                        
  )31راهیم ،اب( ببخشند
در قرآن بعد ذکر نماز بحث زکات مطرح است اولین نکتـه در        : پرداخت زکات  -3

خصوص عدالت کـه اسـالم بـه آن توجـه زیـادي دارد عـدالت اقتـصادي اسـت تـا تـوازون             
  ) 55المائده (.اجتماع بهم نخورد و فاصله طبقاتی ایجاد نگردد

رسـیدگی بـه یتـیم و بینـوا و          )220البقره ، (رعایت حقوق یتیمان ،    :  رعایت عدالت  -4
دفاع از حقوق مظلومان و به عـدالت رفتـار کـردن از درسـهایی بـود کـه        )179البقره ، (اسیر،  

پیامبر گرامی اسالم در مدینه مسلمانان را متوجه آن ساخت  قرآن کریم نیز بر ایـن موضـوع         
  ) 8المائده ،(بسیار تاکید نموده است

 موارد از تقـوا و خـدا بـاوري مایـه مـی گیـرد از                 امانتداري که در بیشتر   :امانتداري-5
 به عامل درونی ،وجدان وابسته است این  نکتـه اسـت             صفات زیباي اخالقی است که توجه       

چهـار چیـز اسـت کـه     : می فرمایند ) ع(  امام صاق    )32المعارج ، (که قرآن به آن اشاره دارد     
نـاه باشـد چیـزي از او کـم     اگر در کسی یافت شد ایمان او کامل است و اگر سر تا پایش گ          

تهذیب االحکام ، طوسی ،محمـد بـن   (راستگویی ، اداي امانت ،حیا و خلق نیک        : نمی کند   
 )350، ص6حسن ،ج

در دین مبین اسالم جنـسیت مطـرح نیـست ومـالك برتـري              :رعایت حقوق زنان    -6
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ت و تقوا دانسته شده است و زمانی تفکیک جنسی زن و مرد عنوان شده که بـه بیـان مـسئولی     
احکام متفاوت آنان پرداخته شود امادر مکتب غرب بـا تاکیـد، خواهـان برابـري زن و مـرد                    
است حال آنکه مسئولیت آنان متفاوت است ،در کتاب آسمانی ما از زنان مـومن پاکـدامنی             
مثال می زند که الگوي سایر زنانند وقرآن  با توجه به خلقت زن بـه حقـوق او توجـه نمـوده         

امـوش نکرده،حـال در بـسیاري از مکتبهـاي جهـان حقـوقی بـراي زن قائـل           است  و او را فر     
نگردیده و مرد را موجودي برتر دانسته است و بـا تبلیغـات خـود زنـانی بـا عملکـرد مردانـه                    

  ) 11،التحریم 37آل عمران .(موفق می داند  
  

  راهکارهاي معرفتی و فردي -ب
 ارتباط با منبع قدرت 

مسلمانان تعلیم داده شده است تا خداوند را به بزرگی به قرآن در : بزرگی خداوند -1
   )74الواقعه (بخوانند 
زمانی که خداوند به بزرگی شناخته شددر نتیجه همه در مقابل           :Î تسلیم در برابر خدا    -2

   )143البقره(او سر تعظیم فرو آورده و اظهار بندگی می نمایند
همـه جاسـت و در ابعـاد و زمـان و            اعتقاد به اینکه خداونـد در        :خدا همه جا هست   -3

مکان نمی گنجد و در همه حال ناظر بـر اعمـال ماسـت و برتـر و بزرگتـر از تـصور ماسـت                         
  ) 186البقره (،تسلیم محض بودن را به انسان یاد آوري می نماید 

بگو بندگانم که ایمان آوردند تـا نمـاز بپـا دارنـد و پـیش از آمـدن         : نماز خواندن  -4
رید و فروشی هست و نه دوسـتی از آنچـه روزیـشان کـرده ایـم ،پنهـان                   روزي که در آن خ    
  )،ترجمه بهاءالدین خرمشاهی 31ابراهیم (وآشکار ببخشند

وزه مخصوص مسلمانان نیست و در ادیان آسمانی دیگر نیز ذکر شده است          ر :روزه-5
ز تا از سویی به سالمت جسم کمک کند و از پرخوري و شکم بارگی جلو گیري نمایـد و ا           

دیگر سو گرسنگی محرومان را یبیان نمایدو گرسنگی روز جزا را یاد آور باشد کـه سـخت        
  ) 183-184البقره . (تر و سنگین بار تر است 

 صبر و نماز یاري جوئید؛      از استعانت وقتی صورت می گیرد که         :ر بهرگیري از صب   -6
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و این کـار، جـز      )  بگیرید؛ و با استقامتی و مهار هوسبازي درونی و توجه به پروردگار، نیرو           (
  )45البقره ،( .براي خاشعان، گران است

و درختان خرماي بلند باال که میوه ي توبرتو دارد تا روزي      :تاعتقاد به برپایی قیام   -7
  )10-11ق( رستاخیز هم همین گونه استکردیمزندهراپزمردهبندگان باشد و بدانند سرزمین

اگر بیاد داشته باشیم خدااز رگ گردن بـه مـا            :تخداوند به انسان بسیار نزدیک اس     -8
نزدیکتر است و همواره درکنار ماست در انجام اعمال نیـک و دوري از خطـا و اشـتباه مـی                      

`ß:کوشیم و خود را به انسان کامل نزدیکتـر مـی نمـائیم         øt wUur Ü>tç ø% r& Ïmøã s9Î) öN ä3ZÏB ` Å3» s9ur ûw tbr çéÅÇ ö6 è?  
انـسانرا بـه پـاك      )  وجـدان (با استفاده از نیـروي کنتـرل درونـی          در واقع اسالم     )85الواقعه  (

  .سازي درون وادار ساخته و او را در مقابل اشتباهات مصون  می دارد
هان اي مردم همانا ما شما را از یک مرد و زن افریده ایم و شما :  مالك برتري تقوا   -9

ایی یابیـد بیگمـان گرامـی تـرین     را به هیات اقوام و قبایلی در اوردیم تا با یکدیگر انس واشن 
  )13حجرات ،(شما در نزد خداوند پرهیزگارترین شماست که خداوند داناي اگاه است 

در (و شـکرانه مـرا گوییـد و    !  به یاد من باشید، تا به یـاد شـما باشـم         پس :عبادت،—10
  )152البقره ،! (کفران نکنید) ها برابر نعمت

 از مسیر کمال دور می کند شـارع دیـن مبـین             خطا وگناه است که انسان را     : توبه -11 
اسالم  اعالم می دارد کسانی کـه توبـه کـرده و آنچـه را فاسـد کـرده بودنـد اصـالح کننـد                     

 در حالی که در مکاتب غـرب   )82طه (خداوند از ایشان می گذرد و توبه آنان را می پذیرد         
  .ردجز مجازات دنیایی راهی براي بازگشت خطا کار به جامعه وجود ندا

مارا چه می شود که برخدا توکل نکنیم ،حال آنکه ما را بـه راه درسـتمان                 : توکل -12
هدایت کرده است ، و بر آزاري که به ما می دهید ، شکیبایی خواهیم کـرد ، و اهـل توکـل          

 اگـر خـدا شـما را یـاري کنـد هـیچ        :ویامی فرماید )12ابراهیم   (.باید که بر خدا توکل کنند       
خواهد شد و اگر دست از یاري شما بردارد چه کسی بعـد از او شـما را                  کس بر شما غالب ن    

 قرآن مجیـد عامـل      )160آل عمران ،  (یاري خواهد کرد مومنان باید تنها بر خدا توکل کنند           
استقامت در برابر مشکالت را استعانت به منع عالی و برتـر از قـدرت انـسانی و توکـل بـر او       
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 . د می داند تا پیروزي نهایی  دست یاب

تـرس نـوعی بیمـاري روحـی اسـت ،شـخص          :پرهیز ازترس و ترغیب به شجاعت       -13
  )77طه (ترسو جرات دست زدن به کاري را ندارد 

اسالم به ما می آموزد تا نسبت به جامعـه بـی تفـاوت    :امر به معروف و نهی از منکر     -14
  )30الفصلت (نباشیم 

 ده و به توبیخ کافران مـی پـردازد        در آیاتی مومنان را مورد تشویق قرار دا        :تشویق -15
uéöç yz >p̈B é& ôM y_ Ìç ÷z é& Ä¨$̈Y= Ï9 tbr âêßD ù's? Å$r ãç ÷è yJø9$$Î/ öc öq yg ÷Y s? ur Ç` tã Ìç x6ZßJø9$# tbq ãZÏB ÷s è? ur «! $$Î/ 3 öq s9ur öÆtB#uä 

ã@ ÷d r& É=» tGÅ6ø9$# tb% s3 s9 # Zéöç yz N ßg ©9 4 ãN ßg ÷ZÏiB öcq ãY ÏB ÷s ßJø9$# N èd çésYò2r& ur tbq à) Å¡» xÿ ø9$#      شــما بهتــرین امتــی
هستید که براي مردمان پدید آمده اند که به نیکی فرمان مـی دهیـد و از ناشایـستی بـاز مـی                       
دارید و به خداوند ایمان دارید ، و اگر اهل کتاب ایمان آورده بودند بر ایشان بهتر بـود ، از                 

  )174البقره   (.بیشترشان نافرمانندآنان بعضی مومن و 
هدف اسالم از  آزمون رسیدن بـه حـسن عمـل           : یا امتحان و آزمایش   زندگانی دن  -16

می باشد در آزمایش است که کماالت و هنر سپاسگزاري افـراد و همچنـین کیفیـت اعمـال         
  )2الحدید . (آشکار می گردد و افراد شایسته مستحق دریافت پاداش می شوند 

  

  : راهکارهاي رفتاري -ج
اسالم نه تنها از نظر عقلی  :وندان و نزدیکان  رعایت حقوق پدر و مادر ،خویشا      -1

رعایت احترام در برابر والدین الزم   می داند  بلکه از لحاظ عاطفی هم آنرا مطرح می کنـد         
و سکوت را روا نمی دارد به عنوان نمونه قرآن مجید نیکی به والدین بال فاصله بعد از مساله                 

در سوره لقمان شـکر گـذاري در         .نماید  توحید قرار گرفته و همردیف با توحید مطرح می          
لقمان (برابر پدر و مادر را در ردیف شکر گذاري در برابر نعمتهاي خدا قرار داده شده است      

ــره 14، ــره 24-25 ،البق ــساء83،البق ــام 39،الن ــراء151،االنع ــوت 2423،االس ــروم 8،العنکب ،ال
  )،90االحقاف 38

در قـرآن مجیـد بعـد از         :نحمایت از خویـشان و یتیمـان و در راه مانـدگا             -2 
سفارش به والدین صله رحم توجه به خویشاوندان نکته بعدي تربیتی است چنانکه درزمـانی               
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دعـوت علنـی خـود را آغـاز کـرد اول بـه انـذار خویـشان معمـور                ) ص(که حضرت محمد    
شد،بعد از سفارش بـه نزدیکـان زمـانی اسـت کـه توجـه الزم بـه یتیمـان و بینوایـان و درراه                  

  )36النساء( .ن مطرح است ماندگا
اسالم مـرگ در راه خـدا بـاالترین سـعادت و کمـال بـشر            :   شهادت در راه خدا    -3

معرفی نموده است و بجاي قتل و کشتار و رذایـل اخالقـی جهـاد در راه خـدا و شـهادت را                       
 ) 154البقره (عزت می شمارد

قابل اجتمـاع   یکی از رفتارهاي اجتماعی بشر در م      :آداب ادب و رعایت احترام       -4
خویشتن داري و رعایت احتـرام حتـی در جـایی            اسالم قانون . و دیگران رعایت ادب است      

که کنترل بیرونی وجود ندارد را الزامی می داند تـا شـخص در مقابـل محـیط بیرونـی خـود                
اما در مکتب غرب تمام کنترلها بیرونی است و مجـازات اجتمـاعی    .احساس مسئولیت نماید    

ا اسالم شخص را چنان تربیت می نماید که زمانی که کسی مراقـب او نیـست                 در پی دارد ام   
خدا را ناظر بر اعمال خود بداند به عنوان مثال یکـی از آداب احتـرام و رعایـت ادب بیـرون       

  ) 12طه (تآوردن کفشها در مکانهاي مقدس اس
رامش مخصوص پیامبر و مومنان است بخاطرتقوي و اضطراب در دلهاي           آ -5
کافران به دلیل جهالتشان به آرامش نمی رسند ولی خداوند ارامشش را بر پیامبرش              :کافران

و بر مومنان نازل کرد و انان را پاي بند حکم تقوا ساخت و به ان سزاوارتر و اهـل ان بودنـد                       
  )26الفتح ،(و خداوند از همه چیز اگاه است

ونـد آن را جـز   و خدا: عامل آرامش ذکر خدا اطمینان قلب ،خواب آرامش بخش  -6
نفرستادتا با دلهایتان به آن آرام بگیرد و پیروزي جز از سـوي خداونـد   ) براي شما (مژده اي   

در (نیست ،که خداوند پیروز فرزانه است یاد آورید که شما را در پـرده خـوابی سـبک کـه               
بـا  آرامش بخشی از سوي او بود ، پوشاند و از آسمان آبی بر شما بارید ، تـا شـما را          ) حکم  

را ) یتـان  (آن پاکیزه بدارد و از شما پلیدي شـیطان را بزدایـد ، و دلهایتـان را گـرم و گامهـا            
  )10-11االنفال .   (بدان استوار کند 

خداونـد بـا آفـرینش همـسري از جـنس انـسان بـه او                 : آفرینش همسر مایه آرامش    -7
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همـسر را نمـی     اسالم رهبانیت و ترك     .آرامش بخشید کسی که تکمیل کننده کمال اوست         
پذیرد وکسی که ازدواج می کند به حکم کسی می داند که نیمـی از دیـنش کامـل شـده و                

و از جمله آیات او این است که براي شـما از    .نیمی دیگر را باعمل صلح تکمیل می نماید         
نوع خودتان همسرانی آفرید که با آنان آرام گیرید ،و در میان شما دوستی و مهربانی افکند              

  )21الروم(ان در این امر براي اندیشه وران مایه عبرت است بیگم
یابن رسول اهللا می خواهم دخترم را شـوهر        : کسی خدمت امام دوم آمد و عرض کرد         

به کسی که با تقوي باشد بعد علت آورده فرمودنـد           :دهم به که شوهر دهم ؟حضرت فرمود        
را می گـویم بـه آدم بـا تقـوي دختـر      نمی دانی چ» ان احبها اکرمها وان لمیحبها فلم یظلمها      «:

بده؟ به خاطر که اگر دخترت را دوست بدارد اکرامش می کند ،حسابی زن داري می کنـد              
و اگر دوستش نداشته باشد به او ظلم نخواهد کرد،با بدي او می سازد ، با همان بـی محبتـی                     

ت ،جعفـر شـیخ     نکته در تربی  2222. (می سازد ، محیط خانه را نمی گذارد به سردي بگراید            
  )7االسالمی ص

آیا ننگریسته اند ما شب را آفریده ایم کـه در آن آرام گیرنـد و                 : شب مایه آرامش   -8
، بیگمان در ایـن بـراي اهـل ایمـان مایـه عبـرت               ) گردانده ایم   (روز را چشم اندازي روشن      

  )86النمل ،(است 
ایـه آرامـش مـی      یکی از عواملی که قرآن آن را م       :به فرزند خواندگی مایه آرامش    -9

  )9القصص،(داند داشتن فرزند یا به فرزند خواندگی است 
 )155البقـره   (: انسان در برابر تمام نعمتها مورد آزمایش قـرار  مـی  گیـرد                 -10

انسان مومن باید بداند که در تمام امور زندگی مـورد آزمـایش قرارمـی گیـرد پـس بـا ایـن               
ابر مشکالت دنیا صبور بـوده و اسـتقامت مـی    تفکر دیگر به جزع و فزع در نمی آید و در بر        

  کند پس از لحاظ فردي کار آزموده و صبور می گردد 
آل (جهان برحق است و بازیچه و بیهوده خلـق نـشده اسـت              :معنا داري زندگی   -11

  )191عمران 
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   راهکارهاي اخالقی و غریزي-د
کـدامن باشـند    کسانی که زمینه ازدواج برایـشان فـراهم نیـست بایـد پا            : پاکدامنی -1 

  ) 29المعارج (وعفت پیشه کنند تا خداوند زمینه ازدواجآنان را فراهم نماید 
اسالم براي کسانی که از راه نامشروع غرایز خـود را ارضـاء          : پرهیز  از شهوترانی    -2

  )15-16 النساء          (. می نمایند مجازات سختی در نظر گرفته است 
 جنب خداوند خداي دیگـري را نمـی پرسـتند و            وکسانی که در   : عدم قتل و زنا      -3

حرام داشته ، جز به حق نمی کشند ، و زنا نمی کننـد     ) کشتنش را   (هیچ کس را که خداوند      
  )68الفرقان .(گناه را خواهد دید ) عقوبت (و هر کس چنین کند 

یکی از راههـایی کـه فـساد را در جامعـه کـم مـی کنـد کنتـرل                  : حفاظت چشمها    -4
  ) 30النور .(ري است چشمها و خودا

بگـو دیدگانـشان و ناموسـشان را محفـوظ         ) هم(و به زنان مومن      : رعایت حجاب    -5
بدارند و زیتشان را جز آنچه آشکار است ، آشکار نکنند و روسریهایشان را بر گریبانهاشـان        
بیندازند و زینتشان را آشکار نکنند مگر بر شوهرشان یـا پسرانـشان یـا پـسران شوهرشـان یـا                     

رشان ،یا پـدران شوهرشـان یـا پسرانـشان یـا پـسران شوهرشـان یـا برادرانـشان یـا پـسران                        پد
شان ، یا ملک یمینـشان یـا غالمـانی کـه     ) همکیش (برادرانشان ،یا پسران خواهرشان یا زنان  

چنـان پـاي    ) بگـو (نیستند یا کودکانی که بر نهانیهـاي زنـان آگـاه نیـستند ،               ) به زن   (نیازمند  
 که پنهان داشته اند معلوم شود و اي مومنان همگی بـه درگـاه خداونـد توبـه      نکوبند تا زینتی  

  )31النور . (کنید باشد که رستگار شوید 
  

  :نتیجه گیري
رشـدي  .     قرآن کریم انسان مسلمانی را متصور است که داراي ابعاد مختلفـی اسـت               

اخته ،سعادت دنیـا  براي این انسان مسلمان متصور است که او را به نهایت کمالش نزدیک س     
  . و آخرت او تامین گردد

   انسانی که به سوي مسیر تعالیش سوق داده و او را بـه سـرمنز ل مقـصود مـی رسـاند                   
انسانی که قرآن تعریف می نماید ،روابط خود با خودش ، روابـط خـود بـا سـایر انـسانها و                      .

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 1389پاییز ،  نوزدهم، شمارهپنجم علوم اسالمی، سال پژوهشیفصلنامۀ علمی ـ /         
 

 

186

جـسمی ،روحـی و     روابط خود با خدایش به بهترین طریق حفظ کـرده و او را بـه بهداشـت                  
  . .روانی کامل  می رساند

    در توجه به پدر و مادر و صله رحم نظام حمایتی و عاطفی او شکل گرفتـه ،بـا قـرار       
دادن توبه نخستین مرحله رسیدن به سالمت جسم و روح را باز نموده تا بـا تخلیـه هیجانـات                    

عقـده گـشایی   ....) وتوبه ،دعـا ،نیـایش ، گریـستن ، زیـارت          (راه صحیح برون ریزي عاطفه      
  .نموده ضعفها و کسالتش را جبران و بهداشت روان او تامین کردد

     با برقراري روابط سالم اجتماعی و حمایت اجتماع در توجه بـه قـشر آسـیب پـذیر                  
جامعه و حمایت از آنان زمینه هاي فشار اقتـصادي و روانـی او را کـاهش داده از بزهکـاري           

  .جامعه می کاهد 
ینی و گمانه زنی بدبینانه را سرزنش می کند و حتـی برخـی از گمانهـا ي بـد را                          بدب

uÙ :گناه می شمارد  ÷è t/ Çd` ©à9$# ÒO øO Î) )، 12الحجرات(  
=üw ß#Ïkو او را بقدر توانائیش تکلیف می کند و انتظاري خارج از وظیفه او ندارد                 s3 ãÉ ª! $# 

$²¡øÿ tR ûw Î) $yg yè óô ãr 4) 286البقره(   

در برابر شکستها هرگز مایوس و ناامید نبوده و راضی مرضـی بـه سـوي                مان  انسان مسل 
  :پروردگار خویش در تالش است 

 $pk çJÉ r'̄» tÉ ß§øÿ ¨Z9$# èp̈ZÍ´ yJôÜßJø9$# ÇËÐÈ   ûÓÉëÅ_ öë $# 4ín< Î) Å7 În/uë Zpuä ÅÊ# uë Zp̈ä ÅÊ óê£D ÇËÑÈ   í Í?ä{÷ä$$sù í Îû ìÏâ» t6 Ïã 

ÇËÒÈ   í Í?ä{÷ä$#ur ÓÉL̈Zy_  ) 27-30الفجر(  
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