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  ١٣٩۶  پاییز ـ زمستان،٢۶ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
   دری اصالحهای روش

  یم قرآن کری اخالقیتترب
    ١فر مصطفی احمدی  
    ٢ امیریدادمحمد  

  دهکیچ
 بسیار مهم در سالمت روح انسان و سـعادت فـرد و جامعـه یتربیت اخالقی، نقش

است که همیشه مورد  یترین موضوعات سان تربیت اخالقی یکی از مهم  بدین.دارد
 شـایان .توجه دانشمندان، محققان، اساتید دانشگاه و مربیان مـدارس بـوده اسـت

اخـالق و تربیـت اخالقـی توجـه فراوانـی  به ،ذکر است که در دین مقدس اسالم
 تربیـت ،تـرین اهـداف نـزول قـرآن کـریم  به طوری که یکـی از مهـم؛شده است

  .اخالقی، تهذیب انسان و پرورش افراد آراسته به فضایل اخالقی است
 ترین بخش تربیت اخالقی  مهمْهای تربیت روش ،در بین مباحث تربیت اخالقی      

هایی است که بـرای پـرورش متربـی بـه کـار  رو روشاست و موفقیت مربی در گ
یند تربیت اخالقی، ا خطیرترین و دشوارترین مرحله از فر،به همین جهت. بندد می

                                                                 
 ١٠/١٠/١٣٩۴: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/١/١٣٩۴: افتیخ دریتار.  
  .(ahmadifar65@yahoo.com)  المصطفی العالمیه مشهدة هیئت علمی جامععضو. ١
ـــش. ٢ ـــجویدان ـــی جامع ـــسیر تطبیق ـــری تف ـــشهدة دکت ـــه م ـــصطفی العالمی ـــنو(  الم ـــسئول ۀسندی ) م

(dma1359@gmail.com).  
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 در .ثر آن اسـتٶکـارگیری صـحیح و مـ  و استفاده و بـه، و تشخیص روشتعیین
ها بـه دو  های گوناگونی ارائه شده که جامع آن، تفسیر روش بندی  تقسیم،موضوع
 نگارنـده در ، بر همین اساس.ی و اصالحی ـ حذفی است ایجادی ـ پرورشبخش

این پژوهش با محوریت آیات قرآن کریم، چهار روش تذکر، انذار، تنبیه و تغافـل 
  .بررسی نموده است» های حذف و اصالح رذایل اخالقی روش«را به عنوان 

  .اخالقی، تربیت یقرآن کریم، تربیت، اخالق، روش اصالح :یدیلکواژگان 
  مقدمه

اهمیـت تربیـت در زنـدگی .  سعادت انسان اسـتِهای مهم و اساسی تربیت یکی از پایه
توان گفت خوشـبختی و سـعادت فـرد، خـانواده، جامعـه و  انسان به حدی است که می

ت به ابعاد متعـددی ی ترب،در عصر حاضر. ها دارد  بستگی به نوع تربیت آن،ها حتی ملت
... قالنی، معنوی، اعتقادی، جنـسی، اجتمـاعی، اخالقـی وهمچون تربیت، عاطفی، ع

ب نفس و سـاختن انـسان را ی تهذۀفیه وظک تربیت اخالقی ، در این میان.شود تقسیم می
کنـد،  سازی زندگی فردی و اجتماعی تالش می زهکیبر عهده دارد و در جهت ارتقا و پا

ت، بـا یخ بـشریول تـارآوران الهـی در طـ امیـ پ،ن جهـتیبـه همـ. ای دارد جایگاه ویـژه
ل اخالقـی یهای اصـ ه بر ارزشکیدگار جهان، با تیگانه آفریها به پرستش  فراخوانی امت

 از .سـاختند  مـینش فضایل اخالقی رهنموی ابعاد زندگی، انسان را به رشد و روۀدر هم
شدن خود را تربیـت  ختهیه علت برانگکآور اسالم است  امی پ،ران الهیی سفۀن سلسلیهم

  .)۶٨/٣٢٨: ١۴٠٣مجلسی، (شمارد  ی بشر برمیاخالق
های آراسـته   را تهذیب نفس و پرورش انسانامبرانی بعثت پۀقرآن کریم نیز فلسف

ه برای کدی ی تهذیب نفس به جهت آثار و فوا.)٢/ جمعـه( کند به فضایل اخالقی بیان می
ن یـل ایرای تحـصان الهی بوده و آنـان بـیها و اد  ملتۀ مورد توجه هم،انسان در پی دارد

 ۀکیز به تزی نصارا ن وهودیعنی یتاب کاهل . اند جسته های گوناگونی بهره می امر از روش
 دستورات متعددی برای اصالح نفس ،تب آنانکدند و در یورز نفس اهتمام فراوانی می

م بـه برخـی اعمـال نـصارا بـرای یرکه قرآن ک چنان ؛ب آن از شهوات وجود داردیو تهذ
 و برخی اعمـال )٢٧/ ؛ حدیـد ٨٢/ مائده( تیا و انتخاب رهبانی دنکمچون ترب نفس هیتهذ

ری از یـگ  گوشـه،)١١٣/ عمـران آل( در حال سـجده الهیات یهود چون تالوت آیمتعبدان 
 )٨٢/ مائـده(ت یـا و انتخـاب رهبانیـ دنک تـر و)١۶/ مریم( مردم برای عبادت و خودسازی
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ر یـای اصـالح رفتارهـای نـامطلوب و تطهدین مقـدس اسـالم نیـز بـر. رده استک اشاره
ی یک به طوری که قرآن کریم ؛ت فراوانی قائل شده استیها اهم یروان خود از آلودگیپ

هـا دانـسته  یردن بشر از آلودگک کنفس و پا ۀکی الهی را تزیاین اهداف انبیتر از عمده
خداونـد سـبحان در همچنین . )١٨ ـ١٧/  نازعات؛١۶۴/ عمران  آل؛١۵١ و ١٢٩/ بقره: ک.ر(است 
ن و ی آن و زمــۀننــدکد و مــاه و شــب و آســمان و بنای بــه خورشــ، شــمسۀ مبارکــۀســور

 نفس کنندۀ یاد کرده است که تزکیه آن سوگند ۀکنند  آن و نفس انسان و مرتبۀگسترانند
 اصـلی ۀه مـسئلکد نده  این سوگندهای متعدد نشان می.)٧ـ١/ شمس( رستگار خواهد شد

 انـسان اهـل ،ه در صـورت وجـود آنکـ نفس است ۀکین تزی هم،یدر تربیت اخالق بشر
 .)۴٨ ـ٢٧/۴٧: ١٣٧۴ مکارم شیرازی،: ک.ر(  اهل شقاوت و بدبختی خواهد بودگرنه و،سعادت

مهمی  های  و روشها سبکهمان طور که اهتمام ویژه به تهذیب نفس دارد،  قرآن کریم
 ،اخالقی در این پژوهشای تربیت ه مراد از روش .کند نیز برای تربیت اخالقی معرفی می

ه در جهت تحقـق کهای برگرفته از آیات قرآن کریم است  وهی تدابیر، فنون و شۀمجموع
  .شود ار گرفته میکت اخالقی به یدن به اهداف تربیبخش

 بسیار کمقات در این زمینه یبا وجود اهتمام فراوان قرآن کریم به تربیت اخالقی، تحق
 ای عواملی باشد که عدهترین  تواند یکی از مهم  این زمینه میکاری در  نقص و کم.است

شناسی و تربیتی روی   به مکاتب روان،  معصومۀبه جای تمسک به قرآن کریم و ائم
، اند وردهای مهم و مفیدی داشتهاعلوم تربیتی دستشناسی و   اگرچه دانشمندان روان.آورند

 از ، بـه خـدا و آخـرتیتـوجه ی بـ مکاتب بشری از وحی ویباید توجه داشت که دور
در این پژوهش تالش ما بـر . توان آن را نادیده گرفت  نقایص بزرگی است که نمیۀجمل

هـای تربیـت  که بخـشی از روشـ را های اصالحی   مهم از روشۀآن است که چند نمون
های قرآن استخراج و در یک قالب منسجم تبیـین و   از آموزه، ـ اخالقی قرآن کریم است

  .گیری نظام تربیت اخالقی قرآن کریم باشد ثر در شکلٶتا گامی منیم ریح کتش
 .های متعددی در کتب تعلیم و تربیت مطرح گردیـده اسـت  روش، تربیتۀدر حوز
  :تـوان بـه مثال مـیاند؛ برای  های متفاوتی ارائه شده  و دسته بندیها ها در قالب این روش

هـای  روش. ٢ ،)١/١٨: ١٣٩١مقـدم،  قـائمی: ک.ر(های شـناختی، عـاطفی، رفتـاری  روش. ١
هـای اصـالحی و  هـای ایجـادی و روش روش. ٣ ،)همان(های پرورشی  آموزشی و روش
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 ؛ سـیف،٣٢: ١٣٨٨؛ میلـتن برگـر، ١۵٠ و ١٣۵: ١٣٧٧ آبـادی، حـاجی ده: ک.ر( اشـاره کـرد بازدارنده
ًبا در بعد ایجـاد که بیشتر و غالهستند هایی  های ایجادی روش مراد از روش. )٢۴٩: ١٣٩١

های   روش.دنگیر و تثبیت یک خصلت و رفتار مطلوب و پسندیده مورد استفاده قرار می
ًهایی هستند که غالبا برای حـذف و کـاهش رفتـار و صـفتی  اصالحی و بازدارنده روش

  .دنگیر ناپسند مورد استفاده قرار می
دارد و تحقیق حاضر نیز  نزدیک با علم اخالق ی ارتباط،بندی اخیر از آنجا که تقسیم

 منتها .یما هبندی را مبنای این پژوهش قرار داد  همین تقسیم،پیرامون تربیت اخالقی است
  .ایم های اصالحی و بازدارنده را بر اساس آیات قرآن کریم بررسی نموده فقط روش

  یشناس مفهوم) الف

   روش.١
 شـود یـین گفتـه مـیروش در لغت به سبک، طریق، قاعده و قـانون، اسـلوب، رسـم و آ

  :شود  روش به سه مفهوم اطالق می، در اصطالح علوم تربیتی.)٨/١٢٣٧: ١٣٧٧دهخدا، (
کنـد،  مجموعه طرقی که انسان را به کشف مجهوالت و حل مشکالت هدایت می. ١
ــه کــار رود،. ٢ ــد ب ــات بای ــژوهش واقعی ــه قواعــدی کــه هنگــام بررســی و پ   مجموع
می را در مـسیر رسـیدن از مجهـوالت بـه معلومـات مجموعه ابزارها و فنونی که آد. ٣

  .)٣٢٧: ١٣٩٠فرمهینی فراهانی، (کند  راهبری می

  یت ترب.٢
هـای لغـت بـه دسـت   از بررسی این واژه در کتـاب.تربیت مصدر باب تفعیل استۀ واژ
َربو«ۀ آید که این واژه با سه ریش می َ َربب«، )ناقص (»َ َ َربأ«و ) مضاعف (»َ در ) مهموز (»َ
  .را بدانیممعنای هر سه ریشه که  این واژه الزم است ِ بنابراین برای فهم بهتر.اط استارتب

در معانی رشد، نمو، افزایش یـافتن، ) ناقص واوی یا یایی (»ربی« یا »ربو« ۀریش. ١
 و ٨/١١٩٠٢: ١٣٧٧ دهخـدا،( پرورش یـافتنو  ،)١۵/١٩۵: تـا بی ؛ ازهری،٨/٢٨٣: ١۴١٠ ،فراهیدی(

  .فته است به کار ر)١١٩٠٧
در معانی مالک و صاحب اختیار، اصـالح، سرپرسـتی ) مضاعف (»ربب« ۀریش. ٢
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و  )١/٣٩٩: ١۴١۴ابـن منظـور، ( مربـی، مـدبر، مـنعم، )١۵/١٢٨ :تـا ازهری، بی(  کردنو رهبری
  . به کار رفته است)٢/۶: ١۴١۴زبیدی، حسینی واسطی ( ّرشد و نمو

 ن، مکان مرتفع، محافظت و مراقبـتدر معانی اشراف داشت) مهموز (»ربأ« ۀریش. ٣
 فارس، ابن( ّ و همچنین رشد و نمو)١/١٧ :تا فیروزآبادی، بی(  اصالح،)٨/٢٨٨: ١۴١٠ فراهیدی،(

  . به کار رفته است)١/١۵٨ :١۴١۴زبیدی، حسینی واسطی ؛ ۴٨٣/٢: ١۴٠۴
 تربیت از کدام ریشه مشتق شده و کدام یک از این سه ریشه اصلی و ۀدر اینکه واژ

شناسان متفاوت است و نوعی احتمال و عدم قطعیـت در  ام فرعی است، دیدگاه واژهکد
 قطعـی، بررسـی و تحقیـق ۀخورد و رسیدن به یک نتیج شناسان به چشم می کلمات واژه
ً تقریبـا ، رشد، نمو، افـزودن و پرورانـدنِتوان گفت که معانی  اما می.طلبد بیشتری را می

  .اصطالحی تربیت دارد که ارتباط مستقیم با تعریف وجه مشترک بین این سه ریشه است
هـای متعـددی بـرای تربیـت ارائـه   متفکـران و دانـشمندان تعریـف،اما در اصطالح

ای به آن نگریسته و تعریفـی خـاص از آن ارائـه داده اسـت  کس از زاویه و هراند  هنمود
طـوری کـه  ت؛ بههای تربیتی متفاوتی اس ها، تجلیگاه مکتب که هر کدام از این تعریف

 و برخـی نیـز بـه ،برخی در تعریف تربیت به اهداف اشاره دارند، برخی به فرایند تربیت
: ١٣٨۴ حوزه و دانـشگاه، ۀ؛ پژوهشکد١٠: ١٣٨٩زاده،  نیی و حسیداود: ک.ر( اند ها توجه کرده روش

یـن تـرین عناصـر ا مهم. )٢٢/۵۵١: ١٣۶٨ ،ی؛ مطهـر۴٠: ١٣٩١ ،؛ دولت٣۵ :١٣٩٠ ف،ی؛ س١/٣۶۶
  :اند از عبارت ها تعریف
  .)١٠: ١٣٨٩زاده،  داودی و حسینی( عمل و فعالیت است ْتربیت. ١
گاهانه و هدفمند است ْتربیت. ٢   .)١/٣۶۶: ١٣٨۴ حوزه و دانشگاه، ۀپژوهشکد( عملی آ
  .)٣۵ :١٣٩٠ سیف،( تدریجی و زمانمند است ّ یک جریان مستمرْتربیت. ٣
  .)۴٠: ١٣٩١ ،دولت( است  انسان مختار،در فرایند تربیت. ۴
ها و عوامل به فعلیت رساندن استعدادهای فطری است   فراهم نمودن زمینهْتربیت. ۵

  .)٢٢/۵۵١: ١٣۶٨ مطهری،(
 ْتربیـت: تـوان تربیـت را چنـین تعریـف کـرد بنابراین با توجه به عناصر ذکرشده، می
 فعلیت  بهِها و عوامل نه به منظور فراهم کردن زمیفعالیتی هدفمند و فرایندی منظم و مستمر

هـای   استعدادهای فطری انسان در جهـت رشـد و تکامـل اختیـاری او در جنبـهِرساندن
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  .است...  فردی، اجتماعی، عقالنی، جسمی، سیاسی، عاطفی، اخالقی وگوناگون

   اخالق.٣
ْاخالق جمع خلق به معن  ی سجایا و صفات درونی اسـت کـه بـا حـواس ظـاهری قابـلاُ

ْخلق«ۀ در مقابل، واژ .مشاهده نیست ی هیئـت و شـکل و صـورتی اسـت کـه ا به معن»َ
ایـن دو واژه در اصـل بـه یـک کـه  راغب اصفهانی معتقد است .بیند انسان با چشم می

  :دنگرد ریشه بازمی
ْخلق ْو خلق َ ْ خلـق مخـصوص اشـۀولـی واژ... ی اسـتیکـدر اصل  ُ ال و اجـسام و کَ

ْ خلقد ونشو  میکه با حواس درکی است یها صورت ه بـا ک قوا و سجایایی است ۀژیو ُ
  .)٢٩٧: ١۴١٢راغب اصفهانی، ( دنشو  میکفطرت و چشم دل در

اند نیز متأثر از همین معنای  های اصطالحی که علمای علم اخالق ارائه داده تعریف
  :نویسد مثال خواجه نصیرالدین طوسی در تعریف علم اخالق می یارلغوی اخالق است؛ ب

 نفس انسانی را چگونـه خلقـی اکتـساب توانـد کـرد کـه جملگـی علم است به آنکه
  .)١۴: تا بی، اخالق ناصری ( افعالی که به ارادت او از او صادر شود، جمیل و محمود بود

 امـا .احمد نراقی تعریفی از علم اخالق به دست نـداده اسـتمسکویه و مالابوعلی 
مـسکویه، (علـم اخـالق پـی بـرد ۀ ارها دربـ هایشان به دیدگاه آن  نوشتهۀتوان از مجموع می

  .)٣۴: تا ؛ نراقی، بی ١/٨١: ١۴٢۶
انـد  با توجه به معنای لغوی اخالق و معنای اصطالحی که علمای اخالق ارائـه داده

هـا و آثـار آن و  شهیـه صـفات خـوب و بـد و رکـاخـالق علمـی اسـت : توان گفت می
وری و اصـالح  دۀویو شـ) لیفـضا(هـای نفـسانی خـوب  ل صفتی تحصۀویهمچنین ش

  .ندک ان مییرا ب) لیرذا(های نفسانی بد  صفت

  ی اخالقیت ترب.۴
 اصطالحی مرکب از تربیـت و اخـالق اسـت کـه بـا دو علـم اخـالق و ،تربیت اخالقی

تربیـت و اخـالق را در لغـت و اصـطالح ۀ  به همین جهت ابتـدا واژ؛تربیت ارتباط دارد
با نگاهی . برای تربیت اخالقی فراهم گردد تعریفی مناسب ۀارائۀ تا زمینکنیم  میبررسی 

یـابیم کـه اصـطالح   پژوهـشگران و دانـشمندان مـسلمان درمـیِبه آثار اخالقی و تربیتی
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 ، چـرا کـه تربیـت اخالقـی در آثـار مـسلمانان؛ً مفهومی نسبتا تازه است، اخالقیتربیت
بیـت به همین جهـت تر. شده است بخشی از علم اخالق بوده و در ضمن آن مطرح می

 لــذا .)٣/٩: ١٣٨٨داوودی، : ک.ر( مفهــومی تــازه اســت ،مــستقلۀ اخالقــی بــه عنــوان رشــت
وسیعی ۀ  دامن،شده برای تربیت اخالقی نیز در آثار اندیشمندان مسلمان های ارائه تعریف
  :کنیم در ادامه به چند نمونه از آن اشاره می. ندارد

 از ،یاساس اصول اخالق بر کودک عبارت است از پرورش ی اسالمیت اخالقیتربـ ١
ها  یبدۀ نندها و طردک ی خوبیرایه پذک یا  به گونهیرت اخالقیجاد احساس بصیراه ا
  .)٣/١٠: ١٣٨٨ داوودی، :، به نقل از٣٠٩ ـ٢٩۶: ١۴٠۶الجن، ی( باشد
د یـه باکـ اسـت ی و وجـدانیل رفتـاری از اصول و فـضایا  مجموعهیت اخالقیتربـ ٢

 : بـه نقـل از،١۶٧: تـا  بی،علوان( دیها عادت نما ند و به آنک سبکرد و یها را بپذ طفل آن
  .)٣/١٠: ١٣٨٨داوودی، 

هــا و  شی و پــرورش گــرای اخالقــیهــا ، آمــوزش اصــول و ارزشیت اخالقــیــتربـــ ٣
  .)٣/١٠: ١٣٨٨داوودی، (  استی اخالقیها لتیفض
شـی تعلیم و تربیت اخالقی و ارزشی، به آنچه کـه مـدارس و دیگـر نهادهـای آموزـ ۴

برای کمک به افراد جهت تفکر پیرامون مسائل مربوط به درست و نادرست امور و در 
ها جهت رفتار به روش  پی آن تمایل به سمت خوب بودن اجتماعی و نیز کمک به آن

  .)١۵: ١٣٧۵صانعی، ( شود دهند، اطالق می و منش اخالقی و ارزشی انجام می
، یوفاسـازک جهـت شییهـا وهی شیریارگکه  و بیساز نهیند زمیا فر،یت اخالقیتربـ  ۵

ن بـردن صـفات، ی و اصـالح و از بـیجاد صفات، رفتارهـا و آداب اخالقـیت و ایتقو
  .)٩: ١٣٨٢ بناری، همت(  استیگریا دی در خود یرفتارها و آداب ضد اخالق

تربیت اخالقی عبارت است از فراگیری و شناختن و شناساندن فـضایل و رذایـل و ـ  ۶
های ایجـاد و  ه برای روی آوردن به فضایل و به کار بستن سازوکارها و شیوهایجاد زمین

 تثبیت فضایل و نیز زایل ساختن رذایل به منظور دستیابی به سعادت و کمـال جاودانـه
  .)۵/١١٧: ١٣٨٧بهشتی، (

 تعریفی جامع نیست ،توان گفت که تعریف اول و دوم با بررسی تعاریف مذکور می
تعریـف سـوم و . شـده اسـت  یعنی کودکـان در نظـر گرفتـه،اصخۀ و در آن فقط طبق
کید داردۀ جنبرچهارم نیز بیشتر ب  در حالی که تربیت اخالقی فقـط آمـوزش ، آموزش تأ

 ۀهـای بـالقو ها و توانایی  در تربیت اخالقی، هدف رشد دادن و شکوفایی قابلیت؛نیست
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 اخالقـی اسـت، بـه  در جهت ایجاد و پـرورش فـضایل اخالقـی و اصـالح رذایـلانسان
 .)١۵: ١٣٧٧ آبادی، حاجی ده: ک.ر( انتقال معلومات استخالف آموزش که هدف اصلی آن 

گونـه   تعریفی جامع نیست؛ بلکه ایـن،بنابراین تعریف تربیت اخالقی به آموزش و تعلیم
تـوان گفـت   اما در دو تعریف آخر می.ها اشاره به بخشی از تربیت اخالقی دارد تعریف

 بنـابراین تربیـت اخالقـی را .ها رعایـت شـده اسـت های تربیت اخالقی در آن لفهٶمکه 
سـاز و هدفمنـد در جهـت  نـهینـدی زمیا فر،یت اخالقـیترب: توان چنین تعریف کرد می
جـاد صـفات، یت و ایهایی برای رشد و شکوفاسازی قوای درونی، تقو کارگیری شیوه به

  . صفات و رفتارهای ناپسند استن بردنی و اصالح و از بیرفتارها و آداب اخالق
 یکــی شــناخت فــضایل و رذایــل ؛ اساســی وجــود داردۀدر تربیــت اخالقــی دو نکتــ

ها جهت تقویت و ایجاد فضایل و اصـالح و دوری  کارگیری روش و دیگری بهاخالقی 
تفـاوت ، اگرچه در تعریف علم اخـالق نیـز ایـن دو نکتـه وجـود دارد. جستن از رذایل

لم اخالق در ایـن اسـت کـه راهکارهـای علـم اخـالق بیـشتر بـرای تربیت اخالقی با ع
سـازی اسـت؛ همچنـین تربیـت تربیت اخالقی بیشتر ناظر بـه دیگر اما ،خودسازی است

دار این دو علم است؛ بـه ایـن بیـان  اخالقی با دو علم اخالق و تربیت ارتباط دارد و وام
ها  کارگیری روش ناخت و به و در ش، از اخالق،که در شناخت فضایل و رذایل اخالقی

جهــت تقویــت و ایجــاد فــضایل و اصــالح و دوری جــستن از رذایــل، از تربیــت مــدد 
  .جوید می

  یم در قرآن کری اخالقیل حذف و اصالح رذاهای  روش)ب
مهمـی بـرای  هـای  و روشهـا سـبک همان طور که در مقدمه اشاره نمودیم، قرآن کریم

هـای  بنـدی  و تقـسیمهـا توان در قالـب ها را می  این روش.کند تربیت اخالقی معرفی می
هـای  های ایجـادی و روش های کاربردی، روش بندی یکی از تقسیم. متعددی ارائه نمود

کـه بیـشتر و هـستند هـایی  های ایجادی، روش مراد از روش. اصالحی و بازدارنده است
 اسـتفاده قـرار ًغالبا در بعد ایجاد و تثبیت یک خصلت و رفتار مطلوب و پسندیده مـورد

ًهایی هـستند کـه غالبـا بـرای حـذف و  های اصالحی و بازدارنده روش  روش.دنگیر می

 ١٣۵: ١٣٧٧ آبادی، حاجی ده: ک.ر( دنگیر کاهش رفتار و صفتی ناپسند مورد استفاده قرار می
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 در ایــن ،بنــدی  اســاس همــین تقــسیمبــر. )٢۴٩: ١٣٩١ ؛ ســیف،٣٢: ١٣٨٨؛ میلــتن برگــر، ١۵٠ و
های حذف و اصـالح  روش« تذکر، انذار، تنبیه و تغافل را به عنوان ِار روشپژوهش چه

  .ایم بررسی نموده» رذایل اخالقی

  رّ روش تذک.١
های تربیت اخالقی است که در قرآن کـریم مـورد توجـه و اسـتفاده  ر یکی از روشّتذک

و رذایـل توان برای اصالح رفتارهای ناشایـست   از این روش تربیتی می.قرار گرفته است
 ذکر به معنای .شده و مصدر باب تفعل است ر از ذکر گرفتهّتذک. اخالقی استفاده نمود

. )۵/٣۴۶: ١۴١٠فراهیـدی، ( باشـد ، مـیشود زی و آنچه که بر زبان جاری مییآوردن چ یاد
 کـه در )٧١١ــ٧٠٣: ١۴٢۶صـدری، : ک.ر( بار در قرآن کـریم آمـده ٢٩٢ذکر و مشتقات آن 
 کنایه  و)١٠۵/ انبیاء( وحی و کتب آسمانی ،)۵٠/ ؛ انبیاء۴/ حجر(د قرآن معانی متعددی مانن

ترین و  برخی از محققان معتقدند که اصلی.  به کار رفته است)۶٠/ انبیاء( از عیب گرفتن
یعنـی   همـان معنـای لغـوی، که بیشترین کاربرد را در قرآن کریم دارداییترین معن جامع

: ک.ر( گـردد  بـازمیاست و سایر معانی به همـین معنـیادآوری و حضور شیء نزد ذاکر ا
گفتار یا رفتاری است که از مربـی «منظور ما از تذکر در اینجا . )١/٣١: ١٣٩١مقـدم،  قائمی

خبر  زند تا متربی را نسبت به آنچه از یاد برده و یا از آن غفلت کرده و یا از آن بی سر می
گـاه  هـا  سـازد و احـساسات او را در قبـال آناست و اطالع از آن برای او الزم اسـت، آ

  . تا موجب اصالح رفتارهای ناشایست متربی گردد)١/۴٣: همان(» برانگیزد
. در اصالح رفتارهای نـامطلوب داردبه ویژه ای در تربیت اخالقی   نقش ویژه،تذکر

هـای ذهنـی، پیوسـته در معـرض  انسان به سبب برخورداری از شئون مختلف و درگیری
 ، اوقات، برخی افراد بر اثر غفلـت و فراموشـییجه گاهی در نت.غفلت استفراموشی و 

د و مسیر انحطـاط و پـستی نمان د، از رشد و تکامل بازمینبر یاد میش را از یقت خویحق
توانـد بـا  مربـی مـی. دنشـو  خود منحرف میۀد تا جایی که از فطرت اولیننمای را طی می

ن و یـا یـک اشـاره و حرکـت معنـادار و کارگیری روش تذکر که گاهی با یـک سـخ به
یابد، فطرت الهی متربی را شکوفا سازد و  مداوم و هدفمند تحقق میۀ گاهی با یک برنام

  . او را به سمت اصالح رفتارهایش سوق دهد،با این روش
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   تذکر در قرآنیمحورها .١ـ١
تـرین  هـم تذکر را در محورهای متعددی ارائه نموده است کـه مِقرآن کریم روش تربیتی

قیامـت و مـرگ و ها، سرگذشت دیگران،  اد آوری نعمتیاد خداوند سبحان، ی ،محورها
  :پردازیم در ادامه به بررسی این محورهای تذکر می. است

   خداوند سبحانیاد .١ـ١ـ١
ترین محور در تذکرهای قرآن کریم که بازگشت سـایر محورهـا بـه آن  ترین و اصلی مهم
 به طوری که آیات فراوانی نسبت به این امر تذکر داده و ؛ت یاد خداوند متعال اس،است

کید کرده است  کیدها به خاطر آن اسـت کـه روح و جـان.)١/٣٨: همـان(بر آن تأ   این تأ
 ، یاد اوستۀکه متناسب با نحورا دی یات جدک آمادگی نزول بر،انسان با یاد خدای متعال

  :ندک ما لطف هاد ما باشد و بی ز بهیه خدا نکشود  اد خدا باعث میی .ندک دا مییپ
 ُفاذرک ُ ْ ْوىن أذَ َ

ُ واشکمُْکرُْکِ ْ َروا ىل والَ َ ِ ِفرونَتْک ُ ُ ُ
 )نم و کـاد یـد تا شما را ینکاد یمرا ؛ )١۵٢/ بقره

  .دینکفران نکد و یجا آوره ر مرا بکش

برق  و ا و دلباختگی به زرقیر خداوند سبحان و غرق شدن در لذات دنکغفلت از ذ
  :ن او باشدیطان بر انسان مسلط گردد و همواره قریه شکشود  میآن، موجب 
 َومن ی ْ َ ِعش عن ذرکَ

ْ
ِ ْ َ ُ َ الرمحْ ْ یَّ ِّن  َ ُ

ْض له شیِ َ ُ َ ٌا فھـو لـه قـرینًانَطْ ُِ
َ ُ َ َ َ

 )اد خـدا یـس از کـو هـر ؛ )٣۶/ زخـرف
  .ین اوست پس همواره قر.میفرست یطان را به سراغ او می ش،رویگردان شود

زندگی دنیا برای غافالن تلخ و سـخت که شود   یاد خدا باعث میهمچنین غفلت از
  :شود و در آخرت کور محشور شوند

 ِومن أعرض عن ذرک
ْ

ِ ْ َْ َْ َ َ َ ْضنًکی فإن له معیشة َ َ ً َ ِ َ ُ َ َّ ِ
شره  اَ ْو َْ ُ ُ ُ َ َم القیَ ِ ْ َامة أعمَ ْ َ

ِ س از کـ و هر ؛)١٢۴/ طه( یَ
امـت، او را یهـد داشـت و روز ق تنگـی خوا]سخت و[اد من رویگردان شود، زندگی ی
  !یمنک نا محشور مییناب

نـد، غـرق در ک های خود در برابـر او را فرامـوش مـی تیاد خدا و مسئولیه کانسانی 
شتری یـندوزد، باز هـم طمـع بیشتری بیشود و هر چه ثروت ب شهوات، حرص و بخل می

تـر و  ر خـود سـختاندازد و زندگی را ب شتر به رنج و زحمت مییند و خود را بک دا مییپ
ای جـز  بنابراین برای مصون ماندن از پیامدهای غفلـت، چـاره. سازد تر می تر و تنگ تلخ
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 ۀرهـای وسوسـی چرا که عوامل غفلت در زندگی مادی فـراوان اسـت و ت؛ خدا نیستیاد
  .گردد ن از هر سو به طرف انسان پرتاب مییاطیش

  ی الههای  نعمتیادآوری .٢ـ١ـ١
تـذکر و یـادآوری . هـای الهـی اسـت ذکر در قـرآن کـریم نعمـتاز دیگر محورهـای تـ

متربی به خود آید و برای اصالح رفتارهای نـامطلوب که شود  های الهی باعث می نعمت
های مهـم  یابیم که یکی از مسئولیت با نگاهی به آیات قرآن کریم درمی. خود اقدام کند
رآن کریم با اشاره بـه یکـی ق. های الهی بوده است  یادآوری نعمتو اصلی پیامبران

هـای الهـی اسـت   که همان یادآوری نعمتهای حضرت موسی ترین رسالت از مهم
  :فرماید می

 َوإذ قال مو ُ َ َ ْ
ِ ُ لقومه اذرکَ ُ ْ ِ ِ ْ َ َعلْیوا نعمة اهللا ِ َ ِ ّ َ َ ْ ْم إذ أُکِ َ ْ

ِ ْ من مُْکاَْ َل فرعون آِ َ ْ َ ْ ِ َنُکوموِ ُ ُم سوء العذاب ویُس َ ِ
َ َ ْ َ ِذُْ

َونَ ُّ 
ْأنبــاءمک ُ َ َ ْ ــ وَ َ ُْیَ َ اءمکْس ْون  ُ َ ــَس ِ ِ وىفَ ُلکــ ذَ ِ

ِم بــالء مــَ ٌ َ ُ ربــمکْْنَ ِّ ٌ عظــميَ ِ َ )ــراهیم ــاور[و ؛ )۶/ اب ــاطر بی ــه خ  ]ب
 ؛نعمت خدا را بر خود به یاد داشته باشید«:  به قومش گفتهنگامی را که موسی
 را بـه بـدترین ها که شما همان!  آل فرعون رهایی بخشید]چنگال[زمانی که شما را از 
 ]اریکبـرای خـدمت[بریدنـد و زنانتـان را  کردند؛ پسرانتان را سر می وجهی عذاب می

  .»گذاشتند و در این، آزمایش بزرگی از طرف پروردگارتان برای شما بود زنده می

هـا را  شـمارد و آن های الهی را بر قوم ثمود برمی  نعمتهمچنین حضرت صالح
  :خوانیم اعراف میۀ سور در .کند از فسادگری منع می

 َوإىل
ِ َ مثود أخَ َ َ ُ َا صَ ْ ًاُ َال یَا قِ َا قوم اعبدوا اهللا مـَ َ ُ ُ ْ ِ ْ

ُلکـا َ َم مـن إلـَ
ِ ْ ِ ُه غـريْ ْ َ ُ واذرک٭...ُهٍ ُ ْ ُجعلکـوا إذ َ َ َ َ ْ

َم خلفـِ َ ُ ِاء مـن بعـد ْ ْ َ ْ ِ َ
أمکَع ْاد و  ُ َ َّ َ َ ذون من سھوهلٍ َ ىف األرض  ِ ُ ُْ َِ ُ ِ

َّ َت ِ ْ َ ْ
ًا قصورِ ُ ْا وُ َت بـَ َتـون ا ِ

ْ َ ُ ُال بیِ ُ ُا فـاذرکًوتـَ ُ ْ َء اهللا والَوا آالَ َ ِ ِ تعثـوا ىف األرض َ ْ َ ْ
ِ ْ َ ْ َ

َمفـسدین ِ ِ ْ ُ )میفرسـتاد[ ثمـود، برادرشـان صـالح را ]قـوم[و بـه سـوی ؛ )٧۴ـ٧٣/ عرافا.[ 
و ... ستیـه جز او معبودی بـرای شـما نکد ی خدا را بپرست]تنها[! ای قوم من«: گفت

شما را جانشینان قوم عاد قرار داد و در زمین مستقر ساخت که در به خاطر بیاورید که 
! تراشـید هـا مـی ها، برای خود خانـه کنید و در کوه دشتهایش، قصرها برای خود بنا می

  .»!های خدا را متذکر شوید و در زمین، به فساد نکوشید بنابراین، نعمت

 حــس هکــکــرد  هــای الهــی تــالش مــی ادآوری نعمــتیــ نیــز بــا حــضرت هــود
  :ند تا در برابر دستورات الهی فروتن و رستگار شوندک یکزاری مردم را تحرگ سپاس
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 بمت أن جـ َأو  َْ َ َْ ُ ْ ِ
ْاءمکَ ُ ٌ ذرکَ ْ

ُ مـن ربـمکِْ ِّ َ ْ ِ َ ْمـنُک رجـل َ ِ ٍ ُ ُم لیَ ِ ْنـذرمکْ ُ َ ِ ُ واذرکْ ُ ْ ُجعلکـوا إذ َ َ َ َ ْ
َم خلفـِ َ ُ ح ْ ٍاء مـن بعـد قـوم 

ُ
ِ ْ

َ ِ ْ َ ْ ِ َ
َوز ْادمکَ ُ لَ ْ ىف ا َ ْ

ُق بصطة فاذرکِ ُ ْ َ ً َ ْ َ َّلعلُکوا آالء اهللا ِ َ َ ِ ونَ َم  ُـ ِ
ْ ُ ْ )ایـد کـه  آیا تعجب کـرده؛ )۶٩/ اعراف

گاه از [ مـردی از میـان شـما بـه شـما برسـد تـا ۀ پروردگارتـان بـه وسـیلۀکنند دستور آ
 و به یاد آورید هنگامی که شما را جانشینان قوم نوح!  بیمتان دهد؟]مجازات الهی
ــرار داد و ــت ق ــت خلق ــما را از جه ــسمانی[ ش ــسترش ]ج ــدرت[ گ ــس . داد]و ق  پ

  .!به یاد آورید، شاید رستگار شویدهای خدا را  نعمت

 ،هـای الهـی ایـن اسـت کـه متربـی بـه خـود آمـده تـذکر و یـادآوری نعمـتۀ نتیج
 برای اصالح رفتارهای نامطلوب خود ،اندیشد و اگر از فطرت سالمی برخوردار باشد می

  .کند اقدام می

  یشینیان سرگذشت پیادآوری .٣ـ١ـ١
تاریخ و سرگذشت پیشینیان از دیگر محورهای تذکر در قرآن کریم اسـت کـه در آیـات 
فراوانی به آن پرداخته شده است، بخش اعظمی از آیات قرآن کـریم بیـان و سرگذشـت 

 الهی و اطاعت از شیطان و هوای نفس، بـر تی است که با سرپیچی از دستورایها انسان
هـای دردنـاک الهـی  راهی و ضاللت خویش اصرار ورزیدنـد؛ در نتیجـه بـه عـذابگم

 عبرت و تـذکری بـرای مخاطبـان ۀتواند مای ها می گونه سرنوشت  بیان این.گرفتار شدند
مبارکه قـصص پـس از بیـان داسـتان ۀ قرآن کریم در سور. )١/۴١: همان: ک.ر(قرآن باشد 

عــذاب و هالکــت فرعــون ســخن  و نافرمــانی فرعــون، از بعثــت حــضرت موســی
  :خواند گوید و انسان را به اندیشه و تفکر در آن فرا می می

 َفأخذن ْ َ َ َاه وَ َجنوده فنبذنُ ْ َ َ َُ ُ َ ِّا ىف الـميُ َ ْ
ِ ْ َ فـانظر کُ ْ ُ ْ َف اکْیـَ َن عَ َاقبـة الظـاملنيَ ِ ِ َّ ُ َ ِ )و ]فرعـون [مـا او؛ )۴٠/ قـصص 

  ار ظالمان چه شد؟کان ینگر پانون بک ا.میندکا افیم و به دریانش را گرفتیرکلش

ن بودند یشیه بازماندگان اقوام پکت قوم فرعون کبه هال ه همین آیات با اشارۀدر ادام
  :خوانیم  می،)٨/١۵۶: تا بی، التبیان فی تفسیر القرآنطوسی، : ک.ر(

 ْولقد آ َ ْ َ َ ْلِکا مو اَنَ َ َاب من بعد مَتُ ِ ْ َ ْ ِ َهلْکا أَ ْ َنا القرون األوىلَ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ بصَ ًائر للناس وهدَ َُّ َ ِ ِ َ ـِ َی ورمحة لعلھـم  َ ْ ُ َّ َ َ ً َ ْ َ ُذرکَ َّ  َونَ
ن را یه اقـوام قـرون نخـست بعـد از آنکـ،یمتاب آسمانی دادکما به موسی ؛ )۴٣/ قصص(

 تـا ،ت و رحمـتی هـداۀیـن بـود و مایآفر رتیه برای مردم بصکتابی ک ؛میردک کهال
  .ر شوندکمتذ
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یم فراوان است که در اینجا بـه همـین مقـدار ی در قرآن کریها  چنین سرگذشتذکر
ارتباط جلوه کند؛ اما از آنجا  شاید این آیات و امثال آن با بحث تذکر بی. کنیم اکتفا می

/ طـه(که خداوند متعال قرآن را تذکره معرفی کرده و قرآن کریم خود تذکردهنده است 
 سرگذشـــت افـــراد و  نفـــس یـــادآوری و بیـــان،)١١/ ؛ عــبس۵۴  و۴٩/ ؛ مـــدثر۴٨/ ه؛ حاقــ٣

هـایی کـه  خاص و منفی در قرآن مانند بلعم باعورا، قارون و اقوام و ملـتهای  شخصیت
  .ها نازل شده، نوعی تذکر و درس گرفتن برای مخاطبان قرآن است عذاب بر آن

  یامت مرگ و قیاد. ۴ـ١ـ١
کیـۀمرگ و قیامت نیز از جمل د  محورهای تذکر است که قرآن کریم بـر یـادآوری آن تأ

کـردن عالقـه و یادآوری مرگ بهترین وسیله برای اصالح رذایل اخالقی و سست . دارد
بـرد و او را  مـی  انسان را به خـواب غفلـت فـرو،آرزوهای دنیا. استمحبت انسان به دنی

 انسان غافل را از این خواب عمیـق بیـدار ،یاد مرگ. کند گرفتار انواع رذایل اخالقی می
  :دیفرما عمران با اشاره به قانون عمومی مرگ می آلۀ رم در سویرکقرآن . کند می

 س ذُک َل 
ٍ

ْ َ ِة املوتاُّ ْ َ ْ ُ َ
ِ... )مرگ استۀ هر نفسی چشند ؛)١٨۵/ عمران آل... .  

 کـه اشـاره )۵٧/ ؛ عنکبوت٣۵/ یاء؛ انب١٨۵/ عمران آل(بار در قرآن کریم آمده  ٣ر یتعباین 
ا یـند و یی را با چشم ببیاست انسان غذان کرا ممیامل مرگ دارد؛ زکردن کبه احساس 

 ۀوسیل ه بهکست، مگر زمانی یامل نککدام احساس  ها هیچ  ولی این،ندکبا دست لمس 
 نوع غذا برای آدمـی و یکز ی مرگ ن،ا در سازمان خلقتی خود آن را بچشد و گوۀذائق

ون کلـی  بـا توجـه بـه ایـن قـان.)٣/٢٠١: ١٣٧۴، مکـارم شـیرازی: ک.ر(موجودات زنده است 
  :مرگ، راه فراری برای انسان نیست

 ْقــل َّإن ُ َاملــوت ِ ْ َ ِالــذی ْ
َرون َّ ُّ ــ ِ

ُمنــه َ ْ ُفإنــه ِ َّ ِ
َمال َ ــیُکُ َّمث ْمِق َتــردون ُ ُّ َ َإىل ُ ِاملَ عــِ ــ ِ ْالغی َ ِوالــشھادة ِبْ َ َّ ُبــئُکَفُی َ ِّ ــ ْمَ ْنــمتُک اَِمب ُ ْ 

َتعملون ُ َ ْ َ )سـرانجام بـا شـما مالقـات ،دینک ه از آن فرار میکن مرگی یبگو ا؛ )٨/ جمعـه 
د و یشـو  برده می،خبر استکار باه از پنهان و آشکسی ک سپس به سوی .ردکخواهد 

  .دهد  خبر می،دیداد شما را از آنچه انجام می

. رسـد خره بـه او مـیند و باالک ب میی ولی مرگ او را تعق،زدیگر انسان از مرگ می
 عالم هستی ِقطعیت ی واقعیک، به عنوان ه فرار از مرگکند ک ن آیه به افراد گوشزد مییا
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 های های جهنم، هول روز قیامت و سرگردانی های آن، عذاب قیامت و ویژگی.  استبیهوده
 اعمال نیز از مـواردی اسـت ۀگناهکاران و فرار آنان از یکدیگر، مواقف قیامت و محاسب

توانـد  ا مـیهـ که به طور فراوان در آیات قرآن کریم یـادآوری شـده اسـت کـه تـذکر آن
  .حرکت مهمی در متربی، برای اصالح رفتارهای ناشایست و رذایل اخالقی ایجاد کند

   روش انذار.٢
کریم های مهم در تربیت اخالقی است و کاربرد فراوانی در قرآن  انذار نیز یکی از روش

 توجه  ماننداند؛ پژوهان و مفسران معنای انذار را با تعابیری گوناگون ذکر کرده  لغت.دارد
گاهی گاه کردن یا ابالغ و خبر دادنی ،)٢/۴۴٨: تا شعرانی، بی( ای ترسناک  دادن به آیندهو آ  آ

 بر حذر داشتن از امر ترسناکی که زمان و فرصت کافی که در آن ترسانیدن صورت پذیرد،
 و خوف با اینکه ترس. )١/۶٢: تا بی، التبیان فی تفسیر القرآنطوسی، : ک.ر( برای پرهیز از آن باشد

  :شده استمتمایز با تخویف در آن، سه ویژگی به سبب  ،در معنای انذار وجود دارد
  .)٧٨: ١۴٢١عسکری، (شده است ِ در انذار، احسان به فرد انذارزهیانگـ 
  .)همان( انذار است د موریءان شی همراه با بانذار،ـ 
  .)١٢/٧۵: ١۴٣٠ ی،مصطفو( سخن است ۀلیم دادن به وسی بانذار،ـ 
 دیگر کـه ۀنکت.  از سه مورد مذکور، عمومیت داردیکسه با هر یف در مقایا تخوام

 بلکه انذار ،باید به آن توجه شود این است که رساندن هر نوع خبر ناگواری انذار نیست
؛ راغـب اصـفهانی، ۴٩١ــ٣/۴٩٠: ١٣٧۵طریحـی، ( عبارت است از ابالغ پیام، همراه با ترساندن

گاه کردن از عواقب ناخوشایند ، به همین دلیل.)٧٩٨: ١۴١٢  هر انذاری مستلزم اخبار و آ
گاه کردن و خبر دادن،آن است   . از عواقب ناخوشایند انذار نیستی اما هر آ
: ک.ر( ار رفتـه اسـتکـ م بـهیرکـ بـار در قـرآن ١٢۴ش از ی انذار و مشتقات آن بۀواژ
سـت یقـی خدا حقه منـذرکن مطلب یان ایها ضمن ب و در آن )١۵۵٢ــ١۵۴٨: ١۴٢۶صدری، 

ت ی از مـسئول،ننـدک ام او را ابـالغ مـییـز پیـگـر منـذران نی و د)١۴/ ؛ لیل۴٠/ ؛ نبأ٣/ دخان(
نش کـوه، مخاطبـان و وای، اهـداف، مـوارد، شـ ژه رسول گرامی اسالمیامبران به ویپ

ای است  اهمیت این روش تربیتی به اندازه. ان آمده استیها در مورد انذار سخن به م آن
 را در بعـضی مـوارد در روش رمکـامبر ای رسالت پ،میرکند متعال در قرآن که خداو
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  :فرماید ند و به صورت حصر و اختصاص میک  خالصه میانذار
 ْإن َأنت ِ ْ َّإال َ ٌنذیرِ ِ َ

 )یا کنندهقط انذار فتو؛ )٢٣/ فاطر.  

ولی آنچه بیشتر  ، عهده داردرز بی رسالت بشارت را نرمکامبر ایه پکدرست است 
  لذا در آغاز. انذار است،دهد میز یت پرهید و از گناه و معصدار  میکت وانسان را به حرا

  :خوانیم  مدثر میۀ در سور.ریشود نه تبش  مأمور به انذار میرسالت، رسول اکرم
 َأ اَی ُّ ُاملدثر اَ ِّ َّ ُ ْقم فأنذر٭ ْ ِ ْ َ َ ْ ُ )میـدهو در بستر آر[ خواب به خود پیچیده ۀای جام؛ )٢ـ١/ مدثر[ !

  .]و عالمیان را بیم ده[برخیز و انذار کن 

 نیز به انذار منحصر امبرانیات قرآن کریم هدف بعثت پیهمچنین در برخی از آ
؛ ۴۶/ ؛ سـبأ۴٩/ ّ؛ حـج١٢/ هـود( تفـا شـده اسـتکر انـذار اکگر تنها به ذیشده و در برخی د

ر بـشارت کـار و عـدم ذر انذکه ذکعالمه طباطبایی معتقد است . )٢١/ ؛ احقاف٧٢/ ّصافات
 امـری فطـری ْنیـه دکـن سـبب اسـت یـا به ایه مقام، مقام انذار است، کبرای آن است 
 ۀشـود و موجبـات غلبـ ت پوشـانده مـیی و معـصکهـای شـر ه با حجابکاست، جز آن

مـت، کن راه مناسب با حیتر یکرو نزد نی از ا.دیآ شقاوت و نزول خشم الهی فراهم می
ت شـوند یدار و به سـوی حـق هـدای بْکاران با انذار  و معصیتانکه ابتدا مشرکآن است 

هـای فراوانـی  اربرد انذار و مشتقات آن، بخشک عالوه بر موارد .)٧/٣٩: ١۴١٧ طباطبایی،(
  .ًن واژگان عمال به انذار پرداخته استیری ایارگک از قرآن کریم بدون به

ثر اسـت کـه ٶ افرادی مدر روش تربیتی انذار باید توجه داشت که این روش در مورد
ای که بتوانند عواقب و پیامدهای   به گونه،نگری برخوردار باشند از قدرت تفکر و آینده

 از ایـن رو ایـن .گیری نمایند محتمل عمل خود را در نظر بگیرند و بر اساس آن تصمیم
 اند،  گذر نکرده١عملیات عینیۀ  از مرحل،روش در مورد کودکانی که از نظر رشد ذهنی

                                                                 
 ٢از تولـد تـا (  حسی حرکتیـ١ ۀرا به چهار دور مراحل رشد کودکان و نوجوانان) ١٨٩۶ـ١٩٨٢( ژان پیاژه. ١

عملیـات . ۴ ،)سـالگی ١٢ تـا ٧(  عملیات عینیـ٣ ،) سالگی٧ تا ٢ از( قبل از عملیات عینی ـ٢ ،)الگیس
که سـومین  )سالگی ١٢ تا ٧( عملیات عینی ۀمرحل. بندی نموده است طبقه)  سالگی به بعد١٢از ( صوری

 .ی معـروف اسـت نوبـاوگۀ در زبان و فرهنگ فارسی به دور،مرحله از مراحل رشد در دیدگاه پیاژه است
 پاسـخ ،توانـد موضـوعات را لمـس کنـد کند و می  کودک تنها بر اساس آنچه مشاهده می،در این مرحله
 یعنـی موضـوعات ،باشند  اما در خصوص موضوعاتی که عینیت ندارند و ملموس نمی،دهد صحیحی می

  ).٧١ـ ۶٩: ١٣٨٧ پارسا،( پاسخ صحیح را ندارد ۀ توانایی ارائ،مجرد و انتزاعی
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اسـت کـه ه هـا و در حـضور آن پدیـدهۀ  ندارد؛ زیرا این کودکان تنهـا بـا مـشاهداراییک
 حـوزه و دانـشگاه، یدفتـر همکـار: ک.ر(ها تفکر کننـد و بـه نتیجـه برسـند  آنۀ توانند دربار می

 رشـد عینـی ۀ بنابراین چون کودکان هفت تـا یـازده سـال در مرحلـ.)۶١٧ و ۶١۴/٢: ١٣٧٩
 نیـز معـصومانۀ در سـیر. وش در ایـن سـنین مفیـد نیـستهستند، استفاده از این ر

 در مـورد ایـن کودکـان .استفاده از این روش برای کودکـان زیـر ده سـال وجـود نـدارد
: ١٣٨۵ ،یبـاقر: ک.ر( توان از روش تنبیه بـا اصـول و شـرایطی کـه دارد، اسـتفاده کـرد می
  .هیم دادفرق انذار با تنبیه را در روش تربیتی تنبیه توضیح خوا. )١/٧٠

  یهروش تنب. ٣
گاه یتنب ردن و هوشـیار سـاختن اسـت کـردن، ادب کـدار یردن، بکه در لغت به معانی آ

تنبیـه عبـارت  «،شناسـی در اصطالح روان. )١/١١۴٨: ١٣٨٨؛ معین، ۵/٧٠١٣: ١٣٧٧ دهخدا،(
 بـرای کـاهش دادن ، یک محرک آزارنده بـه دنبـال یـک رفتـار نـامطلوبۀاز ارائاست 

 در زبان فارسی نیز تنبیه به معنای کاری است کـه .)٣٣٨: ١٣٩١ ف،یسـ(» تاراحتمال آن رف
گیـرد تـا از تکـرار آن  بعد از انجـام عمـل ناشایـست، نـسبت بـه فاعـل آن صـورت مـی

  .جلوگیری شود
ثر ٶ راهی مناسب برای بازداشتن انسان از رذایل اخالقی است و نقشی مـ،هیروش تنب

شه یت افراد، همی تربیبرا. ها دارد ت انسانیی شخصت اخالقی و سازندگید در تربیو مف
 قـرار داد کـه یطید بعـضی افـراد را در شـرای بای گاه وستیحت و اندرز کارساز نینص
ابراین منظـور مـا از تنبیـه در  بنـ.نـدنها را لمـس ک ی زشتیها را درک کرده، تلخ تیواقع
 جریمه کردن است که  ورسازی، توبیخ، قه کارگیری راهکارهایی مانند محروم  به،جااین
  .شود منظور اصالح رذایل اخالقی و رفتارهای ناشایست به کار گرفته می به

 بـا ایـن ؛ تنبیه همواره مخالفان و موافقانی را برانگیخته اسـتِاستفاده از روش تربیتی
گذشـته .  ولی اکنون مخالفان بیشتری دارد،تفاوت که در گذشته موافقان بیشتری داشته

 باید پـذیرفت کـه در بـسیاری از مـوارد، تنبیـه ،اتی که در این زمینه وجود دارداز اختالف
 بـه طـوری کـه عمـوم کـسانی کـه در اصـالح رفتـار، کتـابی ؛اصالحگر خوبی اسـت

 یلـوع(انـد  های اصالح و تغییر رفتار ذکـر کـرده  تنبیه را به عنوان یکی از روش،اند نوشته
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تنبیـه، ۀ رسد بیشتر اختالفـات دربـار  نظر می به.)١۵٠ :١٣٨٨  برگر،یلتن؛ م۴٩: ١٣٩١ ،یگناباد
 تنبیه بدنی و نیز نحوه، موقعیت و پیامـدهای آن اسـت کـه در پایـان ایـن ۀمربوط به شیو

  .بحث آن را بررسی خواهیم کرد

   و انذاریه تفاوت تنب.١ـ٣
مـل همان طور که در تعریف تنبیه گفتیم، تنبیه به معنای کاری است که بعد از انجام ع

 ، با این حال.گیرد تا از تکرار آن جلوگیری شود ناشایست، نسبت به فاعل آن صورت می
باید توجه داشت کـه در انـذار . کنند بعضی از نویسندگان انذار را به عنوان تنبیه ذکر می

 توجـه ،کـه در تنبیـه حالی  دراند، ی اعمالی است که هنوز انجام نشدهًغالبا توجه به سو
  .)٢/١۶۵: ١٣٨٩ ،یداوود: ک.ر( اند ه اعمالی است که انجام شد به سویًعمدتا

  یم در قرآن کرتنبیه های یوهش. ٢ـ٣
 در ادامـه . تنبیه اسـتِآیات متعددی در قرآن کریم وجود دارد که اشاره به روش تربیتی

  :کنیم  از این روش تربیتی را بررسی مییهای نمونه

   محروم کردن.١ـ٢ـ٣
هـود یتوان به رفتارهای ناپسند و ناصـواب قـوم  ربیتی در قرآن مین روش تی ایها از نمونه

هـا  اشاره کرد که خداوند متعال برای تنبیه آنان، بخشی از چیزهای پـاکیزه را کـه بـر آن
  :حالل بود، حرام کرد

 ْفــبظمل مــن الــذین هــادوا حرمنــا علــ
ِ
ْ َ َ ََ ْ َّ َ ُ َ َِ

َّ ِ ٍ
ْ ُ

ِ
ِّ طیَ ُبــات أحلــت هلــَ َ ْ َّ ِ

ُ
ٍ ْم وبــصدَ ِ ِّ َ ِ َ ْ عــنْ َ ســبیل اهللا کَ ِ ِ ِ ًثــرياَ ِ )ــساء  ؛)١۶٠/ ن

هـا از راه  خـاطر جلـوگیری بـسیار آنه  بـ]نیـز[خاطر ظلمی که از یهود صادر شد و  هب
  .ها حالل بود، حرام کردیم خدا، بخشی از چیزهای پاکیزه را که بر آن

ه کـ در این آیه، همان اسـت کزهای پایردن چکگویند مقصود از حرام  مفسران می
  :استانعام بدان اشاره شده ۀ  سور١۴۶یۀ  آدر

هـا   بر آن،]مانند شتر[ نباشد ککه سم چارا  هر حیوانی ،هودیما به خاطر ظلم و ستم 
هـا  ز بـر آنیـهـا بـود ن  آنۀه مورد عالقـکه و چربی گاو و گوسفند را یم و پیردکحرام 
یا ها و  ء و رودها در اطراف امعایوان و یه در پشت حک مگر آن قسمتی ،میم نمودیتحر

  .مخلوط به استخوان بود
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م ی تحـریان، نـوعیـهودیور بـر کردن مـوارد مـذکحرام که  باید توجه داشت بنابراین
هـا  ن نعمـتیـعنـی اینی ممنـوع نبـود؛ یوکـه آنان بود و از نظـر بهداشـتی و تیقانونی عل

دند تـا تنبیـه و ها منع شده بو ًار آنان بود، اما شرعا از خوردن آنیعی در اختیصورت طب به
  .)۴/٢٠٩: ١٣٧۴ ،یرازیمکارم ش( مجازات شوند

  یخ توب.٢ـ٢ـ٣
 خداوند خطـاب بـه کـسانی کـه . توبیخ و سرزنش کردن است،های تنبیه از دیگر شیوه

  :فرماید می ،ستیسان نیکردارشان کگفتار و 
 َأا َی ُّ َا الذین َ ِ

علـونآَّ ولون ما ال  َمنوا مل  َُ َ ْ َ ََ َ َُ ُ َ ِ ْ مقتـا عنـد اهللا أنَُربَ کـ٭ُ َ
ِ َ ِ ً ْ علـونَ ولـوا مـا ال   َ ُ َ ْ َ ََ َ ُ ُ

 )ای ؛ )٣ــ٢/ صـف
نزد خـدا بـسیار ! کنید؟ گویید که عمل نمی چرا سخنی می! اید کسانی که ایمان آورده

  .کنید موجب خشم است که سخنی بگویید که عمل نمی

ت، تـوبیخ سیـسان نیکـردارشـان کمنانی را که گفتـار و ٶ م،اتین آیقرآن کریم در ا
د و بزرگ یردن به گفتار را موجب خشم شدکو عمل ن )١٩/٢۴٨: ١۴١٧ ،یطباطبـای(نموده 

ان یات در مورد افرادی خاص و فرارین آیاکه مفسران معتقدند . رده استکخدا معرفی 
شـود، بلکـه   اما شأن نزول موجب انحصار معنای آیـه نمـی.جنگ احد نازل شده است

 ولـی طبـق آن عمـل ،گویند شود که سخنی می افرادی میسرزنش این آیات شامل همۀ 
: ١٣٧۴ ،یرازیمکـارم شـ: ک.ر(شـود  های افراد می ه شامل عهدها، نذرها و وعدهککنند  نمی
٢۴/۶١(.  

  کردن  قهر.٣ـ٢ـ٣
های تنبیه است که برای بازداشتن متربی از اعمـال ناپـسند  قهر کردن یکی از دیگر شیوه

معاشرت دارد نگامی که متربی با والدین و اطرافیان خود  ه، مثال؛ برایگیرد صورت می
خواهد والدین و مربیان همواره بـه او توجـه  گرم و مأنوس است، میو به این معاشرت دل

ود را بـا ، پیونـد خـ کوتاهی از این رو اگر والدین و مربیان برای مدت.داشته باشند عاطفی
کردن قهر این . ندارندرفتار او رضایت ان از خواهد یافت که آنمتربی بگسلند، متربی در

  سخن نگفتن.کرد برای اصالح رفتار خویش اقدام خواهد آمده،سنگین بر وی متربی با 
  .اعتنایی از مصادیق طرد و قهر کردن است و بی
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 هنگـامی کـه رسـول اکـرم.  تربیتـی در قـرآن کـریم نیـز آمـده اسـتۀ شـیواین
بـن مالـک، عـب ک هـای  سه نفر به نام،خواندن را برای رفتن به جنگ تبوک فرانامسلما

ت در ایـن جنـگ و که، بـه خـاطر سـستی و تنبلـی از شـریـو هالل بـن اممرارة بن ربیع 
. مان شدندیه از این کارشان پشکزی نگذشت یچ. باز زدند  سرامبریت همراه پکحر

ــه پکــهنگــامی  ــامبری ــه خــدمت حــضرت رس ــان ب دند و ی از جنــگ بازگــشت، آن
 سـخن نگفـت و بـه نـان جملـه بـا آیـک حتـی  اما رسول اکرم.دردنکعذرخواهی 
ب یـ عجۀ محاصـریکدر ان آن. دیها سخن نگو  احدی با آن کهز دستور دادیمسلمانان ن

 آمدند و اجـازه امبری نزد پشانان و زنانکودکه حتی ک جاییاجتماعی قرار گرفتند تا 
 بـه  کـه ولـی دسـتور داد،اد جدایی ندۀ اجازامبری پ.ها جدا شوند از آنکه خواستند 

ه مجبـور کـها تنـگ شـد  نه با تمام وسعتش چنان بر آنیفضای مد.  نشوندیکها نزد آن
هـای  وهکـنـد و بـه ی گوکن خواری و رسوایی بزرگ، شهر را تریشدند برای نجات از ا

 ۀشگاه خداوند، توبیسرانجام پس از پنجاه روز توبه و تضرع به پ. نه پناه ببرندیاطراف مد
؛ ۵/١٢ :تـا یبـ، التبیـان فـی تفـسیر القـرآنطوسـی، ( نازل شدباره ن ی ذیل در اۀیان قبول شد و آآن

  :)١١/۴٢: ١۴١٢ ی،؛ طبر ١٠/۶٨: ١۴٠٨ ی،ابوالفتوح راز
 َو َ َّ الثالثة الذین خلفوا حىتَ َ ُ ِّ ُ َ ِ

َّ ِ َ َ ُ إذا ضاقت علَّ
ِ
ْ َ َ ْ َ َ َ

ْ األرض مبا رحبت وضـاقت علـِ
ِ
ْ َ َ ْ َْ َ َُ َ ُ َ َْ ِ

َ سھم وظنـوا أنْ ْ أ َ َُّ َ َ ْ ُ ُ ـ أ ُ َ ال  ـ َ ْ َم َ
ْمن اهللا إال إلی َ ِ ِ

َّ ِ َ ْه مث تاب علِ
ِ
ْ ََ َ َ َّ ُ

َ لیِ ا إن اهللا هو التواب الـرحميِ ُتو ِ َّ ُ َّ ََّ ُُ َ َّ ِ ُ )آن سـه نفـر ]همچنـین[؛ )١١٨/ توبه 
و مـسلمانان بـا آنـان قطـع رابطـه [ّ تخلـف جـستند ]از شـرکت در جنـگ تبـوک[که 

 در وجـود ]حتـی[هـا تنـگ شـد؛   وسـعتش بـر آنۀ حد که زمین با هم تا آن]نمودند
پناهگاهی از خدا جز که  دانستند ]در آن هنگام[ .افتندی خویش، جایی برای خود نمی

 ]و به آنان توفیـق داد[ها نمود   سپس خدا رحمتش را شامل حال آن.سوی او نیسته ب
  .پذیر و مهربان است  خداوند بسیار توبه.تا توبه کنند

 بـه عبـارت . مدت قهر نباید طوالنی باشد،باید توجه داشت که در این روش تربیتی
 هنگام قهر کردن باید ظرفیت روانی و توانایی فرد را در نظـر گرفـت و اگـر متنبـه ،دیگر

شخـصی نـزد امـام . شد و دست از عمل ناپسند خود برداشـت، بایـد بـا او آشـتی کـرد
  :ایت کرد، امام فرمود از رفتار فرزندش شکعفر جبن موسی

اسـدی (فرزندت را نزن و برای ادب کردنش، با او قهر کن؛ ولی قهرت به درازا نکـشد 
  .)٨٩: ١۴٠٧ ،یلح
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 رسـول . قهـر کـردن نبایـد بـیش از سـه روز طـول بکـشد، اساس سـنت اسـالمیبر
  :فرماید میباره  در این اکرم

  .)۵٩٨: ١٣٨٢ نده،یپا( هر کندمسلمانی بیش از سه روز با برادر خود قکه وار نیست اسز

  ی بدنیهتنب .۴ـ٢ـ٣
ن و هـولز بـا یـشناسـانی همچـون ر روان. نظران است ه بدنی، محل اختالف صاحبیتنب

: ١٣۶٧ لگارد،یه( دانند د مییر رفتار مفییه را در امر تغی استفاده از تنب، خاصیطیوجود شرا
شناسـی همچـون ادوارد لـی  ن تربیت و رواِنظران  برخی دیگر از صاحب،در مقابل. )٣٣٧

بــوروس و  )١٧۶/٩ش: ١٣٩١حــسینی، : ک.ر( ژنــدایک، هربــرت اسپنــسر، ژان ژاک روســو
ر رفتـار ییا تغیری یادگیه برای ی مخالف استفاده از تنب،)٣۴١: ١٣٩١ سیف،( فدریک اسکینر

 و نامطلوب و کلی خطرناکه را به طور یشتری استفاده از تنبیت بینر با جدکیاس. هستند
ُالـسون و  همـان؛(نـد ک ر مـیکـل چنـدی را بـرای مـدعای خـود ذیشمارد و دال ر مییتأث یب

  .)١٣٣: ١٣٧۴ هرگنهان،
 را یه بـدنیـ باید توجه داشت کـه بحـث تنب، تنبیهۀدیدگاه اسالم درباربررسی قبل از 

 و ی نه قاضـ،مینک ی صحبت می و متربی ما از مرب.مینکرات خلط ید با حدود و تعزینبا
د بـه مـسئله یـن دیـ بـا ایز وقتـیـه فقهـا نکـن جهـت بـوده اسـت ید بـه همـیاشـ. مجرم

: ١۴١٠ ی، کاشـانضیفـ( انـد ردهکـ یمطـرح مـ» بیـتأد« آن را تحت عنوان ،اند ستهینگر یم
۴/٣٠(.  

 از یمتـوان  نمـی، تربیت را از بحث حـدود و تعزیـرات جـدا بـدانیمۀبنابراین اگر حوز
های تربیتـی بـه آن  ً آنچه معموال در بحث.آوریمآیات قرآن کریم تنبیه بدنی را به دست 

ه از کـ زنـانی اسـت بـارۀ شـریفه درۀ ایـن آیـ. نساء اسـتۀ سور٣۴ ۀ آی،شود تمسک می
 خداونـد .شـود ده مییها د های ناسازگاری در آن نند و نشانهک چی مییف خود سرپیوظا

ه یـ در آخـر تنبکند که ابتدا موعظه، سپس قهـر و متعال برای اصالح این زنان توصیه می
باید توجه داشت . ـ انجام شود که حدود آن نیز در منابع اسالمی تعیین شده است بدنی ـ

 همسرانشان است و استنباط جواز تنبیـه بـدنی از ایـن ۀکه این آیه خطاب به مردان دربار
  .آیه برای مربیان در نظام تربیت دینی، نیاز به تحقیق بیشتری دارد
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ی خـاطر و ّ زدن متربی به منظـور ایـذا، تـشف،دگاه اسالمیاز د مسلم است اینکه آنچه
تـوان  الی کـه در اینجـا مـیٶسـ. )٢/٢۴٢: ١٣٧٩همکاران،   ویبهشت( جویی حرام است انتقام

 تنبیـه ، با وجود اینکـه در روایـات و احادیـثمطرح کرد این است که آیا معصومان
 این شیوه استفاده کرده و کودکـان  تربیتی خویش نیز ازۀدانند، در سیر بدنی را جایز می

انـد؟ یکـی از  ًو فرزندان خود را یا احیانا کودکان دیگری را در برابر تخلفات تنبیه کـرده
  :گوید ال میٶپژوهشگران علوم تربیتی در پاسخ این س

ها صـورت گرفـت،   و زندگی آنمعصومانۀ  جامعی که در سیرۀبا توجه به مطالع
گان، یکی از فرزندان خود یا کودکان دیگر را تنبیـه بـدنی موردی یافت نشد که آن بزر

  .)١/١۶۴: ١٣٨٩ زاده، ینیحس(کرده باشند 

 معتقدنـد شـواهد فراوانـی ،اند  تربیت دینی تحقیقاتی داشتهۀپژوهشگرانی که در زمین
 گرچـه گـاه آن را جـایز ،زدنـد  دست به تنبیـه بـدنی نمـیوجود دارد که معصومان

 بن مالک که در کودکی خـدمتکار رسـول خـدا  انس، مثالیارب؛ )همان( اند دانسته
  :گفته است ،بود

 ولی هرگز مرا دشنام نـداد و تنبیـه بـدنی ، خدمت کردمچندین سال به رسول خدا
  .)٢٣۵: ١۴٢٠مقریزی، (نکرد 

ال مطرح شود که در منابع دینی روایات فراوانـی وجـود ٶدر اینجا ممکن است این س
 و  معـصومانۀد، پس چگونـه بـین سـیرنکن نبیه بدنی داللت مید که بر جواز تندار

  ها تفاوت وجود دارد؟ گفتار آن
 جواز یـک موضـوع، داللـت بـر لـزوم و حتـی  کهتوان گفت ال میٶدر پاسخ این س
 یعنـی ، دو معنای اصطالحی دارد؛ یکی جواز به معنای خاصْجواز. استحباب آن ندارد

 یعنـی ،مباح است و دیگـری جـواز بـه معنـای عـاممساوی بودن انجام و ترک که همان 
 بنابراین گرچـه تنبیـه متربـی جـایز .عدم منع که با استحباب و کراهت هم سازگار است

ممکن است کراهت داشته باشد و بر فرضی که کراهت هم نداشته باشـد و فعـل ، است
تـوان  ی بلکـه مـ،ً لزومی نـدارد کـه حتمـا از آن اسـتفاده کنـیم،و ترک آن مساوی باشد

  .)١/١۶۵: ١٣٨٩ زاده، ینیحس(ای عمل کرد که نیازی به تنبیه بدنی نباشد  گونه به
 راهکارهای جایگزینی به جای تنبیه بدنی وجـود دارد تربیتی معصومانۀ در سیر
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. کردند ها استفاده می  بسا تأثیر آن بیشتر است و معصومان به طور معمول از آن شیوهکه
 شده که مردی با انگشتری طـال در دسـت و لبـاس حریـر  نقلرسول اکرمۀ در سیر

 جـواب سـالمش را  اما رسـول اکـرم. ایشان سالم کرده آمد و ببر تن نزد پیامبر
:  همـسرش گفـت. مرد با ناراحتی به خانه رفت و ماجرا را برای همسرش بیان کرد.نداد
گـذار و نـزد  ایـن دو را ب. لبـاس ابریـشم و انگـشتر طـالی تـو را دیـده اسـتپیامبر
 جـواب سـالم او را داد  مرد چنان کرد و نزد پیـامبر رفـت و پیـامبر. برگردپیامبر

  .)۵/١۵۴: ١۴٠٨ ، مصرییثمیه(
 به طوری که با بعضی ،کردند های تنبیهی استفاده می  نیز از این شیوه اطهارۀائم

 ضیفـ(نـد کرد کردند و گفتگو نمی  قهر می،شدند افرادی که مرتکب رفتار ناشایست می
  .)۵/٩١٢: ١۴١٠ ی،کاشان

 این است که دسـت شاید بتوان گفت علت جواز تنبیه بدنی از سوی معصومان
 کار ،والدین و مربیان در امر تربیت بسته نباشد و اگر بر اثر قصور یا تقصیر در امر تربیت

واننـد  رسید که الزم باشد متربی برای جلوگیری از رفتار ناشایست تنبیه شـود، بتییبه جا
هایی دارد که در جای خود باید به آن   اما این جواز محدودیت.از این راه استفاده نمایند

  .)٣٣ـ١۵/٢٣ ـ١۴ش: ١٣٧٧ زاده، ینیحس( پرداخته شود
 ،دادنـد  خود تنبیه بدنی را انجام مـیروایاتی داریم که معصومانگفته شود اگر 

  : نقل شده استمانند روایتی که از امام صادق
 آوردند که هنوز به سن تکلیف نرسیده و دزدی کرده ی را نزد حضرت علیکنیز
: ١۴٠۴ ،یمجلـس( ولی دست او را قطـع نکـرد ، او زده شالق بۀ چند ضرب امام.بود
٢٣/٣۶٣(.  

 منافـات ،اند  کودکی را تنبیه نکردهگونه روایات با این ادعا که معصومان آیا این
  د؟نندار

 روایـات ، و تعزیـر کودکـانمنـان علـیٶ امیـر مۀبـاردرکـه در پاسخ باید گفت 
 در تربیـت فرزنـدان و مدعا ایـن اسـت کـه معـصومان. دیگری نیز وارد شده است

 ؛ منافـاتی نـدارداند و این با کار حضرت علـی کودکان از تنبیه بدنی استفاده نکرده
  .چون حضرت حاکم بوده است و شأن حاکم با مربی متفاوت است
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اجتماعی دارد و همان طـور کـه بـرای ۀ شود، جنب حکمه مطرح می که در متخلفاتی
کـه کمتـر  شود، برای کودکان نیز تعزیر ـ ِتخلفات اجتماعی بزرگساالن حدود جاری می

تربیتـی و وظـایف ۀ شود و این غیـر از جنبـ ـ جاری می از حد و بسته به نظر حاکم است
گونـه تنبیهـات  این است که این شاهد مدعا .مربی و والدین در ارتباط با کودکان است

 تنها حضرت  نقل شده است و در میان ائمهمنان علیٶـ تنها از امیر م تعزیرات ـ
تربیتـی ۀ ا حـدود و تعزیـرت جنبـیاین مسئله که آ  اما. است حاکم رسمی بودهعلی

 ولی باید توجه داشت که شأن حـاکم ، جای بحث است،دو دارند یا بازدارندگی و یا هر
گونـه  بـر ایـن، آنچـه در ایـنافـزون . ز مربی است و باید بین آن دو فرق گذاشـتغیر ا

 مربوط به تنبیه غالم و جاریه است که به دختر و ،شده  نقلروایات از حضرت علی
گونه تعزیرات   بنابراین بر فرض که این.شود که نزدیک سن بلوغ هستند پسری گفته می

 و آن هـم بـرای نوجوانـانی کـه حضرت علیۀ  تربیتی داشته باشد، تنها در سیرۀجنب
 کمتـر از آن ِ صورت گرفته است؛ اما تنبیه بدنی کودکـان،اند نزدیک به سن بلوغ رسیده

  .)١۶۶ـ١/١۶۵: ١٣٨٩ زاده، ینیحس(  وجود نداردتربیتی معصومانۀ سن در سیر

   روش تغافل.۴
 از رذایـل اخالقـی های تربیت اخالقی است که در دور کردن افـراد تغافل یکی از روش

ه  تظـاهر و تـشب،یکی از معانی باب تفاعـل.  تغافل از باب تفاعل است.ثر استٶبسیار م
َتمــارض«اســت؛ یعنــی خــود را بــه حــالتی زدن ماننــد  َ َ  ؛ یعنــی خــود را بــه مریــضی زد»َ

 تغافل یعنی اینکه شخص چیزی را راجع بـه کـسی ،در اصطالح. )١٠٢: ١٣۶٣ ،ییطباطبا(
کنـد کـه  ای برخـورد مـی دهـد و بـه گونـه خبر نشان می خود را بی، اما ددان  میئییا شی
 مربی با اینکه از خطـا ،در این روش. )٨١: ١٣٧٧ ، و محمدی اشتهاردیعبدوس( خبر است بی

گاه خبـر   به خاطر مصلحت و اصالح متربی، خود را غافل و بـی است،و لغزش متربی آ
کنـد کـه وی از لغـزش او خبـر  ور میای که شخص خطاکار تص  به گونه؛دهد نشان می

  .ندارد
مطلـع او گـران از خطـا و اشـتباهات یه دکـکی از نیازهای روحی انسان این اسـت ی

 خـواه نـاخواه در اجتمـاع یرا هر انسانی ز؛دباش یش مینشوند و خواهان عزت نفس خو
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ه ه جامعـک است یزان قداست و ارزشیرش او در جامعه، به میزان پذیند و مک ی مزندگی
. ندک مثبت با او برخورد یه جامعه با نگرشکازمند آن است یپس او ن. ش قائل استیبرا

گاه عالوه تداوم ه ب. سازد یدار م ن نگرش را خدشهیگران از خطا و اشتباهات او، ای دیآ
گـاه یچ جایگـر هـیه دکـدهـد  ی مـی جـایشه را در ذهـن متربـیـن اندی ا،ین نگرشیچن

ه کدانند و حال  خطا اثری نداشته و همه او را خطاکار می ندارد و پنهان کردن یاجتماع
 یار قباحتک و آشین است، پس انجام خطا و افعال ناصواب و ناپسند به صورت علنیچن

 فـرد یت در زنـدگیـزاتـرین لحظـه و موقع تـرین و آسـیب ه خطرناککنجاست یا. ندارد
رد و از برمال شدن آن  ندایمیش بی خویدن خطایگر از فرو نپوشیه دک چرا ؛رسد می فرا
  .)١۶۴ـ١۶٣: ١٣٧٧ ،یآباد  دهیحاج :ک.ر(  نداردییابا

  :کند  سه هدف را دنبال می،این روش تربیتی
 تغافل این است که آبروی شخص خطاکار محفوظ بمانـد، احـساس ِهدف نخست

رسـد کـه از آشـکار شـدن نرفتـه کـارش بـه جـایی  عزت و حیای او صدمه نبیند و رفتـه
  .وا نداشته باشدهایش پر لغزش

مربـی در مـواردی . هدف دوم این روش، حفظ کرامت و حیثیت خود مربـی اسـت
نباید به طور مستقیم خود را درگیر مسائل جزئی کند، بلکـه بایـد خـود را طـوری نـشان 

از راه کـه  امـا سـعی کنـد ،دهد که گویی از لغزش و خطای متربی مطلـع نـشده اسـت
  .دیگری مانع لغزش و خطای وی شود
 بـه دور از ی تالش در جهت تـأمین آرامـش و فـضای،هدف سوم روش تربیتی تغافل

اهمیـت در خـانواده و   افراد در امور کمییرو در تنش در خانواده و جامعه است؛ زیرا رو
  .)۴١٢ـ۵/۴١١: ١٣٨٧ ،یبهشت( خانوادگی و اجتماعی استجامعه، باعث تزلزل بنیان زندگی 

کـه در  تا جـایی خورد  زیاد به چشم میل اکرمتربیتی رسوۀ روش تغافل در سیر
گاه مییگ  باعث خرده،مواردبرخی  ردنـد ک ًشد؛ مثال اعتراض مـی ری بعضی از افراد ناآ

ه کرد و اگر گفته شود یگ ن و آن قرار مییر سخنان ایع تحت تأثیلی سری خامبریه پک
ن شـخص رد و بـه سـراغ آیپـذ د، مـییـگو ن و چنـان مـییس پشت سر شما چنـک فالن
ام، سـخن او را  زی را نگفتـهیـن چیه چنکند ک اد مییه او قسم کفرستد؛ اما هنگامی  می
  :ندک ن مطلب اشاره میی توبه به اۀز در سورید نیقرآن مج. ردیپذ ز میین
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 ُوم ُ ْ ِ ُ الذین یَ َ ِ
َّذون النىبْؤَّ ِ

َّ َ َ وُ ٍولون هو أذن قل أذن خريَ ْ َ ُ ٌ َُ ُُ ُْ ُ َ ُ ُ ُلکـ ُ ُم یـَ ِمن بـْؤْ ُ ُاهللا و یـِ َ ْمن للمـؤْؤِ ُ ْ ِ ُ َمنني ورمحـة للـذین ِ ِ
َّ ِ ٌ َ ْ َ َ َ ِ ِ

ــْنمنــوا آ ِم ُ ــه( ...مُکَ ــا  از آن؛)۶١/ توب ــستند کــه پی کــسانه ــ ه ــامبری ــد ی را آزار م  و دهن
 ! بودن او بـه نفـع شماسـتباور خوش«:  بگو»! استیباور او آدم خوش«: ندیگو یم
 و رحمـت کنـد ی مـیقمنان را تـصدٶ م]تنها[ دارد و یمان او به خدا ا] کهدی بدانیول[

  .»...اند  آوردهمانی از شما که ای کسانیاست برا

انـد،  دهیـ را گـوش نام رسـول خـدا،اذن به معنای گـوش اسـت و اگـر منافقـان
: ک.ر( دهـد مـی س گـوشکرد و به حرف هر یپذ ه هر حرفی را میکن بود یمنظورشان ا

  .)٩/٣١۴: ١۴١٧ ،یطباطبای
ضـعف نـشان ۀ  را بـه عنـوان نقطـامبریـ از نقاط قـوت پییکقت یمنافقان در حق

ت لطـف و یـد نهایـ مربـی محبـوب، بایـکه کـت غافل بودنـد ین واقعیدادند و از ا می
هـا  وب آنیـرد و در مـورد عیاالمکان عـذرهای مـردم را بپـذ محبت را نشان دهد و حتی

در  ر اسالمامبیپ. ار موجب سوءاستفاده شودکن یه اک مگر در آنجا ،دری نکند پرده
 آبروی افراد را حفظ ،قین طریرا از اید؛ زید می» تغافل« خود را ۀفی وظ،اری از مواردیبس
رد، کـ زد و دروغگویـان را رسـوا مـی هـا را بـاال مـی ًه اگر فورا پـردهک در حالی .ردک می

ای بـه سـرعت  ه آبروی عدهکنی عالوه بر ا.آمد دردسر فراوانی برای خود افراد فراهم می
ت یه قابل هداکای  شد و افراد آلوده ها بسته می رفت، راه بازگشت و توبه بر آن ن مییباز 

  .شدند  دور میامبریگرفتند و از اطراف پ اران جای میکبودند، در صف بد
حـضرت .  تغافـل نقـل شـده اسـتۀ نیـز روایـات فراوانـی دربـار اطهـارۀاز ائم

  :فرماید باره می این  درعلی
اده یـو ز... یـد باال برکوچکنسبت به امور پست و » تغافل« را با قدر و منزلت خود

اد یــان شـما زیـجو بیــه عکـد یـنک تجــسس ن،ده و پنهـان اسـتیه پوشــکـاز امـوری 
ات، بزرگواری خود را یش از حد در جزئیهم نهادن از دقت ب و با چشم بر... شوند می

  .)٢٢۴: ١۴٠۴ ،یابن شعبه حران(د ینکثابت 

  :فرماید دیگری میهمچنین در روایت 
گـاهکـی است یزهایاز چ» تغافل«مان، یرکارهای کترین  ارزشیکی از با نـد ا ه از آن آ

  .)٧٢/۴٨: ١۴٠٣ ،یمجلس(
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  :دیفرما ن مییتغافل چنۀ  نیز دربار صادقامام
ه دوســوم آن کــای اســت  مانــهیستی ســالم و معاشــرت بــا مــردم در پیــمــصلحت همز

  .)٣۵٩: ١۴٠۴ ،یبن شعبه حرانا( سوم آن تغافل باشد یکاری و یهوش

  :کنیم ها اشاره می این روش تربیتی آثار مهمی دارد که به برخی از آن
  .شود یم بهتر و متحولی مترب وی مربی عاطف روابط .١
  .شود یم گرانید نزد انسان رفتار شیستا موجب .٢
  .شود یم حفظی مترب شرافت و ،معلومی مرب نفس عزت .٣
  .شود یم یریجلوگی مترب شتریبی خطا از .۴

د یـ با،بیند ن حال که خطاهای متربی را مییبنابراین یک مربی مهربان و دلسوز در ع
انـد، خـود را اصـالح   تربیـتۀستیـه شاکـها  اورد تا آنیها را به روی خود ن اری از آنیبس

ی را متربـیـ ز؛ استی در نظر متربی مربۀاین کار مربی باعث باال رفتن شأن و مرتب. کنند
 اما با ،ده استیز فهمی نیبسا مرب  انجام داده و چهیه خطا و اشتباهکداند  یخود م بهدخو

 اعتماد ۀنیجهت زم نیبد. اورده استی او گذشته و خم به ابرو نینار خطاک از یبزرگوار
  .دیآ یز فراهم می نی به مربیشتر متربیش بیو گرا

  گیری یجهنت
تـوان  های تربیت اخالقـی اسـت و مـی شترین منبع برای استنباط رو قرآن کریم مهم

هـای اصـالحی در  عنـوان روش را بـه... هایی مانند تذکر، انـذار، تنبیـه، تغافـل و روش
 نکـات ذیـل ،از بررسـی ایـن چهـار روش در قـرآن کـریم. تربیت اخالقی استنباط کرد

  :آید دست می به
 وسته در معرضهای ذهنی، پی سبب برخورداری از شئون مختلف و درگیریانسان به . ١

 برد، از رشد و تکامل باز یاد میش را از یقت خویجه حقی در نت.فراموشی و غفلت است
 خود منحرف ۀند تا جایی که از فطرت اولیک ماند و مسیر انحطاط و پستی را طی می می
کارگیری روش تذکر که گـاهی بـا یـک سـخن و یـا یـک  تواند با به مربی می. شود می

یابـد، فطـرت  مداوم و هدفمند تحقـق مـیۀ ار و گاهی با یک برناماشاره و حرکت معناد
  .الهی متربی را شکوفا سازد و با این روش او را به سمت اصالح رفتارهایش سوق دهد
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 ،میرکـای است که خداونـد متعـال در قـرآن   روش تربیتی انذار به اندازهاهمیت. ٢
بایـد توجـه . نـدک خالصه می در روش انذار ، را در بعضی مواردرمکامبر ایرسالت پ

نگـری  ثر است که از قدرت تفکر و آیندهٶ افرادی مبارۀدرتربیتی انذار داشت که روش 
ای که بتوانند عواقب و پیامدهای محتمل عمل خود را در نظـر   به گونه؛برخوردار باشند

 ۀسـال در مرحلـ ١١تا  ٧کودکان   از آنجا که.گیری نمایند بگیرند و بر اساس آن تصمیم
ــست ــد نی ــنین مفی ــن س ــن روش در ای ــتفاده از ای ــستند، اس ــی ه ــد عین ــیر. رش ۀ در س

 در مورد .سال وجود ندارد ١٠ نیز استفاده از این روش برای کودکان زیر معصومان
  .توان از روش تنبیه با اصول و شرایطی که دارد، استفاده کرد این کودکان می

ن از رفتارهـای نـامطلوب اخالقـی ه راهی مناسب بـرای بازداشـتن انـسایروش تنب. ٣
ت افـراد، یـ تربیبـرا. هـا دارد ت انـسانید در سازندگی شخـصیثر و مفٶاست و نقشی م

 قـرار داد یطید بعضی افراد را در شرای بای گاه وستیحت و اندرز کارساز نیشه نصیهم
سازی، توبیخ، قهـر و   محروم.ندنها را لمس ک ی زشتیها را درک کرده، تلخ تیکه واقع

  .آید دست میه های تنبیه است که از آیات قرآن کریم ب  شیوهۀ از جمل،طرد کردن
 از آیـات یمتـوان  نمـی، تربیت را از بحث حدود و تعزیرات جدا بـدانیمۀاگر حوز. ۴

هـای تربیتـی بـه آن  ً آنچـه معمـوال در بحـث.قرآن کریم تنبیه بدنی را بـه دسـت آوریـم
ه از کـزنـانی اسـت بـارۀ  شـریفه درۀ ایـن آیـ. نساء اسـترۀ سو٣۴ ۀ آی،شود تمسک می

 باید توجه .شود ده مییها د های ناسازگاری در آن نند و نشانهک چی مییف خود سرپیوظا
توان جواز تنبیه بـدنی   همسرانشان است و نمیۀداشت که این آیه خطاب به مردان دربار

  .ت دینی، استنباط نمودرا از این آیه به عنوان یک روش تربیتی برای مربیان در نظام تربی
گاه،در روش تربیتی تغافل. ۵ به خاطر  است،  مربی با اینکه از خطا و لغزش متربی آ

ای که شـخص   به گونه؛دهد خبر نشان می مصلحت و اصالح متربی، خود را غافل و بی
تربیتـی ۀ روش تغافـل در سـیر. کند کـه وی از لغـزش او خبـر نـدارد خطاکار تصور می

  .خورد اد به چشم می زیرسول اکرم
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  یشناس تابک
 ، حوزۀ علمیـۀ قـمنیمدرس ۀجامع ،قم ، الرسول آل عن العقول تحف ،یعل بن حسن ،یانّحر شعبه ابن .١

  . ق١۴٠۴
  .ق ١۴٠۴ ،یاسالم غاتیتبل دفتر قم،، یس اللغهئمعجم مقا ،ابن فارس، ابوالحسین احمد .٢
 دار روت،یـب سوم، چاپ، العرب لسان مکرم، بن محمدالدین  ابوالفضل جمال ، افریقی مصریمنظور ابن .٣

  .ق ١۴١۴ صادر،
ی هـا پـژوهش ادیـبن مـشهد،، القرآن روح الجنان فی تفسیر روض الجنان و، حسین بن علی، ابوالفتوح رازی .۴

  .ق ١۴٠٨ ،یرضو قدس آستانی اسالم
  .تا یب ،یالعرب التراث اءیاح دار ،روتیب ،هاللغ بیتهذ احمد، بن محمدابومنصور  ،یازهر .۵
 تـبکال دار روت،یـب ،یالـساع نجـاح وی الـداع عـدة ، بن فهدمحمد بن احمد نیالد جمال ،یحلاسدی  .۶

  .ق ١۴٠٧ ،یسالماال
 دانـا، تهران، ف،یس برکا یعل ۀترجم ،یریادگی یها هینظر بری ا مقدمه ،هرگنهان .آر. یبو . ُالسون، متیو اچ .٧

  .ش ١٣٧۴
  .ش ١٣٨۵ مدرسه، تهران، پانزدهم، اپچ ،یاسالم تیترب به دوبارهی نگاه خسرو، ،یباقر .٨
 و حـوزه پژوهـشگاه و سمت ،تهران ،آنی مبان و تیترب و میتعل در مسلمان دانشمندانی آرا محمد، ،یبهشت .٩

  . ش١٣٨٧ دانشگاه،
ی مبـان و تیترب و میتعل در مسلمان دانشمندانی آرا ،یابوجعفرمهدی   ویهیفق ینق علی  ومحمد ،یبهشت . ١٠

  .ش ١٣٧٩ سمت، و دانشگاه و حوزه پژوهشگاه تهران، ،عرافیزیر نظر علیرضا ا ،آن
  .ش ١٣٨٧ بعثت، تهران، دوم، و ستیب چاپ ،)یعمومی شناس روان(ی شناس روان نینو ۀنیزم محمد، پارسا، . ١١
  .ش ١٣٨٢ دانش،ی ایدن تهران، چهارم، چاپ ،هالفصاح نهج ابوالقاسم، نده،یپا .١٢
 ،اپ هفـتمچـ ،)تیـترب و میتعلـ ۀفلـسف(ی اسالم تیترب و میتعل بری درآمد دانشگاه، و حوزه ۀپژوهشکد . ١٣

  . ش١٣٨۴ سمت، ،تهران
  .ش ١٣٧٧ ،یاسالم علوم یجهان زکمر قم، ،اسالم تربیتی نظام بر درآمدی ،یمحمدعل ،یآباد ده یحاج .١۴
 ،سـال بیـست و یکـم ،معرفـت ،»اسالم وی شناس روان علم دگاهید از هیتنبی نظری مبان «داود، ،ینیحس .١۵

  . ش١٣٩١ خرداد ،١٧۶شمارۀ 
 هـای شـماره ،یانـسان علـومی شناسـ روش ۀفـصلنام ،»یاسـالم دگاهیـد از هیتنب «،یدعلیس زاده، ینیحس .١۶

  . ش١٣٧٧ تابستان و بهار، ١۵ ـ١۴
  .ش ١٣٨٩ دانشگاه، و حوزه پژوهشگاه قم، هشتم، چاپ ، تیب اهل و امبریپی تیترب ۀریس ،همو .١٧
 دار ،روتیـب، تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، د بن محمیمرتضمحمدسیدی، دیزبحسینی واسطی  .١٨

  . ق١۴١۴ ر،کالف
زیر نظر علیرضا اعرافـی،  ،ینید تیترب: ؛ جلد دوم تیب اهل و امبریپی تیترب ۀریس محمد، ،یداوود .١٩

  .ش ١٣٨٩ دانشگاه، و حوزه پژوهشگاه قم، ششم، چاپ
 چـاپیر نظر علیرضـا اعرافـی، ز ،یاخالق تیترب: ؛ جلد سومتیب اهل و امبریپی تیترب ۀریس ،همو .٢٠

  . ش١٣٨٨ دانشگاه، و حوزه پژوهشگاه قم، دوم،
 و حـوزه پژوهـشگاه ،قم ، تیب اهل و امبریپی تیتربۀ ریس زاده، ینیحس یدعلیس و محمد ،یداوود .٢١

  . ش١٣٨٩، دانشگاه
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 سـمت، ،تهـران ،آنی مبـان و تیـترب و میتعل در مسلمان دانشمندانی آرا دانشگاه، و حوزهی همکار دفتر .٢٢
  . ش١٣٧٩

 کتـاب، پـارس تهـران، ،ثیحـد و قرآن در تیتربی شناخت تیغا وی شناخت انسانی مبان ،یمحمدعل دولت، .٢٣
  .ش ١٣٩١

  .ش ١٣٧٧ تهران، دانشگاه تهران، دوم، چاپ ،دهخدا ۀنام لغت اکبر، یعل دهخدا، .٢۴
  .ق١۴١٢ لم،الق دار روت،یب ،نآالقر الفاظ مفرداتراغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد،  .٢۵
  .ش ١٣٩١ دوران، تهران، شانزدهم، چاپ ،ها روش و ها هینظر ؛یرفتاردرمان و رفتار رییتغ اکبر، یعل ف،یس .٢۶
  .ش ١٣٩٠ دوران، تهران، یازدهم، چاپ ،نینوی پرورشی شناس روان ،همو .٢٧
  .تا بی ه،یاسالم تهران، ،یطوب نثر ابوالحسن، ،یشعران .٢٨
  .ش ١٣٧۵ ،یفردوس دانشگاه مشهد، ،یاسالم تیربت و میتعل دری پژوهش ،یدمهدیس ،یصانع .٢٩
 و للدراسـاتی الـسهرورد مکتبـة ،تهران ،میکرال القرآن لفاظال المفهرس المعجم محمدجعفر، ،یصدر .٣٠

  .ق ١۴٢۶ النشر،
 قم، ۀیعلم ۀحوز نیمدرسۀ جامع ،قم پنجم، چاپ ،القرآن تفسیری ف المیزان ن،یدمحمدحسیس ،ییطباطبا . ٣١

  .ق ١۴١٧
  .ش ١٣۶٣ العلم، دار قم، دهم، چاپ ،ساده صرف محمدرضا،سید ،ییطباطبا .٣٢
  . ق١۴١٢، المعرفه ، بیروت، دارجامع البیان فی تفسیر القرآنطبری، ابوجعفر محمد بن جریر،  . ٣٣
 ،تهران ،یورکاش ینیحساحمد  حیصحت ، و مطلع النیرینمجمع البحرین ،ن بن محمدیالدی، فخرحیطر .٣۴

  . ش١٣٧۵ ،یمرتضو
  .تا یب ،یالعرب التراث اءیاح دار روت،یب، التبیان فی تفسیر القرآن، حسن بن محمد ابوجعفر ،یطوس .٣۵
  .تا یباسالمیه، ۀ  علمی،، تهرانناصری اخالق ، محمد بن محمدطوسی، خواجه نصیرالدین .٣۶
 قـم، ، امامـانی اخالق اصول از اصل پنج و ستیب ،تقی و محمد محمدی اشتهاردیمحمد عبدوس، .٣٧

  .ش ١٣٧٧ ،یاسالم غاتیتبل دفتر
 ،یاالسـالم النشر سسةٶم ،قم دوم، چاپ ،هیاللغو الفروق ، بن سهلعبداهللا بن حسنابوهالل  ،یعسکر .٣٨

  .ق ١۴٢١
  .تا یب السالم، دارجا،  بی ،االسالم فی االوالد تربیة ناصح، عبداهللا علوان، .٣٩
علـوم اسـالمی  شگاهدانـ مشهد، ،ینیدی ها آموزه در گرانید رفتار رییتغ مهارت دجعفر،یس ،یگنابادی علو .۴٠

  .ش ١٣٩١ ،یرضو
  .ق ١۴١٠ هجرت،چاپ دوم، قم، ، العین کتابفراهیدی، خلیل بن احمد،  .۴١
  . ش١٣٩٠ شباهنگ، ،تهران ،یتیترب علومی فیتوص فرهنگ محسن، ،یفراهانی نیفرمه .۴٢
  .تا ، بیالکتب العلمیه  دار،بیروت، القاموس المحیطآبادی، محمد بن یعقوب، فیروز .۴٣
 و المعـارف یفـ ونیـالع قـرة( االخـالق محاسنی ف قئالحقا، مرتضی دمحسن بن شاه، محمکاشانی فیض .۴۴

  .ق ١۴١٠ ،یاالسالم الکتاب دار قم، ،)الحکم
  . ش١٣٩١ دانشگاه، و حوزه پژوهشگاه قم، ،قرآن دری تیتربی ها روش محمدرضا، مقدم، یقائم .۴۵
 دوم، چـاپ،  طهـار االةئمـخبـار االا لـدرر ةاالنـوار الجامعـ بحار ، بن محمدتقیمحمدباقر ،یمجلس .۴۶
  .ق ١۴٠٣ ،یالعرب التراث اءیاح دار ،روتیب
 دار تهـران، دوم، چاپ ،یمحالتی رسولسیدهاشم  حیصحت ،الرسول آل خبارا شرح فی العقول مرآة ،همو .۴٧
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  .ق ١۴٠۴ ،هیسالماال تبکال
 عمـاد حیتـصح ،االعـراق ریـتطه و االخـالق بیتهذ ، بن یعقوب رازیمحمد بن احمدابوعلی  ه،یوکمس .۴٨

  .ق ١۴٢۶ النور، عةیطل قم، ،یهالل
  .ق ١۴٣٠ ،هیالعلم تبکال دار روت،یب سوم، چاپ ،الکریم القرآن کلماتی ف التحقیق ،حسن ،یمصطفو .۴٩
  . ش١٣۶٨ صدرا، ،تهران ،آثار مجموعه ،یمرتض ،یمطهر .۵٠
  .ش ١٣٨٨ ر،یرکبیام تهران، دوم، چاپ ،نیمع فرهنگ محمد، ن،یمع .۵١
 ،مـوال و الحفـدة و المتـاعحوال و االمن اال rّی بما للنبسماعاال متاعِا ،بن علیالدین احمد  ، تقییزیمقر .۵٢

  .ق ١۴٢٠ روت،یب ،یسیالنم دیعبدالحم محمد قیتعل و قیتحق
  .ش ١٣٧۴ ،هیسالماال تبکال دار تهران، ،نمونه تفسیر ناصر، ،یرازیش ارمکم .۵٣
 چـاپ ،یانیآشـتی مـیعظی هاد  ویانیتآشی فتحی علۀ ترجم ،رفتار رییتغی ها وهیش موند،یر برگر، لتنیم .۵۴

  .ش ١٣٨٨ سمت، تهران، یازدهم،
 االعلمـی للمطبوعـات، ةسـسٶم، ، چاپ چهارم، بیروتجامع السعادات، ذر  بن ابییمهدی، محمدنراق .۵۵
  .تا یب
  .ش ١٣٨٢ ت،یترب و میتعل ۀپژوهشکد قم، ،یاخالق تیتربی مأخذشناس ،یعل ،یبنار همت .۵۶
تحقیـق محمـد  ،الفوائـد منبـع و الزوائـد مجمـع ، بـن سـلیمانابـوبکر بنی علنورالدین  ، مصرییثمیه .۵٧

  .ق ١۴٠٨ ،هیالعلم تبکال دار روت،یبعبدالقادر احمد عطا، 
یههیلگارد، ارنست،  .۵٨   . ش١٣۶٧دانشگاهی، نقی براهنی، تهران، مرکز نشر  محمدۀ، ترجمهای یادگیری نظر
  .ق ١۴٠۶ ،قاهره ،هیاالساس ةیاالسالم ةیالترب جوانب مقداد، الجن،ی .۵٩
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ّاریـة عالمـة مخالفـة للواقـع، وتـصرفات عالمـة بعکّتصرفات ومواقـف إن: نحو دة عـن یـّ
بار کتمـان الحقـائق عـن علـم، واسـتک، و)التابعة لألهواء والنـزوات(ّالموضوعیة والمنطق 

 ی الـواعیّمان عـن علـم ومـن دون االعتقـاد، والتـصدیزة، وإبراز اإلکیّ علمی بال رٍوتعال
» ّالجاهلیـة العالمـة«ّ أن یّزات تدل علـیّهذه المؤشرات والم... مقابل الهدایة المشفقة و

ّفات والمواقـف المتـشددة الملحـة المبتنّمجموعة مـن التـصر اة یـ نمـط مـن الحیة علـیـّ
ّالمفضلة وأن المجتمع ال ًداء مرغوبـا ف«ها بـصفتها یعانی الوقت الراهن یّبشری فّ ّ، وأن »هیـً

 تهـذیب الـنفس وکمـال الـروح یادة العلـم، بـل فـیـ زیمن فیکل الخالص منها ال یسب
  .د المجتمعی صعیلها علیّوإصالح الثقافة العامة وتأه

ّالقرآن، الجاهلیة، الجاهلیة العلمیة، جاهلیة العوام :ةالرئیسالمفردات  ّ ّ ّ ّ.  

  ّة قرآنیةیّة األخالقیة؛ رؤی التربیّمیة فیّالمناهج اإلصالحیة التقو
  
  
  
  
  
  

  مشهد بّجامعة المصطفی العالمیةبّة العلمیة أعضو الهی (ّمصطفی أحمدی فر(  
  ّمحمد أمیری داد   )مشهد بّجامعه المصطفی العالمیة بفرع التفسیر المقارنفی طالب دکتوراه  (ّ

ًّة دورا هاما للغاّتضطلع التربیة األخالقی ال کـ یّ سالمة الروح اإلنـسانیة والـسعادة علـیة فیً
ّن الفردی واالجتماعی؛ وهییالمستو ّذا غدت قضیة التربیة األخالقیة إحدکّ ا یّ أهم القضایّ

 ین فـیّن والمعلمـیّن واألسـاتذة الجـامعییتزال باهتمام العلمـاء والبـاحث  استأثرت والیالت
ّعة اإلسالمیة أولت األخـالق والتربیـة األخالقیـة عنایّن الشرره أکر ذیالمدارس؛ والجد ة یـّ

ّث أن أحد أهم األهداف من نزول القرآن الکـریم یرة، بحیبک  تربیـة اإلنـسان یّتجـسد فـیّ
اق المباحـث ی سـیوفـ .ّل األخالقیـةئتهم الفـضایـرجـال حل ّاألخالقیة وتهذیبـه وإعـداد

ّاألخالقیة، تتمتع المناهج التربویة بالح ّ ّظ األوفر من األهمّ ّ مضمار التربیة األخالقیـة، یّیة فّ
ومـن . ة التالمذةیّ عملیة تربیانه من المناهج فیّتبنین بما یّق األستاذ والموجه، رهیّوإن توف

ّهذا المنطلق یعـد تحد َ ّح المـؤثر أدق المراحـل یّد المـنهج التربـوی واسـتخدامه الـصحیـُ ّ

جمعهـا ی الموضـوع ی فـیّمات شـتیتقـسك ؛ وهنـاّة األخالقیـةیـّ عملیـة التربیوأحمزها ف
ّ تربوی، ومنهج إصالحی ـ حـذفی، وعلـ ـّسییمنهج تأس: نی صنفیف المناهج فیتصن ّ  یّ

ّ هـذه الدراسـة بمحوریـة اآلیـات القرآنیـة الـشریاتب فکهذا األساس تناول ال فة، أربعـة یّ
ّرذائل األخالقیة؛ منـاهج ال« ر، واإلنذار، والتنبیه، والتغافل، تحت عنوانّالتذک: یمناهج ه
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  .» واإلصالحالحذف
ّالقرآن الکـریم، التربیـة، األخـالق، المـنهج اإلصـالحی، التربیـة  :ةالرئیسالمفردات 

  .ّاألخالقیة

  ّ قرآنیة فی توقیعات إمام الزمان ّالواعی للمصیر، سنة التقریر
  
  
  
  
  
  

  ّمحمد میرزائی ّ  
  ّإلسالمیةّالجامعة الرضویة للعلوم ا بأستاذ مساعد  

ّإن السنة ف . ونکـر الی تـدبیسبحانه وعدالته فاهللا  حکمة یّ الثقافة القرآنیة منهج قائم علیّ
ًره، دورا ملحوظـا فـیار مـصیـ اختیّیة اإلنسان فـّه حریّ معرفة السنن اإللهیة، بما فیّتؤد  یً
ّاة اإلنسان الفردیة واالجتماعیة، وطاعـة اإلنـسان وعبودیتـهیح ُّوتعـد. ّّ سـة هـذه الـسنن  دراَ

 ما وصلنا من رسـائل، وأقـوال وتأییـدات مـن یوه ـ   توقیعات إمام الزمانیوالقواعد ف
ً بابا نافعا لم ـ د منهییّ أو نوابه بأمر وتأة اإلمامیناح ّ الـسنة یففـ. سبق أن طرقه أحدیً

ة ّ الـسنی القـائم علـین بنـوع االنتخـاب الـواعیاإلنسان ونجاتـه، رهـك ّاإللهیة أساس هال
َّاإللهیة المخولة لإلنسان ث یـعات ومقارنتها مـع أحادی التوقیّل دراسة هذه السنة فّکوتش. ّ

شفت هـذه الدراسـة کـو.  لهذه المقالـةین، قطب الرحیّ وأقوال المفسرنیالمعصوم
ّحریة اإلنسان ف: یّ الوصفیة عن نتائج هـّلیة یالتحل ّره، والمـضمون القرآنـی یر مـصی تقریّ

ّسـیما التوقیعـات، مـع  قـة الی وصـلتها العمنیث المعـصومیدة أحادللتوقیعات، ووح
  .ّ المعلومات بالمنهج الوثائقییّتقص ّوتم. میرکالقرآن ال

  .، التوقیعات، تقریر المصیر ّ، السنة uالقرآن، إمام الزمان :ةالرئیسالمفردات 

  ّالنساء من منظور مفکری الشیعة لسورة ٣۴ة ی اآلیمفهوم قوامة الرجال ف
  
  
  
  
  
  

  علوم القرآن والحدیثفرع  یدکتوراه ف (ّحامد مصطفوی فرد(  
  علوم القرآن والحدیثفرع  یدکتوراه ف (حمید إیماندار(  

ّإن أهم وث ان هـذا ک.  لسورة النساء٣۴ة ی األسرة هو مفاد اآلی رئاسة الرجل فیّقة دالة علیّ
ان کـث عن حقوق المرأة ی الحدّن؛ ألنین الباحثیزال، مثار النقاش ب ة ومایالقبس من اآل

ّ األوساط العلمیة والجامعیـة؛ وهـذا االتیة الساعة فّیزال قض وما ّ  ینحـو منحـیجـاه أخـذ ّ
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