
 

 ی تربیت اسالمی با تأکید بر سورۀ کهفها روشاصول و 

 مجتبی پورکریمی هاوشکی

 دانشگاه تربيّت مدرس، تهرانانشجوي دکتري فلسفة تعليم و تربيت، د

 آریان نادر بیگدیلو
 تهران مرکز، تهرانواحد کارشناس ارشد علوم سياسی دانشگاه آزاد اسالمی 

 (6060ن60ن60ا تاريخ تصويب: 6060ن8ن60)تاريخ دريافت: 

 چکیده

کننهده اسهت. در ايهن     زمند راهبر و هدايتانسان به منظور رسيدن به سعادت حقيقی و جاودانه، نيا
راستا، قرآن به عنوان کتاب هدايت، هد  از نزول خود را رساندن انسهان بهه سهرمنزل حقيقهی معرّفهی      

ههايی کهه برآمهده از     نمايد اصول و روش نموده که همان تقرّب به خداوند است. از اين روي، ضروري می
باشند، تبيين نمهوده، بهه منظهور سهعادت او بهه کهار        مین قرآن و متناسب با نياز و شرايط وجودي انسا

بنديم. مقالة حاضر به دنبال آن است که با محور قرار دادن قرآن به عنوان يک منبع تربيتهی و انتخهاب   
هاي تربيتی از آن به عنوان جزئی از اين مجموعة تربيتی در  سورة که  و استخراج مبانی، اصول و روش

بدين گونه که اين مقاله را با توجّه به تعري  تربيت، سنّ شروع تربيهت، عبوديّهت   اين مسير گام بردارد. 
ايهم. مبهانی شهامل مبنهاي      به عنوان هد  غايی و استخراج چندين مبنا و اصل تربيتهی تهدوين نمهوده   

باشند. اصول نيز شامل اصل شناخت خداوند، خود و دنيا، اصهل   پروري می شناخت، انتخاب، عمل و معلّم
ههايی را کهه بهه منظهور      باشهند و روش  پروري می اب و التزام مبتنی بر عشق، اصل تقوا و اصل معلّمانتخ

 ايم. ها الزم است نيز از اين سوره استخراج نموده تحقّق هر کدام از اين اصول و قابليّت

 .هاي تربيت قرآن، سورة که ، مبنا، اصول و روش واژگان کلیدی:

 

                                                           

 E-mail: poorkarimim@yahoo.com 


 E-mail: arian.bigdeli@yahoo.com 
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 مقدّمه

ی تربيتی همواره از منظرهاي گوناگونی قابل بررسی بوده اسهت. در ايهن زمينهه    به عنوان کتاب قرآن

سراسهر   قرآنه 6هاي متعدّدي را از هم تفكيک نمود. رويكردهايی مانند اينكه  و روش كردهايروتوان  می

هها و آيهات منظهور خهود را بيهان داشهته        کتابی تربيتی است و به طور صريح و مستقيم در تمامی سوره

به طور مستقيم و صريح در زمينة تربيت ابراز نظر نكرده است،  قرآنه رويكردي که معتقد است 0است. 

ه رويكردي که در ميانه اين دو ديدگاه قرار 0از اين رو، بايستی دست به استخراج و استنتاج تربيتی زد. 

ايط به طور مسهتقيم و  هاي گوناگون بنا به اقتضا  شر ها و موقعيّت در عرصه قرآندارد و معتقد است که 

سهنجی از   بايد با امكهان  قرآنغير مستقيم به مسألة تربيت پرداخته است. از اين رو، همواره استخراج از 

 (.89: 6089شرايط انجام گيرد )ر.کا باقري، 

هها و   هه بررسهی جداگانهة سهوره    6در زمينة استخراج نيز رويكردهاي گوناگونی وجود دارد که شامل 

هاي تربيتهی از   ه استخراج مبانی، اصول و روش0. (690: 6089قرائتی ر.کا بيتی آن )استخراج نكات تر

ه تلفيق اين دو رويكرد، کاري که در اين مقالهه در صهدد انجهام    0(. 90: 6، ج6081تمامی قرآن )باقري،

ر اين هاي تربيتی براي آن، د ايم، يعنی محور قرار دادن يک سوره و استخراج مبنا، اصول و روش آن بوده

هها و   هاي استخراج شده از يک سوره را قابل تعميم بهه سهاير سهوره    توان مبنا، اصول و روش رويكرد می

ههاي   تهوان اصهول و روش   ها دانست. همچنين در اين رويكرد مهی  همچنين قابل استخراج از ساير سوره

يم و تفسهير بهتهر از   هاي مطر  شده مقايسه کرد و به منظهور تعمه   استخراج شده را با احاديث و نظريّه

اسهت،   قهرآن منابع معتبر ديگر نيز استفاده نمود. به عنوان نمونه در اين اثر درست است که محوريّت با 

ههاي روانشناسهی نيهز     و بعضهی از يافتهه   نمونهو  نور، الميزان، تفاسير البالغه نهجولی به مقتضاي امر، از 

 ايم. استفاده نموده

 هفمفهوم و هدف تربیت در سورۀ ک

در زمينة تعري  تربيت در سورة که ، اگر تربيت را از ريشة ربّ )ر ب ب( در نظر بگيريم، از آن دو 

عنصر معنايی برداشت خواهيم نمود که عبارتند از: مالكيّت و تدبير. مالكيّت بهه معنهاي ايهن اسهت کهه      

ن بدانيم که خداوند جهان را خداوند را آفريننده و صاحب جهان بدانيم و تدبير و مدبّريّت را به معناي اي

بعد از خَلق آن رها ننموده، بلكهه تهدبيرگري و ادارة آن را نيهز در حيطهة اراده و اختيهار خهود دارد. در       

شهناخت  ، بدين گونه تعري  نمود: آمده اتيآرا با توجّه به  تيتربو  ميتعل کريم قرآندر توان  نتيجه، می

 (.90: 6081عمل به اين شناخت و انتخاب )باقري، ر و به عنوان مالک و مدبّ اوانتخاب و خداوند 
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ا لَهُم بِهِ مِـنْ عِلْـمٍ وَلَـا لِخبَـائِهِمْ     مَ: »فرمايد که می از اين سوره 9در آية  در مورد شناخت خداوند

 نهه  دارنهد و  يقهين  سهخن  اين به( هرگز) آنها : نهتَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن یَقُولُونَ إِلَّا کَذِبًا کَلِمَةًکَبُرَتْ 

« ا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍمَ«. » »!گوينهد  مى دروغ فقط آنها! شود مى خارج دهانشان از بزرگى سخن! پدرانشان

و انتخاب او به عنوان مالهک   (696: 7، ج6089)قرائتی، « اشاره به علم و شناخت نسبت به خداوند دارد

نَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَـامُوا فَقَـالُوا رَبونَـا رَبو السَّـمَاوَاتِ     وَرَبَطْ» زير اشاره نمود: ةبه آي توان یمو مدبّر 

و دلهايشان را محكهم سهاختيم در آن موقهع کهه     : وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا

خهوانيم   ز غير او معبهودى را نمهى  قيام کردند و گفتند: پروردگار ما، پروردگار آسمانها و زمين استا هرگ

توان به اين  در نشان دادن عملی آن می (. نيز69)الكه ن « ايم گزا  گفته هکه اگر چنين کنيم، سخنى ب

پهس  .: ..رَبِّهِ أَحَـدًا  بِعِبَاََةِوَلَا یُشْرِکْ  صَالِحاً فَمَن کَانَ یَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَالً»... آيه اشاره نمود:

هر که به لقهاى پروردگهارش اميهد دارد، بايهد کهارى شايسهته انجهام دههد و ههيچ کهس را در عبهادت            

 (.660)الكه ن« پروردگارش شريک نكند

در اين آيه عمل به معناي کار و عبادت است و کارها اشاره به کار شايسته و خوب دارنهد و عبهادات،   

در پايهان، بها    .آميهز  د دارند نه عبادت منافقانه و شهرک توجّه به عبادت موحّدانه و متوجّه به سوي خداون

تهوان ههد  غهايی     باشد، می شناسی تربيت که شامل شناخت خداوند، انتخاب و عمل می توجّه به مفهوم

مالک و مدبّر خهود  به عنوان را  ونداست که خدا نيا يمعنابه تربيت را عبوديّت در نظر گرفت. عبوديّت 

نشان دادن  همخداوند و  یکنندگ ادارهو  يرگريتدبو هم  تيّالوهشدن به مقام هم قائل  یعني برگزينيما

کفهر و شهرک    يمعنها بهه   اين دو مؤلّفه نيهز به هر کدام از  يبنديپاعدم  .آن از راه عبادت و عمل صالح

 .(86: 6081ي، باقرر.کا ) شود یممحسوب 

آيها  : ن دُونِی أَوْلِیَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْکَافِرِینَ نُزُلًاأَفَحَسِبَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَن یَتَّخِذُوا عِبَادِی مِ»

م را براى پهذيرايى  توانند بندگانم را به جاى من اولياى خود انتخاب کنند؟! ما جهنّ کافران پنداشتند مى

 هَها يُّأَ ايَه »از ر منظهو  طباطبائی معتقد اسهت  مهعالّ ،در اين زمينه(. 600)الكه ن« ايم کافران آماده کرده

بلكهه   ،کننهد  ینمه او را عبهادت   یول ،خداوند را قبول دارند تيّالوههستند که  یپرستان بُت« وار فَکَ نَيالَّذِ

 ،ت ايهن امهر  علّه  .(109: 60، ج6010ی، طباطبهائ ) کننهد  یمه عبادت  ،هستند ها تبُکه همان  را عانيشف

جز ظلم و  يزيچآن نيز  جةينتشود.  اشتباه می است که باعث انتخاب و در نتيجه، عملشناخت اشتباه 

لَّوْلَا یَأْتُونَ عَلَیْهِم بِسُـلْطَانٍ   آلِهَةةًَهَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ »نيست: دروغ بستن به حضرت حق 
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جهز خهدا انتخهاب     اين قهوم مها هسهتند کهه معبودههايى     : بَیِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ کَذِبًا

تر اسهت از آن کهس کهه بهر خهدا       آورند؟! و چه کسى ظالم چرا دليل آشكارى )بر اين کار( نمى .اند کرده

 (.69)الكه ن  «دروغ ببندد؟!

با توجّه به مشخّص شدن تعري  تربيت اسالمی و هد  آن اينهک بايهد بهه دنبهال مبهانی، اصهول و       

شهوند کهه در راسهتاي     نی به معناي اهدافی کلّی لحاظ میهايی به منظور تحقّق اين هد  بود. مبا روش

نمايند و اصول نيز راهبردهايی کلّی به منظور تحقّق مبانی لحاظ شده اسهت و در   هد  غايی حرکت می

دارنهد )ر.کا بهاقري،    تر در راستاي تحقّق اصول گهام برمهی   تر و جزئی اي عملی ها در مرحله نهايت، روش

6081 :86.) 

بوديّت به عنوان هدفی غايی، مستلزم آن است که نخست فرد خداوند را به عنوان مالک از آنجا که ع

و مدبّر خود و جهان بشناسد، دوم خداوند را به عنوان مالک و مدبّر خود انتخاب نمايد و سهوم اينكهه در   

شهناخت،  راستاي عبوديّت گام بردارد و اعتقاد خود به اين مقام را نشهان دههد، از ايهن رو، سهه مبنهاي      

ههايی   باشند و هرکدام از اين مبهانی داراي اصهول و روش   انتخاب و عمل در امر تربيت قابل استخراج می

 شود. پرداخته می آنهاباشند که در ادامه به  می

 یهای تربیت اصول و روش مبانی،

 شناخت مبنای اوّل(

کهه تربيهت را از    توجّه و تأکيد بر عنصر شناخت در مباحث تربيتی يكهی از شهروط ضهروري اسهت    

نمايد. لذا بايد در رابطة با دو مؤلّفه عبوديّت يعنی مالكيّهت   تربيت، از جمله تلقين و تحميل جدا می شبه

ة مه مقدّ اين است که شناخت درست،شناخت اهميّت پرداختن به  و تدبير، مبناي شناخت را به کار برد.

کهه حضهرت    همچنهان  اسهت،  دگی سعادتمنددست آوردن زن هرضايت خداوند و ب به منظورعمل  وايمان 

بهه وجهود اوسهت و     قيتصد ،، شناخت خداوند است و کمال شناخت اونيداساس » فرمايد: میامير )ع( 

 او، پرسهتش او  یگانگيو  يیكتايدانستن اوست و کمال اعتقاد به  گانهيو  كتايبه وجود او،  قيتصدکمال 

 (.6ن خ البالغه نهج)« و انجام عمل صالح است

هاي متنوّع، جديد و غيرمنتظره باعث شهكيبايی   ر واقع، عنصر شناخت است که همواره در موقعيّتد

شود. در اين زمينه، خضر)ع( خطاب به موسی)ع( که به منظور ههدايت و رشهد بهه     و تصميم درست می

تهوانى در برابهر چيهزى     ه مىو چگون :وَکَیْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا» پيش او آمده بود، فرمود:

 (.18)الكه ن « آگاه نيستى شكيبا باشى؟! آن که از رموز
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گهرايش   ترطه ذات و فبه انسان از آنجا که پيامد عبوديّت، عبادت آگاهانه و همراه با بصيرت است و 

يكهی   ي،از ايهن رو  خداوند، خود و دنيا.شناخت  ةشود مگر در ساي ر نمیاين امر ميسّ لذا ،به عبادت دارد

در نيهز   نيل به عبهادت صهحيح و واقعهی    .باشد می صحيحايجاد عبادت  ،از اهدا  اساسی تعليم و تربيت

باشهد. ايهن سهه نهوع شهناخت را       دنيا مهی و شناخت  خداوند، شناخت مقام و موقعيّت خودگرو شناخت 

 د.شو پرداخته می آنهاتوان به عنوان سه اصل مورد توجّه قرار داد که در ادامه به  می

 مالکیّت و مدبّریت خداوندشناخت  اصل اوّل(

گردد کهه او را   گري می انسان فطرتاً گرايش و نياز به هدايت دارد. از اين رو، همواره به دنبال هدايت

مَـن یَهْـدِ اللَّـهُ فَهُـوَ     »فرمايهد:   به هدايتی واقعی و درست رهنمون کند. در اين زمينهه، خداونهد مهی   

واقعى اوست  ةيافت هر کس را خدا هدايت کند، هدايت :لِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِیًّا مورْشِدًاالْمُهْتَدِی وَمَن یُضْ

اگر خداي واقعی و  (.67)الكه ن« و هر کس را گمراه نمايد، هرگز ولىّ و راهنمايى براى او نخواهى يافت

ت، تهدبيرگري و ههدايت   گزيند و مالكيّه  شک خدايان ديگري را براي خود برمی گر را نشناسد، بی هدايت

خداوند را فراموش خواهد نمود. لذا انسان تنها زمانی که خداوند را به عنوان مالهک و ولهی و سرپرسهت    

نَحْنُ نَقُصو عَلَیْکَ نَبَأَهُم بِـالْحَقِّ إِنَّهُـمْ   : »رديگ یمگري خداوند قرار  خود برگزيد، آنگاه در پرتو هدايت

آنهها جوانهانى بودنهد     .کنيم حق براى تو بازگو مى هما داستان آنان را ب: زِدْنَاهُمْ هُدًىآمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ فِتْیَةٌ

در غير اين صورت، خداوند (. 60)الكه ن « شان افزوديم که به پروردگارشان ايمان آوردند و ما بر هدايت

کنهد:   د رهايمهان مهی  دارد و به حال خو و ما را از مسير هدايت باز میساية رحمت خود را از ما برداشته 

 قُلُـوبِهِمْ  عَلَـى  جَعَلْنَـا  إِنَّا یَدَاهُ قَدَّمَتْ مَا وَ نَسِیَ عَنْهَا فَأَعْرَضَ رَبِّهِ اتیآ به ذُکِّرَ مِمَّن أَظْلَمُ وَمَنْ»

چهه کسهى   : أَبَـدًا  اإِذً یَهْتَـدُوا  فَلَـن  الْهُـدَى  إِلَـى  تَدْعُهُمْ وَإِن وَقْرًا آذَانِهِمْ وَ فِی یَفْقَهُوهُ أَن أَکِنَّةً

و از آن روى گردانهد و آنچهه را بها     ودستمكارتر است از آن کس که آيات پروردگارش به او تذکّر داده ش

ايهم تها نفهمنهد و در     ههايى افكنهده   اينها پهرده  يها دلفراموش کرد؟! ما بر  ،دستهاى خود پيش فرستاد

اگر آنهها را بهه سهوى ههدايت      ،! و از اين روايم )تا صداى حق را نشنوند( گوشهايشان سنگينى قرار داده

 (.97 الكه ن« )شوند! بخوانى، هرگز هدايت نمى

 شناخت مقام و موقعیّت خوداصل دوم( 

شهود کهه انسهان در عهين پهذيرش       از آنجا که عدم شناخت درست مقام و موقعيّت خود باعهث مهی  

خود قرار دهد، از اين رو، ضروري است کهه  مالكيّت خداوند خود را مدبّر تمامی امور و يا ديگران را مدبّر 
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مقهام  در مقهام شهناخت   هاي قوي و ضعي  خويش( را به خوبی بشناسيم.  مقام و موقعيّت خود )و جنبه

اسْجُدُوا لِخدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ کَانَ مِـنَ الْجِـنِّ    لِلْمَلَائِکَةِوَإِذْ قُلْنَا : »ديفرما یمبرتر انسان خداوند 

به يهاد   :بَدَلًا سَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّیَّتَهُ أَوْلِیَاءَ مِن دُونِی وَهُمْ لَکُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِینَفَفَ

که از ه   آريد زمانى را که به فرشتگان گفتيم: براى آدم سجده کنيد! آنها همگى سجده کردند جز ابليس

 کهه (. همچنين در مهورد قهدرت ذوالقهرنين    90)الكه ن...« روردگارش بيرون شدو از فرمان پ ه  جن بود

مها بهه او در روى   : إِنَّا مَکَّنَّا لَهُ فِی الْأَرْضِ وَآتَیْنَاهُ مِن کُلِّ شَیْءٍ سَبَبًا» انسان اسهت:  یالهقدرت  ةنشان

 (.89ن )الكه « گذاشتيم او زمين قدرت و حكومت داديم و اسباب هر چيز را در اختيار

را تها زمهانی کهه خهود را      هها  انسهان  ةهمدر اعتراض به عمل خضر)ع( حضرت موسی )ع( همچنين 

خداوند بهه انسهان    ةاحترام ويژ ةهمين امر نشان .داند یمفْس محترم داراي نَ، آغشته به گناه نكرده باشند

بِغَیْـرِ   زَکِیَّةةًَ فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْساً فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِیَا غُلَاماً» است و خدايی بودن وجود انسهان. 

باز به راه خود ادامه دادند تا اينكهه نوجهوانى را ديدنهد و او آن نوجهوان را      اً:کْرنُ قَدْ جِئْتَ شَیْئاًنَفْسٍ لَ

 راستى کار زشتى انجهام  هشتى؟! ب، بى آنكه قتلى کرده باشد، ک انسان پاکى راشت. )موسى( گفت: آيا ک 

 (.79)الكه ن «دادى

او معتقهد اسهت افهراد داراي توانهايی و     . اين همان اصل پذيرش بی قيد و شرط کارل راجهرز اسهت  

و درمهانگر نهه بهه عنهوان      و اصهال  کننهد   هنهد ت خود را تغيير دت هستند تا شخصيّهمچنين مسئوليّ

 .(060: 6081:)کريمی کند یمچنين تغييري عمل  ةکنند بلكه به عنوان تسهيل ،کننده هدايت

 کهه الزم اسهت   ،نيبنهابرا  .برسهاند  تيّه انانرا به  انسان شود و یگستاخباعث  دينباشناخت  نياالبتّه 

نيز آگاهی داشته باشيم. نقاط ضهع  شهامل    خود برتر و نقاط قوّت به نقاط ضع عالوه بر شناخت مقام 

هُوَ یُحَاوِرُهُ أَکَفَرْتَ بِالَّـذِی خَلَقَـکَ   قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَ خود: خلقت یها نهیزمه 6 دو مورد زير است:

 ه  کهرد  یکهه بها او گفتگهو مه     یدر حهال ه  ي( ومانيدوست )با ا :ثُمَّ سَوَّاکَ رَجُالً نُّطْفَةٍمِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ 

ر قرار داد، کهاف  ی، و پس از آن تو را مرد کاملديآفر نطفهاز  آنگاه که تو را از خاک، و يیبه خدا ايگفت: آ

 وَکَـانَ مَثَلٍ  کُلِّهَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن  یفِوَلَقَدْ صَرَّفْنَا » :خود یها ضعف هه 0 (.07)الكه ن ؟!يشد

از  شيبه انسان  یول ،ميا کرده انيبمردم  يبرا یم ل، از هر گونه قرآن نيادر  :جَدَلًا ءٍیْشَ أَکْثَرَالِِّْنسَانُ 

کهه   باشهد  یم(. در اين آيه مجادله يكی از نقاط ضع  انسان 99ن )الكه « !پردازد یمبه مجادله  زيچهر 

 .شود یمدر مسير حق  گذاشتن و قدم ها داستاناز  گرفتن مانع از عبرت
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به اين نتيجه دست يافت که تهدبير انسهان از لحهاظ کيفهی ماننهد خداونهد و از        توان یماز آيات باال 

تهر از تهدبير خداونهد اسهت. از ايهن روي، ايهن امهر         اي نهازل  ي او در مرحلهها ضع لحاظ کمّی به لحاظ 

 .دينما یمگري خداوند نسبت به انسان را ضروري  ضرورت هدايت

 دنیات شناخت ماهیّاصل سوم( 

که شايستة  دندان یمدر مورد ضرورت توجّه به ماهيّت دنيا، حضرت امير )ع( دنيا را موجود جانداري 

و قالهب   يبهود  یدنيه د یشخصه بهه خهدا سهوگند اگهر      !ايه دن يا»فرمايهد:   که مهی  ا چنانباشد یمتنبيه 

 بيه فر تيه آرزوهارا با  آنهاکه  یبندگان، به جهت کردم یم يجار، حدود خدا را بر تو یداشت یکردن حس

( .بنهابراين، شهناخت دنيها ضهرورت     99ن ن البالغه نهج« )يافكندرا به هالکت  آنهاکه  يیها تملّو  يداد

 يهها  نعمهت  و هها  نتيزکه شامل شناخت ماهيّت  ختپردا دنياد به شناخت در اين قسمت بايو  ابدي یم

 .باشد یممال و فرزندان  اين جهان،

 ماهیّت مال و فرزند

و  باشهند  یمه ي دنيا و اموري اعتباري و گهذرا  ها نتيزدر اين مورد بايد دانست که مال و فرزند تنها 

 رٌیْخَالصَّالِحَاتُ  اتُیَوَالْبَاقِ ایَالدونْ اةِیَالْحََنَةُيزِبَنُونَ الْمَالُ وَالْ: »باشد یمآنچه حقيقی است، اعمال نيک 

و  داريه پا يهها  ارزش]صهالحات   اتيباقو  استيدن یزندگ نتيزمال و فرزند  :أَمَالً رٌیْوَخَثَوَابًا  رَبِّکَعِندَ 

برخورد بها فرزنهدان   . در مورد (91الكه ن)« است تر دبخشيامنزد پروردگارت بهتر و  آنها [ ثوابستهيشا

 نيحسه گهر حسهن و   ا: »ديه فرما یمهمين بس که حضرت امير )ع( در باب مجازات يكی از کارگزارانش 

تا آنكه حهق را از   دنديرس ینمو به آرزو  دنديد ینمخوش  يرو، از من يدادکه تو انجام  کردند یمچنان 

 (.96ن نالبالغه نهج« )منابود ساز ،آمده ديپدرا که به ستم  یباطلآنان باز پس ستانم، و 

 ی دنیاها نتیزعلّت به وجود آمدن 

ي دنيا جنبة آزمايشی بودن آنها به منظور انجام ها نتيزپی بردن به اين امر که علّت به وجود آمدن 

لَّهَـا   زِينَةةًَإِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَـى الْـأَرْضِ   (: »097: 60، ج 6076عمل نيک است )ر.کا مكارم شهيرازي،  

کهه   مييازمها يبرا  آنهها تا  ميدادآن قرار  نتيز ،است نيزم يروما آنچه را  :وَهُمْ أَیوهُمْ أَحْسَنُ عَمَالًلُلِنَبْ

 .(7الكه ن) «کنند یمبهتر عمل  نشانيکدام
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 شناختی پرورش ها روش

 تزکیه

 . تزکيهديآ یمتزکيه به عنوان روشی تربيتی، يكی از مقدّمات دستيابی به شناخت درست به حساب 

هه بهراي   6به اين امر اشاره دارد که بايد در مسير شناخت با توجّه به قوائدي عمل نمود، از جمله اينكه: 

 کَلِمَةةًَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَـا لِخبَـائِهِمْ کَبُـرَتْ    مَ: »ادّعاهاي خود بايد دليل و برهان کافی اقامه نمهاييم 

! پدرانشهان  نهه  و، دارنهد  نيقه ي سهخن  نيه ا به( هرگز) آنها نه :لَّا کَذِبًاتَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن یَقُولُونَ إِ

، ج 6089)ر.کا قرائتهی،  ( 9)الكه ن« نديگو یم دروغ فقط آنها! شود یم خارج دهانشان از یبزرگ سخن

ه از ديگر مواردي که بايد در تزکيه لحاظ نمود، مطالعة دقيق و کافی است تها بهر اسهاس آن    0( 696: 7

وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنْ کِتَابِ رَبِّکَ لَا مُبَـدِّلَ لِکَلِمَاتِـهِ وَلَـنْ    »تحري  در آيات الهی شويم:  مانع از

تالوت کن! هيچ چيز سخنان او را  ،آنچه را از کتاب پروردگارت به تو وحى شده :تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا

 (.07)الكه ن« يابى ىسازد و هرگز پناهگاهى جز او نم دگرگون نمى

 اعطای بینش

اعطاي بينش ناظر به بصيرت و دگرگون نمودن تلقّی از امور است. تلقّی از اموري که زنهدگی مها بها    

ي بيهنش، دگرگهون نمهودن    هها  جلوه نيتر مهم. يكی از اند شدهدر ارتباط است و با زندگی ما عجين  آنها

ي دنيها را  ها برقق امور دنيايی و زرق و نوان نمونه دليل خَلْ. به عباشد یمتلقّی فرد در رابطه با امور دنيا 

 * لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیوهُمْ أَحْسَنُ عَمَـالً  زِينَةًإِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ : »ديه نما یمخداوند بدين گونه بيان 

 را آنهها  تها ، ميه داد قهرار  آن نهت يز اسهت،  نيزمه  يرو را آنچه ما :وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَیْهَا صَعِیدًا جُرُزًا

 يرو قشر( سرانجام) ما و، ستين داريپا ها برق و زرق نيا*  .کنند یم عمل بهتر نشانيکدام که مييازمايب

 (.7ه8)الكه ن « ميده یم قرار یاهيگ یب خاک را نيزم

االّ  زنهد  ینمه تی سهر  بينش و درک اين معنا که خداوند مالک و مدبّر است و هيچ عملی، کالمی و نيّ

که آدمی خهود را در نظهام هسهتی دائمهاً در حهال       گردد یمآنكه در حيطة علم الهی واقع شود، موجب 

نظاره ببيند و نوعی مراقبة دائمی داشته باشدا يعنی او هر چه کند، در منظر حقّ است و ايهن در واقهع،   

 (.008: 6087ی، همان تقواستا يعنی خود را نظاره و پروا کردن است )ر.کا شرف
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 موعظة حسنه

موعظة حسنه آن است که فرد را دلسوزانه و از روي محبّت به امري هدايت نماييم و هدايت بايد به 

يی مورد موعظه قرار داد که ها نهيزماي باشد که مخاطب را تحريک نمايد. از اين رو، بايد فرد را در  گونه

 حَـاوِرُهُ یُ هُـوَ  وَ صَـاحِبُهُ  لَهُ قَالَ»توجّه بوده اسهت:   ا بیرا قبول داشته، ولی نسبت به آنه آنهاخود نيز 

 بها  که یحال ه در يو( مانيا با) دوست رَجُالً: سَوَّاکَ ثُمَّ نُّطْفَةٍ مِن ثُمَّ تُرَابٍ مِن خَلَقَکَ یبِالَّذِ أَکَفَرْتَ

 مهرد  را تهو  آن از پهس  و ديه آفر نطفه از آنگاه و، خاک از را تو که يیخدا به ايآ: گفت ه  کرد یم گفتگو او

(. در اين آيه مخاطب هر چند با زمينة خلقت خود آشنا است، 07)الكه ن!« ؟يشد کافر، داد قرار یکامل

، در برابهر آن  آورد یمه ولی آن را فراموش نموده است. از اين رو، وقتی که کسی دلسوزانه آن را به ياد او 

 .رديپذ یمو آن را  دينما ینممقاومت 

 رروش تذکّ

امري بديهی و فطري اسهت، از ايهن رو، روش تهذکّر بهه عنهوان       سْاز آنجا که وجود خداوند براي نَفْ

ي است و انسان فطرتهاً بهه   فطري امرچون اعتقاد به خداوند ، ديآ یمنخستين روش و بهترين روش الزم 

ي هها  ضهع  و  ها عمتن. از اين رو، از روش تذکّر همراه با يادآوري گردد یمو نقص  بيعی ب مرجعدنبال  

 استفاده کرد. توان یمنخستين خود 

قَـالَ لَـهُ صَـاحِبُهُ وَهُـوَ     »استفاده کهرد:   توان یمدر قالب سؤال از نحوة خلقت  رتذکّي ها روشاز 

در هه   يو( مهان يادوسهت )بها    :رَجُلًا سَوَّاکَثُمَّ  نُّطْفَةٍمِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن  خَلَقَکَ یبِالَّذِ أَکَفَرْتَ حَاوِرُهُیُ

، و پهس از آن  ديه آفراز نطفه  آنگاهکه تو را از خاک و  يیخدابه  ايآگفت:  ه  کرد یمکه با او گفتگو  یحال

ي تعجّهب برانگيهز و   هها  پرسهش (. در ايهن آيهات از   07)الكه ن « ؟!يشدقرار داد، کافر  یکاملتو را مرد 

، چون انسان شود ینمن جوابی ارائه ي تذکّر است و در آها روشکه يكی از  شود یمتأکيدکننده استفاده 

 (.606: 6087شرفی، )ر.کا« ، ولی فراموش کرده استدانسته یمجواب آن را 

 روش عبرت

توجّهه داشهت، چهون روش     ديه بارا به خاطرآورد، ولهی   انينيشيپسرنوشت بد  توان یمراستا  نيادر 

رو، بايهد آن را در ابتهدا در    نيه ا. از آورد یمو به خود  داريبرا  فراموشكارو انسان  است رتذکّی نوععبرت 

 یالْهُـدَ إِذْ جَـاءَهُمُ   ؤْمِنُـوا یُمَا مَنَـعَ النَّـاسَ أَن    وَ: »ريزية آا مانند مياوريبجملة استفهام  کغالب ي



600 
 سراج مُنير

1331، تابستان 11، شمارة 3سال   

 

مهردم را بازنداشهت از    يزيه چ و: الْعَذَابُ قُبُالً هُمُیَأْتِیَأَوْ  نَیالْأَوَّلِ سُنَّةُ هُمْیَتَأْتِرَبَّهُمْ إِلَّا أَن  سْتَغْفِرُوایَوَ

 نكهه ياو از پروردگارشان طلب آمرزش کنند، جهز   اورنديب مانيا ه به سراغشان آمد تيهدا یوقته  نكهيا

( در برابرشان یالهعذاب ) اي ديايبآنان  يبرا انينيشيپ( سرنوشت خواستند یم يیگو ،کردند يسر رهيخ)

 .(99ية آ )الكه ن« رديگقرار 

، آنچهه را  يريه گاگر از آنچه گذشته عبهرت  : »ديفرما یمعبرت  اهميّتدر مورد  زين)ع(  ريامحضرت 

بهه منظهور    توان یم(. به عنوان نمونه از روش عبرت 96ن ن البالغه نهج) «حفظ کرد یتوانمانده  یباقکه 

، 6076مشاهده نمود )مكارم شيرازي،  90تا  00 اتيآدر  توان یمغلبه بر غرور استفاده نمود. اين امر را 

ي در اثهر  گهر يدخداونهد و   ادی همهواره بهه يه   كه ي کهه  شهود  یم(. در اين آيات از دو نفر ياد 906: 60ج 

: دههد  یمه باره از دست  کيی خود را به يدارای مال و تمامشده و  کفرخداوند دچار غرور و  ادی يفراموش

نِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَـا بَیْنَهُمَـا   وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَیْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَیْ»

)اى پيامبر!( براى آنان م الى بزن: آن دو مرد، که براى يكى از آنها دو بهاغ از انهواع انگورهها قهرار      :زَرْعًا

« رارداديمداديما و گرداگرد آن دو )باغ( را با درختان نخل پوشانديما و در ميانشان زراعت پهر برکتهى قه   

و در حالى که نسهبت   :وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِیدَ هَذِهِ أَبَدًا»(، 00)الكه ن 

« کنم هرگهز ايهن بهاغ نهابود شهود      من گمان نمى»به خود ستمكار بود، در باغ خويش گام نهاد، و گفت: 

إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنـکَ مَالًـا    قُوَّةَلْتَ جَنَّتَکَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا وَلَوْلَا إِذْ دَخَ»(، 09)الكه ن 

چرا هنگامى که وارد باغت شدى، نگفتى اين نعمتهى اسهت کهه خهدا خواسهته اسهت؟! قهّوت )و         :وَوَلَدًا

رزنهد از تهو کمتهرم )مطلهب مهمّهى      بينى من از نظر مهال و ف  نيرويى( جز از ناحيه خدا نيست! و اگر مى

عَلَـى   خَاوِيَةةٌَوَأُحِیطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ یُقَلِّبُ کَفَّیْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِیهَا وَهِیَ »( و 06)الكهه ن  « نيست(

ههاى   ميهوه  )به هر حال عذاب الهى فرا رسيد،( و تمام :عُرُوشِهَا وَیَقُولُ یَا لَیْتَنِی لَمْ أُشْرِکْ بِرَبِّی أَحَدًا

هايى که در آن صهر  کهرده بهود، پيوسهته دسهتهاى خهود را بهه ههم          خاطر هزينه هآن نابود شدا و او ب

گفت: اى کاش کسهى را همتهاى    و مى ه  در حالى که تمام باغ بر داربستهايش فرو ريخته بوده ماليد   مى

 (.90)الكه ن« پروردگارم قرار نداده بودم

وَإِذْ »اسهتفاده نمهود:    تهوان  یمه نيز  و دوستی نابجا با ديگران حبّ از روش عبرت به منظور پرهيز از

اسْجُدُوا لِخدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَـنْ أَمْـرِ رَبِّـهِ أَفَتَتَّخِذُونَـهُ      لِلْمَلَائِکَةِقُلْنَا 

به ياد آريد زمهانى را کهه بهه فرشهتگان      :وٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِینَ بَدَ ًوَذُرِّیَّتَهُ أَوْلِیَاءَ مِن دُونِی وَهُمْ لَکُمْ عَدُ

و از فرمهان   ه  کهه از جهن بهود   ه آنها همگهى سهجده کردنهد جهز ابلهيس       .گفتيم: براى آدم سجده کنيد
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کنيهد، در   آيا )با اين حال،( او و فرزندانش را به جاى من اولياى خود انتخاب مى .پروردگارش بيرون شد

که آنها دشمن شما هستند؟! )فرمانبردارى از شهيطان و فرزنهدانش بهه جهاى اطاعهت خهدا( چهه        حالى 

 (.90)الكه ن« جايگزينى بدى است براى ستمكاران

 در سرنوشت بد پيشينيان مشاهده نمهود:  توان یمکه اين امر را  چيزي جز خسران نيست آنهاپيامد 

بهه   :زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ یَسْتَجِیبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَیْـنَهُم مَّوْبِقًـا   وَیَوْمَ یَقُولُ نَادُوا شُرَکَائِیَ الَّذِینَ»

پنداشهتيد، بخوانيهد )تها بهه      گويد: همتايانى را که براى مهن مهى   خاطر بياوريد روزى را که )خداوند( مى

ان اين دو گروه، کهانون  دهند و در مي شان نمىپاسخ خوانند، ولى هر چه آنها را مى .کمک شما بشتابند!(

 (.90الكه ن«)ايم هالکتى قرارداده

  مبنای دوم( انتخاب

که فرد دست به انتخاب بزندا انتخابی که منجر به التزام  رسد یمبعد از مرحلة شناخت، نوبت به آن 

يسهت. در ايهن زمينهه    ندرونی شود، ولی بايد به اين امر توجّه داشت که انتخاب همواره بهه يهک شهكل    

پرستش بازرگانهان   نيابخشش پرستش کردند که  ديامخدا را به  یگروه» :نديفرما یمامير )ع(  حضرت

 يروخهدا را از   یگروهه  ردگهان اسهت و  عبادت بَ نياکردند که ت عباد ترس يرواو را از  یگروهاست و 

نوع  درست است که اين سه. (007  ن البالغه نهج)« آزادگان است پرستش نياو  دنديپرست يسپاسگزار

انتخاب وجود دارد، ولی باالترين آن همان عشق است که خصيصة اصهلی آن التهزام درونهی و پايهداري     

دههی و   اعتقاد، نسبت به خداوند است، چرا که بَردگی تا زمان ضع  فرد و تجارت نيهز تها زمهان نعمهت    

ع شهد، خهدا را بهه    قط ها نعمتشمار شد و يا  کسب سود ادامه دارد و زمانی که فرد خود داراي ثروت بی

از اين رو، هد  ما در تربيت بايد  .رديگ یمکند و جانب خدايان ديگر را  عنوان مالک و مدبّر خود رها می

 پرورش انتخابی باشد که منجر به عشق به خداوند شود.

 اصل: انتخاب مبتنی بر عشق

 کهريم  قرآنه در آدمی يعنی دلبستگی است ک ةآور و برجست شگفت يها یژگيوب يكی از عشق يا حُ

شگفتی و برجسهتگی ايهن پديهده از     ياد شده است. «عشق»و در فرهنگ عرفا از آن به  «بحُ»از آن به 

کننهده در   ل قدرت و جسارتی خيرهتحمّ أشوري عظيم در انسان برانگيزد و مبد تواند یمآن رو است که 

کهه   ديآ یماه از دلبستگی کاري بر گ ،ا سازد. از اين حيثگونه خطرپذيري مهيّ وي شود و او را براي هر

. از ايهن روي، انتخهاب   (001 :6081، بهاقري ر.کا ) اسهت  آنهاهمسنگ آثار ملكات پايدار و بلكه فراتر از 
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به وجهود آوردن عشهق   ، تيتربو  ميتعلاصول از  یكي و خداوند بايد از روي عشق و دلدادگی انجام گيرد

 باشد. ی و انتخاب مبتنی بر عشققيحق

 ی پرورش انتخاب و التزام مبتنی بر عشقها روش

 دعوت به ایمان

در ايهن مرحلهه    عنصر اصلی در مرحلة انتخاب، دعوت به ايمان است. نكتة قابل توجّه اين است کهه 

تحميل و اجبار جايگاهی ندارد. از اين رو، بايد داليل خود را ابراز کنيم و فرصت انتخاب را بهه مخاطهب   

ن رَّبِّکُمْ فَمَن شَاءَ فَلْیُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْیَکْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِینَ نَـارًا أَحَـاطَ   وَقُلِ الْحَقُّ مِ»دهيم: 

بگو:  :قًابِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن یَسْتَغِیثُوا یُغَاثُوا بِمَاءٍ کَالْمُهْلِ یَشْوِی الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَ

خواهد ايمان بياورد )و اين حقيقت را پذيرا شود( و ههر   هر کس مى .ست از سوى پروردگارتاناين حقّ ا

اش آنان را از هر سو احاطه  ما براى ستمگران آتشى آماده کرديم که سراپرده .خواهد کافر گردد کس می

ا را بريهان  هه  ورند که همچون فلز گداخته صهورت آ کرده است و اگر تقاضاى آب کنند، آبى براى آنان می

 (.06)الكه ن !« اجتماعى است کند! چه بد نوشيدنى و چه بد محلّ مى

از مداومت و تكرار که نوعی تلقين نيز  توان یمدر گام بعد که متربّی ايمان آورد، به منظور حفظ آن 

د (. چون در تلقين فرد عملی را به خهو 696: 7، ج 6089، استفاده نمود )ر.کا قرائتی، ديآ یمبه حساب 

آگهاهی از ههد  و    ةنتيجه در  (. مهداومت 60: 6081که تمايل به آن داشته باشد )ر.کا بهاقري،  بندد یم

السّهالم،   . نمونة آن در داستان موسی و خضر، عليهمها باشد یمم، قابل تحقّق دنبال آن هستي  هامري که ب

ت و درآمهدن از  است. موسی )ع( در جستجوي خضر )ع( به منظور فراگيري علم براي رسيدن بهه ههداي  

، آگهاهی از  کرد یمحالت غرور قدم در اين مسير نهاد. البتّه عنصري که طیّ اين مسير را براي او تسهيل 

مقصد بود که در داستان موسی )ع( مقصد محلّ تالقی دو دريا بود. البتّه ايهن مقصهد جهايی اسهت کهه      

لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْـرَیْنِ   وَإِذْ قَالَ مُوسَى»وعدة فراگيري هدايت به او داده شده بود: 

دارم  به خاطر بياور هنگامى را که موسى به دوست خود گفت: دست از جستجو برنمهى  :أَوْ أَمْضِیَ حُقُبًا

 (.10)الكه ن «ت طوالنى به راه خود ادامه دهمهر چند مدّ ،تالقى دو دريا برسم تا به محلّ

 ل صالح )عمل مبتنی بر تقوا(عم: سوم مبنای

شناخت و انتخاب، عمل را به همراه خواهد آورد. نوع عمل نيز بسهتگی بهه نهوع شهناخت و انتخهاب      

دارد. از آنجا که انسان منشأ عمل خويش هست، از اين روي، عمل نيز خود بر دو گونه خواههد بهود: يها    

آفهرين اسهت و يها     ه اين عمل رههايی ک کند یمعمل با توجّه به شناخت درست و انتخاب درست حرکت 
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آفرين است )ر.کا  که آن عمل اسارت کند یمعمل بر اساس شناخت نادرست و انتخاب نادرست حرکت 

 (.010: 6080باقري،

پيامهد مطلهوبی قهرار داشهته     در پس آن  که گردد یم یعملدنبال انجام   هب شهيهمانسان  کهاز آنجا 

انجهام   بايهد  منظهور  نيابه  دنيرس يبرا که یاعمالشناخت  يةسار مگر د شود ینم رسّيمامر  نياباشد و 

لهذا   .شهوند  یم یدهعدم سود تينهاباعث تباه شدن اعمال خوب و در  کهاز اعمال سو   آنها زيتماو داد 

 است. در ارتباط با خدا انجام عمل درست ،تيترب یاساساهدا  از  یكي

ی صورت يينكه خسران و خسارت در کسب و کارهاتوضيح ا» :ديفرما یمعمل درست مه در مورد عالّ

که کاسهب از سهعی و    ابدي یمو وقتی خسران تحقّق  شود یمکه به منظور استفاده و سود انجام  رديگ یم

و راههی کهه    خواننهد  یمضالل سعی  به آنکه داشته نرسد و اين همان است که  یفرض بهکوشش خود 

 ،حال که ايهن مطلهب روشهن گرديهد     .است هی گرديدهمنت ،آن هدفی که داشته است خال  بهپيموده 

اسهتاد نبهودن در    خهاطر  بهه و  شهود  یمکه انسان در کسب و کارش خاسر  شود یميم چه بسيار يگو می

و ايهن   شود یمبهره  از نتيجه بی ،افتد یمفاق اتّ کسب و يا در راه آن و يا به خاطر عواملی ديگر که احياناً

و مافهات را   آموزد یمبار اشتباه تجربه  پس از يكی دو چون معموالً ،تزوالش هس دامي که خسرانی است

و جهز کوشهش بهراي     کند ینمو آدمی در زندگی دنيا جز سعی براي سعادت خود کاري  کند یمجبران 

ل شهود و  يه ی ندارد و اين انسان اگر طريق حق را بپيمايد و به فرض خود ناچنين هدفی همّه رسيدن ب

ليكن خسران همهين   ،خاسر ،رود یمو اگر راه خطا برود و نفهمد که دارد خطا  ،يچکه ه گرددسعادتمند 

حق اصابت کرد و همان باطهل را   ريغ بها اگر راه خطا رفت و امّ .خاسر قابل زوال است و اميد نجات دارد

ت صبيّاستكبار و ع ةعراض نمود و دلباختاز آن اِ ،تا آنجا که وقتی هم که حق برايش جلوه کرد ،پذيرفت

 تهر  نتيجهه  از عمل هر کهس ديگهري بهی    او چنين کسی از هر خاسري خاسرتر و عمل، خود بود ةجاهالن

ر.کا ) رود ینمه  ،ل بهه سهعادت شهود   كهه روزي مبهدّ  اين و اميهد  شهود  ینمه زيرا خسران دين زايل استا 

 .(176 :6010، طباطبائی

 اصل تقوا

جهان و  نياهم در  تيقموفّو باعث  رساند یمدا که انسان را به خ آنچه پيشين، هاي با توجّه به گفته

خداوند باشد، و از آنجها کهه در ايهن     يبراکه  یعملتنها عمل صالح است و  ،شود یم گريدهم در جهان 

 چون در تعري  تقوا گفته شهده  ،ديآ یمپاي تقوا به ميان  ،مرحله لزوم جلوگيري از خسارت مطر  است

تقهوا عبهارت از    ،بنابراين است از آنچه بدان آسيب رساند. يک شی  تقوا از وقايه به معناي حفظ»است: 
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. (78: 6081بهاقري،  )« فْس تحت محافظت قرار گيرد تا به ارتكاب گناه يا خطا دچار نشودآن است که نَ

ايجهاد تقهوا    سعی دربايد  پس .بايد معطو  به آخرت باشد ،ديآ یمدست  هکه از راه تقوا ب لذا عمل صالح

 .نمود

 ی ایجاد تقواها روش

عمل درست نيازمند آن است که فرد در ابتدا به عمل اقدام نمايد و در نهايت، انجام عمل براي فهرد  

درونی شده و ادامه داشته باشدا يعنی در ابتدا فرد را بايد تهييج به انجام عمل نمود و محيط پيرامون او 

 قيطریّ طافراد در  مانياشدن  محكمی و گرمدلسازي است. اين امر باعث  را آماده کرد که همان زمينه

 ی که بيشتر درونی است، بايد انجام عمل را استمرار بخشيد.هاي و در گام و مرحلة بعد با اقدام شود یم

 سازی( ی پیش از عمل )زمینهها روش

 در اين گام بايد شرايطی را هم در متربّی و هم در محيط پيرامون او فراهم نمود تها زمينهة عمهل را   

يی به اين شر  استفاده ها روشدر زمينة تحريک و تهييج متربّی از  توان یمفراهم نماييم. در اين راستا، 

 نمود.

 تبشیر و انذار

وَمَا نُرْسِلُ : »باشد یمسازي داراي اهميّت است، تبشير و انذار  يی که در مرحلة زمينهها روشيكی از 

رِینَ وَیُجَادِلُ الَّذِینَ کَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِیُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آیَاتِی الْمُرْسَلِینَ إِلَّا مُبَشِّرِینَ وَمُنذِ

ا کافران همهواره  امّ ،فرستيم دهنده و انذارکننده نمى عنوان بشارت  هما پيامبران را جز ب: وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا

هايى  آن از ميان بردارند و آيات ما و مجازات ةوسيل هکنند تا )به گمان خود( حق را ب مجادله به باطل مى

سهازي   تبشير در مرحلة زمينهه (. 91)الكه ن« به باد مسخره گرفتند را که به آنان وعده داده شده است،

وَیُبَشِّرَ ...»برانگيز به عمل ترغيب نماييم:  ي نيكو و تقويتها وعدهبه اين معنا است که متربّی را با دادن 

و مؤمنانى را که کارههاى شايسهته انجهام    ...  :ینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًاالْمُؤْمِنِ

 جهاد ياي بهرا  زيه ن)ع(  ريه ام(. حضرت 0)الكه ن« دهند، بشارت دهد که پاداش نيكويى براى آنهاست مى

 ،انهدک  ،ديه ا گرفتهرا که به عهده  یتيّولؤمس ديبدان: »ديفرما یمة خود فيوظي انجام برای در افراد دلگرم

 (.96ن ن البالغه نهج« )ا پاداش آن فراوان استامّ
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انگيز از پيامد اعمال ناشايست بر حهذر   بر انذار نيز به اين معناست که فرد را در قالب جمالت تحريک

ههاى   بهت و مسهتقيم و نگاهبهان کتهاب    در حهالى کهه ثا  ...  :قَیِّمًا لِّیُنذِرَ بَأْسًا شَدِیدًا مِن لَّدُنْهُ»داريهم:  

 (.0)الكه ن...« )آسمانى( ديگر است تا )بدکاران را( از عذاب شديد او بترساند

 تغییر موقعیّت

ههاي   اي فراهم نمود کهه موقعيّهت   شرايط را براي متربّيان مبتدي به گونه توان یمدر تغيير موقعيّت 

ان نمونه در سورة کهه  فهرار جوانهان کهه  از جامعهة      کننده و بازدارنده به حدّاقل برسند. به عنو گمراه

( و يا اقدامات خضر )ع( در زمينة سوراخ کردن کشهتی و  61اي از اين امر است )الكه ن زمان خود نمونه

شُـرْ  وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا یَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْکَهْفِ یَن(: »80و 76يا کشتن کودک )الكهه ن  

و )به آنها گفتيم:( هنگامى که از آنان و آنچه جز : لَکُمْ رَبوکُم مِّن رَّحْمَتِهِ ویُهَیِّئْ لَکُم مِّنْ أَمْرِکُم مِّرْفَقًا

را بهر شهما    خهود  ( رحمهت ةگيرى کرديد، به غار پناه بريد که پروردگارتهان )سهاي   کناره ،پرستند خدا مى

فَکَانَـتْ   السَّةفِینَةَُأَمَّـا  »(ا 61)الكهه ن  « سهازد  ى شما فراهم مهى گستراند و در اين امر، آرامشى برا مى

ا آن امّه  :غَصْبًا سَةفِینَةٍَلِمَسَاکِینَ یَعْمَلُونَ فِی الْبَحْرِ فَأَرَدتو أَنْ أَعِیبَهَا وَکَانَ وَرَاءَهُم مَّلِکٌ یَأْخُذُ کُلَّ 

 ،ردند و من خواستم آن را معيهوب کهنم  ک کشتى مال گروهى از مستمندان بود که با آن در دريا کار مى

)الكهه ن  « گرفهت  زور مهی   ه)چرا که( پشت سرشان پادشاهى )ستمگر( بود که هر کشتى )سالمى( را به 

ا آن نوجهوان، پهدر و   و امّه  :وَأَمَّا الْغُلَامُ فَکَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَیْنِ فَخَشِینَا أَن یُرْهِقَهُمَا طُغْیَانًا وَکُفْرًا»(ا 76

 (80)الكه ن « ش با ايمان بودندا و بيم داشتيم که آنان را به طغيان و کفر واداردمادر

 ی حین عملها روش

يی متنهوّع اسهتفاده نمهود کهه     هها  روشاز  توان یمدر اين مرحله در حين عمل و به فراخور موقعيّت 

 برخی عبارتند از:

 سازی فریضه

واجب دانسته و انجام آن را از خود خواستار سازي روشی است که در آن فرد عملی را بر خود  فريضه

. به عنوان نمونه در داستان موسی و خضر، عليهماالسّالم، موسی )ع( خود را متعهّد به ايهن امهر   شود یم

تا در پرتو آن  دهد یماي قرار  که در برابر اعمال خضر )ع( سكوت کند و سكوت را بر خود فريضه کند یم

 :ن سَأَلْتُکَ عَن شَیْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِی قَدْ بَلَغْتَ مِـن لَّـدُنِّی عُـذْرًا   قَالَ إِ»به حقايق دست يابد: 
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چيزى از تو سؤال کردم، ديگر با من همراهى نكنا )زيهرا( از سهوى    ة)موسى( گفت: بعد از اين اگر دربار

 (.71)الكه ن  «من معذور خواهى بود

 سمحاسبة نَفْ

خود ناظر بر اعمال خود و همواره مراقب باشد که در مسهير درسهت    س آن است که فردمحاسبة نَفْ

کنندة اعمال و رفتار خود باشدا به عنوان نمونهه در ايهن سهوره     گام بردارد. به اين معنی که فرد محاسبه

که هرگز در انجام اعمال خود مغرور نشود و خداوند را فراموش ننمايد.  خواهد یمخداوند از پيامبر )ص( 

که بعد از فراموشی دست به جبران عمل زند و از خداوند اميهد ههدايت    خواهد یمروي، از پيامبر از اين 

إِلَّا أَن یَشَاءَ اللَّهُ وَاذْکُر رَّبَّـکَ إِذَا نَسِـیتَ   *  وَلَا تَقُولَنَّ لِشَیْءٍ إِنِّی فَاعِلٌ ذَلِکَ غَدًا»را داشته باشد: 

و هرگز در مورد کارى نگهو: مهن فهردا آن را انجهام      :قْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًاوَقُلْ عَسَى أَن یَهْدِیَنِ رَبِّی لِأَ

و هرگاه فراموش کردى، )جبران کن( و پروردگارت را به خاطر بيهاور   ،مگر اينكه خدا بخواهد*  دهم مى

 .(00ه09)الكه ن  «و بگو: اميدوارم که پروردگارم مرا به راهى روشنتر از اين هدايت کند

 نتایج اعمالمواجهه با 

وَأُحِیطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ یُقَلِّـبُ  : »ميکن یمدر اين روش فرد را با پيامد اعمال خوب و بد خود مواجه 

)بهه ههر    :عَلَى عُرُوشِهَا وَیَقُولُ یَا لَیْتَنِی لَمْ أُشْرِکْ بِرَبِّی أَحَدًا خَاوِيَةٌکَفَّیْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِیهَا وَهِیَ 

هايى که در آن صر  کرده  خاطر هزينه ههاى آن نابود شد و او ب الهى فرا رسيد،( و تمام ميوه حال عذاب

و  ،در حالى که تمام باغ بر داربستهايش فرو ريختهه بهود  ، ماليد هاى خود را به هم مى بود، پيوسته دست

عَ الْکِتَـابُ فَتَـرَى   وُضِ وَ»(ا 90)الكه ن «گفت: اى کاش کسى را همتاى پروردگارم قرار نداده بودم مى

إِلَّـا   کَبِیةرَةًَوَلَـا   صَةغِیرَةًَالْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّا فِیهِ وَیَقُولُونَ یَا وَیْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْکِتَابِ لَا یُغَـادِرُ  

 ةاعمهال همه   ةنامه  و کتهاب ]= کتهابى کهه    :وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا یَظْلِمُ رَبوکَ أَحَـدًا  أَحْصَاهَا وَ

بينهى کهه از آنچهه در آن اسهت، ترسهان و       شود، پس گنهكاران را مهى  [ در آنجا گذارده مى هاست انسان

 ،گويند: اى واى بر ما! اين چه کتابى است که هيچ عمل کوچک و بزرگهى را فرونگذاشهته   هراسانند و مى

بيننهد و   اعمال خود را حاضهر مهى   ةممگر اينكه آن را به شمار آورده است؟! و )اين در حالى است که( ه

 (.96)الكه ن« کند پروردگارت به هيچ کس ستم نمى
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 هیتنب روش

روش در  نيه ا. البتّهه  ابهد ي یمآميز نباشند، ضرورت  ي ديگر موفّقيتها روش کهی صورتروش در  نيا

فَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ یُرَدو إِلَـى  قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْ: »رسانند یم انيز گرانيدبه  شتريب کهي است افرادمورد 

سهپس بهه سهوى     .ا کسى را که ستم کرده است، مجازات خواهيم کردگفت: امّ: رَبِّهِ فَیُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّکْرًا

 (.87)الكه ن« گردد و خدا او را مجازات شديدى خواهد کرد پروردگارش بازمى

کهه متربّهی   بيان شد، ضرورت مربّی خبير و دانا ي گذشته ها روشبا توجّه به آنچه در زمينة اصول و 

کهه   ابدي یمتوجّه به مربّی از آنجا ضرورت  .دينما یم، ضروري راهنمايی کندرسيدن به هد  را در مسير 

براي رشد و هدايت بهتهر دسهت بهه دامهان مربّهی ديگهري        ،باشد یمکه خود پيامبر  حضرت موسی )ع(

ضرورت توجّه به مربّی و تربيت او مورد توجّهه   در پايان ،بنابراين به آن اشاره شد. 11که در آية  شود یم

 گيرد. یمقرار 

 تیترببر  مربّی یرگذاریثأتی چهارم( مبنا

سر  يیتنهابه  تواند ینم یزندگبه راهنما دارد و بدون راهنما در مراحل  ازينهمواره  یآدم کهاز آنجا 

باشهد   یطيشهرا  يدارا ديبا مربّی .ديآ یمالزم  ريخبدانا و  مربّیبه وجود  ازين ي،رو نيااز  ،به سالمت برد

 مربّهی پهرورش  لزوم  ،تيتربدر باب  یحتماز امور  یكي ،رو نيااز  .کندرا فراهم  متربّی تيهداتا اسباب 

دادن  بهودن،  تو بها محبّه   يیشهكيبا  ی،و آگهاه  رتيبص :از جمله ،باشد یطيشرا يدارا بايد مربّیاست و 

 م با ارتباط متقابل و مشورتی.أي توبه وجود آوردن جوّ همراه با عدم اجبار، فرصت و آزادي بيان

وجود مربّی تا زمانی که فرد به درک روشنی از اهدا  زندگی خود و چگونگی رسهيدن بهه    ،بنابراين

 مه الً ا مراحل به يک شكل نيسهت  ةالبتّه نقش مربّی در هم ست.ا الزم و ضروري ،دست نياورده را ب آنها

 ي بشهارت و انهذار  هها  روشراحل ابتدايی و براي ايجاد ايمان، پيامبران که نقش مربّی را داشتند، از م در

عنهوان   همها پيهامبران را، جهز به    ...: وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِینَ إِلَّا مُبَشِّرِینَ وَمُنـذِرِینَ : »کردنهد  یماستفاده 

در مراحههل بههاالتر کمتههر و در  . همچنههين(91)الكههه ن ...« فرسههتيم دهنههده و انذارکننههده، نمههى بشههارت

 موسهی  ،ن اشاره شدداکه در باال ب ، عليهماالسّالم،در داستان موسی و خضر م الً ااست خاصّ يیها نهيزم

 دههد  یممورد توجّه قرار است،  رشد و هدايت باالتر که همانوجود مربّی را در مراحل باالي تربيت  )ع(

ا يعنی تا چه اندازه متربّی آماده و از قبل دانهش کسهب کهرده    ی داردمتربّ يها یژگيوکه اين بستگی به 

 .است
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 پروری مربّیاصل 

 پرورش مربّی بايد با توجّه به معيارها و خصايصی صورت گيرد از جمله:

 مربّی باید دارای بصیرت و دلسوزی باشد (1

خهاطر   هخواهى ب گويى مى :بِهَذَا الْحَدِیثِ أَسَفًا فَلَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَّفْسَکَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ یُؤْمِنُوا»

ر اين امر ميسّه  (.1)الكه ن« اگر به اين گفتار ايمان نياورند ،اعمال آنان، خود را از غم و اندوه هالک کنى

کهه ايهن    ميکنه  یمه سوي او دعوت بمگر در اثر اعتقاد و ايمان کامل به هد  خود و کسی که  شود ینم

   است.رت به هديهمان بص

 تشکیبایی و محبّ (1

وَالْعَشِیِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَیْنَاکَ عَنْهُمْ  بِالْغَةدَاةَِوَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُم »

ها رضاى او را خوانند و تن با کسانى باش که پروردگار خود را صبح و عصر مى ...:الدونْیَا الْحَیَاةِ زِينَةَتُرِیدُ 

 (.07)الكه ن...« خاطر زيورهاى دنيا، چشمان خود را از آنها برمگير هطلبند و هرگز ب مى

 عدم پیروی از گمراهان (9

و از کسانى که قلبشهان را   ... :وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِکْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَکَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا»...

فْهس پيهروى کردنهد و کارهايشهان افراطهى      همانها که از هواى نَ .اطاعت مكن ،خود غافل ساختيم از ياد

 (.08)الكه ن« است

 متربّیانارتباط متقابل با ( 3

در داسهتان ذوالقهرنين    تهوان  یمه اين امهر را   ةت و عمل از متربّی که نموناليّدر آن علم از مربّی و فعّ

)ذو القرنين(  :ی فِیهِ رَبِّی خَیْرٌ فَأَعِینُونِی بِقُوَّۀٍ أَجْعَلْ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُمْ رَدْمًاقَالَ مَا مَکَّنِّ»مشاهده نمود: 

مرا بها نيرويهى    .کنيد( گفت: آنچه پروردگارم در اختيار من گذارده، بهتر است )از آنچه شما پيشنهاد مى

 (.69)الكه ن « يارى دهيد، تا ميان شما و آنها سدّ محكمى قرار دهم

 در مجازات عجول باشد دینبا مربّی( 2

در  ديه نبانيهز   مربّهی  ،کنهد  ینمه همانگونه که خداوند به عنوان خالق و مدبّر عالم در مجازات عجلهه  

لَوْ یُؤَاخِذُهُم بِمَا کَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُـم   الرَّحْمَةِوَرَبوکَ الْغَفُورُ ذُو »مجازات عجول باشد: 
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آنهان را   خواسهت  یماگر  .و پروردگارت آمرزنده و صاحب رحمت است: وْعِدٌ لَّن یَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِالًمَّ

 يموعهد آنهان   يبهرا  یوله  ،فرستاد یم آنها يبراشان مجازات کند، عذاب را هر چه زودتر  به خاطر اعمال

 (.98)الكه ن« نخواهند داشت يفراراست که هرگز از آن راه 

 مربّیپرورش  یها روش

 ي زير بهره برد:ها روشاز  توان یمباال  يها یژگيوبا  یمربّيانپرورش  يبرا

 ینیگز سوهروش اُ

و قابل اجرا دانستا از جمله  رسّيمي امری را نيگز ي ا سوهاموربا انجام  توان یم کهگفت  ديبادر ابتدا 

قهدم   تيههدا ی چهون در راه  وله بودنهد،   م ل مها بشهر   زين آنها که ميکنی فمعرّي افرادرا  امبرانيپ نكهيا

قُلْ إِنَّمَا أَنَا »فرمايهد:   مشاهده کرد که می هيآ نيادر  توان یم. نمونة آن را دنديرسمقام  نياگذاشتند، به 

عَمَلًـا صَـالِحًا وَلَـا     بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ یُوحَى إِلَیَّ أَنَّمَا إِلَهُکُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن کَانَ یَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَـلْ 

)امتيازم اين اسهت کهه( بهه مهن وحهى       .بگو: من فقط بشرى هستم م ل شما: رَبِّهِ أَحَدًا بِعِبَاََةِیُشْرِکْ 

پس هر که بهه لقهاى پروردگهارش اميهد دارد، بايهد کهارى        .شود که تنها معبودتان معبود يگانه است مى

 (.660)الكه ن« گارش شريک نكندشايسته انجام دهد و هيچ کس را در عبادت پرورد

 آموزی ترغیب به علم

 ،وحهی بودنهد   ةکنند به آياتی اشاره کرد که پيامبران در حين اينكه خود ابالغ توان یم اين زمينهدر 

بهه   بيترغ(. 11)الكه ن  مانند حضرت موسی)ع( اگذاشتند ینمگاه طلب علم و دانايی را کنار  ولی هيچ

ها به همهة آن هنهوز دسهت     پذير نيست و انسان ز اين امر که علم خداوند پاياني بايد با آگاهی اآموز علم

ي ديگران و آنچه در گذشته ها افته، انجام گيرد. بنابراين، ما نبايد علم را تمام شده بدانيم و به ياند افتهين

)ر.کا  ، قناعت کنيم، بلكه به دنبال رشد بهتر باشيم، چهون علهم در حهال رشهد اسهت     ميا آوردهدست  به

قُل لَّوْ کَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّکَلِمَاتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَـدَ کَلِمَـاتُ   »(ا 180: 6010طباطبائی، 

بگو: اگر درياها براى )نوشتن( کلمات پروردگارم مرکّب شود، درياهها پايهان    :رَبِّی وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

از آنكه کلمات پروردگارم پايان يابهدا ههر چنهد هماننهد آن )درياهها( را کمهک آن قهرار         گيرد. پيش مى

 (.606)الكه ن  «دهيم
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 صبر و حوصله ، اعتقاد و بصیرت،برای ایجاد دلسوزی ها سوهاُاز استفاده 

ـ » زير است: نمونة آن در آيات وا بِهَـذَا الْحَـدِیثِ   فَلَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَّفْسَکَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ یُؤْمِنُ

خاطر اعمال آنان، خود را از غم و اندوه هالک کنى اگر بهه ايهن گفتهار ايمهان      هخواهى ب گويى مىً: أَسَفا

وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنْ کِتَابِ رَبِّکَ لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِـدَ مِـنْ دُونِـهِ    »(ا 1)الكه ن« نياورند

ههيچ چيهز سهخنان او را دگرگهون      .آنچه را از کتاب پروردگارت به تو وحى شهده تهالوت کهن    :مُلْتَحَدًا

 (.07)الكه ن« يابى سازد و هرگز پناهگاهى جز او نمى نمى

 سوه برای ارتباط متقابل بین مربّی و متربّیاستفاده از اُ

قَالَ مَا مَکَّنِّی فِیهِ : »فرمايد که می استا چنانآن در داستان ذوالقرنين در هنگام ساختن سد  ةنمون

)ذو القرنين( گفت: آنچهه پروردگهارم در اختيهار     :أَجْعَلْ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُمْ رَدْمًا بِقُوَّةٍرَبِّی خَیْرٌ فَأَعِینُونِی 

کنيد(! مرا با نيرويى يارى دهيد تها ميهان شهما و آنهها      من گذارده، بهتر است )از آنچه شما پيشنهاد مى

 (.69)الكه ن « قرار دهممحكم  يسدّ

 ی قبل از درمانریشگیپی و شناس فهیوظاستفاده از اُسوه به منظور پرورش 

اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن یُضَیِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِیهَا جِدَارًا یُرِیـدُ   قَرْيَةٍفَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَیَا أَهْلَ »

اى  باز به راه خود ادامه دادند تها بهه مهردم قريهه     :لَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَیْهِ أَجْرًاأَنْ یَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَا

)با اين  .ولى آنان از مهمان کردنشان خوددارى نمودند ،از آنان خواستند که به ايشان غذا دهند .رسيدند

پا داشت. )موسى( گفهت:   ا برخواست فروريزد و )آن مرد عالم( آن ر ( در آنجا ديوارى يافتند که مى،حال

 (.77)الكه ن «!خواستى در مقابل اين کار مزدى بگيرى )الاقل( مى

در اين آيه اقدام به ساخت ديوار به منظور جلوگيري از فروريختن و انجام عمل بدون دريافهت مهزد   

پيشگيري را قبهل از   باشد. البتّه تواند یموفايی مردم نكات قابل تأمّل براي مربّيان و متربّيان  در عين بی

قَیِّمًا لِّیُنذِرَ بَأْسًا شَدِیدًا مِن لَّدُنْهُ وَیُبَشِّرَ الْمُـؤْمِنِینَ الَّـذِینَ یَعْمَلُـونَ    : »اند دانستهجلب منفعت نيز 

هاى )آسمانى( ديگر است  در حالى که ثابت و مستقيم و نگاهبان کتاب :الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا

دهند، بشهارت دههد    بدکاران را( از عذاب شديد او بترساند و مؤمنانى را که کارهاى شايسته انجام مىتا )

به معناي پيشگيري در نظهر گرفتهه   « انذار»(. در اين آيه 0)الكه ن « که پاداش نيكويى براى آنهاست...

 (.606: 7، ج 6089شده است )قرائتی، 
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ـ با مربّـی  نکهیااستفاده از اُسوه به منظور  مفیـدی کـه در    امکانـات ی تمـام از  دی

 :کنداستفاده  اختیارش است،

ما به او در روى زمين قهدرت   :فَأَتْبَعَ سَبَبًا * إِنَّا مَکَّنَّا لَهُ فِی الْأَرْضِ وَآتَیْنَاهُ مِن کُلِّ شَیْءٍ سَبَبًا»

)پيهروى و اسهتفاده(   او از ايهن اسهباب،   . * گذاشهتيم  او و حكومت داديم و اسباب هر چيز را در اختيهار 

 (.89و  89الكه ن « )کرد...

 داشتن گرانیدبا  کسانبرخورد ی

آمده است و در روش ارتباط متقابل به آن پرداخته شده است، چون  نيذوالقرننمونة آن در داستان 

ت . حضهر کرد یم، با آنها با مدارا رفتار کرد یمي مختلفی که برخورد ها گروهدر اين داستان ذوالقرنين با 

چشهم، در   ةو فهروتن بهاش و در نگهاه و اشهار     يرو گشادهبا مردم : »ديفرما یمامير )ع( نيز در اين مورد 

باش تا زورمنهدان در سهتم تهو طمهع نكننهد و ناتوانهان از        كسانيسالم کردن و اشاره نمودن با همگان 

 (.91ن البالغه نهج) «نگردند وسأيمعدالت تو 

 کاربردی پیشنهادهای

استخراج نمهود.  تربيت آدميان راهبردهايی را براي  توان یمآنچه در اين مقاله بيان گرديد،  با توجّه به

 بدين گونه مورد توجّه قرار داد.در دو سطح  توان یماين راهبردها را 

هه  6 :ان را نسهبت بهه  روش تهذکّر، روش عبهرت و ... آدميه   ي موعظة حسهنه،  ها روشه با استفاده از 

 ه شناخت ماهيّت دنيا آگاه نماييم.0ه شناخت مقام خود و0مالک و مدبّر، شناخت خداوند به عنوان 

همواره بايد خداوند را نهاظر   انآدميکننده،  در زمينة شناخت خداوند به عنوان مالک، مدبّر و هدايت

بايد در گام نخسهت مقهام    آدميان ،اهللخليفةبر اعمال خود بدانند. در زمينة شناخت مقام خود، به عنوان 

دار نمايد. همچنين با  را خدشه آنهاد را باالتر از آن ببينند که خود را مشغول اموري دارند که کرامت خو

ان بايهد همهواره خهود را در معهرض آزمهايش      آدميه توجّه به ماهيّت دنيا که گذرا و براي آزمايش است، 

 ببينند.

مت بهه خداونهد اسهت، بايهد     انتخاب با انتخاب آگاهانه شغل و وظيفة خود که در واقع خددر مرحلة 

ی در پهيش از عمهل و   يهها  روشالتزام درونی را در خود ايجاد نمايند. در مرحلة عمل نيز با به کارگيري 
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ان را در گام نخست به ترغيب عمل و در گام دوم به انجام و حفظ عمل تهييج نمهاييما  حين عمل آدمي

 مانند:

 ی پیش از عملها روش

از گفتارهايی که بشارت به فرجام نيک و انهذار از انجهام عمهل ناشايسهت و     ه تبشير و انذار: استفاده 

 داشته باشد. آنهاي امدهايپ

ي خود را بروز دهند و در نتيجه، بهه  ها يیتواناان بتوانند يی که آدميها فرصت: ايجاد ها يیتواناه ابراز 

 مند شوند. کار خود عالقه

عالقه  اي باشد که افراد نسبت به شغل خود بی به گونه انوقعيّت: نبايد محيط پيرامون آدميه تغيير م

 شوند.

 ی حین عملها روش

ان انجام وظاي  را بر خود واجب دانسته و خود آدمياي باشد که  سازي: اين امر بايد به گونه ه فريضه

 نمايند. آنهارا همواره ملتزم به انجام 

 ارزيابی قرار دهند. بايد همواره اعمال خود را مورد آدميانس: ه محاسبة نَفْ

ان نتايج اعمال خود را همهواره پهيش   آدميي عبرت بايد ها روشه مواجهه با نتايج اعمال: با توجّه به 

 روي خود ببينند.

 گیری نتیجه

گر مستلزم آن است که در ابتهدا بهه تعريفهی از     به عنوان کتابی تربيتی و هدايت قرآن کريمانتخاب 

و نحوه و نگهرش و   قرآنيم. تعري  تربيت را بايد بر اساس هد  از نزول دست ياب قرآنتربيت از ديدگاه 

نسبت به مخاطبان خود تبيين کهرد. از ايهن روي، تعريه  تربيهت بهه عنهوان شهناخت         قرآنمعيارهاي 

خداوند و انتخاب او به عنوان مالک و مدبّر و عمل به فرامين الهی به منظور نشان دادن ايمان به خهدا از  

را تبيهين   قهرآن ازم ضروري اين تعري  خواهند بود. بدين گونه که شناخت، ههد  از نهزول   اسباب و لو

بر  قرآن. عمل نيز معياري است که دينما یم. انتخاب، نحوة انتخاب و ايمان به خداوند را تبيين دينما یم

توجّه قرار داد. . در گام دوم، بايد چگونگی تربيت را مورد سنجد یماساس آن ايمان پيروان خود را با آن 

ي تربيتی دست زد که خهود برآمهده از ههد  تربيهت     ها روشاز اين رو، بايد به استخراج مبانی، اصول و 

مبهانی شهامل مبنهاي شهناخت، انتخهاب، عمهل و       است و در راستاي تحقّق تربيت دينهی عمهل نمهود.    
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ت خداوند، خود و دنيها، اصهل   ي مورد نياز هر کدام، از جمله اصول شناخها تيّقابلپروري و اصول و  معلّم

يی که به منظور تحقّق هر کهدام  ها روشپروري و  انتخاب و التزام مبتنی بر عشق، اصل تقوا و اصل معلّم

 .الزم است ها تيّقابلاز اين اصول و 

ي شناخت شامل روش عبرت، روش تذکّر، موعظة حسنه، اعطاي بيهنش، تزکيهه. همچنهين    ها روش

ه تربيت سهلبیا يعنهی نفهی و زدودن    6تنی بر التزام شامل موارد زير است: ي پرورش انتخاب مبها روش

ه 6ي ايجاد تقوا شامل:ها روش دعوت به ايمان.ه تربيت ايجابی: 0. و دوستی نابجا با ديگران حبّانانيّت و 

حهين  ي ها روشه 0تغيير موقعيّت. ، ها يیتواناسازي(: تبشير و انذار، ابراز  ي پيش از عمل )زمينهها روش

 .هيتنب روشس، مواجهه با نتايج اعمال و سازي، محاسبة نَفْ عمل: فريضه

، اعتقهاد و  ايجهاد دلسهوزي   آمهوزي،  ی، ترغيب به علمنيگز سوهروش ا شامل:  مربّیپرورش  يها روش

اسهتفاده از ا سهوه بهه     ،سوه براي ارتباط متقابل بين مربّهی و متربّهی  استفاده از ا ، صبر و حوصله بصيرت،

ي قبل از درمان، استفاده از ا سوه ريشگيپی و شناس فهيوظر بشارت دادن، از ا سوه به منظور پرورش منظو

مفيدي که در اختيارش اسهت، روش تعلهيم حكمهت، روش     امكاناتی تماماز  ديبا مربّی نكهيابه منظور 

 داشتن. گرانيدبا  كساننگري و در نهايت، برخورد ي پرورش روحية وظيفه

 منابع و مخخذ

 .قرآن کریم

 تهران: انتشارات مدرسه. .نگاهی دوباره به تربیت اسالمی(. 6081باقري، خسرو. )

 . تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.هویّت علم دینی(. 6080ههههههههههههه . )

 بيت.. تهران: مؤسّسة فرهنگی منادي ترفلسفة تربیتی اسالم(. 6087شرفی، محمّدرضا. )

دفتهر انتشهارات    :قهم  ی.همهدان  يدباقر موسومحمّ ديّس ةترجم .زانیالم (.6010. )نيدحسمحمّ ديّ، سیطباطبائ

 ی.اسالم

 .قرآنيی از ها درستهران: مرکز فرهنگی . تفسیر نور(. 6089قرائتی، محسن. )

 . تهران: انتشارات ويرايش.شناسی شخصیّت روان(. 6088کريمی، يوس . )

 تهران: انتشارات دار الكتاب اإلسالميّه. .تفسیر نمونه(. 6076ناصر. ) مكارم شيرازي،

 .. به اهتمام صبحی صالح. بيروت ه لبنان: دارالكتاب اللّبنانیالبالغه نهج
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Principles and Methods of Islamic Education with an 
Emphasis on Surah Al-Kahf 

Mojtaba Poorkarimi Haveshaki  

Arian Nader Bigdeli


 
Abstract 

Mankind, in order to reach true and eternal happiness and prosperity is in need of a 
guide. In line with this notion, Quran, as the book of guidance, introduces as the purpose of 
its descent the delivery of mankind to the true final destination, which is [the concept of] 
nearness to God. Therefore, it seems imperative to identify and explain the principles and 
methods which are derived from the Quran and are suitable to mankind’s needs and 
existence, and to use these principles and methods for his prosperity. Through determining 
Quran as the pivotal point as an educational source, and choosing Surah Al-Kahf and 
extracting educational basics, principles and methods from it, this article aims to take a step 
forward as a part of this educational collection. [We aim to do this] through preparing this 
article with attention to the definition of education, the starting age of education, servitude [of 
God] as the final goal, and the extraction of various educational basics and principles. 
Moreover, principles include the principle of knowing [and understanding] God, self and the 
world, the principle of selection and commitment based on love, the principle of virtue 
[(taqvā)], and the principle of teacher training [and development]. We have also extracted the 
methods required to realize each of these principles and capabilities from this surah. 

Keywords: Quran, Surah Al-Kahf, basis, education principles and methods 
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Education based on Verses [from the Quran] and [the 
Sacred] Traditions in the Viewpoint of Martyr [Morteza] 

Motahari 

Mohammad Esmaeel Sheikhani  

Mohammad Javad Malakooti


 

Abstract 

The concept of education is one of the most important topics common amongst Islamic 
scholars and those of the West. In the West, from long ago, especially after the flourishing of 
the Greek school in the voices of Plato and Aristotle, much attention has been given to this 
subject. In Islam as well, the attention to the concept of education has a long history, which is 
due to the fact that Islam holds education in a valuable status and has great concerns toward 
this concept. Muslim scholars, in light of the nurturing and fostering teachings of Islam, have 
carried out many studies about mankind, his perfection, happiness and prosperity, and the 
ways to achieve perfection, and they have laid the foundation of systems of thought to provide 
answers to the questions about mankind and his education. In the contemporary era, figures 
such as Allameh Tabataba’i, Imam Khomeini, martyr [Morteza] Motahari and Sayyid 
Qutb, using mixed methods, with a comparative approach and an awareness of the new 
social, political, cultural and educational developments, stepped into this field. In this article, 
through invoking and utilizing Martyr Motahari’s thoughts and mindset, different 
dimensions of the subject of education, such as the concept and nature of education, Islam and 
education, and influential factors in education will be studied. 

Keywords: the Holy Quran, Traditions, Islam, education, martyr Motahari. 
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Wonders and Virtues of the Dhikr of “There is No God 
but Allah” in Verses of Quran and Sacred Traditions 

Ali Sroori Majd
 

Seyyed Amirhasan Alamulhoda
 

Abstract 

The present research is an effort to understand the literal and spiritual mysteries of the 
noble dhikr of “There is No God but Allah”, which, according to most Shiite and Sunni 
scholars, is one of the best and most beneficial dhikrs for a Muslim. The researcher, with his 
knowledge in the field of Quran and Hadith studies, aims to prove his claim through 
utilizing the Quran and Itrat [(the Ahl al-Bayt)], two precious memorials left by the Holy 
Prophet (pbuh). Many researches have been carried out regarding numerical issues in the I’jaz 
[(inimitability)] of “There is No God but Allah”, most of which are derived from personal 
taste and lack reliable scientific basis. However, [the question is] are the mysteries of this 
dhikr limited to numerical issues or do they include different types of I’jaz. Scholars, via 
careful examination of Quran and Sunnah, consider different aspects of I’jaz for this dhikr. 
In this research, it has been tried, through a comprehensive view toward numerous Shiite and 
Sunni resources about this dhikr, to unveil its mysteries as much as possible. 

Keywords: Quran, dhikr, There is No God but Allah, Interpretation, Hadith. 
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Ethical Framework of Investment from the Viewpoint of 
Verses from the Holy Quran and Sacred Traditions 

Amirkhadem Alizadeh

 

Ali Rahneshin  

Abstract 

In addition to extensive Islamic studies and texts in the field of conventional economics, 
some studies and research, based on different categorization of economics, have been carried 
out with the aim of studying the ethical foundations of Islamic economy. However, in the field 
of finances and investments, there has been no studies with an ethical approach to fiscal 
matters such as markets and novel financial instrument, and investment approaches and 
methods. This article, after studying the ethics of economy, will define the ethics of investment 
and the relation between ethics of investment and the present literature on ethics of economy. 
The main question in this article is that what are the requirements and the ethical and 
educational moral lessons of Islam about investment activities? Afterwards, with a process-
based approach to investment, and from the viewpoint of the Quran and Sacred Traditions, 
ethical topics and themes have been categorized as and studied in three main groups of pre-
investment, investment, and post-investment. Categorization of verses and Traditions, as well 
as devising a subject-based framework for ethics of investment are included in the findings of 
this article. 

Keywords: Quran, Sacred Traditions, investment, ethics of economy, ethics of investment. 
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Samples ofdevice of resemblance in Quran 

Esmaeel Tajbakhsh  

Abstract 

Resemblance is a well-known device in oratory. In this article, ten samples of the verses of 
the Holy Quran, in which resemblance has been used, are reviewed, and the views and 
analysis of interpreters and scholars specializing in Quran are explained. The main point is 
that the application of concepts such as ‘mind’, ‘conscience’, ‘ego’, ‘soul’, ‘ridicule’, 
forgetfulness’, ‘wile’, ‘deception’ etc. to the holy nature of God is not admissible, and, in case 
these concepts have emerged in the verses [of Quran], they have been used with for the sake of 
uniformity, similarity, and syntactic and rhetorical symmetry, which is one of the literary 
styles of this holy book. 

Keywords: Rhetoric, Oratory, resemblance, Quran, Interpretation 
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Imam Reza’s (as) Interpretative Methodology 

Alireza Fakhary

 

Abstract 

Interpretative methodology is one of the most important sciences in the field of Quran 
Studies, which can extract the understanding and interpretation of Quran through different 
methods. The interpreter’s degree of acquaintance with the author and the text also has a 
direct relation with this understanding. This feature in the majestic Infallibles (as), due to 
their closeness to the text of Quran and the realm of Wahy [(divine revelation)], increases the 
importance of studying interpretive Traditions in two dimensions. First, regarding the transfer 
of content and second, as acquiring a model from their interpretive method. Imam Reza’s (as) 
language and responses are with Quran and derived from it. Therefore, the need for an 
Infallible’s (as) explanation in interpreting the Quran is vital, and a disregard [towards their 
comments] will result in deviation and departure from the true meaning of the verses of 
Quran. Imam Reza’s (as) interpretative methodology has emerged in different types such as 
[in terms of] guidance, application of credibility, and application of practice and behavior, 
including the actions and behaviors of one’s own and others. In some instances, part of a verse 
has been invoked, instead of a whole verse or verses. It can be said that the interpretative 
methodology of the Infallibles (as), although in some instances can be modeled by others, does 
not have universality and cannot be extended to ordinary people. 

Keywords: Holy Quran, Imam Reza (as), interpretation, methodology, comprehensive 

implementation and application. 
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Sacrifice in Avesta and the Quran 

Abbas Ashrafi
 

Kobra Soltani Lorgani
 

Abstract 

The [underpinning] philosophy of the creation of mankind is worshiping of God, and one 
of the most ancient worshiping rituals common in all religions is [the act of] sacrifice. In the 
Holy Quran, sacrifice started from the time of Adam and has been regarded as one of the 
religious obligations [(Wājib)] and as a part of the rites of Hajj. In Ancient Persia, sacrifice 
existed before and from the times of Zarathustra, and was later banned and became to be 
known more as an offering. In Avesta, many people have been named who, in order to reach 
their desires, offered numerous sacrifices. Zoroastrians believe that it is an obligation unto any 
human to help others six five-day-long times (Gahanbar). This article, with a comparative 
approach, delves into the lexicology of sacrifice, sacrifice in Avesta, sacrifice in Quran, and the 
commonalities and differences of these two books. 

Keywords: Quran, Avesta, sacrifice, offering, rites of Hajj, Gahanbar. 
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