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 The growth of moral virtues and the elimination of vices is one of the most 

important goals of moral education in religious teachings, therefore, the verses 

and hadiths of the Infallibles (a.s) are full of principles and methods of moral 

education and because Tafsir Nemooneh has paid much attention to this 

important issue, the purpose of this study is to extract and analyze the principles 

and methods of moral education based on Tafsir Nemooneh. This research was 

done by descriptive and analytical method of conceptual analysis. In this 

research, first, the verses and narrations that refer to the principles and methods 

of moral education in Tafsir Nemooneh were extracted and categorized and 

analyzed based on educational principles and methods. A total of 14 principles 

and 33 methods as principles and methods of moral education were extracted 

from Tafsir Nemooneh. Some of the obtained principles of moral education 

were: change of appearance, inner transformation, perseverance and protection 

of the action, correction of circumstances. Also, some of the obtained methods 

of the principles of moral education were: self-indoctrination, self-imposition, 

giving insight, invitation to faith, duty-making, self-calculation, grounding, 

change of position, modeling, facing the consequences of actions, stimulating 

faith, affliction, adorning appearance, adorning the word, exaggerating 

forgiveness and repentance. Religious teachings have methodically guided 

human beings to gain moral virtues and eliminate moral vices by principles and 

methods. 
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 با روایات و آیات در اخالقی تربیت یها روش و صولا
 نمونه تفسیر بر تکیه

 
 زهرا ناصری

 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه شاهد، تهران، ایران آموخته دانش
  *رسول محمدجعفری

 ایران تهران، شاهد، استادیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه
 

 چکیده
در  اخالقی تربیت اهداف نیتر مهم از لیرذا زدودن و اخالقی فضائل رشد

های دینی است؛ از این روی آیات و روایات معصومان)ع( آکنده از اصول آموزه
جا که تفسیر نمونه به این مهم توجه های تربیت اخالقی است و از آنو روش

های پژوهش استخراج و تحلیل اصول و روششایانی داشته است، هدف این 
این پژوهش با روش توصیفی و  تربیت اخالقی بر اساس تفسیر نمونه است.

تحلیلی از نوع تحلیل مفهومی انجام گرفت. در این تحقیق ابتدا آیات و روایاتی 
های تربیت اخالقی اشاره دارند استخراج  که در تفسیر نمونه به اصول و روش

 این در ی و تحلیل شدند.بند دستهساس اصول و روش تربیتی گردیده و بر ا
 های تربیتاصول و روشعنوان  به روش 99اصل و  14 مجموع پژوهش، در

اخالقی به دست  تربیت برخی از اصول .شد استخراج نمونه از تفسیر اخالقی
 عمل، بر محافظت و مداومت باطن، تحوّل ظاهر، تغییر: از بودند  عبارت آمده

 اخالقی به دست آمده تربیت اصول های شرایط. همچنین برخی روش اصالح
 ایمان، به دعوت بینش، اعطای نفس، به تحمیل نفس، به تلقین: از بودند  عبارت
 با مواجهه سازی، اسوه موقعیت، تغییر سازی، زمینه نفس، محاسبۀ سازی، فریضه

 عفو و در مبالغه کالم، تزیین ظاهر، آراستن ابتال، ایمان، تحریک اعمال، نتایج
روشمند به  صورت بهها را هایی، انسانهای دینی با اصول و روشآموزه توبه.

 اخالقی رهنمون شده است.   لیرذابرخورداری از فضائل اخالقی و زدودن 
 تربیتی، اصول روایات، آیات، نمونه، تفسیر اخالقی، تربیت :کلیدی واژگان

 . تربیتی های روش
 26/9/1911 دریافت:تاریخ 

 21/7/1911 تاریخ پذیرش:
   rasulmohamadjafari@yahoo.com :مسئولنویسنده *

 

 مقدمه
 های دینی تربیت اخالقی چنان اهمیتی دارد که دردر آموزه

است:  شده یاد( ص)پیامبر بعثت هدف اخالق مکارم اتمام روایات
-لذا استخراج اصول و روش، (1)«االخالق مَکارِمَ لِاُتَمّمَ بُعِثتُ انَّما»

های مهم پژوهشی است و به های تربیت اخالقی یکی از بایسته
 تألیف آثار متعدد نیازمند است. 

 پرورش و یریکارگ به چگونگی معنای به اخالقی تربیت
 پسندیده صفات تثبیت و شکوفایی جهت انسان درونی استعدادهای

 رفتارهای نجاما جهت به( اخالقی های ظرفیت کردن رشد) اخالقی
 این که یا گونه به است، اخالقی لیرذا از گریز و اخالقی پسندیده
های روش و اصول. (2)درآید ملکهصورت  به انسان برای ها ویژگی

 ما به و هستند دستورالعمل دو هر زیرا باشند می سنخ یک تربیتی از
 باید چه نظر مورد مقصود و مقصد به رسیدن برای که گویند می

 کلی های دستورالعمل اصول، که است این در آن فرق امّا کرد؛
 . (9)باشند می تر یجزئ دستورالعمل ،ها روش و باشد می

برای تحلیل آیات و روایات تربیت اخالقی در چارچوب اصول و 
است، از  افتهی سامانهایی چند های تربیت اخالقی پژوهشروش

از  یاخالق تیترب یها اصول و روش یمبان یبررس» جمله مقاله
 یها اصول و روش ،یمبان»  نامه انیپا و «)ع(امام صادق  دگاهید

. اما یکی از «)ع( تیب پیامبر)ص( و اهل رهیدر س یاخالق تیترب

 طور بهتفاسیر برجسته معاصر که با استفاده از آیات و روایات 
گسترده به مباحث تربیت اخالقی پرداخته است، تفسیر نمونه، 

مکارم به همراه برخی دانشوران است، مقاله حاضر  اهللتألیف آیت
 استخراج و تبیین هببا روش توصیفی تحلیلی که در صدد آن است 

 نمونه بپردازد. ی در تفسیراخالق تیترب های اصول و روش
 

 هایافته
روایات  اتیاز آهایی که در ارتباط با تربیت اخالقی  اصول و روش

 .شوند با تکیه بر تفسیر نمونه مستخرج است، به شرح ذیل تبیین می
 
 ظاهر تغییر اصل -1

ظاهر انسان  باید انسان، باطن در تحول و تغییر برای اصل، این طبق
 برای نمونه .(4)شود فراهم او برای را کار این امکان تغییر یابد یا

 مُخْتالٍ کُلَّ یُحِبُّ ال اللَّهَ إِنَّ مَرَحاً الْأَرْضِ فِی تَمْشِ ال وَ» آیات طبق
 مسائل به لقمان( 11-19: لقمان«)مَشْیِکَ  فی اقْصِدْ وَ... فَخُورٍ

 جمله از است، پرداخته خویشتن و مردم با ارتباط در اخالقى
 خداوند که مرو؛ چرا راه زمین روى بر مغرورانه: است فرموده

 را اعتدال رفتنت راه دارد، در نمى دوست را مغرورى متکبر هیچ
 و درونى حاالت از حاکی تواند مى رفتن راه نوع. (7)کن رعایت
 و روحیات که چرا باشد، انسان شخصیت نشانه اناًیاح و اخالقى

 گاه و کند می پیدا انعکاس او اعمال همه یال البه در آدمی اتیخلق
 آنجا از و است دار ریشه روحیه یک از بیانگر کوچک عمل یک
 زمینه این در داده قرار توجّه مورد را زندگى ابعاد تمام اسالم که
 روش دو دارای ظاهر اصل(. 6)است نکرده فراموش را چیزى نیز

 . نفس به تحمیل روش -2 نفس، به تلقین روش-1 تربیتی است:
 
  نفس به تلقین روش -1-1

یا  سخنی آوردن زبان به طریق از که معناست این به نفس به تلقین
 . در(5)آید پدید ضمیر در آن مقتضای به تغییری انجام رفتاری،

 گوید، دروغ شما به تا نکنید تلقینگو  دروغ است: به آمده روایات
 است ممکن که دانستند نمى موقع آن تا یعقوب پسران که چرا

 این پدر که هنگامى و بخورد را او و کند حمله انسان به گرگ
 گاه این دارد که به روایت اشاره (9)آموختند او از گفت را سخن
 ندارد، انحرافى راه انتخاب و بهانه و عذر به توجه مقابل طرف

 ذکر که مختلفى احتماالت با خودتان که باشید مراقب باید شما
 . (1)ندهید نشان او به را انحرافى هاىراه کنید، مى
 
 نفس به تحمیل روش -1-2

 انجام به جوارح و اعضا باطن کراهت و گریزرغم  به که هنگامی
 گرفته قرار استفاده مورد نفس به تحمیل روش شوند وادار عملی
 فرموده زنان با مردان معاشرت کیفیت دربارۀ . خداوند(10)است
 تَکْرَهُوا أَنْ  فَعَسى کَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِنْ  بِالْمَعْرُوفِ عاشِرُوهُنَّ وَ: »است
 شما دارد امکان ، چون(11: نساء«)کَثِیراً خَیْراً فِیهِ اللَّهُ یَجْعَلَ وَ شَیْئاً
 شما پسند در که را آنچه و شده، دچار اشتباه خویش تشخیص در

 تا بنابراین باشد داده قرار بسیاری سود و خیر آن در خدا نیست
 و معروف به معاشرت که است بهتر نرسد شما استخوان به کارد
 که شود مى بسیار اینکه ژهیو به نکنید ترک را خوب رفتار

 و حب و دلیل بدون یها سوءظن دچار همدرباره  همسران
معموالً  موقع این درها  آن یها قضاوت و گردند جهتبى هاى بغض

 در ها بدى و بدى نگاهشان ها در خوبى که جایی تا ،ستین درست
 کردن، مدارا و زمان گذشت با ولى کند، مى جلوه خوبى نگاهشان

 . (11)گردد می روشن حقایق جیتدر به



  زهرا ناصری و همکار  70

 1911، بهار 1، شماره 4دوره   پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت  -نامه علمیفصل

  باطن تحوّل اصل -2
 را آن تواننشد، می پدیدار کسی ظاهر در مطلوب رفتاریهرگاه 

 اصول از ویژگی، یکی این اساس بر .دانست درونی وضعیتی از ناشی
« باطن تحول» اصل .باشد باطنی تحول ایجاد به ناظر باید تربیت
. (12)بود درونی تحول فکر به باید تربیت در که است آن بیانگر

 فرشتگان لهیوس به انسان اعمال محافظت از قرآن آیات در خداوند
 ما یَعْلَمُونَ*کاتِبِینَ کِراماً*لَحافِظِینَ عَلَیْکُمْ إِنَّ وَ: »است گفته سخن

 تعبیرات فرشتگان این خصوصیت . درباره(12-10: انفطار«)تَفْعَلُونَ
 از است، شده وارد اسالمى روایات در اى دهنده بیم و معنادار

مأمور  که اى فرشته دو: کرد سؤال( ع)کاظم امام از کسى: جمله
 زمان در او باطنى تصمیم و اراده از آیا باشند می انسان اعمال ثبت
: فرمود پاسخ در( ع)امام شوند؟ مىباخبر  همچنین ریکار خ یا گناه

: کرد عرض راوى باشد؟ می یکى عطر و آب فاضالب چاه بوى آیا
 نفسش کند خیر کار نیت آدمی که هنگامى: فرمود( ع)امام! خیر

مأمور  و) باشد می راستدر جهت  که اى فرشته! شود مى خوشبو
 او که برخیز: گوید مى چپ سمت فرشته به( است حسنات ثبت

 زبان داد انجام را آن که هنگامى و است کرده نیک کار به تصمیم
 آن و شد، خواهد او مرکب دهانش آب و فرشته، آن قلم انسان آن
 بو بد نفسش کند مى گناهى به تصمیم که زمانی اما کند، مى ثبت را

 بلند گوید مى راست سمت فرشته به چپ طرف مالئکه! شود مى
 انجام را آن که هنگامى و نموده، معصیت به تصمیم او که شو
را  آن و است او مرکب دهانش آب و فرشته آن قلم زبانش دهد مى

 نیّت که دهدمی نشان یخوب به حدیث این. (19)کند می ادداشتی
 درونش سرّ از فرشتگان و گذارد، مى اثر او ابعاد همۀ در انسان

 نباشند آگاه اگرقطعاً  و شوند، مى آگاه برون آثار لهیوس به
 تحوّل اصل. (14)کنند یادداشت یخوب به را انسان اعمال توانند نمى

 روش-2 بینش اعطای روش-1: تربیتی است روش دو دارای باطن
 . ایمان به دعوت

 
   بینش اعطای روش-2-1

 بنابراین. دارد او باورهای و اعتقادات در ریشه فردی هر رفتار
 و دارد پی در را مطلوب و رفتار درست صحیح، باورهای و عقاید
 در. آورد میبه وجود  را ناصحیح رفتار اشتباه و نادرست عقاید
 جاءَکُمْ قَد: »است گرفته قرار تصریح مورد بینش اعطای روش قرآن
 .(104: انعام«)فَعَلَیْها عَمِیَ فَلِنَفْسِهِ أَبْصَرَ مَنْ وَ فَمَنْ رَبِّکُمْ مِنْ بَصائِرُ
 گاهی و شده، برده کار به عقالنى و فکرى بینش درغالباً  بصائر،

 اطالق شود، می مطلب فهم و درک سبب که امورى همۀ به هم
 . (17)است گواه و شاهد و برهان معنى به آیه این گردد، مى
 
 ایمان به دعوت روش -2-2

 با عمل و زبان به اقرار و است قلبی اعتقاد و باور معنای به ایمان
 باشد می ایمان عالمت و دلیل ۀمثاب به خود که است جوارح و اعضا

 آیه. (16)« بِالْعَمَل إِلَّا  الْإِیمَانُ  یَثْبُتُ لَا: »آمده است احادیث در چنانکه
 تَعْمَلُونَ بِما اللَّهُ وَ أَنْزَلْنا الَّذِی النُّورِ وَ رَسُولِهِ وَ بِاللَّهِ فَآمِنُوا»

 طریق از رستاخیز براى را خود که دهد مى دستور .(9: تغابن«)خَبِیرٌ
 و پیامبر و خدا به اصل سه به ایمان کنید، مهیّا صالح عمل و ایمان
 .(15)باشد می درج آن در نیز دیگر اصول که قرآن

 
 عمل بر محافظت و مداومت اصل -9

 است عمل کیفیّت به ناظر محافظت، و کمیّت به ناظر مداومت،
 بر محافظت و دهد می نشان را استمرار عمل، بر مداومت چنانچه

. کند می گوشزد را آن ضوابط و شرایط مراعات و مراقبت عمل،

 پیوسته را( ظاهر یعنی) بدن جوارح و اعضا عمل، بر مداومت زیرا
 را( باطن جنبۀ یعنی) توجّه و هشیاری مراقبت، و دارد می کار به

، مانند آیات: (19) آورد می فراهم باطنی و ظاهری ضوابط به نسبت
  عَلى هُمْ والَّذِینَ... دائِمُونَ صَالتِهِمْ  عَلى هُمْ الَّذِینَ*الْمُصَلِّینَ ...إِلَّا»

 ویژگى، نخستین ، طبق این آیات(94-22: معارج«)یُحافِظُونَ صَالتِهِمْ
 متعال پروردگار درگاه با مستمر ارتباط که است شایسته های انسان
 انسان که نمازى شود، مى نیتأم نماز طریق از ارتباط این و دارند،

 را انسان جان و روح که نمازى دارد، مى باز منکر و گناه از را
 توجه این و اندازد یم خدا یاد به مدام را او و دهد مى پرورش

 و شهوات، دریاى در شدن غرق و غرور، و غفلت از مانع همیشگی
 که است روشن. شود مى نفس هواى و شیطان چنگال در اسارت
 نماز حال در همیشه که ستین این نماز بر  مداومت از منظور
 انجام را نماز مشخص اوقات در که است آن منظور بلکه باشند

 به دیگر بار شایسته های انسان دربارۀ وصف آخرین دهند. در
 بود، نماز از نیز آن آغاز کهگونه  همان گردد، مى باز نمازمسئله 

 اصل. (11)«کنند مى محافظت را خود نماز که کسانى: »فرماید مى
 روش -1: تربیتی است روش دو دارای محافظت و مداومت

 . نفس محاسبۀ روش -2 سازیفریضه
 
  سازی فریضه روش -9-1

، (77: زمر«)رَبِّکُمْ مِنْ إِلَیْکُمْ أُنْزِلَ ما أَحْسَنَ اتَّبِعُوا وَ»: طبق آیه
 بعضى باشد می مختلف شده نازل پروردگار سوى از که هایی فرمان

 مشتمل بعضى و مستحبات، نیز بعضى و واجبات به دعوتها  آن از
 و واجبات انتخاب «أَحْسَنَ» از منظور باشد، می مباحات اجازه بر

 . (20)است ها مراتب آن به توجّه با مستحبات
 
 نفس محاسبه روش -9-2

 هرکس که است مسلمانان ما دینی دستورات از یکی نفس محاسبۀ
 از آدمی شود می باعث کار این و کند ارزیابی را رفتارش و اعمال

 که است ایشیوه نفس محاسبۀ روش واقع در نکند غفلت اعمالش
 در خداوند. آورد می وجود به را عمل بر محافظت و مداومت خود
 فَرَآهُ عَمَلِهِ سُوءُ لَهُ زُیِّنَ فَمَنْ أَ: »است فرموده فاطر سوره 9 آیه

 خوب را آن و شده، تزیین او براى بدش عمل که کسى آیا:» «حَسَناً
 هست که چنان آن را واقع که است کسى همانند«)بیند مى زیبا و

 گویى کند، نمى بیان حاًیصر را آن مقابل نقطه آیه، این در( یابد؟ مى
 که را مختلفى امور که بدهد زیادی فرصت شنونده به خواهد مى
 و بیشتر و کند مجسم خویش نظر در باشد مقابل نقطه تواند مى

 افراد همانند کسى چنین آیا بگوید خواهد مى گویى بفهمد بیشتر
 همواره که است یدالن پاک همانند کسى چنین آیا! است؟ نیب واقع

 . (21)مشغولند؟ خود نفس محاسبه به
 
 شرایط اصالح اصل -4

 اجتماعی و زمانی مکانی، شرایط ازاعم  محیط، گوناگون شرایط
 لحاظ از هم آدمی عبارتی به دارد بسزایی تأثیر انسان، زندگی در

. گیرد می قرار محیط تأثیر تحت ظاهر جهت به هم و باطن
 اصالح به باید نادرست افکار از بسیاری بردن بین از برای بنابراین
 آمده یونس داستان در نمونه برای. (22)پرداخت محیطی شرایط

 سراغ به الهى مجازات که گردید موجب قومش نافرمانى که است
 و دید نمى هدایت قابل راها  آن هم( ع)یونس حضرت و بیایدها  آن

 از یکى ناگهان امّا کرد، ترک را آنان دانست مى عذاب استحقاق
 و نمود جمع را آنان کرد، مشاهده را عذاب آثار که قوم دانشمندان

 هایش نشانه که مجازاتى و پذیرفتند ها آن همۀ کرد، دعوت توبه به
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 إِیمانُها فَنَفَعَها آمَنَتْ قَرْیَۀٌ کانَتْ ال فَلَوْ: »شد برطرف بود شده ظاهر
 وَ الدُّنْیا الْحَیاۀِ فِی الْخِزْیِ عَذابَ عَنْهُمْ کَشَفْنا آمَنُوا لَمَّا یُونُسَ قَوْمَ إِلَّا

 سه دارای شرایط اصالح اصل. (29)(19: یونس«)حِینٍ  إِلى مَتَّعْناهُمْ
 موقعیت تغییر روش -2 یساز نهیزم روش -1: تربیتی است روش

 .سازی اسوه روش -9
 
 یساز نهیزم روش -4-1

 و حاالت کننده لیتسه که را پیش، شرایطی از باید روش این طبق
 دگرگون مقتضی نحو به ، هستند نامطلوب یا و مطلوب رفتارهای

وَ لکِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ »برای نمونه خداوند فرموده است:  .(24)گردد
إِلَیْکُمُ الْإِیمانَ وَ زَیَّنَهُ فِی قُلُوبِکُمْ وَ کَرَّهَ إِلَیْکُمُ الْکُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ 

کند که  ی روشن مىخوب به(. آیه این نکته را 5حجرات: «)الْعِصْیانَ
باشد. از  رشد و هدایت میهاى  کار خداوند به وجود آوردن زمینه

دهد، و قرآن که پیامبر)ص( را در میان مردم قرار می سو کی
ی دیگر عشق به از طرفکند و  برنامه هدایت و نور است نازل مى
سازى در درون  زمینه عنوان بهایمان و بیزارى از کفر و گناه را 

گیرى را به خود فرد واگذار  دهد ولى عاقبت تصمیم ها قرار مى دل
 . (27)کند کرده و تکالیف را در این زمینه تشریع مى

 تیموقع تغییر روش -4-2
 مبدأ اجتماعی و مکانی زمانی، مختلف شرایط که آنجا از

 حاالت ایجاد برای است، انسان بر متفاوت های تأثیرگذاری
 تغییر دچار مزبور شرایط با را انسان روابط است الزم مطلوب

 انتخاب خداوند از سوره مائده 106آیه برای مثال در . (26)سازد
 که است آن علتش شهادت دادن سخن گفته است، براى نماز وقت
 وَ الْفَحْشاءِ عَنِ  تَنْهى الصَّالۀَ» اقتضای به یخداترس روح

 و زمانى موقعیت و شود، مى بیدار انسان در( 47: عنکبوت«)الْمُنْکَرِ
 . (25)آورد می وجود به حق یسو به او در توجهى مکانى

 
 سازی اسوه روش -4-9

 قرار متربّی معرض در مناسبی الگوی مربّی سازی، اسوه روش در
 کشیده مطلوب رفتاری سمت به آن از پیروی با متربّی تا دهد می

 تمام در بلکه میدان این درتنها  نه شما براى سرمشق بهترین. شود
 و مقاومت او، عالى روحیات است، پیامبر)ص( شخص زندگى،
 مسلط و خدا به توجّه و اخالص و درایت و هوشیارى او، شکیبایى

 مشکالت، و ها یسخت برابر در نزدن زانو و حوادث بر او بودن
 (.29)باشد مسلمانان همۀ براى الگویی تواند مىهرکدام 

 
  مسئولیت اصل -7

 از یریرپذیتأث برابر در مقاومت ویژگی بر دو مسئولیت اصل
 از. است استوار آن بر یده جهت و یرگذاریتأث و بیرونی شرایط

 تبعیت درونی الزامات از بیرونی شرایطدر برابر  آدمی اگر رو این
در . (21)گویند می تکلیف احساس یا مسئولیت احساس آن به کند

 مَا عَلَیْها وَ کَسَبَتْ ما لَها: »سوره بقره آمده است 296آیه 
 در و چیند مى را خود بد و خوب عمل حاصل کسى هر ،« اکْتَسَبَتْ

. شد خواهد روبرو آن عواقب و نتایج با دیگر جهان و جهان این
 خویش کار عواقب و خود  مسئولیت به را مردم بیان این با فوق آیه

 از دیگرى موهومات و طالع و اقبال و جبر افسانه بر و کند می آگاه
 باطل خط اند کرده پا و دست خود تبرئه براى کسانی که قبیل این
 روش -1: تربیتی دارد روش سه تیمسئول اصل(. 90)کشد مى

 . ابتال روش -9 ایمان تحریک روش -2 اعمال نتایج با مواجهه
 
 

  اعمال نتایج با مواجهه روش-7-1
 او که آن نخست: دارد حالت دو اعمال نتایج با مواجهه در انسان

 با خودش که آن دوّم و کنند می آگاه اعمال پیامدهای به نسبت را
 ترمطلوب و کارآمدتر یدوم که شود میرو  روبه اعمال نتایج
 أَلْزَمْناهُ إِنسانٍ کُلَّ وَ: »است آمده اسراء سوره 19 آیه در(. 91)است
 تعبیر «مَنْشُوراً یَلْقاهُ کِتاباً الْقِیامَۀِ یَوْمَ لَهُ نُخْرِجُ وَ عُنُقِهِ فِی طائِرَهُ

( او گردن در)«عُنُقِهِ فِی»  تعبیر و( ایم ساخته او مالزم)«أَلْزَمْناهُ»
 و دنیا در آن نتیجۀ و آدمی اعمال که باشد می این بر علّت همه

 و دار عهده حال همه در باید و شد نخواهد جدا او از آخرت
 . (92)باشد آن مسئول

 
  ایمان تحریک روش -7-2

. دارند ایمان خدا به که باشد می افرادی مختص ایمان تحریک روش
. آورد در جنبش به را درونی بالقوّه نیروی توان می ایمان ۀلیوس به

 احساس یا و مسئولیت احساس همان نتیجۀ جنبش این آمدن پدید
 اتَّخَذُوا الَّذِینَ تَتَّخِذُوا ال آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا»در آیه . (99)است تکلیف
 أَوْلِیاءَ الْکُفَّارَ وَ قَبْلِکُمْ مِنْ الْکِتابَ أُوتُوا الَّذِینَ مِنَ لَعِباً وَ هُزُواً دِینَکُمْ

 فرمان مؤمنان به خدا (75: مائده«)مُؤْمِنِینَ کُنْتُمْ إِنْ اللَّهَ اتَّقُوا وَ
 دوری دوست عنوان به دشمنان و منافقان انتخاب از که دهد مى

 این فلسفه به دادن توجّه وها  آن عواطف تحریک براى منتها کنید،
 کهها  آن اید آورده ایمان که کسانى اى:  فرماید مى چنین حکم،

 از کهها  آن چه گیرند، مى بازى به یا و مسخره باد به را شما آئین
 هستند، منافقان و مشرکان از کهها  آن چه و هستند کتاب اهل

 . (94)مکنید انتخاب دوست عنوان به را آنان از کدام چیه
 
  ابتال روش -7-9

 قرار آزمایش و بال دچار را ها انسان تربیت، مقام در خداوند
 در که راحتی و غنا با یا و دشواری و تنگدستی با یا دهد می

 در (97)شکر به راحتی و غنا در و شود می آزموده صبر با تنگدستی
 گروهی بود شده بیمار امام که است آمده( ع) على امام از حدیثى

 حالتان» کردند: عرض بودند آمده عیادتش به( یاران و) برادران از
 سخن این: گفتند! باشد می شر: فرمود مؤمنان؟ امیر اى است چطور
 شما ما گوید مى متعال خداوند: فرمود امام. نیست شما مثل شایسته

 إِلَیْنا وَ فِتْنَۀً الْخَیْرِ وَ بِالشَّرِّ نَبْلُوکُمْ»کنیم:  مى امتحان خیر و شر با را
 شر و نیازى بى و باشد می تندرستى خیر ،(97: انبیاء«)تُرْجَعُونَ
 از با استفاده تعبیر را امام علی)ع( این (96)باشد می فقر و بیمارى

 . (95)است  کرده انتخاب قرآن
 
  آراستگی اصل -6

 عرضه را آنچه صورت باید تربیت، جریان در آراستگی اصل طبق
شود، خداوند  برانگیخته نیز ها رغبت تا باشد زیبا و نیک شود می
(: 91: اعراف«)مَسْجِدٍ کُلِّ عِنْدَ زِینَتَکُمْ خُذُوا آدَمَ بَنِی یا» فرماید:می

 خود با مسجد به رفتن هنگام به را خویش زینت! آدم فرزندان اى»
 باشد جسمانى یها نتیز به اشاره هم تواند مى جمله این ،«بردارید

 کردن شانه و تمیز، و پاک و مرتب یها لباس پوشیدن شامل که
 شامل تواند می هم و باشد، ها آن مانند و عطر بردن کار به و موها،

 و اخالقى ملکات و انسانى صفات یعنى باشد، معنوى یها نتیز
تربیتی  روش دو دارای آراستگی اصل. (99)اخالص و نیّت صدق
 . کالم تزیین روش -2 ظاهر آراستن روش -1: است
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 1911، بهار 1، شماره 4دوره   پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت  -نامه علمیفصل

  ظاهر آراستن روش -6-1
تنها  نه آن، مانند و عطرها، انواع استفاده متناسب، و زیبا یها لباس

 و است، شده سفارش نیز آن به بلکه شده شمرده جایز اسالم در
 تاریخ در مثال برای. است شده نقل زمینه این در بسیاری روایات
 نماز برای که هنگامى است آمده ( ع)حسن امام زندگى

 چرا کردند سؤال پوشید مى را خود یها لباس بهترین خاست برمى
 و باشد می زیبا خداوند: »فرمود پوشید؟ مى را خود لباس بهترین
 براى زیبا لباس من دلیل، همین به و دارد می دوست هم را زیبایى

است:  داده خداوند فرمان هم و پوشم مى خداوند با نیاز و راز
 به را خویش زینت (91)(91اعراف: «)مَسْجِدٍ کُلِّ عِنْدَ زِینَتَکُمْ خُذُوا»

 . (40)بردارید مسجد به رفتن هنگام
 
   کالم تزیین روش -6-2

 و است شده نازل ها انسان تربیت برای و خداست سخن که قرآن
 آالءِ فَبِأَیِّ» آیه تکرار است شده گرفته به کار تعابیر زیبا آن در

 آهنگ کوتاه یها مقطع در الرحمان، سوره در «تُکَذِّبانِ رَبِّکُما
 در زیبایش محتواى با چون و است داده سوره به زیبایى و جالب

 جاى بنابراین است، کرده پیدا یا کننده رهیخ جاذبه و شده آمیخته
 که است شده بیان( ص)پیامبر از حدیثى در که باشد نمی تعجّب
 جل الرحمن سورۀ القرآن عروس و عروس ء شی لکل »: فرمود
 سوره قرآن عروس و است عروسى چیزى هر براى»: (41)«ذکره

 . (42)«است الرحمان
  فضل اصل -5

 موازنه عدم باید تربیتی رابطه در که است آن از حاکی فضل، اصل
 او باوفور  به انسان، تربیت مقام در خود خداوند. داد قرار الگو را
 واجب خود بر را رحمت و فضل اساساً و کند یم رفتار فضل به

 بَشِّرِ وَ: »است فرموده خداوند نمونه برای (.49)است گردانیده
 اینکه به . اشاره(45: احزاب«)کَبِیراً فَضْالً اللَّهِ مِنَ لَهُمْ بِأَنَّ الْمُؤْمِنِینَ
 مؤمنان خوب اعمال پاداش به محدود تنها پیامبر)ص( تبشیرمسئله 

 که بخشد مىها  آن به خود فضل ازقدر  آن خداوند بلکه شود، نمى
 فضل اصل(. 44)زند مى هم بر یکل به را پاداش و عمل بین توازن
 توبه، روش -2 عفو، در مبالغه روش -1: تربیتی روش چهار دارای

 . است پاداش در مبالغه -4 تبشیر، روش -9
  عفو در مبالغه روش -5-1

 را او متربّی خطای ارتکاب از بعد سریع نباید مربّی فضل اصل طبق
 کند عفو را متربّی باید ابتدا روش اینموجب  به بلکه کند مجازات

 ما وَ»خداوند فرموده است: (. 47)کند هم مبالغه مورد این در حتی
: شوری«)کَثِیرٍ عَنْ یَعْفُوا وَ أَیْدِیکُمْ کَسَبَتْ فَبِما مُصِیبَۀٍ مِنْ أَصابَکُمْ

 رگى هیچ»شده است:  نقل در تبیین این آیه خدا رسول ، از(91
 را عضوى چوبى و لغزد نمى قدمى و آید نمى سنگى به پا و جهد نمى
 عفو خدا آنچه و است گناهى سبب به آنکه مگر خراشد، نمى
 دنیا در را گناهش عقوبت خدا که هر پس است؛ بیشتر کند، مى

 (. 45()46«)نیست او بر عقابى قیامت در بشتاباند،
 
 توبه روش -5-2

 أَنَّ یَعْلَمُوا لَمْ أَ»دارد، مانند نزول آیه  بسیار گفتار توبه درباره قرآن
 از نفر در شأن سه (104: توبه«)عِبادِهِ عَنْ التَّوْبَۀَ یَقْبَلُ هُوَ اللَّهَ

 همراه به رفتن و تبوک جنگ در شرکت که از مسلمانان
 که نگذشت زمانی زدند، سرباز تنبلى و ضعف جهت به پیامبر)ص(

  مدینه به تبوک جنگ از پیامبر)ص( که زمانی. شدند نادم
 پیامبر)ص( اما کردند، یعذرخواه و رسیدند خدمتش گشت،برمی
 که داد فرمان مسلمانان به و نگفت سخنها  آن با جمله یک حتّى

 پیوسته و گذشت شکل این به مدّتى. نگوید سخنها  آن با کس چیه
 (. 49)شد واقع قبول موردها  آن توبه که این تا کشیدند مى انتظار

 
  تبشیر روش -5-9

 یها حرکت و تربیتى هاى انگیزه از مهمى قسمت انذار و بشارت
 خیر کار انجام برابر در باید هم انسان دهد، مى تشکیل را اجتماعى

 بیشترى آمادگى تا ببیند کیفر زشت کار برابر در هم و شود تشویق
 در. کند پیدا دوّم مسیر در نگذاردن قدم و اوّل مسیر به رفتن براى
 گاهى حتى گرفته، قرار هم کنار در بشارت و انذار قرآن، آیات

 و بحث مورد آیه مانند است، کرده پیدا تقدم انذار بر بشارت
 وَ نَذِیرٌ إِلَّا أَنَا إِنْ» آیه: مانند شده است، مقدّم بشیر بر نذیر گاهی
 قرآن، آیات بیشتر در چند هر (،199)اعراف: «یُؤْمِنُونَ لِقَوْمٍ بَشِیرٌ

 که باشد این جهت به دارد امکان نیز این شده داشته مقدّم بشارت
گرفته  سبقت او غضب و عذاب بر خدا رحمت مجموع، در

 . (41)است
 
 پاداش در مبالغه روش -5-4

 معیار فرد اعمال بهترین دادن  پاداش برای روش، اینبر اساس 
 نادیده جانبی کمبودهای و ها ضعف و گیرد قرار پاداش و قضاوت
 عدالت مرز از تواند می فردی، چنین به پاداش. شود گرفته

 وَ عَمِلُوا ما أَحْسَنَ اللَّهُ لِیَجْزِیَهُمُ»برای مثال طبق آیه  .(70)درگذرد
 خدا ،(99: نور«)حِسابٍ بِغَیْرِ یَشاءُ مَنْ یَرْزُقُ اللَّهُ وَ فَضْلِهِ مِنْ یَزِیدَهُمْ

 حتى دهد، مى پاداش اعمالشان بهترین سنجش بر را اعمال همۀ
 پاداش در اعمال بهترین ردیفهم شانمتوسط و تیاهم کم اعمال

 مقام در که چرا نیست، دور خداوند فضل از این و بود خواهد
 منصب به که هنگامى اما است، ضرورى برابرى مجازات و عدالت

 . (71)شود یم اندازهبیها  بخشش و مواهب رسد مى کرم و فضل
 
  عدل اصل -9

 مظهر که آید فراهم تربیتی نظام در ییها روش باید عدل اصل طبق
 تقوا به ، لذا فرمان(72)باشد متربی و مربی میان توازن برقراری

 با منافاتى هیچ (16: تغابن«)اسْتَطَعْتُمْ مَا اللَّهَ فَاتَّقُوا: »توانایى ۀانداز به
 ،«تُقاتِهِ حَقَّ اللَّهَ اتَّقُوا: »گوید مى که نداردعمران  آل سوره 102 آیه

و  است، انسان توانایى و قدرت ۀانداز به تقوا حقّ کردن ادا زیرا
 تالش همۀ آدمی که است این هدف ندارد، معنى یطاق ال ما تکلیف

 روش سه دارای عدل، اصل. (79) بگیرد کار به طریق این در را خود
 روش -9 انذار روش -2 وسعقدر  به تکلیف روش -1: تربیتی

 . است خطاقدر  به مجازات
 
 وسعقدر  به تکلیف روش -9-1

 افراد که چرا است اش ییتوانا و وسع حدّ در تکالیف روش این طبق
 إاِلَّ نَفْساً اللَّهُ یُکَلِّفُ ال» آیه. است متفاوت هم با وسعشان

 و وظایف که کند مى دییتأ را عقلى حقیقت این (296: بقره«)وُسْعَها
 باشد نمی ها انسان توانایى میزان از تر عیوس وقت چیه الهى تکالیف
 شود و می مقیّد و تفسیر آیه همین با احکام تمام گفت باید بنابراین

 روشن یابد، مى اختصاص است آدمی قدرت تحت که مواردى به
 قانون این از غیر تواند نمى دادگر و حکیم گذار قانون یک است
 . (74)کند وضع

 
 انذار روش -9-2

 و بشارت پیامبر)ص( طریق از را ها انسان تربیت، مقام در خداوند
: سبأ«)لَکُمْ نَذِیرٌ إِلَّا هُوَ إِنْ» آیه بر اساس وجود این با کند، می انذار
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 درست است، شده خالصه انذار مسأله در پیامبر)ص( رسالت( 46
 بیشتر که را آنچه ولى دارد، هم بشارت رسالت پیامبر که باشد می

در  بنابراین است، انذارمسئله  کند مى حرکت به مجبور را انسان
 بیان پیامبر)ص( وظیفه تنها عنوان به نیز قرآن آیات از دیگر برخی

 . (77)شده است
 
 خطاقدر  به مجازات روش -9-9
 در قیامت شدید و سخت کیفرهاى وجود است ممکن که آنجا از

( 26: نبأ«)وِفاقاً جَزاءً»خداوند در آیه  آید، عجیب بعضى نظر
 . (76)است ها آن اعمال مناسب و موافق مجازاتى که است فرموده

 
 عزت  اصل -1

 نباید مؤمن که است شده دیتأک مسأله این بر های دینیآموزه در
 هم او باشد عزیز او خواسته خدا کند، مهیّا را خودذلت  لیوسا

( ع)صادق امام از حدیثى در کند، تالش بایدعزت  این حفظ براى
 آمده (9منافقون: «)لِلْمُؤْمِنِینَ وَ لِرَسُولِهِ وَ الْعِزَّۀُ لِلَّهِ وَ» آیه تفسیر در

 کوه از مؤمن بود نخواهد ذلیل و باشد عزیز می مؤمن:  »است
 امکانها  کلنگ با را کوه که چرا است تر صالبت پر و استوارتر

 .(75)«گردد نمی کنده مؤمن دین از چیزى ولى دارد کردن سوراخ
  توانایی، ابراز روش -1: تربیتی است روش دو دارای ،عزت اصل

 . تغافل روش-2
 
 توانایی ابراز روش -1-1

 است، شده توصیه ها توانایی ابراز اسالم، تربیتی های شیوه در
 اما و(: »11: ضحی«)فَحَدِّثْ رَبِّکَ بِنِعْمَۀِ أَمَّا وَ: »فرماید مى خداوند

 شده نیز نقل( ص)پیامبر از«. کن بازگو را پروردگارت یها نعمت
 ارزانی اى بنده به نعمتى که هنگامى خداوند: »فرمود که است

 . (71()79)«ببیند او بر را نعمت آثار دارد دوست بخشد می
 
 تغافل روش -1-2

 وَ النَّبِیَّ یُؤْذُونَ الَّذِینَ مِنْهُمُ وَ: »است آمده توبه سوره 61 آیه در
 گوش معنى به« أُذُن» در آیه ،«لَکُمْ خَیْرٍ أُذُنُ قُلْ أُذُنٌ هُوَ یَقُولُونَ
 دهند نیز مى گوش دیگران حرف به خیلی که افرادی به ولى است،
 وجود که- را( ص)پیامبر قوّت نقاط از یکى منافقان. شود مى اطالق

 نشان ضعف نقطه عنوان به -باشد می الزمکامالً  رهبر یک در آن
 محبوب، رهبر یک که داشتند غفلت تیواقع این از و دادند مى

 عذرهاى امکان حدّ تا و دهد نشان رامحبت  و لطف نهایت باید
 حقیقت در نکند. آشکار راها  آن عیوب مورد در و بپذیرد را مردم

 و ظاهر حفظ برنامۀ یکى: دارد برنامه گونه دو پیامبر)ص(
 به اول مرحله در عمل، مرحلۀ در دیگرى و درى پرده از جلوگیرى

 در ولى کند، نمى انکارظاهراً  و دهد، مى گوش همه های گفته
 سخنان و پیشنهادها و خدا های دستور به او توجّه تنها عمل هنگام
 باشد، گونه نیا باید بین واقع رهبر یک و باشد، میگو  راست مؤمنان

 . (60)ندارد امکان راه این از جز جامعه منافع نیتأم و
 

 تعقل  اصل -10
 صفات از یکى که قرآنیکی از اصول مهم تربیتی تعقل است، چنان

 کُنَّا لَوْ قالُوا وَ: »است کرده بیانتعقل  و تفکّر نداشتن را دوزخیان
 اصل این(. 61()10 :ملک)«السَّعِیرِ أَصْحابِ فِی کُنَّا ما نَعْقِلُ أَوْ نَسْمَعُ
 تعلیم روش -2 تزکیه روش -1: تربیتی است روش دو دارای

 . حکمت
 

 تزکیه روش -10-1
 نتیجه به یدرپ یپ و مهم سوگندهاى این تمام از در سوره شمس بعد

 نفس کس هر که ها نیا به سوگند: و فرموده است پرداختهها  آن
: شمس«)زَکَّاها مَنْ أَفْلَحَ قَدْ»است:  رستگار کند تزکیه را خویش

 و کند تربیت را خویش نفس که است کسى آن از ، رستگارى(10
 و گناه و شیطانى یوخو خلق به آلودگى از و دهد نمو و رشد

 .(62)سازد پاک کفر و عصیان
 

 حکمت تعلیم روش -10-2
 آن یریکارگ به مأمور را پیامبرش خداوند که تبلیغی روشی اولین
 وَ بِالْحِکْمَۀِ رَبِّکَ سَبِیلِ  إِلى ادْعُ: »است حکمت است، کرده

 ، حکمت(127: نحل«)أَحْسَنُ هِیَ بِالَّتِی جادِلْهُمْ وَ الْحَسَنَۀِ الْمَوْعِظَۀِ
 معنای به واقع در و باشد می استدالل و منطق و دانش و علم معنى به

 فساد از منع استدالل و منطق و دانش و علم که آنجا از و آمده منع
 . (69)است شده گفته حکمت آن به شود می انحراف و

  تذکّر اصل -11
 این به اشاره ،(77: ذاریات«)الْمُؤْمِنِینَ تَنْفَعُ  الذِّکْرى فَإِنَّ ذَکِّرْ وَ» آیه

 سخنان منتظر در کنار و گوشه در اى آماده دلهاى که دارد
 اند برخاسته حق برابر در مخالفت به گروهى اگر است،( ص)پیامبر
 نینش دل سخنان و دارند اشتیاق دل و جان از دیگرى گروه

 تذکّر، اصل. (64)گذارد مى آنان نفوس در را خود ریتأث پیامبر)ص(
 روش -2 حسنه موعظۀ روش -1: تربیتی است روش سه دارای

 . یآموز عبرت روش -9 ها نعمت یادآوری
 

  حسنه موعظه روش -11-1
استفاده از  حق بههای توصیه شده قرآن برای دعوت یکی از روش

 الْمَوْعِظَۀِ وَ بِالْحِکْمَۀِ رَبِّکَ سَبِیلِ  إِلى ادْعُ»روش موعظه است: 
آدمیان استفاده  از عواطف طبق این روش باید ،(127: نحل«)الْحَسَنَۀِ

 تحریک با که دارد عاطفى جنبه بیشتر اندرز پند و که کرد؛ چرا
 ساختن مقید و داد توجّه حقطرف  به را بسیاری مردم توان مى آن

 اثر صورتى در اندرز که است آن به اشاره شاید حسنه به  موعظه
 مقابل، طرف تحقیر یی،جو یبرتر خشم،هرگونه  از خالى که دارد

 . (67)باشد بوده آن مانند و او لجاجت حس تحریک
 

 ها  نعمت یادآوری روش -11-1
 آوردن یاد به شود میرو  روبه خویش خویشتن با انسان روش این در

 حس کمتر را کمبودها بشر که شود مى موجب خدا یها نعمت
 دیگر اعضاء سالمت بر که چرا نکند شکایت ها یماریب از کند،
 بعثت اهداف از یکی ،البالغه نهج در. (66)است شکرگزار خود

 هر پس » :است شده بازگو خداوند یها نعمت یادآوری پیامبران
 تا داد هشدار بندگان به آنان لهیوس به و فرستاد پیامبرانى گاه چند
 یادشان به را کرده فراموش نعمت و بگزارند، الست میثاق حقّ

 . (69()65)«آرند
 

  یآموز عبرت روش -11-9
 یا فَاعْتَبِرُوا: »مانند است، شده یاد یآموز عبرت از مکرر قرآن در

 کسانى به اشاره األبصار اولى به تعبیر، (2: حشر«)الْأَبْصارِ أُولِی
 موشکافى باز چشم با و بینند مى یخوب به را حوادث که باشد می
ی آموز عبرت آنان آماده.  کنند می پیدا راه آن عمق به و کنند مى

 حادثه این از که دهد مى هشدارها  آن به قرآن لذا هستند،
 . (61)کنید الزم بردارى بهره
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 1911، بهار 1، شماره 4دوره   پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت  -نامه علمیفصل

 مسامحت اصل -12
 دوش به را تکالیف تواند نمی نفسش بودن ضعیف خاطر به انسان
 بر را بنا خداوند مواقع این در دهد می دست از را توانش و بکشد
 برای نمونه در کند، می آسان را تکلیف و گذارد می مسامحت اساس

 بِکُمُ اللَّهُ یُرِیدُ أُخَرَ أَیَّامٍ مِنْ فَعِدَّۀٌ سَفَرٍ  عَلى أَوْ مَرِیضاً کانَ مَنْ» آیه
 شده اشاره مطلب این ، به(197: بقره«)الْعُسْرَ بِکُمُ یُرِیدُ ال وَ الْیُسْرَ
 بیفتید، سختی به خواهد نمى و گیرد مى آسان شما بر خدا که است

 طبق این. باشد می« حرج ال»  معروف قاعده این آیه از مستندات
 جایى در اگر و باشد نمی سختگیرى بر اسالم قوانین اساس قاعده،
 اصل . (50)شود مى برداشتهموقتاً  کند، شدید سختی تولید حکمى

 کردن یا مرحله روش -1: تربیتی است روش دو دارای مسامحت
 . تکالیف در نظر تجدید روش -2 تکالیف

  
  تکلیف کردن یا مرحله روش -12-1

 بیان یا مرحله چند را تکالیف گاهی تربیت مقام در خداوند
در آخر  سپس کرده بیان مرحله چند در جیتدر به ابتدا یعنی کند یم

 براى قرآن نمونه برای. (51)کند می مطرح کاملطور  به را تکلیف
 بیان مرحله چند در را تحریم حکم رباخوارى کردن کن شهیر

 یک به ربا درباره نخست روم سوره 91 آیه در -1: است کرده
 رِباً مِنْ آتَیْتُمْ ما وَ»: فرماید مى که آنجا شده قناعت اخالقى پند

 کند مى اعالم طریق این به« اللَّهِ عِنْدَ یَرْبُوا فَال النَّاسِ أَمْوالِ فِی لِیَرْبُوَا
 راه از رباخواران ثروت که است بین کوته افراد دیدگاه از تنها که

ها  آن بر چیزى خدا پیشگاه در اما یابد، مى افزایش گرفتن سود
 و عادات از انتقاد ضمن نساء سوره 161 آیه در -2شود،  نمى افزوده
 و کرده اشارهها  آن رباخوارى زشت عادت به یهود غلط رسوم

 آیات بقره سوره در-9، «عَنْهُ نُهُوا قَدْ وَ الرِّبَوا أَخْذِهِمُ وَ»: فرماید مى
 در و شده اعالم ممنوعشدت  به رباخوارىهرگونه  251 تا 257
 ال آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا»است:  گردیده ذکر خدا با جنگ حکم

 . (52)«مُضاعَفَۀً أَضْعافاً الرِّبَوا تَأْکُلُوا
 

  تکالیف در نظر تجدید روش -12-2
 تکالیف در نظر تجدید روش بر مبتنی اسالم در نسخ مسأله

 و دقیق برنامه یک قرآن، آیات و دستورات از اى پاره باشد. نسخ می
 نیتأم نهایى هدف آن، بدون که باشد می تربیتى شده حساب

 یک از انتقال حال در که اى جامعه براى نسخ مسأله شود، نمى
 باشد،می ریناپذ اجتناب است، عالى مراحل به منحط بسیار مرحله

 مرحله باید و باشد می رممکنیغ دفعى انتقال که شود مى بسیار زیرا
 . (59)گیرد انجام مرحله به
 

 محبت  منع یا ابراز اصل -19
  إِلى یَتَّخِذَ أَنْ شاءَ مَنْ إِالَّ أَجْرٍ مِنْ عَلَیْهِ أَسْئَلُکُمْ ما قُلْ» آیه اساس بر

 را است که آدمی کسى بامحبت  ، پیوند(75: فرقان«)سَبِیالً رَبِّهِ
محبت  رشته چه هر و کشاند مى او هاى خواسته و محبوب یسو به

 انگیزه که یخصوص محبت به است، تر قوى جاذبه این باشد ترمحکم
 که شود مى موجب کمال این احساس باشد، می محبوب کمال آن

 او هاى خواسته اجراى و کمال مبدأ آن به را خود کند تالش آدمی
تربیتی  روش دو دارایمحبت  منع یا ابراز اصل. (54)کند تر کینزد

 . حرمان و عطا روش -2 قهر و مهر بیان روش -1: است
 

  قهر و مهر بیان روش -19-1
 چنان تربیتی، روش در مربّی سوی از مهر آوردن زبان به گاهی

 کار انجام به را او که گذارد می متربّی روحیۀ در مطلوبی ریتأث

 است نافذتر قهر بیان یعنی آن برعکس هم گاهی و کند می وادار
 انجام به تن مربّی یمهر یب و تیمحروم ترس از متربّی که چرا

 ما تُحَرِّمُ لِمَ النَّبِیُّ أَیُّهَا یا» آیه مانند قهر بیان. (57)دهد می تکلیف
 است ، معلوم(1: تحریم«)أَزْواجِکَ مَرْضاتَ تَبْتَغِی لَکَ اللَّهُ أَحَلَّ

 بعد آیات از که یطور به بلکه نیست، شرعى تحریم تحریم، این که
 سوگند و بود شده یاد پیامبر)ص( ناحیه از قسمی شد استفاده
 .(56)ندارد گناهى مباحات از بعضى ترک بر خوردن

 
  حرمان و عطا روش -19-2

 آیات این به توان می اسالم در حرمان و عطا تربیتی روش درباره
 است آمده آیات این تفسیر کرد که در استشهاد سوره قلم 21تا  25
 آن از نیازاندازه  به او داشت، قرار مؤمن رمردیپ اختیار در باغی که

 از چشم که هنگامى اما داد، مى نیازمندان به را بقیه و گرفت برمى
 باغ این محصول به خود ما: گفتند فرزندانش رفت، دنیا

 توانیم نمى ما زیادند و ما فرزندان و عیال که چرا سزاوارتریم،
 هر که را مستمندان همه گرفتند کنیم. تصمیم عمل پدرمان مانند
 به باغ صاحبان نوبتی در. سازند محروم گرفتند مى بهره آن از ساله
 چشم از دور و بچینند را خود فراوان محصول که امید این

 حتى و گیرند خود انحصار در را همه و کنند آورى جمع نیازمندان
 صبحگاهان ننشیند، الهى گسترده نعمت سفره این سر بر فقیر یک

 تبدیل به را مزرعه هنگام شب مرگبار اى صاعقه اما افتادند راه به
 ریخته هم به اوضاع چنان دیدند را خود باغها  . آنکرد خاکستر

 سپس! ایم کرده گم را راه ما باشد، نمی ما باغ این گفتند که بود
 و مستمندان خواستیم هستیم، مى واقعى محرومان ما بلکه: افزودند

 شدیم، محروم بیشتر همه از خودمان اما کنیم محروم را نیازمندان
 انفاق طریق از که معنوى برکات هم و مادى درآمد از محروم هم
 از کهها  آن از یکى. آید مى دست به نیازمندان به و خدا راه در

 خدا تسبیح چرا نگفتم شما به آیا: گفت بودتر  عاقل همه
 اعتراف خود گناه به و شدند بیدار اى لحظه نیزها  آن؟ دییگو ینم

 ستمگر و ظالم مامسلماً  ما، پروردگار است منزه گفتند و کردند،
 این از بعدها  . آندیگران بر هم و کردیم ستم خویشتن بر هم بودیم

 به رو خدا، یسو به بازگشت و گناه به اعتراف و هشیارى و بیدارى
 به بهتر باغى و رفتیها را پذ آن توبه خداوند آوردند و او درگاه

 هاى خوشه با پربار انگور درختانخصوص  به که کرد  عنایتها  آن
 . (55)داشت بزرگ بسیار

 
  سبقت اصل -14

 را آدمیان باید تربیتی ارتباط در که است آن بیانگر سبقت اصل
 و آزمندی تحریک با گونه بدین و خواند فرا سبقت وسرعت  به

 فراهم آنان برای را تحوالت و تغییرات برخی پایۀ آنان، در شتاب
 وَ رَبِّکُمْ مِنْ مَغْفِرَۀٍ  إِلى سارِعُوا وَ: »خداوند فرموده است(. 59)آورد
، (199: عمران آل«)لِلْمُتَّقِینَ أُعِدَّتْ الْأَرْضُ وَ السَّماواتُ عَرْضُهَا جَنَّۀٍ

 براى سبقت نفر چند یا دو تالش و کوشش معنى به «سارعوا»
 کارهاى در و باشد، می هدف یک به رسیدن در یکدیگر از گرفتن
 آیه این در. باشد می نکوهیده بد، کارهاى در و ستایش، قابل نیک،
 هدف که کرده معنوى مسابقه یک -به تشبیه را نیکوکاران تالش
 و است بهشت جاویدان هاى نعمت و الهى آمرزش آن نهایى

 . (51)بگیرید پیشی یکدیگر بر هدف این به رسیدن براى: فرماید مى
 

  وسع غایت در تکلیف روش -14-1
 به را او گاهی متربّی وسع به توجّه با باید مربّی روش این در

 مثال برای. (90)کند پیشرفت باعث که کند هدایت وسعش باالترین
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 تَدْخُلُوا أَنْ حَسِبْتُمْ أَمْ: »است فرموده راستین درباره مؤمنان خداوند
 وَ الْبَأْساءُ مَسَّتْهُمُ قَبْلِکُمْ مِنْ خَلَوْا الَّذِینَ مَثَلُ یَأْتِکُمْ لَمَّا وَ الْجَنَّۀَ

 اللَّهِ نَصْرُ  مَتى مَعَهُ آمَنُوا الَّذِینَ وَ الرَّسُولُ یَقُولَ حَتَّى زُلْزِلُوا وَ الضَّرَّاءُ
 استقامت نهایت ، این مؤمنان(124: بقره«)قَرِیبٌ اللَّهِ نَصْرَ إِنَّ أَال

 الطاف دامن به دست و دادند خرج به حوادث این برابر در را خود
است.  نزدیک خدا یارى باشید آگاه:  شد گفتهها  آن به زدند الهى

 و پیامبران سوى از که( آید؟ مى کى خدا یارى) اللَّهِ نَصْرُ  مَتى جمله
 تردید و شک معنى به شد، مى گفته شدت نهایت مواقع در مؤمنان

 و تقاضا عنوان به بلکه نیست، ایراد و اعتراض یا موضوع این در
 خداوند سوى از آن، دنبال به بنابراین است، شده مى مطرح انتظار،

 . (91)باشد می نزدیک خدا یارى که شد مى داده بشارتها  آن به
 
 یریگ جهینت

روش تربیت اخالقی در پرتو آیات  99اصل و  14از تفسیر نمونه، 
اصل تغییر  -1و روایات استخراج گردید که عبارت بودند از: 

های این اصل تلقین به نفس و تحمیل به نفس است.  روش ظاهر که
های آن اعطای بینش و دعوت به  اصل تحوّل باطن که روش -2

های آن فریضه  که روش اصل مداومت و محافظت -9ایمان است. 
های  اصل اصالح شرایط که روش -4سازی و محاسبۀ نفس است. 

اصل  -7و اسوه سازی است.  تیموقعی و تغییر ساز نهیزمآن 
های آن مواجهه با نتایج اعمال، تحریک ایمان و  که روش تیمسئول

های آن آراستن ظاهر و  اصل آراستگی که روش -6ابتال است. 
های آن مبالغه در عفو،  اصل فضل که روش -5تزیین کالم است. 

های آن  اصل عدل که روش -9 در پاداش و مبالغهتوبه، تبشیر 
 عزتاصل  -1خطا  به قدر و مجازاتتکلیف به قدر وسع، انذار 

که  تعقلاصل  -10ها و تغافل است.  های آن ابراز توانایی که روش
اصل تذکّر که  -11های آن تزکیه و تعلیم حکمت است.  روش
ی آموز عبرتو  ها نعمتی ادآورهای آن موعظه حسنه، ی روش

ی کردن ا مرحلههای آن  اصل مسامحت که روش -12است. 
اصل ابراز یا منع  -19ست. تکلیف و تجدید نظر در تکلیف ا

عطا و  و روشهای آن روش بیان مهر و قهر  که روش محبت
اصل سبقت که روش آن تکلیف در غایت وسع  -14حرمان است. 

 است. 
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