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ها راجع به امور انساني و راجع به امور تربيتي [نظر] دارد  جا و از همه مكتب تر از همه اسالم عميق
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 پیام پژوهش
 

هـای علـوم انسـانی،     ها به منابع و متون درسی با نگـرش اسـالمی در رشـته    دانشگاه ۀنیاز گسترد
محدود بودن امكانات مراكز علمی و پژوهشی كه خود را موظف به پاسخگویی بـه ایـن نیازهـا     و

ها و مراكز پژوهشی در مسیر اهداف  كند امكانات موجود با همكاری دانشگاه دانند، ایجاب می می
كـاری   رك به خدمت گرفته شود و افزون بـر ارتقـای كیفـی و كمـی منـابع درسـی از دوبـاره       مشت

 جلوگیری به عمل آید.

به همین منظور، پژوهشگاه حـوزه و دانشـگاه و سـازمان مطالعـه و تـدوین كتـب علـوم انسـانی         
 در قـرآن  های تربیتـی  روش جلد اول كتاب كار مشترك خود را با انتشار پنجاهمینها (سمت)  دانشگاه

  كنند. می امر و نهی) به جامعۀ علمی كشور عرضه دهی،  (تذكر و یادآوری، موعظه و نصیحت، عبرت
علـوم   برای دانشـجویان رشـته  گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  راكتاب حاضر 

ه كردوین تهیه و تدكارشناسی ارشد در مقطع » تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت« ویژه رشته به تربیتی
  است.

  مند گردند. مندان نیز از آن بهره امید است عالوه بر جامعه دانشگاهی، سایر عالقه
 

  سازمان سمت                                                 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه     

 چهار



  
  
  
  
  
  

  میاهللا الرحمن الرح بسم

  
 فرهنـگ و تمـدن   یافـزار  ات انسان در بخش نرمیم حیم مجموعه قواعد تنظكدر ح یعلوم انسان

هـا، احساسـات و    مند از رفتارها، باورها، نگرش ه به صورت روشكاست  ی، علوم و معارفیبشر
ـ    یانسان یها دهیهمه پد ـ یقیق ینـد و از مصـاد  ك یمعنـادار بحـث م ـ  روان آن فلسـفه،  ین ، یشناس
  ت و حقوق است.یری، مدیاسی، علوم سی، علوم اقتصادیتیلوم ترب، عیشناس جامعه

ـ مـورد تأ  یاز فرازهـا  یژه در علوم انسـان یو ، بهیعلم یها تحول در حوزه د حضـرت امـام   كی
ـ و ظلـه) بـه   رهبر معظم انقالب(مد ی(ره) و مطالبات جدینیخم ـ اخ یهـا  ژه در سـال ی ر اسـت.  ی
ژه رشد و توسـعه  یو مترتب بر آن، به یازهایو ن یشه در مطالعات علوم انسانین تحول، ریت ایاهم

سـو انسـان، بـه عنـوان اشـرف       یكرا در آن، از یدارد؛ ز یشتابان دانش و فرهنگ در عرصه جهان
ن علوم ین جهت ایمطرح است و از ا یگران در عرصه بشریسو روابط او با د گریمخلوقات و از د

ـ واقع، رسـالت مهـم و ا   گر تقدم دارد. بهیبر علوم د ـ ا یساس ن علـم، سـاختن انسـان، پـرورش     ی
ت بـه  ینگاه، رساندن او به سرمنزل مقصود و هـدا  یك در او و یت و توجه به شأن وجودیشخص

  امل است.كمرتبه انسان  یسو
ـ   یفراوان یها یو توانمند یغن یتمدن یها انیاز بن یران اسالمیا  یهـا  طیدر درون و بـرون مح

ـ برخـوردار اسـت و از ا  ه یعلم یها و حوزه یه دانشگا ـ مه ین جهـت، بسـتر  ی ورود بـه   یا بـرا ی
ـ    یعلوم انسان یها در حوزه ید دانش بومیو تول یعلم یها عرصه ن یفراهم است. بـه پشـتوانه چن

مطالعـه و تـدوین كتـب علـوم انسـانی      و سازمان ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یقدر راث گرانیم
ـ معاونـت آمو  یت مالیبا حما ها (سمت) دانشگاه ـ  یقـات و فنـاور  یوزارت علـوم، تحق  یزش ه ك

 یانسـان  یهـا  ق و گسـترش علـوم، معـارف و ارزش   یتعم یآن تالش برا یف اصلیلكرسالت و ت

 پنج



  

ـ  یاربردكجامعه و  یازهایبا ن یدانشگاه یها ها و درس شتر رشتهیو تطابق هرچه ب یاسالم ردن ك
چـاپ   یهـا  نهین علم است، زمیگاه و منزلت ایت جایبا تقو یعلوم انسان یآنها و تحول در ارتقا

  ن اثر را فراهم آورده است.یا
ـ م تا با همیخواه ینظران ارجمند م ختگان و صاحبیاز استادان، فره  یهـا  ییو راهنمـا  یارك

ـ گر آثـار مـورد ن  ین دیتاب حاضر و تدوكن معاونت را در جهت نقد یارزشمند خود ا از جامعـه  ی
  ند.یفرما یاری یعلم

  یقات و فناوریوزارت علوم، تحق یمعاونت آموزش
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  راهنمای مطالعه كتاب
  

  دانشجویان عزیز؛
، كتاب هدایت و تعلیم و تربیت است كه بر پیامبر اكرم(ص) نـازل شـده تـا آیـات آن     كریم قرآن

های آن مردم را به سـوی حـق و راه سـعادت رهنمـون گـردد و از       بر مردم بخواند و با هدایت را
 مهـم، جـذاب و كـاربردی در    و معصیت و شرك و نفاق پاكشـان گردانـد. یكـی از مباحـث     گناه

هـای برخـورد و تعامـل قـرآن و پیـامبران الهـی        هـا و شـیوه   های تربیتی قرآن، بحـث روش  آموزه
هـا، آن را   ها و رفتارهـایی كـه قـرآن، در مقـام هـدایت و تربیـت انسـان        مخاطبان است. روش با
ـ  خداوند نسبت می به گیـری از آنهـا دعـوت     رهدهد، یا پیامبران الهی را به عنوان مربیان بشر، به به

دهـد. الگـوبرداری و    نماید، یا از چگونگی تعامـل پیـامبران بـا مخاطبـان خـود گـزارش مـی        می
های تربیتی پیـامبران الهـی در قـرآن، بهتـرین راه بـرای موفقیـت در تربیـت و         از روش گیری بهره

ان از قـرآن  تـو  های تربیتی متعـددی را مـی   كمال و سعادت است. روش سوی ها به هدایت انسان
  استنباط كرد.

هـای   مجموعه حاضر به منظور تحقق همین امر و با هدف آشنایی شما دانشـجویان بـا روش  
ها، جمع كردن همه آنهـا در   تربیت در قرآن تهیه شده است، ولی به دلیل كثرت و گستردگی روش

و  رسـد. بـه همـین دلیـل، در ایـن مجموعـه چهـار روش تـذكر         یك مجموعه دشوار به نظر می
آموزی و امر و نهی كه كاركرد مشترك دارنـد بررسـی شـده و     یادآوری، موعظه و نصیحت، عبرت
یك از آنها استخراج و تبیین گردیـده اسـت.    های اجرایی هر مفهوم، اركان، قواعد، شرایط و شیوه

  برای درك بهتر مفاهیم و مطالب این مجموعه، به نكات ذیل توجه كنید:
هـایی در مـورد مفهـوم و     ، بـه دانسـته  »مفـاهیم و كلیـات  «ا عنـوان  در فصل اول كتاب، ب  .1

ضرورت روش تربیتی و چگونگی استنباط آن از قرآن اشـاره شـده و دلیـل انتخـاب ایـن      
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شود مطالب این فصل  چارچوب خاص برای این كتاب بیان گردیده است كه پیشنهاد می
  ؛ده توجه شودویژه به نكاتی كه در مطلب ششم آم دقت مطالعه شود؛ به به

ها در یك فصل بررسی و سعی شده است كـه همـه    یك از روش های بعدی، هر در فصل  .2
هـا   شناسی، اركان و شرایط آنها، شیوه ها در یك قالب روشی و در چهار محور مفهوم روش

  ؛شناسی تبیین گردند و آسیب
مطالعـه كنیـد.    دقـت  ای و آموزشی آن فصل را به پیش از مطالعه هر فصل، اهداف مرحله  .3

این اهداف به شما خواهند گفت كه هنگام مطالعه باید به دنبال فهم چه مطـالبی باشـید.   
طور كامل دریافت نكنید، ولـی بـا مراجعـه     البته شاید در نخستین مطالعه، معنای آن را به

  ؛یابید مجدد و در ضمن مطالعه متن به معنای آن دست می
العه كنید. در ایـن مطالعـه الزم نیسـت همـه مطلـب را      بار سریع مط متن هر فصل را یك  .4

كند تـا دیـدگاهی اجمـالی نسـبت بـه مطالـب هـر         بگیرید. این كار به شما كمك می یاد
به دست آورید و بـا كلیـات مطالـب آشـنا شـوید. در پایـان ایـن مطالعـه تـالش           فصل
نیـد.  طور خالصـه بـرای خـود یـا دیگـران بیـان ك       موضوع و محورهای بحث را به كنید

دیگر با توجه و دقت كامـل، بـه مطالعـه و فهـم جزئیـات و یـادگیری مطالـب مهـم          بار
ای آن فصـل را   بحـث بپردازیـد. قبـل از هـر مطالعـه و در پایـان، اهـداف مرحلـه         هر در

  ؛كنید  مرور
ای از مباحث فصل آمده است. مطالعـه دقیـق آن بـه     در پایان هر فصل خالصه و چكیده  .5

  ؛بار دیگر مطالب مهم را بخوانید و به ذهن بسپارید یك كند تا شما كمك می
كنـد تـا دریابیـد آیـا بـه       كمـك مـی   شماهایی آورده شده كه به  در پایان هر فصل پرسش  .6

اید، و یا اینكه برای دستیابی به آنها بایـد   ای و آموزشی آن فصل دست یافته اهداف مرحله
  ؛بیشتر تالش كنید

 ای اسـت كـه نگارنـده ابتـدا     مطالب كتاب، سبك نگارش بـه گونـه  در موارد متعددی از   .7
مضمون و محتـوای آیـات را بـا نثـر و بیـان خـود آورده و سـپس مـتن عربـی آیـات را           

آورده اسـت. بـه همـین دلیـل ترجمـه بسـیاری از آیـات در مـتن نیامـده اسـت،            شاهد
اشـته  نیازی به ترجمه احساس نشـده اسـت. در عـین حـال اگـر ابهـامی وجـود د        چون

توانند به ترجمـه آیـات در قـرآن كـریم      دانشجویان عزیز به كمك آدرس آیات می باشد،
  ؛مراجعه نمایید
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هـای تربیـت دارد، سـعی شـده اسـت تـا هـر         از آنجا كه این تحقیق نگاه قرآنی به روش  .8
ای از  طـور ضـمنی برگرفتـه از آیـه     گردد به نوعی با صراحت، و یـا بـه   كه بیان می ای نكته
شناختی قابـل ذكـر    كریم باشد، بنابراین، ممكن است مطالب و نكات علمی و روان قرآن

ها وجود داشته باشـد كـه ایـن تحقیـق بـه آن نپرداختـه        یك از روش دیگری در باب هر
شـود در كنـار مطالعـه هـر فصـل، همـان موضـوع را در         رو، پیشـنهاد مـی   از ایـن  است.
العه نمایید. مباحثی كـه در آخـر هـر فصـل     شناختی نیز مط های تربیتی و روان كتاب دیگر

آمـده، و منـابعی كـه معرفـی شـده در ایـن جهـت بـه شـما          » بحث و پژوهش«عنوان  با
  كند. می  كمك

  محمدرضا قائمی مقدم

  1391قم _ 

  



 



 

  
  
  
  
  
  

  مقدمه
  

  قرآن كتاب هدایت و تربیت

و ما این كتاب را بر تـو   1؛و�نَز.لْنَا ع�لَی+ الْ"تَاب� ت�ب�یانًا لّ�"ل � شَ�ء� و�ه
دًی و�ر�ح�م�ةً و�ب
شْر�ی ل�لْم
س�ـل�م�ین�«
  ».نازل كردیم كه بیانگر همه چیز، و مایه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است

و معجـزه جاویـد    2شده از سوی خداوند ترین كتاب آسمانی و برترین سخن نازل جامع قرآن
ایـن كتـاب    3امبر اكرم(ص) است كه مخالفان خود را در طول تاریخ به مبارزه فراخوانده است.پی

كنـد، و   كـه راه سـعادت انسـان را روشـن مـی      4،»و�ا8نز�لْنَـا ا7لَـی"م� نُـور3ا م1بِینًـا«نوری است روشنگر 
ا7نَّه
 لَقَـو<ل: فَص�ـل: ٭ «زداید:  سازد و ابهام و تردید را می حق را از باطل جدا می قاطعی است كه سخن

  5».و�م�ا ه
و� بِالْه�ز�لِ
و رهنمود و دلیلی است روشن از سوی  6»قَدْ ج�اءکم ب�ص�آئ�ر
 م�ن ر.ب ِ"ـم�«بصیرتی است الهی  قرآن
و بیـنش الزم را   كه بـه انسـان معرفـت    7»فَقَدْ ج�اءکم ب�ینَةٌ م �ن ر.ب ِ"م� و�ه
دًی و�ر�ح�م�ـةٌ... «...خداوند 

دهد. این كتاب موعظه و پند و اندرزی است كـه روح آدمـی    جهت انتخاب مسیر درست ارائه می
یـا ا8یه�ـا النَّـاس
 قَـدْ ج�ـاءتْکم م.و<ع�ظَـةٌ م �ـن ر.ب ِ"ـم� «بخشد:  دهد و جان و دل او را شفا می را صیقل می

و آنگاه كه غفلـت و فراموشـی سراسـر وجـود      8»لْم
ـوPم�ن�ین�و�ش�فَاء لّ�م�ا ف�� الص1دُورِ و�ه
دًی و�ر�ح�م�ةٌ لّ�
کر�ةٌ«تذكردهنده  قرآنآدمی را فراگیرد،  ا7نْ  ...«و مایه یادآوری و بیداری انسان اسـت:   9»کSَّT ا7نَّه
 تَذْ

                                                           
   .55و  23. ر.ك: زمر، 2  . 89. نحل، 1
  ».ال6+ه� ا2نْ کنْتُم� ص�ادِق�ین� و�ا2ن کنتُم� ف�) ر�یبٍ م	�م+ا نَز+لْنَا ع�لَ) ع�ب�دِنَا فَا#تُواْ بِس�ور�ة� م	�ن م	�ثْل�ه� و�اد�ع�واْ شُه�دَاءکم م	�ن د�ونِ: «23بقره، . 3
    .14و  13. طارق، 5  . 174. نساء، 4
    .157. انعام، 7  . 104. انعام، 6
    .54. مدثر، 9  . 57. یونس، 8
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... ٭  کتَـاب: فُص �ـلَت� آیاتُـه
«دهنده و انذاركننده اسـت:   این كتاب بشارت 1».ه
و� ا7الX ذِکر�ی ل�لْع�الَم�ین�
کثَر
ه
م� فَه
م� ^[\ یس�ـم�ع
ونَ ها و پـاداش اعمـال خیـر و     كه انسان را به خوبی 2»ب�ش�یر3ا و�نَذِیر3ا فَا8ع�ر�ض� ا8

دهد، و او را نسـبت بـه انجـام كارهـای ناپسـند و پیامـدهای آن و        های بهشتی بشارت می نعمت
  كند. دهد و انذار می عذاب اخروی بیم می

قـرآن نـوری اسـت كـه     «یافته مكتب قرآن است:  به فرموده امیرالمؤمنین(ع) كه خود پرورش
اش به خاموشی نگراید؛ اقیانوسی است  موشی نباشد؛ چراغی است كه روشناییهایش را خا چراغ

كه كسی را به ژرفایش دسترسی نباشد؛ راهی است كه رهروش به گمراهی نرود؛ و پرتوی است كه 
نهد؛ نوری است كه بـا   . این كتاب دارویی است كه دردی بر جای نمی تابشش را تیرگی نیاالید...

بخش، و دژی است كه بلندایش  شد؛ ریسمانی است كه دستاویزش اطمینانهیچ ظلمتی همراه نبا
آگاه «خواند:  فرامی قرآنو در جای دیگر به مردم هشدار داده و مردم را به  3».تسخیرناپذیر است...

سازد، و  ای است كه گمراه نمی كننده فریبد، و هدایت ای است كه نمی پنددهنده قرآنباشید! همانا 
بر او افزود و  قرآنهمنشین نشد مگر آنكه  قرآنگوید. كسی با  كه هرگز دروغ نمیسخنگویی است 

  5و 4».اش كاست... یا از او كاست؛ بر هدایت او افزود و از كوردلی و گمراهی
كتاب هدایت و تعلیم و تربیت است كه بر پیامبر اكرم(ص) نازل شده تا  قرآنو در یك كالم، 

های آن مـردم را از گنـاه، معصـیت، شـرك و نفـاق پـاك        آیات آن را بر مردم بخواند و با هدایت
گرداند و به آنها كتاب و حكمت بیاموزد و این خود منّت و نعمتی است بس بزرگ كه خداوند بر 

لَقَدْ م�ن. الe.ه
 ع�لَ� الْم
ؤم�ن�ین� ا7ذْ ب�ع�ث� ف�یهِم� ر�س
والa م �ن� ا8نفُس�هِم� یتْلُو ع�لَـیهِم� : «مؤمنان ارزانی داشته است
fض�اللٍ م1بِین �  6».آیات�ه� و�یز�کیهِم� و�یع�لّ�م
ه
م
 الْ"تَاب� و�الْح�"م�ةَ و�ا7ن کانُواْ م�ن قَب�ل
 لَف�

  
  اهپژوهی تربیتی، در گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگ قرآن

قـرن اخیـر شـدت یافتـه      های گذشته آغاز گشته و در نـیم  از قرن كریم قرآننگاه موضوعی به آیات 
است، و هر فرد یا گروه به فراخور تخصص، گرایش و عالقه خـود در ایـن جهـت گـامی برداشـته      

                                                           
    .4و  3فصلت، . 2  . 90. انعام، 1
    .176. همان، خطبه 4  . 198، خطبه البالغه نهج .3
) كه از 6(ص المعارف قرآن كریم �دائر، از پیشگفتار جلد اول كتاب البالغه نهجهای مذكور از  . در ترجمه عبارت5

  سوی مركز فرهنگ و معارف قرآن تهیه و تدوین شده، استفاده شده است.
  .164عمران،  . آل6
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عهـده  ای كه بر  است. گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نیز با عنایت به رسالت و وظیفه
پژوهـی در   پژوهی تربیتی و به عبارتی، تربیت های خود را معطوف قرآن از فعالیت یدارد، از ابتدا بخش

بیت(ع) غافل نبـوده و در   كرده است و در عین حال از توجه به سنّت و سیره پیامبر(ص) و اهل قرآن
علمـی كشـور تقـدیم    بیت(ع) را در چهار جلد بـه جامعـه    و اهل (ص)این راستا سیره تربیتی پیامبر

گیری پژوهشـگاه حـوزه    پژوهی تربیتی به صورت عام از بدو شكل به هر حال، كار قرآن 1كرده است.
هـای آغـازین دهـه     و دانشگاه (دفتر همكاری حوزه و دانشگاه سابق) و گروه علوم تربیتـی در سـال  

ـ  قرآنبرداری از آیات تربیتی از كل  طور خاص با فیش ، و به1360 ه اولـین گـام در ایـن    ، آغاز شـد ك
ها در جلسـات گروهـی مـورد تجزیـه و      یك از فیش آید. پس از ثبت آیات، هر مسیر به حساب می

هـا درج   های مورد توافق جمع در فیش تحلیل قرار گرفته و درنهایت عنوان اصلی و فرعی و برداشت
تی كه آماده پـردازش و  های مشتمل بر آیات تربی ای از فیش گردید. اما نتیجه این گردآوری، مجموعه

  گردد. چندان دور تقدیم صاحبان معرفت می نگارش است و در فرصتی نه
پژوهـی   های قـرآن  ای از كتاب پژوهی تربیتی، تهیه طرح مجموعه گام دوم گروه در جهت قرآن

اسـت. توضـیح اینكـه بـه دلیـل اهمیـت و        كریم قرآنهای تربیتی  ویژه در حوزه روش به  تربیتی،
تعلیم و تربیت اسالمی، و نیز فقدان منبـع و   فراینددر  كریم قرآنهای تربیت از منظر  شجایگاه رو

مرجعی كه به صورت جدی و اساسی به این مهم پرداخته باشد، گروه علوم تربیتی انجام این مهم 
های كاری خود قرار داده و تعـدادی از اعضـای خـود را مـأمور مطالعـه و       را در فهرست اولویت

تهیه طرحی اجرایی برای این كار كرد. نتیجه مطالعه و بررسی این گروه تهیه طرحـی بـا   بررسی و 
كـه   قـرآن بود. ابتدا قرار بر این بود كه مجموعه آیـاتی از  » های تربیت در قرآن كریم روش«عنوان 

هـای روشـنی    های كلیدی و برداشت های تربیت است، استخراج شود و آنگاه نكته ناظر به روش
ای بـه صـورت معجـم لفظـی بـه       مختصر در كنار آیات اضافه و درنهایت در مجموعهبه صورت 

هـا و   چاپ برسد، ولی مشـكالت ایـن نـوع كـار ایـن اسـت كـه اوالً عمـوم مخاطبـان از نكتـه          
شوند و ثاًنیا، نگاه مجمـوعی بـه روش و بررسـی     های مختصر به عمق مطلب منتقل نمی برداشت

ترتیب هـدف   گیرد، و بدین ط آنها با یكدیگر مورد غفلت قرار میابعاد مختلف آن و پیوند و ارتبا
  رو، از این شیوه كار صرف نظر گردید. شود؛ از این مورد نظر برآورده نمی

                                                           
. جلد اول: تربیت فرزند؛ جلد دوم: تربیت دینی؛ جلد سوم: تربیت اخالقی؛ جلد چهارم: نگرشی بر آمـوزش... و  1

همچنین خالصه این چهار جلد نیز در یك مجلد از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت با عنوان 
  منتشر شده است. بیت(ع) سیرۀ تربیتی پیامبر(ص) و اهل
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مراجعه شود و  قرآندوم برای این كار این بود كه با نگاهی مجموعی درباره هر روش به  شیوه
عنوی و مفهومی ناظر به یـك روش اسـت،   مجموعه آیاتی كه چه از لحاظ لفظی و چه به لحاظ م

مند ارائه گردد؛ اثری كـه در آن در حـد امكـان بـه      استخراج و آنگاه در قالب یك اثر علمی و نظام
بـه   قـرآن دهنده یك روش تربیتی توجه و با عنایـت بـه آیـات     تمام ابعاد، اركان و عناصر تشكیل
  توصیف و تبیین آن پرداخته شود.

در شورای علمی گروه، تعدادی از پژوهشگران مـأمور   دوم ۀتصویب شیو به هر حال با تأیید و
های  نامه پژوهش و نگارش روش شیوه«مطالعه و تحقیق درباره نوع كار و درنهایت تهیه و تدوین 

  ای فراهم آمد. نامه شدند كه با تالش آن برادران شیوه» تربیتی در قرآن كریم
آمده در طـرح نظـام تربیتـی، تهیـه عنـاوین       ز زمینه فراهمگیری ا نامه، با بهره پس از تهیه شیوه

ها كه در طرح نظام تربیتی تهیـه شـده    ها آغاز شد. برای این منظور فهرستی از عناوین روش روش
بود، بررسی و تجزیه و تحلیـل شـد و پـس از چنـدبار ویـرایش، سـرانجام فهرسـتی از عنـاوین         

ترتیب، تعـدادی   رد توافق نهایی قرار گرفت و بدینهای تربیتی برای تحقیق و تهیه مقاله مو روش
  از اعضای گروه، فعالیت خود را در این جهت متمركز كردند.

های تربیتی،  هایی است كه در راستای معرفی روش اثر حاضر نخستین جلد از مجموعه كتاب
هــای  همچنــین جلــد دوم ایــن مجموعــه مشــتمل بــر روش شــود. تقــدیم جامعــه علمــی مــی

زودی منتشـر خواهـد    است كه به حساناحترام، مدارا و ا و ، عفو و گذشت، تكریمآموزی حكمت
علـوم   های عالمانه خود، گـروه  سنجی ها و نكته نظران با هدایت امید است استادان و صاحبشد. 

  را در جهت بهبود و اصالح آن یاری رسانند. تربیتی
زاده،  سالم محمود نوذری، سیدعلی حسینیداند از آقایان حجج ا در پایان، پژوهشگاه الزم می

 المعـارف  �دائـر و نگارشـی  نامـه پژوهشـی    شـیوه «الدین مشایخی، مجید طرقی كه تدوین  شهاب
 محمدرضـا قـائمی   االسالم حجت اند و از آقای را به عهده داشته» های تربیتی در قرآن كریم روش

انـد و از   جلـد را بـه انجـام رسـانده    نامه، نگارش این  مقدم كه عالوه بر همكاری در تدوین شیوه
ناظرین محترم طرح حجج اسالم آقایان علیرضا اعرافی و دكتر محمدباقر سعیدی روشن تشكر و 

  .قدردانی نماید
  گروه علوم تربیتی

  
  



 

  
  
  
  

  فصل اول

  
 اتیلكمفاهیم و 

  
  یاهداف آموزش

  .های تربیتی در قرآن آشنایی با مفاهیم مقدماتی و اساسی مرتبط با روشهدف كلی: 
توانـد بـه اهـداف     براساس هدف كلی این فصل، خواننده پس از مطالعه ایـن مطالـب مـی   

  ای ذیل دست یابد: مرحله
  . مفهوم روش، تربیت، و روش تربیتی را درك كند؛1
  قق اهداف تربیتی بداند؛ها را در تح كارگیری درست روش . اهمیت و ضرورت به2
  ها، در قرآن اطالع یابد؛ . از چگونگی طرح مباحث تربیتی، خصوصاً روش3
 های مختلفی از آنها ارائه دهد؛ بندی های تربیتی قرآن را شناسایی كند و طبقه . روش4

  های تربیت در قرآن آشنا شود؛ كارگیری روش . با مبانی عام به5
  ارائه یك روش تربیتی را فراگیرد. . قالب كلی و ساختار نظری در6

 

  تبیین موضوع

تربیت چند عنصر اساسی وجود دارد كه همواره باید مورد توجه مربی قرار گیرد. مبانی،  فراینددر 
تربیت را در قالب یك نظـام تربیتـی شـكل     فرایندها، عناصری هستند كه  اهداف، اصول و روش

تواند از آنها غافل باشد. مربی برای اینكه بتواند تربیـت را از نقطـه مناسـبی     دهند، و مربی نمی می
گونه كـه هسـت    آغاز كند، ابتدا باید متربی خود را خوب بشناسد و خصوصیات و شرایط او را آن

رو الزم است به مبـانی تربیتـی توجـه     یجاد كند؛ از ایندرك نماید تا بتواند تغییرات الزم را در او ا
نماید و از سویی دیگر، مربی باید بداند كه متربی خود را به كجا و چه نهـایتی برسـاند تـا بتوانـد     

های خود را در همان جهت سامان دهد و با قصد و هدفی خاص امور را پیگیری نمایـد،   فعالیت
  یم كند و مورد توجه قرار دهد.منظور باید اهداف تربیت را ترس بدین
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اصول، قوانین، بایدها و نبایدهای كلی نیز از اموری است كه مربی در جریان تربیـت نبایـد از   
تربیت حـاكم نباشـد از مسـیر خـارج و بـه اهـداف        فرایندكه اگر اصولی بر  آنها غافل باشد؛ چرا

  كند. تربیت دست پیدا نمی
سیدن به هدف چگونه مسیر را طی كند و در هـر مرحلـه   درنهایت، مربی باید بداند كه برای ر

هـای   منظور او ناگزیر اسـت تـا بـه روش    ای با متربی خود برخورد نماید، بدین از كار با چه شیوه
  1تربیت نیز توجه نماید.

طلبـد   یك از عناصر نظام تربیتی، مجال و شرایط خاص خود را مـی  بحث و بررسی درباره هر
ورد توجه و مطالعه قرار گیرد و از حوصله این تحقیق خارج اسـت. آنچـه   كه در جای خود باید م

است؛ یعنی بحـث   قرآن كریمهای تربیت از منظر  گیرد، روش در این تحقیق مورد بررسی قرار می
توانـد بـه    هایی مورد نظـر اسـت كـه مـی     های تربیت نیست، بلكه رفتارها و حالت از مطلق روش

در مقـام هـدایت و    قـرآن ها و رفتارهایی كـه   استنباط شود. روش قرآنعنوان یك روش تربیتی از 
دهد و یا پیامبران الهی را به عنـوان مربیـان بشـر، بـه      ها، آنها را به خداوند نسبت می تربیت انسان

دهـی ایـن    نماید؛ بنابراین، شناسایی، تعریف، تجزیه و تحلیـل و سـامان   كارگیری آن دعوت می به
هـا   ، موضوع این تحقیـق اسـت. شناسـایی و معرفـی ایـن روش     قرآنات ها، با عنایت به آی روش

در حوزه تربیت و هدایت انسـان   قرآنتواند در مقام نظر، معرفت ما را نسبت به معارف نورانی  می
مد بـرای اولیـا و مربیـان و معلمـان، در     اارتقا بخشد، و در مقام عمل، چراغی نورانی و ابزاری كار

سئولیت تعلیمی و تربیتی آنها باشد. امیدواریم در این مسیر توفیق الهـی  راستای انجام وظایف و م
  اهللا. شاء بیت(ع)) شامل حالمان گردد؛ ان و اهل قرآنرفیق راهمان و امداد معنوی ثقلین (

  پیش از ورود به بحث الزم است به چند مطلب اشاره شود:
  

  شناسی مطلب اول: مفهوم

  . روش1

بـه  «سبك، شیوه، طریقـه و فـن آمـده اسـت و در اصـطالح علـوم،       روش در لغت به معنای راه، 
شود كه برای كشف و شـناخت حقیقـت و دوری از لغـزش     ها و تدابیری گفته می مجموعه شیوه

روش در معنای عام، امری اسـت كـه مطلوبیـت بـالغیر دارد و چگـونگی       2،»شود كار برده می به
                                                           

  .31، ص1، جفقه تربیتیی، . ر.ك: اعراف1
  .369، ص فرهنگ توصیفی علوم تربیتی. فرمهینی فراهانی، 2
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رتی، روش مسیری است كه از یـك مبـدأ تـا    دهد و به عبا رسیدن به مطلوب و هدف را نشان می
  شود. مقصد طی می

  
  . تربیت2

پروردن، آداب و اخالق را بـه كسـی آمـوختن، آمـوختن و     «به معنی » تربیت«در زبان فارسی واژه 
و » ربـب «و در زبان عرب ایـن واژه بـا دو ریشـه     1آمده است» پروردن كودك تا هنگام بالغ شدن

(در دامان خـود پروریـدن)،   » حضانت«ول به معانی گوناگونی چون در ارتباط است. ریشه ا» ربو«
اصالح، تدبیر (پایان كاری را نگریستن)، خوب رسیدگی كردن، سرپرسـتی و غیـره آمـده اسـت.     
ریشه دوم نیز در معانی متعددی مانند زیاد شدن، تغذیه نمودن، باال رفـتن، رشـد و نمـو كـردن و     

ی ریشه دوم با توجه به كاربرد آن، بیشتر نـاظر بـه پـرورش    تهذیب نمودن به كار رفته است. معان
جسمی و مادی است، در حالی كه معانی ریشه اول بیشتر ناظر به پرورش دیگـر ابعـاد اسـت. در    

  2اند. عین حال، در برخی كتب این دو ریشه گاهی در معانی یكدیگر نیز به كار رفته
خود به آن نگریسته و بـا عنایـت بـه هـدف،     اما در اصطالح تربیتی، هر متفكری از زاویه دید 

روش، یا تلفیقی از آن دو، تعریف خاصی از تربیت ارائه كرده است كه بحث و بررسی آنها مجـال  
پذیریم و آن را بـا   طلبد. اما آنچه را كه ما به عنوان تعریف اصطالحی تربیت می خاص خود را می

تربیت عبارت «اند:  آقای داوودی ارائه دادهدانیم، تعریفی است كه  مباحث این كتاب هماهنگ می
است از مجموعه اعمال یا تأثیرات عمدی و هدفدار یك انسان (مربی) بـه منظـور اثرگـذاری بـر     

هـای دیگـر (متربـی یـا      ها، اعتقادات، احساسات، عواطف و رفتارهای انسان یـا انسـان   شناخت
  3».ای سنجیده متربیان) براساس برنامه

  
  . روش تربیتی3

هـای تربیـت مطـرح     هـایی در بـاب روش   پژوهـان بحـث   حوزه تعلیم و تربیت، اگرچه تربیت در
اند. امروزه عالمـان تعلـیم و تربیـت     اند، تعریف دقیق و مشخصی از روش تربیت ارائه نداده كرده

آموزشـی، مـدیریت    _ ریـزی درسـی   انـد: برنامـه   ها تعریف كـرده  ای را برای روش قلمرو گسترده
خانوادگی، تربیت دینـی، سیاسـی و اقتصـادی، تكنولـوژی      _ ، تربیت اجتماعیآموزشی، تدریس

                                                           
    .60و  59، صنگرشی بر تعامل فقه و تربیت. بناری، 2  . 550، ص14، جلغتنامه. دهخدا، 1
  .22، صتربیت دینی. داوودی، 3
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های آموزشی، تعیین اهداف تربیتی، تحقیق در تعلیم و تربیـت، ارزشـیابی،    آموزشی، طراحی نظام
  شود. ای هستند كه نام روش بر همه آنها اطالق می مطالعه و... مجموعه

، »مسـتقیم و غیـر مسـتقیم   «هـای   روش هـای مختلـف، بـه    همچنین، روش را برحسب معیار
» ارادی و غیـر ارادی «، »آموزشی و تربیتی«، »تمهیدی و غیر تمهیدی«، »خودتربیتی و دیگرتربیتی«

  اند. و... تقسیم كرده
گاهی بر یك فعالیت جزئی نظیر لبخند زدن، قهر كردن، دفع نیكی به بـدی، عفـو و بخشـش،    

هـا كـه    ای از فعالیـت  شود و گاهی بـه مجموعـه   می تحمل كردن و نظایر آن عنوان روش، اطالق
شود؛ مانند تغافل، محروم كردن، اخـم كـردن، جریمـه     آید، روش گفته می تحت عنوانی واحد می

  گیرد. قرار می» تنبیه«كردن، سرزنش، تحقیر و درنهایت تنبیه بدنی كه همگی تحت عنوان 
تنبیـه، موعظـه و... و گـاهی    همچنین روش، گاهی موجودیت مسـتقل دارد؛ ماننـد تشـویق،    

شـود؛ ماننـد رفـق و مـدارا،      های مسـتقل عـارض مـی    كیفیت، حالت و وصفی است كه بر روش
هماهنگی در گفتار و رفتار، و فصاحت و بالغت كه مربی در ضـمن یـك روش مسـتقل، از آنهـا     

اعتـدال  شود، و یا  كند؛ مانند فصاحت و بالغتی كه در ضمن روش سخنرانی ظاهر می استفاده می
و (پرهیز از افراط و تفریط) كه در ضمن رفتارهایی چون تشویق، تنبیـه، موعظـه، امـر و نهـی و...     

  كند. تجلی پیدا می
روش «و به اعتباری دیگر » هدف تربیتی«ها به یك اعتبار  نكته قابل توجه اینكه برخی فعالیت

ه خدا است، اما در عین حال، آید؛ مانند نماز كه خود وسیله و روش قرب ب به حساب می» تربیتی
  تواند هدف تربیت باشد. كنیم، می» نمازخوان«خواهیم فرد را  از این جهت كه می

ها این اسـت كـه روش در تعلـیم و تربیـت دارای      به هر حال نكته بسیار مهم در بحث روش
تربـی  شده بـرای م  . با غایت و هدف در نظر گرفته2. نوعی فعالیت است؛ 1های زیر است:  ویژگی

. مقصـود صـریح یـا    4اش با هدف تربیتی از نوع علت تامه یا ناقصه است؛  . رابطه3ارتباط دارد؛ 
  . تأثیر بالفعل در اصل آن روش شرط نیست.5باشد؛  ارتكازی مربی می

رسد در تعلیم و تربیت، روش تربیتی، شیوه بروز عمل یـا فعـالیتی اسـت     درمجموع به نظر می
شـود. در ایـن تعریـف، روش تربیتـی دارای      بر متربی، از مربی صادر مـی  كه به منظور تأثیرگذاری

زنـد؛   . از معلم و مربی سر می2. عمل و فعالیت عینی و حقیقی است؛ 1چهار عنصر اساسی است: 
  پذیرد. . با هدف اثرگذاری در غیر (متربی) صورت می4. در ارتباط با دیگری (متربی) است؛ 3
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  مطلب دوم: اهمیت روش

كنـد. او بـه هنگـام     مسیری است كه دانشمند در سلوك علمی خود طی می» روش«وزه دانش در ح
كند كه همان روش است و دستیابی به هیچ  حركت فكری خود به سوی مجهوالت، راهی را طی می

دانشی بدون روش ممكن نیست. در حوزه رفتار نیز پرداختن به هر امری روش خاص خود را دارد و 
كشـاند؛ بنـابراین،    ، دستیابی به هدف را ناممكن ساخته، به حیرت و سرگردانی میحركت از غیر آن

در اهمیـت   قـرآن كـریم  درسـتی اجـرا نمـود.     دقت انتخـاب كـرد و بـه    ها را شناخت، به باید روش
ن ظُه
ورِه�ـا و�لَیس� الْبِر1 بِا8نْ تَـاlتُو<اْ الْب
یـوت� م�ـ«فرماید:  كارگیری روش و ورود در هر كاری از راه آن، می به

نیكوكاری بدان نیست كـه از   1؛و�لَ"ن. الْبِر. م�ن� اتَّقَ� و�اlتُواْ الْب
یوت� م�ن� ا8ب�و�ابِه�ا و�اتَّقُواْ الe.ه� لَع�لَّ"م� تُفْل�ح
ـونَ
پشت دیوار به خانه درآیید، (زیرا این كار شایسته نیست) نیكویی آن است كه پارسـا باشـید و از در   

وأْتُـواْ الْبیـوت مـنْ    «امام بـاقر(ع) در تفسـیر   ». ها وارد شوید، و تقوا پیشه كنید تا رستگار شوید خانه
؛ یعنی در هر كاری، هرچه كه باشد، از راه یعن� أن یأت� األمر من وجهه ای األمور کان«فرمودند: » أَبوابِها

ا+نَّه% م�ن� ا!تَ� الْب%یوت� م"ن� ا!ب�و�ابِه�ا اه�تَدَی و� «امام صادق(ع) در تبیین دلیل این كار فرمودند:  2».آن وارد شود
شـود (و بـه    ها را از راهش وارد شود، هدایت می ؛ هر كسی خانهذَ ف"� غَیرِه�ا س�ل2َ طَرِیق� الـر.د�یم�ن� ا!خَ

  3».كند ریق گام بردارد، راه پستی (و گمراهی و نابودی) را طی میرسد)، و آنكه در غیر ط مقصد می
بخش، امـری ضـروری و اهمیـت آن     در حوزه تعلیم و تربیت نیز اتخاذ روش صحیح و نتیجه

دوچندان است؛ زیرا امر تربیت با هدایت و گمراهی و نیز سعادت و شقاوت دیگران (متربیان) در 
تواند به گمراهـی و نـابودی    كارگیری آن، می ارتباط است، و لغزش و اشتباه در انتخاب روش و به

بنـابراین در   4هـا اسـت.   به منزله نابودی همه انسـان  قرآندیگر منتهی شود، كه به فرموده انسانی 
ها باشیم و چه بهتر كـه   مدترین روشاكارگیری بهترین و كار حوزه تربیت باید در پی شناخت و به

  برویم و این مهم را در پرتو آیات نورانی آن جستجو كنیم. قرآندر این خصوص به سراغ 
  

  : چگونگی طرح مباحث تربیتی در قرآنمطلب سوم

هـا و   كتاب هدایت و تربیت است و مباحث تربیتی و اخالقی و از جملـه روش  كریم قرآناگرچه 
خورد، ولی باید توجـه داشـت كـه طـرح ایـن       های تربیت، در سراسر آیات آن به چشم می شیوه

                                                           
    .262، ص2، جبحاراالنوار. مجلسی، 2  . 189. بقره، 1
    .32. مائده، 4  . 181، ص1، جكافی. كلینی، 3



 )1(ج های تربیتی در قرآن روش      14

  

ـ  مباحث و سنخ بیان آنها در این كتاب آسمانی، با تمام كتاب ه در حـوزه تربیـت نگـارش    هایی ك
ای در نحوه بیـان مطالـب، كیفیـت و شـكل تنظـیم آنهـا        های عمده یافته، متفاوت است. تفاوت

  كنیم: شود كه مواردی از آنها را بیان می مشاهده می
ایـن اسـت كـه در كلیـه موضـوعات،       قـرآن های بیانی  الف) عام و كلی بودن: یكی از ویژگی

و اجمـال بیـان كـرده، از توضـیح و تفصـیل و ورود در جزئیـات       مطالب را غالباً به صورت كلی 
آمده است؛ بـرای مثـال،    قرآنكند. مباحث اخالقی و تربیتی نیز به همین صورت در  خودداری می

های انسان، خانواده، تعامل با فرزنـد، و   هایی مانند ویژگی با اینكه در آیاتی متعدد از موضوع قرآن
گوید، كمتر به توضیح و تفصیل درباره آنها  ذكر و یا عبرت سخن میهایی مانند موعظه، ت یا روش

پرداخته، و نسبت به كیفیت، ابعاد و چگونگی اجرا و نیز كاركردهای آنها كمتر اشاره كرده اسـت.  
هـا و خطـوط اساسـی و     در بیان معارف و ارشادات خود، اكتفا به بیان سرفصـل  قرآنگویا روش 

توضیح و شرح جزئیات، بـه سـنّت، یعنـی گفتـار، رفتـار و تقریـر        ترسیم كلیات است، و تبیین و
بیت(ع) و بعضاً به درك و فهم مخاطب واگذار شده اسـت. نتیجـۀ ایـن شـیوه      پیامبر(ص) و اهل

 قـرآن بیانی، این است كه در هر رشته معرفتی و از جمله تعلیم و تربیت، وقتی پژوهشگر به آیـات  
داشـته   قـرآن فت یك موضوع با تمـام ابعـاد و جزئیـات آن را از    كند، نباید انتظار دریا مراجعه می

بـه دسـت آورد و بـرای     قـرآن تواند خطوط كلی و چارچوب اساسـی بحـث را از    باشد، بلكه می
بیت(ع) بهره بگیـرد، و بلكـه معـارف و     تواند از سنّت پیامبر(ص) و اهل توضیح و تفصیل آن می

توانـد در تبیـین    و سنّت نداشته باشد، می قرآنهای  وزهها و تجربیات بشری كه منافاتی با آم دانش
  و تفصیل به محقق كمك نماید.

در ارائـه مطالـب، پراكنـدگی و     قـرآن پیچیدگی مطالب: ویژگـی دیگـر    هم ب) پراكندگی و به
یك مطلب را از ابتدا تـا   قرآنخورد  پیچیدگی در بیان است؛ به این معنا كه كمتر به چشم می هم به

مند  جا و نظام ك سوره جمع كند و جدای از مطالب دیگر، تمام آنچه را باید بگوید، یكانتها در ی
هـای مختلـف بیـان كـرده و بـه       این است كه مطالب را در آیات و سوره قرآنبیاورد؛ بلكه روش 

تند؛ بـرای مثـال، مباحـث     هم می عالوه، موضوعات مختلف را در پردازد. به بخشی از موضوع می
، در مثـال آورد؛ بـرای   الی مباحث اعتقادی و فقهی و یـا بـالعكس مـی    یتی را در البهاخالقی و ترب

كنـد. در عـین    سوره بقره احكام مربوط به خانواده و ازدواج و طالق را بیـان مـی   242_221آیات 
بـار در   حال، برای اینكه تعهد و پایبندی مخاطب خود را نسبت به این احكام بیشتر كند، چندین

حكام به بیان مباحث اخالقی و تربیتی پرداخته و انسان را نسبت به رعایت حقوق زنـان  الی ا البه
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دانـد، و در   كند و عدم رعایت حقوق آنان را ظلم به نفـس خـویش مـی    پس از طالق، موعظه می
  خواند: ادامه انسان را از بازی با آیات الهی برحذر داشته، او را به تقوا و ترس از خدا فرامی

ل� ع�ل� ذَل�+ فَقَدْ ظَلَم� نَفْس�ه
 و�الq تَتَّخ�ذُو�اْ آیاتِ الe.ه� ه
ز
وoا و�اذْکر
واْ ن�ع�م�ت� الe.ه� ع�لَی"م� و�م�ـا ا8نـز�و�م�ن یفْ«
و یا در سـوره   1»ع�لَی"م� م �ن� الْ"تَابِ و�الْح�"م�ة� یع�ظُ"م بِه� و�اتَّقُواْ الe.ه� و�اع�لَم
واْ ا8نَّ الe.ه� بِ"ل � شَ�ء� ع�ل�ـیم:

رود و از اهل ایمان و رستگاری آنها، و نیـز از گمراهـان و    لقمان ابتدا به سراغ مباحث اعتقادی می
گوید. آنگـاه بـه سـراغ     نمایی خداوند در خلقت زمین سخن می خلود آنها در جهنم، و نیز قدرت

و مجـدداً بـه مسـائل     كنـد،  مباحث تربیتی رفته، مواعظ پدری به نام لقمان را برای پسر بازگو مـی 
گردد، بلكه گاه در یك آیه، هـم بحـث تربیتـی مطـرح شـده اسـت و هـم بحـث          اعتقادی بازمی

كـه   2»و�ا7ذْ قَال� لُقْم�انُ ^�\ب�ن�ه� و�ه
و� یع�ظُه
 یا ب
نَ� ^[\ تُشْرِک بِالe.ه� ا7نَّ الشّ�ر�ک لَظُلْم: ع�ظ�ـیم:«اعتقادی؛ مانند: 
اشاره دارد و در عین حال، موعظـه هـم كـه امـری تربیتـی       ای اعتقادی، یعنی شرك ه یك مسئلهب

  است، از آن قابل استنباط است.
با احكام فقهی و مباحث اعتقادی و سایر مباحـث،  مباحث تربیتی و اخالقی  قرآنبنابراین، در 

پیچیده است، و این شیوه از بیان، حكایت از این دارد كـه محقـق بـرای بیـان      تنیده و درهم درهم
شـده تلقـی    پیوسته اكتفا كرده، مطلب را تمـام  هم مطلب مورد نظر، نباید به بیان یك یا چند آیه به

 قـرآن الی تمـام آیـات و موضـوعات مختلـف      ث، در البهكند، بلكه باید برای اتمام و اكمال بح
  مطلب را جستجو نماید.

اسـت.   قـرآن های روش بیـانی   ج) بیان استداللی و اقناعی: مستدل بودن یكی دیگر از ویژگی
، تذكرها و امر و نهی خود را با استدالل و بیان فلسـفه   ها در بسیاری از موارد، مطالب، موعظه قرآن

حكم و یا بیان نتیجه و پیامد آنها همراه كرده است تا مخاطب خود را اقنـاع كـرده، در پـذیرش و    
فَـع� بِـالَّت�� ه�ـ� ا8ح�س�ـن
 فَـا7ذَا و�^[\ تَس�تَوِی الْح�س�ـنَةُ و�^[ـ\ الس.ـیىtةُ اد�«اطاعت به او كمك كند؛ برای مثال: 

كنـد، و   كه نتیجه و كاركرد دفع بدی با نیكی را بیان مـی  3»الَّذِی ب�ینَک و�ب�ینَه
 ع�دَاو�ةٌ کا8نَّه
 و�ل�� ح�م�یم:
كه بازگشت  4»و�م�ا تُنف�قُواْ م�ن� خَیرٍ فَألنفُس�"م�... و�م�ا تُنف�قُواْ م�ن� خَیرٍ یو�ف. ا7لَی"م� و�ا8نتُم� الq تُظْلَم
ونَ«یا: 

و�الq تَم�ش� ف�� اال|ر�ض� م�ر�ح3ـا ا7نَّـک لَـن تَخْـرِق� «داند، و یا:  عمل خیری مثل انفاق را به خود انسان می
aكنـد كـه واقعیـت     كه از بیهودگی رفتار متكبرانه حكایت و بیان می» اال|ر�ض� و�لَن تَب�لُغَ الْجِب�ال� طُوال

این اظهار قدرت و نیرو و بزرگی، توهمی بیش نیست. این دسته از آیات كه یا به علـت و فلسـفه   
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هـا سـخن    هـا و عقـاب   ، و یا از بازده و نتیجه عمل، و پاداشاند دستورها و اوامر و نواهی پرداخته
سازد، او را نسبت به انجـام و یـا    اند، افزون بر اینكه مخاطب را از پیامد عملكرد خود آگاه می گفته

  كند. ترك رفتار ترغیب می
حكایت دارد؛ به این معنی كـه طـرح مباحـث     قرآناین شیوه از بیان، از بعد تربیتی و هدایتی 

رسد كـه پژوهشـگر    اخالقی و تربیتی با این شیوه بیانی، بیشتر سازگار است؛ و بنابراین، به نظر می
  مباحث تربیتی، بیشتر و بهتر بتواند موضوعات مورد نظر خود را در این قبیل از آیات جستجو كند.

ند سایر كتب تربیتی نیسـت كـه در یـك مجموعـه     ، مانقرآنبنابراین، طرح مباحث تربیتی در 
در  قـرآن یافته تنظیم شده و دسترسی به آن آسان باشد، بلكه به دلیل سبك خاص  منظم و سازمان

بیان موضوعات و مطالب، این مباحث مثل سایر مباحث قرآنی، بـه صـورت كلـی و پراكنـده در     
ا دقت در فهم و معنی آیـات و مراجعـه   آمده است و محقق باید ب قرآنهای  الی آیات و سوره البه

  به تفاسیر، مباحث مورد نظر را استخراج و استنباط كند و در چارچوبی منطقی تنظیم نماید.
  

  های تربیت در قرآن مطلب چهارم: روش

گونه كه بیان شد، روش تربیتی، شیوه بروز عمل یا فعالیتی است كه به منظور تأثیرگذاری بـر   همان
های فراوانی مطرح و در كتب تعلیم و تربیت  شود. در حوزه تربیت، روش ادر میمتربی از مربی ص

هایی است كه  رفتارها و حالت كریم قرآنهای تربیت در  ذكر گردیده است، ولی منظور ما از روش
توانـد بـه    بیان گردیده و ماهیت اصلی آنها اثرگذاری در غیر است، كه در این صورت مـی  قرآندر 

در مقـام هـدایت و    قـرآن ها و رفتارهایی كـه   استنباط شود؛ روش قرآنتربیتی از عنوان یك روش 
دهد و یا پیامبران الهی را بـه عنـوان مربیـان بشـر بـه       ها، آنها را به خداوند نسبت می تربیت انسان

نماید، و یا از چگونگی رفتـار و برخـورد پیـامبران بـا مخاطبـان خـود        كارگیری آنها دعوت می به
و موعظـه و   1،»و�ذَکـر� فَـا7نَّ الـذِّکر�ی تَنفَـع
 الْم
ـوPم�ن�ین�«دهـد؛ ماننـد تـذكر و یـادآوری:      گزارش مـی 

ج�ـادِلْه
م بِـالَّت�� اد�عُ ا7ل�� س�بِیل� ر�ب ِ+ بِالْح�"م�ة� و�الْم�و<ع�ظَـة� الْح�س�ـنَة� و�«آموزی و جدال احسن:  حكمت

  . و... 2»ه�� ا8ح�س�ن

ها و رفتارها، گاهی با صراحت و به صورت یك فعل متعدی و اثرگذار بـر دیگـری    این حالت
كنـد:   ، یـا خـدا شـما را موعظـه مـی     »و�ذَکر�«؛ مانند: به او تذكر بده و او را یادآوری كن آمده است
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