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 چکیده
هـاي تربیـت    روش« آنهـا تـوان پرداخـت کـه یکـی از      مـی گونـاگونی  به مباحث ، هاي تربیت دینی است که یکی از حوزه، در تربیت مناسکی

تحقیـق تنهـا درصـدد معرفـی     روي، ایـن   ین. بدندهستپردازند و داراي اقسام متعددي  اقدام و عمل می ةها به بیان نحو است. روش» مناسکی
ایـن   هاي معتبر تربیتی از منابع دینی است که دست آوردن روش بهحاضر هدف پژوهش ، هاي گرایشی در تربیت مناسکی است. بنابراین روش

از ، هـا  آوري داده شده و براي جمـع   استفاده» تحلیل محتواـ   توصیفی«از روش ، امر با مراجعه به آیات االحکام میسر شده است. در این تحقیق
، متعددگیري شده است و پس از گردآوري آیات عبادي و مناسکی و مراجعه به تفاسیر و منابع تربیتی  و مراجعه به قرآن بهره اي روش کتابخانه

شـش  ( ایجـادي ، شـش روش) ( سـاز  زمینـه  ۀو در سه دسـت  هبه دست آمد آنهاها از  شده و روش  گزینش هبیاناتی که داراي رهنمود تربیتی بود
 .ه استبندي شد چهار روش) دسته( روش) و اصالحی
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 مقدمه

ـ   یرسان ياري است براي یندیفرا »تیترب«  جـاد یا يبـرا  یبـه مترب
، یذهنـ ، یبـدن  يها از ساحت یکیزمان در  ةدر گستر یجیتدر رییتغ

 یابیبه منظور دسـت  گرید یعامل انسان ۀکه به واسط يو رفتار یروح
و  یبازدارنـدگ  ایـ او  يو شکوفا کردن استعدادها یبه کمال انسان يو

، 1 ج، 1391، یاعرافـ ( ردیـ گ یصورت م شیاصالح صفات و رفتارها
است که تربیت عددي هاي مت تعلیم و تربیت داراي ساحت. )141 ص

آمـوزش  «را بـه  » تربیـت دینـی  «د. آیـ  مار میش به آنهادینی یکی از 
مربوط به خدا و جهان و آموزش  يمند باورها شده و نظام يزیر برنامه
و هـدف و   اتیـ اخالق ،مند عبادات و مناسک شده و نظام يزیر برنامه
، بنـابراین . )33 ص، 1388، انـد (داودي  تعریف کـرده » یزندگ يمعنا

و » تربیـت مناسـکی  « ،»تربیت اعتقـادي « ةتربیت دینی در سه حوز
 ست.ا جاري» تربیت اخالقی«

 این. است» مناسکی تربیت«دینی  تربیت ابعاد ترین مهم از یکی
 بـا  ارتبـاط  زمینـۀ  ایجـاد  و معنوي بعد پرورش شامل تربیت، که نوع

 طورکلی، تربیت به است. دینی پیشوایان تأکید مورد است، بسیار خداوند
 تکـالیف  و اعمـال  با را متربی که است دینی تربیت از بعدي مناسکی
 .کند می راهنمایی انجام تکالیف راسخ، به انگیزة با را او آشنا، و عبادي

 محافـل  در مسـائل  تـرین  مهم از یکی مناسکی عالوه بر این، تربیت
 و پـدران  از بسـیاري  توجه است، که دینی جامعۀ در آموزشی و علمی
 از. است کرده جلب خود به را دلسوز و متعهد مربیان و مدار دین مادران
 زیرا است؛ اعتقادي تربیت مکمل و دنباله مناسکی دیگر، تربیت سوي
حـوزة تربیـت    .اسـت  آن هاي آموزه به دین، عمل یک شناخت الزمۀ

 يها از پژوهشتوان بررسی کرد.  هاي متعددي می مناسکی را از جنبه
 نیـ است کـه ا  یمناسک تیعناصر نظام ترب یبررساین عرصه،  مهم
 تیترب يها روش« دستیابی به یکی از این عناصر یعنیدرصدد  قیتحق

 .است» یمناسک
هـاي   روش«ال اصلی ایـن تحقیـق عبـارت اسـت از اینکـه      ؤس

بـراي رسـیدن بـه    » ؟اسـت  تربیت مناسکی در قرآن کـدام گرایشی 
 باشیم:ذیل ال فرعی ؤد پاسخگوي سه سیا، بپاسخ
 ؟است ساز گرایش به مناسک کدام هاي زمینه روش. 1
 ؟است هاي ایجاد گرایش به مناسک کدام روش .2
 ؟چیستهاي اصالح گرایش به مناسک  روش .3

 ضرورت تحقیق
هـاي موجـود در    کاسـتی  سـبب  بـه سـو،   یکضرورت این تحقیق از 

زمـانی  ، دیگـر سـوي  تحقیقات انجام گرفته در این زمینـه اسـت. از   
گـردد کـه آثـار تعلـیم      ها بیشتر نمایان می روش ةاهمیت بحث دربار

هاي بیـان در منـابع    معارف دین و احکام الهی را بدون توجه به روش
بیـان   ویـژه آنکـه در   بـه ، کنـیم  در جامعه به وضوح مشاهده می، دین

و یا اینکه براي ، ایم گاه دچار افراط و گاه تفریط شده، بایدها و نبایدها
ده کـه  گردیـ اسـتفاده  گونـاگونی  هـاي   آموزش مسائل دینی از روش

هـیچ تناسـبی بـا    اسـت و  برخی از آنها از منابع غیربومی گرفته شده 
ایـن   هاي دینی ندارد و بیانگر وجود خلل در این زمینه اسـت.  آموزش
ـ ، توجهی بعضی از مسـلمانان  موجب دلزدگی و بی امور قشـر  ویـژه   هب

شـود   یروشن مـ ، انیب نیبا اجوان در انجام تکالیف الهی شده است. 
ی و پـر  نید تیترب يها روشاسباب بهبودي تواند  یم قیتحق نیکه ا

 يهـا  دغدغه نیتر که از مهم، هاي موجود را کردن قسمتی از نارسایی
 د.زاسفراهم ، است یتیو ترب یامور فرهنگ رکاراناند مسئوالن و دست

 تحقیق ۀپیشین
سـت: برخـی از   اگرفتـه در ایـن زمینـه چنـد دسـته       تحقیقات انجـام 

اعـم  ، اند هاي قرآن در تعلیم و تربیت پرداخته ها به بیان روش پژوهش
 ، ر.ك:االحکــام باشــد یــا غیــر آن (بــراي نمونــه  از اینکــه در آیــات

برخـی تنهـا بـه بررسـی     . )1392، مقـدم  یقـائم  ؛1388، پـور  صادقی
؛ 1386عبــدالباقی،  کـام در قـرآن اشــاره دارنـد (حـاج    موضـوعات اح 

، اما در خصـوص موضـوع تحقیـق   . )1379؛ مسگري، 1379واالپور، 
) کـه پژوهشـگر در   1386، یافت شد (صاحب جمعیان نهمونتنها یک 

هـاي بیـان احکـام تحـت پـنج عنـوان کلـی         آن به گـردآوري روش 
سـازي)   روشـن ، سـازي  آسـان ، سـازي  آگـاه ، فضاسازي، سازي (آماده

است. مراحل بیان حکم ، مقصود از این عناوین پرداخته است و ظاهراً
امـا  ، هـا داشـته اسـت    هرچند محقق تتبع خـوبی در گـردآوري روش  

هـاي   به برداشـت  يتمرکز زیاد، شود: اوالً نقایصی در آن مشاهده می
 یبرخـ ، ثانیـاً اسـت.   داشـته  المیـزان تفسـیر  ویـژه  ، بهتفاسیر از آیات

 ادیدر اصـط ، ثالثـاً اسـت.    دهرستند کـ ماحکام  اتیآ ریها را به غ روش
 یتـ یترب کـرد یبـه رو  و غلبه داشته يریو تفس یقرآن کردیرو، ها روش

یـا تـوجهی بـه مبـانی و اصـول      ، به عبارت دیگر ست.توجه نکرده ا
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تشریع تکیـه شـده و بـه    ن عصر نزول و اتربیتی نشده و یا بر مخاطب
توجه چنـدانی نشـده   ، که عصر تبلیغ و ترویج است، ن کنونیامخاطب

ها در این اسـت کـه    تمایز این تحقیق با سایر پژوهش، است. بنابراین
هایی بـوده کـه قـرآن کـریم بـراي تربیـت        در پی دستیابی به روش

تمرکــز بــر ، نبــر آرده اســت. عــالوه کــاســتفاده از آنهــا مناســکی 
مگر آیات سـابق  ، دهکرپوشی  الحکام بوده و از سایر آیات چشما آیات

. همچنـین ایـن تحقیـق    اسـت  یا الحقی که مرتبط با آیه احکام بوده
 ها را مدنظر قرار داده است. تربیتی روش ۀجنب

 روش تحقیق
هاي صحیح  کارگیري روش به دلیل آنکه اعمال تربیت دینی مستلزم به

توان عمل  ها، به دو سبک می روش و مفید است، براي شناسایی این
کرد: تجربه و مراجعه به منابع غنی و قابل اعتماد. در تحقیق جاري، به 

ها با مراجعه به منابع دینـیِ تأییدشـده،    سبک دوم عمل شده و روش
ترین منابع معرفتی در اسالم، قرآن  است. یکی از مهم  گردیده شناسایی

به سـعادت جـاودانی اسـت و     است. قرآن کتابی براي هدایت انسآنها
کارگیري رفتار تربیتی است که آشـکارا در   الزمۀ نیل به این هدف، به
روي، تحقیق حاضر قرآن کریم را  کنیم. بدین آیات فراوانی مشاهده می

هـاي تربیـت    عنوان یکی از منابع مهم در بـه دسـت آوردن شـیوه    به
کام عملی به هایی را که براي تعلیم اح مناسکی بررسی نموده و روش

 مسلمانان مورد استفاده قرار داده کشف کرده است.

 »روش«مقصود از 
نظرهــایی بــین  اخــتالف، »روش«در خصــوص معنــاي اصــطالحی 

نزدیکی دو به سبب ن علوم تربیتی وجود دارد. این اختالف امتخصص
هنگام تعریف هـر کـدام   روي،  است. بدین» روش«و » اصل«مفهوم 

خسـرو  . ه تفاوت آن با دیگري نیز بیان شـود سعی شد، از این مفاهیم
، زیرا هـر دو ؛ ها از یک سنخ هستند اصول و روش«نویسد:  می باقري

گویند که براي رسـیدن بـه مقصـد و     دستورالعمل هستند و به ما می
در ایـن اسـت کـه     آنهـا مقصود موردنظر چه باید بکنیم. امـا تفـاوت   

هـاي جزئـی    لعملهـا دسـتورا   و روش، هاي کلـی  دستورالعمل، اصول
، شـود  که مالحظه مـی نه وگ همان. )64 ص، 1382، (باقري »هستند
کلـی بـودن   ، عالوه بر ویژگی عمومیت و راهنماي عمل بودن باقري

 اعرافـی داند. امـا   ها را ویژگی خاص اصول می اصول نسبت به روش

 ياریـ مـالك و مع  رسـد  یبه نظر م«کند:  تري بیان می ویژگی دقیق
وجود  و روش اصل زیتما يعمل برا ییو راهنما تیعمومتر از  روشن

 هیشـب  یتـ ینکته است که اصل ترب نیآنها ا زیتما یدارد. مالك اساس
، فعـل اسـت   یوجـود و چگـونگ   ةنحـو  انگریو ب یفلسف یمعقول ثان

ـ   يمـاهو  میکـه از مفـاه   یتـ یترب يها برخالف روش  یو معقـول اول
 یمعادل، یاول يها معقول روش مانند، گریرود. به عبارت د یم مارش به

 انیـ و مترب انیـ مرب ینـ یع يدارد که همان رفتارهـا  در خارج از ذهن
 یمعادل خـارج ، یفلسف یثان يها مانند معقول یتیاما اصل ترب. است

، آن دانسـت  یخـارج  يرا مابـازا  یرفتار خاصـ  کیتوان  یندارد و نم
، عرافی(ا »شود یمحسوب م میمفاه نیمنشأ انتزاع ا ینیبلکه رفتار ع

 .)153 ص، 1 ج، 1391
را   کنـد و آن  البته ایشان عمومیت و کلی بودن اصل را انکار نمی

ها نیز کلی و داراي افـراد و اصـنافی    و بعضی از روش، داند غالبی می
تواند مالك دقیقـی بـراي تفـاوت     عمومیت نمیروي،  و بدین ندهست
و اقسـام  انـواع  » تنبیـه «، براي نمونـه  باشد.» روش«و » اصل«بین 

 مفهومی جنسی است و افـراد و ، گوناگونی دارد و به اصطالح منطقی
رود و بایـد آن را روش   شـمار نمـی   اما اصل تربیتـی بـه  ؛ اصنافی دارد

 .)154 ص، (همان معادل خارجی دارد، تنبیه؛ زیرا تربیتی تلقی کرد
صورت دقیـق و  ه هرچند در تعریف و نظر بتوانیم ب، عالوه بر این

اما در مقام عمل و ، ل شویمیتمایز قا» روش«و » اصل«ظریف بین 
که در آثار تربیتی  چنان؛ شود گاهی این امر مشکل می، تعیین مصداق
ذکـر  » روش«عنـوان   ی را بهنکاتن اشود که برخی محقق مشاهده می

، 1382، اند (بـاقري  را جزو اصول دانسته آنهااما برخی دیگر ، اند کرده
 ؛235 ص، 1391، الهـدي  علم ؛290ص، 1390، ؛ فرهادیان196ص 

هـا   بنـدي روش  ). همین مشکل در دسته107 ص، ق1426، حسینی
هرچنـد از  ؛ زیرا نیز وجود دارد »رفتاري«و » گرایشی«، »بینشی«به 

امـا برخـی    ،سـت ااین سه حیطه از هم متمـایز  ، تعریف نظريحیث 
در الً احتمـا که  ستااي عام و داراي جوانب گوناگون  گونه مصادیق به

-48 ص، 1392، (همتـی  گیرد میدو حیطه و یا حتی سه حیطه قرار 
اقدام و عمل و رفتاري اسـت  ، در اینجا» روش«مراد از ، بنابراین. )88

گیرد و غیر از کیفیت اقدام  که مربی در جهت تربیت متربی به کار می
و در تمـام  ، نامیم می» اصل تربیتی«را  و چگونگی رفتار است که آن

سعی شده است این تعریف رعایـت گـردد و   ، آمده دست ههاي ب روش
 ها تا حد ممکن لحاظ گردد. تمایز بین اقسام روش
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 ها الگوي دسته بندي روش
که هم جـامع باشـد و هـم    ، بندي مطلوب براي رسیدن به یک دسته

گیـري عمـل    توجه به فراینـد شـکل  ، نقص کمتري به آن وارد باشد
، بیان گردید که مقصـود از آن » روش«در تعریف ؛ زیرا ضروري است

اقدام و عمل و رفتاري است که مربی در جهت تربیت متربی به کار «
 ،ارائـه گردیـد  » تربیت دینی«. همچنین بنابر تعریفی که از »گیرد می
هـاي   منظـور آمـوزش گـزاره     مجموعه اعمال عمدي و هدفدار بـه «

افـراد در   بـه نحـوي کـه آن   ، معتبر و صریح یک دین به افراد دیگـر 
برجسـته بـودن   ، »ها متعهد و پایبنـد گردنـد   عمل و نظر به آن آموزه

 گردد. نقش عمل و رفتار روشن می
. 1گونه است:  گیري عمل این به صورت خالصه، فرایند شکل

. میل و انگیزه؛ 4. تصدیق به فایده؛ 3. تصور فایده؛ 2تصور عمل؛ 
شوق و شـوق   . تبدیل میل به6ها؛  . برطرف کردن تعارض میل5

گیري بر انجام عمل. مجموعه این فرایند  . اراده و تصمیم7مؤکد؛ 
اراده و تصـمیم بـر   «، و »میل و انگیـزه «، »شناخت«در سه بعد 

). بنـابراین،  112، ص 1393شـود (فقیهـی،    خالصـه مـی  » عمل
، »بینشـی «هـاي تربیتـی را در سـه دسـتۀ کلـی       تـوان روش  می

سـه بعـد انسـان اسـت،      ، کـه مطـابق  »رفتـاري «و » گرایشـی «
 بندي کرد. تقسیم

ابتـدا بایـد   ، با توجه به اینکه در تربیـت مناسـکی  ، از سوي دیگر
هاي الزم براي تحقق آن فراهم شود و سـپس عوامـل تحقـق     زمینه

موانع یا عوامل معارض یا مـزاحم از میـان   ، آن فراهم آید و در نهایت
انگیزشـی و  ، نشـی هاي بی هر دسته از روش روي، ، بدینبرداشته شود

و » هاي ایجادي روش«، »ساز زمینه«هاي  رفتاري به سه گروه روش
 .استقابل تقسیم » هاي اصالحی روش«

هـاي   تقویت و هدایت گرایش، هاي گرایشی براي ایجاد از روش
شـود.   هاي منفی استفاده مـی  مثبت و یا براي مهار و تضعیف گرایش

غرایز و انفعـاالت انسـان   ،  عواطف، ها با احساسات این دسته از روش
از انـواع ایـن   ، و براي رساندن متربی به اهـداف تربیتـی  رد سروکار دا

هـاي ایـن    هریک از زیرگروه، برند. در ادامه هاي درونی بهره می میل
 شود: ها به اختصار توضیح داده می دسته از روش

 ساز هاي زمینه روش. 1
ندة حاالت و رفتارهـاي  کن سازي، باید شرایطی را که تسهیل در زمینه

مطلوب یا نامطلوب هستند، از پیش به نحو مقتضـی دگرگـون کـرد.    
سازي دو وجه دارد که یکی ناظر به فراهم آوردن شـرایط اولیـه    زمینه

برد، و دیگري  است که احتمال بروز رفتارها و حاالت مطلوب را باال می
رفتارهـا و   اي است که احتمال بـروز  ناظر به جلوگیري از شرایط اولیه
دهد. این هر دو وجه در نظـام تربیتـی    حاالت نامطلوب را افزایش می

، 1382نظر قرار گرفته است (باقري،  اسالم، با حساسیت کاملی مطمح
هایی را  ). بنابراین، مربی باید با نگاهی بلند، پیشاپیش، موقعیت96ص 

هـاي   که متربی در آن قرار خواهد گرفت در نظر آورد و آثار موقعیـت 
مزبور را بر روي او ارزیابی کند و بر اساس این ارزیابی، به طور مقتضی 

 ).98در شرایط اولیه دست ببرد (همان، ص 
که در تربیت یک نهال و بذر عالوه بـر وجـود باغبـانی     همچنان

کاردان، عوامل و شرایط محیطی و موقعیتی آن مـؤثر و الزم اسـت،   
هم کـردن بسـتري از شـرایط و    در تربیت انسان نیز باید به فکر فـرا 

بروز رفتارهاي صـحیح و دور شـدن از    ۀهایی باشیم که زمین موقعیت
وسیعی  ةبا گستر، آورد. در اینجا رفتارها و اعمال ناصواب را فراهم می

هـایی کـه زمینـه را بـراي      . روششویم ها مواجه می از فنون و روش
هاي  کنند روش میانگیزش و رغبت نسبت به انجام دستورات فراهم 

 ساز خواهند بود. گرایشی زمینه

 هاي ایجادي روش. 2
ایجاد و پرورش انگیزه در متربی نسبت به موضوعی که درصـدد  

هاي اساسی و مهم مربیان محسـوب   انتقال آن هستیم از دغدغه
هاي تربیت مـدنظر مربـی    گردد، و آنچه در وهلۀ اول از روش می

ها به نـوعی بـر    قسم از روشهاست. این  است این قسم از روش
هاي اصالحی مقدم است؛ زیـرا تـا وقتـی مربـی اقـدام بـه        روش

تواند رفتـار   آموزش و ایجاد یک رفتار در متربی نکرده است، نمی
متربی را ارزیابی و نقد کند و درصدد اصالح آن باشد. آسیبی که 

ها وجود دارد تمرکز بیش از حد مربیان بر ایـن   در این قسم روش
هاست؛ زیرا با توجه به هدفی که مربیان از تربیـت   ه از روشدست

ها و بدون  گونه روش کارگیري این کنند تنها با به دارند، گمان می
توان به  سازي و یا اصالح بینش، انگیزه و رفتار، می توجه به زمینه

هاي ایجادي در حیطـۀ انگیزشـی،    مقصود تربیتی نایل شد. روش
کننـد و در   ایجاد میـل و رغبـت مـی    نسبت به مناسک و عبادات

 تثبیت و تداوم رفتارهاي عبادي و مناسکی مؤثرند.
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 هاي اصالحی روش. 3
اند که هدف  هاي تربیتی آن دسته از روش» هاي اصالحی روش«

از آنها، حذف یا کاهش یک رفتار ناپسند (اعم از رفتار ظاهري یا 
 هـاي  روشاسـت. در  همچون تفکرات ناصـحیح)  ، اموري درونی

دهیم خطا و اشتباه  کاري که احتمال می ةبا مشاهد، باید اصالحی
به تحقیق از حقیقت عمل بپردازیم. صـرف  ، ، قبل از هر چیزاست

که یقـین  ، رفتاري از او ةاخبار شخصی از خطاي متربی یا مشاهد
به خطا بودن آن نداریم، دلیل بر خطا بودن فعل متربی نیست. در 

نـیم و تـا وقتـی    ک» حمل بر صحت«بی را باید فعل متر، بدو امر
تـوان   اي بر ناصواب بودن رفتار متربی در دست نباشد، نمی قرینه

آن را ناصواب و خطا پنداشت؛ زیرا حفظ حرمت و قداست و عزت 
نفس متربی امري است الزم و باید آن را همواره عزیز شمرد. در 

 هر .آمد این صورت است که اعتماد متقابل بین افراد پدید خواهد
زنـد،   مـی  سر فرد از که ناهنجاري رفتار هر و دارد علتی معلولی
 تغییـر  را معلـولی  بخواهیم اگر. است خاصی زمینۀ و ریشه داراي
نیـز   آن هـاي  زمینه و علل به باید کنیم عوض را رفتاري و دهیم
 مـثالً، در  ببـریم؛  بـین  از را هـا  زمینـه  و هـا  ریشـه  و کنـیم  توجه
. کـرد  توجـه  هـا  زمینـه  پـیش  بـه  افراد، بایـد  عصبانیت هاي ریشه

 است ممکن دیگر عامل ها ده و گرسنگی، تشنگی، نگرانی، ترس
هاي اصـالحی در   روش. باشد داشته تأثیر تندخویی و بدخلقی در

پردازند که  هاي انگیزشی به اصالح انگیزه و میل می حیطۀ روش
در  عالوه بر تصحیح انحراف و خطا، در افزایش رغبت و هیجـان 

 توانند تأثیرگذار باشند. انجام احکام و مناسک نیز می

 هاي انگیزشی تربیت مناسکی روش
ثیر نظام أروانى، تحت ت از نقطه نظر، ها قالبتمام رفتار انسان در 

عنـوان   را به»  انگیزش« ةواژ شناسان معموالً انگیزشى است. روان
شـود،   ىفرایندى که موجب برانگیختگى، هدایت و احیاى رفتار م

خبـرى کـه     نند. آگاهى از پاداش و کیفر یـا دریافـت  ک تعریف مى
عنـوان عوامـل    یا منفى یک رفتار است، بـه   مد مثبتیاحاکى از پ

، 1379(شـاملی،   شود انگیزشى در رفتار بشرى در نظر گرفته مى
). اگر انسان را در مقام عمل، بـه ماشـینی تشـبیه کنـیم،     16ص 
راغی است که مسیر را بـراي انسـان   ها در انسان همانند چ بینش

منزلۀ موتور محرك  ها به دهد.گرایش روشن کرده، راه را نشان می

آیند که خمیرمایۀ حرکت و ایجاد تالش در انسـان   به حساب می
آیـد کـه    است؛ و قدرت همانند سایر ابزار ماشین به حسـاب مـی  

). 420، ص 1388،  شود (مصـباح  حرکت به وسیلۀ آن محقق می
ها نیروهاي محرکی هستند کـه خداونـد    ها و انگیزه این، میلبنابر

هاي اصلی آن را در وجود انسان قرار  به صورت فطري، خمیرمایه
ها در مسیر کمال انسانی، عـالوه بـر    داده است. با قرار دادن میل

هاي الزم در انسان  گویی به نیازهاي فطري، نشاط و فعالیت پاسخ
رود (فقیهـی،   ی و قرب الهـی مـی  سوي هدف نهای ایجاد شده، به

موریت الهى خـود، از ابزارهـاى   أمدر پیامبران ). 282، ص 1393
گوناگونى براى بـرانگیختن مـردم بـه سـوى بعضـى از کارهـا و       

پیـامبران بـه   اگـر  اند.  اجتناب دادن آنان از برخى دیگر، بهره برده
ثمـر و   جسـتند، تعـالیم آنـان بـى     یک نظام انگیزشى تمسک نمى

در تبیین  در این بین، در کتاب آسمانی پیامبر خاتمه بود. بیهود
هاي گوناگون انگیزشی بهره گرفته شـده   دستورات دین، از روش

است، که در این مجال، به ذکر برخی از آنها، که در آیات احکـام  
کنیم. با توجه به توضیحی کـه   و مناسک به کار رفته، بسنده می

هاي  آمده در سه دسته روش ستد هاي انگیزشی به بیان شد، روش
 شود: هاي اصالحی ارائه می هاي ایجادي و روش ساز، روش زمینه

 ساز هاي زمینه روشالف. 
 سازي پذیرش تکلیف زمینه .1

حـاالت و رفتارهـاي    ةکننـد  باید شرایطی که تسهیل، طبق این روش
از پیش به نحو مقتضی دگرگون کرد. پـس  ،ستامطلوب یا نامطلوب 

دو وجه دارد که یکی ناظر به فراهم آوردن شـرایط اولیـه    سازي زمینه
و ، بـرد  است که احتمال بروز رفتارها و حـاالت مطلـوب را بـاال مـی    

کـه احتمـال بـروز    است اي  دیگري ناظر به جلوگیري از شرایط اولیه
دهـد. ایـن هـر دو وجـه در      رفتارها و حاالت نامطلوب را افزایش می

 قـرار گرفتـه اسـت   نظر  طمحت کامل مبا حساسی، نظام تربیتی اسالم
با عنایت بـه  ، »جمعه« ةدر سور، مثال رايب. )96 ص، 1382، (باقري

 ابتـداى  در، کـرد  بسترسـازى  باید، عبادت به مردم دعوت اینکه براى
 تسـبیح  از سـخن ، جمعـه  نمـاز  در شـرکت  بـه  دسـتور  از قبل، سوره

ی  ِمـا  للَّه یسبح«: است موجودات فـ  ماوات السـ ی  مـا  و ض فـاألَر...« 
عوا «فرمایـد:   می 9 ۀو سپس در آی، )1 (جمعه: کْـرِ   إِلـى  فَاسـذ  ه ».  اللـَّ

 برطرف را موجود موانع باید، جمعه نماز در حضور براى، عالوه بر این



 1397، خرداد 246معرفت، سال بیست و هفتم، شماره سوم، پیاپی   20

 
 

 نمونـه  بـاب  از تجـارت  و کار و کسب کردن رها. »الْبیع ذَروا و«: کرد
 نمـاز  در و کـرد  رهـا  نمـاز  هنگـام  در باید را کارها ۀهم وگرنه، است
 .)42 ص، 12 ج، 1390، (قرائتی یافت حضور جمعه

، 130تا  127و یا در موضوع تغییر قبله، خداوند ابتدا در آیات 
کنـد.   مـی  نشـان  را خاطر ابراهیم ، داستان حضرت»بقره«سورة 

 چینى زمینه قبله، جنبۀ مسئلۀ ضرورت تغییر به این موضوع نسبت
 نـزد خـدا   کـه  هـایى  کرامـت  و حضرت ابراهیم سرگذشتدارد. 

 دو آن دعـاى  ، وحضـرت اسـماعیل   فرزندش کرامت داشت، و
 نیـز  مسـلمان، و  امت و خدا مکه و رسول کعبه و براى بزرگوار

 براى خانه تطهیر خصوص در مأموریتشان کعبه، و خانۀ کردن بنا
، پــس از پــذیرش 144فرمــوده، ســپس در آیــۀ  ذکــر را عبــادت

مخاطبان براي ضرورت تغییر قبله، دسـتور تغییـر قبلـه را صـادر     
ی  وجهِـک  تَقَلُّب  نَرى قَد«فرماید:  می فـ  ـماءالس  ک  قبلَـۀً  فَلَنُولِّینـَّ

 ».الْحرام الْمسجِد شَطْرَ وجهک فَولِّ تَرْضاها

 جلب اعتماد به مربی .2
 تـا  اسـت. » خاطبـان م اعتمـاد  جلـب «، تربیـت  در مهم هاي روش از

هـر   .بود نخواهد مؤثر او سخن باشد نداشته اعتماد مربی به مخاطب
تر باشد و متربی اعتماد بیشتري به مربـی داشـته    این رابطه قويقدر 
از استحکام و نفـوذ  ، گیرد اثرپذیري او بیشتر است و آنچه فرامی، باشد

هاي خود را از یـک منبـع    آموزه؛ زیرا بیشتري در ذهن برخوردار است
و دلیلـی بـراي تزلـزل و     کنـد  اطمینـان دریافـت مـی   قابل مطمئن و 

. )125 ص، 1388، مقدم (قائمی سرگردانی در پذیرش آن وجود ندارد
و سـاخت  هاي اعتماد را فراهم  قبل از هر کاري باید زمینهروي،  بدین

راهم تفـاهم و عـدم اعتمـاد را فـ     سـوء ، بددلی، از کارهایی که بدبینی
 کـه  رسـد  می اعتماد به زمانی معموالً مخاطب آورد دوري جست. می

 مربـی  رفتـار  و چهـره  در را رفتـاري  و گفتـاري  صـداقت  هاي نشانه
تغافـل و  «و» تغافـل «، »حمل به صـحت «هایی مانند  روش .بخواند
(حـاجی   توانند در این خصـوص بـه مربـی مـدد رسـاند      می» تساهل

 .)163 ص، 1377، آبادي ده
منـان بـه پیـامبر    ؤاز ایـن روش بـراي اعتمـاد م    ،قرآن کریمدر 
 الْکتـاب  أُوتُـوا  الَّذینَ أَتَیت لَئنْ و«گونه استفاده شده است:  این اکرم
 قبلَـۀَ  بِتابِعٍ بعضُهم ما و قبلَتَهم بِتابِعٍ أَنْت ما و قبلَتَک تَبِعوا ما آیۀٍ بِکُلِّ
نَ  إِذاً إِنَّک الْعلْمِ منَ جاءك ما بعد منْ أَهواءهم اتَّبعت لَئِن و بعضٍ لَمـ 

 همـه  بـراى  کـه قـانون  است  مفهوم آیه این. )145 (بقره: »الظَّالمین
 گرفتـار ، شود هوس و هوا تابع نیز پیامبر، فرض بر اگر. است یکسان
برخـورد   این نحـوه . )226 ص، 1 ج، 1390، شد (قرائتی خواهد کیفر

قاطع و تهدیدآمیز خداوند با رسولش ایـن اطمینـان را بـه مسـلمانان     
اي از مسـیر حـق منحـرف نشـده و      دهد که پیامبر در هیچ لحظه می

خداونـد  ، صـورت  در غیر این. تمام دستورات او از طرف خداوند است
 کرد. به وعید خودش عمل می

 تکریم شخصیت .3
سـبب   بـه  انسـان . اسـت  بیاکتسا و ذاتی مرتبۀ دو داراي کرامت
 دوم است. نوع برتر جهان دیگر موجودات ذاتی، از کرامت داشتن

 بـه  مجاهـدت  و تربیـت  پرتو در و پرهیزگاري و تقوا طریق از آن
 را او همیشـه  انسـان، بایـد   ذاتی کرامت به توجه با آید. می دست
 نسـازیم. بایـد   دار خدشـه  را او نفـس  عزت شمرده، عزیز و مکرَم
 و پوسـت  رنـگ  جمله، نوع اشخاص ـ از  دنیایی ظاهر که دانست
 و نیسـت  اشخاص کرامت شغل ـ دلیل  یا اجتماعی طبقه یا قیافه
 .کرد تضعیف را افراد نفس آنها، عزت کشیدن رخ به با نباید

هاي گوناگونی  خداوند از این روش، در قرآن کریم به صورت
؛ حـج:  9جمعه: ؛ 114؛ هود: 43؛ نساء: 78؛ اسراء: 6(ر.ك: مائده: 

؛ بقره: 60؛ توبه: 104و  103؛ توبه: 41؛ انفال: 2؛ مائده: 37و  36
) اسـتفاده کــرده  183و  158و  222و  177و  263و  262و  271

 اعلَموا و«فرماید:  که می» انفال«سورة  41است؛ از جمله، در آیۀ 
ذي  و لرَّسولِل و خُمسه للَّه فَأَنَّ ء شَی منْ غَنمتُم أَنَّما الْقُرْبـى  لـ  و 

بِیلِ  ابنِ و الْمساکینِ و  الْیتامى ۀداشـت طبقـ   بـراى گرامـی  ، »السـ 
قرار گرفته  بیت محروم، نام آنان در کنار نام خدا و رسول و اهل

فا  إِنَّ«)؛ و یا در آیـۀ  327، ص 4، ج 1390(قرائتی،  است الصـ و 
ه  جناح فَال اعتَمرَ أَوِ الْبیت حج فَمنْ اللَّه شَعائرِ منْ الْمرْوةَ لَیـأَنْ ع 
فطَّوبِهِما ی نْ وم عراً تَطَوفَإِنَّ خَی رٌ اللَّهشاک  یم لـ158(بقـره:  » ع( 

 احسـانى  هـر  و است االحسان قدیم که هرچند سبحان که خداى
 او بـر  حقـى  احدى اوست، و احسان باز دیگري بکند به کسى که

 اعمال حال، خودش عین در آرد، لیکن بجاى شکرش او ندارد، تا
بندگان اوست، آنها  به احسان هم همان اینکه با را بندگان صالح

 بنــدة شــکرگزار را خــود و خوانــده خــودش بــه بنــده را احســان
 ).581، ص 1، ج 1374است (طباطبائی،  خوانده نیکوکارش
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 امید دادن .4
ترین موانع تربیتـی اسـت. گـاهی مربـی بـا       بزرگس و نومیدي از أی

 سـابقه و  هـا و سـوء   آلـودگی سـبب  شـود کـه بـه     افرادي مواجه مـی 
خود را ، سو اند. از یک از اصالح خویش ناامید شده، هاي فراوان ناکامی

کنند کـه   فکر می، و از سوي دیگر، بینند از اصالح خویشتن ناتوان می
امـا  ، مال خیـري انجـام دهنـد   خویشتن را اصالح کنند و اع، برفرض
زشت آنها آبرویی براي آنها باقی نگذاشته است تا نـزد خـدا و    ةپروند

اگـر   ها تنها امید و توبه است. مردم روسفید باشند. درمان این بیماري
خـود   ۀگونه افراد را امیدوار کند تا از کارهـاي گذشـت   مربی بتواند این

آنهـا را نجـات داده اسـت     ،پشیمان شوند و به درگاه خـدا رو بیاورنـد  
 .)46 ص، 1373، (زمانی

لِ  منَ زلَفاً و النَّهارِ طَرَفَیِ الصالةَ أَقمِ و«در خصوص آیۀ:  إِنَّ اللَّیـ 
ناتسنَ الْحبذْهی ئاتیالس ککْرى ذلرِین  ذلذَّاکل بِرْ  و فَـإِنَّ  اصـ  ه  ال اللـَّ

ضیعرَ ینینَ أَجسحامیرمؤمنان115-114(هود: » الْم ،( من: فرماید می 
 کتـاب  آیات ترین کننده امیدوار: فرمودند مى که شنیدم خدا رسول از

لِ  منَ زلَفاً و النَّهارِ طَرَفَیِ الصالةَ أَقمِ«آیۀ  خدا اسـت، سـپس   » ...اللَّیـ
 مـن  امت براى گانه پنج نمازهاى که نیست این على، جز یا: فرمودند
 است باشد. حال، چگونه واقع آنها خانۀ در که دارد را جارى نهر حکم
 خود را در نوبت پنج روزى باشد و داشته آلودگى بدنش که کسى وضع
 من امت ـ براى سوگند خدا ـ به هم گانه پنج نمازهاى بشوید؟ آب آن

 ).161، ص 2ق، ج 1380دارد (عیاشی،  را حکم همین
بیلِ   فـی  أَموالَهم ینْفقُونَ الَّذینَ«ۀ همچنین در آی سـ  ه  ال ثُـم  اللـَّ

 علَیهِم خَوف ال و ربهِم عنْد أَجرُهم لَهم أَذى ال و منًّا أَنْفَقُوا ما یتْبِعونَ
ال و مزَنُونَ هحتضـمین  را کننـده  انفاق ةآیند خداوند، )262 (بقره: »ی 

تـرس و  ، ثانیـاً . نزد خداوند محفوظ استپاداش آنها ، اوالً: است کرده
انـدوهگین و غمنـاك   ، ثالثـاً . اي بر آنهـا عـارض نخواهـد شـد     دلهره

امید به رحمت و لطـف الهـی را در دل   ، این سه عبارت. نخواهند شد
، (قرائتی کند آنها را به انفاق در راه خدا تشویق می، ن زنده کردهامنؤم

 .)424 ص، 1 ج، 1390

 بیان انگیزه .5
یان انگیزه و هدف از انجام کار توسط مربی، نه تنها در پیروان و ب

تابعان او اثرگذار است و موجب اصـالح انگیـزه و هـدف آنهـا در     
صورت انحراف و همچنـین اعتمـاد و اطمینـان بـه آن انگیـزه و      

شود، بلکه براي خود مربی نیز موجـب   هدف در صورت تشابه می
 162شود. در آیات  هدف می تجدید قوا و ثبات قدم در رسیدن به

انگیزه خود را اینچنین بیـان   ، پیامبر اکرم»انعام«سورة  163و 
کی  و صالتی إِنَّ قُلْ«کند:  می نُسـ و  یـايحم ی  ومـاتم  ه  رب للـَّ

 این در». الْمسلمینَ أَولُ أَنَا و أُمرْت بِذلک و لَه شَرِیک ال الْعالَمینَ
 خـود  گرامـى  دوم، بـه رسـول   بـار  براى تعالى شریفه، خداى آیۀ

 بـه  خداوند آنچه به خودش او: بگوید مردم به که دهد مى دستور
 اعـالم  این از منظور. کند مى است، عمل کرده هدایتش آن سوى
 او دین بهتر شده، مردم دورتر تهمت از خدا رسول که است آن
 آن گـویى  راسـت  هـاى  نشـانه  از کنند؛ زیرا یکى قبول به تلقى را

 بـا  کـرده، گفتـارش   عمـل  خـود  هـاى  گفتـه  به گوینده که است
بگو،  مردم به: فرماید روي، مى باشد. بدین داشته مطابقت کردارش

 قبیـل  آن، از شـئون  جمیـع  و ام زندگی و عبادات تمام و نماز من
 اسـت، و  مـن  بـه  مربـوط  ها، کـه  ترك و ها اعمال، اوصاف، فعل

 را است، همه من به مربوط آن امور از هرچه را، با مرگم همچنین
بدانم،  او شریک آنها در را کسى اینکه دادم، بدون قرار خدا براى

 تنهـا  هستم اى مماتم، بنده و حیات شئون جمیع در من خالصه و
، 1374نمودم (طباطبائی،  او متوجه تنها را خود روى خدا، و براى

 ).545-543، ص 7ج 

 عطوفتمهرورزي و  .6
بهترین برخورد بیان نرم و لطیـف  ، به طور عامها،  اندر مواجهه با انس

از موضــع داعــی و مبلــغ و مربــی ویــژه در مــواردي کــه  بــه، اســت
ـ ، زیرا در این نوع برخورد؛ کند کننده با او برخورد می موعظه ثیر أامید ت

و پذیرش از سوي مخاطب بیشتر است و به همین دلیـل اسـت کـه    
بـه سـوي    و هـارون  نگام فرستادن حضرت موسـی خداوند در ه

 ص، 1 ج، 1392، مقـدم  (قائمی کند این نکته سفارش می بر، فرعون
دهـد و حاصـل    ابراز محبت مربی به دلبستگی متربی جهت می. )60
ظهور شیفتگی عمیق در متربی نسبت به مربی اسـت. هنگـامی   ، آن

فرد را به انجـام  ، توان با ابراز محبت می، که این شیفتگی حاصل شد
 او را بـه تـرك اعمـالی بـر انگیخـت     ، برخی اعمال و با منع محبـت 

 .)157 ص، 1382، (باقري
 در آیات عبادي و مناسکی نیز از این روش استفاده شـده اسـت؛  

در خصـوص غسـل و   ، »بقـره « ةسـور  222 ۀکـه در پایـان آیـ    چنان
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وابِینَ  یحب اللَّه إِنَّ« فرماید: میو  کند طهارت احکامی را بیان می  التـَّ
و بحرِینَ یتَطَهو آمـوزد کـه عالقـه    به ما می، به عبارت دیگر. »الْم 

کننــدگان و پاکیزگــان و  توبــه و نادمــان بــه نســبت را خــود محبــت
 .)353 ص، 1 ج، 1390، (قرائتی کنیم اظهار نامتطهر

 هاي ایجادي روشب. 
 بیان صریح .1

که در تربیت باید نرمش و عطوفت داشـت و بـا مالیمـت و     همچنان
الزم است قاطعیت و صراحت از خود ، گاهی دکرمدارا با متربی رفتار 

است که موضوع از اهمیت خاصـی  وقتی جایگاه این روش  نشان داد.
برخوردار است و نرمش در آن موجب انحراف یا عدم تبعیـت متربـی   

فرمایـد:   خداوند متعال می، ییر قبلهدر موضوع تغ، نمونهراي شود. ب می
»نْ وثُ میح تلِّ خَرَجفَو کهجشَطْرَ و جِدسرامِ الْمالْح و  ه قُّ  إِنـَّ لَلْحـ 

لٍ  اللَّه ما و ربک منْ ا  بِغافـ مـع  لُـونَ ومنْ  تَع ثُ  مـ یـح  ت لِّ  خَرَجـفَـو 
کهجشَطْرَ و جِدسرامِ الْمالْح ثُ ویما ح لُّوا کُنْتُمفَو  کُموه جـو  شَـطْرَه 

 و تَخْشَـوهم  فَـال  منْهم ظَلَموا الَّذینَ إِلَّا حجۀٌ علَیکُم للنَّاسِ یکُونَ لئَلَّا
. )150-149 (بقـره:  »تَهتَـدون  لَعلَّکُم و علَیکُم نعمتی لأُتم و اخْشَونی

 ها شک و تردیدها دادن به متوالی و کوبنده براي پایان ياهکیدأت این
 ج، 1374و همکـاران،   (مکارم شـیرازي  در خصوص تغییر قبله است

التی  إِنَّ قُلْ« ۀآی، همچنین. )506 ص، 1 صـ ی  وک نُسـ و  یـايحم و 
ه  ممـاتی  رْت  بِــذلک و لَـه  شَـرِیک  ال الْعــالَمینَ رب للـَّ أُمـ لُ أَنَــا وأَو 

 هـدف  و روش و آمـوزد راه  ) به ما مـی 163-162 (انعام: »الْمسلمینَ
 .کنـیم  اعـالم  افتخـار  و صـراحت  با، انحرافى هاى راه برابر در را خود
ماسـت   دست آن به دادن جهت ولى، نیست ما دست زندگى و مرگ

 .)395 ص، 3 ج، 1390، (قرائتی

 تبشیر .2
عطایایی است که پس از به دوش ي بشارت دادن به امعن به» تبشیر«

به فرد ارزانی خواهد شد و مظهري از فضل و رحمت ، گرفتن تکالیف
او ، آفریند و با کشش این امیـد  امید می، است. بشارت در وجود آدمی

گرداند. پیامبران در مقام مربی از ایـن شـیوه    را آماده قبول زحمت می
آن بوده است تـا امیـد   اند و کوشش آنان همواره بر  بسیار بهره گرفته

ن خـود زنـده کننـد. بشـارتی کـه      ابرخاسته از بشـارت را در مخاطبـ  
اي گسـترده دارد و تنهـا درخـور     دامنـه  انـد  پیامبران از آن بهره جسته

بلکه نفوس ضعیف را نیز مخاطب ساخته ، ي برجسته نیستها انانس
در  قابل تأملی است و نباید از آن غفلـت کـرد. غالبـاً    ۀاین نکت است.

گرایـی و بلنـدپروازي مـا را بـه خـود مشـغول        لئاایـد ، جریان تربیت
ها را چنان گسـترده بـه کـار     باید بشارت، اما طبق این بیان؛ سازد می

گیرد. خداونـد بـراي همـه     اي دربر گرفت که هرکسی را در هر مرتبه
هـاي   خـوراکی  ةبرخی را نیز با وعدغ گوید کس از رضوان سخن نمی

نواز و نظیر  هاي روح گاه و تفرج ةکنند اي زیبا و خیرهه لذیذ و پوشیدنی
ظـاهر  در رغـم آنکـه    علی، »تشویق«و » تبشیر«کند.  آن امیدوار می

متفاوتند. تبشیر پیش از عمل یـا همـراه   ، با یکدیگر شبیه هم هستند
نـاظر بـه    تبشیر، رو ازاین کند. ظهور می، عمل و تشویق پس از عمل

ــده ــه ، آین ــویق متوج ــه و تش ــت. در مقایس ــته اس ــویق، گذش و  تش
کسی که پذیرش تبشـیر  ، اما از دیگر سو. از تبشیر است ترثیرأالت سریع

، زیرا حرکت کردن با تبشـیر ؛ اي برخوردار است را دارد از پختگی ویژه
هرگاه فـرد در  روي،  . بدینبینی است مستلزم نوعی کف نفس و آینده

تر باشد. بهره گـرفتن   او کوتاه تبشیر براي ۀسنین پایین باشد باید دامن
هاي بلند دامنه در رابطه با کسانی میسر است که  ها و وعده از بشارت

دوران کودکی را پشت سر گذاشته و به میزان مطلوبی از کف نفـس  
 .)118 ص، 1382، بینی دست یافته باشند (باقري و آینده

کـه ایـن   ) 78 اسراء:؛ 115و114 هود:؛ 222 از آیاتی (مانند: بقره:
 ینْفقُونَ الَّذینَ«اشاره کرد: آیه توان به این  می، اند کار بردهه روش را ب
موالَهلِ أَمبِاللَّی رًّا النَّهارِ وس ۀً  و یـالنع  م فَلَهـ  مرُه أَجـ  نْـدع  هِـمبر ال و 
فخَو هِملَیع ال و مزَنُونَ هحبهترین الهى هاى وعده. )274 (بقره: »ی 
. )440 ص، 1 ج، 1390، است (قرائتی نیک کارهاى در انسان مشوق

که انفاق را سـیره و روش عملـی خـود     خداوند به کسانی، در این آیه
دهد که اجر و پاداش آنها نزد خداوند محفـوظ   اند بشارت می قرار داده

آنهـا دچـار   ، نآعالوه بر . مند خواهند شد است و در آخرت از آن بهره
موجـب  ، ایـن بشـارت دوم   .و حزن و اندوه هم نخواهند گردیدترس 

رد در زندگی دنیوي نیز اثـر بسـزایی دا   ،خاطر است اطمینان و آرامش
 گرداند. که انجام تکلیف را براي مخاطب سهل و شیرین می

 سازي برجسته .3
هاي متعدد رفتارهـا و تکـالیف،    همواره در میان مصادیق و نمونه

اهمیت ویژه و خاصی هستند که شـارع یـا   برخی مصادیق داراي 
کند.  سازي آنها بیان می قانونگذار عنایت خاص خود را با برجسته
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خداوند در قـرآن کـریم، در جاهـاي متعـدد، از آیـات مناسـک و       
 أَقمِ«عبادي از این روش استفاده کرده است. براي نمونه، در آیۀ: 

رِ  قُـرْآنَ  و لَّیلِال غَسقِ  إِلى الشَّمسِ لدلُوك الصالةَ قُـرْآنَ  إِنَّ الْفَجـ 
 أَنْ  عسـى  لَـک  نافلَـۀً  بِـه  فَتَهجد اللَّیلِ منَ و مشْهوداً کانَ الْفَجرِ
ثَکعبی کبقاماً رودا  م مـحاز اینکـه در بـین   79-78(اسـراء:  » م (

گانه به طور اختصاصی، مشـهود بـودن را بـه نمـاز      نمازهاي پنج
 نمازهـا، نمـاز   میـان  شود که در دهد، فهمیده می نسبت می صبح
 ).104، ص 7، ج 1390دارد (قرائتی،  اى ویژه جایگاه صبح

(بقره: » الْوسطى الصالةِ و الصلَوات علَى حافظُوا«همچنین در آیۀ 
گـردد و   ) محافظت بر نماز ظهر به صـورت خـاص مطـرح مـی    238
 احسـاس  غفلت یا انگارى سهل مینۀز جا دهندة آن است که هر نشان
 ).378، ص 1، ج 1390است (قرائتی،  الزم بیشترى شود، هشدار مى

 بندي رتبه .4
ثیري خاص در ایجاد رغبـت بـه انجـام اعمـال دینـی و      أاین روش ت

دارد. وقتی مخاطب متوجه شـود کـه    آنهاایجاد نفرت نسبت به ترك 
اي برخـوردار   اهمیـت ویـژه  یکی از آنها از ، در بین چند رفتار و وظیفه

کند تا در  تالش می، مزیت دارد نااست و عمل به آن نسبت به سایر
هـم  اال«ة قاعـد ، توانـایی ناحد امکان آن را انجام دهـد و درصـورت   

ذکـر  ، ي قرآنـی هـا  انکنـد. در برخـی از بیـ    مـی را رعایـت  » فاالهم
بندي بر اساس اهمیت و  رتبه ةدهند نشان، با ترتیب خاص تاضوعمو

 ست.آنهاعنایت خاص شارع نسبت به 
 الصدقات إِنَّما« ۀمصرف زکات در ذیل آیهاي  حلدر خصوص م

لْفُقَراءل ینِ وساکالْم ینَ ولها الْعاملَیع ؤَلَّفَۀِ والْم مهقُلُوب ی  و الرِّقـابِ  فـ و 
نَ  فَرِیضَۀً السبِیلِ ابنِ و اللَّه سبِیلِ فی و الْغارِمینَ مـ  ه ه  و اللـَّ یم  اللـَّ لـع 
ــیم کتاضــوعمو ذکــر ترتیــب توجیــه در وجــوهى، )60 (توبــه: »ح 
 االحـق «مزبـور بیـانگر    ترتیـب  اینکه جمله از؛ شده گفته گانه هشت
 سـزاوارتر  و تـر  مسـتحق  آنهـا  ۀهم از که معنا این به؛ است» فاالحق
 و المـال  بیـت  کارمنـدان  بعـد  و مساکین پسس وهستند  فقرا نخست
 اش مرتبـه ، احقیـت  ترتیب نظر از دومى چهارتاى چون. آخر همچنین

 شـود  مـى  معلوم پس. کرد ذکر بعد را آن، است اولى تاى چهار از بعد
 تعیـین  برایش که است جایى همان جایشصنف  هشت از هریک که
 یعنـى ، بـود  ایـن  غیـر  اگر و؛ شده داده که است اى رتبه داراى و شده

تـاي   شش آن، گانه هشتصنوف  این از داشت جا، نبود کار در ترتیبى

 السبیل ابن و غارمین و قلوبهم مؤلفۀ و مساکین و فقرا یعنى، بگیر پول
 بگیـر  پـول  کـه  راتـا   دو آن سپس، شمردبر اول را زکات کارمندان و

ه  سبیل فى« و» الرقاب فى« یعنى؛ نیستند  »فـى  «ۀ کلمـ  بـا  را» اللـَّ
، یئاست (طباطبا کار در ترتیب فهمیم مى، نکرده چنین چون و؛ بیاورد
 .)419 ص، 9 ج، 1374

 رفق و مدارا .5
معناي این دو واژه در تعلیم و تربیت، آن است که مربی، متربیان 
را با مالیمـت، دقـت و زیبـایی، بـدون اینکـه مشـکل و تکلفـی        
احساس کنند به سـوي اهـداف تربیتـی مـوردنظر هـدایت کنـد       

 ).248، ص 2، ج 1389(داودي، 
: ر.كي (توان بـه آیـات متعـدد    می، در خصوص موضوع تحقیق

 طـه: ؛ 78 اسـراء: ؛ 96، 6 مائـده: ؛ 222,183,185,196,203 بقره:
ــه: ؛ 130 ــه:؛ 10جمع ــار   )4 و 3 مجادل ــه ک ــن روش را ب ــه ای ک
ب   نَرى قَد« از جمله:؛ اشاره کرد، اند گرفته ی  وجهِـک  تَقَلـُّ فـ  ماء السـ 

نَّکلِّیلَۀً فَلَنُوبلِّ تَرْضاها قفَو کهجشَطْرَ و جِدسرامِ الْمالْح ثُ  و یـمـا  ح 
لُّوا کُنْتُمفَو کُموهجو ۀکلمـ  جاى به، فوق ۀآی در. )144 (بقره: »شَطْرَه 

 تعبیـر  ایـن  .اسـت  شده ذکر »الْحرامِ الْمسجِد شَطْرَ« عبارت، »کعبه«
 مکـه  از دور نقـاط  در که آنها براى که باشد آن خاطر به است ممکن
. اسـت  غیرممکن یا دشوار بسیار کعبه ۀخان با محاذات خوانند مى نماز

 محــل کــه »مســجدالحرام«، »کعبــه«ۀ خانــ جــاى بــهروي،  بــدین
 ىامعنـ  بـه  کـه  »شـطر «ۀ کلمـ ویژه  به و، شده ذکر، است ترى وسیع

 اسـالمى  دستور این انجام تا، گردیده انتخاب، است »جانب و سمت«
و  (مکـارم شـیرازي   گـردد  میسـر ، باشـند  جـا  هـر  در همگـان  براى

 .)492 ص، 1 ج، 1374همکاران، 
نْ  معدودات أَیاماً«فرماید:  همچنین در خصوص روزه می فَمـ 

ذینَ  علَـى  و أُخَـرَ  أَیامٍ منْ فَعدةٌ سفَرٍ  على أَو مرِیضاً منُْکم کانَ  الـَّ
یقُونَهطۀٌ ییدف ینٍ طَعامکسنْ مع فَمراً تَطَوخَی  و رٌ  فَهـ خَیـ  لَـه أَنْ و 
ون  کُنْتُم إِنْ لَکُم خَیرٌ تَصوموا لَمـگویـا خداونـد   184(بقـره:  » تَع .(

 این که هم را اشخاصى حکم، رعایت این تشریع در فرماید: ما می
 بـه  باید افراد گونه این ایم، و کرده فرساست طاقت برایشان تکلیف
 بتواننـد  همـه  که مختصرى فدیۀ بدهند، آن هم روزه، فدیه جاى

 ایـن  وقتـى  مسـکین؛ و  یـک  از: اطعام است عبارت آن بدهند، و
 بـوده  ممکـن  کـه  جـایى  تا هم دارد و دربر را شما خیر هم عمل
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 رغبت و به طوع که است این در شما شده، خیر آن آسانى رعایت
 ).6، ص 2، ج 1374بگیرید (طباطبائی،  روزه خود

 کیدأت .6
در این روش، موضوعی که درصدد تربیت آن هستیم چندین بار و 

شـود. در تأکیـد،    با یک لفظ و یا الفاظ متنوع به مخاطب القا مـی 
گیرد  مطلوب آن است که وقتی امري محل تأکید و تکرار قرار می

باشد تا هم اهمیت مسئله نسبت به نوبت سابق داراي نکتۀ اضافی 
و هم جوانب و آثار آن مسئله روشن گردد. براي نمونه، در آیـات  

، که مربوط به تغییر قبله اسـت، خداونـد   »بقره«سورة  150و149
 الْمسجِد شَطْرَ وجهک فَولِّ خَرَجت حیثُ منْ و«فرماید:  متعال می

نْ  تَعملُـونَ، و  عما بِغافلٍ اللَّه ما و کرب منْ لَلْحقُّ إِنَّه و الْحرامِ مـ 
 کُنْـتُم  مـا  حیثُ و الْحرامِ الْمسجِد شَطْرَ وجهک فَولِّ خَرَجت حیثُ
 ظَلَموا الَّذینَ إِلَّا حجۀٌ علَیکُم للنَّاسِ یکُونَ لئَلَّا شَطْرَه وجوهکُم فَولُّوا
منْهفَال م مهتَخْشَو ی  وناخْشَـو و  مأُت ی  لـ تـمعن  کُملَـیع و  لَّکُـملَع 

آمد،  خواهد نیز بعد آیۀ در که پى در پى تأکیدهاي این» تَهتَدون
 نسـخ  و قبلـه  موضوع تغییر که است حقیقت این از حاکى همگى
 گونه بوده؛ همان گران مسلمانان تازه از گروهى براى سابق حکم
 اینجـا ـ و   در .سمپاشى براى لجوج، دستاویزى دشمنان براى که
 کـه  تکاملى ـ چیـزى   هاى انقالب و تحوالت همۀ طورکلى، در به
 بزدایـد  را هـا  شک و تردیدها و دهد پایان وگوها گفت به تواند مى

 است. هـر  کوبنده و متوالى تأکیدهاى و صراحت و قاطعیت همان
 و برنـده  و قـاطع  لحـن  با حساس مواقع این در جمعیت رهبر گاه

 و تر مصمم را کند، دوستان مشخص را خود تغییر، موضع غیرقابل
ساخت (مکارم شیرازي و  خواهد مأیوس همیشه براى را دشمنان

). در اینجا، خداوند سه بار خطاب 506، ص 1، ج 1374همکاران، 
کند که هنگام نماز، باید به سمت مسجدالحرام رو کرد. بار اول  می

و  دانند که نبوت حضرت محمد دارد که اهل کتاب می میبیان 
این تغییر قبله، حق است؛ زیرا آن را در تورات و انجیل مشـاهده  

دهد  کند که خداوند متعال نیز شهادت می اند. بار دوم بیان می کرده
کند که پیامبر و پیروانش نیز  که این امر حق است. بار سوم، امر می

تا حجتی براي دیگران باقی نماند، و این  به این دستور عمل کنند
اختالف در فواید و جهات، موجب زیبایی و نیکویی تکرار و تأکید 

 ).118 ، ص4 ق، ج1420، يرازشده است (فخر

 هاي اصالحی روشج 
 . بازنگري1

 اگر، بق این روشاطم است.» مسامحت«این روش مظهري از اصل 
 مربـی  باید، شد آشکار عمالً تکلیف گرفتن دوش به در متربی ضعف
ـ  اي تـازه  تکلیـف ، تجدیـدنظر  از پس و گیرد تر آسان و آید فروتر  هارائ

کار بسته اسـت.   بارها این روش را به، ها دهد. خداوند در تربیت انسان
مـاه   حکم حرمت مباشرت با همسـران در خصوص آن در  ۀیک نمون

 .)154 ص، 1382، (باقري رمضان است
لَّ «فرمایـد:   می» بقره«سورة  187خداوند در آیۀ  أُحـ  لَـۀَ  لَکُـملَی 

م  لَهنَّ لباس أَنْتُم و لَکُم لباس هنَّ نسائکُم  إِلى الرَّفَثُ الصیامِ لـع  ه  اللـَّ
أَنَّکُم تَخْتانُونَ کُنْتُم کُمأَنْفُس فَتاب کُملَیع فا وع نْکُمنَّ فَالْآنَ عرُوهاشب و 
داللت بر معنـاى   »انکم تختانون ...«ۀ جمل» ...لَکُم اللَّه کَتَب ما ابتَغُوا

ایـن  ، فهماند که از روز تشریع حکم صـیام  در نتیجه مى. استمرار دارد
طور سرى خدا ه یعنى ب؛ مى بودهین مستمر و دااناخیانت در میان مسلم

فرمانى و اگر این خیانتشان نا؛ اند کرده را نافرمانى و به خود خیانت مى
ایـن توبـه و عفـو    . شـد  توبه و عفو نازل نمى ۀدنبالش آیبه خدا نبود، 

، لیکن ههرچند صریح در این نیست که قبلش نافرمانى و معصیتى بود
اند، ظهور در  با در نظر گرفتن اینکه هر دو کلمه با هم جمع شدهویژه  به

زول این کند بر اینکه قبل از ن شریفه داللت مى ۀپس آی این معنا دارد.
زناشویى حرام بوده، و با نازل ، روزه حکم روزه این بوده که در شبِ، آیه

اســت؛  حلیــت آن تشــریع و حــرمتش نســخ شــده، شـدن ایــن آیــه 
أُحلَّ لَکُـم  «ۀ و جمل؛ اند ن نیز این را گفتهاکه جمعى از مفسر همچنان

علَـیکُم و  فَتـاب  «ۀ ، و جمل»کُنْتُم تَخْتانُونَ ...«ۀ و همچنین جمل »...
نْکُمفا عنَّ ...«ۀ و جمل »عرُوهاشهمه اشعار و بلکه داللت بر » فَالْآنَ ب

 ).65، ص 2، ج 1374(طباطبائی،  این نسخ دارد

 رفع سریع محدودیت و ممنوعیت .2
سـبب  بـه  ، ی ممکن است متربی را از یک فعالیت مبـاح و جـایز  گاه

توجه داشت که پس از رفع  بایداما ؛ منع کنیم، تداخل با یک امر مهم
ممنوعیت و محدودیت آن فعالیت رفع گـردد  ، مزاحمتنبود تداخل و 

تا موجب سرخوردگی و یا تنفر متربی از آن امر مهم نگـردد. خداونـد   
 ۀخرید و فـروش در هنگـام اقامـ    »جمعه« ةسور 9 ۀکه در آی، متعال

فرمایـد:   ره مـی این سو 10 ۀبالفاصله در آی، کند نماز جمعه را منع می
نْ  ابتَغُـوا  و الْـأَرضِ  فی فَانْتَشرُوا الصالةُ قُضیت فَإِذا« فَضْـلِ  مـ  ه  و اللـَّ
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 زمین در رسید پایان به نماز چون و؛ »تُفْلحون لَعلَّکُم کَثیراً اللَّه اذْکُرُوا
 تـا  کنیـد  یـاد  بسـیار  را خدا و کنید طلب خدا فضل از و شوید پراکنده
ه  فَضْلِ منْ ابتَغُوا و«گردید. مفسران عبارت  رستگار شاید را بـه  » اللـَّ

 اند. خرید و فروش و امور دنیوي تفسیر کرده

 بیان قهر و تنفر .3
منـع آن نیـز نافـذ و     و اگـر مهـر نافـذ باشـد    ، منع مهر است، »قهر«

تـرس از  ، مهـري  به زبان آوردن قهر و ابراز بی برانگیزنده خواهد بود.
زند و همـین تـرس    دامن می، را در مخاطبی که دلبسته است حرمان

نـد. نبایـد از   ک نیرومندي است که تخطی را مهار مـی  ةعامل بازدارند
چـون  همهـایی   کنندگی غافل شد و بـه روش  این نیرومندي و تعیین
ـ  این شیوه؛ زیرا زجر و تنبیه روي برد ثیر بسـی فروترنـد.   أها از حیث ت

مکرر این شیوه را به کار بسته است و بـه  ، انخداوند در برخورد با انس
مهري خود را نسبت بـه    بی، جاي آنکه از عذاب و عقاب سخن بگوید

تغییـر در  . )159 ص، 1382، (بـاقري  گویـد  عمل و گاه عامل بـازمی 
ترك مکان و خروج از مجلس و هر نوع ، اعراض و رویگردانی، چهره

 آید. حساب می از مصادیق ابراز تنفر به، برخورد سرد دیگر
، که مربوط به بحث نمـاز اسـت، از   »نساء«سورة  43در آیۀ 

 یـا «فرمایـد:   این روش استفاده شده است. خداوند در این آیه می
ى   سکارى أَنْتُم و الصالةَ تَقْرَبوا ال آمنُوا الَّذینَ أَیها وا  حتـَّ لَمـمـا  تَع 

فرماید: به  از مستی، می، براي بیان شدت خباثت و تنفر »تَقُولُونَ
نماز نزدیک نشوید! نه اینکه در حال مستی نماز نخوانید (بالغی 

 ).120، ص 2ق، ج 1420نجفی، 

 . انذار4
معناي آگاهاندن کسی نسبت به امري است کـه در آینـده    به» انذار«

 »عـدل «طبـق اصـل    و مایۀ زجر و عذاب او خواهد بود. دهد رخ می
. سازد دچار مجازات و عذاب می، بدکرداريخداوند آدمیان را به سبب 

آگـاهی کـافی   ، اما مقتضاي عدل آن است که پیش از وقوع مجازات
قابـل مجـازات اسـت کـه      زیرا کسی حقیقتاً؛ نسبت به آن ایجاد شود

کند  اقدام به تخطی کند. آنچه آگاهی مزبور را ایجاد می و عامداً عالماً
که  اي گونه  بهاست؛  هشدفاده است ررکم، انذار است. این روش در قرآن

بر . )36 (مدثر: معرفی شده است» انذارگر بشر«عنوان  قرآن به اساساً
باید با آگاهی مناسبی که از اعمال متربی ، مربی »انذار«اساس روش 

او را نسبت به عواقب اعمال نامطلوبش آگاه ، و آثار مترتب بر آن دارد
 .)129 ص، 1382، (باقري کند و وي را از آن برحذر دارد

یک روش تربیتی است و جنسش آن است که متربـی را  » انذار«
بخشـی   این آگاهی. دهد کند و آگاهی و تنبه و توجه به او می آگاه می

. بخشی از نوع تعلیم باشد از نوع اخبار است و ممکن است این آگاهی
و سوم اخبار به امـر مضـر و    ،دوم اخبار، بخشی است پس اول آگاهی

قید چهارم هم ایـن اسـت کـه    . شود از تشویق جدا میکه آفرین خطر
وجـود  در جایی امکان تغییر در کار انسـان  که این خبر به امري است 

هشـدارهایی  فرق دارد بـا  این  .اختیار انسان است ةیعنی در حوز؛ دارد
 تواند هیچ کاري بکند. نمیمخاطب که 

صورت که  بدین ؛در تغییر رفتار و شخصیت نیز نقش دارد» انذار«
یعنـی دفـع و پیشـگیري    ؛ خطر را دفع کنـد تا دارد  گاهی فرد را وامی

انـذار   رسـول خـدا  ، وقتی مثال. براي کاربرد این روش است ۀنتیج
آن رفع  ۀو گاهی هم نتیج، روند د اشخاص به سمت گناه نمینکن می
مبتالسـت تـرك   بـدان  شـود و   که مرتکب مـی را ي کاریعنی ؛ است
گـاهی  ، تأثیر ایـن روش گـاهی رفعـی و گـاهی دفعـی     . پس کند می

ایـن در  . کننـده  کننـده و متوقـف   پیشگیرانه است و گاهی هـم زایـل  
معاصی و گناهان است. نسبت به کارهاي خوب هم گـاهی  خصوص 

شـود کـه    و در آنجا موجب مـی ، ترکش این ضررها را دارد: گوید می
 .)164 ص، 2 ج، 1389، (داودي انجام دهد و وادارنده است
؛ مائده: 196، 144؛ بقره: 14؛ طه: 102، 43از جمله آیاتی (نساء: 

) که در آنهـا از ایـن روش   35، 34؛ توبه: 7، 6؛ حشر: 2، 98، 97، 94
واءهم  اتَّبعت لَئنِ و«گیري شده، این آیه است:  بهره نْ  أَهـ مـ  د عـمـا  ب 

كنَ جاءلْمِ مالْع نَ إِذاً إِنَّکین لَمماین آیه از آیات 145(بقره: » الظَّال .(
الهـى،   قـوانین  مربوط به تغییر قبله و مفهـوم آن ایـن اسـت کـه در    

 نیـز  پیـامبران  حتـى  نیسـت، و  مردم میان تفاوتى و تبعیض گونه هیچ
 هم محال، پیامبر فرض به هستند. بنابراین، اگر قوانین این مشمول
 شـد، هرچنـد   خواهد پروردگار کیفر کند، مشمول پیدا حق از انحرافى
 و تقـوا  مقام و سرشار علم و ایمان آن با دربارة پیامبران فرضى چنین

، 1، ج 1374نیست (مکارم شیرازي و همکاران،  پذیر امکان پرهیزگارى
 حرُم أَنْتُم و الصید تَقْتُلُوا ال آمنُوا الَّذینَ أَیها یا«). همچنین آیۀ 498ص 

... نْ وم عاد منْتَقفَی اللَّه نْهم و زِیزٌ اللَّهقامٍ ذُو عدربـارة  95(مائده: » انْت (
یکی از محرمات احرام ـ یعنی صید ـ است و هرکس مرتکب آن شود 
باید کفاره دهد. اما اگر شخصی به این حد از عناد و سرپیچی رسید که 
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گیـرد و   انتقـام مـی  آن داشت، خداوند خود از او  تکرار و گناه بر اصرار
 .خداوند بسیار سخت و گران خواهد بود عقوبت

 گیري نتیجه
 هایی بود کـه خداونـد متعـال در    این تحقیق در پی دستیابی به روش

 قرآن کریم براي انگیزش مخاطبان نسبت به احکام و مناسک به کار
 گرفته است. در پایان پژوهش، شانزده روش تربیتی از آیات احکـام و 

 استخراج گردید که در ذیل هر روش ـ براي نمونه ـ به یک  مناسک 
 6یا چند آیه استناد شد. در پاسخ بـه اولـین سـؤال فرعـی پـژوهش،      

 ساز تربیت مناسکی به دست آمد که عبارتنـد از:  گرایشی زمینه  روش
سازي پذیرش تکلیف، جلب اعتماد به مربی، تکریم شخصـیت،   زمینه

رزي و عطوفت. در پاسخ به دومین سؤال امید دادن، بیان انگیزه، مهرو
روش گرایشی ایجادي تربیت مناسکی به دست آمد  6فرعی پژوهش 

بنـدي، رفـق و    سازي، رتبه که عبارتند از: بیان صریح، تبشیر، برجسته
روش  4مدارا، تأکید. در پاسـخ بـه سـومین سـؤال فرعـی پـژوهش       

ز: گرایشی اصالحی تربیـت مناسـکی بـه دسـت آمـد کـه عبارتنـد ا       
بازنگري، رفع سریع محدودیت و ممنوعیت، بیان قهر و تنفـر، انـذار.   

هـاي   ها پاسخ سؤال اصـلی پـژوهش اسـت. روش    روش مجموع این
 آمده همانند هر امر دیگري، براي اثربخشی، نیازمنـد رعایـت   دست به

تـأثیر بـودن    روي بـی  اصول، حصول شرایط و رفع موانع است. بـدین 
 کاهد. از اعتبار و اهمیت آن نمی گاه یک روش در جایی، هیچ

 بعامن.......................................................................................... 
تحقیـق و نگـارش سـیدنقی    ، فقه تربیتی، 1391، علیرضا، اعرافی
 .اسراء، قم، موسوي
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 .، قم، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینیمعاصر
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