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چكیده
قرآن کریم ،عمل صالح را از مهمترین عوامل سعادت انسان میداند و انسانی میتواند در انجام عمل صالح
موفق باشد که رفتارش مبتنی بر تعالیم وحیانی بوده و از آسیبهای مورد اشاره در این منابع ارزشمند پرهیز
کند؛ بنابراین شناسایی مهمترین آسیبهای روشهای تربیت رفتار محور امری ضروری به نظر میرسد.
ازاینرو پژوهش حاضر با هدف دستیابی به پاسخ این پرسش که از منظر قرآن کریم روشهای تربیت رفتار
محور با چه آسیبهای احتمالی مواجه است؟ به بررسی آیات و روایات پرداخته است و با بهرهگیری از روش
توصیفی -تحلیلی و گردآوری مطالب از منابع کتابخانهای به این مهم دست یافته است .نتایج این پژوهش
نشان میدهد که از منظر قرآن کریم و روایات ،عامل نبودن آمر ،خشونت در امرونهی ،مطلقانگاری الگوهای
غیر معصوم ،توقع پیروی کامل متربی از الگوها ،افراطوتفریط در پردازش شخصیت الگوها ،تشویق کمتر یا
بیشتر از حد مجاز ،تساوی قائل شدن بین نیکوکار و بدکار ،استفاده از تنبیه بهجای مدارا ،تنبیه بیش از میزان
خطا ،تنبیه بدنی بیمورد ،تنبیه بدون حل مشکل ،از مهمترین آسیبهایی است که میتواند امر تربیت و
اصالح رفتار متربی را مختل ساخته و اثرات جبرانناپذیری در پی داشته باشد.

واژههای کلیدی :تربیت ،تربیت رفتار محور ،روشهای تربیت ،آسیبشناسی ،قرآن کریم.
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مقدمه
بیتردید تربیت از مهمترین و اساسیترین نیازهای بشر است که نقش تعیینکنندهای در شکلگیری
شخصیت و باور او و همچنین اخالق و رفتار او دارد؛ ازاین جهت هرچقدر تربیت انسان مورد اهتمام قرار
گیرد به همان اندازه زمینه برای تعالی و سعادت او فراهمتر خواهد شد .اینکه قرآن کریم تربیت را یکی از
مهمترین اهداف بعثت انبیا دانسته و میفرماید« :هُوَ الَّذی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُوالً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ
وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفی ضَاللٍ مُبین»(سوره جمعه ،آیه  .)2اوست
آن کس که در میان بىسوادان فرستادهاى از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان
گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد و [آنان] قطعاً پیش از آن در گمراهى آشکارى بودند .همچنین
در سوره مبارکه شمس میفرماید« :وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها وَ الْقَمَرِ إِذا تَالها وَ النَّهارِ إِذا جَالَّها وَ اللَّیْلِ إِذا
یَغْشاها وَ السَّماءِ وَ ما بَناها وَ الْأَرْضِ وَ ما طَحاها وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها قَدْ أَفْلَحَ مَنْ
زَکَّاها»(سوره شمس ،آیه  .)1-9سوگند به خورشید و تابندگىاش ،سوگند به ماه چون پى [خورشید] رَوَد.
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سوگند به روز چون [زمین را] روشن گرداند ،سوگند به شب چو پرده بر آن پوشد ،سوگند به آسمان و آن
کس که آن را برافراشت ،سوگند به زمین و آن کس که آن را گسترد ،سوگند به نَفْس و آن کس که آن
را درست کرد؛ سپس پلیدکارى و پرهیزگارىاش را به آن الهام کرد ،که هر کس آن را پاك گردانید ،قطعاً
رستگار شد .در این سوره که بیشترین تعداد سوگند در قرآن کریم را در خود جای داده ،بعد حدود یازده
سوگند ،بحث تزکیه نفس یا همان تربیت نفس را مطرح میکند .اینها در کنار وجود آیات و روایات زیاد
در رابطه با تربیت ،گویای اهمیت فراوان آن است.
امر تربیت در جهات گوناگون قابلبحث است از مبانی ،اصول ،اهداف گرفته تا روشها و آنچه این
مبانی و اصول را به آن اهداف بلند میرساند .روشهای تربیت است که اگر مربی بتواند متربی را بر
اساس روشهای صحیح تربیت کند این فرایند را بهخوبی طی کرده است و این امر در گرو آن است که
در انتخاب روشها و شیوهها از بهترین منابع و مآخذ استفاده کند .بهترین منبع در این رابطه قرآن و
روایات است زیرا که پیامبر مکرم اسالم که هدف از بعثتش تربیت و تزکیه آدمی است برای بعد از خود و
در ادامه فرایند تربیت نفوس میفرماید« :إِنِّی تَارِكٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ مَا إِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا :کِتَابَ
اللَّهِ الْمُنْزَلَ ،وَ عِتْرَتِی أَهْلَ بَیْتِی؛ میان شما دو چیز سنگین و گرانبها میگذارم ،اگر بدان چنگ زنید هرگز
پس از من گمراه نشوید :قرآن و عترت من اهلبیتم و این دو از هم جدا نشوند تا در کنار حوض بر من
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درآیند» (طوسی  1010ق .)162 :در این بیان ،پیامبر اسالم (ص) ضمن اینکه اهلبیت را بهترین نماد

تربیت قرآنی مطرح میکند ،قرآن کریم و سیره و سخن اهلبیت را بهعنوان منبع موردنظر خود در تربیت
انسان برمیشمارد.
بیان مسئله
بیتردید سرانجام هر انسانی درگرو اعمال و رفتار اوست و در حقیقت رفتار هر فردی نمودی از
باورهای عقلی و قلبی اوست .قرآن کریم نتیجه انجام عمل صالح را برای انسان ،رسیدن به حیات طیبه
میداند چنانکه در سوره مبارکه نحل میفرماید« :مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ
حَیاةً طَیِّبَةً وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما کانُوا یَعْمَلُونَ»(سوره نحل ،آیه  .)99هر کس کار شایسته انجام
دهد ،خواه مرد باشد یا زن ،درحالیکه مؤمن باشد ،او را به حیاتى پاك زنده مىداریم و پاداش آنها را به
بهترین اعمالى که انجام مىدادند ،خواهیم داد .در اینکه مراد از حیات طیبه چیست در بین مفسران
نظرات مختلفی بیانشده است اما میتوان گفت حیات طیبه مفهوم گستردهای دارد .زندگى پاکیزه از هر
نظر ،پاکیزه از آلودگیها ،ظلمها ،اسارتها و ذلتها و هر چیزى که آب زالل زندگى را در کام انسان
ناگوار مىسازد .ولى با توجه به اینکه در ادامه آن ،سخن از جزاى الهى به نحو احسن به میان آمده
استفاده مىشود که حیات طیبه مربوط به دنیا و جزاى احسن مربوط به آخرت است (مکارم شیرازی،
اصالح رفتار انسان روشهای مختلفی را مطرح کرده است که بر اساس آنها انسان میتواند به اصالح
رفتار خود و دیگران بپردازد.
مهمترین این روشها؛ روش امربهمعروف و نهی از منکر ،روش ارائه الگو ،روش تشویق ،روش تنبیه
که اگر بهدرستی انجام شوند نقش زیادی در اصالح فرد و جامعه ایفا خواهد کرد اما اگر اجرای این
روشها با افراطوتفریط و کجسلیقگیها همراه شود نهتنها موجب اصالح نخواهد شد بلکه ممکن است
بنیاد فکری و اعتقادی متربی را نسبت به هر امر دینی و معنوی سست سازد و او را به سمت راهزنان
فکری سوق میدهد .ازاینرو بایسته است در اجرای روشهای تربیت رفتاری ،هشدارها و آسیبهای آن
نیز جدی گرفتهشده و از آنها دوری شود و این امر نیازمند شناخت دقیق این آسیبها بر اساس منبعی
مطمئن است در این عرصه مورد اعتمادترین منبع برای بازشناسی آسیبها همان تعالیم وحیانی است که
از طرف خالق بشریت برای هدایت و اصالح او نازلشده است .ازاینرو آسیبشناسی روشهای تربیت
رفتارمحور از منظر قرآن کریم و روایات شریف امری ضروری به نظر میرسد؛ بنابراین این پرسش مطرح
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 ،1591ج  .)501 :12این امر نشان از اهمیت رفتار انسان در سرنوشت او دارد قرآن کریم برای تربیت و
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میشود که از منظر قرآن کریم و روایات شریفه ،روشهای تربیتی رفتار محور با چه آسیبهای احتمالی
مواجه است؟
اهمیت و ضرورت پژوهش
 -1اهمیت پژوهش :در صورت انجام این پژوهش نتایج زیر حاصل خواهد شد :الف) اجرای صحیح
فریضه مهم امربهمعروف و نهی از منکر در جامعه که موجب اصالح فرد و جامعه خواهد شد .ب) معرفی
الگوهای تعالیبخش که در قرآن کریم بدانها اشاره شده به جوانان جامعه بهترین راه برای هموارسازی
مسیر تربیت و تعالی آنان است .ج) آشنایی مربیان با شرایط ،ظرفیتها و اولویتهای الزمالرعایه در
استفاده از روشهای امربهمعروف و ارائه الگو و تشویق و تنبیه در تربیت موجب استفاده مناسب و بهینه از
این روش مهم تربیتی خواهد شد.
 -2ضرورت پژوهش :آسیبهای که در صورت عدم انجام این پژوهش ،امر تربیت را با خلل فراوانی
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مواجه میسازد :الف) اگر در اجرای فریضه مهم امربهمعروف از آسیبهای آن اجتناب نشود نهتنها اجرای
آن در اصالح فرد و جامعه تأثیر نخواهد شد بلکه واکنش منفی جامعه را نسبت به آمرین به معروف و
ناهین از منکر به همراه خواهد داشت .ب) اگر در استفاده از روش تربیتی ارائه الگو از آسیبهای آن
پرهیز نشود موجب میشود که جامعه در تشخیص شاخصهها و مصادیق الگوهای شایسته دچار اشتباه
شده و بهجای استفاده از ظرفیتهای تربیتی الگوهای شایسته ،از الگوهای ناشایست پیروی کنند و این
امر خود سهم مهمی در فزونی ناهنجاریهای اجتماعی دارد .ج) استفاده از روش تربیتی تشویق و تنبیه،
شرایط و اولویتها و آسیبهایی دارد که در صورت بیتوجهی به آنها نهتنها باعث از بین رفتن بهترین
فرصتهای تربیتی خواهد شد بلکه ممکن است آسیبهای جبرانناپذیری در روان متربی ایجاد سازد.
اهداف پژوهش
 -1هدف اصلی :تبیین آسیبهای روشهای تربیتی رفتار محور از منظر قرآن و روایات.
 -2هدفهای فرعی:

 -2-1تبیین آسیبهای روش تربیتی امربهمعروف و نهی از منکر؛
 -2-2تبیین آسیبهای روش تربیتی ارائه الگو؛
 -2-3تبیین آسیبهای روش تربیتی تشویق؛

 -2-4تبیین آسیبهای روش تربیتی تنبیه؛
پرسشهای پژوهش
 -1پرسش اصلی :از منظر قرآن کریم و روایات ،روشهای تربیتی رفتار محور با چه آسیبهای
احتمالی مواجه است؟
 -2پرسشهای فرعی:

 -2-1از منظر قرآن کریم و روایات شریفه ،روش تربیتی امربهمعروف و نهی از منکر با چه آسیبهای
احتمالی مواجه است؟
 -2-2از منظر قرآن کریم و روایات شریفه ،روش تربیتی ارائه الگو با چه آسیبهای احتمالی مواجه
است؟
 -2-3از منظر قرآن کریم و روایات شریفه ،روش تربیتی تشویق با چه آسیبهای احتمالی مواجه
است؟
 -2-4از منظر قرآن کریم و روایات شریفه ،روش تربیتی تنبیه با چه آسیبهای احتمالی مواجه است؟

این تحقیق بر اساس روش گردآوری اطالعات ،کتابخانهای است و بر اساس هدف کاربردی و بر
اساس روش انجام ،آمیزهای از روش توصیفی -تحلیلی است به این بیان که با مراجعه به آیات و روایات
مهمترین روشهای تربیت رفتار محور مورد توصیف و تحلیل قرار گرفت .سپس با استفاده از آیات و
روایات و تفاسیر موجود ،به کشف و بررسی مهمترین آسیبهای احتمالی مربوط هریک از روشها اقدام
گردید.
تعریف مفاهیم
 -1تربیت :تربیت 1از «ربوّ» به معنای زیادت گرفتهشده است .رباالشیء :یعنی آن شیء رشد و نما
یافت (ابن منظور 1010،ق ،ج  .)126 :3راغب اصفهانی میگوید« :رَبَیتُ» از واژه «ربوّ» است و گفتهاند
اصلش از مضاعف یعنی «ربّ» است و در معنای «ربّ» مینویسد :ربّ ،در اصل به معنای تربیت است و
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1. Training

معنای آن ایجاد چیزی یا حالتی ،بهتدریج و در مراحل مختلف است تا به حدّ کمال و تامّ خود برسد
(راغب اصفهانی 1029،ق.)501 :
شهید مطهری (ره) در تعریف «تربیت» مىگوید« :تربیت عبارت است از پرورش دادن .یعنی
استعدادهاى درونىاى را که بالقوه دریک شیء موجود است به فعلیت درآوردن و پروردن»(مطهری،
 .)36 :1511برخی نیز «تربیت» را اینگونه تعریف کردهاند :تربیت عبارت است از «رفع موانع و ایجاد
مقتضیات برای آنکه استعدادهای انسان در جهت کمال مطلق شکوفا شود»(دلشاد تهرانی.)20 :1512 ،
بنابراین در تربیت کار مربی فراهم کردن زمینهها و عوامل مختلف جهت به فعلیت رساندن و شکوفا
نمودن استعدادهاى درونى متربی بهصورت تدریجی ،در جهت مطلوب ،با استفاده از روشهای صحیح و
مناسب است.
در اصطالح عبارت است از« :انتخاب رفتار یا گفتار مناسب ،ایجاد شرایط و عوامل الزم و کمک به
شخص مورد تربیت تا بتواند استعدادهای نهفتهاش را در تمام ابعاد وجودی ،بهطور هماهنگ پرورش داده
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و شکوفا سازد و بهتدریج بهسوی هدف و کمال مطلوب حرکت کند»(امینی.)29 :1510 ،
 -2تربیت رفتار محور :منظور از تربیت رفتار محور 1در این پژوهش ،شیوهای از تربیت است که در
آن مربی مستقیماً با رفتار متربی سروکار دارد و مربی میخواهد با استفاده از روشهای خاصی ،ضمن
تغییر و اصالح رفتارهای نامناسب ،رفتارهای مطلوب را در وی ایجاد و تثبیت نماید .در حقیقت در تربیت
رفتاری ،به روشها ،مهارتها ،شیوهها و راهبردهایی پرداخته میشود که مربیان در جهت بهبود رفتار
متربی از آنها استفاده میکنند تا به این وسیله مشکالت رفتاری او را اصالح نمایند.
ازاینرو بخش مهمی از روشهای تربیت ،روشهای ناظر به جنبه رفتاری هستند؛ زیرا هرچند
روشهای شناختی و عاطفی هم به تغییر رفتار منتهی میشود ،ولی همانند روشهای رفتاری بهطور
مستقیم با رفتار فرد ارتباط ندارد ،بلکه ابتدا به شناخت و عاطفه وی مربوط میشود ،سپس نتیجه آن به
رفتار سرایت میکند.
 -3روشهای تربیت :روش به معنای «راه ،طریق ،طرز کار ،شیوه و اسلوب» است (دهخدا،1595 ،
ماده روش) .در اصطالح« ،دستورالعملی است که به انسان میگوید برای رسیدن به مقصد و مقصود
موردنظر چه باید کرد»(باقری.)60 :1512 ،
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1. Behavior-oriented training

با توجه به مفهوم روش و تربیت ،میتوان گفت روشهای تربیت عبارت است از «مجموعه شیوهها و
رفتارهایی که جهت ایجاد دگرگونی مطلوب در فرد و به فعلیت رساندن استعدادهای او به کار گرفته
میشود» و یا «شیوهها و رفتارهایی است که مربی جهت تحقق بخشیدن به اهداف تربیتی به کار
میبندد»(حاجی ده آبادی)129 :1599 ،؛ و به عبارتی« ،فنون و شیوهها و رفتارهایی که اهداف و اصول
تعلیم و تربیت را به ثمر میرساند و به آنها عینیت میبخشد»(بهشتی و دیگران ،1599 ،ج )255 :2؛ و یا
«رفتارها و گفتارها و حالتهایی که با هدف تأثیرگذاری بر متربی از مربی صادر میشود و در تحقق
اهداف تربیتی مؤثر میافتد» را روشهای تربیتی گویند (قائمی مقدم.)15 :1511 ،
 -4آسیبشناسی :آسیب در لغت به معنای عیب و نقص ،آفت و بال ،زیان و ضرر آمده است (معین،
 )33 :1516و آسیبشناسی 1در لغت به معنای آگاهی یافتن از عیب و نقص چیزی است؛ و مقصود از آن
در این تحقیق ،شناسایی افراطها و تفریطها و کجاندیشیها و کجرویهایی است که در بکار گیری
روشهای تربیت وجود دارد.
پیشینه پژوهش
در مورد آسیبشناسی روشهای تربیت ،کتب و مقاالتی مختلفی تألیف شده که مهمترین آنها عبارت
کتاب «تربیت اسالمی :ویژه آسیبشناسی تربیت دینی»(حاجیدهآبادی و صادق زاده )1511 ،که شامل
مجموعه مقاالتی در مورد تربیت دینی است .در این کتاب تنها چند مقاله با موضوع موردنظر این تحقیق
ارتباط بیشتری داشتهاند که بدان پرداخته میشود:
در مقاله اول به بررسی آسیبهایی که در تربیت دینی رخ داده پرداخته و آنها را ناشی از سوء فهم و
عمل نسبت به دین و تربیت دینی میداند و اشاره چندانی به آسیبشناسی روشهای تربیت رفتار محور
ندارد .در مقاله پنجم تنها آسیبشناسی روش اسوه پردازی موردبررسی قرارگرفته است و درصدد احصاء
آسیبهای روشهای تربیت رفتار محور از منظر آیات و روایات نیست .در مقاله ششم از آسیبشناسی
دینگرایی جوانان با الهام از کالم و سیره امام علی (ع) سخن به میان آمده است و اشاره درخوری به
بحث و آسیبشناسی روشهای تربیت رفتار محور آنها نشده است .در مقاله هفتم عوامل آسیبشناسی
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1. Pathology

تربیت دینی نوجوانان و جوانان موردبررسی قرار میگیرد و بحثی از روشهای تربیت رفتار محور و
آسیبشناسی آنها نشده است.
کتاب «آسیبشناسی روشهای تربیتی» (رضایی و مهدوی پارسا .)1519 ،در این نوشتار پس از ارائه
توضیحاتی درباره معنا و اهمیت تربیت و تأثیر تربیت کارآمد بر فرزندان ،به آسیبهایی اشاره میشود که
ممکن است به سبب ناآگاهی یا بیتوجهی والدین و مربیان به شیوههای تربیتی ،به فرزندان وارد شود.
آسیبهای وراثتی ،آسیبهای محیطی ،آسیبهای ناشی از مربیان و ضعفهای تربیتی ناخواسته والدین
(نازپروردگی ،تنبیه و تشویق ،تبعیض و بیعدالتی و  )...اهم آسیبهایی هستند که در مجلد حاضر به
آنها پرداختهشده و تا حدی روشهای صحیح جانشین نیز مطرحشدهاند.
کتاب «روشهای آسیبزا در تربیت» (قائمی مقدم )1591،که در نه فصل ،به مواردی از آسیبهایی
که ممکن است موفقیت مربی را در امر تربیت کاهش دهد میپردازد.
ایشان در فصل هفتم این کتاب به روش تنبیه میپردازد و در فصل هشتم ،رابطه روشهای آسیبزا و
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خود پنداره انسان و در فصل نهم ،عوامل بهکارگیری روشهای آسیبزا موردبررسی قرارگرفته است.
گرچه در قسمتهایی از این کتاب به برخی از آسیبهای مربوط به روشهای تربیت اشاره کرده اما
هدف اصلی آن بیان روشهای آسیبزا در تربیت است نه آسیبهای مربوط به روشهای تربیت رفتار
محور؛ بنابراین این پژوهش ،متفاوت از آن اثر است.
مقاله (صالحی )1595 ،با عنوان «نگاهی جامع به تعلیم و تربیت اسالمی از دیدگاه شهید مرتضی
مطهری با تأکید بر اصول ،اهداف و روشهای تربیتی» که با روش توصیفی تحلیلی به استخراج اصول و
اهداف و روشهای تربیتی پرداخته و روشهایی مانند استفهام ،محبت ،مالطفت ،موعظه و مواردی دیگر
اشاره میکند .روشهایی که در این تحقیق مطرح شده است بیشتر روشهای عقلی و عاطفی هستند و
ایشان اشارهای به روشهای رفتاری و آسیبشناسی آنها ندارد
پایاننامه (هاشمی )1595 ،با عنوان «تربیت اخالقی کودکان از دیدگاه امام علی (ع)» که با روش
تحلیل محتوا و استفاده از اسناد کتابخانهای به بیان روشهایی تربیت اخالقی پرداخته و معتقد است
مربی باید در تربیت خود از روشهای الگوسازی ،احترام گذاشتن ،تعافل ،تزکیه و تهذیب نفس ،تمرین،
تکرار و عادت دادن ،محاسبه ،موعظه ،عبرتآموزی ،عفو مبالغه ،مبالغه در تشویق و توبه در جهت نیل به
اهدافی مانند تقوا ،قناعت ،سماجت و پرورش روح عدالتخواهی بهره گیرد .در این پایاننامه نیز به
آسیبشناسی روشهای تربیت اشارهای نشده است.

مقاله (رضایت )1590 ،با عنوان «روشهای تربیت کودك تا هفتسالگی در اندیشه امام علی(ع)» .این
تحقیق که با استفاده از روش تحلیل محتوا به استخراج روشهای تربیت بر مبنای دیدگاه حضرت علی
(ع) پرداخته است ،به روشهایی مانند محبت ،الگوسازی ،تنبیه ،تشویق ،داستان ،دعا و مواردی دیگر
اشاره میکند اما از آسیبشناسی این روشها سخنی به میان نمیآورد.
بررسیها نشان میدهد در خصوص آسیبشناسی روشهای تربیت رفتارمحور کتاب یا مقاله مستقلی
تألیف نشده است .ازاینرو میتوان گفت :این پژوهش به لحاظ پرداختن به روشهای مختلفی از تربیت
رفتار محور و حجم آسیبهای مطرحشده و طرح آسیبهای هر روش بهصورت مستقل و در تقسیمبندی
مربوط به خود ،میتواند موارد بیشتر و درعینحال کاربردیتری از روشهای تربیت رفتار محور و
آسیبشناسی آنها از منظر قرآن کریم و روایات شریفه ارائه دهد؛ هرچند در این عرصه هنوز هم
ضرورت تحقیق بیشتر ،مشهود است.
مبانی نظری پژوهش
تربیت که همان پرورش و به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه است ،فرایندی است که در جهت رشد
و تعالی همهجانبه متربی و تأمین خوشبختی و سعادت او شکل میگیرد .در این فرایند مربی سعی میکند
مقصد و مسیری که برای خود ترسیم کرده است را برای مخاطب نیز به تصویر بکشد .این نکته نشان از
شدت تأثیر مربی در مخاطب و نقش او در آینده متربی دارد.
تربیت به اعتبارات مختلف انواع گوناگونی دارد اما به جهت نوع مواجهه با متربی به سه نوع تقسیم
میشود :الف) تربیت ناظر به بعد شناختی انسان؛ ب) تربیت ناظر به بعد عاطفی انسان؛ ج) تربیت ناظر به
بعد رفتاری انسان؛ زیرا در فرایند تربیت ،مربی با ابعاد مختلف تربیتی متربی مواجه است و برای همه آن
ابعاد باید هدف و برنامه و روش مشخصی داشته باشد .این ابعاد را بهطورکلی میتوان به سه بخش
شناختی ،عاطفی و رفتاری تقسیم کرد .ازاینرو روشهای تربیتی که ناظر به بعد شناختی انسان هستند را
روشهای تربیت شناخت محور و روشهای تربیتی که ناظر به بعد عاطفی انسان هستند را روشهای
تربیت عاطفه محور و روشهای تربیتی که ناظر به بعد رفتاری انسان هستند را روشهای تربیت رفتار
محور نامیده میشود .بهاینترتیب روشهای تربیت را میتوان به روشهای شناخت محور ،روشهای
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عاطفه محور و روشهای رفتار محور تقسیم کرد .در حقیقت این دستهبندی ناظر به چگونگی تأثیر مربی
بر متربی است و بهگونهای مراحل تأثیرگذاری در متربی را بیان میکند.
یکی از ابعاد تربیتی بشر ،بعد شناختی اوست که به اندیشه او مربوط میشود .در این بخش مربی باید
اندیشه متربی را نسبت به حقایق تعالیبخش از هستی ،انسان و مهمتر از همه خالق هستی آشنا سازد و
نحوه پیوند آنان با یکدیگر را تبیین سازد .در این راستا با بهرهگیری از روشهای تربیت شناخت محور ،به
بارور ساختن اندیشه او بپردازد تا در کنار موفقیت در شناخت حق ،بتواند در مقابل راهزنان اندیشه نیز از
حقانیت اندیشه خود دفاع کند بنابراین طبیعی است که خداوند متعال مردم را به تفکر و تعقل تشویق
نماید .عالمه طباطبایی(ره) درباره اهمیت جایگاه عقل و اندیشه چنین میگوید« :اگر کتاب الهی را به
گونهای کامل تفحص کرده و در آیاتش دقت شود ،بیش از سیصد آیه وجود دارد که مردم را به تفکر،
تذکر و تعقل دعوت کرده و یا به پیامبر استداللی را برای اثبات حقی و یا از بین بردن باطلی ،آموخته
است .خداوند در قرآن حتی در یک آیه ،به بندگان خود امر نفرموده که نفهمیده به خدا و یا هر چیزی که
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از جانب اوست ،ایمان آورند و یا راهی کورکورانه بپیمایند»(طباطبایی ،1019 ،ج  230 :3ـ .)236
در این عرصه مربی با بهرهگیری از روشهای تربیت شناخت محور ،مأموریت تربیت شناختی متربی را
به سرانجام میرساند .منظور از شیوههای شناختی ،شیوههای بهکاررفته در منابع اسالمی بهویژه قرآن
کریم است که در جهت رشد و شکوفایی فکر و اندیشه و خردورزی بشر قابلاستفاده بوده و به فرد آگاهی
و شناخت میدهد .اگر انسان این شیوهها را در زندگی خود به کار گیرد ،یقیناً به رشد عقلی و فکری
رسیده ،از تقلید کورکورانه و کارهای غیرعاقالنه دوری خواهد کرد.
دومین بعد از ابعاد تربیتی انسان که مربی باید برای آن هدف ،برنامه داشته باشد ،بعد عاطفی انسان
است .عاطفه ،احساسی است درونی که پشتوانه دیگر خواهی در انسان است و در تربیت دینی بر عواطف
انسانی تأکید بسیاری شده است؛ زیرا از این نظر انسان قادر است گرایش درونی خود را بر اساس مهر و
محبت به همنوعان خود اظهار کند و از این راه به ایجاد پیوند قلبی و اُنس و الفت با آنها بپردازد .این
استعداد با تضعیف خودخواهی و سوق دادن انسان بهسوی دیگران ،عامل رشد بسیاری از فضائل انسانی
میشود .نیروی عاطفی در انسان کلید تحصیل فضائلی است که در اثر دیگر خواهی و همنوع گرایی در
انسان به وجود میآیند.

تربیت عاطفی زمینههایی را فراهم میآورد که جنبههایی از شخصیت انسان ،یعنی خلقوخو و
احساسات و عواطف و هیجانات او بهطور معقول و هماهنگ با دیگر جنبههای شخصیت ،آشکار و شکوفا
شود و راه را برای کسب عواطف عالیه انسانی بگشاید.
روشهای تربیت عاطفه محور ،روشهایی است که در آنها سعی میشود عواطف متربی را تحریک
ساخته و با او فصل مشتركهایى پیدا کرد و از آنها براى اثبات عواطف و صمیمیت بهره جست .فصل
مشتركهای عاطفى ،زمینهای براى نفوذ در اعماق شخصیت طرف مقابل است تا از این طریق بتوان
دست به کار تحوالت روحى و ذهنى مناسب شد و او را از مرز انسان موجود به انسان مطلوب تعالى
بخشید.
سومین بعد از ابعاد تربیتی انسان که مربی باید برای آن هدف ،برنامه داشته باشد بعد رفتاری انسان
است هرچند روشهای شناخت محور و عاطفه محور هم درنهایت به تغییر رفتار منتهی میشود ،ولی
همانند روشهای رفتاری بهطور مستقیم با رفتار فرد ارتباط ندارد ،بلکه در روشهای شناخت محور ،ابتدا
به اصالح باور و شناخت میپردازد و در روشهای عاطفه محور ابتدا به تحریک عواطف و تغییر انگیزش
او میپردازد ،سپس نتیجه آن به رفتار سرایت میکند اما روشهای تربیت رفتارمحور ،روشهایی است
رفتارهای نامناسب ،رفتارهای مطلوب را در وی ایجاد و تثبیت نماید.
تربیت رفتار انسان ،نقش مهمی در تربیت و تعالی انسان دارد؛ زیرا هرچند انسان در بعد شناختی و
عاطفی بهخوبی تربیت شده باشد اما ممکن است در اثر اشتباه در تشخیص راه و کار صحیح از باطل،
دچار اشتباهات رفتاری گردد که در این صورت مربی باید با بهرهگیری از روشهایی مانند امربهمعروف و
نهی از منکر ،ارائه الگو ،تشویق و تنبیه به تصحیح اشتباهات رفتاری او بپردازد تا تکرار خطاها زمینه را
برای تباهی وی فراهم نیاورد؛ زیرا که بر اساس تعالیم دینی تکرار هر کاری ،آن را در انسان نهادینه و
ملکه میسازد و خصائصی را در انسان ایجاد میکند تا حدی که اگر این کار تکرار شده ،گناه صغیره
باشد ،تکرار آن اصرار در گناهان صغیره نامیده میشود و چنین امری مانند گناه کبیره انسان را از مدار
عدالت و سعادت خارج میسازد .حال اگر رفتار این فرد در منظر دیگران باشد و به جهت جایگاهی که
دارد افراد زیادی از او تأثیرپذیری داشته باشد دراینصورت رفتار نادرست چنین فردی موجب انحراف افراد
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که مستقیماً با رفتار متربی سروکار دارد و مربی میخواهد با استفاده از این روشها ،ضمن تغییر و اصالح

بیشتری خواهد بود؛ بنابراین تسریع در اقدام برای تغییر و اصالح چنین فردی ضرورت بیشتری پیدا
میکند.
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رفتار متربی ازاینجهت قابلتوجه است که بهخوبی آینه تمام نمای از باورها و تفکرات متربی است .به
تعبیر دقیقتر از کوزه همان برون تراود که در اوست .حتی میتواند انعکاسی از شرایط خانواده ،مدرسه،
معلم ،دوست و سایر عناصر تعلیم و تربیت مخاطب باشد تا با آسیبشناسی بهنگام توسط مربی کار بلد،
بتواند فوریترین و برترین روش را در عالج آسیبهای کشف شده در تربیت متربی بیابد که بیشک
روشهای رفتار محور در این شرایط بهترین عالج هستند؛ زیرا بامالحظه روشهای تربیت رفتار محور
مانند امربهمعروف و نهی از منکر ،ارائه الگو ،تشویق و تنبیه ،مشخص میشود این روشها عالوه بر
اصالح رفتار مخاطب ،بهخوبی میتواند حتی در وادی اصالح باورها نیز در متربی اثرات شایانی داشته
باشد.
در تربیت و اصالح رفتاری باید اموری را در نظر داشت که عبارتاند از :الف) باید به اندازه درك و توان
مخاطب باشد به این معنا که هرگز نمیتوان از کودك انتظار داشتن رفتاری بسیار سنجیده و منطقی
داشت همانطور که از انسان بالغ نمیتوان انتظار داشت که در مقابل دیگران رفتاری بچهگانه داشته
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باشد.
ب) باید بر اساس مبنایی ثابت و استوار باشد تا متربی بتواند بر آن مبنا خود را منطبق سازد نه اینکه در
شرایطی از او انتظار رفتاری داشت و در شرایط دیگری منتظر رفتاری برخالف رفتار سابق از مخاطب بود
که در این صورت متربی دچار تضاد روحی شده و هیچگاه نمیتواند تشخیص دهد که در چه شرایطی،
چه رفتاری برازنده اوست.
ج) باید محدودیتهای مخاطب در اعمال و رفتار او در نظر گرفته شود زیرا بدیهی است که همگان از
لحاظ شرایط روحی ،جسمی و سایر مسائل در یک سطح نیستند.
د) از مقایسه رفتار متربی با دیگران باید بهشدت اجتناب کرد زیرا این کار در درازمدت نهتنها به اصالح
رفتار متربی کمک نمی کند بلکه باعث ایجاد نفرت از طرف مخاطب و ترك همیشگی آن رفتار مورد
سفارش خواهد شد.
ه) باید به ویژگیهای مخاطب از حیث درونگرا و برونگرا بودن توجه داشت زیرا این دو گروه هیچگاه
نمیتوانند در مواجهه با دیگران و جامعه ،رفتاری مشابه یکدیگر از خود بروز دهند.
روشهای تربیت رفتار محور در قرآن و روایات

 -1روش امربهمعروف و نهی از منكر :روش امربهمعروف و نهی از منکر 1یکی از روشهای تربیتی
است که در قرآن کریم و روایات شریفه مورد اهتمام فراوان است تا جایی که آن را از فروع دین
برشمردهاند و حتی قرآن کریم دلیل برتری امت اسالمی را ایمان به خدا و انجام این دو فریضه دانسته و
میفرماید« :کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ»(سوره
آلعمران ،آیه  .)11شما بهترین امتى هستید که براى مردمان پدیدار شدهاید ،که به کارهاى پسندیده
فرمان مىدهید و از کارهاى زشت و ناپسند بازمیدارید و به خداى ایمان دارید.
و در آیه دیگر خداوند متعال به امربهمعروف و نهی از منکر دستور میدهد و میفرماید« :و َلْتَکُنْ مِنْکُمْ
أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»(سوره آلعمران،
آیه )110؛ و باید از شما گروهى باشند که به نیکى بخوانند و به کارهاى پسندیده فرمان دهند و از
کارهاى زشت و ناپسند بازدارند و آناناند رستگاران.
قرآن کریم در ستایش حضرت اسماعیل ،آنچه را که مهم میداند و در اولین فراز بیان میکند،
امربهمعروف آن حضرت است و میفرماید« :وَکَانَ یَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلوَةِ وَالزَّکوةِ وَکَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِیّاً»(سوره
مریم ،آیه )33؛ و خاندان خود را به نماز و زکات فرمان مىداد و نزد پروردگارش پسندیده بود.
را در گفتار و رفتار با کسی که از جهتی او را برتر میداند منطبق سازد .الگوپذیری در واقع از حس کمال
طلبی انسان ناشی میشود و این یک گرایش فطری در نهاد بشر است که هرقدر الگوی موردنظر و نمونه
ارائهشده از کماالت بیشتری برخوردار باشد ،تالش متربی برای هماهنگسازی خود با او بیشتر خواهد
بود.
در این روش مربی میکوشد نمونه رفتار و کردار مطلوب را عمالً در معرض دید متربی قرار دهد تا
متربی بتواند به پیروی از او بپردازد .در میان روشهاى تربیت دینى ،روش الگویى ،به دلیل عینى و
کاربردى بودن ،از نفوذ و تأثیرگذارى فراوانى برخوردار است .قرآن کریم از پیغمبر اکرم (ص) 2و حضرت
ابراهیم (ع) 5بهعنوان اسوه حسنه یاد کرده و جهانیان را به الگو گیری از آنان فراخوانده است .عالوه
 -1به جهت اشتراکات فراوانی که این دو روش باهم دارند هم ازاینجهت که معموالً در آیات و روایات در کنار هم
ذکرشدهاند و هم از جهت آسیبها (به دلیل تقابل این دو با یکدیگر) این دو روش در یک عنوان بررسیشده است.
 -2لقد کان لکم فى رسولاهلل اسوه حسنه (سوره احزاب ،آیه .)21
 -5قَدْ کانَتْ لَکُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فی إِبْراهیمَ وَ الَّذینَ مَعَه(سوره ممتحنه ،آیه .)0
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اینکه در آیات متعددى از الگوها در قالب عناوینى کلى ،مانند مؤمنین ،متقین ،صادقین ،محسنین،
اولواااللباب ،اولى االبصار و عباد الرحمن یاد شده است .گاه از برخى نمونههاى انسانیت سخن رفته و
معیارهاى الگوگیرى در قالب داستان زندگى آنها ترسیم گردیده است .ثبات قدم و استوارى پیامبران،
ادب آنان با خداوند تعالى ،1روش زندگى آنان ،رابطه استاد و شاگردى حضرت خضر (ع) و حضرت موسى
(ع) و اوصاف نیکان و خوبان در قرآن کریم انسان را به الگوگیرى و روش الگویى رهنمون مىسازد
(یوسفیان.)111 :1516 ،
امام علی (ع) درباره نقش الگویی ائمه اطهار(ع) و لزوم تأسی به ایشان در ابعاد والیی و تربیتی
میفرماید« :انْظُرُوا أَهْلَ بَیْتِ نَبِیِّکُمْ فَالْزَمُوا سَمْتَهُمْ وَ اتَّبِعُوا أَثَرَهُمْ فَلَنْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ هُدًى وَ لَنْ یُعِیدُوکُمْ
فِی رَدًى فَإِنْ لَبَدُوا فَالْبُدُوا وَ آن نَهَضُوا فَانْهَضُوا وَ لَا تَسْبِقُوهُمْ فَتَضِلُّوا وَ لَا تَتَأَخَّرُوا عَنْهُمْ
فَتَهْلِکُوا»(نهجالبالغه ،خطبه  .)99به خاندان پیامبرتان بنگرید و بدان سو که مىروند بروید و پى آنان را
بگیرید .که هرگز شما را از راه رستگارى بیرون نخواهند کرد و به هالکتتان بازنخواهند آورد .اگر ایستادند
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بایستید و اگر برخاستند ،برخیزید .بر آنها پیشى مگیرید که گمراه مىشوید و از آنان پس نمانید که تباه
مىگردید.
-3روش تشویق :2هر انسانى به فطرت خود متمایل به کاملتر شدن است .تشویق و قدردانى میل
به کمال بیشتر را در انسان برمیانگیزد و او را به انجام دادن عمل نیک ترغیب میکند و به او نیرو و
قدرت میبخشد تا بیشتر تالش کند .تشویق موجب رضایت شخص از عملکرد خود و پیدایش شورونشاط
و رفع ماللت و کسالت او میگردد و همچنین سبب ایجاد حس توانمندى در اشخاص میشود.
در قرآن کریم موارد متعددی وجود دارد که خداوند متعال مؤمنان را مورد تشویق قرار داده است و
پیامبر گرامیاش را فرمان میدهد که مؤمنان را تشویق نماید مانند آنچه در سوره انفال آمده و میفرماید:
«یا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى الْقِتالِ آن یَکُنْ مِنْکُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَ آن یَکُنْ مِنْکُمْ
 -1وَ ذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَیْهِ فَنَادَى فىِ الظُّلُمَتِ أَن لَّا إِلَاهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَکَ إِنىّ کُنتُ مِنَ الظَّالِمِین
(سوره انبیاء ،آیه .)19
 -2ممکن است عدهای روش تشویق را در زمره روشهای عاطفی به شمار آورند و این تصور در نوع خود تصور صحیحی
است اما با توجه به تعریف این پژوهش از روشهای رفتار محور (روشهایی است که مستقیماً با رفتار متربی سروکار دارد و
مربی میخواهد با استفاده از این روشها ،ضمن تغییر و اصالح رفتارهای نامناسب ،رفتارهای مطلوب را در وی ایجاد و
تثبیت نماید ).و اینکه تشویق اولین و بهترین واکنش مربی در قبال عملکرد خوب متربی است ازاینرو این روش در بخش
مربوط به روشهای رفتار محور بررسیشده است.

مِائَةٌ یَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ ال یَفْقَهُونَ»(سوره انفال ،آیه  .)63اى پیامبر ،مؤمنان را بر کارزار
تشویق کن که اگر از شما بیست تن شکیبا باشند که در جنگ پایدارى کنند بر دویست تن از کافران
چیره شوند؛ و اگر از شما صد تن باشند ،بر هزار تن از کافران پیروز شوند ،زیرا که آنها گروهى نافهم و
ناداناند ایمان و انگیزهای ندارند و ازاینرو در کارزار شکیبایى و پایدارى نمیکنند.
امیر مؤمنان على (ع) دراینباره به مالک اشتر چنین سفارش کرده است« :وَ وَاصِلْ فِی حُسْنِ الثَّنَاءِ
عَلَیْهِمْ وَ تَعْدِیدِ مَا أَبْلَى ذَوُو الْبَلَاءِ مِنْهُمْ فَإِنَّ کَثْرَةَ الذِّکْرِ لِحُسْنِ فِعَالِهِمْ تَهُزُّ الشُّجَاعَ وَ تُحَرِّضُ النَّاکِلَ آن
شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى»(نهجالبالغه ،نامه  .)35آنان را به نیکویى یاد کن و پیوسته تشویقشان نما و کارهاى
مهمى که انجام دادهاند برشمار؛ زیرا یاد کردن کارهاى نیک آنان ،دلیرشان را (به کوشش و حرکت
بیشتر) برانگیزند و از کار مانده را به خواست خدا (به کار و تالش) ترغیب نماید.
-4روش تنبیه :1آدمی به لحاظ وجود کششهای مختلف درونی ،در برخورد با حوادث و مسائل
زندگی و ظواهر دلفریب آن ،همواره در معرض ارتکاب گناه ،تخطّی از مسؤولیت و وظیفه و باالخره
لغزش و اشتباه است .در چنین شرایطی است که باید به طریقی ،جلو سقوط و انحطاط او را که سعادت و
رستگاری دیگران را نیز تهدید میکند ،گرفت .در این شرایط تنها تنبیه درست و طبق آداب است که
میرود .قرآن کریم در توصیف آنان میفرماید« :لَهُمْ قُلُوبٌ ال یَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أَعْیُنٌ ال یُبْصِرُونَ بِها وَ
لَهُمْ آذانٌ ال یَسْمَعُونَ بِها أُولئِکَ کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِکَ هُمُ الْغافِلُون»(سوره اعراف ،آیه  .)199ایشان
دل هایى دارند که با آن حقایق را دریافت نمیکنند و چشمانى دارند که با آنها نمیبینند و گوشهایی
دارند که با آنها نمیشوند .آنان همانند چهارپایاناند ،بلکه گمراهترند آرى آنها همان غافالناند.
بنابراین تنبیه در شرایط خاص بهترین وسیله نجات آدمى از هالکت و مایه حیات بخشى است،
چنانکه خداى متعال فرموده است« :لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُون»(سوره بقره ،آیه
 .)199اى خردمندان ،شما را در قصاص زندگانى است ،باشد که پروا کنید.
تنبیه و مجازات درست و طبق ضوابط نقشى اساسى در اصالح فرد و جامعه دارد و علیرغم ظاهر آن،
عین رحمت و محبت است و سبب پاکى و پاکیزگى فرد و جامعه میشود ،همانطور که رسول خدا (ص)

 -1ممکن است عدهای روش تنبیه را در زمره روشهای عاطفی به شمار آرند اما با توجه اینکه تنبیه اولین واکنش مربی در
قبال عملکرد ناپسند متربی است ازاینرو این روش در بخش مربوط بهروشهای رفتار محور بررسیشده است.
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فرموده است« :حَدٌّ یُقَامُ فِی الْأَرْضِ أَزْکَى مِنْ عِبَادَةِ سِتِّینَ سَنَة؛ تأثیر پاك کننده حدى که در زمین برپا
شود از شصت سال عبادت بیشتر است»(آرام و اخوان حکیمی ،1511 ،ج.)69 :2
بحث و تحلیل
بررسیها نشان میدهد که هریک از روشهای تربیتی رفتار محور ممکن است در مقام عمل با
آسیبهایی مواجه شود .قران کریم و روایات در موارد فراوانی این آسیبها را مطرح کرده و نسبت به
آنها هشدار داده است ،اینک به آن آسیبها پرداخته میشود.
 -1آسیبشناسی روش امربهمعروف و نهی از منكر :روش امربهمعروف و نهی از منکر،
صریحترین روش در دعوت متربی به خوبیها و بازداشتن او از بدیهاست .بدیهی است که عدم رعایت
آداب و شرایط آن ،تأثیرات شدیدتری در ایجاد دافعه دارد .اینک به برخی از این آسیبها پرداخته میشود:
 -1-1عامل نبودن آمر :انسان ممکن است به هر انگیزه و دلیلی در مورد چیزی سخنی بگوید یا
دیگران را نسبت به آن امرونهی کند اما زمانی میتوان مطمئن شد که مربی به سخن و امرونهی خود
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باور دارد که خود او قبل از دیگران به سخن خود عمل کند؛ بنابراین زمانی امربهمعروف مربی میتواند در
متربی انگیزه انجام معروف را ایجاد میکند که قبل از آن ،خود مربی در مقام عمل به گفتهها و اوامر خود
پایبند باشد و در این صورت است که متربی با جان و دل میپذیرد که سعادت و رستگاری او در گرو
عمل به این دستورات است.
در قرآن کریم آمده« :أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَکمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ»(سوره بقره،
آیه  .)00آیا مردم را به نیکی فرمان میدهید و خود را فراموش میکنید ،با اینکه شما کتاب خدا را
میخوانید؟ آیا هیچ نمیاندیشید؟ این آیه انسانهایی که دیگران را نسبت به انجام نیکیها سفارش
میکنند ولی به جهت غفلت و خود فراموشی از انجام آن کار خیر اجتناب میزنند را توبیخ میکند.
و در جای دیگر میفرماید« :یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ -کبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ آن تَقُولُوا مَا
لَا تَفْعَلُونَ»(سوره صف ،آیه  .)5اى کسانى که ایمان آوردهاید ،چرا مىگویید آنچه نمىکنید؟ بزرگ دشمنى
و خشمى است به نزد خداى که بگویید آنچه نمىکنید .در این آیه نیز مومنین را نسبت به سفارش کردن
به دیگران در مورد چیزی که خود بدان عمل نمیکنند باز خواست کرده و آن را موجب دشمنی و خشم
پروردگار میداند.

حضرت علی (ع) در روایتی میفرماید« :إِنِّی لَأَرْفَعُ نَفْسِی آن أَنْهَى النَّاسَ عَمَّا لَسْتُ أَنْتَهِی عَنْهُ أَوْ آمُرَهُمْ
بِمَا لَا أَسْبِقُهُمْ إِلَیْهِ بِعَمَلِی أَوْ أَرْضَى مِنْهُمْ بِمَا لَا یَرْضَى رَبِّی؛ به درستى که من شأن خود را باالتر از آن
میدانم از این که نهى کنم مردم را از آنچه خود من از آن باز نایستم ،یا این که امر کنم ایشان را به
چیزی که من به آن عمل بر ایشان پیشى نگیرم ،یا این که خشنود شوم از ایشان به آنچه خشنود نگرداند
پروردگار مرا»(خوانسارى ،1566 ،ج.)03 :5
 -1-2عدم رعایت آداب در امرونهی :امربهمعروف و نهی از منکر زمانی فایده تربیتی خود را به نحو
مطلوبی نشان میدهد که آداب آن رعایت شود.
امام صادق (ع) فرمود« :إِنَّمَا یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ مَنْ کَانَتْ فِیهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ عَامِلٌ بِمَا
یَأْمُرُ بِهِ وَ تَارِكُ لِمَا یَنْهَى عَنْهُ عَادِلٌ فِیمَا یَأْمُرُ عَادِلٌ فِیمَا یَنْهَى رَفِیقٌ فِیمَا یَأْمُرُ وَ رَفِیقٌ فِیمَا یَنْهَى؛ به
راستى ،کسى امر به معروف و نهى از منکر کند که سه خصلت دارد :خود بدان چه امر مىکند عمل کند و
آنچه را که نهى مىکند ترك کند ،در آنچه امر مىکند عادل باشد 1دوستانه امر مىکند و به مهربانى نهى
مىنماید»(صدوق  ،1562 ،ج.)119 :1
بر این اساس حقیقت امربهمعروف آن است که آمر به معروف به سخن خود عمل کند و در این امور
 -1-3استفاده نابجا از امرونهی :بر اساس آداب و شرایطی که در روایات شریفه در مورد اجرای این
روش بیان شده اگر امربهمعروف و ناهی از منکر نداند که در چه موردی از این روش و چه مواردی از
روشهای دیگر باید استفاده نمود در این صورت روشهای تربیتی او کارآیی الزم را نخواهد داشت.
امام صادق (ع) میفرماید« :إِنَّمَا یُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ مُؤْمِنٌ فَیَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَیَتَعَلَّمُ فَأَمَّا
صَاحِبُ سَوْطٍ وَ سَیْفٍ فَال؛ امر به معروف و نهى از منکر تنها براى هدایت مؤمنى است که بپذیرد ،یا ارشاد
جاهلى است که یاد گیرد ،نه جالدى که تازیانه و تیغ به دست دارد»(حرانى 1010 ،ق .)531 :مراد از
نادان کسى است که کار ناپسند و زشت را از سر جهل انجام مىدهد و چون بدو تذکّر دهند هیچ امتناع و
مخالفتى از آموختن نمىورزد نه جالدى که تازیانه و تیغ به دست دارد که براى جلوگیرى او امرونهی

 -1مراد از عادل ،این است که از حدود آن تجاوز نکند و در اصطالح فقهى این است که خود هرگز مرتکب گناهان بزرگ
نمىشود و بر ارتکاب گناهان کوچک نیز اصرارى نمىورزد و نخست عیب خود را اصالح مىکند و سپس منصفانه به
امرونهی دیگران مىپردازد (حرانى.)393 :1512 ،
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کافى نیست و چنین فردی تربیت نمیپذیرد؛ زیرا غالباً نصیحت در زورمندان تأثیرى ندارد و هر قدرتمند
و سلطانى مغرور است مگر آنکه بهندرت مالزم حق و ملزم پیروى از آن باشد.
 -1-4ترک امربهمعروف به بهانه ترک آن معروف از جانب مربی :چهبسا در مواردی به علت تفاوت
جایگاه ،شغل ،محیط زندگی و  ،...شرایط برای انجام معروف یا ترك منکر برای مربی فراهم نباشد در
این صورت او نمیتواند با این بهانه که خودم با این معروف یا منکر مواجه نشدهام از امرونهی متربی
امتناع ورزد بلکه مربی آگاه باید با مالحظه شرایط متربی ،بهترین و مفیدترین راهکارهای تربیتی را در
پیش گیرد.
از حضرت علی (ع) سؤال شد :اى وصی پیغمبر آخر زمان آیا امربهمعروف نکنیم مگر اینکه خود به
همه آنها عمل کنیم؟ و نهى از منکر نکنیم مگر وقتى که همه منکرات را ترك کنیم؟ حضرت در جواب
آنها فرمود« :لَا بَلْ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ ان لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ کُلِّهِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ ان لَمْ تَنْتَهُوا عَنْهُ کُلِّه؛ نه
چنین نباشد بلکه امربهمعروف بکنید و گر چه به همه کارهاى خوب عمل نکنید و نهى از منکر بکنید گر
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چه همه منکرات را ترك نکنید»(دیلمى 1012 ،ق ،ج.)10 :1
 -1-5امرونهی دیگران بدون توجه به اصالح خانواده :بر اساس دستورات دینی انسان در مرحله اول
نسبت به خانواده خود و در مرحله بعد در مورد اقوام خود مسئول است و پس از آن در مورد سایر افراد
جامعه تکلیف دارد.
قرآن کریم مىفرماید« :یا ایُّهَا الَّذینَ امَنُوا قُوا انْفُسَکُمْ وَ اهْلیکُمْ ناراً»(سوره تحریم ،آیه  .)6اى کسانى
که ایمان آوردهاید! خود و خانوادهتان را از آتش جهنّم حفظ کنید.
و از امام صادق (ع) در مورد معنى این آیه شریفه پرسیدند که چگونه آنان را حفظ کنیم؟ فرمود:
«تَأْمُرُونَهُنَّ وَ تَنْهَوْنَهُنَّ قِیلَ لَهُ إِنَّا نَأْمُرُهُنَّ وَ نَنْهَاهُنَّ فَلَا یَقْبَلْنَ قَالَ إِذَا أَمَرْتُمُوهُنَّ وَ نَهَیْتُمُوهُنَّ فَقَدْ قَضَیْتُمْ
مَا عَلَیْکُم؛ به کارهاى نیک امرشان کنید و از اعمال زشت نهیشان نمایید ،گفتند :ما ایشان را امر و نهى
مىکنیم ولى آنان نمىپذیرند ،فرمود :اگر شما آنان را امرونهی کنید وظیفه خود را انجام دادهاید و دیگر
چیزى بر عهده شما نخواهد بود» (صدوق  1010 ،ق ،ج.)002 :5
 -2آسیبشناسی روش ارائه الگو :ارائه الگو مناسبترین روش برای تربیت متربی است و هرچه
بیشتر در مورد این الگوها و نحوه ارائه آن دقت شود ،پیشرفتهای سریعتری در امر تربیت حاصل
میشود .در این مجال به مواردی از آسیبها اشاره میشود:

 -2-1مطلقانگاری شخصیتها و الگوهای غیر معصوم :1همگام با معرفى و تبیین الگوها به جوانان و
همزمان با آن ،ضرورى است به تقویت تفکر انتقادى آنان نیز اهتمام شود ،این امر ،مانع مطلقانگاری
شخصیتها و الگوهای غیر معصوم میشود؛ زیرا به غیر از ذوات مقدس اهلبیت (علیهمالسالم) که
معصوم هستند ،دیگران حتى فرزانگان هم در معرض خطا و اشتباه میباشند و تقویت تفکر انتقادى
متربی ،بهترین راه پیشگیرى از بدبینى و سوء برداشت است.
حضرت علی (ع) میفرماید« :ان دِینَ اللَّهِ لَا یُعْرَفُ بِالرِّجَالِ بَلْ بِآیَةِ الْحَقِّ وَ اعْرِفِ الْحَقَّ تَعْرِفْ أَهْلَهُ؛
دین خدا با افراد سنجیده نمىگردد ،بلکه نشانههاى حق را باید معیار بگیرى» (دیلمى 1012 ،ق ،ج:2
.)299
 -2-2توقع پیروی کامل متربی از الگوها :اگر متربی احساس کند که در طی این طریق به یکباره
باید فراتر از حد توان خود از جمیع تعلقات و آرزوها و لذتها چشم پوشی کند ،استقبال چندانی نسبت به
تأسی از اسوهها از خود نشان نمیدهد.
امام علی (ع) در نامهای خطاب به عثمان ابن حنیف کارگزارش در بصره میفرماید« :أَلَا وَ آن لِکُلِّ
مَأْمُومٍ إِمَاماً یَقْتَدِی بِهِ وَ یَسْتَضِیءُ بِنُورِ عِلْمِهِ؛ أَلَا وَ آن إِمَامَکُمْ قَدِ اکْتَفَى مِنْ دُنْیَاهُ بِطِمْرَیْهِ وَ مِنْ طُعْمِهِ
دُنْیَاکُمْ تِبْراً وَ لَا ادَّخَرْتُ مِنْ غَنَائِمِهَا وَفْراً وَ لَا أَعْدَدْتُ لِبَالِی ثَوْبِی طِمْراً؛ آگاه باشید که امام شما از دنیا به دو
لباس کهنه و از خوراکى به دو قرص نان بسنده کرده است .بدانید که شما بر این کار توانایى ندارید ،ولى
مرا با پارسایى و سختکوشی و پاكدامنی و استوارى یارى کنید .به خدا قسم من از دنیاى شما طالیى
نیندوخته و از غنائم فراوان آن ذخیرهای برنداشته و عوض این جامه کهنهام جامه کهنه دیگرى آماده
نکردهام» (دیلمى 1012 ،ق ،ج.)210 :2
 -2-3افراطوتفریط در پردازش شخصیت الگوها :در مواردی مشاهده میشود در بیان الگوهای الهی
آنقدر در تعبیرات اغراق میشود که مخاطب آنها را موجوداتی فرا بشری تصور کرده و راه هرگونه
تأسی به ساحت آنان را مسدود میپندارد که این امر در نهایت به ایجاد یک حالت تقدس منجر میشود
بدون اینکه آن آموزههای متعالی ،به زندگی روزمره بشر انتقال یابد.

 -1این نکته در مورد الگوهای غیر معصوم است اما اگر الگو ،معصوم باشد خودش معیار خواهد بود و با شناخت وی ،شناخت
حق ممکن میگردد.
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همچنین اگر جهت ملموس کردن و انس بیشتر مخاطب با اندیشه و رفتار ائمه اطهار(ع) سعی در
عادی نشان دادن نوع برخوردهای آنان با پدیدههای اجتماعی شود در این صورت مخاطب نوع رفتار آنان
را واکنشی طبیعی و بشری بدون هیچگونه نشانی از مراتب بلند عصمت دانسته و دلیلی بر تأسی گرفتن
از مرام آنان نمییابد .موالی متقیان علی (ع) میفرماید« :یَهْلِکُ فِیَّ رَجُلَانِ؛ مُحِبٌّ مُفْرِطٌ وَ بَاهِتٌ مُفْتَرٍ؛
دو کس درباره من هالك شدند ،یکى آنکه ،در دوستى افراط میورزد و یکى آنکه ،بهتان میزند و افترا
میبندد» (نهجالبالغه ،حکمت .)069
 -2-4معرفی الگوهای نامناسب :مربی باید در میان الگوها بهترین و جامعترین و مناسبترینها را
برای متربی در نظر گرفته و آن را ارائه دهد تا متربی دچار الگوهای دروغین و کاذب نشود ،ازاینرو قرآن
کریم در مقام نشان دادن انسان کامل بهعنوان الگو برای مؤمنان ،از وجود مبارك پیامبر اسالم بهره
میگیرد و میفرماید« :لَقَدْ کاَنَ لَکُمْ فىِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن کاَنَ یَرْجُواْ اللَّهَ وَ الْیَوْمَ االْخِرَ وَ ذَکَرَ
اللَّهَ کَثِیرًا»(سوره احزاب ،آیه  .)21هر آینه شما را در [خصلتها و روش] پیامبر خدا نمونه و سرمشق نیکو
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و پسندیدهاى است ،براى کسى که به خدا و روز بازپسین امید مىدارد و خداى را بسیار یاد مىکند.
و وقتی میخواهد برای پاكدامنی و پاکی مردان الگویی معرفی نماید از حضرت یوسف (ع) نام میبرد
و میفرماید« :وَ رَاوَدَتْهُ الَّتىِ هُوَ فىِ بَیْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَ غَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَ قَالَتْ هَیْتَ لَکَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ
رَبىِّ أَحْسَنَ مَثْوَاىَ إِنَّهُ لَا یُفْلِحُ الظَّالِمُونَ -وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بهِا لَوْ لَا آن رَّءَا بُرْهَنَ رَبِّهِ کَذَالِکَ لِنَصْرِفَ
عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِین»(سوره یوسف ،آیه )20-25؛ و آن زن که او در خانهاش
بود از وى کام خواست و درها را ببست و گفت :بیا [که تو را آمادهام] .گفت :پناه بر خدا! که او پروردگار
من است ،جایگاهم را نیکو داشته بهراستیکه ستمکاران رستگار نشوند؛ و هر آینه آن زن آهنگ او کرد و
اگر نه آن بود که او برهان پروردگار خویش بدید آهنگ وى کرده بود .اینچنین [برهان خویش به او
نمودیم] تا بدى و زشتکاری را از او بگردانیم ،که او از بندگان ویژه و برگزیده ما بود.
همچنین وقتی میخواهد برای زنان الگوی طهارت و تقوی معرفی کند ،فردی از جنس خودشان را نام
میبرد و میفرماید« :وَ الَّتىِ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِیهَا مِن رُّوحِنَا وَ جَعَلْنَاهَا وَ ابْنَهَا ءَایَةً لِّلْعَلَمِین»(سوره
انبیا ،آیه )91؛ و آن زن(مریم) را [یاد کن] که دامان عفت خویش نگاه داشت ،پس از روح خود در او
دمیدیم و او و پسرش را براى جهانیان نشانهاى ساختیم.
 -3آسیبشناسی روش تشویق :زمانی روش تشویق کارایی خود را به نحو صحیح ایفا میکند که
از آسیبهایی که در پی میآید در امان باشد:

 -3-1تشویق کمتر یا بیشتر از حد مجاز :تشویق باید به اندازه باشد و بههیچوجه از حد تجاوز ننماید،
زیرا در این صورت موجب غرور و تباهى شخص میشود؛ و نیز نباید کمتر از اندازه باشد ،زیرا نتیجه
مطلوب خود را از دست میدهد .امیر مؤمنان (ع) فرموده است« :الثَّنَاءُ بِأَکْثَرَ مِنَ الِاسْتِحْقَاقِ مَلَقٌ وَ التَّقْصِیرُ
عَنِ الِاسْتِحْقَاقِ عِیٌّ أَوْ حَسَدٌ؛ ستایش بیش از استحقاق ،تملق است و کمتر از استحقاق درماندگى یا رشک
بردن است» (نهجالبالغه ،حکمت .)509
 -3-2تشویق بدون بیان دلیل :هنگام تشویق کردن باید علت آن بر شخصى که تشویق میشود
روشن باشد و این کار بهگونهای صورت گیرد که شخص خود را مستحق آن ببیند و از تأیید درونى وى
برخوردار باشد.
نقل کردهاند که «کمیت» خدمت امام سجاد(ع) رسید و عرض کرد :شعرى در مورد شما گفتهام و
میخواهم وسیله تقربى پیش پیامبر باشد .آنگاه قصیده «میمیه» خود را تا آخر خواند .چون قصیده به
پایان رسید امام(ع) فرمود« :ما پاداش تو را نتوانیم داد ،امید است که خداوند به تو پاداش دهد .کمیت
گفت :میخواهم بعضى از لباسهایی که بدنتان را لمس کرده است به من عطا فرمایید .امام(ع) پارهای از
لباسهایش را به او داد و در حق او چنین ادعا کرد :خدایا ،کمیت نسبت به خاندان پیامبر نیک انجام
کرد .خدایا به او زندگى سعادتمندانه ببخش و شهیدش بمیران و جزاى نیکش ده که ما از پاداش او
ناتوانیم .کمیت بعدها گفت :پیوسته از برکت این دعا بهرهمند بودم» (آیینه وند ،1539 ،ج .)65 :1
 -3-3تشویق بیهوده :تشویقی میتواند در تربیت نقشآفرین باشد که وسیله رشد نیکیها و کماالت
یا زمینهای براى تنبیه و بیدارى دیگران باشد و آنان را از بدى جدا و دور سازد .امیر مؤمنان(ع) فرمود:
«اُزْجُرِ الْمُسِیءَ بِثَوَابِ الْمُحْسِنِ؛ گناهکار را بهوسیله پاداش دادن به نیکوکار تنبیه کن» (نهجالبالغه،
حکمت .)199
 -3-4تساوی قائل شدن بین نیكوکار و بدکار :اگر نیکوکار بازتابی از کردار خود نزد مربی نیابد و بر
عملکردش تشویق صورت نگیرد در این صورت تداوم کار نیک از او بسیار بعید به نظر میرسد.
علی(ع) در فرمان تاریخى خود به مالک اشتر میفرماید« :وَالَ یَکُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَالْمُسِیءُ عِنْدَكَ بِمَنْزِلَة
سَوَاء ،فَإِنَّ فِی ذَلِکَ تَزْهِیداً الَهْلِ االْحْسَانِ فِی االِحْسَانِ وَتَدْرِیباً الِهْلِ االْسَاءَةِ عَلَى االْسَاءَةِ وَأَلْزِمْ کُالًّ
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وظیفه کرد ،آنگاه که اغلب از این کار بخل ورزیدند آنچه از حق را که دیگران پوشیده داشتند ،او آشکار

مِنْهُمْ مَا أَلْزَمَ نَفْسَهُ؛ باید نیکوکار و بدکار در نظر تو یکسان نباشند چنین روشى نیکوکاران را از نیکى
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بازمى دارد و بدکاران را به بدى تشویق میکند و هر یک از ایشان را به آنچه خود براى خود برگزیده
است پاداش و کیفر ده» (نهجالبالغه ،نامه .)35
 -3-3تشویق در زمان یا شرایط نامناسب :تشویق باید بهموقع و در صورت امکان در حضور جمع
انجام گیرد تا تأثیر مشخص و کارایی مثبتى بر فرد و دیگران داشته باشد .بهعنوان نمونه میتوان از رفتار
پیامبر در تشویق حَسان بن ثابت در غدیر خم یادکرد.
پسازآنکه رسول خدا (ص) در غدیر خم على(ع) را بهعنوان پیشواى خلق پس از خود معرفى کرد و
فرمود :هر که من موالى اویم ،على موالى اوست و بر شماست که بهراستی پیرو او باشید .خداوندا،
دوست او را دوست بدار و دشمن او را دشمندار.
حَسان بن ثابت از پیامبر(ص) اجازه خواست تا اشعارى درباره على(ع) و غدیر خم و نصب آن حضرت
به امامت و خالفت بسراید ،پیامبر (ص) نیز فرمود :اى حسان ،به میمنت و برکت الهى بسراى و حسان
شعرى زیبا سرود و خواند .چون حسان شعر خود را خواند ،رسول خدا (ص) در قدردانى از او فرمود:
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«لَا تَزَالُ یَا حَسَّانُ مُؤَیَّداً بِرُوحِ الْقُدُسِ مَا نَصَرْتَنَا بِلِسَانِکَ؛ اى حسان تا آن زمان که ما را به زبان خود
یارى میکنی ،از تأییدات روحالقدس بهرهمند گردى» (مفید 1015 ،ق ،ج.)191 :1
 -4آسیبشناسی روش تنبیه :مادامیکه برای تربیت از روشهای دیگر بتوان استفاده کرد ،بهتر
است از روش تنبیه استفاده نشود و چهبسا اگر از روشهای دیگر به نحو صحیح استفاده شود ،هیچگاه
نیازی به تنبیه نباشد .ازاینرو شاید بتوان گفت این روش در موارد زیادی ،آخرین روش برای تربیت
متربی باشد درعینحال ،زمانی از این روش میتوان استفاده نمود که دستخوش آسیبهایی مانند آنچه در
پی میآید نشود .اینک به آن آسیبها اشاره میشود:
 -4-1استفاده از تنبیه بهجای مدارا :این حقیقت را نباید از یاد برد که تنبیه و مجازات اصالت ندارد
آنچه اصل است رحمت و محبت و گذشت و بخشش است و هیچچیز چون مالیمت و مدارا در تربیت
آدمى مؤثر نیست .پس تا آنجا که میشود باید با رحمت و محبت و بخشش و گذشت آدمیان را از بدى
جدا کرد و رو به اصالح برد (دلشاد تهرانی .)561-531 :1512

خداوند رحمان فرموده است« :وَالْکَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ»(سوره
آلعمران ،آیه )150؛ و آنان که خشم خود را فرو میبرند و از مردم درمیگذرند؛ و خداوند نیکوکاران را
دوست دارد.

کسانى میتوانند در راه تربیت بهدرستی گام زنند که بتوانند رحمت و محبت خود را بر خشم و غضب
چیره گردانند و جز از سر لطف و مرحمت دست به تنبیه و مجازات نگشایند و اهل بخشش و گذشت
باشند.
در سخنان نورانى امیر مؤمنان(ع) چنین وارد شده است« :ضَادُّوا الشَّرَّ بِالْخَیْرِ؛ به وسیله خوبى با بدى
بستیزید»(خوانسارى ،1566 ،ج.)252 :0
و در روایتی دیگر فرمود« :ضَادُّوا الْقَسْوَةَ بِالرِّقَّةِ؛ از راه نرمى و مدارا با سختدلی بستیزید»(خوانسارى،
 ،1566ج .)252 :0اصل و اساس در تربیت ،رحمت و گذشت است و تنبیه و مجازات تَبع آن است و خود
جلوهای است از دوستى و محبت براى اصالح و تربیت.
 -4-2ترک تنبیه در صورت ضرورت استفاده از آن :تا آنجا که ممکن است باید مدارا کرد و از تنبیه
پرهیز نمود و اما زمانى که چارهای جز تنبیه نبود ،باید از آن بهعنوان آخرین روش بهره گرفت زیرا آنان
که با مدارا و مالیمت اصالح نمیشوند ،با تنبیه و مجازات اصالح میشوند ،چنانکه امیر مؤمنان على(ع)
فرموده است« :مَنْ لَمْ یُصْلِحْهُ حُسْنُ الْمُدَارَاةِ أَصْلَحَهُ سُوءُ الْمُکَافَاةِ؛ کسى که با خوشرفتاری اصالح نشود،
بدی کیفر کردن او را اصالح میکند»(خوانسارى ،1566 ،ج.)231 :0
نباشد که در این صورت تأثیر مثبت خود را از دست میدهد و موجب عکسالعمل میشود.
پیامبر اسالم (ص) در جواب مردى که عرض کرد :خانوادهام نافرمانى میکنند ،چگونه آنان را تنبیه
کنم؟ فرمود :آنان را ببخش .آن شخص براى بار دوم و سوم سؤال خود را تکرار کرد و پیامبر(ص) نیز
همان پاسخ را داد .آنگاه حضرت فرمود« :اغفر ،فإن عاقبت فعاقب بقدر الذّنب و اتّق الوجه؛ گناه کسان را
ببخش و اگر مجازات میکنی به قدر گناه مجازات کن و صورت را میازار» (نهجالفصاحه.)229 :1512 ،
همچنین از امیرمؤمنان علی(ع) روایت شده است که فرمود« :اإلفراطُ فی المَالمَةِ یَشُبُّ نارَ اللَّجاجَةِ؛
افراط در سرزنش کردن ،میزان لجاجت را افزونتر میکند» (حرانى 1010 ،ق.)1 :
 -4-4تنبیه بدون بیان علت :شخصى که تنبیه میشود باید نسبت به تنبیه خود توجیه باشد و بداند
که چرا مجازات میشود و باید این امر بهگونهای باشد که شخص خود را مستحق آن ببیند و از تأیید
درونى وى برخوردار باشد تا تأثیر بیدارکننده و بازدارنده و اصالح کننده داشته باشد.
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 -4-3تنبیه بیش از میزان خطا :تنبیه باید سنجیده و حسابشده باشد و از میزان خطا و جرم شدیدتر

نقل کردهاند که یکى از دوستداران على (ع) ،سرقتى کرد .او را نزد امیر مؤمنان(ع) آوردند .پسازآنکه
اقرار کرد و مسلم شد که باید حد بخورد ،امام(ع) چهار انگشت دست راست او را قطع کرد ،پس آن فرد
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دست قطع شده را به دست چپ گرفت و درحالیکه قطرات خون مىچکید بیرون رفت« .ابن الکَوا» که از
خوارج بود ،با دیدن این صحنه فرصت را مغتنم شمرد و پیش رفت و از آن مرد پرسید :چه کسى پنجهات
را قطع کرده است؟ او که منظور ابن الکوا را از دلسوزى دروغینش دریافته بود ،گفت :پنجهام را سید
اوصیاى پیامبران برید ،پیشواى روسفیدان قیامت ،ذیحقترین مردم نسبت به مؤمنان ،على بن
ابیطالب(ع) امام هدایت و همسر فاطمه زهرا دخت محمد مصطفى ،ابوالحسن مجتبى و ابوالحسین
مرتضى ،انتقام گیرنده از جهالت پیشگان ،بخشنده زکات ،پسرعموی رسول خدا ،رهبر راه رشد و کمال،
گوینده گفتار راستین ،شجاع مکى ،بزرگوار باوفا.
ابن الکوا با شنیدن این سخنان برآشفت و گفت :واى بر تو اى سیاه! دستت را قطع میکند و تو
اینگونه ثنایش میگویی؟ پاسخ داد :چرا ثنایش نگویم درحالیکه محبتش با گوشت و خونم آمیخته
است؟ به خدا سوگند که دستم را جز بهحق نبرید تا مرا از مجازات آخرت نجات دهد! (مجلسی ،بیتا ،ج
.)212 - 211 :01
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 -4-5تنبیه بدون قصد اصالح :تنبیه باید به انگیزه اصالح باشد؛ بنابراین اگر در موردی بدون تنبیه یا
با اندك تنبیهی ،غرض حاصل شد استفاده بیشتر از تنبیه بهقصد تشَفی خاطر مربی یا بهانهجویی یا
آزردن متربی ،امری است که مورد نکوهش خدای سبحان قرارگرفته است در سوره مبارکه نساء آمده
است:
«وَ الالَّتی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَال تَبْغُوا
عَلَیْهِنَّ سَبیالً آن اللَّهَ کانَ عَلِیًّا کَبیراً»(سوره نساء ،آیه  .)50زنانى که از سرکشى و نافرمانیشان بیم دارید،
نخست پندشان دهید و اگر مؤثر نیفتاد جامه خواب را از آنها جدا کنید و اگر باز سودمند نشد بزنیدشان.
پس اگر از شما فرمان بردند ،راهى -بهانهاى -بر آنان -براى ستم و آزار -مجویید .همانا خداوند واال و
بزرگ است.
در تفسیر المیزان آمده« :اگر در اثر اعمال آن سهراه عالج به اطاعت شما درآمدند ،دیگر علیه آنان
بهانهجویى مکنید و بااینکه اطاعت شما مىکنند براى اذیت و آزارشان دنبال بهانه نگردید و در آخر این
مطلب را تعلیل مىکند به اینکه «آن اللَّهَ کانَ عَلِیًّا کَبِیراً»(سوره نساء ،آیه  .)50همانا خداوند واال و بزرگ
است .پس از قدرت و تفوقى که بر زنان خود دارند مغرور نشوند و سوءاستفاده ننموده در اثر غرور به آنها
ظلم و استعال و استکبار نکنند و همواره به یاد علو مقام پروردگارشان باشند»(طباطبایی 1019،ق ،ج :0
.)506

 -4-6تنبیه در هنگام غضب :الزم است که هر یک از اقسام تنبیه ،بخصوص تنبیه بدنى ،تنها باانگیزه
تربیت و از روى دلسوزى و عالج درد باشد و بهعنوان داروى سمى و تلخى که بهناچار باید از آن بهقدر
ضرورت استفاده کرد صورت پذیرد ،نه براى فروکش دادن غضب خود و تنها در این صورت است که
میتوان به نقش اصالحى آن امیدوار بود وگرنه چهبسا ممکن است عنان اختیار از دست تنبیه گر خارج
شده و از حد معقول و مفید و مشروع آن تجاوز کند و با این کار از زمره مربیان خارج شده در شمار
ستمگران و متجاوزان محسوب شود.
در روایت آمده است« :نَهى رسولاهلل(ص) عَنِ الْأَدَبِ عِنْدَ الْغَضَبِ؛ پیامبراکرم(ص) از تأدیب هنگام
چیرگى خشم ،نهى کردند»(طبرسی 1513 ،ق.)511 :
 -4-7تنبیه بیش از حد مجاز :در برخى روایات سخن از تحدید و بیان تعداد مجاز زدن در تنبیه بدنى
است و تجاوز از آن موجب قصاص و تالفى است.
از امام صادق(ع) نقل شده است که فرمودند :عدهای از کودکانى که نوشتن میآموختند ،نوشتههای
خود را به امیر مؤمنان(ع) عرضه کردند تا بهترین آنها را برگزیند .آن حضرت فرمود :توجه داشته باشید
که این کار ،خود نوعى داورى است و ستم در آن مانند ستم در حکومت و قضاوت است ،به معلم خود
(حر عاملی 1010 ،ق ،ج .)592 :21
نتیجهگیری
پژوهش فوق با عنوان آسیبشناسی روشهای تربیت رفتارمحور باهدف پاسخگویی به سؤاالت مطرح
شده به نتایج زیر دستیافت:
قرآن کریم و روایات شریفه برای اصالح رفتار انسان روشهای مهمی را توصیه کرده است و نسبت به
آسیبهای آن هشدار داده است .یکی از مهمترین روشها ،روش امربهمعروف و نهی از منکر است قرآن
و روایات ضمن اینکه به اهل ایمان توصیه میکند با انجام امربهمعروف و نهی از منکر خود و خانواده را
از آتش جهنم نجات دهد و حتی انجام آن فریضه مهم را در کنار ایمان به خدای یکتا ،دلیل برتری امت
اسالم میداند درعینحال مواردی مانند عامل نبودن آمر ،خشونت در امرونهی ،امرونهی دیگران قبل از
خودسازی و اصالح خانواده را بهعنوان آسیبهایی این روش مطرح کرده و نسبت بدان هشدار میدهد.
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دومین روش مورد تأکید قرآن کریم برای اصالح رفتار ،روش ارائه الگو است .قرآن کریم ضمن یاد
کرد از پیغمبر اکرم(ص) و حضرت ابراهیم (ع) بهعنوان اسوه حسنه ،جهانیان را به الگوگیری از آنان
فراخوانده است در این منابع مواردی مانند مطلقانگاری شخصیتها و الگوهای غیر معصوم ،توقع پیروی
کامل متربی از الگوها ،افراطوتفریط در پردازش شخصیت الگوها ،ارائه الگوی نامناسب ،استفاده از
الگوهای ضعیف را از آسیبهایی این روش برمیشمارد.
سومین روش توصیهشده درآیات و روایات ،روش تشویق است؛ زیرا تشویق و قدردانى میل به کمال
بیشتر را در انسان برمیانگیزد .خداوند متعال در قرآن کریم در موارد متعددی مؤمنان را مورد تشویق قرار
داده است و پیامبر گرامیاش را فرمان میدهد که مؤمنان را مورد تشویق قرار دهد و نسبت به آسیبهای
آن هشدار میدهد که عبارتاند از :تشویق کمتر یا بیشتر از حد مجاز ،تشویق بدون بیان علت ،تشویق
بیهوده ،تساوی قائل شدن بین نیکوکار و بدکار ،تشویق دیرهنگام.
چهارمین روش کاربردی در فرایند اصالح رفتار روش تنبیه است؛ زیرا در برخی موارد انسانها در برابر
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سایر ابزارهای تربیتی واکنش مثبتی ندارند در این شرایط تنها تنبیه درست و طبق آداب بهترین وسیله
نجات آدمى از هالکت و مایه حیاتبخشی است ،چنانکه خداى متعال فرموده است :اى خردمندان ،شما
را در قصاص زندگانى است ،باشد که پروا کنید و تأثیر تنبیه مشروط به این است که از آسیبهایی که در
پی میآید به دور باشد .استفاده از تنبیه بهعنوان اولین روش تربیتی ،استفاده از تنبیه در وقت لزوم مدارا،
تنبیه بیش از میزان خطا ،تنبیه بدنی در صورت امکان استفاده از سایر روشهای تنبیهی ،استفاده زیاد از
یک نوع تنبیه ،تنبیه بدون قصد اصالح ،تنبیه مخفیانه در مواجهه با آسیبهای اجتماعی ،تنبیه بدون
پیگیری و حل مشکل.
با بررسیهای انجام شده روشن شد که چگونه میتوان با استفاده از روشهای مورد اشاره و پرهیز از
آسیبهایی که در آیات و روایات نسبت به آنها هشدار داده شده است متربی را در اصالح رفتار خود
یاریگر بود تا جایی که با اصالح رفتار خود در کنار اصالح اخالق و برخورداری از ایمان به خدای یکتا به
آن حیات طیبه موعود قرآن کریم دست یافته و از خسران در دنیا و آخرت رهایی یابد.
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