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 گیری در تربیت از دیدگاه قرآنی آسانفلسفه
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 کرج نور پیام دانشگاه مدرس ،مدیریت دکترای6

 

 چکیده

پرداختههح اسههت   رابطههح بهها مو ههو  آسههار تیههری در تربیههت از دیههدتاه  ههرآر  مقالههح حا ههر بههح کههاوت در آیههات  رآنههی در 

تیهری و  نخست در باب تربیهت بطهور عهام و تربیهت از دیهدتاه  هرآر مطالهد  کهر شهده سهن  بهح تشهودر مو هو  آسهار              

تساهل پرداختح شهده کهح در هرهنهغ لههت ههای مختلهع بهح معنهای بهح ههت آسهار تهرهتن، تسهامد و تسهاهل آورده شهده                

تعریهع شهده اسهت  بهر همهین اسهاس آیهات مربهوی و آیهاتی           "بح آسهانی و نرمهی بها کسهی برخهورد کهردر       "کل بصورت در

ههای متربیهار   توجهح بهح توانهایی و وی تهی      1شهد اسهتخراج و در سهح دسهتح      کح از معانی و تفسیرشار چنهین برداشهتی مهی   

اختیههار و اراده   3 ههها و محتههوای  ابههل در  روت اسههتفاده از زبههار روار و سههلی  و اسههتفاده از   6 هههای هههردی )تفههاوت

 ها پرداختح شده است ترهتح و سن  بح تو ید و تشودر هر کدام از دستح بندی جای متربی در امر تربیت،

 

 های تربیتیتیری،  رآر، شیوهآسارهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه

  البتهح مفههوم ایهن اصهل ایهن نیسهت کهح اولیها          یکی از اصول مهت تربیت، عدم سخت تیهری در امهر تعلهیت و تربیهت اسهت     

سهنتت الههی در تربیهت     و مربیار محترم در مقابل تربیت هرزنهدار خهود بهی تفهاوت باشهند، بلکهح در تربیهت ههت بایهد حهد و          

بر پایهح تسههیل  هرار ترهتهح اسهت  خهدای رحمهار راه خیهر و سهعادت انسهار را همهوار و آسهار کهرده اسهت ولهی بها ایهن                  

  .ق را مههههههههههی پوشههههههههههاند و بههههههههههح راه حههههههههههق نمههههههههههی رود وجههههههههههود انسههههههههههار حهههههههههه

و ههر آینهح  هرآر را بهرای یهادآوری و پنهد تهرهتن آسهار سهاختیت، په  آیها             :وَ لَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُددَّكِر  

   11 مر، آیح )یاد آرنده و پند تیرنده ای هست؟

ده اسههت کهح ههههت مقاصههدت بههرای خهاا و عههام آسههار باشههد و هههر   خهدای رحمههار کتههاب عریههرت را بهح تونههح ای  ههرار دا  

ک  بهح انهدازه هههت و ادرا  خهود از آر بههره ببهرد  سهنت الههی چنهین اسهت و خهدای مهربهار شهریعت خهود را سههل و                

   1381دلشاد تهرانی،) استآسار  رار داده 

 آیح بقره،) خواهد برای شما آسانی می خواهد و برای شما دشواری نمی اوندخد :یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ الَ یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ

185    

هیچ چیر بسار مالیمت، رحمت، آسار تیری و نرمش، در تربیت آدمی و رشد صحید عواطع انسانی مؤثر نیست؛ زیرا بدین 

 وسیلح است کح عواطع آدمی تلطیع و تعدیل شود 

رم کهردر دل هها و همهراه سهاختن جهار هها بها امهر تربیهت اسهت و ههیچ چیهری             نرمی و مدارا کردر بهترین شهیوه بهرای نه   

همچهور مهدارا و آسهار در تربیهت  دل انسهار هها و رشهد درسهت عواطهع انسهانی مهؤثر نیسهت  ایهن مسه لح در سهال ههای                 

 نخستین زنهدتی و دورار کهودکی انسهار، اهمیهت بیشهتری دارد؛ زیهرا وجهود انسهار لطیهع تهر اسهت و بهح سههل تیهری و              

چشت پوشی بیشهتری نیهاز دارد و بایهد آسهار تیهری سهرلوحح همهح رهتارههای تربیتهی  هرار تیهرد  در برنامهح تربیتهی بایهد               

اصل را بر انتخهاب و تعیهین تکلیهع ههای آسهار  هرار دههیت؛ زیهرا ایهن روت، یکهی از زمینهح ههای درونهی و انگیرشهی  زم               

 جام دادر کارهای شایستح و دل خواه تشویق می کند برای هرزندار را هراهت می آورد و آنها را بح سوی ان

من بح آیین هطری آسار و چشهت پوشهنده   بُعِثْتُ عَلَی الحَنیفةِ السَهْلَةِ السَمْحَه؛ رسول اکرم صلی اهلل علیح و آلح می هرماید   

 )بحارا نوار   برانگیختح شده ام

 

 معنی لغوی تربیت

 شدر بالغ تا پروردر کود  و دادر، آموختن یاد کسی بح را اخالق و آداب یا پروراندر ،پروردر»معانی بح هارسی، زبار در تربیت

 . است آمده هت  1329؛ عمید،1324؛ معین،1316)دهخدا،«  پرورت و آموزت»  معنای بح و «

 از تربیهت  و رب اههل نرهر،   از برخهی  نگهاه  از .انهد کهرده  تعریهع  « یهرب  رب،» ی ریشهح  بهح  توجهح  با را تربیت اغلد لهت، اهل

 و « ربّ»ی ریشهح   یهل  در زیهادی  معتبهر لههت   ههای کتهاب  همچنهین  .اسهت  تربیهت  رب، اساسهی  معنهای  و انهد  ریشهح  یک

 .اسهت  مهرتب   تربیهت  بها  « ربّ» کهح  انهد  آورده « ربّ العهالمین » ی واژه ،«حمهد »ی سهوره   یهل  در تفسهیر  ههای  کتهاب 

 « تربیهت »ی واژه مشهتقات  بعضهی  العهروس،  تهاج  و العهرب  لسهار  معتبهر ماننهد   لههوی  ههای کتهاب  از برخهی  ایهن،  بهر  عهالوه 

 در هسهتند،  « ربهو » و « ربهد » متفهاوت  ی ریشهح  دو از کهح  ایهن  رغهت  بهح  را « تربّهی » و«  ربّهی  «،» تَرَبَّهد  «،» ربّد» مانند

   1385زاده، مهدی) اند بیار کرده هت کنار

 مهراد  رود، کهار  بهح  انسهار  تربیهت  مهورد  در « ربهو » ی ادهو تهی مه   کهح  اسهت  آورده نیهر  کلمهات القهرآر الکهریت    هی التحقیق

 بهح  سهوق  معنهای  بهح  کهح  « ربهد » اصهلی  ی ریشهح  از« تربیهت » بهرخال   اسهت،  و مهادی  جسمانی بدنی، تربیت و نمو و رشد

 .باشد می هراوانی لوازم و آثار ابعاد، دارای و پیچیده انسار، تربیت .است کمال معنوی سمت
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 بهح  و نمهودر  ایجهاد  چیهری را  تأدیهد،  نمهودر،  رسهیدتی  خهوب  تهدبیر،  اصهال،،  ماننهد  عهددی مت معهانی  رسهد  مهی  نرهر  بهح 

 بهرای  کهح  تتمهیت،  و نمهو  و رشهد  تهذیهح،  و یهت، سرپرسهتی،   صهاحد،  مالکیهت،  مراعهات،  و حفه   و بخشهیدر  تکامل تدریج

    1389احمد زاده،) هستند کمال سوی بح سوق و تربیت لوازم و از آثار است، شده نقل « ربو» و « ربد» ی ریشح

 ریشهح  دو دارای کهح  شهود اسهتفاده مهی   تربیهت  از نرهر،  مهورد  معنهای  بیهار  بهرای  education یواژه انگلیسهی،  زبهار  در

معنهای   بهح  educere ی ریشهح  از یها  «دادر خهورا   تهذیهح و  » معنهای  بهح  educare یونهانی  ی ریشهح  از واژه ایهن  اسهت؛ 

 پهروردر  و دادر غهذا  کلمهح،  ایهن  از رهتهح،  ههت  روی و اسهت  پهروردر  بهح اختصهار،   و     «بهح  رهنمهودر  و کشهیدر  بیهرور »

   1315ی کاردار، شود )تاستور؛ ترجمح می استفاده

 و رشهد  نهح یزم کهردر  ههراهت  و موانه   طهر  سهاختن   بهر  راه از دهیه پد کیه  دادر از رشهد  است عبارت تیترب اصطالح، در

   1324مصطفوی،  ق؛1444 ،یاصفهان راغد) آر در نهفتح رساندر  وای تیهعل بح و ها استعداد ییشکوها

 

 تعاریفی از تربیت

  موجههود اسهت بههح هعلیّههت   ا  را کهح بههالقوّه در یههک شهد   تربیهت عبههارت اسهت از پههرورت دادر، یعنههد اسهتعدادها  درونههد   

و اتهر ایهن کلمهح را    درآوردر و پروردر  و لهذا تربیهت هقه  در مهورد جانهدارها یعنهد تیهاه و حیهوار و انسهار صهادق اسهت           

 ایههت   را پههرورت داده ایههت، نههح اینکههح بههح مفهههوم وا عههد، آر شههد  در مههورد غیرجانههدار بههح کههار ببههریت مجههازاه بههح کههار بههرده 

  1383مطهری،)

، ههراهت کهردر زمینهح ههایی اسهت بهرای اینکهح اسهتعدادها و نیروههای یهک موجهود رشهد کنهد تها               را تربیهت استاد مصهبا،  

   1388تروه نویسندتار ) شودبرای رسیدر بح کمال خودت بهره مند بتواند از این نیروها 

چههح کوچههک و چههح بههرر  ه     -هههایی اسههت کههح از راه آنههها، تههروه یهها جامعههح   تربیههت، مجموعههح هراینههد  دیددوییاز نرههر 

کنهد تها بقها و رشهد پیوسهتح خهویش را تضهمین         ههای جدیهد منتقهل مهی     ههای خهود را بهح اعضها و نسهل      ها و خواستح توانایی

 پیشین  ) کند 

ههای متربهی    تربیت، هنر یا هنهی اسهت کهح بهح صهورت راهنمهایی یها حمایهت و ههدایت نیروههای طبیعهی و اسهتعداد             روسو:

پهذیرد  از نرهر او تربیهت، هراینهد پهرورت       و با رعایت  وانین رشهد طبیعهی و بها همکهاری خهود او بهرای زیسهتن تحقهق مهی         

  های مادرزادی است  متربی در تستره استعداد

تربیههت، پههرورت و تأدیههد و تعلههیت تههوگم بهها هرهنههغ اسههت کههح در پههی کامیههابی متربههی در جامعههح آینههده اسههت؛     كانددت:

    1389)احمد زاده، .ای کح بح مراتد از جامعح کنونی برتر است جامعح

 

 در قرآن تربیت

تربیههت بههح معنههای رشههد و هرونههی و نمههو اسههتعدادها و هعلیههت بخشههی بههح اسههتعدادهای انسههار در راسههتای دسههت یههابی بههح  

بایسهتح و شایسهتح، از اهمیهت و ارزت بسهیاری در آمهوزه ههای  رآنهی برخهوردار اسهت؛ چهرا کهح تربیهت و پهرورت               کما ت

؛ 151و  169بقههره، آیههات ) نفههوس انسههانی از اهههدا  مهههت و اساسههی بعنههت پیههامبرار بههح ویهه ه پیههامبر ترامههی اسههالم اسههت 

   6؛ جمعح، آیح 124آل عمرار، آیح 

 العَزِیدزُ  أَندتَ  إِنَّد َ  وَیُدزَكِّیهِمْ  وَالْحِکْمَدةَ  الْکِتَدا َ  وَیُعَلِّمُهُدمُ  آیَاتِد َ  عَلَدیْهِمْ  یَتْلُدو  مِّدنْهُمْ  رَسُوالً فِیهِمْ وَابْعَثْ رَبَّنَا

 هههاآر بههح و بخوانههد برایشههار تههورا آیههات، تهها تههردار مبعههو  آنههها بههر پیههامبری میانشههار از ،مهها پروردتههار ای :الحَکِددیمُ

   169 آیحبقره، ) هستی حکیت و پیروزمند تو و سازد پاکیره را هاآر و بیاموزد حکمت کتاب و
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لَدمْ  مَّدا  وَیُعَلِّمُکُدم  وَالْحِکْمَدةَ  الْکِتَدا َ  وَیُعَلِّمُکُدمُ  وَیُدزَكِّیکُمْ  آیَاتِنَدا  عَلَدیْکُمْ  یَتْلُدو  مِّنکُمْ رَسُوالً فِیکُمْ أَرْسَلْنَا كَمَا 

 را شهما  و برایتهار بخوانهد   را مها  آیهات  تها  هرسهتادیت  شهما  بهر  را شهما  خهود  از امبریکهح پیه   همچنهار  :تَعْلَمُدونَ  تَکُونُواْ

   151 آیح بقره،) دهد یاد شما بح دانستیدنمی کح را آنچح و آموزد حکمت و کتاب و ترداند پاکیره

ْوَیُعَلِّمُهُدمُ  وَیُدزَكِّیهِمْ  آیَاتِدهِ  عَلَدیْهِمْ  تْلُدو یَ أَنفُسِدهِمْ  مِّدنْ  رَسُدوالً  فِدیهِمْ  بَعَدثَ  إِذْ الْمُؤمِنِینَ عَلَى اللّهُ مَنَّ لَقَد 

 میهار  بهح  خودشهار  از کهح  آنگهاه  هرمهود،  انعهام  مؤمنهار  بهر  خهدا  :مُّبِدین   ضَدال    لَفِی قَبْلُ مِن كَانُواْ وَإِن وَالْحِکْمَةَ الْکِتَا َ

چنهد   ههر  بیهاموزد،  حکمتشهار  و کتهاب  و سهازد  پاکشهار  و بخوانهد  هها آر بهر  را آیهاتش  تها  مبعهو  کهرد   پیهامبری  خودشار،

   124بودند )آل عمرار، آیح  تمراهی آشکاری در آر از پیش

َالْکِتَددا َ وَیُعَلِّمُهُددمُ وَیُددزَكِّیهِمْ آیَاتِددهِ عَلَددیْهِمْ یَتْلُددو مِّددنْهُمْ رَسُددولًا الْددمُمِّیِّینَ فِددی بَعَددثَ الَّددذِی هُددو 

 نخوانههدهدرس مردمههی میههار بههح خههدایی کههح    اوسههتمُّبِددین  ضَددلَا   لَفِددی قَبْددلُ مِددن كَددانُوا وَإِن وَالْحِکْمَددةَ

 چهههح اتههر  بیههاموزد  حکمتشهههار و کتههاب  و بخوانههد  ههها بهههر آر را آیههاتش  تهها،  مبعههو  داشهههت  خودشههار  پیههامبری از 

   6 آیحبودند )جمعح،  تمراهی آشکار در از آر پیش

ربیههت و ترکیههح نفههوس نشههار مههی دهههد کههح از نرههر   سههوتندهای مکههرر خداونههد در آیههات  رآنههی پههیش از بیههار مسههالح ت  

خداونههد و آمههوزه هههای وحیههانی  ههرآر، اهمیههت و ارزت تربیههت چنههار بسههیار اسههت کههح  زم اسههت تهها سههوتندهای متعههدد  

 .توجح مخاطد بح مسالح ای مهمی چور تربیت جلد و جذب شود

را خیرخهواهی نسهبت بهح آنهار در  الهد      سهوره تحهریت یکهی از مههت تهرین تکهالیع خهانوادتی         2خداوند هت چنهین در آیهح   

تربیت آنار می دانهد کهح موجهد جلهوتیری آنهار بهح دوزر از طریهق تربیهت و تعلهیت و ترکیهح آمهوزه ههای وحیهانی اسهالم               

 .می داند

لَدا  شِددَاد   غِلَدا    مَلَائِکَدة   اعَلَیْهَد  وَالْحِجَدارَ ُ  النَّدا ُ  وَقُودُهَدا  نَداراا  وَأَهْلِدیکُمْ  أَنفُسَکُمْ قُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا 

 آتشهی کهح   از را خهانواده خهود   و خهود  ایهد، آورده ایمهار  کهح    ای کسهانی یُدؤْمَرُونَ  مَدا  وَیَفْعَلُدونَ  أَمَدرَهُمْ  مَدا  اللَّهَ یَعْصُونَ

 خهدا  چهح  موکلنهد ههر   آتهش  آر بهر  تیهر سهخت  و درشهت تفتهار   هرشهتگانی  داریهد  نگهح  هسهتند  هها و سهنغ  مردم آر هیرم

    2تحریت، آیح ) اندشده مامور آر بح کح کنندهمار می و کنندنمی ناهرمانی بگوید

کنهد و چنهار کهح تذشهت ربوبیهت الههی ارتبهای        ترین آیات  رآنهی بهح عنهوار رب معرههی مهی     خداوند خود را در بیش اصو ه

ردتهاری را بهح عههده ترهتهح و بهر      تنگاتنگی بها تربیهت انسهانی دارد؛ چهرا کهح خداونهد در مقهام ربوبیهت اسهت کهح نقهش پرو           

یههابی هههر کهه  و هههر چیههری بههح آر اسههت تهها بهها ایجههاد اسههتعداد و نیههر پههرورت آر زمینههح سههاز ورود و دسترسههی و دسههت 

 .کما ت بایستح و شایستح آنار باشد

و سهوره طهح بهح ایهن نکتهح اشهاره مهی کنهد کهح خداونهد خهود مسه ولیت مسهتقیت ربوبیهت                166خداوند در آیاتی از جملهح  

پروردتاری را بح عهده ترهتهح و حتهی په  از خطها و اشهتباه بشهر او را در طریقهی  هرار مهی دههد تها بهح اهههار اسهتعدادها               

و  ههوای خههود بنههردازد و کمهها ت بایسههتح و شایسههتح ات را بههح دسههت آورد  ایههن کههح خداونههد در آیههاتی از جملههح آیههح دوم   

بخشهی بهح مسهالح پروردتهاری و پهرورت و تربیهت موجهودات        معرههی مهی کنهد، توجهح      ر  العدالمین سوره حمهد خهود را   

 .بح وی ه انسار و جنیار است

طهح، آیهح   ) ههدایتش کهرد   و بنهذیرهت  را اتتوبهح  و برتریهد  را او سهن  پروردتهارت  : وَهَددَ   عَلَیْدهِ  فَتَدا َ  رَبُّهُ اجْتَبَاهُ ثُمَّ

166  

 145و  12و  49و  61تربیهت انسهار هها در آیهات بسهیاری از جملههح       بهح ههر حهال خداونهد از نقهش پروردتهاری خهود بهرای        

سوره بقهره و آیهات دیگهر سهخن بهح میهار آورده تها ایهن تونهح بهر نقهش کلیهدی و اساسهی تربیهت در زنهدتی بشهر                  139و 

 د تاکید کرده و مردمار را بدار توجح ده

 (.21 هیآبقره، ) تَتَّقُونَ لَعَلَّکُمْ قَبْلِکُمْ مِن الَّذِینَوَ خَلَقَکُمْ الَّذِی رَبَّکُمُ اعْبُدُواْ النَّا ُ أَیُّهَا یا
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 بَدال   ذَلِکُدم  وَفِدی  نِسَدا كُمْ  وَیَسْدتَحْیُونَ  أَبْنَدا كُمْ  یُدذَبِّحُونَ  الْعَدذَا ِ  سُدوَ َ  یَسُومُونَکُمْ فِرْعَوْنَ آ ِ مِّنْ نَجَّیْنَاكُم وَإِذْ

 (.94 هیآبقره، )عَظِیم  رَّبِّکُمْ مِّن

 لِیُحَدججُّوكُم  عَلَدیْکُمْ  اللّدهُ  فَدتَ َ  بِمَدا  أَتُحَددِّثُونَهُم  قَدالُواْ  بَعْد    إِلَدىَ  بَعْضُهُمْ خَالَ وَإِذَا آمَنَّا قَالُواْ آمَنُواْ الَّذِینَ لَقُواْ ذَاوَإِ

 (.67 هیآبقره، )تَعْقِلُونَ أَفَالَ رَبِّکُمْ عِندَ بِهِ

 یَخْدتَ ُّ  وَاللّدهُ  رَّبِّکُدمْ  مِّدن  خَیْدر   مِّدنْ  عَلَدیْکُم  یُنَدزَّ َ  أَن الْمُشْدرِكِینَ  وَالَ الْکِتَدا ِ  أَهْدلِ  مِدنْ  كَفَدرُواْ  الَّدذِینَ  یَوَدُّ مَّا

 (.101 هیآبقره، ) الْعَظِیمِ الْفَضْلِ ذُو وَاللّهُ یَشَا  مَن بِرَحْمَتِهِ

 (.134 هیآبقره، )مُخْلِصُونَ لَهُ وَنَحْنُ أَعْمَالُکُمْ وَلَکُمْ عْمَالُنَاأَ وَلَنَا وَرَبُّکُمْ رَبُّنَا وَهُوَ اللّهِ فِی أَتُحَججُّونَنَا قُلْ

و آیات دیگری از  رآر وجود دارنهد کهح د لهت بهر امهر تربیهت و پهاکیره تردانهدر انسهار و نفسهش کهح همگهی د لهت بهر                

 کننهد، حهال  مهی  تصهویر  را پهذیری  تربیهت  و یهابی  کمهال  مسهیر  در رونهدتی  و شهدر  حهال  متربهی در  چههره  ترکیح دارنهد و 

 است  یاهتگی تربیت  لح کمال بح باریاهتح انسار سیمای کننده ترسیت ترکیح، مقام بح یاهتن دست آنکح

 آر شهد  و  رسهتگار  اسهت،  کرده _تربیت_ ترکیح و پا  را خود نف  ک  هر دَسَّاهَا: مَن خَا َ * وَقَدْزَكَّاهَا مَن أَفْلَ َ قَدْ 

   9-14است )شم ، آیح  تشتح محروم و نومید ساخت، آلوده تناه و معصیت با را خود نف  کح ک 

   14 آیحاعلی، ) کرد ترکیح را خویش نف  کح ک  آر شد رستگار تَزَكَّى: مَن أَفْلَ َ قَدْ 

 بهاز  خهودت  بهح  آر تیجهح ن بنهردازد،  خهویش  پهاکی  و ترکیهح  بهح  که   ههر  و لِنَفْسِدهِ .....:  یَتَزَكَّدى  فَإِنَّمَدا  تَزَكَّى ...... وَمَن

   18هاطر، آیح ) ترددمی

طهیهار   کهح  بهرو  ،هرعهور  سهوی  ای موسهی  بهح  ) :تَزَكَّدى  أَن إِلَدى  لَّد َ  هَدل  فَقُدلْ طَغَدى*  إِنَّهُ فِرْعَوْنَ إِلَى اذْهَبْ

   11-18نازعات، آیح )شوی؟! پاکیره خواهیمی آیا :بگو او بح است و کرده

 بهاب  ،1 )بحارا نوار، ج ام شده برتریده تعلیت برای یعنی ارسلت بالتعلیم و:هرماید تربیت می ا  در باب) پیامبرو همچنین 

 هرا را پ  آر است مومن تمشده حکمت نفاق اهل من ولو الحکمه فخذ المومن ضاله الحکمه:هرموده نیر  و 35 حدیث ،4

 چین در کح هرچند بیاموزید دانش را بالصین ولو ب العلماطلوحدیث  ، 2 ج ،باشد )بحارا نوار مناهق دست در چند هر تیرید

 .باشد می یادتیری و آموزی علت و تربیت و تعلیت مسالح بح نهادر ارج بر دلیل همح  پیشین) باشد

 

 گیریتساهل و آسان

 نامح دهخدا  بح همدیگر آسار ترهتن، تسامد لهت

 هرهنغ هارسی معین  سهل ترهتن بر همدیگر 

 ، بح نرمی رهتار کردر سهل ترهتن؛ سست ترهتن مید هرهنغ لهت ع

باشهد    مهی « بهح آسهانی و نرمهی بها کسهی برخهورد کهردر       »معمو ه تساهل با تسامد متراد  دانستح شهده اسهت و بهح معنهای     

انهد  لهیکن کلمهس تسهامد      توینهد  ایهن دو بها ههت تسهاهل کهرده       و بح دو نفری کح با هت با نرمهی و بخشهش رهتهار کننهد، مهی     

بههح معنههای بخشههش و بررتههواری اسههت و بنههابراین،  « سَههم دَ»ق هریفههی بهها تسههاهل دارد و آر ایههن کههح تسههامد از مههاد   هههر

 هیروز آبادی  ) باشد تسامد بح معنای نوعی کنار آمدر همراه با جود و بررتواری می

 گونح  کر نموده است تسامد را این "نبوی تربیت در آن مبانی و تسام  شیوه "ای با عنواردر مقالح 1336باقری 

 دو تعریهع،  ایهن  در . شهود  مهی  تفتهح  مههایر  ههای جههت  بها  مواجههح  در مالیدم  حال عین در و دار جهت حرکتی بح تسامد

 . مههایر  ههای جههت  بها  آر " مالیهت  مواجههح "دوم،  و حرکهت  ایهن  بهودر  "دار جههت " نخسهت  :دارد وجهود  اساسهی  عنصهر 

 پیهامبر  شهیوه  در کهح  چنهار  تسهامد،  از مناسهد  تصهوری  کهح بتهوار   بهود  ههد خوا آر از مهان   عنصهر،  دو این از یک هر حذ 

 .آورد هراهت است، شده )ا آشکار
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 و سهبک  ههر  بها  ههرد  طبهق آر،  کهح  بسهازد  تسهامد  از دیگهر  تصهویری  توانهد  مهی  بهودر،  دار جهت یعنی نخست، عنصر حذ 

 مهی  کهار  بهح  معنها  ایهن  بهح  را سهامد ت برخهی  کنهد   نمهی  تعقیهد  را مشهخ   جهتهی  خهود،  و دهد می نشار همراهی  ی سیا

 هیچگونهح  و نگهرد  مهی   بهول  دیهده  بهح  را شهیوه  ههر  و ههر آيهین   کهح  اسهت  کسهی  تسهامد  اههل  ههرد  اسهاس،  ایهن  بهر  .برند

 کهرده  معرههی  را ویه ه  آيینهی  وی زیهرا  نبهوده  ا مطهر، ) پیهامبر  کهار  در از تسهامد،  مفههومی  چنین .ندارد آنها با اصطکاکی

بها   تسهامد،  کهح  کهرد  تصهور  نبایهد  نکتهح،  ایهن  بهح  توجهح  بها  . اسهت  کهرده  مهی  دعهوت  آر بهح  و دانسهتح  استوار مهی  را آر کح

 مهی  حهال  عهین  تسهامد، در  اههل  ههرد  عکه ،  بهح  بلکهح  دارد، ناسهازتاری  سهر  مشهخ   ای شهیوه  یها  آيهین  بهح  راسخ اعتقاد

 .باشد برخوردار اعتقادی چنین از تواند

 آر از مهان   آشهکارا  نیهر  تعریهع ههوق   از عنصهر  ایهن  حهذ   . اسهت  ههایر م ههای جههت  با مواجهح در مالیت برخورد دوم، عنصر

 کهح  اسهت  کسهی  تسهامد  اههل  ههرد  عنصهر،  ایهن  توجهح بهح   بها  . آورد ههراهت  تسهامد  از مناسهد  تصهوری  بتوار کح بود خواهد

   1381با ری،) باشد داشتح آنها با مالیت دیگر، برخوردی های شیوه و هاآيین با مواجهح در بتواند

-ن مقالح منرور ما از آسار تیری و تساهل در تربیت همار بح نرمی رهتار کردر و آسار ترهتن امور تربیتی و اتخها  روت در ای

خیالی و بهی ههدهی نیسهت  و در بهین     برد  البتح این بح معنای بیها لذت میهای تربیتی است کح متربی دوست داشتح و از آر

 اند های آسار در تربیت توجح دارند استخراج شدهتربیت و انتخاب شیوه آیات  رآنی، آیاتی را کح بر آسار ترهتن

 

 های تربیتی در قرآنانواع روش

شههناس تههوار از دل  ههرآر و آیههات آر اسههتخراج کههرد و بایههد تفههت کههح بررتتههرین روار  هههای تربیتههی هراوانههی را مههی روت

ی متفههاوتی را بههرای تربیههت در اختیههار مهها   هههاتربیتههی هسههتی کههالم اهلل و  ههرآر مجیههد اسههت و خداونههد سههبحار روت   

ههها ا ههدام کههرد  تذاشههتح اسههت و بایههد در  ههرآر تههدبر کههرده و نسههبت بههح در  و دریاهههت و در نهایههت عمههل کههردر بههح آر 

 اند عبارتند از های موجود کح با مطالعح و تحقیق از آیات  رآر دریاهت شدهبعضی از روت

   11؛ تحریت، آیح 2و  4؛ ممتحنح، آیات 94؛ انعام، آیح 61یح احراب، آ) :تربیتی سرمشق و الگو ارایه

   43؛ حا ح، آیح 84؛ وا عح، آیح 196؛ شعرا ، آیح 36)هر ار، آیح  :تدریجی بیان

   26؛ مومنور، آیح 46؛ اعرا ، ایح 156؛ انعام، آیح 682و 633بقره، آیات ) :گیری آسان

 سوره  ص    51)آیح  :رهنمودها استمرار

   19تا  13لقمار، آیات ) :رفتارها علت تبیین

   سوره رعد 2سوره ی  و آیح  6سوره اعرا ،  121، انعام 125و  141آل عمرار،  194آیاتی ) :امید و بیم

   38و  32)اسرا ، آیات  :علمی رفتار

   66نور، آیح ؛ 9نسا ، آیح ) :احساسات و عواطف تحری 

 و         15و  23هر ار، آیات ؛ 43، آیح ؛ هصلت141)انعام، آیح  :تنبیه و تشویق

تیهری در تربیهت   ههای ههوق بهح آسهار    هها وجهود نهدارد از میهار روت    چور در این مقالح مجال پهرداختن و بسه  همهح روت   

 تردند شود  و آیات موجود در این مورد استخراج و بحث و تفسیر میپرداختح می

 

 گیری در تربیت از دیدگاه قرآنآسان

م آخرین پیهام آسمانی است کح خداوند آنرا برای همح مردم هرو هرستاده است چح در مشرق و چح در مهرب، برای زر دین اسال

الشأر با لطع و کهرم خهویش    و مرد،  درتمند و ناتوار، ثروتمند و هقیر، دانا و نادار، سالت و بیمار؛ بح همین خاطر خداوند عریت

باشد  و نیر  باشد و عمل نمودر بح آر سهل و آسار می کح ههت آر برای هر کسی میسّر می ای نازل هرموده پیهام خود را بح تونح

تواند آنرا انجام دهد  دین اسالم در وا   ابتدا رخصت و مجاز بودر است بعهد   دهد و هر مکلفی می همح مردم را در خود جای می
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  الم در پهی آر اسهت کهح مشهقت و حهرج را از مهردم بَهر دارد       تیر و طبیعتی مالیت و نرم دارد، یعنی دین اس عرم و اراده، آسار

ههای عمهومی آر اسهت چهح در احکهام، عقیهده، اخهالق و         آید و یکی از وی تهی  تیری یکی از اهدا  این دین بح شمار می آسار

و نهاراحتی   پروردتار ما با لطع و مرحمت خویش بندتانش را بح اموری کح در آر مشهقت  معامالت و چح در اصول و هرو  دین 

زیاد وجود داشتح باشد مکلع ننموده و هیچ و ت نخواستح مردم را در تنگنا  رار دهد و دین خود را بح منرهور مههر و محبهت و    

هدهی، بی مس ولیتی نیست بلکح بح طریقی آسار تیهری در  تیری، بیالبتح در اینجا مراد از آسار تیری نازل هرموده است  آسار

 باشد و عدل ورزی می  رآر نشانی از عدالت

در جستجو در آیات  رآنی مهرتب  بها مو هو  مقالهح، آیهات مهورد نرهر را اسهتخراج نمهوده و بها توجهح بهح مو هو  ههر آیهح،                

 بندی جدید ایجاد نموده و آیات را بح سح طبقح با عناوین  یل درآوردیت دستح

 های فردی(های متربیان )تفاوتبا توجه به توانایی و ویژگی  -1

 ها و محتوای قابل درکفاده از زبان روان و سلیس و استفاده از روشاست -2

 اختیار و اراده متربی در امر تربیت. -3

  رار دارند عبارتند از های فردی(های متربیان )تفاوتتوجه به توانایی و ویژگیآیاتی کح در دستح اول )

 الَ ب ههالْمَعنرُو   وَک سنهوَتُه نَّ  ر زن ُه ههنَّ لَهح   الْمَونلُهود   وَعلَههد الرَّ َهاعَسَ  ی هت تَّ  گَر گَرَادَ ل مَههنْ ینن کَهام لَ  حَهونلَینن   گَون َدَه ههنَّ ی رْ  هعننَ  وَالْوَال هدَات  

 تَهرَا    عَهن  ه صَها ه  گَرَادَا رْهَه     َل هکَ  م نْهلُ  الْهوَار     وَعَلَهد  ب وَلَهد ه   لَّهح   مَونلُهود   وَ َ ب وَلَهد هَا  وَال هدَ    تُضَهررَّ   َ وُسْدعَهَا  إِالَّ نَفْس  تُکَلَّفُ

 ب ههالْمَعنرُو   آتَینههتُت مَّههر سَههلَّمنتُت إ  َا عَلَههینکُتن ج نَهها،َ هَههالَ گَون َدَکُههتن تَسنتَرْ  ههع واْ گَر گَرَدتُّههتن وَإ رْ عَلَینه مَهها ج نَهها،َ هَههالَ وَتَشَههاو ر  مِّنْه مَهها

 دو سهازند،  کامهل  خهود  هرزنهدار  بهح  را دادر شهیر  خواهنهد مهی  کهح  مهادرانی   بَص هیر   تَعنمَلُهورَ  ب مَها  اللتهحَ  گَرَّ وَاعنلَم هواْ  اللتهحَ  وَاتَّقُواْ

 از بدی   كدس  هدی   و اسهت  هرزنهد  صهاحد  عههده  بهر  نیکهو،  وجههی  بهح  ،آنهار  لباس و خورا  بدهند شیرشار تمام سال،
  هیت  و هرزنهدت  خهاطر  بهح  پهدری  چههی  و بینهد  زیهانی  هرزنهدت  خهاطر  بهح  مهادری  ههیچ  نبایهد  شدود  نمی مکلف قدرت 

 بازتیرنههد شههیر از را هرزندشههار یکههدیگر مشههاورت و ر ههایت بهها بخواهنههد مههادر و پههدر اتههر و دارد عهههده بههر چنههین نیههر

 در و نیکههو مههردی اتههر برتماریههد، هرزنههدتار دادر شههیر بههح را دیگههر بخواهیههد کسههی هرتههاه و انههدنشههده تنههاهی مرتکههد

   633 حیآبقره، ) بیناست بصیرو کنیدمی کح کاری بح او کح بدانید و بترسید خدا از نیست تناهی بنردازید خورت

 تَحنم هلْ  وَ َ رَبَّنَها  گَخْطَأْنَها  گَون نَّس هینَا  إ ر تُؤَاخ هذْنَا   َ رَبَّنَها  اکْتَسَهبَتن  مَها  وَعَلَینهَها  کَسَهبَتن  مَها  لَهَها  وُسْدعَهَا  إِالَّ نَفْساا اللّهُ یُکَلِّفُ الَ 

 مَون َنَها  گَنهتَ  وَارنحَمننَهر  لَنَها  وَاغْف هرْ  عَنَّها  وَاعنهع   ب هح   لَنَها  طَا َهسَ   َ مَها  تُحَمِّلْنَها  وَ َ رَبَّنَها   َبنل نَها  م هن  الَّذ ینَ عَلَد حَمَلْتَح  کَمَا إ صنرها نَاعَلَین

 از آر، ههای ههرک   نیکهی  كندد  نمدی  مکلدف  طداقت   انددازه  بده  جدز  را كدس  هی  خداالْکَهاه ر ینَ    الْقَونم  عَلَد هَانص رْنَا

 بازخواسهت  را مها  ،ایهت کهرده  خطهایی  یها  ایهت کهرده  هرامهوت  اتهر  مها،  پروردتهار  ای اوست آر خود از هایشبدی و اوست خود

 کهح  را آنچهح  و منهح  مها  بهر  تهرار  تکلیهع  نههادی،  تهرار  تکلیهع  مها  از پهیش  ههای امهت  بهر  کح تونح آر ما، پروردتار ای مکن

 را مها  په   هسهتی  مها  مهو ی  تهو  آور رحمهت  مها  بهر  و بیهامرز  را مها  و بهبخش  مها  تنهاه  مکهن  تکلیع ما بر نداریت، آر طا ت

   682 حیآ بقره،) ترداربرتروه کاهرار پیروز 

 وُسْدعَهَا  إِالَّ نَفْسادا  نُکَلِّدفُ  الَ ب الْق سنه    وَالْم یهرَارَ  الْکَینهلَ  وَگَونهُهواْ  گَشُهدَّه   یَبنلُهغَ  حَتَّهد  گَحنسَهنُ  ه یَ ب الَّت ی إ  َّ الْیَت یت  مَالَ تَقْرَب واْ وَ َ 

و بهح مهال یتهیت جهر بهح شهیوه ای کهح        تَهذَکَّرُورَ    لَعَلَّکُهتن  ب هح   وَصَّهاکُت   َل کُهتن  گَونهُهواْ  اللتح  وَب عَهند   ُرْبَد  َا کَارَ وَلَون هَاعند لُواْ  ُلْتُتن وَإ  َا

مها   -، و پیمانهح و تهرازو را عاد نهح بهح تمهام بدهیهد      جسهمی و روانهی   خهود برسهد    )حهد بلهو    بهتر است نردیک نشوید تا بح 

بهح عنهوار داوری یها تهواهی     )و چهور   -در عقاید و اعما  ( جز بده انددازه تدوان  تکلیدف نمدی كندیم      )هی  كس را 

در پهذیرت اصهول   )و بهح پیمهار خهدا    ، در مهورد   خویشهاوند باشهد   )یا اهتا  یا غیره   سخن توییهد عهدالت ورزیهد ههر چنهد      

انعهام، آیهح   ) دیشهو و هرو  شریعت   بهح کمهال وهها نماییهد  اینهاسهت کهح خهدا شهما را بهدار سهفارت نمهوده شهاید متهذکتر              
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در مراحهل ایمهار و عمهل      )را  مها ههیچ نفسهی   وی رْلَم هورَ    لَها  وَه هتن  ب هالْحَق   یَنط هقُ  ک تَهاب   وَلَهدَیننَا  وُسْعَهَا إِلَّا نَفْساا نُکَلِّفُ وَلَا

بهح نهام لهو، محفهو  یها صهحیفح عمهل ههر مکلتهع   کهح           )و نهرد مها کتهابی اسهت      جز به مقدار توان  تکلیف نمی كنیم

در روز جهرا   مهورد سهتت و نقه  پهادات      )و جريیهات اعمهال را د یقها بهازتو مهی کنهد   و آنهها        )بح حهق سهخن مهی تویهد     

   26 حیآ مومنور،) رندیت رار نمی 

و کسههانی کههح خَال ههد ورَ   ه یهَهها ه ههتن الْجَنَّههس  گَصنههحَاب  گُونلَههه  کَ وُسْددعَهَا إِالَّ نَفْساددا نُکَلِّددفُ الَ الصَّههال حَات  وَعَم لُههواْ آمَنُههواْ وَالَّههذ ینَ 

آنهها   -نمدی كندیم   ما هدی  كدس را جدز بده انددازه تدوان  مکلدف       و البتهح    ) -ایمار آورده و کارهای شایستح کردند

   46 حیآ اعرا ،) جاودانندیارار بهشتند کح در آنجا 

 بَعنهدَ  اللَّهح   سَهیَجنعَلُ  آتَاهَدا  مَدا  إِلَّدا  نَفْسادا  اللَّدهُ  یُکَلِّدفُ  لَا اللَّهح   آتَاه  م مَّا هَلْی نف قْ ر زن ُح  عَلَینح   ُد رَ وَمَن سَعَت ح  مِّن سَعَس   ُو ل ی نف قْ 

دههد   نفقهح  اسهت  داده او بهح  هرچهح خهدا،   از باشهد،  تنگدسهت  وکسهی کهح   نفقهح دههد،   مهال خهود   مالهداری از  هر ی سنرها  ع سنر 

سهختی   از په   خهدا  کهح  زودا و ،سدازد نمدی  مکلدف  اسدت  داده او بده  كده  انددازه  آن بده  مگدر  هی  كسدی را  خدا

   1 حیآ طالق،) آوردپیش  آسانی

شهود و همهح چیهر بهح میهرار توانهایی       یش از  هدرتش مکلهع نمهی   هرمایهد ههیچ که  به    در  سمتی از این آیات خداونهد مهی  

است  و صابونی در تفسیر صهفوه التفاسهیر آورده اسهت کهح خداونهد بهر بنهدتار خهود لطهع و بهذل روا داشهتح و هرمهوده بهح              

بق کهنت کههح از توانشهار خهارج باشههد و نتواننهد آر را انجههام دهنهد و تمههام تکهالیع مطهها      ههیچ یهک از بنههدتانت تکلیفهی نمههی   

  تکلیفههی کههح در  ههدرت و طباطبههایی در تفسههیر المیههرار آورده اسههت کههح   1391صههابونی، ) انههدتوانههایی انسههار مقههرر شههده

   در هرهنههغ لهههت دهخههدا واژه  1312،طباطبههایی) سههتینهههالت  شهههرد نباشههد هلههت اسههت و خداونههد نسههبت بههح بنههدتان 

هدای  تفداوت تهوار بهح مو هو     ن آیهح را در تربیهت مهی     ایه  1316دهخهدا، ) اسهت آمهده   تواندایی  وقدرت بح معنی  وسع

های كه ید  فدرد در كلیدت یدا میدزان صدفات روحدی خدود بدا دیگدران دارد و او را از           تفاوت -ارجا  داد فردی

سازد. یا هر گونه قضاوت ویژگی یا كمدی باعدث امتیداز یدا شدناخته شددن ید  فدرد         آنان متمایز و مشخ  می

ههای انتخهاب محتهوا را    یکهی از مهال    و در برنامهح ریهری درسهی مهی تهوار      - 1318نهی، )هرمهی شدود از افراد دیگر مدی 

تهاهی محتهوای انتخهاب شهده بهح علهت        و ب ایهن مطلهد تطهابق دارد کهح      1یدادگیری قابلیدت   کر کرد کح عبارت است از

تهوا، یهادتیری مهوثر    ها و تجربیهات هراتیهر مشهکل اسهت و تهاهی بهح علهت سهازماندهی نها مناسهد مح          عدم تناسد با وی تی

   محتههوا بایههد  ابلیههت یههادتیری 1382ملکههی، ) کنههدانجههام نمههی پههذیرد  از هههر دو بعههد بایههد همههاهنگی و تناسههد را حفهه  

وار رو خواههد  آمهوز بهح حفه  کهردر طهوطی     صهورت دانهش  داشتح باشد یعنهی اینکهح یادتیرنهده بتوانهد بفهمهد، در غیهر ایهن       

   1389شود )مقام دوست بح نقل از ملکی، آموز پا  میهن دانشآورد ومعمو  هت پ  از امتحانات از  

تهوار از همهح بهح یهک انهدازه انترهار داشهت و        ها و توانایی ههای منحصهر بهح ههردی اسهت و نمهی      یعنی هر ک  دارای وی تی

 چهح آموزتهارار در مهدارس و محهی  ههای آموزشهی و چهح والهدین در خانهح  کهح نسهبت بهح            ) اریه مرباین سهخنی اسهت بها    

هها هشهار نیاورنهد چهور براسهتی      شهار بهح آر  تیهری نکننهد و بیشهتر از تهوار و بهح تعبیهر  هرآر وسه         تربیت متربیار سهخت 

از تحقیقههی چنههین نتیجههح   6هههاهمنای بههح دنبههال خواهههد داشههت   کننههدهتیههری در تربیههت آثههار و عوا ههد نگههرار سههخت

 مطیه  و هرمانبردارنهد، ولهی در اکنهر مهوارد رهتهار       شهوند، معمهو ه   تیهر بهرر  مهی    تیرد  کودکانی کهح در خهانواده سهخت    می

کننههد و از خههود اسههتقالل کههاهی ندارنههد  آنههها در بههین  آنههها تههوگم بهها پرخاشههگری اسههت  ایههن کودکههار احسههاس نههاامنی مههی

شهوند و در برابهر انتقهاد     آورنهد  بهرای حقهوق دیگهرار احتهرام  ايهل نمهی        های خود محبوبیت زیادی را بح دسهت نمهی   بازی هت

                                                           
1
 )Learnability 

2
 .Hafman 
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تفاوتنههد و از ثبههات عههاطفی کمههی برخههوردار هسههتند و سههرانجام ایههن کههح تههرایش بیشههتری بههح انحراهههات    ترههها بههی بههرر 

    1381احدی؛ بنی جمالی، )دهند  اخال ی از خود نشار می

 تند از  رار دارند عبارها و محتوای قابل درک (استفاده از زبان روان و سلیس و استفاده از روشآیاتی کح در دستح اول )

 نهاتوار آهریهده   آدمهی  زیهرا  سدب  كندد،   را شهما  بهار  خواههد مهی  خهدا  َهع یفها    اإل نسَهارُ  وَخُل هقَ  عَنکُمْ یُخَفِّفَ گَر اللتهح   ی ر ید 

   68 حیآ نسا ،) است شده

 ایتیرنهده  پنهد  آیها  تیرنهد  پنهد  آر از تها  كدردیم  ادا آسدان  را  هرآر  ایهن  ومُّهدَّک ر     م هن  هَهَهلْ  ل لهذ کْر   الْقُهرْآرَ  یَسَّدرْنَا  وَلَقَدن

   44 حیآ ؟) مر،هست

 را رهیرتهارار  تها  آسدان كدردیم   تدو  زبدان  بدر   هرآر را  ایهن لُّهداا     َونمًها  ب هح   وَتُنذ رَ الْم تَّق ینَ ب ح  ل تُبَش رَ بِلِسَانِ َ یَسَّرْنَاهُ هَ  نَّمَا

  91 حیآمریت، ) یبترسان را ترارستیره دهی و م ده

 وَمَهن  هَلْیَص همنح   الشَّههنرَ  م هنکُت   شَهه دَ  هَمَهن  وَالْفُرْ َهار   الْه هدَ   مِّهنَ  وَبَیِّنَهات   ل لنَّهاس   ه هدً   الْقُهرْآرُ  ه یهح   گُنهر لَ  الَّهذ یَ  ارَرَمَضَ شَهنرُ

 اللتهحَ  وَل تُکَبِّهرُواْ  الْع هدَّ َ  وَل تُکْم لُهواْ  الْعُسْدرَ  بِکُدمُ  یددُ یُرِ وَالَ الْیُسْدرَ  بِکُدمُ  اللّدهُ  یُرِیدُ گُخَرَ گَیَّام  مِّنْ هَع دَّ   سَفَر  عَلَد گَون مَر یضها کَارَ

 جهدا سهاختن   ههدایت و،  روشهن  راه بیهار  و مهردم  بهرای راهنمهایی   آر در کهح  رمضهار،  مهاه تَشْهکُرُورَ    وَلَعَلَّکُهتن  هَدَاکُتن مَا عَلَد

 بیمهار  کهح  که   ههر  و بهدارد  روزه درآر کهح  یهد با دریابهد،  را مهاه  ایهن  کهح  که   ههر  په   است شده نازل  رآر باطل، از حق

 آر کهح  و بایهد  سدختی  نده  اسدت  خواسدتار آسدای    شدما  بدرای  خدا دیگهر  روزهای از تعداد همار بح ،باشد سفر در یا

 حیه آ بقهره، ) توییهد  سهناس  و کنیهد  یهاد  بررتهی  بهح  اسهت  کهرده  تهار راهنمهایی  کهح  سبد بدار را و خدا سازید کامل را شمار
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 ب هح   ی نَهر لْ  لَهتن  مَها  ب اللتهح   تُشْهر کُواْ  وَگَر الْحَدقِّ  بِغَیْدرِ  وَالْبَغْدیَ  وَاإلِثْدمَ  بَطَدنَ  وَمَدا  مِنْهَدا  ظَهَرَ مَا الْفَوَاحِ َ رَبِّیَ حَرَّمَ اإ نَّمَ  ُلْ

 و پنهدان  چده  و باشدند  آشدکار  چده  را هدا زشدتکاری  تنهدا  من پروردتار  بگوتَعنلَم ورَ    َ مَا اللتح  عَلَد تَقُولُواْ وَگَر س لْطَانها

 کهح  سهازید  خهدا  شهریک  را چیهری  اسهت  حهرام  نیهر  و ،اسدت  كدرده  حدرام  را، نداحق  به جستن افزونی و گناهان نیز،

   33 حیآ اعرا ،) دانیدنمی کح بگویید خدا چیرهایی درباره یا ،است نشده نازل آر وجود بر دلیلی هیچ

 تُحنص هوه   لَّهن  گَر عَل هتَ  وَالنَّهَهارَ  اللَّینلَ ی قَدِّر  وَاللَّح  مَعَکَ الَّذ ینَ مِّنَ وَطَاي فَس  وَثُلُنَح  وَن صنفَح  اللَّینل  ثُلُنَی  م ن گَدننَد م تَقُو گَنَّکَ یَعنلَت  رَبَّکَ إ رَّ

 اللَّهح   هَضْهل   م هن  یَبنتَهُهورَ  الْأَرن   ه ی یَضْر ب ورَ وَآخَرُورَ دمَّرْ َ م نکُت سَیَکُورُ گَر عَل تَ الْقُرْآنِ مِنَ تَیَسَّرَ مَا فَاقْرَؤُوا عَلَیْکُمْ فَتَا َ

 مِّنْ ل أَنفُس کُت تُقَدِّم وا وَمَا حَسَنها  َرْ ها اللَّحَ وَگَ ْر  ُوا الرَّکَا َ وَآتُوا الصَّلَا َ وَگَ  یم وا مِنْهُ تَیَسَّرَ مَا فَاقْرَؤُوا اللَّح  سَب یل  ه ی ی قَات لُورَ وَآخَرُورَ

بح یقین پروردتار تو می داند کح تهو نردیهک بهح دو      رَّح یت  غَفُور  اللَّحَ إ رَّ اللَّحَ وَاسنتَهْف رُوا گَجنرها وَگَعنرَتَ خَینرها ه وَ اللَّح  ع ندَ تَج د وه  خَینر 

ی و هت چنهین تروههی از کسهانی    برای نماز و عبادت   بح پا می خیر)تاهی   یک سوم آر را )تاهی   نصع آر و )سوم شد و 

، او می داند کهح  بح واسطح تنریت حرکت و عی زمین در برابر خورشید   اندازه می دهد)کح با تواند و خداست کح شد و روز را 

پس بر شدما  ، ، نصع و یک سوم شد ها را بح د ت در تمام هصول   حساب هراتیر نتوانید نمودمقدار دو سوم)شما هرتر آر را 

، او می داند کح بح زودی برخهی  نماز شب و ( قرآن میسّر شود بخوانید)و تخفیف داد ( اكنون آنچه از )طف توجه كرد ع

، ، و تروهی دیگر در راه خدا بح کارزار می پردازنداز شما بیمار خواهند بود و تروهی دیگر در طلد روزی خدا مساهرت می کنند

و نماز را بر پا دارید و زکات بنردازید و خدا را  ر هی نیکهو دهیهد و    ، یسر شد بخوانیددر شب ها ( هر چه از قرآن م)پس 

آنچح از عمل خیر برای خود پیش می هرستید آر را در نرد خدا نیکوتر و با پاداشی بهرر  تهر خواهیهد یاههت  و از خهدا طلهد       

   64 حیآ مرمل،) است، زیرا خدا بسیار آمرزنده و مهربار آمرزت کنید

 سَهمَّاکُت   ه هوَ  إ بنهرَاه یتَ  گَب هیکُتن  مِّلَّهسَ  حَدرَ    مِدنْ  الددِّینِ  فِدی  عَلَدیْکُمْ  جَعَدلَ  وَمَدا  اجنتَبَهاکُتن  ه هوَ  ج هَاد ه  حَقَّ اللَّح  ه ی اه د واوَجَ 

 الرَّکَهها َ وَآتُههوا الصَّههلَا َ هَههأَ  یم وا النَّههاس  عَلَههد شُهههَدَا  وَتَکُونُههوا عَلَههینکُتن شَههه یدًا الرَّس ههولُ ل یَکُههورَ هَههذَا وَه ههی  َبنههلُ م ههن الْم سنههل مینَ

، او راه   خهدا بهح تونهح ای کهح شایسهتح اوسهت جههاد کنیهد        )و در النَّص هیرُ    وَن عنهتَ  الْمَهونلَد  هَهن عنتَ  مَونلَهاکُتن  ه هوَ  ب اللَّهح   وَاعنتَص م وا

م ( بدرای شدما هدی  مشدّقت و سدختی طاقدت فرسدایی        اسدال )در دیدن  ، و بح اعطا   رآر و اسالم   برتریده)شما را 
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، ایهن  ههیچ حکهت حرجهی تشهری  نکهرده و ههر حکهت غیهر حرجهی کهح بهح حهرج برخهورده رهه  کهرده اسهت                  ) قرار نداده

، پهدر محمّهد و محمّهد پهدر امهت اسهالمی       ابهراهیت )در اصول و هرو    همهار آیهین و شهریعت پهدرتار ابهراهیت اسهت       )، دین

کتهاب    )در کتهاب ههای انبیهای تذشهتح   و در ایهن      )، او بهود کهح شهما را از پهیش     اهیت پدر مسهلمین اسهت    ، پ  ابراست

در روز  یامهت   تهواه بهر شهما و شهما تواههار بهر مهردم         )این انتخهاب   بهرای ایهن اسهت کهح ایهن پیهامبر        )، مسلمار نامیده

یهن امهت و امهت ههای تذشهتح خواهنهد بهود     په  نمهاز را برپها           معصومار و اصفیا  آنها در  یامهت تواههار اههراد ا   )باشید 

، و چهح خهوب مهو  و چهح خهوب      ، او مهو  و صهاحد و سرپرسهت شماسهت    دارید و زکهات بدهیهد و بهح خهدا تمسّهک نماییهد      

   18 حیآحج، ) استیاوری 

آسههار و بههح نههوعی   هههایدر همههح آیههات بهها  مو ههوعی وا ههد و آشههکار وجههود دارد و آر هههت آسههانی و اسههتفاده از روت    

پروردتههار مهها بهها لطههع و مرحمههت خههویش  تههوار دریاهههت کههح کههاری در امههور اسههت  و از تفکههر در ایههن آیههات مههی  آسههار

بندتانش را بح اموری کهح در آر مشهقت و نهاراحتی زیهاد وجهود داشهتح باشهد مکلهع ننمهوده و ههیچ و هت نخواسهتح مهردم              

 تیری نازل هرموده است  ر و محبت و آساررا در تنگنا  رار دهد و دین خود را بح منرور مه

در دستورهای پیهمبر اکرم نقل کرده انهد کهح و تهی مبلتهغ بهح اطهرا  و اکنها  مهی هرسهتاد توصهیح هها بهح آنهها مهی کهرد                  

رْ بَشِّدرْ وَ التُنَفِّدرْ، یَسِّد    :از آر جملح و تی معا  بن جبل را بح یمن هرسهتاد، و هت رههتن، ایهن چنهد جملهح را بهح او هرمهود        

طهوری اسهالم را بهرای مهردم بیهار نکهن        به مردم نوید بده، بشارت بده، مدردم را تشدویق كدن، نترسدان؛     وَ ال تُعَسِّرْ

کههح از آر وحشههت کننههد، آنقههدر سههخت و مشههکل بههرای مههردم بیههار نکههن کههح از اول بگوینههد چههح کههار سههختی! مطلههد را   

و شههوق و رغبتشههار بههح سههوی آر تحریههک بشههود    طههوری بگههو کههح بفهمنههد تههو اصههاله چیههر خههوب برایشههار آورده ای     

   1381)مطهری،

حضهرت صهادق علیهح السهالم همهین مو هو  را بهح اصحابشهار نصهیحت مهی کردنهد، هرمودنهد  مهردم را               در حدیث دیگهری 

کح دعوت می کنید آنهها را نترسهانید، سهختگیری نکنیهد  بعهد هرمهود  روت مها اههل بیهت بهر سههولت و سهماحت و آسهانی              

آسههار تیههری و انههد  همچنههین پیههامبر ترامههی هرمههوده  و دیگههرار )خههوارج و دیگههرار  بههر سههختگیری اسههت اسههت و روت 

   1384سهل انگاشتن مایح ی سود است و سخت تیری مایح ی شومی و بدبختی )کرمی هریدنی، 

یر بر مدارا آسانی و ی تربیت نرد پیامبرار و اصحاب پیامبر نهمچنار کح در احادیث و روایات هت  کر شده اساس و شیرازه

مدارا بوده است  پ  مربیار نیر باید بح این امر وا ع بوده و در تربیت متربیار خود راه درست و آسانی را برترینند ودر انتخاب 

سوره مریت خداوند متعال هرموده  91 یتکالیع هت شری را بر آسانی و  ابل ههت بودر توس  متربیار  رار داده چنانکح در آیح

اند کح پیامبر یعنی  رآر را  ابل ههت برای پیامبر هرو هرستاده و آیات  رآر بح نحوی بوده "ن را بر زبان تو آسان كردیمقرآ"

نررار برنامح بح راحتی  ادر بح در  و حف  کردر آر بوده است  همچنار کح در بحث چگونگی انتخاب محتوا در آثار صاحد

  محتوا باید با زبانی ساده و درخور ههت هراتیرندتار و برای سادگیت مواردی چور  تردد بر رعایهای درسی نیر مشاهده می

، ترکیبات دور از  هن و نیر پرهیر از بکارتیری واژه های دشوار وبیگانح وضوح و روشنی مطلب:هر مقط  و همار سن باشد  

و از بحث های خارج از مو و  پرهیر شود مگر در تا حد امکار نوشتح باید مختصر و مفید باشد : كوته نویسیپوشیده تویی، 

   1386عصمتی پور، )حد  رورت بسیار توجح شده است 

بها متربیهار و بردبهاری     بردبداری و شدکیبا بدودن   شهود مسهالح   یکی دیگر از نکاتی کح از مطالعهح ایهن آیهات برداشهت مهی     

 وَلَها  نَس هیت   ب مَها  تُؤَاخِدذْنِی  لَدا  آر آمهده اسهت کهح   َهالَ    ی دیگهری از  هر  کح در آیهح باشد چناردر برخورد با اشتباهاتشار می

کهح بهح    مگیدر.  سدخت  مهن  بهر  انهدازه  بهدین  و مکدن  بازخواسدت  مرا امکهرده  هراموت اتر  ع سنرها  تفت گَمنر ی م نْ تُرْه قْن ی

ن سهرزد مهرا   کهردم و اشهتباهی از مه       هرمهود اتهر هرامهوت   ) خضهر تردد کهح بهح حضهرت       برمی) موسیداستار حضرت 

بخاطر این عملهت بازخواسهت نکهن و بها مهن شهکیبا بهات و ایهن نیهر خهود یکهی از اصهول مههت تربیتهی اسهت کهح بایهد در                  

 ها برخورد نماییت کاری یا اشتباهات متربیار شکیبا بوده و بح نرمی با آربرخورد با هراموت
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تند    بده  بایدد  چدرا  اسدت،  نآورد رحمدت  كدار  در هسدتی،  گسدتره  كدل  در خداوندد  كده  هنگامیپس )آیا( 

 بسدتر رودخانده   در بخواهدد  كسدی  كده  نیسدت  كدردن  بددآهنگی  ایدن  آیدا  آورد؟ روی گیری سخت و نظری

   1381كند؟ )باقری، شنا آ  خالف است، گرفته سرچشمه رحمت از كه هستی خروشان

  رار دارند عبارتند از اختیار و اراده متربی در امر تربیت(آیاتی کح در دستح اول ) 

  َ الْههو ثْقَدَ ب هالْع رْوَ    اسنتَمنسَهکَ  هَقَهد   ب اللتههح  وَی هؤْم ن  ب الطَّهاغُوت   یَکْفُهرْ  هَمَهنْ  الْهَههیِّ م هنَ  الرُّشْهد   تَّبَهیَّنَ   َههد الددِّینِ  فِدی  إِكْدرَاهَ  الَ 

اسهت په  ههرک  کهح     ههدایت از تمراههی مشهخ  شهده      در دیدن هدی  اجبداری نیسدت    عَل یت    سَم ی   وَاللتح  لَهَا انف صَامَ

ایمههار آورد، بههح چنههار رشههتح اسههتواری چنههغ زده کههح تسسههتنش نباشههد خههدا شههنوا و    بههح بههت کفههر ورزد و بههح خههدای 

   652 حیآبقره، ) داناست

 اهنتَهدَواْ  هَقَهد   گَسنهلَم واْ  هَه  رْ  گَگَسنهلَمنتُتن  وَاألُمِّیِّهینَ  الْک تَهابَ  گُونتُهواْ  ل لَّهذ ینَ  وَ ُهل  اتَّهبَعَن   وَمَهن   ل لتهح   وَجنه یَ گَسنلَمنت  هَقُلْ حَرجُّو َ هَ رْ 

اتهر بها تهو بهح داوری برخیرنهد بگهوی  مهن و پیهروانت در دیهن خهویش            ب الْع بَهاد   بَص هیر   وَاللتهح   الْبَالَغُ عَلَیْ َ فَإِنَّمَا تَوَلَّوناْ وَّإ ر

-ایهد؟ اتهر اخهالا ورزیهده     خهدا اخهالا ورزیهده      آیها شهما ههت بهح    بگهو  بح خدا، اخالا ورزیدیت بح اهل کتهاب و مشهرکار  

 آل عمهرار، ) بینهد ، و خهدا بنهدتار را مهی    بدر تدو تبلیدس اسدت و بدس     انهد،  اند و اتر رویگردار شهده اند پ  هدایت یاهتح

   64 حیآ

   38 حیآ مدثر،) استدرگرو كاری است كه كرده هر ک    رَهِینَة  كَسَبَتْ بِمَا نَفْ   کُلُّ

 انسهار، ) ، خدواه سااسدگزار باشدد یدا ناسداا      ایهت راه را بهح او نشهار داده    مها  كَفُوراا وَإِمَّا شَاكِرًا إِمَّا السَّهب یلَ  هَدَیننَاه  إ نَّا 

   3 حیآ

 یَسنهتَه ینُوا  وَإ ر س هرَاد  ُهَا  ب ه هتن  گَحَهایَ  نَهارًا  ل لرَّهال م ینَ  گَعنتَهدننَا  إ نَّها  فَلْیَکْفُدرْ  شَدا   وَمَدن  فَلْیُؤْمِن شَا  فَمَن رَّبِّکُهتن  م ن الْحَقُّ وَ ُل 

  ایههن سههخن حههق از جانههد پروردتههار شماسههت  بگههوم رْتَفَقههها   وَسَهها تن الشَّههرَاب  ب هه ْ َ الْو ج ههوهَ یَشْههو ی کَالْم هنههل  ب مَهها  ی هَههاثُوا

تیهرد،  مها بهرای کهاهرار آتشهی کهح دود آر همهح را در بهر مهی         هركه بخواهد ایمان بیاورد و، هركه بخواهد كدافر شدود  

شههود ههها کبههاب مههیچهههره ایههت و چههور بههح اسههتهاثح آب خواهنههد از آبههی چههور مهه  تداختههح کههح از حههرارتشآمههاده کههرده

   69 حیآکهع، ) بدبخورانندشار، چح آب بدی و چح آرامگاهی 

د و در دیدتاه دینهی او ه، نقطهح شهرو  حرکهت تربیتهی انسهار خهود اوسهت و نهح دیگهری و ثانیهاه، در ایهن میهار، نقهش  صه               

اراده حقیقههی نیههر، کههاماله محههوری و اصههولی اسههت انسههار بایههد عههالوه بههر توانسههتن و تشههنگی نسههبت بههح چیههری، آر را      

اسههت تهها انسههار را مریههد راه سههازد و امکههار « اراده»بخواهههد؛ چههرا کههح یکههی از اولههین  ههدم ههها در حرکههت تربیتههی انسههار  

منظدور مدا كداری اسدت كده       _انی را بهح زور بهح کهاری واداشهت    شود هیچ انسه و نمی رهتن در تذرتاه ها را بح او عطا کند

ای مثبدت و درخدور درپدی داشدته باشدد وگرنده ممکدن        از روی عالقه و با رضایت قلبی انجدام گیدرد و نتیجده   

در تربیهت ههت بهح     - است كاری هم از روی زور و اجبدار انجدام گیدرد ولدی ایدن انجدام و نتیجده كجدا و آن كجدا         

شهود  نمهی  ه اکهرا  و زور بها  و نیسهت  اجبهاری  دیهن  پهذیرت  دارد کهح ت بهح صهراحت اعهالم مهی    همهین منهوال، و  هرآر هه    

  "الددِّینِ  فِدی  إِكْدرَاهَ  الَ "ننذیرنهد  یها  بنذیرنهد  را اسهالم  کهح  اختیهار دارنهد   مهردم  و کهرد  اسهالم  پذیرت بح وادار را مردم

 ههر  .آیهد  بهح وجهود   آزادی و  هایت ر بها  نیهر  تربیهت  اسهت،  ترهتهح  صهورت  آزادی و ر هایت  بها  اسهالم،  پهذیرت  و تهی 

 سهو   بهح  را دیگهرار  هشهار،  و بها اجبهار   تهوار نمهی  .نیسهت  کارسهاز  ولهی  نمایهد،  اثهر  درهاهر است ممکن تهدید و هشار

-نمهی  محقهق  او در تربیهت  نیابهد،  رغبهت  و میهل  ههرد انگیهره،   کهح  مهادامد  زیهرا  سهاخت،  رهنمهور  هدایت و نیکو اخالق

 شود 

 بخواههد،  تهو  پروردتهار  م هؤْم ن ینَ  اتهر   یَکُونُهواْ  حَتَّهد  النَّهاسَ  تُکْهر ه   گَهَأَنهتَ  جَم یعًها  کُلُّه هتن  األَرن   ه هی  مَهن  نَآلمَه  رَبُّهکَ  شَها   وَلَون

 حیه آیهون ،  )؟ بیاورنهد  ایمهار  کهح  داریمهی  وا بهح اجبهار   مهردم را  تهو  آورنهد آیها  مهی  ایمهار  زمیننهد  در روی همح کسانی کهح 
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شود کح ایمار اجباری و رهنمور شدر بح راه راست بها اسهتفاده از زور اجبهار ههیچ     چنین برداشت می و از مضمور این آیح نیر

سودی ندارد و چح بسا از هرد کاهری برای دین مضرتر باشد چور هرد کاهر بح صورت آشکار کاهر است و همح از آر آتاهند ولهی  

های جبرار ناپذیری وارد نماید  در تربیت نیهر چنهین   ده و آسیدهرد دیگر در درور ایمار نیاورده و شاید هرید هاهرت را خور

 احوال و او ا  ترین سخت در حتد خویش، حکومت دورار در و داشتند تأکید حقیقت تربیتد این بر امیر است و حضرت

 ما علد گحملکت گر لد لی  و :هرمودندمی مردم بح خطاب ایشار .نکشاندند تربیت مسیر بح هشار و زور با را سیاسد، مردم

 خهود  بایهد  مهردم  کهح  بودنهد  موحدار معتقد انگارید پیشوا می ناخوت کح وادارم چیر  بح را شما کح نرسد مرا تکرهور؛

 بهح  وادار زور بهح  را کسهی  بخواههد  مربهی  اتر .آمد نخواهد دست ای بحنتیجح ترنح نهند، و تام تربیت مسیر در تا بخواهند

 تربیهت  .اسهت  مخالع تهدید و زور با آدمی رو، نماید، چور می مقاومت باشد، داشتح هت تیآماد متربی اتر نماید، تربیت

 تربیهت  بهرای  زمینهح  اسهبابی  و اثر عوامل بر چنانچح باشد  داشتح را تربیت پذیرت آمادتی هرد یا جامعح کح دارد اثر و تی

در کل در این بخش آیات  کر شده تاکید بهر اراده و   تاه ا دام بح تربیت نماید  آر برداشت را موان  باید نخست نیست، مساعد

 نمایند اختیار انسار داشتح و از اجبار و اکراه در امورات نفی می

 

 نتیجه گیری

تربیههت بههح معنههای رشههد و هرونههی و نمههو اسههتعدادها و هعلیههت بخشههی بههح اسههتعدادهای انسههار در راسههتای دسههت یههابی بههح  

ای بهرای پیشهرهت و تر هی و رسهیدر بهح نتهایج عهالی نیهاز بهح شههروندانی           جامعهح  باشهد و ههر  مهی  کما ت بایستح و شایستح

مطلههوب و خههوب دارد و داشههتن چنههین شهههروندانی نیههر مسههتلرم داشههتن مربیههانی آتههاه و ههههیت دارد کههح بههح دانههش و       

ههایی را بایهد   حاطالعات کاهی در امهر تربیهت مجههر باشهند  ولهی مربیهار بایهد از چهح مهواردی آتهاه باشهند و چهح راه و رویه             

اتخا  کنند؟ یکی از ایهن مهواردی کهح مربیهار بایهد از آر آتهاه باشهند آسهار تیهری و تسهاهل در تربیهت اسهت و بهرای ایهن               

منرور بح دامار بررتترین مربی و معلهت کهح همهار کهالم اهلل باشهد پنهاه بهرده، چهور براسهتی کتهابی اسهت کهح کلیهد همهح               

مههرتب  اسهتخراج شهده و دریههاهتیت کهح  هرآر بههح چهح زیبهایی بههح ایهن مو ههو          رمرههای دو عهالت در دسههتار اوسهت  آیهات    

ریهرار درسهی مها در برنامهح ههای درسهی و مربیهار مها بهح          اشاره نموده و آیات هراوانهی را در ایهن زمینهح یهاهتیت  اتهر برنامهح      

امهر بنها نهنهد و بهح وی تهی هها        طور عام در تربیت بح این امر اهتمام بورزند و برنامهح ههای درسهی و تربیتهی خهود را بهر ایهن       

ههها، تناسههد روت ههها و محتواههها توجههح نمههوده و برنامههح هههای تربیتههی بههر اسههاس اراده و اختیههار متربیههار تولیههد   و توانههایی

هههای آموزشهی از یههک سهو و توسههعح و پیشهرهت در تمههامی سهطو، زنههدتی     شهوند  طعها شههاهد پیشهرهت و توسههعح در نرهام    

 خواهیت بود 

 

 منابع

 ق1444 مرعشی، اهلل آیت ی کتابخانح  ت  ،64ج  ،البالغح نهج شر، ق  1444ابوحامد  ) الحدید، ابی ابن  1

، وانشناسهی کهود   روانشناسهی رشهد  مفهاهیت بنیهادی در ر       1388  )شهکوه سهادات  ، بنهی جمهال   ؛حدی، حسهن ا  6

 تهرار  جیحور

  5 13   مفهوم شناسی تربیت در  رآر کریت، راه تربیت، )1389احمدزاده، عالت  )  3

،  3)64 دورهنبهوی، هصهلنامح تعلهیت و تربیهت،      تربیهت  در آر مبهانی  و تسهامد  شهیوه    1318بها ری، خسهرو  )    4

  9-68 ص 

 بحارا نوار  5

 ، تهرار  دریاغحمشرب مهر  روشهای تربیت در نهج البال   1381، مصطفی  )دلشاد تهرانی  2

 مؤسسح چاپ و انتشارات دانشگاه تهرار   لهت نامح دهخدا، تهرار  1316دهخدا، علی اکبر  )  1

 نشرکتاب دهتر تهرار  ،القرآر دیغر یه المفردات ق  1444محمد  ) بن نیحس ،یاصفهان راغد  8

http://www.adinehbook.com/gp/product/9645150820/ref=sr_2_1000_4/121-9347524-5997090
http://www.adinehbook.com/gp/product/9649275347/ref=sr_1_1000_12/121-9347524-5997090


 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 949-926، صفحات 1441 بهار ،1 شماره ،8 دوره

921 

 

 سید محمد طاهر حسینی ، تهرار  انتشارات احسار) مترجت   صفوه التفاسیر، 1391  )محمدعلی صابونی،  9

 تفسیر المیرار، نشر بنیاد علمی و هکری عالمح طباطبایی   1312  )سید محمد حسین طباطبایی،  14

ههای درسهی و   بها نگرشهی بهر هراینهد طراحهی و تهدوین کتهاب       » درسهی  یهری ربرنامح   1386عصمتی پور، محمد  )  11
   تهرار  امیرکبیر «های اجرا روت

 موسسح انتشارات امیر کبیر، دو جلد تهرار  هرهنغ هارسد عمید،    1329  )عمید، حسن  16

  شباهنغ   هرهنغ توصیفی علوم تربیتی  تهرار1318) هرمهینی، محسن   13

 583، ا 3محی ، )دار احیا  الترا  العربی ، ج هیروزآبادی، القاموس ال  14

  رآر کریت  15

   حلت انتشارات  ت  پیامبر، پیام از پرتوی الفصاحح، نهج ، 1384) علی  هریدنی، کرمی  12

 انتشهارات  تههرار   کهاردار ،  محمهد  علهی  (متهرجت  تربیتهی،  علهوم  حهدود  و    معنها 1315میها ره  )  تاسهتور،   11

 سمت

 موسسح امام خمینی  ،  ت بیت دینی در جامعح اسالمی معاصرتر   1388  )تروه نویسندتار  18

 .بنگاه ترجمح و نشر کتاب   تهرار التحقیق هی کلمات القرآر الکریت،     1324  ) حسن مصطفوی،   19

 الرهرا  تهرار  هشتت، چاپ ،اسالم در تیترب و تیتعل   1325)ی  مرتض مطهری،  64

 551 ا ،هرار  صدرا، ت66   مجموعح آثار، ج 1383مطهری، مرتضی  )  61

 ، تهرار  صدرا62   مجموعح آثار، ج 1381مطهری، مرتضی  )  66

ی هههای درسههی جهراهیههای دوره بررسههی میههرار ارتبههای عمههودی محتههوای کتههاب    1389مقههام دوسههت، ابههوبکر  )  63

دیههدتاه دبیههرار و کارشناسههار شهرسههتار سردشههت،   از ریههری درسههیهههای برنامههحراهنمههایی، براسههاس شههاخ  

 کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمح طباطبایی  پایار نامح

 مشهد  پیام اندیشح  ریری درسی )راهنمای عمل  برنامح   1382ملکی، حسن  )  64

 معرههت، ر، آ معنهایی  آمهد  یپه  و تربیهت  یواژه  رآنهی  یریشهح  در کاوشهی    1385)حسهین    یهراده،  دمهه   65

 .59شماره  ،)ره  خمینی امام یپ وهش و یآموزش یمؤسسح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 949-926، صفحات 1441 بهار ،1 شماره ،8 دوره

926 

 

 

 

Philosophy of facilitation in education from the perspective of the 

Qur'an 
 

Seyed Ezzedin Mahmoudi
1*

, Alireza Bozorgzadeh
2
 

1-Master student of Payame Noor University of Karaj and director of Shahid Hosseinzadeh School in Klich village 

2- Doctor of Management, Lecturer of Payame Noor University, Karaj 

 

Abstract 

The present article explores the verses of the Qur'an on the subject of facilitating education from the perspective 

of the Qur'an. First, the above-mentioned issues have been mentioned about education in general and education 

from the Quran's point of view. "Softness is defined as dealing with someone." Accordingly, the relevant verses 

and verses whose meanings and interpretations were interpreted in such a way are extracted and divided into 

three categories: 1. Paying attention to the ability and characteristics of educators (individual differences). Use 

fluent language and use understandable methods and content. The authority and will of the instructor in the 

matter of education are placed and then each of the categories is explained and opened  
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