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بخش اّول

مبانی و كليات



٢

اهداف فصل: دانشجو بايد بتواند در پايان اين فصل:
١ــ چيستی تربيت در اسالم را توضيح دهد.

٢ــ حقيقت انسان از منظر اسالم را تبيين کند.
٣ــ نقش عقل و قلب را در تربيت  پذيری متربی تبيين کند.

٤ــ اهداف تربيت دينی را شرح دهد.
٥  ــ ابعاد تربيت دينی را توضيح دهد.

٦  ــ رويکرد بنيادين در تربيت دينی را تبيين کند. 

فصل اّول

مبانی تربيت اسالمی



٣
١ــ فخرالدين اسعد گرگانی، َويس ورامين

١ــ چيستی تربيت در اسالم

تربيت مجموعه ای از فعاليت ها و عملياتی است که برای رشد و به فعليت رسيدن استعدادهايی 
که خداوند در نهاد يک موجود قرار داده است، انجام می گيرد.

باغبانی که می خواهد گل پرورش دهد، زمين مناسبی را انتخاب می کند، خاک آن زمين را آماده 
می سازد، دانه های گل را در زمين می کارد، در زمان های معينی به آن ها آب می دهد؛ آن ها را در برابر 
گرما و سرما، و آفات محافظت می کند تا جوانه های گل از زمين سر برآورد، بزرگ و بزرگ تر شود، 

برگ و بار دهد و گل های زيبای خود را به معرض نمايش گذارد.
بکارد گل  چون  باغبان  برآردنبينی  گل  تا  خورد  غم  مايه  چه 
آببه روز و شب بود بی خورد و بی خواب دهد  گه  را  او  پيرايد  گهی 
رميده خوابش  او  بهر  از  خليدهگهی  دستش  او  خار  از  گهی 
بيند تيمار  همه  آن  اميد  بيند١به  بار  گل  او  به  روزی  تا  که 

تربيت انسان نيز مجموعه ای از فعاليت ها و عمليات يک مربی است، برای رشد و به فعليت  رسيدن 
استعدادهای خدا دادی نهفته در وجود وی.

تبيين
با توجه به توضيحات فوق، تربيت دينی دارای عناصر زير است:  

١ــ هدف موجود در خلقت انسان
٢ــ طرح و نقشه

٣ــ حرکت تکاملی و رشد يابنده درونی خود انسان
٤ــ فعاليت و کار مبتنی بر طرح «تربيت کننده» ، به نظر شما چرا؟

قرآن کريم، به جای کلمه ی «تربيت» از لفظ «هدايت» استفاده می کند و خداوند را هدايت کننده ی 
حقيقی موجودات می شمارد.

نام پروردگار وااليت را به پاکی بستای َسِبِّح اۡسَم َربَِّک اۡالَۡعلٰی 



٤

همان که آفريد و سامان بخشيد الَّذی َخَلَق َفَسّوٰی  
و همان که اندازه گرفت و هدايت فرمود َر َفَهدٰی   َوالَّذی َقدَّ

اعلٰی، ١ تا ٣
از قول حضرت موسی نيز می فرمايد:

گفت پروردگار ما کسی است که قاَل َربَُّنا الَّذی  
به هر چيزی خلقش را بخشيده َاۡعطٰی ُکلَّ َشۡیٍء َخۡلَقه و  

سپس هدايت کرده است. ُثمَّ َهدٰی   
طه، ٥٠

تفکر در آيات
از اين آيات، چه نکاتی را می توان استنباط کرد؟ سه نکته ی اصلی را بيان کنيد.

١ــ ………………
٢ــ ………………
٣ــ ………………

٢ــ ويژگی های انسان

چگونگی هدايت و تربيت هر موجودی ناظر بر دو حقيقت طراحی می شود:
الف) ساختمان وجودی و ويژگی های آن موجود.

ب) هدف و مقصد آن موجود.
و  او  وجودی  ساختار  است  ضروری  دريابيم،  را  انسان  تربيت  چگونگی  بتوانيم  که  اين  برای 
هدف هايی را که خداوند در نهادش قرار داده، بشناسيم و نقشه ی راه را مبتنی بر آن ها تنظيم کنيم. اين 

ويژگی ها عبارت اند از:
١ــ٢ــ بهره مندی از قوه ی عقل و خرد: انسان دارای قوه ی عقل و خرد است. با اين قوه 
می انديشد و واقعيت های پيرامون خود را شناسايی می کند. هم چنين با اين قوه خوبی ها را از بدی ها 
تشخيص می دهد و آن چه را خوب تشخيص داده، برمی گزيند. انسان در انجام کارهای خود از همين 



٥

توانايی بهره می برد؛ يعنی ابتدا درباره ی آن کار فکر می کند، سپس آن را انجام می دهد. 
است  انتخاب گر  و  مختار  موجودی  انسان  هم چنين  انتخاب:  و  اختيار  توانايی  ٢ــ٢ــ 
و اين قدرت اختيار ريشه در قدرت تعقل او دارد و همين قدرت تعقل به او اجازه می دهد هدف ها و 
راه های مختلف را شناسايی و سبک و سنگين کند و از بيان هدف ها و راه ها، هرکدام را که بهتر می يابد، 

برگزيند. در واقع، برگزيدن و انتخاب  کردن، پس از شناختن و تشخيص دادن امکان  پذير است.
از اين رو هر قدر که قدرت تفکر و تعقل رشد بيش تر می يابد، انتخاب ها درست تر و بهتر صورت 

خواهند گرفت و زندگی سامان بهتری خواهد يافت.
٣ــ٢ــ بهره مندی از کانون قلب: قلب يا دل، کانون عواطف و احساسات، دوستی ها و دشمنی ها، 
گرايش ها و سوق ها، گسستن ها و پيوستگی ها و تصميم گيری هاست. دل است که به چيزی يا کسی می پيوندد و 

يا از کسی يا چيزی می گسلد، تسليم حقيقتی می شود يا حقيقتی را رها می کند و به باطلی سر می سپارد. 
در واقع، قلب کانون تصميم گيری های ماست و به هر سو که رو کند، عمل و رفتار ما نيز به همان 

سو رو می کند.
رابطه ی قلب و عقل رابطه ی رونده ای است که چراغی قوی و پرنور به دست دارد. هرگاه قلب 
از چراغ عقل بهره می برد، در مسير درست قرار می گيرد و هرگاه از آن بهره نمی برد و آن را خاموش 
می کند به گمراهی دچار می شود و از مسير مستقيم منحرف می گردد. وقتی قلب گرفتار هوٰی و هوس 
به  ما  قلب  می خواهيم  اگر  کرد.  نخواهد  پيروی  عقل  از  باشد،  گذاشته  هوس ها  فرمان  به  سر  و  شده 
هدف های متعالی برسد و به راه های درست عالقه مند شود، بايد او را به گونه ای تربيت کنيم که تابع عقل 

باشد، نه تابع هوی و هوس.
از  مجموعه ای  دارای  خود  نهاد  و  سرشت  در  انسان  فطری:  گرايش های  وجود  ٤ــ٢ــ 
اساسی ترين  «پرستش»  و  اخالقی»  «خير  «زيبايی»،  «حقيقت»،  به  گرايش  است  متعالی  گرايش های 
گرايش های فطری انسان است١. انسان به طور فطری اين امور را دوست دارد و خواستار آن هاست و 

هنگام رسيدن به آن ها احساس لذت و شادابی می کند و رشد و کمال خود را در آن ها می بيند.
ُبعد  بدن  است.  روح  و  بدن  از  ترکيبی  انسان  وجود  انسان:  وجود  دو  ُبعدی   بودن  ٥  ــ٢ــ 
خود  به  مخصوص  نيز  تکاملش  و  رشد  و  دارد  را  خود  خاص  نيازهای  که  است  انسان  وجود  مادی 
متولد  مادر  از  که  کودکی  ماست.  وجود  مادی  ُبعد  نيازهای  جمله  از  غذا  و  لباس  مسکن،  است.  آن 
به  که  اين  تا  می شود  بزرگ تر  و  بزرگ  می کند؛  رشد  جسمانی  و  زيستی  مختلف  جهات  از  می شود، 

١ــ انسان در قرآن، استاد شهيد مرتضی مطهری، ص ٢٠



٦

مرحله ای می رسد که رشد اندام های جسمانی او متوقف می شود. پس از گذشت زمانی، اين اندام ها 
رو به فرسودگی می گذارد و ضعيف و ضعيف تر می شود تا اين که مرگ بدن فرا می رسد و فعاليت های 

زيستی متوقف می شود.
ُبعد روحی انسان نيز که مجرد از ماده است، نيازها و رشد و کمال خاص خود را دارد. آن چه 
درباره ی گرايش های فطری گفتيم، مربوط به همين ُبعد روحی است. حقيقت  جويی يک نياز روحی 
پيش می رود. هم چنين،  دست می يابد و  کمال  رشد و  درجه ای از  حقيقت به  کسب  با  انسان  است و 
کسب فضايل اخالقی يک نياز روحی است و هنگامی که انسان به اين فضايل آراسته شود، مراتبی از 

رشد را پيموده است.
ُبعد مادی و معنوی انسان پيوند محکمی با يکديگر دارند و به يکديگر کمک می کنند و در همديگر 
تأثير می گذارند. به طور مثال، رفع نيازهای مادی، به کمک دانش که يک امر معنوی و روحی است، 
ميسر است و بسياری از دانش های انسان نيز به کمک چشم و گوش و ساير ابزارهای حسی به دست 
می آيند. بدن سالم يا رنجور به سالمتی و نشاط يا رنجوری روح کمک می کند و شادابی يا غمگينی روح 

نيز در سالمتی يا بيماری بدن مؤثر است.

نمونه يابی
فهرستی از نمونه هايی که بيانگر ارتباط و پيوند ميان جسم و روح باشد، تهيه کنيد 

و درباره ی هريک از اين نمونه ها توضيح دهيد.

تأثير متقابل روح و بدن و همکاری دقيق ميان آن ها در رفع نياز يکديگر گويای اين نکته است که 
برنامه ای واحد برای تکامل هر دو الزم است و هر برنامه ای که به يک ُبعد وجود انسان توجه کند و ُبعد 

ديگر را فراموش نمايد، ناموفق و زيانبار خواهد بود.
٦  ــ٢ــ داشتن دو زندگی دنيوی و اخروی: بنابر تعاليم انبيا و داليل عقلی، عالوه بر زندگی 
در اين جهان، انسان ها زندگی ديگری در جهان آخرت پيش رو دارند که ثمره و نتيجه ی نحوه ی زندگی 
در اين جهان است. زندگی در جهان آخرت يک زندگی ابدی و جاودان است و مرگ و نيستی در آن 
راه ندارد. لذا برنامه ی تربيتی موفق ، برنامه ای است که انسان ها را برای زندگی سعادتمند در جهان 
آخرت آماده کند و توشه های مورد نياز آن را فراهم نمايد. اصل سعادت اخروی در گرو تربيت صحيح 

ُبعد روحی انسان و کسب کماالت و فضايل مربوط به آن است.



٧

بزرگوار  معصومان  و  کريم  قرآن  انسان:  در  اماره  نفس  و  لّوامه  نفس  وجود  ٧ــ٢ــ 
(صلوات الله عليهم) به ما می آموزند:

انسان دارای نفس لّوامه است که او را به سوی خوبی ها دعوت می کند و از بدی ها منع می نمايد.
انسان دارای نفس اّماره است که او را به سوی هوٰی و هوس های زودگذر و فانی فرا می خواند 

و از پيشرفت و کمال باز می دارد.
شيطان در کمين انسان است تا او را فريب دهد و زمينه های سقوط او در گناه را فراهم کند.

پژوهش
با مراجعه به قرآن کريم و روايات معصومان درباره ی ويژگی های فوق تحقيق کنيد 

و در اين زمينه مقاله ای ارائه نماييد.

٣ــ فرايند شکل گيری رفتار در انسان

برای اين که اعمال و رفتارهای اختياری از انسان سر بزند، فرايند خاصی در انسان طی می شود 
و عوامل خاصی در اين فرايند نقش دارند. به تعبير ديگر، فعل اختياری انسان گذرگاه خاصی دارد و 

بدون عبور از اين گذرگاه، فعل اختياری انسان معنا ندارد.
برای اين که انسانی را به سوی انجام دادن عمل خاصی هدايت و تربيت کنيم؛ به طوری که پس 
از تربيت، وی، آن عمل را با ميل و رغبت انجام دهد، بايد عواملی را که در فرايند انجام  دادن عمل 
نقش دارند و فرد را به تصميم گيری می رسانند، بشناسيم و با آن عوامل ارتباط برقرار کنيم. در فرايند 
تصميم گيری و انجام دادن عمل در انسان سه عامل نقش دارند که دو عامل آن، نقش علت و يک عامل 

نقش معلول و نتيجه را بر عهده دارد. اين عوامل عبارت اند از:
الف ــ دستگاه انديشه و تعقل: اين دستگاه که دستگاه ادراکی بشر است، وظيفه ی شناخت 
تشخيص  بدی ها  از  را  خوبی ها  و  می کند  شناسايی  را  واقعيت ها  دارد؛  عهده  بر  را  حقايق  درک  و 
و  پذيرش  و  دستگاه  اين  توسط  قبلی  شناخت  بدون  سربزند،  انسان  از  که  کاری  هر  هم چنين  می دهد. 
تصديق آن، انجام نمی گيرد. اقدام به کاری که هيچ شناختی از آن نداريم، ميسر نيست و نيز انجام دادن 

کاری که به هيچ وجه در آن فايده ای نمی بينيم، از ما سر نمی زند.
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پس اين دستگاه، وظيفه ی آگاهی دادن به انسان را بر عهده دارد، هم آگاهی درباره ی واقعيت هايی 
نظير گياهان، حيوان ها، آسمان ها، فرشتگان و خداوند، و هم آگاهی درباره ی خوبی ها و بدی هايی مانند 

عدل و احسان و جوانمردی و ظلم و بخل و خيانت.
بنابراين، عقل و خرد چراغ راه ما و روشنی بخش مسير و جهت ماست. با اين قّوه مسير درست 

را می يابيم و از گمراهی و ضاللت بيرون می آييم.
باز  دروغ پردازان  و  فريب کاران  سخنان  از  را  خدا  اوليای  و  انبيا  حق  سخنان  قوه  اين  با 

می شناسيم.
پيامبر اکرم (ص) می فرمايد:

«عقل نوری است که به وسيله ی آن انسان حق را از باطل جدا می کند.١»
به همين جهت امام کاظم عليه السالم عقل را «حجت خداوندی» معرفی کرده و به يکی ازيارانش 

به نام هشام فرموده:
ای هشام؛            يا ِهشام؛    يا ِهشام؛    

خداوند، بر مردم ِه َعلَی الّناِس    ِانَّ  لِّلٰٰ
دو حجت دارد: تَۡيِن     ُحجَّ

حجتی ظاهر و حجتی باطن ًة باِطنًَة   ًة ظاِهَرًة َو ُحجَّ ُحجَّ
اما حجت ظاهر ا الّظاِهُر     َفامَّ

رسوالن، انبيا و ائمه اند  ُة   ُسُل َو اۡالَ ۡنبياُء وَ  اۡالَئِمَّ َفالرُّ
و حجت باطن عقل ها می باشند.٢ ا الباِطنَُة َفاۡلُعقوُل   َو َامَّ

خداوند، در روز حساب به گناه کاران خطاب می کند که چرا: «به ندای عقل خود گوش نداديد 
و دعوت پيامبران و امامان را نپذيرفتيد؟» و آنان پاسخی ندارند که به خداوند بدهند.

بنابراين، اگر گناهی از کسی سر زد، نمی تواند آن را به عقل خود واگذارد و بگويد: «عقل من 
چنين تشخيص داد». عقل انسان را به گناه دعوت نمی کند. اين هوا و هوس بوده که فرد را به گناه 

فرا   خوانده و واداشته است.

١ــ ارشاد القلوب، ص ١٩٨
٢ــ اصول کافی، ج ١، ص ١٩   
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تفکر در حديث
کسی از امام صادق (ع) سؤال کرد: عقل چيست؟

فرمود: آن چيزی است که با آن خدا بندگی شود و بهشت به دست آيد.١
از اين حديث چه نتايجی درباره ی عقل می گيريد؟

می خواهد »،  مانند «دل بستگی»، «  دلم  جمله هايی  و  عبارت ها  با  ما  همه ی  قلب:  کانون  ــ  ب 
« دلدادگی» و «آدمی تابع دلش کار می کند» آشناييم. اين عبارت ها و جمله ها نشان می دهند که «قلب» 
مرکز  نهايت  در  و  سرباز  زدن  يا  تسليم  شدن  دشمنی  کردن،  يا  دوستی  کردن  گسستن،  يا  پيوستن  کانون 
تصميم گيری است. حتی شناخت و معرفتی که عقل در اختيار انسان قرار می دهد، اگر مورد پذيرش 
قلب واقع شود و قلب تسليم آن حقيت گردد، فايده  بخش است. چه بسيار حقايقی که عقل به خوبی آن ها 
را تشخيص داده و ما را به آن ها راهنمايی کرده اّما به علت اين که قلب تسليم آن حقايق نشده و با آن ها 
پيوند برقرار نکرده، در مقابل آن ها ايستاده ايم و با آن ها مخالفت ورزيده ايم. و چه بسيار امور باطلی که 

عقل به بطالن آن ها خبر داده اّما هم چنان به آن ها دل بسته ايم و قلبمان تسليم آن ها شده است.

ارزيابی خود
درباره ی دل بستگی های خود تأمل کنيد تا دريابيد که در کدام يک از آن ها ميان 

عقل و قلب هماهنگی وجود ندارد.

تسليم حقيقت شدن قلب و التزام به آن و شوق و حّب به آن، «ايمان» ناميده می شود. بنابراين اگر 
عقل خوبی کاری را تصديق کرد و قلب تسليم اين حقيقت شد و بدان حب و شوق پيدا کرد؛ يعنی به آن 

ايمان آورد، آن کار را انجام خواهيم داد. پس «شناخت» کار عقل و «ايمان» کار قلب است.
در اين جا بايد به چند نکته توجه کنيم:

الف) گاهی ممکن است به چيزی ايمان داشته باشيم که عقل ما آن چيز را ناپسند شمارد. در اين 
صورت ميان «قلب» و «عقل» ما اختالف است اّما چون همواره آدمی به آن سو می رود که دلش می رود، 
راهنمايی عقل را ناديده می گيرد و به فرمان دل عمل می کند. دل، در مواردی از هوٰی و هوس پيروی 

می کند و شهوت و غضب را بر خود حاکم می کند و از تابعيت عقل بيرون می رود.

١ــ اصول کافی، ج ١، ص ١١
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ب) درست است که ما اکنون کلمه ی «ايمان» را برای ايمان به خدا، آخرت، پيامبر و دين اسالم 
ديگری  ايمان، می تواند به هر چيز  ندارد.  بزرگ اختصاص  کار می بريم اّما اين کلمه به اين حقايق  به 
تعلق بگيرد، زيرا ايمان، همان تسليم و التزام قلبی و حب و شوق قلبی به يک حقيقت يا يک کار يا يک 
راه است. کسی که اهل مطالعه است، قلبًا به اين کار عالقه پيدا کرده و ملتزم به آن است. کسی هم که 

سيگار می کشد، قلبش تسليم اين کار شده و بدان حب و شوق پيدا کرده است.
پس ايمان ممکن است به يک حقيقت متعالی، خوب و ارزشمند تعلق بگيرد يا به يک امر باطل، 
زشت و بی ارزش. بايد توجه کنيم که به چه چيزی ايمان داريم و دل بسته ايم. دل ما رو به سوی کجا و 

چه کسی دارد و قبله گاهش کيست؟ خدا يا شيطان، حق يا باطل؟
قرآن کريم می فرمايد:

آيا ننگريستی به کسانی که َالَم تََر ِالَی الَّذيَن   
بهره ای از کتاب به آن ها داده شده اوتو نَصيًبا ِمَن اۡلِکتاِب  

که به بت و طاغوت ايمان می ورزند ……  ُيؤِۡمنون بِاۡلِجۡبِت َو الّطاغوت … 
نساء، ٥١

خداوند، در اين آيه، کلمه ی ايمان را برای کسانی به کار برده که بت می پرستند و مطيع طاغوت اند. 
البته چون در بيش تر موارد، کلمه ی ايمان، برای ايمان به خدا و دين خدا به کار می رود، وقتی به کسی «مؤمن» 

می گوييم، منظورمان کسی است که به خدا و دين الهی ايمان دارد و از باطل و گمراهی به دور است.
ج ــ اعضا و جوارح: ما هر عملی را به وسيله ی اعضا و جوارح خود انجام می دهيم. دست، 
مطالعه  به  که  کسی  هستند.  کارهايمان  انجام  در  ما  ابزار  اعضا،  ساير  و  دهان  زبان،  گوش،  چشم،  پا، 
عالقه مند است، بيش تر از چشم خود کمک می گيرد و مطالعه می کند. کسی که به تصويرگری دل بسته 
است، بيش تر از چشم و دست خود بهره می برد؛ و کسی که غذای مورد عالقه اش را ميل می کند، از 

دست و چشم و دهان خود استفاده می کند.
پس فرايند انجام يک عمل در انسان به اين گونه است:

عقل، می فهمد و تشخيص می دهد: علم
قلب تسليم می شود و عالقه مند می گردد: ايمان

اعضا و جوارح انجام می دهند: عمل
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١ــ٣ــ رابطه ی ميان عقل و قلب و اعضا
اين سه عامل در يک ديگر تأثير متقابل دارند و همديگر را تقويت می کنند. وقتی عقل مفيد بودن 
کاری را درک و تصديق کرد، هر قدر اين علم قوی تر و يقينی تر باشد، گرايش قلب به آن کار بيش تر 
می شود و به انجامش راغب تر می شود. هم چنين وقتی کسی کاری را انجام داد و فايده ی آن را لمس و 
تجربه کرد، اين تجربه هم شوق و رغبت او را به انجام مجدد آن کار بيش تر می کند و يقين او را افزايش 

می دهد؛ يعنی هم بر قلب و هم بر عقل تأثير می گذارد.

شناخت و تصديق                     ايمان   عقل                  قلب

تصديق خوبی                  ايمان به خوبی 

عمل   اعضا و جوارح

٣ــ جهاد در راه خدا:  
....                       ....   

....

٢ــ نماز:  
....                       ....   

....

عدل                              عدل مصداق ها:      

مراعات عدل                              

١ــ عدل:  

ذکر نمونه
متقابل  رابطه ی  اين  از  نمونه هايی  و  کنيد  مرور  را  خود  شخصی  تجربه های  ١ــ 

را بيابيد.
٢ــ آيا مواردی در زندگی شما بوده که ابتدا کاری را تجربه کرده باشيد و سپس 

متوجه خوبی يا بدی آن عمل شده باشيد؟
پيدا  گرايش  داده،  تشخيص  خوب  عقل،  که  چيزی  آن  به  همواره  قلب  آيا  ٣ــ 

می کند؟ آيا نمونه ای برای نظر خود سراغ داريد؟
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٤ــ مراتب تربيت
همان طورکه در چيستی تربيت دينی گفتيم،هدف غايی و نهايی تربيت دينی، شکوفايی و فعليت 
يافتن همه ی استعدادهای فطری و خدادادی انسان به طور متوازن و همه جانبه است؛ که به آن کمال يا 
تقرب الی اللّٰه نيز می گويند. اين هدف جز با پيمودن راهی که خدای متعال به ما نشان داده و نام آن را 
«اسالم» گذاشته است، ميّسر نيست. هر مربی برای رسيدن به اين هدف غايی بايد دو کار اساسی زير را 

محور فعاليت های تربيتی خود قرار دهد:
و  ويژگی ها  مجموعه ی  با  متناسب  الهی،  تقرب  مسير  و  کمال  راه  شناساندن  ــ  الف 
شرايط مخاطب: يک مربی دينی، در برنامه ريزی خود تالش می کند متناسب با توانايی ذهنی و رشد 
عقلی مخاطب در سنين مختلف، به تدريج وی را با حقايق دينی آشنا کند؛ به گونه ای که مخاطب با قدرت 
تعقل و تفکر خود اين حقايق را بپذيرد؛ به درستی آن ها پی ببرد و نسبت به ساير نظرها و راه هايی که در 
پيرامون او مطرح است، آگاهی يابد و با ِخَرد خود تصديق کند که: «َاِۡالۡسالُم يَۡعلوا َو ال يُعلٰی َعلَيه؛ اسالم 

برترين راه است و هيچ راهی برتر از آن نيست».
ب ــ فراهم کردن زمينه ی مناسب برای رسيدن مخاطب به مراتبی از ايمان قلبی نسبت 
به راه کمال: مربی تالش می کند هم از طريق عمق بخشی به تفکر و تعقل مخاطب درباره ی دين و هم از 
روش های ديگر، قلب مخاطب را نيز مجذوب و تسليم راه الهی کمال و رستگاری کند و شوق عمل به 

اين راه را در وی تقويت کند، به طوری که انگيزه ی قدم گذاشتن در راه را در وی پديد آورد.
با تحقق اين دو هدف، مترّبی به سوی عمل و انجام وظايف گام برمی دارد و متناسب با شناخت و 

ايمانی که کسب کرده به سوی خوبی ها حرکت می کند و مسير کمال را می پيمايد.
در  و  می گذرد  قلب  و  عقل  معبر  دو  از  می زند،  سر  انسان  از  که  عملی  و  رفتار  هر  که  شد  بيان 
صورت پذيرش عقلی و تسليم و ايمان قلبی، رفتاری از کسی بروز می کند و عملی را انجام می دهد. 
از  جامعه  در  عادالنه  رفتاری  و  کند  مراعات  را  اجتماعی  عدالت  فردی  می خواهيم  اگر  مثال،  به طور 
قلب  و  عقل  باشند.  داشته  را  عادالنه  زندگی  و  عدل  پذيرش  آماده ی  او  قلب  و  عقل  بايد  سرزند،  او 
انسان چونان مزرعه ای اند که نهال همه ی ابعاد تربيت در آن کاشته می شوند؛ آبياری می گردند و به ثمر 
می رسند. بنابراين آماده سازی مزرعه ی عقل و قلب بر هر کار ديگر تربيتی اولويت دارد. تا عقل و قلب 

پذيرای مقدم خوبی ها و زيبايی ها نباشند، هيچ کدام از ابعاد تربيتی در وجود ما متجلی نخواهد شد.
از زاويه ای ديگر، عقل مانند چراغی است که راه به فعليت رسيدن استعدادها در هريک از ابعاد 
را شناسايی می کند و قلب مرکز توليد انرژی برای حرکت در راهی است که عقل روشن کرده است. 
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هرقدر نورافشانی عقل قوی تر باشد، راه بهتر شناخته می شود و هرقدر نيروی محرکه ی قلب بيش تر 
باشد، حرکت در مسير سريع تر و طوالنی تر خواهد بود.

از همين جا متوجه نقش مهم عقل در تربيت می شويم؛ اگر عقل، تربيت نشده باشد و ُبعد عقالنی 
انسان به فعليت نرسيده باشد، چگونه قلب تسليم راه حق شود وبدان گرايش پيدا کند؟ آيا در آن صورت، 

قلب تسليم بيراهه ها و گمراهی ها نخواهد شد و در وادی های ضاللت سرگردان نخواهد ماند؟
از همين روست که تربيت عقالنی مهم ترين ُبعد تربيت است و موفقيت در آن ساير ابعاد تربيت را 

نيز ممکن می کند و غفلت از آن نيز به عدم رشد و شکوفايی آن ها منجر خواهد شد.
اکنون به چگونگی تربيت عقل و قلب می پردازيم و شيوه های تربيت هريک را بيان می کنيم:

١ــ٤ــ تربيت عقل
عقل کانون روشنگری، هدايت، استدالل و منطق است. فکر، انديشه، دورانديشی، حسابگری، 
علم و فلسفه از تجليات عقل است. خواهش ها و آرزوهايی مطلوب است که با راهنمايی عقل باشد.١

اميرالمؤمنين علی عليه السالم يکی از هدف های تربيتی بعثت انبيا را شکوفايی عقل می شمارد 
و می فرمايد:

«… َو يُـثيروا لَهم دفاِئَن الُعقول٢ …     و توانمندی های عقل های آنان را به فعليت رسانند».
امام کاظم عليه السالم نيز ضمن تأکيد بر همين نکته، به يکی از يارانش به نام هشام می فرمايد:

«ياهشام، ما بعث اللُه انبياءَه و ُرُسلَه ِالی عباده ِاالّ ليعقلوا عن الله. فاَحسنُهم استجابًة 
احسنُهم معرَفًة و َاعلُمهم باَمرالله احسنُهم عقالً و اکَملُهم عقالً َارَفُعُهم درجًة فی الدنيا واآلخرة، 
ُسُل واۡالَ ۡنبياُء َو  ا الّظاِهُر َفالرُّ ٌة باِطنٌَة، َفامَّ ٌة ظاِهَرٌة َو ُحجَّ تَيِن: ُحجَّ يا هشام، ِانَّ لّلٰه علی الناس حجَّ

ا الباِطَنُة َفاۡلُعقوۡل.٣» ُة َو َامَّ اۡالَئِمَّ
« ای هشام خداوند انبيا و رسوالنش را به سوی بندگانش مبعوث نکرد؛ مگر برای اين که درباره ی 
خداوند تعقل کنند. کسانی بهتر دعوت انبيا را اجابت می کنند که معرفتشان بهتر است و کسانی به امر 
خداوند داناترند که بهتر تعقل می ورزند و آنان که عقلشان کامل تر است، درجاتشان در دنيا و آخرت 
باالتر است. ای هشام، خداوند دو حجت بر مردم دارد: حجتی ظاهر و حجتی باطن. حجت ظاهر 

همان رسوالن و انبياء  و ائمه هستند و حجت باطن همان عقل است ».
١ــ بيست  گفتار، استاد شهيد مرتضی مطهری، مقاله ی عقل و دل

٢ــ نهج البالغه، خطبه ی اول                               ٣ــ کافی، ج ١، چاپ اسالميه، ص ٢٥
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داستان زيبايی را اميرمؤمنان بيان کرده که معنايی عميق در آن است. ايشان فرمود: «جبرئيل بر 
حضرت آدم (ع) فرود آمد و به وی گفت: ای آدم، من مأمورم که تو را ميان سه چيز مخّير سازم تا از 
ميان آن ها يکی را انتخاب کنی. حضرت آدم سؤال کرد: ای جبرئيل، آن سه کدام اند؟ جبرئيل گفت: 
عقل، حيا، دين. آدم گفت: عقل را برگزيدم. جبرئيل به حيا ودين گفت که پس شما برگرديد و او را 
وانهيد اّما آنان گفتند: ای جبرئيل ما دستور داريم که همواره عقل را همراهی کنيم و در همان جا باشيم 

که او هست. جبرئيل نيز پذيرفت و گفت: اختيار با شماست؛ و باال رفت»١.
از اين حديث درمی يابيم که هرکس از عقلش پيروی کند، اهل حيا و دينداری خواهد بود و اگر 
کسی در مسير بی حيايی و بی دينی قدم برمی دارد، بايد بدانيم که عقل را چراغ راه قرار نداده و در وادی 

جهالت حرکت کرده است.
١ــ١ــ٤ــ ثمرات تربيت عقل

برای شناخت بهتر ثمرات تربيت عقالنی به کالم پيشوايان خود مراجعه می کنيم و در برخی از 
اين سخنان می انديشيم:

سرچشمه ی  عقل  است.  عقل  انسان  هستی  «ستون  می فرمايد:  نيز  عليه السالم  صادق  امام 
زيرکی، فهم، حافظه و دانش است. انسان با عقلش به کمال می رسد و همين عقل راهنما و بينايی بخش 
و کليد کار اوست. آنگاه که عقلش از نور خود مدد رسان باشد، دانشمند و حافظ و ذاکر و زيرک و 
با فهم شود. در اين صورت است که پاسخ به «چگونه»، «چرا» و «کجا» را بداند. خيرخواه و بدخواه 
خود را بشناسد. و آن گاه که اين را شناخت، مسير خود و پيوند و جدايی خود را بداند در توحيد الهی 
و قبول فرمانبرداری از او اخالص ورزد و وقتی چنين کند، گذشته ها را جبران نمايد و بر آينده ی خود 
مسلط گردد و بداند که اکنون در چه وضعی است، برای چه در اين جاست، و از کجا بدين جا آمده و به 

سوی کجا می رود. اين ها همه از تأييد عقل است.»٢
اين حديث جايگاه عقل در تربيت دينی را به روشنی و کمال به ما نشان می دهد. توضيح می دهد 

که شکوفايی عقل سبب چه خصلت ها و فضايلی در انسان می شود.

١ــ همان، ص ١٦
٢ــ ِدعاَمُة االنسان العقل، والعقُل منه الِفطنُة والفهُم و الحفُظ والعلُم، و بالعقل يَکُمُل، و هو دليلُه و ُمبصُرُه و مفتاُح َامره، فاذا کان تَأييد 
ُه، فاذا َعَرَف ذلك َعَرَف َمجراه و  عقِلِه من النور کان عالما حافظا ذاکرًا فَِطنًا فَِهًما، فعلم بذلك کيف و ِلَم و َحيُث، و َعَرَف َمن نََصَحُه و َمن َغشَّ
موصوَلُه و مقصوَلُه َاخلََص الوحدانيَة للّه و االقراَر بالطاعِة، فاذا فََعَل ذلك کاَن مستدرکًا ِلمافاَت و وارًدا علٰی ما هو آٍت، يَعِرُف ما هو فيه و ِالَِیّ 

ُه ِمن تأييد العقل.  کافی، ج ١، ص ٤٨ شیٍء هَو ٰهُهنا، َوِمن أيَن يَۡأتيِه و ِالی ما هو صائـٌر، و ذلک کُـلـُّ
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استخراج
ثمرات تربيت عقالنی را که در اين حديث آمده استخراج کنيد و مانند دو نمونه ی 

زير در يک جدول تنظيم نماييد: 
١ــ دادن کليد تصميم ها و فعاليت ها به عقل   ٢ــ افزايش قدرت بصيرت و بينايی

تطبيق
احاديث،  برخی  به  مراجعه  با  اسالم،  در  تربيت  و  تعليم  کتاب  در  مطهری  استاد 

ثمراتی به شرح زير را برای تربيت عقالنی ذکر می کند:
١ــ توانايی در غربال  کردن انديشه ها

٢ــ آخربينی و آينده نگری
٣ــ توأم شدن علم با عقل

٤ــ آزاد  شدن عقل از عادات بد اجتماعی و سنت های ناپسند
٥  ــ دنباله روی نکردن از اکثريت و مقّلد جمع نبودن

٦  ــ تأثير ناپذيری از قضاوت ديگران
٧ــ رهاشدن عقل از چنگال شهوت و غضب

٧ــ تحت تأثير احساسات واقع نشدن
٩ــ عادت به پيروی از دليل و منطق

١٠ــ حاکميت عقل در تصميم گيری ها و انتخاب ها

عبارت هايی که استاد از آن ها بهره گرفته به شرح زير است:
١ــ پيامبر اکرم (ص):

ۡر عاقبَتُه.١ ـَّ اذا َهَمۡمَت بامٍر فتدب
فی  وَ اۡلَفۡهِم  َاۡهَل  اۡلَعۡقِل  َر  بَـشَّ تَعالٰی  َو  تَباَرَك  ِانَّ الله  ِهشام  يا  (ع):  کاظم  امام  ٢ــ 

ِبعوَن َاۡحَسَنُه … « زمر، ٢٠»٢ ۡر ِعباِد الذين يَۡسَتِمُعوَن الَقوَل فََيتَّ ِکتاِبـِه فقال «فَبَِشّ
٣ــ امام کاظم (ع): يا ِهشام ثُـمَّ بَـيََّن َانَّ اۡلَعۡقَل َمَع اۡلِعلم٣…

١ــ بحاراالنوار، ج ٧٧، ص ١٣٠
٢ و ٣ ــ کافی، ج ١، چاپ اسالميه، ص ٢٠ به بعد (حديث ١٢ کتاب عقل و جهل)
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٤ــ امام کاظم (ع): يا ِهشام ثُـمَّ َذمَّ الذيَن ال يَعِقلون فقال: « َو ِاذا قيَل لَُهُم َاتِّبعوا 
ِبُع ما َاۡلَفينا َعلَيـِه آباَءنا َاَولَو کاَن آباُءهُم ال يَۡعِقلون َشۡيئًا َو ال يَۡهَتدون  ما َانَزَل اللُّٰه قالوا بَـل نَـتَّ

« بقره ١٧١ »١
٥  ــ امير مؤمنان (ع): ال تَۡسَتۡوِحشوا فی طَريِق الُهدٰی ِلِقلَِّة َاۡهِلِه.٢

٦  ــ امام کاظم (ع): يا ِهشام ثُـمَّ َذمَّ اللُّٰه اۡلَکثَرَة فقال: «َو ِان تُِطۡع َاکثََر َمۡن فی االرِض 
يُِضلّوك َعن َسبيِل اللِّٰه … «انعام، ١١٧»٣

٧ــ امام کاظم (ع): يا ِهشام لَوکاَن فی يََدَك َجوَزةٌ َو قال الناُس فی يَِدك لُؤلُؤَةٌ ما 
ما  َّها جوَزةٌ  الناُس اَ ن و قاَل  َّها َجۡوَزةٌ، و لوکان فی يَِدَك لؤلؤةٌ  کان يَنفُعَك وَ    َانَت تَـۡعلَُم اَ ن

َّها لؤلؤةٌ. َك َو َانَت تَعلَُم اَ ن َضرَّ
اکنون ثمراتی را که استاد مطهری بر شمرده است، بر اين احاديث تطبيق دهيد و 

بگوييد که از هر حديث چند مورد از آن نتايج به دست می آيد؟ آن ها را مشخص کنيد.

کار عقل چيست که چنين جايگاهی دارد؟
بر  «حقيقت»  يا  «حق»  است.  «باطل»  از  آن  جداکردن  و  «حق»  شناخت  عقل  قّوه ی  کار 
فرشتگان،  متعال،  خدای  مانند  است؛  جهان  واقعيت های  و  هستی  همان  اّول  قسم  است:  قسم  دو 
يعنی  است»؛  حق  متعال  «خدای  می گوييم:  وقتی  حيوانات.  و  گياهان  خورشيد،  ماه،و  آسمان، 
واقعيت دارد و هست، يا می گوييم: « فرشتگان و آسمان ها حق اند »؛ يعنی اين ها موجودند و واقعيت 
دارند. روشن است که باالترين حق، خداست؛ زيرا او باالترين واقعيت و به وجود  آورنده ی همه ی 

موجودات است.
در کاربرد ديگر، «حق» به معنی هر چيز ارزشمند و خوب است، در مقابل هر امر بی ارزش و بد. 
مثالً؛ راست گويی، انصاف، عدالت و امانت داری، خوب و حق است اّما دروغ گويی، بی انصافی، ظلم 

و خيانت در امانت، بد است.

١ــ کافی، ج ١، چاپ اسالميه، ص ٢٠ به بعد (حديث ١٢ کتاب عقل و جهل)
٢  ــ نهج البالغه، خطبه ٢٠١

٣  ــ کافی، ج ١، چاپ اسالميه، ص ٢٣
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مقايسه
کلمه ی «باطل» را با دو معنای حق مقايسه کنيد معنای آن را توضيح دهيد و برای 

هرکدام مثال هايی بزنيد.

بنابراين عقل انسان ها بايد از دو جهت رشد کند و پرورش يابد:
اّول: از جهت درک و شناخت واقعيت های هستی و معرفت نسبت به خالق و مخلوقات او.
دوم: از جهت درک و شناخت خوبی ها و فضيلت ها و کارهايی که مورد رضايت خداست.

هر قدر که قوه ی عقل پرورش يابد و شکوفا شود، انسان عميق تر جهان را درک می کند و به 
هدف های آن پی می برد و نيز خوبی هاو فضيلت ها را بهتر می شناسد و آن ها را از هم جدا می کند.

٢ــ١ــ٤ــ چگونگی تربيت عقل
اکنون، سؤال اين است که چگونه عقل را تربيت کنيم تا رشد يابد و شکوفا شود و روشنی بخش 

زندگی گردد؟
شکوفايی عقل در گرو سه اقدام زير است که به طور همزمان و همراه با هم بايد صورت گيرد:

١ــ تمرين منطق تفکر و آموختن مهارت ها و روش های فکر  کردن
٢ــ ايجاد زمينه برای عادت کردن به تفکر و لذت بردن از فکر کردن.

٣ــ ايجاد زمينه برای تقويت تقوای فطری به منظور برداشتن موانع فکرکردن.

اقدام اّول: کودک، از هنگامی که پا به اين جهان می گذارد، و شايد از وقتی که وجودش در 
رحم مادر کامل می شود، فکرکردن را آغاز می کند و به طور فطری قواعد ساده ی تفکر را به کار می برد. 
انجام  را  خود  کارهای  فکر کردن  با  و  است  متفکر  موجودی  نخواهد  چه  و  بخواهد  چه  انسان  يعنی 
می دهد. تفکر ضوابطی دارد که ذهن به طور طبيعی آن را رعايت می کند؛ همان طور که ساير دستگاه های 
بدن ما يک طرز کار طبيعی و معّينی دارند. علم منطق شناخت طرز کار دستگاه انديشه را بر عهده دارد 
و ما را به نحوه ی کار آن آشنا می کند و نشان می دهد که اگر به صورت دقيق از قواعد و ضوابط تفکر 

کمک بگيريم، کمتر دچار اشتباه می شويم.
هر قدر مسائل و موضوعات تفکر عميق تر و گسترده تر می گردند، تفکر و قوانين آن نيز پيچيده تر 
می شود و رعايت آن نيز مشکل تر می گردد. در اين مرحله آموختن قواعد تفکر و تمرين آن ها ضروری 
می شود. عالوه بر اين، مهارت ها و روش هايی وجود دارد که ذهن را آماده ی فکر  کردن می کند. آموختن 
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ثمربخش تر يا  بهتر و  مطالعه ی  برای  امروزه  روش هايی که  مانند  است؛  مدد رسان  اين راه  نيز در  آن ها 
روش هايی که برای پژوهش و آزمايش دقيق تر رايج شده است.

البته اين بدان معنا نيست که ما از همان ابتدا منطق تفکر را در يک برنامه ی مشخص و جداگانه 
به کودکان آموزش دهيم، بلکه شخص مربّی بايد، ضمن آشنايی خودش با اين منطق، در همان ارتباط 
روزانه با کودک و هنگام طرح موضوعات مختلف و روزمره در حّد توانايی کودک، درست فکرکردن را 
با او تمرين کند و به رشد تفکر و تعقل وی ياری رساند. تعقل، مهارتی است که از ابتدای کودکی آغاز 

می شود و روز به روز پيچيده تر و گسترده تر می گردد و نياز به آموزش آن نيز ضروری تر می شود.١
اقدام دوم: اين اقدام که به اقدام اّول وابسته است، فراهم کردن زمينه و بسترسازی برای عادت 
به تفکر است. پدر و مادر، در محيط خانه، و مربيان و معلمان، در محيط مدرسه وظيفه دارند اين بستر 
و زمينه را فراهم کنند که هم کودک خود به تفکر احساس نياز کند و هم فوايد و ثمرات آن را ببيند و 

لذت ببرد و همين موضوع سبب شود که به فکر  کردن عالقه مند شود.
از آن جا که خداوند بذر تفکر و استعداد آن را در بدو تولد در وجود هر انسانی قرار داده، کافی 
برنامه ی  ارائه ی  با  سپس  بردارند،  کودک  مسير  از  را  تفکر  موانع  اّول  وهله ی  در  معلم  و  مربی  است 
صحيح و تفکر   برانگيز آن را آبياری کنند. سخنانی که پيشوايان ما درباره ی ارزش تفکر فرموده اند، به 

اين منظور بوده که عادت به تفکر را در ما به وجود آورند. 

استنباط
سخنان فراوانی ازاميرمؤمنان عليه السالم درباره ی عادت به تفکر نقل شده است، 
و  فکر کردن  عقل  «ريشه ی  است».٢  فکر  عبادت  «برترين  فرموده اند:  که  اين  جمله  از 
ميوه ی آن سالمتی است».٣« با تکرار تفکر شک از بين می رود»٤ «خوشا به حال کسی که 

قلبش به فکر عادت کرده و زبانش به ذکر»٥.

« طوالنی بودن تفکر عواقب و نتايج برنامه ريزی ها را اصالح می کند ٦. « کسی که 
١ــ اين موضوع، امروزه تحت عنوان «آموزش فلسفه به کودکان» مطرح شده است. البته بايد توجه داشته باشيم که تفکر منطقی و 
فلسفی با خوِد فلسفه متفاوت است و نيز توجه داشته باشيم که آن چه امروزه از غرب در اين زمينه ترجمه شده، مبانی خاص خود را دارد که 

نيازمند نقادی جدی است.
٢ــ غرر الحکم و دررالکلم، چاپ دانشگاه تهران، ج ٢ ص ٣٨١.

٣ــ همان، ص ٤١٧.                                   ٤ــ همان، ج ٣، ص ٢٢٠           
٥ــ همان، ج ٤، ص٢٣٩                              ٦ ــ همان، ج ٤، ص ٢٥٩
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تفکر طوالنی دارد، نظرش خوب و درست است »١. « آن کس که زياد می انديشد عاقبت 
نيکويی دارد» ٢. « آن کس که انديشه ی طوالنی دارد، بصيرت نيکويی به دست می آورد »٣. 

« هيچ عبادتی مانند تفکر نيست »٤. «آن کس که فکر ندارد، اهل بصيرت نيست »٥.
در اين سخنان بينديشيد و مهم ترين نتايجی را که به دست می آوريد، بنويسيد:

 ................................................. الف: 
 ................................................... ب:
ج:.................................................... 

شکوفايی آن،  بستر سازی برای  زمينه برای رشد تقوای فطری کودک و  ايجاد  اقدام سوم: 
مهم ترين عامل در شکوفايی عقل است. اگر تقوا در وجود شخصی بميرد و به خاموشی گرايد، تعقل 
او نيز می ميرد و خاموش می شود، چرا؟ چه رابطه ای ميان تقوا و تعقل است؟ اصوًال تقوا چيست که 

حتی برای کودکان نيز وجود آن ضروری است؟
ابتدا بايد توجه کنيم که تقوا يک خصلت و فضيلت قلبی است و جايگاه آن قلب می باشد. قرآن کريم 

می فرمايد:
هرکس شعائر خدا را بزرگ شمارد … َو َمۡن ُيَعِظّۡم َشعائِرَ  الّلِٰه  

همانا اين، از تقوای دل هاست َفِانَّها ِمۡن َتۡقَوی اۡلُقلوِب  
درباره ی حقيقت تقوا، در مبحث تربيت قلب سخن خواهيم گفت. در اين جا فقط به يکی از 
و  خاضع  حقيقت  برابر  در  است،  فضيلت  اين  دارای  که  کسی  می گوييم  و  می کنيم  اشاره  تقوا  ثمرات 
تسليم است و آن را دوست دارد و در طلب آن است. همين امر به عقل اجازه می دهد که حقايق را 

دريابد و تشخيص دهد.

٢ــ٤ــ تربيت قلب
در صفحات قبل گفتيم که قلب کانون وجود آدمی است و هرجا که قلب رود، انسان نيز به همان 
جا می رود. هم چنين گفتيم که «ايمان» از صفات و حاالت قلب است. اگر قلب انسان به خوبی کاری 
ايمان آورد، آن کار از انسان سرخواهد زد. اگر عقل کاری را خوب تشخيص دهد اّما قلب به آن کار 

٢  ــ همان، ج ٥، ص ٢١٤.                          ١  ــ غررالحکم و دررالکلم، چاپ دانشگاه تهران، ج ٥، ص ١٥٥.                      
٤  ــ همان، ج ٦، ص ٣٤٨.                       ٥  ــ همان، ج ٦، ص ٤٠١. ٣  ــ همان، ج ٥، ص ٢٧٢.    
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ايمان نياورد و دلبسته ی آن کار نشود، چنين کاری از انسان سر نخواهد زد.
به همين جهت تربيت قلب برای ايمان  آوردن به خوبی ها، زيبايی ها و حقايق و گرايش و عالقه مندی 
و حّب به آن ها بسيار اهميت دارد. حتی اگر قلب از مسير دوستی و عشق به زيبايی ها و حقايق خارج 
شود و به زشتی ها و اوهام عالقه مند شود، کار را بر عقل نيز مشکل می کند و مانع عمل آن می گردد. 

در همين مورد است که فرموده اند:
دوستی افراطی به يک چيز انسان را کور و کر می کند. ۡیِء ُيۡعمی و ُيِصمّ  ُحبُّ الشَّ

امور  و  اشيا  به  افراطی  دوستی های  مقابل  در  تعقل اند،  و  تفکر  ابزار  از  که  شنوايی  و  بينايی 
کوچک و ناچيز، توانايی خود را از دست می دهند. مثًال اگر کسی به شخصی دل بست و اين دل بستگی 
با راهنمايی عقل و خرد وی نبود، ديگر عيب او را نمی بيند يا حتی عيبش را خوبی تصور می کند. به 
همين جهت قرآن کريم تأکيد می کند که اگر می خواهيد عقل به وظيفه ی خود بپردازد و اگر می خواهيد 
تصميم های شما بر پايه ی خرد ورزی باشد، بايد قلب را از آلودگی ها، هوس ها و گناهان پاک کنيد. بنابر 
تعليم قرآن کريم، کسانی اهل تفکر و تدبر در قرآن نيستند که دل های آنان قفل شده؛ عالقه ای به درک 

حقيقت ندارند و با آن دشمنی می ورزند.
آيا در قرآن نمی انديشند َاَفال َيتََدبَّروَن الُقرآَن   

يا بر دل هاشان قفل هاست. َام َعلٰی ُقلوٍب َاۡقفاُلها  
                               محمد، ٢٤

تمام رفتارهای ما از قلبمان سرچشمه می گيرند. قلب فرمانده وجود ما و کانون تصميم گيری های 
ماست.

ندايی که از عقل می شنود و او را به راه  دارد؛  قرار  دعوت  ندا و دو  بين دو  همواره  اما قلب 
پيامبران دعوت می کند، و ندايی که از هوای نفس به او می رسد و او را به راه شيطان و رفتن به سوی 
پستی ها فرا می خواند. اگر قلب تسليم ندای عقل شد و راه پيامبران الهی را پی گرفت، رستگار می شود 
و اگر به راه شيطان گراييد شقاوتمند می گردد. تربيت قلبی برای آن است که انسان گرايش های به زشتی 

را در خود از بين ببرد و گرايش به خوبی ها را در خود تقويت کند.

عقل                                         قلب                                      هوای نفس
گناه عمل صالح



٢١

تدبر در قرآن
به قرآن کريم مراجعه کنيد و در آيات ٢٢ مجادله، ١٤ حجرات، ٨٩ شعراء، ٢٦ 
بقره، ٢٨ رعد، ٤ فتح، ٦ حديد، ١٠ بقره، ٧ بقره و ٢ انفال بينديشيد و بررسی کنيد که 

چه صفات و ويژگی هايی به قلب نسبت داده شده است.

١ــ٢ــ٤ــ چگونگی تربيت قلب
قلب انسان، در ابتدا و به طور فطری به سوی خوبی ها گرايش دارد و تسليم حقيقت است؛ يعنی 
کودک، در همان حّد درک و فهم خود، وقتی با حقيقتی روبه رو شد، آن را می پذيرد و مطابق همان پذيرش، 
عمل می کند. به عبارت ديگر خداوند نوعی محافظ فطری در وجود کودک به وديعه نهاده است که همان 

تقوای فطری و اوليه است. هر انسانی با تقوای فطری به دنيا می آيد و رشد خود را آغاز می کند.
وقتی حقيقتی به کسی عرضه شد، در صورتی آن را می پذيرد که تقوای فطری وی از بين نرفته 

باشد يا پرده های گناه آن را نپوشانده باشد. به همين جهت خداوند می فرمايد:
اين کتاب ٰذلَِك اۡلکِتاُب 

هيچ شکی در آن نيست ال َرۡيَب فيهِ  
راهنمای متقين است ُهدًی لِۡلُمتَّقينَ 

                    بقره، ٢
اين کتاب، گرچه برای همه ی جهانيان است، اّما کسی پيام هدايتی آن را می پذيرد که در قلبش 

تقوای اوليه باشد.
تقوا به معنی خود نگهداری و حفظ نفس است و متقين يعنی خود نگه داران١. انسان متقی، خود 
را از گناه و پليدی نگه می دارد؛ از بدی روی برمی تابد. تقوا حالت و قوه ای است که به انسان مصونيت 
روحی و اخالقی می دهد تا اگر در محيطی قرار گرفت که وسايل و موجبات گناه و زشتی فراهم بود، 
او را حفظ کند و مانع آلودگی وی به گناه شود؛ مانند کسی که بدن خود را با وسايلی در برابر بيماری ها 

مصون می کند.
کودکان، از آن جا که هنوز به گناه آلوده نشده اند، تقوايی در حّد سن و سال و درک عقلی خود، 
دارند اّما اين حّد از تقوا متناسب با آن دوره است. برای اين که تربيت قلبی به خوبی انجام گيرد، بايد اين 

١ــ مجموعه آثار، استاد شهيد مطهری، ج ٢٣، ص ٦٨٩



٢٢

حالت تقوا روز به روز رشد يابد و تقويت شود.
برای رشد تقوا که کليد تربيت عقلی نيز است، کارها و روش های زير را بايد در پيش گرفت:

١ــ اولين قدم اين است که رفتار ما سبب نشود احساس فطری وی نسبت به خوبی ها و بدی ها 
خدشه دار گردد. اگر وی از پدر و مادر يا معلم خود رفتارهايی را ببيند که مخالف با تقوای فطری باشد، 
در مراحل اّوليه تعجب می کند و چنين رفتاری را از والدين يا معلم خود انتظار ندارد اّما به تدريج بدان 

عادت می کند و خودش هم بدان دچار می شود.
٢ــ با روش های جذاب و متناسب با سن کودک، زيبايی های عمل خوب و زشتی های عمل بد 
را برای او عينی و ملموس و مجسم کنيم تا احساس محبت و شوق به خوبی در او تقويت شود و تنفر 

به بدی ها در او فزونی گيرد.
٣ــ قدرت تفکر و بصيرت او را افزايش دهيم تا درک او نسبت به حقايق جهان و هدف های 
هدف های  و  زيبايی ها  و  حقايق  برابر  در  تسليم  سمت  به  بيش تر  را  خود  قلب  و  شود  عميق تر  زندگی 
اصيل زندگی سوق دهد؛ زيرا، همان طورکه قلب، در تعقل و تفکر تأثير می گذارد و ايمان و تقوا سبب 

روشن بينی می شود، تفکر و تعقل نيز در قلب اثر می کند و ايمان و تقوا را تقويت می نمايد.
٤ــ فضايی معنوی، با نشاط، پرجنب و جوش و با تحرک اجتماعی برای کودک فراهم کنيم که 
با تنفس در اين فضا و لذت بردن از آن، به خرسندی و رضايت قلبی و درونی برسد تا شکوفا شود و رشد 
کند. تشکيل گروه های هم سال زير نظر مربيان فهيم و برنامه ريزی برای انجام کارهای مشترک مذهبی، 
بزرگداشت های مذهبی و فعال کردن کودکان در آن مراسم، ايـجاد فضای تـعاون و  برگزاری اعياد و 
نوع دوستی و معنويت در ايامی مانند ماه رمضان، برنامه ريزی برای تقويت صله ی رحم، انفاق و ايثار در 
محيط خانواده، خويشان، مدرسه، محله و مانند آن، زمينه سازی برای عادت  کردن به حضور در مسجد 
و گذراندن قسمتی از اوقات خود در آن جا و پيوند با فعاليت های داخل مسجد، استفاده ی درست و 
به جا و به موقع از کتاب، مجله، رسانه های صوتی و تصويری، به خصوص تلويزيون سازنده ی فضايی 

معنوی و توأم با نشاط برای کودک است.

تجربه
بستگان  فرزندان  يا  خود  کوچک تر  برادر  يا  خواهر  تربيت  برای  تاکنون  آيا 
برنامه ريزی کرده ايد؟ يا در مسجد محل خود در اين زمينه همکاری داريد؟ برنامه هايی را 

که اجرا کرده ايد، توضيح دهيد و بگوييد که کدام يک از آن ها مؤثرتر بوده است؟


