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Abstract 

Research on the principles of education and its methods has long been 
considered by Islamic thinkers. This attention is due to the high importance of 
educational issues in religious education. Since the lack of practical, accurate and 
meticulous research on the "principle of education" and its "methods" is strongly 
felt, especially from the perspective of religious education, the present study intends 
to use qualitative and data-based research methods. Explain the methods of religious 
education based on one of the important and practical principles of religious 
education, namely the "principle of Gradual Education". Theoretical saturation is 
sufficient for the selection of concepts, and the discovery and inspection of the 
reliability and validity of the tool. The search for religious texts and the application 
of concepts and then categories continued until the necessary sense of theoretical 
saturation was obtained. In this regard, the necessary information has been collected 
from religious texts. In the present study, the principle of gradual education and its 
achievements in the field of educational methods, including what is needed to be 
realized by the educator himself, and what the educator should consider as a guide, 
are examined. According to the present study, the principle of graduation is one of 
the important principles of education along with other principles such as God-
centeredness, responsibility, heresy, attention to social relations, ethics, supervision 
and respect for the personality of the educator. Methods of religious education based 
on the principle of Gradual Education are: moderation, prioritization and 
situationalism, repetition and practice, Charity and tolerance, leniency. 
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 های تربیت دینی بر پایه اصلِ نیازمحورِ تدریج تبیین روش
 

 هاشم سیدمحمدرضا رشیدی آلدکتر ، وحدت یاسین کمالیدکتر 

 صفر نصیریاندکتر ، شوب محمد قاسمیدکتر 

 34/40/1044تاریخ دریافت: 

 10/40/1044تاریخ پذیرش: 

 چکیده
های آن، از دیرباز مورد توجه اندیشمندان اسالمی بوده استت  ایتن   تربیت و روشپژوهش در زمینه اصول 

هایی کتاربردی،  توجه ناشی از اهمیت واالی مسائل تربیتی در معارف دینی است  از آنجا که خأل وجود پژوهش
-احستا  متی  ، به ویژه از منظر معارف دینی، به شتدت  «های آن روش»و « اصل تربیت»دقیق و موشکافانه درباره 

های تربیت دینی، بر پایه یکتی   بنیاد به تبیین روش شود، پژوهش حاضر بر آن است تا با روش تحقیق کیفی و داده
یِ انتختاب مفتاهیم، و   بستند  بپتردازد  اشتباع نظتری    « اصل تتدری  »از اصول مهم و کاربردی تربیت دینی، یعنی 

کتار یری مفتاهیم و ستپ      وجوی متون دینتی و بته   جست کشف و بازرسی پایایی و اعتبار ابزار را برعهده دارد 
ها تا جایی ادامه یافت که احسا  اشباع نظری الزم به دست آمد  در این زمینه، اطالعات الزم از متون دینی  مقوله
های تربیتی، اعم  آوری شده است  در پژوهش حاضر، اصل تربیتیِ تدری  و رهاوردهای آن در عرصه روش جمع

از سوی خود متربی الزم است تحقق یابد، و آنچه که مربی به عنوان یک راهنمتا بایتد متد نظتر قترار      از آنچه که 
 یرد  بر اسا  پژوهش حاضر، اصل تدری  یکی از اصول مهم تربیتی در کنار اصول  دهد، مورد بررسی قرار می

مداری  مداری، نظارت خالق رایی، توجه به مناسبات اجتماعی، ا پذیری، آخرت دیگر مثل خدامحوری، مسئولیت
روی،  انتد از: اعتتدال و میانته    های تربیت دینیِ مبتنی بر اصل تدری  عبتارت  و تکریم شخصیت متربی است  روش

  یری  شناسی، تکرار و تمرین، رفق و مدارا، آسان بندی و موقعیت اولویت
 

  تربیت دینی، اصل، روش، تدری ها:  کلیدواژه
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 مقدمه
دان استالمی  نهتای آن، از دیربتاز متورد توجته اندیشتم     اصول تربیت و روشپژوهش در زمینه 

  در حتالی  انتد  باره در نظر  رفته این توجه ناشی از اهمیتی است که معارف دینی در این  بوده است

 رایی غترب بتر پایته آزمتون و خنتا بنتا شتده استت،          انسان اسا تربیتی بر  های روشکه اصول و 

ها را به صتورت یکجتا و بتر استا  نیازهتای       این اصول و روش ،ربردیمعارف دینی به صورت کا

برآمتده از فنترت و    دهد  بدین ترتیب، توجه به تربیتت دینتیِ  انسان، در اختیار او قرار می  ونا ون

 ت  نیازهای انستان توجته کترده استت     بعدهای  ونا ون ، بهنخست که از همان ت  وجود انسان ژرفای

آن نقتش   هتای  چتالش تربیتتی و   شتکالت تربیتی و در رفتع م  های روشو تواند در معرفی اصول می

 مهمی داشته باشد  

تتر   عملیتاتی  هتدف و مبنتا   اننتد م دیگتر  یعناصر تربیتت  در مقایسه با ی تربیت،ها وشر و اصول

توفیتق چنتدانی در پیشتبرد مستائل تربیتتی       کتار یری ایتن دو عنصتر    بدون به ای که  د؛ به  ونههستن

 ابت  «اصتول تربیتتی  »بتاره، توجته بته تنبیتق      در ایتن تتر   تتر و حیتاتی   اما مستئله دقیتق   شود حاصل نمی

تواند پیشبرد مسائل تربیتتی را بتا ایستتایی مواجته     است؛ زیرا غفلت از این مسئله می «آن های روش»

 کند  

شتده،   انجتام هتایی   تالش ت تربیتی  دینی های روش فتنی است با آنکه در زمینه تبیین اصول و 

استت کته بتوانتد     صتورت نگرفتته   درختوری  پتژوهش  ایتن دو عنصتر،  راستای کشف رابنه بین در 

  لتذا  ایجتاد کنتد   معارف دینتی  جنبهاز  به ویژهدقیق و موشکافانه بین این دو عنصر تربیتی،  یارتباط

پتژوهش حاضتر بتر آن استت تتا بتا روش         شودها به شدت احسا  می خأل وجود این نوع پژوهش

یکی از اصول مهم  پایهکه بربپردازد تربیت دینی  های روشبه تبیین آن دسته از  ،یتحلیلی و توصیف

است  بر همین اسا ، در پتژوهش حاضتر،    «نیازمحورِ تدری »یعنی اصل  ،و کاربردی تربیت دینی

تربیتی؛ اعم از آنچته کته از ستوی ختود      های روشاصل تربیتی تدری  و رهاوردهای آن در عرصه 

متد نظتر قترار دهتد، متورد      بایتد  تبلور یابد و آنچه که مربی به عنوان یتک راهنمتا   متربی الزم است 

پژوهشگران با مرور مفاهیم و مبانی نظری، به تحلیتل و بررستی    زمینه،  در این  یرد میبررسی قرار 

  پرداختندموضوع مورد بحث  بارهمنابع دینی در
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محتور تتدری     ر پایته اصتل نیتاز   های تربیت دینتی بت   سؤال اصلی تحقیق عبارت است از: روش

  اند و چه کیفیتی دارند )چگونگی مسیر تربیت و تدری  آن(؟ چگونه

 

 تحقیق ادبیات
 میمفاه فیتعر

ترین مفاهیم پژوهشی را که به فهم هرچه بهتر  در این بخش از پژوهش، در منلع نخست، مهم

 دهیم   کند، توضیح می شده کمک می مباحث منرح

 

 ینید تیترب

هتای ابعتاد    منجر به رشد هماهنگ تمام جنبه درستو تربیت  است موجودی چند بعدی انسان

آن در همته ابعتاد    شانبه وظایف دینیافراد  آشنا ساختنتربیت دینی   وظیفه شود می وجودی انسان

را  تربیتت دینتی  تتوان  متی    یترد هتا را دربتر متی    از انواع تربیتای   ستردهدایره  رو، از همین است 

اعمال  و اکمال عقاید، اخالق و یی که برای ایجادها ش مجموعه تدابیر و رو» ونه تعریف کرد:  این

 (  103: 1230بهشتی و نیکویی، ) «ندشو  اجرا می دینی اتخاذ و

 

 تیترب اصول. 0

 بته  ناظر و بوده اصل منشأ خود که جهت این از ؛دارد بایدها به ناظر و هنجاری ماهیتی «اصل»

 ( 11: 1201 متداری،  شتریعت  ؛03: 1203 بتاقری،  ؛10: 1231 هوشیار،) است متفاوت هاست، هست

 هوشتیار، ) شتود  متی  قلمتداد  هتدف  بته  نیتل  برای ابزاری زیرا باشد، یکی تواند نمی نیز هدف با اصل

یتک   «اصتل »رو،  از ایتن   استت  «هتای تربیتتی  روش»متفاوت از  «اصل تربیتی»  همچنین (13: 1231

 :1203 ؛ باقری،11، 1231، هوشیار) رودبه شمار می  ونا ون های روش  زینش برای کلّی الکم

 ( 11 :1201 مداری، ؛ شریعت00

میتان ایتن    ارتبتا  تنگاتنتگ    نظتام تربیتتی   ،های موجود میان عناصتر مختلتف   خالف تفاوترب

 پیوستته  بایتد  برستیم  هتدف  بته  بختواهیم  تربیت فرایند در رو، هر اه از این  عناصر با یکدیگر است

 مشتارکت  حاصتل  «اصتل » ارتبا  مبنا، هدف، اصل و روش را مورد لحاظ قرار دهیم  بدین ترتیب،
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 بته  توجته  بتدون  اصتل،  از تعریفتی  هر ونته  ارائته  بنتابراین،   استت  تربیتتی  نظتام  در دیگتر  عامل سه

؛ 323 :1200 شتاتو، ) باشتد  جتامع  و کامتل  تعریف یک تواند نمی مذکور،  انه سه عوامل مشارکت

  ( 00: 1231 وشیار،ه

 کته ( بایتدها ) کلی معیارهای و قواعد سلسله تعریف کنیم:  ونه اینبر این اسا ، اصل را باید 

 تربیتتی  هتای  روش تعیین منظور به و انتخاب انسان، هایمبانی خاص مثل توجه به ظرفیت با متناسب

    یرند می قرار توجه مورد اهداف تربیتی، به دستیابی و برای

 

 تیترب یها روش. 3

کته در   یاقتدام  :تربیتتی عبتارت استت از     فته در تعریتف اصتل، روش   بر اسا  منالب پیش

 و یا متربی، بر پایه مبانی خاص، مننبق بر اصول و شراینی معیّن فرایند تعلیم و تربیت از سوی مربی

ارتبتا  تنگتاتنگی بتین اصتل و      ،پذیرد  بتدین ترتیتب  در جهت نیل به اهدافی مشخص  صورت می

شود و از ایتن منظتر،   مستقیم از اصل  رفته میطور  بهکه روش ای  ه ون ؛ بهوجود داردروش تربیتی 

 سینره و احاطه دارند  ها روشند که بر سایر ا کلی تربیت های روشسری  اصول یک

 

 قیتحق نهیشیپ
انجتام داده  « اخالقتی و ارزشتی  تربیتت    هتای  رویکردهتا و روش » عنتوان   سجادی تحقیقی با 1

 تربیتتی  ها و رویکردهای تبیین و توصیف روش ،طرح است  نتای  تحقیق بیانگر آن است که

 ( 1210است )سجادی، ثر ؤدر رفع ابهامات و مشکالت م

های تربیت اجتمتاعی کتودک بتر استا       روش»تحقیقی با عنوان    رمضانی و مسعود حیدری3

روش بترای تربیتت اجتمتاعی کتودک      شتش اند  طبتق نتتای ،    دادهانجام « البالغه قرآن و نه 

آموزی، تشویق،  از: الگویی، پیشگیری، عبرت اند عبارت که  رفته مورد بررسی و تبیین قرار

 ( 10ت1: 1201)رمضانی و حیدری،  تعلیم و تنبیه

 ؛فرزنتدان ستاز تربیتت اجتمتاعی     زمینته  های روش» نامبا  یدر تحقیق ابراهیمیجواد  و اعرافی  2

باره، با مراجعه به ادله فقهی از جمله قرآن و روایتات،   در این اند که نتیجه  رفته «حکم فقهی

 ترفتن   بته کتار   ،استنبا  حکم مستئله بته شتیوه متعتارف فقهتا متد نظتر استت  بته طتورکلی          
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ساز تربیت اجتماعی در ابعاد مختلف شتناختی، احساستی و رفتتاری حتداقل      های زمینه روش

  (104ت112: 1200ابراهیمی،  و )اعرافی تمستحب اس

هتای فرزنتدپروری و خشتونت     بررسی رابنه بین شیوه»هاشم در تحقیقی با عنوان   رشیدی آل0

 یرانه و استبدادی ضتریب همبستتگی    های تربیت سخت نتیجه  رفته است که روش« خانگی

و تو   تربیت مننقی و  فتباالیی با خشونت والدین دارد و کمترین میزان همبستگی درباره 

 یرانته همبستتگی بتاالیی بتا خشتونت فرزنتدان         یرانه یا ستخت  های سهل محور است  روش

 ( 1200هاشم، دارند )رشیدی آل

 

 قیتحق روش
 ،ادبیات بحتث  ابتدا که ترتیب این به  است بنیاد کیفی و داده های روش نوع از حاضر پژوهش

مفتاهیمی ضتروری در   آن ت کته     هتای  روشتعریف مفاهیم تربیت دینی، اصول تربیت دینی و  شامل

منتابع قرآنتی و روایتی و     بته  مراجعته  د و ستپ  بتا  نت  یرمتورد بحتث قترار متی     ت  ایتن زمینته هستتند   

 تتاه  و آن احصتتا شتده تترین اصتتول تربیتت دینتی،     اندیشتمندان استالمی ابتتتدا هشتت متورد از مهتتم    

به عنوان هستته مرکتزی پتژوهش     (اصل نیازمحور تدری )ی برپایه اصل هشتم تربیت دین های روش

کشتف و  و دهتد   کاررفتته از مفتاهیم را نشتان متی     هبت  ةشده است  اشباع نظری کفایتت نمونت   تدوین

ی یهتا و به مقولته است بازرسی اعتبار و روایی تحقیق را به عهده دارد  مفاهیم کد ذاری آزاد شده 

  رستند  های انتختابی بته متدل و نظریته مبنتایی تحقیتق متی        سپ  مقوله سیده،رری انتخابی ابا کد ذ

ای تحقیق در هر یک از دو بخش یادشده، ابتدا به صورت اجمالی در قالب جداول ارائه شده ه هیافت

ای بحث ه ه اه محتوای آنها در متن تحقیق، به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار  رفته و مقول و آن

افتزاری و   ای، نترم  در راستای این پژوهش، محققان بتا مراجعته بته منتابع کتابخانته      ده است شاحصا 

ای متدنظر  هت  های تربیتی، اخالقی و دینی به تبیتین یافتت  ه همانند کتب و مقاالت، در زمین ،الکترونیکی

 اند  پرداخته

 

 آنها لیپژوهش و تحل یها افتهی
 اصتول  نیتتر مهتم بتر   ی  ابتدا مرورردی یم قرار بحث مورد قسمت دو در بخش، نیا منالب
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  رندی یقرار م یمورد بررس  یاصل تدر هیپابر ینید تیترب یها روشو سپ   شودیم ینید تیترب

 اصتول،  نیتتر یاساس و نیترمهم عنوان به ینید تیترب اصول از اصل هشت شده،انجام یبررس برابر

 ازیت ن»اصتول کته اصتل     نیت اصل از ا نیمنظر، هشتم نی  از هماند شده واقعمورد توجه  ینید منابع در

 نیت متورد از ا  پن  ،پژوهش نیاست که در ا یمتناسب یتیترب یها روش یمقتض ،است « یتدر محور

    اندشده منالعه ها روش

 

 ینید تیترب اصول نیتر مهم

 کنیم: میای  هآنها اشار ترین تربیت دینی، مشتمل بر اصول مختلفی است که به اجمال به مهم

 ستایر  و دینی رویکرد تربیتبین  تمایز ایجاد اصل ترین مهم اصل، خدامحوری و تعبّد: این  1

 تفستیری  ةارائت  بتا  تربیتتی  مکاتتب  از آیتد  در حتالی کته برختی     می شمار نیز به تربیتی رویکردهای

 رفاه به نیل خرد، و عقل پرورش قبیل از خدا، از غیر محوری بر را تربیت جهان، و انسان از متفاوت

 ختدامحوری  از متفتاوت  کامالً سنحی در را انسان ،داده قرار غیره و فضیلت به دستیابی آسایش، و

کته منشتأ همته اصتول و      تترین اصتل  مهتم  استالمی  ؛ در تربیتت (02: 1222 متدلین، ) دهنتد  متی  قرار

   است «خدامحوری»های تربیتی است، اصل  روش

 او در کته  نحتوی  بته  ؛استت  متربی در دتعبّ روحیه پرورش و ایجاد تربیتی، اصل این از منظور

بایستی  مؤمن فرد قرآن، نظر از  شود ایجاد خداوند اوامر برابر در متواضعانه اطاعت از حاکی حالتی

 ایتن  از آ تاهی  بتا  و بدانتد  خداوند جانب از آن  رفتن سرچشمه به اطمینان را عمل انجام دلیل تنها

 آن از اجتنتاب  یتا  آن انجتام  به اقدام است، غیرمنلوب یا منلوب الهی دید از مذکور عمل که نکته

ِهْم »فرماید:  خداوند می  کند َبُعوا اْلَحقَّ ِمْن َربِّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ نَّ الَّ
َ
 ،آوردنتد  ایمان که کسانی :(2 /)محمد« َوأ

 کردند  پیروی است، پرورد ارشان جانب از که حق همان از

 ایهت  هبرنامت  که خداوند متعال کمتال منلتق استت،  تزینش    آنجا  از دید اه شهید منهری، از 

 تتا  ؛یابد فزونی روز روزبه متربی، در خداوند رضایت انگیزه که پذیرد صورت نحوی به باید تربیتی

  (32: 1211 منهری،) نکند اقدام عملی هیچ به الهی رضایت کسب بدون وی که جایی
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 ینید تیترب اصول نیترمهم. 1 جدول

 ای مقوله خوشه تعریف مفهوم مستند آیات و روایات ردیف
 مقوله

 هسته 

1 
َبُعوا اْلَحقَّ ِمْن » ِذیَن آَمُنوا اتَّ نَّ الَّ

َ
َوأ

ِهْم   (2 محمد/) «َربِّ

 در تعبد روحیه پرورش اصل، این از منظور

 اطاعت او در که نحوی به است، متربی

  شود ایجاد خداوند اوامر برابر در متواضعانه

 تعبّد و خدامحوری

هم
م

ین
تر

 
ول
اص

 
ت
ربی
ت

 
نی
دی

 

3 

ُقوا َیْوَما الَتْجِزی َنْفٌس َعْن َنْفٍس » َواتَّ
َشْیئا َو الُیْقَبُل ِمْنها َشفاَعٌة َو الُیؤَخُذ 

 بقره/) «ِمْنها َعْدٌل َو ال ُهْم ُیْنَصُروَن 

03) 

 و دنیا فناپذیری بر تأکید اصل این از منظور

  است آن در زهد لزوم

 و  رویآخرت

 زهد

2 
 «ِاّنی ُبِعْثُت ِاُلَتِمَم َمکاِرَم ااَلْخالق»

 ( 314 :10ج ،1042  مجلسی،)

 مناسک انجام و دینی معارف تمام از مقصود

 تحول ایجاد دینی، احکام به عمل و شعایر و

 است  انسان در اخالقی

 مداریاخالق

0 

َه » ُقوا اللَّ ْنُتْم ِبَعْیِنِه َو َفاتَّ
َ
ِذي أ الَّ

ْبَضِتِه 
َ
ُبُکْم ِفي ق   َنَواِصیُکْم ِبَیِدِه َو َتَقلُّ

 (132 خنبه البالغه، نه    « )

 او حرکات و رفتار همواره داندمی متربی

 باید آینده در و است الهی دقیق نظارت تحت

 باشد  خود رفتار و اعمال پاسخگوی

 مدارینظارت

2 

مَنا َبِنيَءاَدَم َو َحَملَناُهم ِفي َو َلَقد » كرَّ
یباِت َو  الَبِرّ َو الَبحِر َو َرَزقَناُهم ِمَن الطَّ

ن َخَلقَنا  لناُهم َعَلي كِثیِر ّممِّ َفضَّ
 (14 اسراء/) «َتفِضیالا 

 بین در که است شریف موجودی انسان

 قدر و شأن و ویژه موقعیت از موجودات

 همة از او مقام و ارزش و است برخوردار

 است  باالتر عالم موجودات

 تکریم

 متربی شخصیت

0 
 مدثر/) «ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِهیَنةٌ »

23) 

 فرد، عنوان به انسان همواره اسالمی اندیشه در

   یرد می قرار اصالح و تربیت مدار در

 پذیری مسئولیت

 فردی

 

1 

ِذیَن ُیْؤِمُنوَن ِباْلَغْیِب َو » ُیِقیُموَن اَلّ
َناُهْم ُیْنِفُقوَن 

ْ
ا َرَزق اَلَة َوِمَمّ  بقره/) «الَصّ

2) 

 متن و زند ی روند در انسان های درخواست

 چنین محور بر تربیت  یابدمی تحقق آن

 بعد از انفکاک عدم مستلزم نگرشی،

  است اجتماعی

 و محوری زند ی

 مناسبات به توجه

 اجتماعی

3 

 قلٍب  ازالِة  ِمن أهَوُن  الِجباِل  إزالةُ »
 حرانی، شعبه ابن) موِضِعِه  عن

1040: 223) 

 است انسان نیازهای کننده تأمین دینی تربیت

  است الزم تدری  نیازها، این رفع در و

 و نیازمحوری

 تدری 
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لتزوم زهتد در    و دنیتا  فناپذیری بر اسالم فراوان تأکیدات و  روی و زهد: هشدارهاآخرت  3

 جایگتاه  از استالمی  در تربیتت  امتر،  ایتن   استت  دینتی  اندرزهای و پند مجموعه از مهمی جزء دنیا،

 یتتأثیر  آن بته  دهتی  جهتت  و تربیتتی  حرکتت  نتوع  تعیتین  بتر  کته  نحتوی  به ؛است برخوردار مهمی

 سلوک و رفتار در اساسی تحولی  رایی آخرت برمبنای زند ی  یری دارد؛ زیرا جهت انکارناپذیر

ُقوا َیْوَما الَتْجِزی َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْیئا َو الُیْقَبُل ِمْنهاا َشافاَعٌة َو »فرماید:  خداوند می  کند می ایجاد انسان َواتَّ
 کسی از را خدا عذاب ک  هیچ که روزی از بترسید و :(03 /)بقره الُیؤَخُذ ِمْنها َعْدٌل َو ال ُهْم ُیْنَصُروَن 

 خواهتد  یتاری  نته  و شود، می  رفته بدلی وی جای به نه و پذیرفته، شفاعتی او از نه و کند، نمی دفع

 شد 

بگتذارد،   تتأثیر  اخالقی حوزه در نتواند دین در عبادی و معرفتی عناصر مداری: ا ر اخالق  2

 و دینتی  معتارف  تمتام  از ، مقصتود رو از ایتن   است نیافته دست خود کمال به در این صورت، انسان

 ،نمونته  رایاستت  بت   «انستان  در اخالقی تحول ایجاد» دینی،ر و عمل به احکام ئشعا و مناسک انجام

الَة َتْنهی َعِن اْلَفْحشااِء و اْلُمْنَکارِ »فرماید:  خداوند می لوَة ِانَّ الصَّ  برپتا  را نمتاز  :(02 /)عنکبتوت  «َاِقَم الصَّ

ُبِعْثاُت اُِلَتِماَم ِاّنی »: فرمود( ص)دارد  بر همین اسا ، پیامبربازمی ناپسند و زشت کار از نماز که دار،
، 1042 مجلستی،  ) ام شتده  مبعتو   اخالقی های کرامت کردن کامل برای من همانا :«َمکاِرَم ااَلْخالق

 (  314: 10ج

 متربتی   استت  متربتی  امتور  بر نظارت تربیت، امر در از اصول کارآمد مداری: یکی نظارت  0

 اعمال پاسخگوی باید آینده در و است الهی دقیق نظارت تحت او حرکات و رفتار همواره داند می

و  منظتر  در  ویتد کته همته عتالم     می ما به اسالمی تربیت در مداری نظارت اصل  باشد خود رفتار و

 شخصتیت  رد  هویتژ  یتأثیر تواند می نظارتی چنین  است آ اه امور همه بر او و است مرآی خداوند

ْناُتْم ِبَعْیِناِه َو َنَواِصایُکْم » :فرمایدمیباره  در این( ع)امام علی  باشد داشته متربی رفتار و
َ
اِذي أ اَه الَّ ُقوا اللَّ َفاتَّ

َل ِبَذِلَك َحفَ  ْد َوكَّ
َ
ْعَلْنُتْم َكَتَبُه؛ ق

َ
ْسَرْرُتْم َعِلَمُه َو ِإْن أ

َ
ْبَضِتِه. ِإْن أ

َ
ُبُکْم ِفي ق  ِبَیِدِه َو َتَقلُّ

َ
 ُیْساِقُطوَن َحّقااا َو ال

َ
ََظةا ِكَراماا ال

 پیشتگاه  در که خدایی های فرمان با مخالفت از ،پ  :(132 ة، خنب1010 البالغه، نه ) َباِطالا  ُیْثِبُتوَن 

 ،اوستت  قتدرت  دستت  در شتما  ستکنات  و حرکات و اوست دست به شما امور زمام و حاضرید او

 آوریتد، نگهبانتان   جتا  بته  آشتکارا  ا تر  و دانتد  می او دهید، انجام پنهانی را اعمالی شما ا ر  بترسید

   نکنند ثبت هیچ چیزی را بیهوده و نکنند ضایع حقی هیچ که  ماشته را بزر واری
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تکریم شخصیت متربی: در هیچ مکتبی، منزلت و کرامت انسانی همانند مکتب اسالم تأیید   2

مَنا َبِني َءاَدَم َو َحَملَناُهم ِفي »فرماید:  نشده است  خداوند متعال در قرآن کریم می الَبِرّ َو الَبحِر َو َو َلَقد كرَّ
ن َخَلقَنا َتفِضیالا  لناُهم َعَلي كِثیِر ّممِّ یباِت َو َفضَّ تحقیقتاً متا فرزنتدان آدم را    » :(14 /)اسراء« َرَزقَناُهم ِمَن الطَّ

هتا( برنشتاندیم و از چیزهتای پتاکیزه بته آنتان        دیم و آنان را در خشکی و دریا )بر مرکبکرتکریم 

بر این اسا ، انستان موجتودی    «های خود برتری دادیم  بسیاری از آفریدهروزی دادیم و آنان را به 

برختوردار استت و   ای  ویژهاز موقعیت و شأن و قدر  دیگر، موجودات مقایسه باشریف است که در 

کستی حتق نتدارد بتا  فتتار و رفتتار        ،رو از این  ارزش و مقام او از همة موجودات عالم باالتر است

بتته مختتاطره انتتدازد و آن را لگتدمال کنتتد )فرمهینتتی فراهتتانی و  گتری را  ختویش حیثیتتت انستتان دی 

(  در نظام اخالقی اسالم، هر یک از افراد باید حافظ حرمت و شخصتیت افتراد   13 :1233دیگران، 

دیگر باشند؛ زیرا ا ر این اصل در جامعه تضعیف شود، هیچ جتایگزینی بترای آن در جلتب توجته     

 ی و تربیتی پیدا نخواهد شد  های اخالقافراد به سمت ارزش

 و تربیتت  متدار  در فترد،  عنتوان  بته  انسان همواره اسالمی ةاندیش پذیری فردی: در مسئولیت  0

 هتر » :(23 /)متدثر  ُكالُّ َنْفاٍس ِبَماا َكَساَبْت َرِهیَناه»: فرماید می زمینه این در   قرآن یرد می قرار اصالح

 قبیتل  استالمی، مفتاهیمی از   فرهنتگ  بتر همتین استا ، در    «استت   ختویش  دستاورد  رو در کسی

 لزوم تهذیب و کنترل نف  منرح هستند   وتزکیه  تهذیب،

 مربتی  بنابراین، یتک   آید  را بار می از دستاوردهای مهم کنترل نف  آن است که انسان عمل

و از  نتد ک عمتل  بته  تشتویق  را او ،متربتی  استتعداد  و ظرفیت به توجه با همواره که است کسی موفق

شود که بدانیم از منظتر دینتی، عتدم    صرف برهاند  وقتی اهمیت این مسئله مضاعف می  رایی ذهن

-متی  آن به عمل برای نیز تعهد به آن و باور حقیقت، فهم جانب در کاستی  رایی  اه موجبعمل

وای  كاَن   ُثَم  :شود ساُؤا السُّ
َ
ذیَن أ ُبوا ِبآیاِت   عاِقَبه الَّ ْن َكذَّ

َ
ِه َو كاُنوا ِبها َیْسَتْهِزُؤنأ ستپ  عاقبتت    :(14 /)روم  اللَّ

و به تمستخر   ندآن شد که آیات خدا را تکذیب کرد ،دادندکسانی که کارهای ناشایست انجام می

 نهت  ) َاْكَثاُر َمَصااِرِ  اْلُعُقاوِل َتْحاَت ُباُروِق اْلَمطااِم  :فرمایتد می باره این نیز در( ع)علی  رفتند  حضرت

 شتود،  متی  قربتانی  آن در انستان  عقتل  و خترد  که جایگاهی بیشترین :(310 ، حکمت1010غه، البال

  درخشد می طمع برق که است هنگامی
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 انستان  های خواست از بسیاری که آنجایی محوری و توجه به مناسبات اجتماعی: از زند ی  1

 از انفکتاک  عتدم  مستتلزم  نگرشتی  چنین محور بر تربیت یابد،تحقق می و متن آن زند ی روند در

 زنتد ی  عتادی  مناسبات در که شود می انتخاب مواردی های تربیتی، ازبعد اجتماعی است و ارزش

 اجتماعی، مناسبات غریزی، نیازهای رهگذر دین از بدین ترتیب،  است توجه مورد و منرح جمعی

بتر استا  دیتد اه شتهید      ،رو ایناز   کند ها می انسان تربیت به طبیعی، اقدام یها ش رای و تمایالت

 در مرتاضتانه  ةروحی تقویت و اجتماع از  یری کناره به ترغیب دینی، تربیت چارچوب منهری، در

تربیتتی در بعتد    هتای  قالتب  لحتاظ،  بدین(  301 :3، ج1211 منهری،) است اشتباه کامالً امری فرد،

د  نت کنایثار اهمیت پیدا می مساوات وقناعت،  ورزی، عدالت داری، صداقت، امانت :مانند اجتماعی،

َنااُهْم ُیْنِفُقاوَن »فرماید: مثال، خداوند در قرآن می رایب
ْ
اا َرَزق ااَلَة و َِمَمّ ِذیَن ُیْؤِمُنوَن ِباْلَغْیِب َوُیِقیُموَن الَصّ « اَلّ

 نچته آدارنتد و از  )متقین( کسانی هستند که به جهان غیب ایمان دارند و نمتاز را برپتا متی    :(2 /)بقره

 کنند انفاق می ،شان دادیم روزی

نیازمحوری و تدری : آخرین اصل اساسی در تربیت دینی که محور نوشتار حاضر بر مدار   3

مشتتمل بتر    که حال عین در دینی ، تربیترو از این  چرخد، اصل نیازمحوری و تدری  است آن می

 آغتاز  او از تربیتت ایتن    هماهنگ استت نیازهای تدریجی انسان  اصول اساسی پیشین است، با تأمین

فشار   ونه هیچ بر این اسا ، تربیت دینی مستلزم  شود می ختم او به و کند می سیر او در و شود می

   شود میتعیین  بر متربی نیست و هماهنگ با مسائل فنری

 تشریعاًن یافته است و نهاد انسان بر مدار آن تکوّ یتکوینبه طور اصل تدری ، اصلی است که 

 اصتل   تشتریع،  و تکتوین  نظتام  در تدری  بنابراین، اصل  پذیردحیات تربیتی انسان از آن تأثیر می

 نیازمنتد  تغییتر،  و تحوّل براى که است تکوین نظام از بخش  است؛ زیرا تربیت آدم ، شده پذیرفته

 که یابد م  باز را خود اهمیّت زمان  تربیت، در تدری  اصل به است  توجّه زمان و متغیرهای دیگر

 (الستالم  علیته ) صادق امام از که چنان  است پیچیده ب  و دشوار اخالق ، تحوّل باشیم داشته توجّه

؛ صدوق، 223: )ابن شعبه حرانی موِضِعِه  عن قلٍب  ازالِة  من أهَوُن  الِجباِل  إزاله» :که فرمود است شده نقل

آن )اخالقی کته بته    جاى از را قلب  که است آن ازتر  آسان اه هکو کندن جا از :(220 :0، ج1012

  ندکن جا آن خو  رفته است( جابه
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 جیتدر ازمحورین اصل بر یمبتن ینید تیترب یها روش

 
 جیبر تدر یمبتن ینید تیترب یها روش. 2 جدول

 مفهوم تعریف روایات و آیات مستند ردیف
 مقوله

 خوشه

 مقوله

 هسته

1 

 (8)رعد/ « ِبِمْقدارٍ   ٍء ِعْنَدهُ  َشْي   ُكُل »
َوجلَّ َما داَوَم  أَحبُّ ااَلْعماِل ِاَلی الّلِه َعزَّ

لَّ 
َ
 ،1041 کلینی،) «َعَلْیِه الَعْبُد َو ِاْن ق

 (33: 3ج

 پرهیز معنای به تربیت، در رویمیانه و اعتدال

 و تربیتی امور در تفریط و افرا  هر ونه از

  است متعادل صورت به آنها انجام

 و اعتدال

 رویمیانه

ش
رو

ی
ها

 
ت
ربی
ت

 
ی
دین

 
ی
بتن
م

  
 بر

ل
ص
ا

 
ور
ح
زم
نیا

 
ج
ری
د
ت

 

3 

اِس َعَلی » ُه َعَلی الَنّ
َ
َناُه ِلَتْقَرأ

ْ
ا َفَرق ْرآنا

ُ
َوق

ْلَناُه َتْنِزیالا   (140 اسراء/) «ُمْکٍث َوَنَزّ

ْمٍر 
َ
ْوِقْ  ُكلَّ أ

َ
ْمٍر َمْوِضَعُه َو أ

َ
َفَضْ  ُكلَّ أ

 (011 :22ج 1042 مجلسی،) َمْوِقَعهُ 

 مکانی و زمانی بازه یک در کارها همه انجام

 اسا  بر باید رو، این از نیست؛ پذیر امکان

 بندی اولویت متربی کارهای تدری ، اصل

 شود 

-اولویت

 و بندی

-موقعیت

 شناسی

2 

 سالگی نه در روایتی، اسا  بر

 کودک به کامل نماز  و وضو

 شودمی داده تمرین او به و آموخته

 درست شکل به را دو آن اینکه تا

 ،1042 مجلسی،) دهد انجام

 (02ت00 :141ج

 تکالیف، برخی صحیح انجام که آنجا از

 سوی از قبلی عملی و نظری آشنایی مستلزم

 عنوان به تکرار و تمرین آنهاست، به مکلف

  آیدمی متربی کمک به تربیتی روش یک

 و تمرین

 تکرار

0 

َلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك »
َ
 (1 انشراح/) «أ

جاِل ِمن أفَضِل األعماِل »  «ُمداراُه الِرّ

 (140 :1014 آمدى، تمیم )

-می مربی که وقتی است این به مدارا و رفق

 را منلبی محدود، زمانی در بخواهد ا ر داند

 منلب آن ندارد؛ اثری کند، عرضه متربی به

  کند عرضه تدریجی و مدت طوالنی در را

 مدارا و رفق

2 

ُه ِبُکُم ُیریُد » اْلُیْسَر َو ال ُیریُد ِبُکُم   اللَّ
 (132 بقره/) «اْلُعْسر

ِه َیْوَم اَل  وَن ِبَِظلِّ َعْرِش اللَّ َثاَلَثٌة َیْسَتَِظلُّ
َج  ُه َرُجٌل َزوَّ َخاهُ   ِظلَّ ِإالَّ ِظلُّ

َ
ْو   اْلُمْسِلَم   أ

َ
أ

ْو َكَتَم َلُه ِسراا 
َ
ْخَدَمُه أ

َ
 أ

 در تسهیل روش کاربست با توانند می مربیان

 به  ام و تدریجی صورت به تربیتی، امور

  کنند کمک متربیان شخصیت رشد به  ام

-تسهیل

 گری
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 یرو انهیم و اعتدال. 0
در امور و انجام آنها بته صتورت    تفریط و افرا  هر ونه از روی به معنای پرهیزمیانه اعتدال و

نیازمحور تدری  است؛ چنان کته در   های تربیت دینی است که مبتنی بر اصلمتعادل، یکی از روش

 در( ع)بتاقر  برخی از روایات ارتبا  مفهومی بین اعتدال و تدری  بته ختوبی بیتان شتده استت  امتام      

لَّ » :فرماید می باره این
َ
َوجلَّ َما داَوَم َعَلْیِه الَعْبُد َو ِاْن ق  :(33: 3، ج1041)کلینی، « َاَحبُّ ااَلْعماِل ِاَلی الّلِه َعزَّ

 هرچنتد  ؛یابتد  تداوم بنده سوی از که است عملی عزوجل خداوند نزد اعمال ترین محبوب و بهترین

باشد  در این روایت، رابنه بین کم بودن عمل که حاکی از اعتتدال در امتور استت و     اندک و قلیل

 شود  اشاره به اصل تدری  دارد، به روشنی دیده میآن، که  مداومت بر 

مفاهیمی اساسی همچون  های تربیت دینی، متضمنعنوان یکی از روشروی به  اعتدال و میانه

 نیازها تمام شامل  یرد،می قرار مدنظر اسالمی تربیت در آنچه که معنا این به است؛ مفهوم جامعیت

، رو از ایتن   و فرو تذاری برختی از ایتن نیازهاستت     تفریط از پرهیز انسان و وجودی ایه هخواست و

هر یک از نیازها، به صورت تتدریجی استت؛ بته     به  ویی پاسخ متناسب برای انرژی مستلزم صرف

دارد؛ چنتان   بتازمی  برخی از نیازهتا  بیش از حد به پرداختن در روی زیاده و افرا  از را ما طوری که

 /د)رعت « ِبِمْقادارٍ   ٍء ِعْناَدهُ  َشاْي   ُكُل »که خداوند متعال برای هر چیزی مقداری قرار داده و فرموده است: 

 هر چیزی نزد او به مقدار مشخصی است   :(3

بته عنتوان یکتی از مفتاهیم کلیتدی       «تقتوا »و  «عدالت»مفهوم تنگاتنگ میان  یارتباطهمچنین 

 »فرماید:  میخداوند که  ان؛ چنوجود داردتربیت 
َ

َِ َوال اِه ُشاَهَداَء ِباْلِقْسا اِمیَن ِلَلّ اَوّ
َ
ِذیَن آَمُنوا ُكوُنوا ق َها اَلّ ُیّ

َ
َیا أ

ْقَوییَ  َرُب ِللَتّ
ْ
ق

َ
 َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو أ

َّ
ال

َ
ْوٍم َعَلی أ

َ
ُکْم َشَنآُن ق ایتد   ای کسانی کته ایمتان آورده  » :(3 /)مائده «ْجِرَمَنّ

دارند ان باشید و به عدالت و داد  واهی دهید و مبتادا دشتمنی شتما بتا  روهتی       برای خداوند برپا

تتر استت و    به عدالت رفتار کنید که عدالت به تقوا نزدیتک وادارتان کند که به عدالت رفتار نکنید  

ه و بستتری بترای   ینعدالت را زمبر اسا  مفهوم اخیر، خداوند  « از خدا پروا داشته و تقوا پیشه کنید

آید و کسی که ختود اهتل    با قیام به عدالت پدید میشما، این تقوا پیشه کردن  فرماید میو تقوا بیان 

بتدین ترتیتب، تنهتا راه تتداوم تقتوا در وجتود         تواند مدعی عدالت باشد ینم ،قسط و عدالت نیست

 ورزی در درون و برون انسان است  انسان، عدالت

 امیر حضرتعباراتی در نه  البالغه نیز حاکی از ارتبا  تنگاتنگ بین تدری  و اعتدال است  
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ألمور إلیك، أوسطها فاي الحاّق، أحّب ا: »دهندمی آموزش چنین اشتر، مالک عهدنامه در (السالم علیه)
و أعّمها في العدل، و أجمعها لرضا الّرعّیة ... و إّنما عمود الّدین، و جما  المسلمین، و العاّدة لععاداء، العاّماة 

های تو باید  کارها و اقدام :(22 ، نامه1010)نه  البالغه،   «من األّمة، فلیکن صغوك لهم، و میلك إلیهم

نه حدّ افرا  و نه تفریط(، و آن کاری را دوست بدارى که در حدّ میانه باشد ) ،چنان باشد که بیشتر

عدل را بیشتر فرا یر سازد، و رضایت مردم را بهتتر تتأمین کنتد     و بته یقتین عمتود دیتن، و انبتوه         

نتد، پت  بایتد بته     ا ادّعتاى( کوچته و خیابتان    مسلمین و پشتوانه در برابر دشمن آیین، همین مردم )ب 

 نان خوب  وش ده  و دل در غیر آنان نبندى   سخن آ

ا کته  هت  هستلیق  و هتا  خواست ا،ه هروحی ها، ظرفیت استعدادها، بدین ترتیب، با توجه به اختالف

 و اقتصتادى  اعتقتادى،  فرهنگت ،  جغرافیتای ،  محینت ،  تأثیرات  ونتا ون  و طبایع اختالف معلول

و  مرحلته  بته  مرحلته  صتورت  به ختالفات وا این به توجه با تربیت  باید حرکت هر است، اجتماع 

 نیازهتا،  تربیتت،  در ا تر  ،؛ زیرا از منظتر امتام علتی)ع(   پذیرد صورتبدون هر نوع افرا  و تفریط 

 اى نتیجه اقدامات سیاسی زمامداران، و اه هبرنام،  رفته نشود نظر در های افراد ظرفیت و ها تخواس

  داشت نخواهد پ  نظام امت در تباه  جز

در وصتیتی بته    )ع(اعتدال در امور با اصول دیگر تربیتی نیز مرتبط است  امام حسن مجتبتی اما 

اعتتدال و دوری از افترا  و تفتریط در امتور     ستمت  دادن همگتان بته    ستوق بن ابی امیه برای  هجناد

َك َتعِ »فرماید: در کالمی کوتاه و بسیار راهگشا می اخرویدنیوی و  نَّ
َ
َبداا َو اْعَماْل َو اْعَمْل ِلُدْنَیاَك َكأ

َ
یُش أ

َك َتُموُت َغدا نَّ
َ
آنچنان برای دنیایت عمل کن که  ویا همیشه در آنی و برای آخرتتت نیتز    :«آِلِخَرِتَك َكأ

اعتتدال بتا    ،(  در ایتن روایتت  120: 00، ج 1042مجلس ، میری )ی فردا مییچنان عمل کن که  و

 تذاری  هدف باید یافته روایت، انسان تربیتمحوری پیوند خورده است  بر اسا  این  اصل آخرت

یعنی توجه به آخرت ترتیب دهتد و در مستائل    ،معنوی خود را بر پایه توجه به اصل اساسی دیگری

 نه بیش از آن  ،دنیوی به امور مهم و ضروری بپردازد

 فراگیر کردن روش به منظوربه مربیان و متربیان  بایدبر اساس مطالب پیشین، 

 د: هایی را کر توصیه ،دالتربیتی اعت
و  پرختوری  پرختوابی،  :ماننتد  ،رهتزن  یهتا عادت و رفتارها اصالح به نسبت متربیانبه  هشدار

زد تتی و  دل ،کستتالت هتتایی کتته موجتتب افتترا  در امتتور معنتتوی مثتتل عبتتادت عتتدم    پر تتویی؛
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یتادآوری   بی و اخالقتی ستنح بتاالتر؛   حقلبتی در امتور مستت    اقبتال  رعایتت  ؛شتود متی  سرخورد ی

پرهیتز   و کافی انجام شتود  اسا  معرفت وسواسی و توجه به اینکه عبادت بایستی بر عمل پیامدهای

  بیش از حد به متربیان نصیحت و موعظه تذکر، در افرا  از مربیان
 

 یشناس تیموقع و یبند تیاولو .3

، بایتد  رو از این  پذیر نیست انجام همه کارها در یک بازه زمانی و مکانی امکان به طور مسلم،

تتر زودتتر از کارهتای    و کارهتای ضتروری   ،بنتدی  بر اسا  اصل تدری ، کارهتای متربتی اولویتت   

امتام  هنگام کارها، بستری بترای تتداوم کارهتای دیگتر استت        غیرضروری انجام شود؛ زیرا انجام به

ََ َو »فرمایتد:  عهدنامه مالک اشتر اشتاره متی   بندی امور در بر ضرورت اولویت  ونه اینع( )عل  اا ِإیَّ
اا َجاَجااَة ِفیَهااا ِإَ ا َتَنکَّ ِو اللَّ

َ
ََ ِفیَهااا ِعْنااَد ِإْمَکاِنَهااا أ َسااقُّ ِو التَّ

َ
َواِنَهااا أ

َ
ْبااَل أ

َ
ُموِر ق

ُ
ِو اْلااَوْهَن َعْنَهااا ِإَ ا اْلَعَجَلااَة ِباااأْل

َ
َرْت أ

ْماٍر َمْوقِ 
َ
ْوِقاْ  ُكالَّ أ

َ
ْماٍر َمْوِضاَعُه َو أ

َ
 از بپرهیتز  :(011: 22ج ،1042)مجلستی،   «َعاهُ اْسَتْوَضاَحْت َفَضاْ  ُكالَّ أ

وقتت   کته  کارهتای   در  ترى اهمال از و نرسیده دادنشان انجام وقت که کارهای  در زد   شتاب

 در دنکتر  سستت   از و است مبهم که امورى در کردن لجاجت از و است فرارسیده دادنشان انجام

 کارى هر و بدار آن جاى در را چیز دو هر پ  است، شده روشن عمل راه که آن هنگام کارها،

  بگزار آن هنگام به را

 هنگام بودن طرح و پیگیری مسائل تربیتی از سوی مربّتی و  بر اسا  این کالم امام علی)ع(، به

ذیتل    انته  این مسئله از جهتات سته    متربی، از نظر زمان و مکان مناسب اهمیتی وافر داردآن به تبع 

 قابل تبیین است:

 سال 32ل طو در کریم قرآناست  وابسته  «افراد تیظرف»توجه به نیازهای معنوی انسان، به   1

ْلَنااُه »فرمایتد:     خداوند میدش نازل پیامبر بر تدری  به ااِس َعَلای ُمْکاٍث َوَنَزّ ُه َعَلای الَنّ
َ
َنااُه ِلَتْقاَرأ

ْ
اا َفَرق ْرآنا

ُ
َوق

 و بخوانی مردم بر درنگ با را آن تا کردیم، جدا هم از را آیاتش که قرآنی :(140 /ءاسرا« )َتْنِزیالا 

   کردیم نازل تدری  به را آن

بتاره بته    کته در ایتن   نداتهنوش فراوانی منالب قرآن، آیات تدریجی نزول علل بیان در مفسران

 بلوغ دلیل به قرآن آیات تدریجی نزول ،وی عقیده  به کنیممی  اشاره)ره( طباطباییمه عال دید اه

، 1231، طباطباییت )اس آن عملی و فرعی احکام و اعتقادی معارف تلقّی در مردم استعداد رشد و

 ( 312 :1ج



 های تربیت دینی بر پایه اصلِ نیازمحورِ تدریج تبیین روش

322 

بندی مسائل تربیتی، به نوعی اکراه و اجبتار   بدین ترتیب، عدم توجه به ظرفیت افراد در ترتیب

چنتان  شدن باطن و قلب انسان استت؛   علی)ع( کور است و ثمره آن، بر اسا  کالم دیگری از امام

، 1010نه  البالغته،  شود )می کور  یرد، قرار اجبار و اکراه مورد قلب فرماید: ا رکه حضرت می

   (102حکمت 

 انستان  دل و روح : ویتد  علتی)ع( متی   امتام  فرمتایش  ایتن  توضیح در منهری مرتضی شهید

 روح و قلب بر سنگین را افکار نباید صورت، این شود؛ درمی ملول و خسته او جسم و تن همانند

 از را دل کننتده،  خوشتحال  و برانگیتز  نشتا   لئمستا  عرضه با باید حالت، این کرد، بلکه در تحمیل

  (23: 1212کرد ) منهری،  خارج کسالت

 و پتذیری  دین است  از این منظر، فرایند «افراد سن»تحقق نیازهای معنوی انسان، وابسته به   3

 استت    بتدیهی شتود  یم پدیدار او روحی تحوالت و فرد سن با متناسب دینی، هایارزش به ایمان

 دهی شکل در را والدین تواند یم نوجوانان و کودکان عاطفی نیازهای و سنی های ویژ ی شناخت

 زمتانی  دینتی،  های به آموزهتر  عمیق  رایش و مذهبی کند  باورهای یاری فرزندان دینی هویتبه 

 وظیفته  ایتن  ،باشتد  بتدین ترتیتب    داشتته  ارتبا  او درونی نیازهای با که یابد می معنا کودک برای

 و کتودک و بته دور از اجبتار،  ارعتاب     با نیازها و استتعدادهای  متناسب که است مربیان و والدین

بنتدی   بر اسا  اولویتت  کودک استعداد و توان رعایتبپردازند   دینی ایه هآموز معرفی به تهدید،

از نظر  عاطفی و نیھذ جسمی، ایھتوانایی  سالی و توجه بهبزر سنین تا تولد زمان از انسانزمانی 

 خیلی مهم است   ،تربیتی

هتا   کتنش  و هتا   ترایش  ها، بینش بین تزاحم در انسان همواره :«مستحبات بر واجبات تقدم  »2

 هتا،  روش و موانتع  ،عوامتل  استتعدادها،  هتا،  مهتارت  ها، دانش از انواعی میان از ناچار به ؛دارد قرار

بندی مسائل تربیتتی در زمتان تتزاحم بتین آنهتا، الزم       که در اولویت آنچهزند    زینش می بهدست 

بتر همتین     یمراست مد نظر قرار  یرد، آن است که از واجب به واجب و از مهم به مهتم  تام بتردا   

در صورتی که میتل بته عبتادت در انستان کتم       «مستحبات بر واجبات تقدم»در  (ع)اسا ، امام علی

َواِفاِل »فرمایتد:   متی باشتد،   ْرَباَة ِبالنَّ
ُ
 ق

َ
ْت ِبااْلَفَراِض   ال َضارَّ

َ
ا تتر  :(20 ، حکمتت 1010، ه)نهت  البالغت  « ِإَ ا أ

بته متربیتان    زمینته در این  همچنینشود   مستحبات به واجبات زیان برساند، قربت  از آنها حاصل نم 

َواِفُل »فرماید: توصیه می ِت النَّ َضرَّ
َ
هنگامی  :(310، حکمت 1010، ه)نه  البالغ« َفاْرُفُضوَها  ِ  ِباْلَفَراضِ   ِإَ ا أ
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و متانع پترداختن بته ضتروریات و      ندکه کارهای غیرضروری و مستحب بته واجبتات ضترر رستاند    

 واجبات شدند، دست از نوافل و غیرضروریات بکشید  

 بنتدی در مستائل تربیتتی، تقتدم واجبتات بتر       اولویتت  بدین ترتیتب، یکتی از مصتادیق روشتنِ    

-، امام صادق)ع( نیز به أبان بتن تغلتب متی   زمینهمستحبات، در صورت تزاحم بین آنهاست  در این 

َساِبیَ  َفُقْلُت َلُه ُجِعْلُت ِفاَد  فرماید:
َ
ی َعدَّ َعَشَرَة أ  َفِریَضاٌة َلَقَضاُء َحاَجِة َعْبٍد ُمْؤِمٍن َخْیٌر ِمْن َطَواٍف َو َطَواٍف َحتَّ

َ
اَك أ

ْو َناِفَلٌة َفَقا
َ
اُه اْلِعَبااَد َعاِن اْلَفاَراِضِ  أ ُل اللَّ

َ
َما َیْساأ َباُن ِإنَّ

َ
َواِفاِل   َل َیا أ  َعاِن النَّ

َ
 :(134 :2  جق،  1041)طوست ،    ال

بار خانه خدا را طواف  1 بارمرتبه و هر  14من بهتر است از اینکه ؤبرآورده کردن یک حاجت از م

فرمتود: ای   )ع(مرتبه طواف، واجب آن است یتا مستتحبش؟ امتام    14مقصود از این  پرسیدند:کنی  

 نه مستحبات   ،کندمی سؤالخداوند از بند انش درباره واجبات  ،ابان
منحصر در مصتادیق فتوق نیستت  در ایتن      ،بندی در مقام رفع تزاحم باید توجه داشت اولویت

 اختروی  متعتالی و  از: تقدم نیازهای اند عبارت ها تاولوی تعیین در مؤثر های مالک از ، برخیزمینه

و  هتا  دانتش  ختاص؛  و شخصتی  نیازهتای  بته  نستبت  مشتترک  و عمتومی  نیازهتای  برتتری  انستان؛ 

ی هتا  دانتش  و دینتی  علتوم   ستترش  و تعمیتق  جامعته؛  و فرد آینده و حال برای تر نافع های مهارت

 بزر ساالن  نسبت به جوانان نوجوانان و کودکان، تربیت و تعلیم تقدمو  کاربردی و بنیادی
 

 تمرین و تکرار. 2

هتای  تربیت دینی مبتنی بتر اصتل تتدری  بتر استا  آمتوزه       های روشتمرین و تکرار یکی از 

که بر اسا  معارف اسالمی، معیار اصلی تکلیف شرعی، بلوغ عقلتی استت،   آنجا  اسالمی است  از 

ولی به دلیل اینکه انجتام    کندحق او فعلیت پیدا میشود، تکلیف در  به محض اینکه مکلف بالغ می

صحیح برخی تکالیف مستلزم آشنایی نظری و عملی قبلیِ مکلف از موارد تکلیف استت، تکترار و   

 اهی اصل تتدری  اقتضتا    ،آید  بدین ترتیبتمرین به عنوان یک روش تربیتی به کمک متربی می

امتام علتی)ع( بتا     رو، از ایتن   دارد که عملی زودتر از موعد حقیقی آن مورد توجه مربّیان قرار  یرد

ْلُب »فرماید: تأکید بر شروع زودهنگام تربیت در دوره نوجوانی می
َ
َما ق اِلَیاِة َماا   اْلَحاَدِ    ِإنَّ ََ ِِ اْل ْر

َ
َكااأْل

ْلِقَي ِفیَها ِمْن َشْي 
ُ
اكٍء  أ ْلُباَك َو َیْشاَتِغَل ُلبُّ

َ
ْن َیْقُساَو ق

َ
ْبَل أ

َ
َدِب ق

َ
ِبَلْتُه َفَباَدْرُتَك ِباأْل

َ
هماننتد    دل نوجتوان  قنعتاً  «: ق

ین، پتیش از آنکته دلتت ستخت و     اپتذیرد؛ بنتابر   زمین خال  است؛ هر بذرى در آن ریخته شود مت  

  (21، نامه 1010، هآموزى تو کردم )نه  البالغ د، اقدام به ادبشومغزت  رفتار 
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بر اسا  برخی دیگر از معتارف دینتی، تربیتت را بایستتی زودتتر از نوجتوانی، یعنتی از دوره        

، بترای نمونته  توان به برخی از مستندات روایی هم در این زمینه اشاره کترد    کودکی آغاز کرد  می

نی بر اسا  سنین رشد جامع، درباره تعیین تکالیف دی ی نسبتاًروایت در 1(یا امام صادق)ع()امام باقر 

انتد    کودک و تمرین هر تکلیف در سن مخصوص آن، مراحلی را برای تربیت فرزند در نظر  رفته

 و متاه  هفتت  و ستال  سته  سنو در  (الاله اال اهلل) توحید مهکل سالگی، سه دربر اسا  این روایت، 

 بر صلوات سالگی چهار در شود  همچنین به فرزند آموخته می «)ص(هللا رسول محمد» روز بیست

  در نه سالگی وضو و نماز کامل به دهند یاد میبه او را و در هفت سالگی صورت نماز  )ص(محمد

درست انجتام دهتد، تمترین     شکلشود و تا زمانی که کودک وضو و نماز را به می زش دادهاو آمو

 ( 02ت00 :141، ج1042شود )مجلسی، داده می

نجام تکلیفی قبل از فرارسیدن زمان آن، مستلزم انجام مقتدماتی  ا ،بدین ترتیب ا ر در مواقعی

است که مکلف الزم است انجام دهد، شخص مکلف نباید در انجام آن مقدمات کوتاهی کند  بتر  

همین اسا  در فقه، مبحث تمرین در انجام واجبات مورد توجه قرار  رفته است تا کودک قبتل از  

نماز خوانتدن را یتاد  رفتته باشتد  بتر همتین        دینی مثالً صورت صحیح واجبات ،رسیدن به تکلیف

 را اییھادا  یرند و سپ  اذکاری را به صورت جدا از نماز یاد می ،ترا در سنین پایینه هاسا ، بچ

 به طتور کامتل یتاد    را نماز سالگی نه کنند که با صورت نماز هماهنگی دارد تا اینکه درمی شروع

  یرند می

العتاده تأثیر تذار استت و در     فتوق  استقامت و صبوری کودک،بر ها  تمرینهمه این تکرار و 

، بترای تحقتق   رو از ایتن   ، ممکن است مشکالتی را در تربیت به بار بیاوردآن از غفلتنقنه مقابل، 

 ایی را در نظر بگیرند:ه هالزم است که مربّیان توصی ،منلوب آن

و تنوع  تازه موج یک دوباره شود، باید می رنگ  انگیزه کودک کم بار  یک وقت هرچند  1

یتا خستته شتد؛ زیترا رمتز       کردنباید از تکرار و تمرین فرار  ،بنابراین  دکرجدیدی در تمرین ایجاد 

نفوذ به قوای ناخودآ اه، ملکه نفسانی شدن چیزی و رسیدن به باور قلبتی، تمترین، تلقتین و تکترار     

  کراُر الٌف الدرس حرٌف و التاند:  ،   فتهرو از ایناست  

 

  است یاور از تردید  1
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 ناحیته  همتان  از و کنتیم  درک را بچته  هتای  اذیت و اھ محبوب اقتضائات، کنیم سعی باید  3

 مادی در این زمینه بسیار تأثیر ذار است  ایھ تشویق شویم؛ وارد

 عمتل  ا در انجام واجبات شرعی باشیم  حتتی ه هنباید از همان ابتدا، نگران خلوص نیّت بچ  2

 را نیتت متربتی   توانتد  متی  تتر  ر اثتر تعتالیم پیشترفته   بمربی  اصالح است و خود قابل   ،مرور به ییریا

  دهد تغییر وکند  اصالح

 تکبیر بار که پیامبر)ص( یک الزم است که کودک را به دفعات تکرار و تمرین داد؛ چنان  0

 نمتاز  )ص(پیامبر و توانست هفتم تا اینکه بار نتوانست و این مسئله تکرار شد حسین)ع( امام  فت،

  (10ت12: 0ج، 1210، مناقب ابن شهر آشوبکرد ) شروع را
 

 . رفق و مدارا0

 عرضته  یشخصت  بته  را منلتب  ایتن  ،محدود یزمان در بخواهد اآلنا ر  که داند می برای مثال،

 تتأثیر  مقابتل  شتخص  در و کنتد  می تدریجی عرضه و مدت طوالنی در رالذا آن ندارد،  اثری بکند،

 کته بدین ترتیتب، الزم استت     شود می تکمیل مدارا و رفق بحث تدری  با ،لحاظ این از   ذارد می

هایشتان را بتا    نسبت به آنها محبتت کننتد و بتدی    کرده،مربیان با متربیان بر اسا  رفق و مدارا عمل 

البتته ایتن مستئله، نیازمنتد آن استت کته شتخص مربتی دارای ظرفیتت روحتی            خوبی پاستخ دهنتد   

معنتای داشتتن ظرفیتت کتافی روحتی و       سعة صدر داشته باشد  سعة صدر بته  ای باشد؛ یعنی  سترده

، هر اندازه فرد دارای وستعت نظتر،  شتاد ی    رو از این  فکری در برخورد با مسائل  ونا ون است

  توان  فت که از سعة صدر بیشتری برخوردار استت  دل، قدرت تحمل و حوصلة بیشتری باشد، می

َلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك »فرماید: ن خناب به پیامبرش میبر همین اسا ، خداوند در قرآ
َ
 :(1 /)انشتراح  «أ

  1ایم؟ ات را براى تو نگشاده آیا سینه

 ،تحمتل  ؛ یعنتی استت  )ص(هتاى  تران ختدا بته پیتامبر      آیه شریفه در مقام بیان یک  از نعمتت 

و در برابتر   دا بته دوش کشت  بار  ران هدایت و ارشاد مردم ر دبتوانبه وسیله آن تا  ؛شکیبای  و مدارا

ها را در دریاى ژرف مهر و متدارا   ها و ناراحت  و همه  رفتارى دشکیبای  ورز ،ها ها و ناراحت  رن 

 د و قدرت تحمل خویش براى خشنودى خدا و سعادت بشر هضم کن

 

 .داشتیم ارزان  تو به را  ران نعمت ینکه ما اینو منظور ا است یربه مفهوم تقر یفهشر یهسش در آپر  1
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منظور به انجام رساندن مأموریت مهم و دشوار رسالت و نبوت و رهبری  پیامبر  رامی)ص( به

 ،ستو  ة جاهلی آن روز ار، نیاز مبترم بته ستعه صتدر و فراختی ستینه داشتت تتا بتوانتد از یتک          جامع

فرسا را تحمل کند و از سوی دیگر، اعراب جاهلی را که تعصب خاص و شدیدی  مشکالت طاقت

بر آداب و رسوم خود داشتند، از طریق مدارا تحت تأثیر قرار دهد و در دل آنها نفوذ کند و اعمتال  

های ستعه صتدر   خداوند زمینه رو، از این  نان را در جهت منلوب و موردنظر هدایت نمایدو رفتار آ

 داند تی بر وی میآن را منّ ،دهکررا در پیامبر)ص( ایجاد 

سیاست رفق و مدارا در تعامالت اجتمتاعی و روابتط انستانی، کارستازترین ابتزار و بهتترین و       

رفق و مدارا و مالیمتت، موجتب نترم     زیراترین روش ممکن برای نفوذ در دیگران است؛  هزینه کم

 هتا  نفتوذ در دل   بنابراین، از طریتق رفتق و متدارا    شود میشدن دل افراد و ایجاد تمایل قلبی در آنان 

 رو، از ایتن   (320 :1233پیتروز و همکتاران،   ترین و مؤثرترین نفوذ استت )  قوی که شود حاصل می

جاِل ِمن أفَضِل األعماِل »فرمایند:  حضرت علی)ع( می سازش  :(140 :1014)تمیم  آمدى،  «ُمداراُه الِرّ

 هاست   دن مردم با همدیگر، از برترین عملکرو مدارا 

ن است که مدارا بایتد  اید روش تربیتی رفق و مدارا از آن غافل شد که نباید در کاربرای  هنکت

   یرد استفاده دیگران قرار می اوقات این ارزش اخالقی مورد سوء  اهیبر مدار اعتدال باشد؛ زیرا 

ْفُق   ِإَ ا َكاَن »فرماید:  ه حضرت علی)ع( میک چنان اْرُق   ُخْرقاا َكااَن   الرِّ َُ َماا َكااَن   اْل اُء  ِرْفقااا ُربَّ َواُء َداءا َو الادَّ الادَّ
زمانی که نرمی  یعنیخویی، حماقت به حساب آید ت   مهر اه نر :(21، نامه 1010، ه)نه  البالغ« َدَواء

بستا دوا، درد   جای نرمش بایتد تنتدی کترد؛ چته     استفاده دیگران قرار  یرد ت به  و مالطفت مورد سوء

چته روش متدارا عامتل اصتالح      ، ا رنابرایند  بشو آفریند یا درد موجب بهبودی و دوای درد می می

ف و سرکشتی از قتانون   افراد است، در شتماری از متردم اثتر معکتو  دارد؛ زیترا آنتان را بته تخلّت        

 د  کر یری و تندی را اتخاذ  دارد  پ  در این مورد باید روش سخت می وا

فوق، خشونت به جای مدارا، باید بر مدار احتیتا    مثالنظیر  یهایدر موقعیتآنکه  نکته دیگر 

ه، علی)ع( بته یکتی از   زمیند  در این شوکه قدری نرمش در اعمال خشونت لحاظ ای  هباشد؛ به  ون

کند که در هر کار مهمی، شدت را با کمی نرمش درآمیزد و در هتر متورد   کار زارانش توصیه می

ای نتدارد، تصتمیم بته شتدت بگیترد        یری چاره سختکه مدارا شایسته باشد، مدارا کند و ا ر جز 

  (00 ، نامه1010، ه)نه  البالغ
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تربیتی، همواره بایستی بر اسا   های روشسازی توان  فت که پیادهبر اسا  این توصیه، می

ارتبتا    نیتز بتین اصتل تتدری  و اصتل کرامتت       ،اصل کرامت انسانی مورد توجه باشد  بدین ترتیب

  تنگاتنگی وجود دارد

 

 گری . تسهیل2

در امتر تربیتت بته صتورت      ،آنکتار یری   بته توانند بتا   مهمی که مربیان می های روشیکی از 

تدریجی و  ام به  ام به رشتد شخصتیت متربیتان کمتک کننتد، کاربستت روش تستهیل در امتور         

 تربیتی است 

تری  نازلطور که خداوند نسبت به بند انش میسر و مسهل است، در مرتبه  بدین ترتیب، همان

از چنین خصوصیتی برخوردار باشد و در رسید ی به امور متربی بر پایه  ،مربی باید نسبت به متربیان

 ری اهتمام داشته باشد  تسهیل در امور بند ان که از صفات فعلی خداونتد استت، برخاستته     تسهیل

  یابتد  وز متی غلبته دادن آن بتر جبتاریّتش  ظهتور و بتر     ]بترای    کته  ستت از صفت ذاتی رحمانیت او

عنوفت و مهربانی، اصلی حاکم بر مناسبات انسانی در تعلیم و تربیت است و نقتش مهمتی    ،بنابراین

خصتوص اراده  بته   ،این امر در پترورش و تعتالی تتدریجی اراده انستان      کند  ری ایفا می در تسهیل

 ثر است  ؤالعاده م جوان فوق

 ذرد تا وی بته بازیتابی و    اش می  ناهان بنده ری است که خداوند از  بر اسا  همین تسهیل

ستپ  بتر آنهتا باز شتت تتا آنتان        :(113 /)توبته « ُثَمّ َتااَب َعَلاْیِهْم ِلَیُتوُباوا»بازسازی مجدد دست یابد  

 ذاشتت، پیوستته    باز ردند  اما ا ر خداوند فرصت توبته و باز شتت را در اختیتار بنتد انش نمتی     

کردند و به بازآفرینی خود و باز شتت بته    رت و ناامیدى میبند ان از  ناهان خویش احسا  حقا

 ایستادند  از مسیر رشد و تعالی باز می ،در نتیجه  ورزیدندسوی خداوند اهتمام نمی

بته ویتژه در مستئله     ،ی، تستهیل در امتور جوانتان    ری در امر متربّ یکی از مصادیق مهم تسهیل

هتتای فراوانتی از ستتوی ائمتته  دواج جوانتتان، توصتیه ، دربتاره تستتهیل امتر از  رو از ایتتن  ازدواج استت 

ْعاَزَب َكااَن »امام صتادق)ع( فرمتود:   شود  اطهار)ع( شده است که به برخی از آنها اشاره می
َ
َج أ َماْن َزوَّ

ُه َعزَّ َو َجلَّ ِإَلْیِه َیْوَم اْلِقَیامه ْن َیْنَُظُر اللَّ دی را ک  زمینه ازدواج مجتر  هر :(221: 2، ج1041)کلینی، « ِممَّ

   ندک آمیز می فراهم کند، از کسانی است که خدا در روز قیامت به او نگاه لنف
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جوانان خوب بیندیشیم، متوجته ختواهیم شتد     ازدواجِامر  ری در  ا ر در آثار و فواید تسهیل

که رابنه آن با پاداش بزرگ الهی که نظر لنف در قیامت است، یک رابنه حقیقی است؛ زیرا هتر  

شتان بته   آراستگی آن،  رفته شود، دوری آنان از  ناهان و به تبع تر اندازه امر ازدواج جوانان آسان

بتدین ترتیتب، هتر ستاعت و      شتود   سّترتر متی  کستب رضتایت الهتی می    ،فضایل اخالقی و در نهایت

 ر نیتز  ، شخص تسهیلها ثوابشود، در همه این که از جوانی آنها در امور نیک سپری می ای لحظه

 تر  خداوند در روز قیامت به شخص تستهیل  ،طبق فرمایش امام صادق)ع( رو، از این  شریک است

 کند  نگاه لنف می

 تر   اق عینی این لنف خداوند نسبت بته شتخص تستهیل   مصد بارهنیز درامام موسی کاظم)ع( 

َج » فرماید:می ُه َرُجاٌل َزوَّ  ِظلُّ
َّ

 ِظلَّ ِإال
َ

ِه َیْوَم ال وَن ِبَِظلِّ َعْرِش اللَّ َخااهُ   َثاَلَثٌة َیْسَتَِظلُّ
َ
ْو َكاَتَم َلاُه   اْلُمْساِلَم   أ

َ
ْخَدَماُه أ

َ
ْو أ

َ
أ

زیتر ستایه    ،جز سایه خدا نیستت ای  هسای سه  روه روزی که هیچ :(101: 1، ج1203)صدوق،  «ِسراا 

 یرند: کسی که زمینه ازدواج برادر مسلمان خود را فراهم آورد یا به او ختدمت  عرش خدا قرار می

  دکند یا راز او را بپوشان

 تتری و نیتز نتتوع فتردی کتته ایتتن   نتوع تستتهیل  بتتربتر استتا  روایتت فتتوق، تستتهیل در امتور،    

ی در حتق  کت نتوع کم سو، شامل هتر   از یک رو، از این  دارد کند، اطالق  ری را دریافت می تسهیل

مختتص بته دوره    ،د و از ستوی دیگتر  شتو  برادران دینی و حتی نگاهداری حریم شخصی آنتان متی  

امتر خنیترِ    بته منظتور  بر همین اسا ، حضرت موسی)ع( زمانی کته مبعتو  شتد تتا       جوانی نیست

چنین  پرورد ار هدایت فرعون، به سوی او برود، از خداوند تسهیل در امورش را خواستار شد و از

ْر لي   َصْدري  لي  َربِّ اْشَرْح »استمداد کرد:  ْمري  َو َیسِّ
َ
بته متن ستعه صتدر عنتا       ،خداوندا :(30ت32 /)طه«  أ

 کن و امرم را آسان قرار ده 

تحقتق   صتورت  ری فرعتون از ستوی موستی)ع( بته دو      ایتکمک الهی نسبت به تسهیل هد

انجتام داد و   (ع)از راه غیرطبیعی، مثل اعجازی که خداوند بته دستت حضترت موستی     ،یکی :یافت

حضرت از راه غیرطبیعی که همان راه تدری  در هدایت است  بر این اسا ، نوع برخورد  ،دیگری

بترای فترار    ،ای واهی را به روی فرعتون ه هتا بهان ن و نرم انجام  رفتلیّای  هموسی با فرعون به  ون

و فرعتون در چنتدین مرحلته منتاظراتی      )ع(بین موستی  ،در نتیجه  پذیری ببندد زودهنگام از هدایت

اسرائیل  و بنی )ع(شکل  رفت و این مسئله ادامه داشت تا زمانی که فرعون دشمنی خود را با موسی
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  (120 ت142 /مورد غضب الهی قرار  رفت و به هالکت رسید )اعراف ،آشکار ساخت و در نتیجه

 وبرای ستنین ختاص    ،با احکام شرعی ارتبا  ری را در قرآن در نمونه دیگری از امر تسهیل

اعتم از افتراد    ،داریم  خداوند متعال پ  از بیان احکام روزه در حق ناتوانتان  ویژهدارند ان شرایط 

ُه ِبُکُم »فرماید: ه کلی میمریض، طبق یک قاعد یامسن   :(132 /)بقره« اْلُیْسَر َو ال ُیریُد ِبُکُم اْلُعْسر  ُیریُد اللَّ

 نه سختی  ،خواهدخداوند بر شما آسانی را می

 

 
 

 تدریجی محور پایه بر دینی تربیت های روش تبیین مدل

 

 یریگ جهینت
 :مثل ،یکی از اصول مهم تربیتی در کنار اصول دیگر «اصل تدری »بر اسا  پژوهش حاضر، 

متتداری،   تتروی، توجتته بتته مناستتبات اجتمتتاعی، اختتالق  پتتذیری، آختترت ختتدامحوری، مستتئولیت
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تربیتت دینتی مبتنتی بتر      هتای  روشمداری و تکریم شخصیت متربی است  بر همین استا ،   نظارت

شناسی، تکرار و تمرین، رفق و موقعیت بندی روی، اولویت از: اعتدال و میانه اند عبارتاصل تدری  

متضمن مفتاهیمی همچتون جامعیتت    اعتدال  یری  بر اسا  معارف دینی،  و مدارا و تسهیل و آسان

عدالت از جنبه اینکه طلبد و نیز متضمن مفهوم تقواست و  است که توجه به همه معارف دینی را می

تربیتتی استت کته جنبته تتدری  در آنهتا       های مختلتف  سازی روش درونی و برونی راهی برای پیاده

پیگیتری مستائل   نیز هنگام بودن طرح و  سنجی و به بندی، موقعیت لحاظ شده است  همچنین اولویت

متربی، از نظر زمان و مکان مناسب و ظرفیت افتراد، اهمیتتی وافتر     آن به تبع تربیتی از سوی مربّی و

تربیت  های روشر و تمرین نیز به عنوان یکی از دارد و همه اینها مستلزم تدری  در امور است  تکرا

برای از این منظر، معیار اصلی آنکه  های اسالمی است  با دینی مبتنی بر اصل تدری  بر اسا  آموزه

صتحیح برختی تکتالیف مستتلزم     دادن است، ولی به دلیل اینکته انجتام    «بلوغ عقلی»تکلیف شرعی 

تکلیف استت، تکترار و تمترین بته عنتوان یتک روش       آشنایی نظری و عملی قبلیِ مکلف از موارد 

 را منلبتی  محدود، زمان آید که ا ر مربی بخواهد در آید   اه پیش میتربیتی به کمک مکلف می

 در آن را ا تر  امتا  ؛نتدارد  اثتری  بکنتد و عمتل بته آن را از او منالبته کنتد،      عرضه شخص متربی به

 تتدری  بتا   ،لحتاظ  ایتن  از   تذارد  متی  ثیرتتأ  مقابل شخص در کند، تدریجی عرضه و مدتطوالنی

طور که خداوند نسبت به بنتد انش میستر و مستهل استت،     همان  شودمی تکمیل مدارا و رفق بحث

از چنین خصوصیتی برخوردار باشد و در رستید ی   ،تر مربی باید نسبت به متربیان نازل ای  در مرتبه

 تری در امتر    باشتد  یکتی از مصتادیق مهتم تستهیل      ری اهتمام داشتته   به امور متربی بر پایه تسهیل

به ویژه در مسئله ازدواج است که مستلزم پیشتبرد اهتداف معنتوی و     ،متربی، تسهیل در امور جوانان

 ، ریاخالقی آنان در ادامه زند ی به صورت تدریجی خواهد بود و در صورت ممانعت از تسهیل

 ها منتفی خواهد بود امکان تحصیل این پیشرفت

هتای تربیتت از    بنیاد است، مفاهیم مترتبط بتا اصتول و روش    ر پژوهش حاضر که بر پایه دادهد

اند و این داستان تا زمان بسند ی و کفایت نظری ت که همان اشباع نظتری    متون دینی استخراج شده

شتده در قالتب    کتار یری  های تحقیق کیفی است ت ادامه یافته استت  مفتاهیم  ونتا ونِ بته      در روش

های محوری در مقوله منت  شده استت  کتدهای انتختابی در هشتت      های آزاد به کدیابی اریکد ذ

پتتذیری فتتردی،  انتتد از: ختتدامحوری، مستتئولیت  مقولتته انتختتابی در حتتوزه اصتتول تربیتتتی عبتتارت  
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 رایتی و زهتد،    متداری، تکتریم شخصتیت متربتی، آخترت      محوری، اخالق مداری، زند ی نظارت

 تدری  و نیازمحوری 

بنتدی، اعتتدال و    اند از: تمرین و تکرار، اولویتت  های تربیت عبارت شش مقوله روش همچنین

ها بتا همتدیگر، نظریته     شناسی که این مجموعه مقوله  ری و موقعیت روی، رفق و مدارا، تسهیل میانه

 اند  های تربیتی به سرانجام رسانده مبنایی و مدل نظری تحقیق ما را در حوزه تبیین روش
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 نابعفهرست م
  کریم قرآن  1
دفتتر   :قتم  ،یاکبر غفار یعل قی، تحقتحف العقولق(، 1040) شعبه حران ، حسن بن عل  ابن  3

   نیوابسته به جامعه مدرس یانتشارات اسالم

 :قتم  ،السالالم  علیهم أبیطالب آل مناقبق(، 1210) عل   بن محمد مازندران ، آشوب شهر ابن  2
 نشر عالمه 

 ؛فرزنتدان  یاجتمتاع  تیت ستاز ترب  نهیزم یها روش»، (1200) یمیابراهجواد  و رضایعل ،یاعراف  0
ص صت ، زمستتان  و زییپتا ، 3 ش، 0دوره  ،یتیمطالعات فقه ترب یدوفصلنامه علم ،«یحکم فقهت 

  104ت112

 و پتژوهش  ستازمان  :تهتران  ،اسالالم   تیال ترب باله  دوبالاره  نگالاه  (، 1203) خسترو  باقرى،  2
  پرورش و آموزش وزارت آموزش  یزیر برنامه

هایی در باب فلسفه تربیت دینی از دید اه  ش کاو»(، 1230) نیکوییروشنک بهشتی، سعید و   0
  زییپا ،13ش  ،0   ،یتیترب یشناس روان ،«اسالم

در  تیریمالد  (،1233) نتژاد  یبهشتسیدمحمود  ی وعیشفعبا   ؛خدمتی ابوطالب ؛یعل روز،یپ  1

  هپژوهشگاه حوزه و دانشگا :قم  ،اسالم

 دارالکتتب  :قتم  ،الکلالم  درر و الحکالم  غالرر ق(، 1014) محمتد  بتن  عبدالواحد آمدى، تمیم   3
  هیاإلسالم

و خشتونت   یتت یترب یهتا  وهیشت  نیرابنه بت  یبررس»، (1200) دمحمدرضایس هاشم، آل یدیرش  0
   12ش  ،لیاردب یدانش انتظام ،«یخانگ

کتودک بتر استا      یاجتمتاع  تیت ترب یها روش» ،(1201) یدریحمسعود  و فاطمه ،یرمضان  14
 یزیر )دانش و پژوهش در برنامه یدرس یزیر فصلنامه پژوهش در برنامه، «قرآن و نه  البالغه

   10 ت1 صص، 22 ، ش0دوره  ،(یدرس
 یهالا  هشپالژو ، «ارزش یاخالق تیترب یها روشو  کردهایرو» ،(1210)ی مهدیدس ،یسجاد  11

  24 ش ،یکالم و یفلسف

  تهران دانشگاه :تهران شکوه ، نیغالمحس ترجمه ،بزرگ انیمرب(، 1200) ژان شاتو،  13
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وابستته بته    یدفتتر انتشتارات استالم    :، قتم الخصالال (، 1203محمد بن عل  بن بابویه ) صدوق،  12
   نیجامعه مدرس

 یاستالم  انتشتارات  دفتر :قم ،الفقیه یحضره ال منق(، 1012) بابویه بن عل  بن محمد صدوق،  10
  نیمدرس جامعه به وابسته

 تیت ترب یبررست » ،یرستاالر یامعلتی   ی ومحمتد  رزایت محمدحسن م ؛محسن ،یفراهان ینیفرمه  11
، 20 ش شتاهد،  دانشتگاه  ،یتیترب یهاروش و اصول ،یمبان ،«)ع(صتادق  امام منظر از یاخالق
  10ت02 صص، 10 دوره

  هیاإلسالم دارالکتب :تهران ،الکافیق(، 1041) یعقوب بن محمد کلین ،  13
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