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قرآن کریم در تربیت مسلمانان ـ چه فردی و چه گروهی ـ از شیوۀ پایبندی به اصول استفاده کرده است که در 

از های تربیتی از اصول دین جزئی شویم و ثابت خواهد شد که جدا کردن شیوهاین پژوهش با آن آشنا می

 .مصیبت بزرگ ما در فهم اسالم و دعوت به سوی آن است

 ها و ابزارهایشیوۀ برتر آن است که مربی راه .ترین شیوه برای تربیت، امر و نهی کردن مربی استساده

متقاعدسازی را به کار بگیرد و بکوشد در عقل و دل فردی که در پی تربیت آن است، تأثیر بگذارد تا او را به 

 .د کند و او را دوست بدارد تا بتواند به خود جذبش کندهدف متقاع

ت تا شونده اسکنند، توجه به محیط فرد یا گروهِ تربیتاما شیوۀ سوم که مکاتب جدید اجتماعی به آن افتخار می

به فضایی برای هدف تربیتی تبدیل شود و جریانی در قبال آن شکل بگیرد که فعالیت تربیتی و متقاعدسازی را 

 .مربی آسان سازد برای

ها افزوده است که مختص خود واحد به کار برده و شیوۀ چهارمی نیز به آنن قرآن کریم این سه شیوه را در آ

 .کوشند از آن اقتباس کنندگرا و انقالبی اخیر میآید و مکاتب اصالحقرآن است و از معجزات اسالم به شمار می

کند، تصویری از آفرینش و معلوماتی که آیات آن برایمان بیان میوقتی قرآن کریم از رهگذر اعتقادات و 

کوشد فضایی عام در ذهن انسان پدید آورد تا در آن حس کند که کند، میموجودات و زندگی برای ما ترسیم می

موفقیت و جاودانگی در پایبند بودن به رهنمودهای اسالم است و جهان هستی هر فرد یا گروهی را که با این 

 .کند و سرنوشت آنان نیستی و فراموشی خواهد بودواعد هماهنگ و همسو نباشد، طرد میق

پس از  کوشیمبردار نیست. این شیوه امتیازات متعددی دارد که میهای پیشین مناقشهبرتری این شیوه از شیوه

 .ها را برشماریمهای این شیوه آنتوضیح ویژگی

یتیِ مناسب است و، افزون بر آن، مقید به اصول دین و قواعد عمومیِ تربیت قرآنی مبتنی بر ابزارهای ترب 

به همین ترتیب، مبانیِ  برگرفته از این اصول است و، همچنین، بر پایۀ حق و عدل و مدت معین استوار است و،

نِ دهی زندگیِ انسانِ خواهاهای تربیتی و جهتها و خواستهکند و میان آندیگری که قرآن کریم اعالم می

دهد. شیوۀ های او پیوند میموفقیت به سوی راه و روش مبتنی بر عدل و حق و همسو با صفات خداوند و آموزه



گیرد و نه تعیین آن را فروگذار شده دارد، یعنی نه زمان را نادیده میبندیتربیتی قرآن برنامۀ کاری زمان

 .کند، درست همانند آفرینش هستیمی

کند و به ازل و ابد و به زمین و آسمان ر نگاه مربی و، در واقع، تا دوردست امتداد پیدا میاول. ابعاد کار مطلوب د

که از استمرار آن کند، همچنانرسد. این احساس، تأثیرگذاری تربیت را تضمین میو اساس آفرینش می

 .کندمحافظت می

یابد که همۀ موجودات کند و درمییدوم. انسان در برابر این شیوه، همراهی جهان هستی با خود را احساس م

کند حتی اگر رفتار او مخالف یا متناقض یا در گاه احساس غربت و تنهایی نمیکنند و هیچهمگام با او حرکت می

 جهت دشمنی با رفتار دیگری باشد

های واناییها و نیز متمرکز شدن تها و بحرانهای فرد در همۀ موقعیتسوم. متمرکز شدن همۀ نیروها و توانایی

های مختلف آن، چراکه خاستگاه یکی است، مسیر یکی است و شیوه نیز یکی است ها و سطحجامعه با همۀ گروه

آید که در رسیدن به هیچ هدفی هرچند سخت و ها نیروی بزرگی پدید میترتیب، در برآیند این تواناییو، بدین

 .دشوار، ناتوان نیست

م اند: علوهشگران بنا به علل تعلیمی، اسالم را به چند بخش تقسیم کردهمسلمانان و حتی دانشمندان و پژ

اسالم همچنین به اصول ـ که . اعتقادات و علوم وابسته به آن مانند فلسفۀ الهی و علم کالم؛ علم فقه و اقسام آن

های علمی و گاه بنا ها که با انگیزهبندیاین تقسیم .نیازمند ایمان و دلیل قطعی است ـ و فروع تقسیم شده است

ا پروایی شده است تبی توجهی وبر درجۀ اهمیت صورت گرفته، موجب نوعی ضعف تربیتی و تا حد بسیاری بی

جایی که کار برخی مسلمانان به آنجا رسیده است که در دل به اسالم اعتراف دارند، ولی آشکارا به عبادات پایبند 

 .نیستند

ماری رایجی است حتی در میان دینداران و، همچنین، بسیاری از مسلمانان از دور بودن از اخالق اسالمی نیز بی

بندی آکادمیک برای اسالم است، در ها، این تقسیمعلت همۀ این .اندمسائل اجتماعی و سیاسی اسالم ناآگاه

دهد، پیوند میدهد و میان آن دو و اخالق حالی که قرآن کریم مسائل اعتقادی را در کنار مسائل علمی قرار می

 .کنیمگونه که در شیوۀ تربیتی قرآن نیز این پیوند را مشاهده میهمان

ای از قرآن کریم ذکر مسائل اعتقادی )ایمان( بدون اشاره به کار نیک )عمل صالح( آمده است، با در کمتر آیه

 .بندی فقهی از دو مقولۀ متفاوت هستندوجود آنکه این دو از نظر تقسیم



ی های عملها تأثیر متقابل آشکاری وجود دارد و فعالیتیابیم که میان آنقیق احکام اسالمی درمیبا بررسی د

ای بر ایمان دارد و ایمان ]نیز به نوبۀ خود[ زیربنای اخالق است و، در عین حال، از آن تأثیر تأثیر گسترده

 .کندترسیم میانداز کلی مسائل اجتماعی را که مسائل اعتقادی چشمپذیرد، همچنانمی

توان مردم را به دو دستۀ دانا و نادان تقسیم کرد، هاست و نمیویژگی برجستۀ عصر ما این است که عصر تخصص

تخصصی خود کارشناس هستند و این امر، دعوت دینی و تربیت را دشوارتر از قبل  چراکه بیشتر مردم در رشتۀ

 .ساخته است

های اقتصادی هستند، امروزه مبتنی بر عقاید و باً دربردارندۀ طمعهای سیاسی که غالاز سوی دیگر، اندیشه

ا با ها رالمللی آنهای بینکنند و مؤسسهها را ترویج میکارگیری همۀ ابزارها آننظریات فلسفی هستند و با به

 .کنندهای جدید و پیشرفته و دقیق پشتیبانی میابزارها و دستگاه

کنند و خواستار های دعوت دینی استفاده میهستند، ولی در عین حال از روشاین مکاتب با ادیان در جنگ 

کنند های دقیق بر ضد دعوت اسالمی ایستادگی میها هستند و با تمام توان و با نقشهپذیرفتن اصول و مبانی آن

 .کارگیری هیچ روشی برای از بین بردن آن باکی ندارندو از به

های متعدد است و در این نبرد، برابری در ه جوامع ما صحنۀ نبرد اعتقادی با طرفباید این حقیقت را دریابیم ک

 .ابزارها و امکانات وجود ندارد

های حاکم بر کشورهای اسالمی، ها خواستگاه عقیدتی دارند، تعدد سیاستاز جهتی دیگر، به سبب آنکه سیاست

 .اخته استتفرقۀ فکری میان کشورها و در درون کشورها را امری حتمی س

ا های بسیاری بگذشته از آن، وضعیت دردناک و افزایش تشکیک دربارۀ رهبران سبب شده است که افراد و گروه

های روحی در برابر این مشکل بایستند و این وضع به نوبۀ خود سبب و به سبب رنج وجود نداشتن صالحیت

 .بار کشیده شوندهای ذلتکاریسازشهای نادرست و افراطی و گاه حلشده است که آنان گاه به راه

کنیم، بدون آنکه ها، ما هنوز دربارۀ زمینۀ تربیتی موجود در جهان اسالم صحبت میبا وجود همۀ این محنت

ها و ابزارهای خطرناک گوناگون آن را در نظر داشته باشیم و بدون آنکه از قدرت ها و توطئهاسرائیل و شرارت

های تبلیغی آن برای ترویج مسیحیت بحث کنیم. اگر بخواهیم های آن و فعالیتها و فرهنگاستعمار و دام

وضعیت را با در نظر گرفتن این عناصر اساسی بررسی کنیم و در صدد برآییم مشکل را با همۀ ابعاد آن مطالعه 

 .نوردیدهای سهمگین از هر طرف ما را درخواهد کنیم، افق آینده را تیره و تاریک خواهیم دید و توفان

شود، ولی در کشاند؟ نه؛ جز کافران کسی از رحمت خداوند ناامید نمیآیا این محنت تلخ ما را به ناامیدی می

 . پذیری سازگار نیستعین حال کوچک انگاشتن مشکل و آماده نبودن برای رویارویی با آن با روحیۀ مسئولیت



 :رهبران مسئول در جهان اسالم نیازمند سه عنصر هستند

تقویت بُعد معنوی و تهذیب نفس در مبلغان. سخن من این است که رشد وضع مادی زندگی انسان باید . 1

هنوز نیز  .همراه با رشد جنبۀ معنوی باشد تا منحرف نشود و این چیزی است که مصرّانه خواستار آن هستیم

ا از سراسر جهان حتی در کشورهای های ممقدار اندکی از معنویت بر بسیاری از اسباب مادی غلبه دارد و تجربه

 .کندبسیار پیشرفته آن را ثابت می

دیدگان و راضی نبودن به رفتار ستمگران و تالش پیگیر برای کاستن از دردهای اهتمام آشکار به وضع ستم. 2

 .کنندشان محروم میمردم و خشم گرفتن بر کسانی که آنان را از حقوق

ا و احکام ههای نو برای ارائۀ اندیشهکمک گرفتن از ابزارهای پیشرفته و روشپیشرفت و نوسازی شکلی یعنی . 3 

 المللیهای بینای که از لحاظ شکلی و ابزارهای کاری در سطح مؤسسهگونههای دینی بهدهی مؤسسهو سازمان

 .قرار گیرند

ویژه درمورد کسانی که هبه وضع مذاهب اسالمی در سراسر جهان باید با سماحت و جدیت باال رسیدگی شود، ب

اند. گذاران در میان آنان، از اصول و ارکان اسالم منحرف شدهبه سبب دور بودن از فهم درست و نیز ظهور بدعت

ام جز اینکه برخی آنان را از خود من تا کنون هیچ اهتمامی در سطح مطلوب درمورد این دسته از مردم ندیده

اند، بدون آنکه مشکلشان را حل کنند، در حالی که این عده بسیار تشنۀ رفتهاند و برخی دیگر آنان را پذیرانده

 .های خود و پیوستن به برادران دینی خود هستندتصحیح اندیشه


