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 تربیت از نگاه  هاىروششماری از  شرح و شکافت

 ه.ق(545-054)امام محمد غزالی

 

 بهروز رفیعی 

 عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

brafiee@rihu.ac.ir 

 

های تربیتی از منظر امام محمد این جستار کوششی است برای باز و بسط شماری از روش چکیده:

پرداخته  تاریخی –ه.ق(. نگارنده برای رسیدن به این هدف، پژوهشی بنیادی 565-056غزالی)

معلوم داشته  آثار پرشمار غزالی ، و استفاده مستقیم ازحلیلیت -روش توصیفی با تکیه بر، و است

های تربیتی چه گفته است. در مقدمه به بحثی کلی درباره تعریف روش، است غزالی در باره روش

های روش تربیتی، جایگاه روش و شیوه و فن در فرهنگ تربیتی گونهتفاوت روش با شیوه و فن، 

نظر شده است تا زمینه مناسبی برای اصل بحث عناصر تربیتی  تمدن اسالمی، رابطه روش با دیگر

های تربیتی از دید او از های از نگاه غزالی، انواع روشفراهم باشد. روش شناسایی و تقسیم روش

نگارنده از مقایسه آرای غزالی با دیگر مربیان در شرق و غرب غفلت  دیگر مباحث این مقال است.

 های تربیتی غزالی را نشان دهد. نکرده و کوشیده است از این رهگذر اهمیت دیدگاه

 غزالی، روش تربیتی، شیوه، فن، انواع روش کلیدواژگان:

 

 کند پیشه تقوا کسى که است آن نیکى بلکه یید،درآ هاخانه پشت از که نیست آن نیکى: که است آمده کریم قرآن : درمقدمه

 راهش از را امرى هر باید: که است شده بازگو آیه این تفسیر در( ع)محمدباقر امام از (.981درآید)بقره: آنها در از هاخانه به و

 انجام درست راه گزینش آن و است شده تأکید شناختىروش اصلى بر کریمه آیه این در (.9/80سمرقندی، بی تا،داد) انجام
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 اگر که، چرا دارد؛ فراوان بس اهمیتى آن هاىهدف تحقق و تربیت و تعلیم در مهم این. است موجود هاىراه میان از هرکار

 هاىبحث در لذا ماند؛مى عقیم و مخدوش تربیتى نظام کل گویى شد، وارد درست راه از نتوان تربیتى، اهداف تحقق براى

 .شودمى گفتگو و بحث پرورشى، و آموزشى هاىروش از حتماً تربیتى،

 و انگارد، درست را نادرست راه فرد گذاردنمى آنها، به دقیق التزام که است آسانى و یقینى قواعد مجموعه روش: روش تعريف

. برسد است آن پى در که آنچه حقیقت شناخت به دانش، تدریجى افزایش راه از و غیرضرورى تالش بدون تا کندمى یارى را او

 .2 ماند؛مى معلق کار نتیجه صورت این غیر در باشد واضح و بدیهى باید روش یعنى، وضوح؛ و بداهت .9: دارد اصل چهار روش

 .3 تر؛ ساده عناصر به شده ساده عناصر این تقسیم و ساده عناصر به کلى و مرکب مفاهیم کردن خرد و تقسیم یعنى تحلیل؛

 حرکت راه از دیگر حکم به حکمى از رسیدن .0 شود؛ ایجاد پیوسته هم به اىزنجیره که اىگونهبه افکار تنظیم یعنى بسامانى؛

 و هاشیوه مجموعه به روشاند که نیز گفته .(911ص ،9110شود)فارابی، مجموعه وضوح موجب که اىگونهبه فکر، پیوسته

 چیز سه به روش تردقیق طورهب. شودمى برده کار به لغزش از برکنارى و حقیقت شناخت براى که شودمى گفته تدابیرى

 .شودمى اطالق

 ؛کندمى هدایت مشکالت حل و مجهوالت کشف به را انسان که طرقى مجموعه ـ9

 ؛رود کاربه باید واقعیات پژوهش و بررسى هنگام که قواعدى مجموعه ـ2

 .کندمى راهبرى معلومات به مجهوالت از رسیدن مسیر در را آدمى که فنونى و ابزارها مجموعه ـ3

 (.301، ص9311،)فرمهینی فراهانینیست میسر روش بى دانشى هیچ و است دانش الزمه روش پس،

 مترادف را اصطالح دو این و نهندنمى فرق شیوه با روش میان ،مربیان و پژوهانتربیت از بسیارى: شیوه با روش فرق

 .برندمى کاربه یکدیگر جاى به و معنى یك به را دو آن پنداشته،

 تواننمى رایج، تصور برخالف و است شیوه از غیر روش تربیت، و تعلیم در که است معتقد فرانسوى، پژوه تربیت دبس، موریس

 نظریه که مفهومى ساختارى در را اصطالح دو این جایگاه است کوشیده وی .برد کاربه یکدیگر جاى به را اصطالح دو این

 شود،مى خوانده رویکرد که دارد قرار چیزى ساختار، این رأس در .کند بیان است، تربیتى هاىشیوه و هاروش زمینه در خاصى

 معنایى، عنصر چهار این از هریك. است فن   شیوه، از پس و دارد قرار شیوه روش از پس. گیردمى سرچشمه آن از روش و

 :دارند پیوند یکدیگر با هماهنگ، ساختارى در عناصر این همه حال، این با ؛نیست دیگر عنصر سه در که دارد ویژه مفهومى
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. است آن به معطوف تربیتى هاىهدف و هاغایت و است، تربیتى نظام بر حاکم ایدئولوژى کننده بیان عنصر، این: رویکرد ـ 9

 مفاهیمى به رویکرد،. نیست دخیل تربیتى فنون و هاشیوه و هاروش اعمال و مفهوم در تفصیال و مستقیم طورهب رویکرد،

 نظام هر رویکرد که است نهادىپى مفاهیم همین و است متناسب و سازگار تربیتى غایات چگونگى با که پردازدمى اساسى

 شناختى،روان فلسفى، دینى، تواندمى تربیتى نظام هر رویکرد. کندمى تبدیل نظام آن هاىفعالیت عام محور به را تربیتى

 هاروش آن، مقتضیات براساس و است حاکم و ناظر تربیتى عمل هاىزمینه همه بر رویکرد، حال، هر در ؛باشد شناختىجامعه

 .خوردمى رقم فنون و شودمى تعیین هاشیوه و ترسیم

 صورتهب نظر، مورد کار انجام و هدف به رسیدن براى انسان که شودمى اطالق امورى مجموع به اصطالح این: روش ـ 2

 آنها پیمودن چگونگى و مراحل و کندمى ترسیم را عمل نحوه که است راهبردى مفهومى روش. نهدمى پى بسامان و روشمند

 .داردمى معلوم موردنظر هاىهدف به رسیدن براى را

 مراحل در آنها حضور دهندهنشان و است( رویکرد) اول عنصر از برگرفته هاىارزش و مبانى بر مبتنى راهبرد، مثابههب روش

 به مسبوق رویکرد و روش نوع با که دارد وجود اىویژه فنون و برگزیده هاىشیوه روش، هر براى. است تربیتى عمل گوناگون

 .است سازگار آن

 آموزشى راهبردى هاىطرح تحقق موجب آنها به پایبندى و عمل که است رفتارى هاىنمونه آموزشى، هاىشیوه: شیوه ـ 3

 :خاص شیوه و عام شیوه: آنهاست از ؛دارد انواعى شیوه. شودمى( هاروش)

 سطح هم تقریباً که گفت توانمى یابد، عمومیت وآموزش تدریس در و درآید روشمند قالبى در اگر که است اىشیوه عام، شیوه

 .خودآموزى تجربه، و عمل راه از آموزش شرح، و قرائت سخنرانى،: از است عبارت هاشیوه ازاین برخى. است روش تراز هم و

 بازگفت گفتگو، مشاهده، تمرین، کردن، حفظ: مانند ؛است آن خدمت در و پیرو و عام شیوه از ترپایین سطحى در خاص، شیوه

 .هاآموخته

 چارچوب در آموزشى روش نهایت، در تا شودمى اجرا و اعمال آموزشى شیوه آن، کمك به که است اىوسیله و ابزار: فن  ـ 0

 اجراى براى و کتاب، از شرح، و قرائت شیوه اجراى براى زبانى، آموزش سنتى روش در مثال، ؛برسد خود غایات به خاص رویکرد

 چناناست که  درخور یاد .شودمى استفاده امتحان از سنجش و آزمون شیوه اجراى براى و سخنرانى، از تلقین و نقل شیوه
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 و فن ، شیوه چنانکه ؛انددرآمیخته خود فنون با که دارد وجود هایىشیوه چه، دنباش منفك فنون از همواره هاشیوه که نیست

 .(900-9090،2/905،)قمبرکارگاهى آموزش اى،مکاتبه آموزش دور، راه از آموزش: مانند ؛نمایدمى شیوه فن 

 روش نوع دو این مقایسه از. کنندمى تقسیم نو و سنتى به زمانى، تقسیمى در و شکل ترینکلى در را هاروش: روش انواع

 «انگار ساختار» شناسىمعرفت بر نهاده پى ،نو هاىروش و ،«انتقال» شناسىمعرفت بر مبتنى سنتى هاىروش که آیدبرمى

 از آموزش سنتى، هاىروش در. دارد تشویقى نقش تنها مربى، جدید هاىروش در اما ؛است محور مربى سنتى، هاىروش. است

 و تکرار بر متکى سنتى، هاىروش. است اشیاء و شنیدارى و دیدارى و گفتارى راه از نو هاىروش در و است زبان و لفظ راه

 .(10-13)میاالره، صاست مسأله حل و طرح در شاگرد فعالیت بر مبتنى تازه هاىروش و است حفظ و تقلید

 عبارتند است، تربیت و تعلیم به فلسفى یا شناختىجامعه یا شناختىروان رویکرد از متأثر که تربیتى جدید هاىروش از برخى

 :از

 با فراگیرى، فرایند درنده فراگیر و شودمى زدوده درس خیزىماللت و روحىبى و خشکى روش، این در: زنده آموزش روش

 است همراه بازى با آموزشى حوزه در فعالیت و شودمى استفاده درسى ماده شرح براى تصاویر از روش این در. پویاست و نشاط

 .است آمیز تفاهم و دوستانه آموز دانش با معلم روابط و

 اگر روش این در. هاستپدیده شناخت براى فراگیر شخصى ابزار مثابههب حدس و حواس بر مبتنى روش این :شهودى روش

 تا پردازدمى یکدیگر با مفاهیم پیوند و ذهنى فعالیت به آنها، شناخت براى فراگیر نباشد، ملموس و محسوس درسى، مواد

 و معانى و کندمى بررسى را هاپدیده مستقل بطور و دارد فع ال شخصیتى فراگیر روش، این در. شود روشن او بر حقیقت

 کشف را هاپدیده تازه هاىویژگی و برسد تازه مفهومى به راه این از تا دهدمى پیوند یکدیگر با را مفاهیم

 .(901-9090،2/905،)قمبرکند

 بیاموزد، کتاب یا معلم از آنکه جاى به و است خویش مربى خودْ و دارد فعالیت آزادى فراگیر روش، این در: فعّال روش

 این. باشد سهیم خویش معرفتى ساختار در شخصاً و کند کشف یا بگیرد یاد را مطالب شخصى، هاىفعالیت راه از تواندمى

 .(911، ص9110،)فارابیاست استوار خویش دست به تربیت آزادى، فعالیت، :قاعده سه بر روش

( گشتالت) کل صورت هاىنظریه به معطوف عمدتاً که دکورلى اوید روش: کرد اشاره زیر هاىروش به توانمى ها،روش دیگر از

  پاسخ و محرك نظریه از که اسکینر روش. است کندیاك مکتب در حسى شناسىروان بر مبتنى که منتسورى ماریا روش. است
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(SR)به مسبوق که دیوئى روش .(15)میاالره، صاست مارکسیسم فلسفى مواضع از بازتابى که ماکارنکو روش. است برآمده 

 .(236-221، ص9312)شکوهی،است پرورش و آموزش به او تجربى و اجتماعى رویکرد

 مسلمان، پژوهاناخالق و پژوهانتربیت و مدرسان و مربیان :اسالم در آموزشى فرهنگ در تربیت فنّ  و شیوه و روش

. اندکردهمى اعمال اخالق و تربیت و تعلیم به دینى رویکرد چارچوب در را خود تربیتى و آموزشى فنون و هاشیوه و هاروش

 متون در که اندداشته هایىشیوه و هاروش قطع طورهب اما ؛اندنهادهنمى فرق شیوه و روش میان نظر، در اینان که است درست

 .است معرفى و شناسایى قابل آنها از بازمانده آموزشى و تربیتى

 زبانى سنتى هایروش همان ـ آموزشى میانى و ابتدائى سطوح براى کم دست ـ روزگار آن در غالب آموزشى روش احتماال

 در امروزه که دیگرى هاىروش از مسلمان، بزرگ مربیان آثار در حال، این با ؛است بوده( متن شرح سخنرانى، قرائت، توضیح،)

 و عمل و تجربه راه از آموزشى: چون هایىروش ؛یافت اثرى توانمى نیز است شده پذیرفته و مطرح جدید تربیت و تعلیم

 .(965-966ص ،9300)عزتی،یکدیگر طریق از آموزش فعال، آموزش و خودآموزى مشاهده،

 هاشیوه این گستردگى اما اند،بردهمى بهره گوناگون فنون و هاشیوه از نشده، عنوان هاىروش این اعمال براى مسلمان، مربیان

 اطالق روش عنوان آنها همه بر و رفتهمى فراتر هم آنها از یا و رسیدهمى هاروش تراز به یا که است بوده مایه آن فنون و

 در تربیتى فنون و هاشیوه از گسترده، سطحى در و بیشتر نیز، معاصر مسلمان پژوهانتربیت تربیتى آثار در .است شدهمى

 عصر در مسلمان پژوهانتربیت از تن سه تنها داندمى نگارنده که آنجا تا و ؛است شده یاد تربیتى هاىروش عنوان با اسالم

 محمود دکتر تن، سه این از یکى. اندنهاده فرق هاشیوه با هاروش میان عمل، در یا و اندگفته شیوه با روش تفاوت از یا حاضر،

 در رایج و سنتى روش به ابتدا دبس، موریس زبان از شیوه با روش دوگانگى نظریه اصل بازشکافت از پس وى. است قمبر

 .(231-9090،2/903،)قمبر کاودوامى شرحهب را روش آن به مسبوق تربیتى هاىشیوه از برخى آنگاه ؛پردازدمى اسالمى تربیت

 آن طرق نیز و اسالم در آموزش هاىروش از شیوه، با روش دوگانگى اصل به اشاره بى وى است، عزتى ابوالفضل دکتر دیگرى

 اصل از آنکهبى که است عطاران محمد دکتر سوم نفر .(999-11)عزتی، ص کندمى یاد است آموزشى هاىشیوه همان که

 آن تحقق گوناگون هاىشیوه شرح به و خواندمى مسلمان مربیان تربیتى روش را دادن عادت بگوید، شیوه با روش دوگانگى

 (.89-30، ص9308،)عطارانپردازدمى

 در شیوه از روش مستحکم و منطقى تفکیك به تردیدبى شود، بازشکافى باید چنانکه موضوع، این چنانچه که رسدمى نظر به

 .انجامید خواهد اسالم تربیتى فرهنگ
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 جنبه از کم دست فکرى نظام هر دهنده تشکیل اجزاء میان است الزم: تربیتى نظام عناصر ديگر با روش رابطه

 و تعارض در یکدیگر با نظام اجزاء تا باشد داشته وجود همخوانى و سازوارى شناختىمعرفت شناختى،انسان وجودشناختى،

 آن، تحقق با و است صادق بکمال تربیتى نظام درباره مهم این. کند عمل «واحد» حکم در بتواند نظام و نباشند سایش

 سایش و تعارض در یکدیگر با باید تنها نه تربیتى نظام هر اجزاء اصوال. رسدمى حد کمترین به نظام هر در تربیتى تناقضات

 دیده هایىسایش و ناسازگارى تربیتى هاىنظام اجزاء میان گاه، حال این با ؛باشند نیز هم معاضد و مکمل باید نباشند،

 آن بر بیشتر پذیر،دفاع و منطقى و هماهنگ نظامى عنوان باشد، برکنارتر ناسازگارى این از اندازه هر تربیتى نظام. شودمى

 .کندمى صدق

 در تربیتى هاىنظام در اما ؛نیست تعارضى و سایش هیچ آن، وحیانى حیثیت لحاظ به اسالم، تربیتى نظام اجزاء میان در بمثل،

 متون از مسلمانان برداشت و فهم حاصل هانظام این چه، باشد هایىسایش و هاناهماهنگی است ممکن اسالم، فرهنگ و تمدن

 داشت انتظار تواننمى لذا ؛متأثرند نیز اسالمى برون فرهنگى و فکرى گوناگون هاىنحله از هانظام این وانگهى، ؛است دینى

 .نشود مشاهده آنها در تعارضى و باشند اسالم تربیتى نظام وحیانى ساختار و ماهیت با هماهنگ و اسالمى کمالهب هایىنظام

 سازوارى لزوم براساس مثال براى چنانکه ؛کندمى مقید و محدود و دشوار را هاروش گزینش شده، یاد هماهنگى ضرورت بارى،

 و شناختىانسان مبانى با باید الزام به هاروش و برد بهره تواننمى روشى هر از هدف به رسیدن براى مبانى، با هاروش میان

 به بخشیدن فعلیت ها،روش وجودى فلسفه اصوال چه، است یادکردنى نیز هاهدف با هاروش رابطه. باشند سازگار... و ارزشى

 هاروش میان .شودمى دگرگون نیز هاروش ها،هدف تغییر با و دارد وجود ویژه هایىروش یا روش هدفى هر براى و هاستهدف

 خود، از پیش اعتبار به شوند، سنجیده هاهدف با چون ها،روش از برخى یعنى، ؛است برقرار هم طولى رابطه اىگونه اهداف، و

 .روندمى شمار به روش خود، از پس اعتبار به و هدف

 است واداشته را پژوهان تربیت از برخى که است وثیق چنان رابطه این. است تربیت و تعلیم اصول با هاروش رابطه دیگر، نمونه

 باید اصول در را هاروش و دارند زایشى اىرابطه تربیت و تعلیم اصول با تربیت و تعلیم هاىروش اصوال شوند مدعى که

 .(01-08،ص9308، )باقریکرد جستجو

 تعیین در را مسلمان پژوهانتربیت که است تربیتى نظام عناصر دیگر و هاروش میان نهادىپى و تنگاتنگ پیوند همین شاید

 هوشیار محمدباقر دکتر بمثل، چنانکه، ؛است کرده ناهمداستان اسالمى تربیت و تعلیم هاىروش و هاهدف و اصول دقیق

-1ص ،9310تی و دیگران، )بهشاندشمارده هدف را آن دیگران و (5، ص9321،)هوشیاراست دانسته اصل را «الل ه الى قرب»
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 گروهى و روش( 18-13، ص9065،، علی915-919، ص9316،مهین)جهانگروهى را منکر از نهى و معروف به امر یا(؛ 96

 و (969، ص9312،احمدی)اصل کسانى را عمل با علم تلفیق یا(؛ 969-11، ص9300،)حسینی سردریاندخوانده اصل دیگر

-911، 9090،)عمراصل اىدسته را آموزش در تدریج یا(؛ 919-901، ص9315، )شریعتمداری انددانسته روش دیگر کسانى

 .اندنامیده( 986-9090،2/911،)قمبرروش دیگر اىدسته و( 986

  های تربیتی در آثار امام محمد غزالی پرداخته شود.به باز و بسط شماری از روشکوتاهی در این مقاله تالش شده است بهباری 

 غزالى نگاه از تربیتى هاىروش

 فراوانى دستورى احکام و( نبایدها و بایدها) هادستورالعمل اسالم، در تصوف و عرفان و اخالق نیز و تربیت و تعلیم ادبیات در

 به را خود مخاطبان دستورى، احکام این راه از اندکوشیده مسلمان پژوهاناخالق و پژوهانعرفان و پژوهانتربیت. دارد وجود

 تربیتى متون نگارندگان نظر مورد تربیتى و آموزشى هاىروش حاوى دستورى، احکام این. بازدارند کارهایى از وادارند، کارهایى

 در را اخالقى و ارزشى نبایدهاى و بایدها و هادستورالعمل از عظیم اىمجموعه و است خود کار حوزه در عرفانى و اخالقى و

 در تربیتى گوناگون هاىحوزه در تربیت هاىروش در تحقیق براى مهمى و شایسته منبع که دهدمى تشکیل اسالمى فرهنگ

 .است اسالمى فرهنگ

 با هم را، خود مخاطبان است کرده تالش مجموعه، این در وى. است مانده جاى بر تصوف و اخالق در پرشمارى آثار غزالى، از

 پرورش را آنها ها،روش این از برخى از استفاده با خود هم و کند آشنا تربیت و تعلیم گوناگون هاىزمینه در گوناگون هاىروش

 از تربیتى هاىروش دربردارنده را غزالى وصایاى و اندرزها و پند گاه و دستورى احکام و هادستورالعمل توانمى بنابراین، ؛دهد

 .شود شناسانده و شناسایى است شایسته که دانست او نگاه

 توانمى تسامح اندکى با. یونانى صوفیانه، شرعى،: دارد رویکرد سه عمدتاً آن، هاىروش جمله از و تربیت و تعلیم در غزالى

 تربیتى، مسائل به یونانى رویکرد در و است، گفته بزرگساالن تربیت از تنها تربیت، به صوفیانه و شرعى رویکرد در وى که گفت

 .است پرداخته خردساالن تربیت به تنها

 کرده عرضه مستحکمى اخالقى نظام اسالمى، اخالق و آداب در آمده مفردات و مفاهیم بر تکیه با شرعى، رویکرد در ابوحامد،

. دربردارد نیز را غزالى تربیتى هاىدیدگاه و است، شمار به اسالم جهان در نگارىاخالق و پژوهى اخالق شاهکارهاى از که است

 آلوده صوفیانه ترهات به سخن دامن گاه تربیتى، ـ اخالقى نظام این تبیین در وى که است آن زمینه این در غزالى کار عیب
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 بخواند فرا امورى به را خویش مخاطبان و رود کژراهه به گاه تربیتى هاىروش عرضه در غزالى است شده موجب امر این. است

. ماندمى اباحیه هاىشیوه به بیشتر و ندارد معتبر سنت و کتاب در اساسى و پایه و گنجدنمى متشرعه عرف در روى هیچ به که

( 936،900،900ص ،9308)ابن جوزی،دهدمى نشان گمراه جوزى ابن چون کسانى نگاه در را او که است غزالى گاهدید همین

 از اىپاره. (956-9301،1/901، ؛ دائرة المعارف بزرگ اسالمی915-903)نشرتی، صگشایدمى او بر را دیگران سرزنش زبان و

 آنها براى علوى و نبوى و وحیانى مایه و پایه که است تربیتى هاىروش همین بر جمله از غزالى، بر کاشانى فیض اعتراضات

 .یافت تواننمى

 وى توجه که است آن در او کار عیب. است درست نفسه فى مطالبش و نگفته شرع خالف خردساالن تربیت و پرورش در غزالى

 .آیدنمى چشم به که است رنگ کم چنان خردساالن، تربیت خصوص در اسالمى معارف و فرهنگ به

 از است، آورده سعادت کیمیاى و احیاء در کودك اخالقى تهذیب و تأدیب باب در غزالى را آنچه که است مسلم نگارنده براى

 در عامرى یا مسکویه بمثل، که دانیممى و است گرفته مسکویه و نیشابورى عامرى و بوعلى و اصفهانى راغب چون کسانى آثار

 دل چندان غزالى تربیتى هاىروش از اىپاره اسالمى اصالت بر تواننمى بنابراین، ؛متأثرند یونانى آثار از مایه چه تا باب این

 .بود خوش

 غزالى آثار در تربیتى هاىروش بندىدسته و شناسايى روش

 به ـ غیرمستقیم یا مستقیم ـ آنها در رودمى احتمال که غزالى آثار از دسته آن مطالعه از: هاروش شناسایى هاىراه( الف

 :کرد کشف توانمى راه چند از را وى موردنظر تربیتى هاىروش که آیدبرمى باشد، شده پرداخته تربیتى هاىروش

 و عاطفه و شناخت سخن دیگر به و( عمل) رفتار ،(صفات) حال ،(شناخت) معرفت تثبیتِ و تغییر و ایجاد پى در غزالى ـ9

)همان، برساند الل ه الى قرب و ربوبى اخالق کمال مقام به را او راه این از تا( 250و0/938)غزالی، بی تا،است متربى رفتار

 .(360ص

 سه قالب در و شناسایى شده یاد هدف سه براساس غزالى نگاه از را تربیتى هاىروش بتوان تسامح اندکى با که نمایدمى چنین

 شناختى، هاىهدف تحقق هاىروش ترتیب این به. کرد عرضه( عمل) رفتارى ،(حال) عاطفى ،(معرفتى) شناختى حوزه

 ؛داشت خواهیم اختیار در غزالى دید از را رفتارى عاطفى،



 60-86، ص 1493 سفندا،  1، جلد 8علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-479 

   http://www.joih.ir 

 
  

08 

 

 تربیتى هاىروش موافقت، مخالفت، مالزمت، اصل سه ویژههب و از نگاه غزالی تربیتى اصول بر تکیه با که است آن دیگر راه ـ2

 ؛کرد معرفى و شناسایى را اصل هر با متناسب

 و بررسى را غزالى آثار در آمده وصایاى و نصایح و هادستورالعمل اصول، و هاهدف به توجه بدون که است آن دیگر روش ـ3

 ؛دربرگرفت را آنها در آمده هاىروش و کرد تحلیل

 مقام در چه و رذائل زدودن و اخالق اصالح مقام در چه ـ اخالقى مسائل واکاوى در احیاء ویژههب آثارش از اىپاره در غزالى ـ0

 او موردنظر تربیتى هاىروش به آنها الى البه از توانمى که است آورده عامى شناختىروان هاىبحث ـ فضائل پرورش و ایجاد

 .برد پى

 گسترده کارى نیازمند چهارم، و دوم و اول راه از تربیتى هاىروش به پرداختن که آنجا از: مقاله این در شده استفاده روش( ب

 .کاوموامى غزالى نگاه از را تربیتى هاىروش از اىپاره سوم، راه از استفاده با و گذرممى آن از است، بسیار مؤونه و بلند زمانى و

 هاىراه یا راه از چه و شود استفاده شده یاد که هایىراه از چه هرحال، به: غزالى آثار در تربیتى هاىروش بندى دسته( ج

 و خودسازى خردساالن، و بزرگساالن ؛آنهاست از شود،مى بندىدسته چند اىگونه به غزالى نگاه از تربیتى هاىروش دیگر،

 .تعدیل و درمان و پیشگیرى تثبیتى، و ایجابى و سلبى عملى، و علمى خواص، و عوام دیگرسازى،

 غزالى نگاه از تربیتى هاىروش از شمارى شرح

 به غزالى انتقادى اشارات برخى از که شوم یادآور جاستهب غزالى، نظر مورد هاىروش از اىپاره بازشکافت و شرح از پیش

 و شخصیت در اىگونههب هریك که حاکمان ،هانفقی فیلسوفان، متکلمان، واعظان، صوفیان، معلمان، مربیان، مادران، و پدران

 و خردساالن شخصیت در چه ـ را نابهنجارى هرگونه تقریباً پیدایش وى که آیدبرمى مؤثرند، و دخیل افراد سرنوشت و تربیت

 (9300،2/818،9936،)ابن خلدونخلدون ابن ها پیش ازقرن وى. داندمى نادرست تربیت پیامد ـ بزرگساالن شخصیت در چه

 و شوردمى آنان از اى پار بر گاه ،رواین از ؛شماردمى آنان اعتناى مورد تربیتى هاىروش به معطوف بیشتر را نادرستى این

 تربیتى هاىروش به غزالى عنایت بر جملگى که شکافد،مى باز را آنها هاىنابایستی و هاکاستی و گیردمى محك به را متاعشان

 .دارد داللت
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 عالى آموزش مرکز بزرگترین در تدریس مقام واالترین به و کرد سپرى تعلم و تعلیم در را عمرى غزالى که دانیممى سویى از

 نیك خود روزگار فرهنگ در آموزش گوناگون مراحل در آموزشى هاىروش با وى گمانبى پس یافت، دست خود روزگار در

 است؟ نگفته چیزى ایجاباً  یا سلباً آموزشى اىروشه این از چرا پس ؛است بوده آشنا

 سخنرانى، شرح، و قرائت استمال، و امال: مثل خود روزگار در مرسوم و مشهور هاىروش از غزالى اگر که گفت توانمى پاسخ در

 خاطر به آسانى براى درسى متون آوردن نظم به مطالب، تلخیص تلقین، و القا بردارى، یادداشت حفظ، مناظره، مباحثه،

 دیگر از فراوانى مانند هم غزالى که باشد روازآن که نیست دور است، نکرده یاد محفوظات و درس کردن بازگو آنها، سپاردن

 نبوده مسائل این بیان مقام در و نداشته نظر آموزشى هاىروش به باید که چندان نظراً مسلمان، پژوهانتربیت و بزرگ مربیان

 و مدرسان آزادى نیز و آنها عام پذیرش و هاروش این بسیار کاربرد و گستردگى که است آن شاید هم، امر این علت. است

 و پذیرش و شیوع این است واداشته را ما مربیان و پژوهانتربیت که است بوده مایه آن تدریس، براى آنها گزینش در معلمان

 براى تالش آموزشى، هاىروش از گفتگو که بپذیرند ندانسته یا دانسته و کنند حمل هاروش این بایستى و درستى بر را آزادى

 بزرگ مربیان میان در لذا ؛اندکردهمى اعمال و داشته آنها که است بوده همان روش آنها گمان به پندارى است حاصل تحصیل

 و آداب به کوتاه اشاراتى جز باره این در و است پرداخته آموزشى هاىروش نفس به کسى کمتر اسالمى، فرهنگ تاریخ در

 هاىسنت و رسوم از اىپاره و آن قرائت و کریم قرآن کتابت بویژه و کتابت و متعلمى و معلمى و مناظره و استمال و امال اخالق

 .نیست دست در دیگرى چیز چندان اسالم، جهان در آنها جغرافیایى پراکندگى و آموزشى

 ؛خوریممى بر مربیان موردنظر آموزشى هاىروش از برخى به استطرادى، هاىنکته و هااشاره همین البالى در گاه حال، این با

 از مطالب ریز به آنها راه از تواننمى و است نشده بازشکافى باید چنانکه و چندان موضوع آنها، بودن استطرادى لحاظ به اما

 .بردپى آنها روزگار در مرسوم آموزشى هاىروش و مسلمان مربیان نگاه

 و پرشمار است، برده بهره آنها از آثارش در خود یا و کرده پیشنهاد را آنها بردن کار به غزالى که تربیتى هاىروش بارى،

 برتر، نمونه انگیزه، برانگیختن آموزش،: از عبارتند است، غزالى عنایت مورد بیشتر که هاروش این از برخى. است گوناگون

 تضعیف، گزینى، خلوت مردم، با آمیزش شعر، و حکایت و داستان و مثال از استفاده محسوس، به معقول تشبیه آموزى، عبرت

 با علم آمیزش نه) عمل و علم مراقبه، و محاسبه ریاضت، و مجاهدت تزکیه، عادت، ایجاد تلقین، و القا اقناع، تخویف، تقویت،

 تکرار، و تمرین تفکر، نفس، بر تحمیل و ضد به عمل گفتگو، خطابه، و وعظ اندرز، و پند تنبیه، تشویق، عطوفت، و مهر ،(عمل

. در خودسازى رویکرد، و بینش اصالح منکر، از نهى و معروف به امر انفس، و آفاق در سیر و تجربه و مشاهده پرستش، و دعا

 :آورممى شرحهب را آنها از مورد پنج تنها این باریکه گفتار
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 آموزش.  9

 مشترك آموزش، .است غزالى از بازمانده مکتوب تربیتى سیره در شده اعمال تربیتى روش ترینعمده و فراگیرترین روش این

 هر به چه، شودمى شامل را تربیتى هاىروش همه تقریباً آموزش عام معناى. است اخص و خاص و عام معناى سه براى لفظى

 آن آموزشگاهى مفهوم آموزش، خاص معناى از مراد ؛است آموزشى روش اىگونه خود نخواهى خواهى تربیتى روش هر روى

 فن و شیوه معادل آموزش، اخص معناى ؛است... و درسى ماده و معلم و شاگرد و آموزشى مرکز وجود اشالزمه که است

 همین غزالى، آثار در آموزش روش از مرادم .کندمى استفاده آن از عام معناى به آموزش تحق ق براى معلم که است آموزشى

 .کنممى اشاره است یافتنى او آثار در که آن هاىنمونه از برخى به که است اخص معناى

 فرایند در آن تأثیر به و دارد توجه آن وانهادن یا کار، به آوردن روى در انگیزه، برجسته نقش به غزالى: انگیزه تحریك( الف

 بهتر تا کرد تقویت را فرد رغبت و انگیزه باید آن، شروع از پس و عمل از پیش که است معتقد وى. کندمى اشاره نیز یادگیرى

 .زند تن کارى از یا دهد کارى به تن ترآسان و

 ؛کرد استفاده او شرایط و سن با سازوار و ویژه هاىروش از باید سنى، گروه یا فرد هر در انگیزه تحریك و تقویت و ایجاد براى

 را آن او و است سازگار او کودکانه طبع با که آنچه از باید یادگیرى و مدرسه به کودك گرایش پرورش یا ایجاد براى بمثل،

)غزالی، بی داد وعده پرندگان با بازى و خوراکى و زیبا لباس و بازى چوگان و توپ به را وى مثال و گرفت بهره دارد دوست

 .(3/02تا،

 را آنچه او به و پنداشت بزرگ را او و رفت خطا به نباید کودك ترغیب در که کندمى تأکید تفرد، تربیتى اصل به توجه با غزالى

 و رسىمى شایسته اجتماعى منزلت و مقام به مناسب، تحصیل و درس با که گفت مثال و داد وعده دارد گیرایى بالغان براى

 .کند انگیزه تقویت یا ایجاد او در تواندنمى و است کودك خواست و درك از فراتر اصوال امور این. یافت خواهى ثروت و شهرت

 هم منفى و سلبى هاىروش از برخى به ایجابى، و مثبت هاىروش از گذشته مدرسه، و درس به کودك برانگیختن براى غزالى

 هم بدنى تنبیه و تهدید چون هایىروش کارگیرى به راه از است پنداشته خویش، روزگار فرهنگ از متأثر وى. خواندفرامى

 مدرسه و مکتب به کودك کردن مندعالقه براى: که گویدمى رو؛ از اینآفرید یادگیرى و تحصیل انگیزه کودك در توانمى

 .(985، ص9305)غزالی، کرد تهدید تنبیه به یا و دارد آنچه سلب به را او توانمى



 60-86، ص 1493 سفندا،  1، جلد 8علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-479 

   http://www.joih.ir 

 
  

19 

 

 شود،مى کودك در منش تغییر موجب آنها اعمال گاه که شودمى دیده اگر و کند،نمى انگیزه ایجاد کودك در ها،روش این

 به تن خود، منافع دیگر حفظ براى کودك که است دلیل این به یا بیشتر بلکه است، آفریده رغبت کودك در که نیست روازآن

 و خواهدنمى گرچه که ندکمى احساس که روستازآن یا و دهدمى تن نابرابر معامله اىگونه به واقعهب و دهدمى آموزش

 برداشته را دیگرى بازى اسباب که موردى مانند درست. دهد تن آن به باید و اوست وظیفه اطاعت، و کار این اما ؛پسنددنمى

 .دهد پس را آن وادارند را او خواهندمى تهدید یا و زور به دیگران و است

 ویژههب سلبى و منفى هاىروش اما ؛است یادگیرى در کودك محرك عامل و است آفرین گرایش ایجابى، و مثبت هاىروش

 چنین که است روشن. دهد کار به تن بیزارى و اکراه سر از کندمى وادار را فراگیر نهایت در و ندارد هنرى چنین تنبیه و تهدید

 حتى و شود فراگیران یادگیرى پیشرفت موجب تواندنمى و است ناموفق یادگیرى فرایند و آموزش مقوله در ویژههب روشى

 از رهایى ابزار را تحصیل و درس به دادن تن فراگیر روش، این در. کند گریزان آموزش از را آنها از برخى بفرجام است ممکن

 اول موضع به تهدید، و تنبیه عامل حذف با است ممکن اما ؛کندمى روى آن به لذا ؛داندمى نامالیمات دیگر و تهدید و تنبیه

 و هدف جاى و داندمى هدف را نامالیمات از رهایى و ابزار، را یادگیرى فراگیر روش، این در سخن، دیگر به ؛بازگردد خود

 .است شده عوض او نگاه از وسیله

 پدید فراگیر، در یادگیرى براى راستینى انگیزه بواقع است ممکن هم، ایجابى و مثبت روش کارگیرى به با که است درست

 وسیله با هدف جایى جابه معناى به خود که دهد، یادگیرى به تن است، داشتنى دوست آنچه به رسیدن براى فراگیر و نیاید

 سختى با و است میلى بى سر از یادگیرى اول، روش در اینکه، آن و هست دوم روش با اول روش میان ظریفى تفاوت اما ؛است

 لذت با فراگیرى دوم، روش در اما ؛بینجامد مدرسه از فرار به است ممکن و است همراه اندك پیشرفت و روحى فشار تحمل و

 پیشرفت و بیابد را خود اصلى جایگاه هریك وسیله و هدف رفتهرفته شودمى موجب و است همراه امید و خاطر طیب و نسبى

 او جویى دانش نهفته سرشت و( 3/93)غزالی، بی تا،آید بیرون کودکى هاىکاستی از اندكاندك کودك و گیرد شتاب یادگیرى

 .(90)همان، شود شکوفا

 و سلبى هاىروش از استفاده و کندمى تأکید ایجابى و مثبت هاىروش بر اصالةً و بیشتر غزالى که نماند ناگفته حال این با

 در دوبار فراگیران، آموزشى نشاط حفظ و یادگیرى به کودك ترغیب و تحریك براى او. داردمى روا ناچارى باب از تنها را منفى

 انجام روز طول در که معمولى بازى یکى: داندمى گونه دو را کودك بازى وى. کند بازى باید کودك که کندمى توصیه احیاء

 از پس باید و است فراگیر درسى موفقیت در مؤثر عوامل از جزوى که آموزشى رویکرد با بازى دیگرى و (13)همان،صگیردمى

 احیا و تجدید درس ادامه براى او قواى و شود زدوده کودك تن از درس خستگى و ماللت تا پذیرد صورت کالس پایان و درس



 60-86، ص 1493 سفندا،  1، جلد 8علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-479 

   http://www.joih.ir 

 
  

12 

 

 خستگى رفع اندازه به باید بازى که کندمى پیشنهاد دارد، تربیتى و آموزشى نگرش بازى مقوله به غزالى چون .)همان(شود

 مانع و علت بر مزید خود و شود افزوده او خستگى به که کند بازى چندان و چنان کودك نباید و باشد مشق و درس از ناشى

 نگرشى کودك، بازى به وى نگرش و ندارد موضوعیت بازى نفس غزالى، نگاه از که آیدبرمى نکته، این از .)همان(شود یادگیرى

 .است بهداشتى و تربیتى و آموزشى

 و ذهنى ملکه آوردن دست به هاىروش از یکى چه، نیست تنها آموزشى روش این از گیرىبهره در غزالى: تمرین و تکرار( ب

 در و است بوده اندازه به و پیوسته تمرین و تکرار اسالم، در آموزشى فرهنگ در مهارتى و رفتارى ملکه نیز و شناختى

، 9116،)شمس الدین جماعه ابن و (2/351،303،308،301، 9111،)ناصر زرنوجى چون کسانى هاىنگاشتتربیت

 .است شده یاد آن از هم( 2/9939، 9300،) ابن خلدون خلدون ابن و (38، ص9092)ابن جوزی، جوزى ابن و( 921،930ص

 و تکرار از مراد گاه و است، ذهنى و شناختى ملکه به یابى دست و مطالب سپاردن خاطر به براى گاه تمرین و تکرار بارى،

 روان تحلیل را آن گاه و نگریسته منظر دو هر از را روش این غزالى. است رفتارى ملکه و دستى مهارت به رسیدن تمرین،

 چیزى رفتارى یا و شناختى حیطه در تواننمى آنبدون  و است یادگیرى مایه دست تمرین، و تکرار .است کرده شناختى

 را مردم او .(9/88)غزالی، بی تا،داندمى آنها تمرین و تکرار چون و چند و استعداد تابع را مردم فراگیرى میزان غزالى. آموخت

 اندازه از تابعى کسان، یادگیرى در تفاوت و نابرابرى که کندمى تصریح و داندنمى برابر ها،مهارت و هادانش یادگیرى در

 میان غزالى، نگاه از سخن، دیگر به )همان(؛آنهاست تمرین و تکرار میزان و( سرشتى گرایش و حافظه و هوش) استعداد

 فراگیران استعداد هرچه یادگیرى، فرایند در یعنى، ؛است برقرار عکس نسبت یادگیرى، براى او تکرار و تمرین و فرد استعداد

. دارند نیاز بیشترى تمرین و تکرار به باشد، کمتر آنان استعداد هرچه و است کمتر تمرین و تکرار به آنها نیاز باشد، بیشتر

 ضعف تواندمى اىاندازه تا کسان، از برخى به نسبت و موارد از اىپاره در تمرین و تکرار که بگوید خواهدمى غزالى پندارى

 ؛(901، ص9188)غزالی،«نیست چیزها دیگر در که است اثرى تکرار در»:گویدمى لذا(؛ 3/58)همان،کند جبران را آنها استعداد

 به مشخص، هایىهدف به رسیدن پى در و بسامان طرحى اساس بر انسان جوارح و عقل و حواس تمرین، و تکرار در که، چرا

 .دهدمى دست زودتر و ترسهل یادگیرى درنتیجه، و شودمى گرفته کار

 و کندمى تأکید رفتارى و عاطفى و شناختى حوزه سه در یادگیرى شتاب و آسانى در تمرین و تکرار برجسته نقش به غزالى

 این اثر در بفرجام تا( 3/13)غزالی، بی تا، خواندفرامى واحد شکل به و طوالنى مدت در عمل استمرار و تکرار به را فراگیران

 به شناختى ملکه پیدایش براى او .آید پدید رفتارى و عاطفى و شناختى عادت و ملکه آنها در یافته، سازمان تمرین و تکرار

 از انهفقی چونهم آنکه جز ندارد راهى شود، فقیه دین در و بیابد فقهى بینش خواهدمى که کسى: است کرده اشاره زیر نمونه
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 پدیدار فقه ملکه او در تمرین، و تکرار اثر در اندكاندك تا کند تکرار را آنان رفتار و بیاموزد فقه تمرین، و تکرار و مطالعه راه

 .(00، ص9310)غزالی،  شود النفس فقیه و بیابد بینش دین به نسبت و شود

 چون اخالقى صفات به یابى دست پى در که کسى: است پرداخته زیر مثال به عاطفى ملکه آوردن دست به براى ابوحامد

 تا کند تکرار و تمرین را گونه بخشش و بزرگوارانه و فروتنانه رفتار طوالنى مدتى باید ؛است فروتنى و بزرگوارى و بخشندگى

 پس، آن از که شود چنان و آید پدید او در فروتنى، و بزرگوارى و بخشش اخالقى هاىویژگی تمرین، و تکرار اثر در رفتهرفته

 .(05)همان، صسرزند او از آسان اخالقى، هاىویژگی این به مسبوق رفتار

 طوالنى مدتى در باید شود، خوشنویس بخواهد کسى هرگاه: است کرده یاد زیر نمونه از رفتارى ملکه به رسیدن براى غزالى

 او از را خوشنویسى چگونگى دقیق، و پیوسته تمرین و تکرار راه از بکوشد یعنى، ؛کند تکرار و تقلید را خوشنویس فردى رفتار

 گیردمى شکل او در خوشنویسى رفتارى ملکه کند، تکرار و تمرین اوست استعداد مقتضاى که اندازه آن فراگیر هرگاه بیاموزد،

 .(3/13)همان، بی تا، اوست ذاتى خوشنویسى گویى، که نویسدمى خوش چنان او و

 با که آموزشى شیوه این در است، یکدیگر به شاگردان آموزش آموزش، گونه این هاىمصداق از یکى: فع ال آموزش( ج

 آموزش این. دهدمى آموزش دیگران به معلم نظارت با را خود هاىآموخته فراگیر گیرد،مى صورت آموزشى گوناگون هاىهدف

 براى و باشد اصلى آموزش مقدمه و داشته آموزىپیش جنبه فراگیر براى و باشد نداشته استادانه حالت و جدى شکل تواندمى

 کشف به و باشد ماهرانه و جدى تواندمى هم مواردى در البته و رود شمار به آنها تعمیق و هاآموخته تکرار عامل دهنده آموزش

 .بینجامد دهنده آموزش فرد خالقه نیروى

 فراخوانده روش این اعمال به سطحى چه در و چگونه را خود شاگردان و کرده استفاده مایه چه تا روش این از غزالى اینکه

 .است برده بهره خود شاگردان بهتر آموزش براى آن از و پذیرفته را شیوه این وى که است مسلم اما ؛نیست معلوم است،

 و کندمى بیان مثال قالب در و استطراداً را خود شناختىروش باور این احیاء، منجیات ربع شکر و صبر کتاب در ابوحامد

 فراموش و بماند پایدار فرزندش هاىآموخته خواهدمى و است آموخته قرآن و دانش او به و دارد فرزندى که کسى: گویدمى

 بگوید بسا چه و ندارد مطالب تکرار براى اىانگیزه فرزند ؛نرود یادت از تا کن تکرار را ها آموخته که بگوید فرزند به اگر نشود،

 تا وادارد غیرمستقیم روش به را فرزند باید پدر لذا ؛نیست آنها تکرار به نیازى و دارم خاطر در و دانممى نیك را مطالب این که

 پاداش وعده او به کارش این براى و دهد آموزش را دیگران بخواهد فرزندش از که ترتیب این به ؛کند تکرار را خود محفوظات
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 دیگران، آموزش راه از او و شودمى تقویت مطالب تکرار براى ناخواسته طورهب فرزند انگیزه ترتیب، این به .بدهد هم نیك

 .(0/938)همان، بخشدمى ژرفا و رسوخ و کندمى پایدار نیز را خود هاىدانسته

 از بیش بمراتب آموزشى عالى و باالتر سطوح در ـ یادگیرنده براى چه و دهنده آموزش براى چه ـ شیوه این آموزشى ارزش

 موجب و علمى بضاعت افزایش براى است راهى روش، این که است معتقد غزالى. است ابتدائى آموزش در آن کارآیى و ارزش

 تازه مطالب و علم به تفکر راه از توانندنمى مردم بیشتر اینکه علت غزالى، نظر به. شودمى فرد در علمى بالندگى و فزونى

 راه از دانشجو، و آموزدانش اما(؛ 020)همان، صیابد فزونى تا کنند سودا که ندارند چیزى اند،سرمایه بى که است آن برسند،

 و دهد افزایش و بخشد ژرفا را سرمایه این تواندمى دیگران، به آموزش با و آوردمى دست به علمى سرمایه دیگران، از آموزش

 .برگیرد پرده خود هاىخالقیت از و کند کشف را خود پنهان هاىویژگی

 مخالفت یا نفس به تحمیل یا ضد به عمل روش.  2

 یکدیگر با کامال افتاده، دور هم از جزیره دو چونان دوضد، که نیست چنین اما ؛است محال دوضد میان جمع که است درست

 از برخاسته که آنهاست متقابل تخاصمى رابطه کرد، تصور و فرض توانمى دوضد میان که روابطى جمله از. باشند ارتباط بى

 ؛است همراه دیگرى عدم با یکى، وجود همواره و تابندبرنمى را یکدیگر دوضد،. است یکدیگر به نسبت دوضد متنافر ماهیت

 براى یکدیگر به نسبت دوضد براندازى خاصیت از اسالم در .برداشت میان از را دیگرى توانمى دوضد، از یکى با بنابراین،

 بنا بر کسان، رفتارى عاطفى، معرفتى، مشکالت رفع و اصالح براى که معنا این به ؛است شده استفاده کسان تربیت و اصالح

 آزارى مردم و کرد درمان بخشش با را بخل و زدود دانش با را جهل مثال و گرفت یارى و بهره مشکالت آن ضد از توانمى مورد

 .برد میان از دوستى نوع با را

 نظر مورد هم امروزه که است انسان در رفتارى و عاطفى و شناختى هاىکژپویی با مبارزه قاطع هاىروش از یکى روش، این

 .(1، ص9090،)نجاتیشودمى استفاده آن از رفتاردرمانى در و است گرفته قرار معرفتى و رفتارى شناسىروان

 و دشوارى این تحمل با او و شودمى تحمیل متربى نفس بر مطلوب، رفتار و عاطفه و معرفت ضد، به عمل تربیتى روش در

 تحمل راه از نهایت در و شود موجود وضعیت جانشین مطلوب، وضعیت که کند چنان کوشدمى اندكاندك خویش، با درافتادن

 تضعیف و مطلوب وضع به نسبت انگیزه تقویت و عالیق از بریدن و خویش میل با مخالفت و تکرار و تمرین با که دشوارى این

 .یابد دست رفتارى و عاطفى و شناختى تحول به است، همراه موجود وضع به نسبت انگیزه
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 خواب: است ضد بر عمل و نفس به تحمیل و خویش با مخالفت تربیتى روش به معطوف اسالمى مناسك و عبادات از بسیارى

 پرداخت جهاد، به دادن تن حج، دشوار مناسك انجام دارى، روزه دشوارى تحمل کردن، دوگانه بامداد فداى را بامداد نوشین

 تربیت براى ضد به عمل روش به ناظر جملگى... حرام، از زبان و ذهن و دیده بازداشتن مردم، حقوق رعایت زکات، و خمس

 درجات و ثواب وعده و ترغیب این است سبب ازین و هست مشقت آن نفس در که اال نیست عبادت هیچ: »غزالى قول به. است

 (.905، ص9305)همان، .«نفس هواى قهر و قمع به اال شود،نمى میسر عبادت فعل هیچ که اخروى،

 رفتار ماجراى که است شده یاد نفس به تحمیل و ضد به عمل و نفس با مخالفت از فراوانى رفتارى هاىنمونه کریم قرآن در

 فرمان برابر در( ع)اسماعیل و( ع)ابراهیم مطلق رفتارى تسلیم ویژههب و مصر، عزیز همسر برابر در (25-23)یوسف:(ع)یوسف

 .است آن متعالى بسیار و برجسته نمونه دو( 962)صافات:«ذبح»

 ؛منه تخاف مما اعظم توق یه شد ة فان فیه، فقع امراً هبت   اذا: »فرمایدمى که است تربیتى روش همین بر تکیه با( ع)علی  امام

)نهج «هراسىمى آن از که است چیزى خود از دشوارتر کار، آن از پاییدن را خود که چرا ده، تن آن به هراسانى، کارى از چون

 است، بیمناك جمع در حضور از یا ترسد،مى مرده یا تاریکى از که کندمى گمان بمثل کسى اگر یعنى، (؛915البالغه، حکمت

 تاریکى در را خود و بزند دریا به دل باید خطا، آن اصالح و مشکل این رفع براى و است شده شناختى خطاى و مشکل دچار

 از ناشى و بیجا ترسش که شود معلوم او بر رفتهرفته تا بگوید سخن جمع حضور در و بگذراند مردگان با را مدتى و افکند

 .است بوده شناختى معرفت خطایى و نادرست پندارى

 دارد هم ارزشى نگاه شودمى آورده جا به میلى بى سر از و دشوارى با و شودمى تحمیل نفس به که اعمالى به( ع)على حضرت

 «یوادار آن دادن انجام به ناخواه به را خود که است آن کارها برترین ؛علیه نفسك اکرهت ما االعمال افضل: »فرمایدمى و

 را نفسى برون اىمقوله و نهاد پا خویش برخواست و درافتاد خود میل با باید کارها، اینگونه در چون چرا؟( 201همان، حکمت)

 االعمال افضل: »است فرموده هم( ص)اکرم رسول که است روش این تربیتى ارزش لحاظ به شاید. کرد تحمیل نفس بر

 (.9061،36/83)ابن ابی الحدید،.«آنهاست دشوارترین کارها بهترین ؛احمزها

، 9095،)بدریشودمى استفاده ضد به عمل روش از درمانى،معرفت و رفتاردرمانى براى معرفت، و رفتار شناسىروان در امروزه

 .است کرده بسیار تأکید روش این از استفاده بر پیش هاقرن اسالم، تربیتى هاىروش از متأثر غزالى، محمد امام (.31ص

 هم واقعى مثال و نمونه ذکر و عملى کاربرد به و است نکرده بسنده پردازىنظریه و نظرى مسائل طرح به زمینه این در غزالى

 و شود رها نامطلوب رفتارى عاطفى، معرفتى، صفات از خواهدمى که کسى که، است آورده کیمیا و احیاء در وىاست.  پرداخته
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 ؛دهد تن نفس با مخالفت و نفس به تحمیل و ضد به عمل روش به باید شود، بهنجار وى رفتارى و عاطفى و شناختى شخصیت

 وى خلق آن هرچه که است آن آن و نیست، بیش طریق یك را آن کند، بیرون خود از را بد خلقى که خواهد هرکه: »که چرا

 که علتى عالج چنانکه بشکند، وى ضد را چیزى هر و نشکند مخالفت جز را شهوت که ؛کند همى آن خالف وى فرماید، مى را

 که کسى و( 2/99، 9308،)غزالی.است کردن بردبارى وى عالج خیزد، خشم از که هرعلت ؛است خوردن سردى خیزد گرمى از

 تکلف به باشد، رسیده [خوارى] خسیسى حد به و بود غالب تواضع اگر و ؛یابد شفا کند تواضع تکلف به بود، غالب وى بر تکبر

)غزالی، بی شودمى درمان آموزش با است گرفتار نادانى بیمارى به که آن چنینهم .(93)همان، ص«بود شفا را وى کند، تکبر

 را فراگیرى دشوارى و نشیند قرآن آموزش به و کند روى ضد به عمل روش به چون داند،نمى قرآن که کسى چنانکه ،(3/09تا،

 حتى و بخواند قرآن تمام، آسانى به که بیاموزد قرآن چنان سرانجام دهد، اندازه به تمرین و تکرار به تن و دارد هموار خود بر

 چون رفتارى هاىمهارت فراگیرى در. کند قرائت درست را قرآن دیگر، امرى به تفکر عین در و غفلت سر از و دل حضور بى

 .(2/280)همان، نیست این جز وضع هم خطاطى

)همان، تدریج اصل و( 3/09)همان، تفرد اصل رعایت لزوم از آن، درست اجراى براى نیز و تربیتى روش این شرح در غزالى

 .ند مى یاد یکدیگر بر (51)همان، ص19باطن و ظاهر متقابل تأثیر اصل و( 02ص

  فاسد به افسد دفع روش.  3

 و نیست فراهم روش این اجراى مساعد زمینه و شروط گاه. است متربى در شروطى وجود به مسبوق ضد، به عمل روش اجراى

 روش تواننمى اصوال که است چنان وضع گاه و ؛دهدمى منفى پاسخ آن به نسبت متربى شود، استفاده روش این از چنانچه

 که کندمى پیشنهاد دیگرى روش غزالى صورت، این در .برد کار به کسى مورد در یکباره را نفس به تحمیل و ضد به عمل

 حال رعایت اساس بر و است تدریج اصل بر مبتنى روش این. دارد فرق آن با نیست، ارتباطبى ضد به عمل روش با گرچه

 یا عاطفى یا شناختى ویژگى از را خود یکباره خواهدنمى متربى که است این بر فرض روش، این در. است شده نهاده پى متربى

 و شناختى هاىویژگی زایش و زدایش و کسان اینگونه تربیت براى غزالى .شود آراسته آن ضد به و بپیراید خاصى رفتارى

 به تا واداشت را متربى باید دشوار، به آسان از روندى در و مرحله چند طى در که کندمى پیشنهاد آنها، در رفتارى و عاطفى

 .(02)همان، صبرسد مطلوب وضعیت به موجود وضعیت از نهایت در تا دهد تن هاویژگی مرحله به مرحله جایگزینى
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 آن بدى که خویى به بد، خوى آن از را او باید ناپسند، خویى از او پیراستن بمثل و متربى تربیت روند در روش، این براساس

 خوى و شود زدوده او از نامقبول خوى فرجام،هب که گرفتپى مایه آن طوالنى مدتى در را روند این و کرد هدایت است کمتر

 .شود آن جایگزینش ضد پسندیده

 ترك یکباره نفس چون: بازشکافد را آن هایىمثال ذکر با کوشدمى و داندمى نفس ریاضت لطایف از را روش این ابوحامد

 ؛کرد مشغول است کمتر آن ناپسندى که خویى به نکوهیده خوى این از را او باید نشود، مشغول آن ضد به و نکند رعنایى

 از را نجاست عین پیشاب با ابتدا تواندمى ندارد، اندازه به آب خشکیده، خون از لباس یا بدن تطهیر براى که کسى چنانکه

 جاه که امرى به باید ابتدا برکند، طلبى جاه از دل یکباره تواندنمى که هم کسى. کند تطهیر را محل آب با آنگاه بزداید، موضع

 .شود رها نکوهیده صفت این از رفتهرفته تا ،)همان(بپردازد است کمتر آن در طلبى

 تربیت و اصالح مراکز به که کارىبزه کودکان و مخدر مواد به معتادان درمان و اصالح و بهبود براى روش این از توانمى امروزه

 رفتارى و عاطفى و شناختى هاىنابهنجاری از برخى بهبود و اصالح در اجماال روش این. کرد استفاده شوندمى  سپارده

 .دارد کارآیى هم مدرسه و خانه در کودکان،

  منکر از نهى و معروف به امر.  0

. (109، ص9188همدانی، )همداستانند آن وجوب بر مسلمانان همه و است اسالم مسلمات از منکر، از نهى و معروف به امر

 اسالمى هاىفرقه از برخى حتى و است شده تأکید آن بر آثار و روایات و آیات از فراوانى در که است مایه آن مقوله این اهمیت

 .انددانسته دین اصول از را آن خوارج، و زیدیه و معتزله چون

 داده اختصاص آن شرح به را احیاء گانهچهل هاىکتاب از یکى است قائل تربیتى روش این براى که اهمیتى لحاظ به غزالى

 آن براى را پیامبران همه خداوند که است مهمى امر همان و دین اعظم رکن منکر، از نهى و معروف به امر غزالى، نگاه از. است

 نابود دیندارى و ماندمى زمین بر پیامبرى شود، فرونهاده آن به عمل و علم و شود بسته روش این دفتر اگر. است فرستاده

 و ویران را شهرها و شودمى ورشعله نابسامانى و تباهى و یابدمى گسترش نادانى و گیردفرامى را همه گمراهى و شودمى

 .(2/360)غزالی، بی تا،کند هالك را شهروندان

 الیه وان ا هلل ان ا ـ داد رخ ترسیدم،مى آنچه از: افزایدمى خود روزگار در منکر از نهى و معروف به امر وضعیت شرح در غزالى

 هادل بر سستى و است رفته میان از آن رسم و حقیقت و است شده کهنه عظیم رکن این به عمل و علم که چرا ـ راجعون
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 درخور که است نمانده مؤمنى دیگر و اندافتاده هوس و هوا پى در و اندبازمانده خویش پاك سرشت از مردم و است شده چیره

 .)همان(نباشد سرزنش

 و کندمى استناد هم بزرگان گفتار و روایات و آیات به اجماع، از گذشته منکر، از نهى و معروف به امر وجوب اثبات براى غزالى

 ویأمرون الخیر الى یدعون امة منکم ولتکن» آیه به جمله از وى. خواندمى کفایى واجب را منکر از نهى و معروف به امر فرجامهب

 کار به و کنند دعوت نیکى به که باشند گروهى شما، میان از باید و ؛المفلحون هم واولئك المنکر عن ینهون و بالمعروف

 نشان را «ولتکن» عبارت و جویدمى استناد( 960)آل عمران: «رستگارانند همان آنان و بازدارند، زشتى از و وادارند شایسته

 یا(؛ 2/361)غزالی، بی تا،داندمى منکر از نهى و معروف به امر بودن کفایى بیان را «المفلحون هم اولئك» عبارت و بودن واجب

 پدیدار مردم براى که هستید امتى بهترین شما ؛...المنکر عن وتنهون بالمعروف تأمرون للناس اخرجت امة خیر کنتم» آیه

 و معروف به امر فضیلت بر دلیل را (996)آل عمران: ...«داریدمى باز ناپسند کار از و دهیدمى فرمان پسندیده کار به: ایدشده

)غزالی، است دانسته آن بودن منکر از ناهى و معروف به آمر به ناظر را امت بودن بهترین خداوند چراکه، ؛داندمى منکر از نهى

 (.2/361بی تا،

 اما ؛آیدبرمى منکر از نهى و معروف به امر شروط و ارکان شرح پى در گسترده، بسیار تربیتى روش این بازشکافت براى ابوحامد،

 آن، رهگذر از و حسبه به زندمى گریزى ،(392)همان، صاست منکر از نهى و معروف به امر از دیگر تعبیرى حسبه که آنجا از

 به نهى، و امر نفس و شودمى نهى و امر آن به نسبت آنچه و شودمى نهى و امر او به که آن و ناهى و آمر به پرداختن جاى به

 :است چنین باره این در او هاىدیدگاه چکیده. پردازدمى احتساب نفس و فیه محتسب و علیه محتسب و محتسب

 چند محتسبى. است منکر از ناهى و معروف به آمر و کندمى اقامه را حسبه که است کسى محتسب: محتسب شروط( الف

 :دارد شرط

 اما ؛نیست واجب مکلف غیر بر منکر، از نهى و معروف به امر بنابراین، ؛است حسبه وجوب شرط تکلیف ؛است تکلیف اول،

 ؛کند منکر از نهى و معروف به امر که است مجاز و تواندمى نوجوان و کودك

 آن یاور تواندنمى است دین دشمن که کسى و است مؤمنان تربیت و دین یارى و حفظ براى حسبه چراکه، ؛است ایمان دوم،

 ؛باشد
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 هم را فاسق غزالى اما ؛ندارد حسبه اهلیت فاسق که اندگفته و دانندمى معتبر را عدالت عالمان، از گروهى ؛است عدالت سوم،

 ؛داندمى منکر از نهى و معروف به امر به مجاز

 ؛پذیردنمى را آن غزالى اما ؛دارند باور را آن اىعده که ؛است والى یا امام از اجازه داشتن چهارم،

 ناتوانى از مراد. است بیزار گناه از دارد، دوست را خداوند هرکه چه، نباشد حسبه دل به جز ناتوان، بر ؛است توانایى پنجم، شرط

 مؤثر و باشد نداشته سودى اصوال یا و باشد داشته ناگوار پیامدهاى حسبه اگر دیگر، عبارت به ؛نیست جسمى ناتوانى تنها

 .شودمى ساقط وجوبش نیفتد،

 ببرد پى آن به تفحص بى محتسب و باشد موجود بالفعل که است منکرى امر هر فیه، محتسب از مراد: فیه محتسب شروط( ب

 :بنابراین باشد، معلوم اجتهاد بى آن ناروایى و

 ؛باشد داشته شرعى عقاب آن انجام و نگنجد شرعى هنجارهاى قالب در یعنى، ؛باشد منکر که است آن اول شرط

 شرب احتمال یا و درگذشته خمر شرب مثال جرم به را کسى بنابراین،؛ باشد موجود اکنون منکر امر که است آن شرط دومین

 ؛دانست فیه محتسب مرتکب تواننمى آینده، در خمر

 منکرى به نهان در کسى اگر چراکه، ؛شود مسلم محتسب بر تحققش جستجو بى که باشد چنان منکر که است آن سوم شرط

 .کرد تجسس او کار در تواننمى دارد، پوشیده را آن و دهد تن

 از که فعلى که، است آن اول شرط. شودمى خوانده معروف به یا بازداشته منکر از که است کسى مراد: علیه محتسب شروط( ج

 شرط او حق در هم تمیز آنکه سوم ؛باشد مکلف نیست الزم آنکه، دوم ؛آید شمار به منکر وى حق در باید شودمى داشته باز آن

 .نیست

 به امر انواع واقعهب که احتساب آداب و مراتب به قسمت این شرح در غزالى: منکر از نهى و معروف به امر و احتساب شروط( د

 :است قرار این از مراتب این پردازد،مى است منکر از نهى و معروف

 از کسى گاه چراکه، ؛است کردن آشنا دوم، مرتبه ؛تجسس بى است منکر وقوع به بردن پى آن و ;است شناخت اول، مرتبه

 هرکارى از پیش بنابراین ؛کندمى رهایش است، منکر کندمى آنچه بداند اگر که است چنان و دهدمى تن منکرى به سرنادانى

 ؛کرد شناسا امر حقیقت به را او باید
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 منکرى بر یا و دهدمى انجام را منکرى دانسته که را کسى. است خداوند از ترساندن و پند و موعظه با بازداشتن سوم، مرتبه

 با لطف و مهر سر از و گفت برایش پرهیزکاران روش و صالح سلف سیره از و ترساند خداوند از و داد اندرز باید ورزد،مى اصرار

 یك چونان مسلمانان که، چرا ؛شمارد خود بدبختى را او کارى گناه و کرد پرهیز او با رفتار و گفتار در درشتى از و کرد رفتار او

 .پیکرند

 مثبت پاسخ اندرز، و مهر و لطف روش به فرد که رواست هنگامى آن و است، گفتار در درشتى و زبانى واکنش چهارم، مرتبه

 محتسب حال برحسب مالیم سرزنش اىگونه از توانمى صورت این در. گیرد استهزا به را محتسب مهربانى و موعظه و ندهد

 جز سرزنش در ثانیاً ؛باشد ثمر بى او مورد در خداوند از ترساندن و پند و لطف از استفاده اوال آنکه، شرط به کرد، استفاده علیه

 منکرش از را علیه محتسب بتوان ترشرویى با اگر حتى و ؛نینجامد بدزبانى و درى پرده و گستاخى به کار و نشود گفته حقیقت

 ؛کرد روى زبانى واکنش به نباید بازداشت،

. خمر شرب و قمار آالت شکستن مانند منکرات انجام آالت و ابزار بردن میان از یعنى، ؛است رفتارى واکنش پنجم، مرتبه

 آن از است، نشده رفتارى واکنش به مجبور که هنگامى تا باید محتسب: اول: است برشمارده آدابى نیز مرحله این براى غزالى

 اقدام آن به شخصاً نباید ببرد، میان از را خمارى و قمار آالت مثال خود که وادارد را علیه محتسب تواندمى اگر حتى و بپرهیزد

 زیان از و کند بسنده علیه محتسب عمل با متناسب و الزم مقدار به کار این در: دوم ؛است کافى او زبانى واکنش و کند،

 ؛بپرهیزد او اموال به جا بى رساندن

 به باید تهدید. شد خواهى مجازات برندارى، منکر این از دست اگر که بگوید اینکه، مثل ؛است ترساندن و تهدید ششم، مرحله

 ؛باشد جرم با متناسب و ممکن امر

 علیه محتسب چون و باشد نیاز قدر به باید کار این. نباشد سالح کشیدن به نیاز که حدى در است، شتم و ضرب هفتم، مرحله

 ؛نیابد استمرار و شود قطع باید کرد، منکر ترك

 محتسب تا بجوید یارى دیگران نیروى از که بداند الزم و برنیاید کار پس از تنهایى به محتسب، که است آن هشتم، مرحله

 (.333-392)همان، صبازدارد منکرش از را علیه

: مانند شود،مى استفاده تربیتى گوناگون فنون و هاشیوه از منکر، از نهى و معروف به امر تربیتى روش اجراى و تحقق براى

 .فاسد به افسد رفع انگیزه، تضعیف و تقویت آموزش، کردن، محروم تنبیه، تشویق، انذار، تهدید، اندرز، و پند موعظه،
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  تفکر و مشاهده.  5

 و تفکر و تدبر بر کریم قرآن است شده یادآور غزالى طورکههمان. است تفکر انسان شناختى جنبه رشد هاىروش از یکى

 السموات خلق فى ان: »است خوانده خردمند را آنها و( 0/023)همان، ستوده را تدبر و تفکر اهل و کرده تأکید آمیزىعبرت

 السموات خلق فى ویتفکرون جنوبهم وعلى وقعوداً قیاماً  الل ه یذکرون الذین*  االلباب الولى الیات والنهار الیل واختالف واالرض

 و شب آمدن یکدیگر پى در و زمین، و هاآسمان آفرینش در مسلماً  ؛النار عذاب فقنا سبحانك باطال هذا خلقت ما ربنا واالرض

 هاآسمان آفرینش در و کنندمى یاد پهلوآرمیده به و نشسته و ایستاده را خدا که همانان. است هایىنشانه خردمندان براى روز،

)آل عمران: «بدار درامان دوزخ آتش عذاب از را ما پس تو منزهى اى،نیافریده بیهوده را اینها پروردگارا. اندیشندمى زمین و

 کریم قرآن آیات از برخى در که است مایه آن آن، از پندآموزى و آفرینش در تفکر اهمیت کریم، قرآن نگاه از (. 916-919

 کاین و» (:965)یوسف:اندشده نکوهش گیرند،نمى عبرت آنها از و اعتنایند بى آفرینش هاىپدیده به نسبت که کسانى تلویحاً

 آنها بر که است زمین و هاآسمان در اىنشانه بسیار چه و ؛معرضون منها هم و علیها یمرون االرض و السموات فى آیة من

 رسول از چنانکه ؛است شده تأکید تفکر اهمیت بر هم روایات در .(2/292، 9318،)طبرسی«گردانند روى آن از و گذرندمى

، )مجلسی .«است عبادت سال یك از برتر تفکر ساعت یك ;سنة عبادة من خیر ساعة تفکر: »که است شده بازگو( ص)الل ه

9093،19/320.) 

: آیه با را آنها که شودمى دانسته بهتر هنگامى گویند،مى آن ضرورت از و خوانندمى تفکر به که روایات و آیات گونه این اهمیت

 آنکه با: کنیم مقایسه( 50)ذاریات: «بپرستند مرا آنکه براى مگر نیافریدم را انس و جن و االلیعبدون، واالنس الجن وماخلفت»

 از هیچگاه کریم، قرآن در اما ؛راهند این پویندگان عابدان، و است خداوند پرستش آفرینش، از هدف شریفه، آیه این براساس

 .است نشده ستایش خردمند صفت با عابدان

 اختصاص آن در کاوش به را احیاء منجیات ربع دهگانه هاىکتاب از یکى که است واداشته را غزالى مقوله، این اهمیت بارى،

 معتقد وى .(3/023)غزالی، بی تا،است معارف و علوم صید تور و بصیرت آبشخور و روشنایى کلید تفکر ابوحامد، نگاه از. دهد

 ؛نیستند آشنا تفکر درست مجارى و ثمره و فلسفه و چگونگى و حقیقت با آگاهند، تفکر فضیلت از مردم بیشتر گرچه که است

 بمثل؛ (021-0/323)همان،پردازد مى آنها شرح و بررسى به مقوالت، این با خود مخاطبان آشنایى براى احیاء در اینرو از

 مستقیم و خاص ثمره. غیرمستقیم و مستقیم دیگر تعبیر به و عام، و خاص: دارد ثمره دوگونه تفکر: گویدمى تفکر ثمره درباره

 جنبه در رشد و دگرگونى ایجاد تفکر، غیرمستقیم و عام ثمره. است فرد شناختى جنبه در رشد و دگرگونى پیدایش تفکر،

 را انسان شناختى حوزه مستقیم، طوربه و اصالةً تفکر که است درست سخن، دیگر به ؛است فرد رفتارى و عاطفى و شناختى
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 با دارد، تأثیر انسان رفتارى حوزه بر هم عاطفى جنبه و نهدمى اثر عاطفى جنبه بر شناختى حوزه که آنجا از اما ؛کندمى متأثر

-020)همان، صشودمى دگرگون آن تبع به هم انسان شخصیت رفتارى جنبه و عاطفى جنبه شناختى، حوزه رشد و دگرگونى

021). 

 این به پاسخ در غزالى انجامد؟نمى ثمرات اینگونه پیدایش به مردم بیشتر تفکر چرا دارد، عامى و خاص ثمرات چنین تفکر اگر

 آن عام ثمره آن تبع به و آید مى بار تفکر خاص ثمره ناگزیر باشد، فراهم درست تفکر مقدمات و شروط اگر: گویدمى پرسش

 نهادىپى مقدمات از یکى. است تفکر مقدمات و شروط نبودن فراهم مردم، بیشتر تفکر ثمرىبى علت پس. شودمى محقق نیز

)همان، است تفکر درست روش شناخت دیگر، مقدمه. رودمى شمار به تفکر مایه دست که است ثمربخش دانش تفکر،

 .(020ص

 و آموزش پیامد یا و شودمى تابیده پیامبران چون کسانى قلب در فطرتاً که است الهى نور حاصل یا تفکر، درست روش شناخت

 .پردازدمى است تفکر مجراى بواقع که معرفتى و دانش به و کاودنمى چندان را مقوله این غزالى. است تمرین و تکرار

 امور در تفکر از تنها و پوشدمى چشم غیردینى امور در تفکر درباره گفتگو از غزالى. غیردینى یا است دینى یا تفکر، موضوع

 خویش حاالت و صفات و خود درباره یا بنده: است پروردگار با بنده رابطه نوع دین، از ابوحامد مراد. کندمى یاد دینى

 نزد در که آنچه به باید خویش، حاالت و صفات و خود درباره بنده تفکر. او افعال و صفات و خداوند درباره یا اندیشد،مى

 و صفات و ذات درباره تواندمى او افعال و صفات و خداوند درباره تفکر و باشد محدود است ناپسندیده یا پسندیده، خداوند

)همان، باشد محسوس هاىپدیده همه درباره مجموع در و ملکوت، و ملك و افعال درباره یا و حق حضرت حسناى اسماء

 .(021ص

 ارزش محسوس، آفرینش و هاپدیده در تفکر براى غزالى اما ؛است شده واشکافى مسائل این احیاء، منجیات ربع تفکر کتاب در

 براى که اهمیتى لحاظ به و( 038-035)همان، صاست کرده بررسى احیاء در مبسوط بطور را موضوع این و است قائل ویژه

 مطالعه و مشاهد درباره «عزوجل الل ه مخلوقات فى الحکمة» عنوان با نیز اىجداگانه کتاب حتى شناسد،مى تفکر حوزه این

 را خود مخاطبان راه، این از تا است آورده بشرح خویش روزگار دانش حد در را آفرینش عجایب آن در و است نگاشته طبیعت

 این و شوند شناسا را آفریدگان است. طبیعت شناخت نیز و علوم، از اىپاره شکار تور که( حواس) گوش و چشم راه از تا وادارد

 چراکه،(؛ 9/00، 9322،)غزالیبرسند آفریدگار به آفریدگان از( عقل) دل یارى به تا کنند هستى در تفکر مایه دست را شناخت
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 هوشیارانه و هدفدار مشاهده به را خردمندان و است کرده کامل را آنها هدایت وحى، نعمت با و آفریده را هاعقل خداوند

 .(3، ص9090)غزالی،است فراخوانده آنها از گیرى عبرت و هاپدیده هاىشگفتی در تفکر و آفریدگان

 شناخت و تفکر هرچه. شودمى حاصل او قدرت و جالل و عظمت به بردن پى و آفریدگار شناخت آفرینش، در روشمند تفکر از

 .(0/001)غزالی، بی تا،بود خواهد ترتمام و ترکامل پروردگار عظمت و جالل به معرفت باشد، ترژرف و بیشتر ها،پدیده به نسبت

 .(31، ص9090)همان،است بندگان تقواى میزان تابع و نسبى معرفتى، چنین به رسیدن و تربیتى روش این از استفاده

 روش این و طبیعت مطالعه باالصاله هدف که بارى حضرت شناخت یکى: دارد آموزشى اثر و پیامد گونه سه تربیتى روش این

 شناسایى و طبیعت شناخت است، تربیتى روش این تبعى هدف که دیگرى(؛ 0/001)همان، بی تا،است غزالى نگاه از تربیتى

 در تحول ایجاد سومى، ؛کندمى متحول را او زندگى چگونگى و انجامدمى انسان دانش گسترش به که است آن رازهاى

 و روحى و شناختى هاىفعالیت همه تربیتى، روش این سخن، دیگر به ؛است آدمى رفتارى و عاطفى و شناختى هاىجنبه

 مطالعه چگونگى و میزان نیز و درکش، و تقوا فراخور به را هرکس و(؛ 31، ص9090گیر)همان، دربرمى را انسان نفسانى

. رساندمى شهود یعنى آن، فرجامین گام به مشاهده، یعنى شناخت، آغازین گام از را آدمى سرانجام، و کندمى هدایت طبیعت،

 .است سبحان حضرت گوى تسبیح چیز همه که شنودمى جان گوش به ـ کم دست ـ شود تربیت اینگونه که انسانى

 منابع

  قرآن کریم .9

 نهج البالغة .2

 (، شرح نهج البالغة، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دار الجیل.9061)ابن ابی الحدید، .3

دراسة و تحقیق عمرو عبد المنعم،  ولدی)رسالة فی الحث علی طلب العلم(،(، رسالة الی 9092ابن الجوزی، ابو الفرج) .0
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