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تحلیلی، تالش شده  -در این مقاله بنیادی، با تکیه بر روش پژوهشی توصیفی: چکیده

است، ضمن اشاره به اهمیت محیط در تربیت، با استناد به منابع معتبر در حوزه علوم 

اسالمی و تربیتی نشان داده شود که اسالم تا چه مایه به تأثیر محیط بر تربیت عنایت دارد 

راه  و برای تحقق سازگاری محیط با تربیت درست، چه راهکارهایی پیش رو نهاده است.

های اسالم برای تحقق محیطی سازوار برای تربیت مناسب پیوندی مستقیم با اخالق لح

اسالم با هرگونه آلودگی اخالقی  .اسالمی دارد و از گوهر اخالقی اسالم برخاسته است

محیط اجتماعی، سخت مخالف است و بر ضرورت زدودن مظاهر فساد از جامعه، و نیز درون 

کرده است تا از این رهگذر فسادی در کار نباشد و چشمی به و بیرون افراد تأکید مضاعف 

 .فساد نیفتد و در هیچ جا بویی از بدی نیاید

 اسالم ،، تربیتعوامل، محیط: کلیدواژگان

 

 

 نیز و جامعه، از فساد مظاهر زدودن ضرورت بر و است مخالف سخت اجتماعی، محیط اخالقی آلودگی هرگونه با اسالم :مقدمه

 بویی جا هیچ در و نیفتد فساد به چشمی و نباشد کار در فسادی رهگذر این از تا است کرده مضاعف تأکید افراد بیرون و درون

)  «کنند زودا که سزای آنچه کردند ببینند؛ پیدا و پنهانِ گنه را وانهید؛ کسانی که گنه میوذروا ظاهر االثم..:»نیاید بدی از

 (.021انعام: 

راستی که .؛ بگو بهقل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و..»فساد عیان و نهان را حرام کرده است: چراکه خداوند هرگونه

 (.33)اعراف:  «های پیدا و پنهان ...را حرام کرده است...پروردگارم پلشتی
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ان، گناهان آشکار و ه.ق( در این آیه مراد از پیدا و پنه040-011قرطبی) بوعبداللّه محمد بن احمد انصاریابنا بر تفسیر 

 .(033ص ،4ج ،0711 )القرطبی، های نهانی و دورنی استسرپیچی

)انعام:  «های پیدا و پنهان نزدیک نشوید....؛ ...به زشتیوال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن..»...ای دیگر آمده است:در آیه

050.) 

فخر ) «ند.ددازدند و در نهان به آن تن میاز پلشتی جنسی تن میمردم در آشکار » ابن عباس در تفسیر این آیه گفته است:

شایسته نیست نهی در » گوید:ه.ق( پس از اشاره به سخن ابن عباس می010-577فخر رازی ) .(233ص ،07ج 0703 ،رازی

گیرد. با عام بودن لفظ میاین آیه را به نوعی خاص از گناهاه اختصاص دهیم؛ زیرا نهی در آیه عام است و هر گونه گناه را در بر 

 ) همان(. «و معنی، تخصیص خالف دلیل است.

رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم گفته  شود:از اینها گذشته در اسالم، گناه کسی که آشکارا خالف کند بخشیده نمی

 .(0ص ،2ج ،0321 طهطاوی،) «بخشند مگر کسانی را که آشکارا گناه کنند...همه امتم را می»... است:

ویژه اگر از منظر تربیتی به مسأله بنگریم علت این امر آن است که زیان خالف آشکار، بیش از زیان خالف پنهان است. به

آلود مؤثر دری و شکستن قبح گناه و درنتیجه برانگیختن دیگران به رفتار گناهمایه در پردهدرخواهیم یافت که گناه پیدا تا چه

ه کنند و با یشرمی اخالقی را توجشکنی، هرگونه بیکنند با قبحگروهی در جهان امروز تالش می هایاست. از قضا رسانه

کاری و تباه دیگران روزاروز های آن، راه را برای خالفعناوینی فریبنده چون آزادی و همگامی با خواست جامعه و واقعیت

 تر کنند.  گشوده

 برای سالمت محیط اجتماعی دستورهای اسالم

 اسالم برای حفظ سالمت محیط اجتماعی، گذشته از فرمان خودداری از آشکار کردن گناه، چند دستور ایجابی هم داده است: 

تواند، باید هر گونه فساد را از محیط بزداید. رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم هر کس می الف( زدایش محیط از فساد:

اگر نتوانست با زبان، و اگر نتوانست در دل خود با آن  ست خود آن را دگرگون کند،هر کس خالفی دید باید با د» گفته است:

 .(01ص ،0ج ،0714)مسلم، «.مخالفت ورزد که این فروترین مرتبت ایمان است

بر هر مسلمانی است که در زدودن امور ناپسند از جامعه اسالمی مشارکت جوید. از  ب( مشارکت عمومی در فسادزدایی:

کاران را از این گناه باز دارند، توانند گناهاگر در قومی گناه شود، و کسانی که می»رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم است که:

 . (227ص ،05ج ،0100 )ناصف، «کندچنین نکنند، خداوند پیش از مرگ آنها را مجازات می

پذیرد؛ زیرا خداوند دستور داده است گاه مبارزه با فساد در اجتماع به تالش برای تغییر پایان نمی ج( برانداختن اهل فساد:

..؛ سزای کسانی که با خدا انما جزاء الذین یحاربون اهلل ورسوله ویسعون فی االرض فسادا.»اهل فساد را با کشتن مجازات کنند:

ها و پاها، یا تبعید برآیند، تنها کشتن، یا به دارآویختن، یا بریدن ناهمسان دست اش درافتند و در پی تباهی در زمینادهو فرست

 (.33مائده:)«است...
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آید که باید محیط اجتماعی و نهادهای جامعه را از هر گونه آلودگی و فساد پیراست. یعنی باید از از آنچه آمد نیک بر می

اند، و گمراهان و فاسقان را چنان نشان کارانی درماندههایی که شهوت برانگیزند و قهرمانان آنها مجرمان و گنهپخش فیلم

نیک پرهیز کرد.  -حال آنکه حیات واقعی اینان آکنده از عذاب دائم است-کننددهد که پنداری در اوج بختیاری زندگی میمی

درون و بیرونشان سراسر نشر فساد و تباهی است رهانید. این مهم از دیرباز مطمح هایی که نیز الزم است جامعه را از شر کتاب

 .(57ص ،0310افالطون،: به بنگرید) نظر بزرگانی چون افالطون نیز بوده است

 گذشته از آنچه آمد برای فراهم ساختن محیط پاک برای تعلیم و تربیت افراد جامعه باید از اقدامات در پی نیز غافل نماند:

  گیری از همه نهادهای اجتماعی برای تربیت اخالقیبهره .1

جای ترویج فساد و فحشا، گیرد؛ یعنی باید چنان شود که این نهادها بهها صورت میاین کار از راه تعالی بخشیدن به این نهاد 

های آنها مردان و د، و ستارهگرایی بگسلنهای بصری باید از برهنهبه گسترش تربیت اخالقی در جامعه بپردازند. مثالً رسانه

زنانی با شخصیت متعالی و آراسته به نیکی و پاکی باشند و در پی فداکاری در راه سالمت جامعه برآیند، و طرحی نو دراندازند 

 که به سود و صالح جامعه است. 

نویسان و... در مسیر تربیت داستانور شوند و نویسندگان و شاعران و های نوشتاری نیز باید از این پاکسازی معنوی بهرهرسانه

 اخالقی جامعه گام زنند و آثارشان را از هرگونه نماد غیر اخالقی پیراسته دارند.

ها در این دگرگونی نقشی بس اساسی دارند و چنانکه افالطون گفته است: باید مراقب اهل قلم باشند و آنها را به سویی دولت

از خوی خوش... پیش رو نهند. باید بر فعالیت اصحاب همه حِرَف و مشاغل نظارت کرد  رهنمون شوند که در آثار خود تصاویری

 .(50-55 ص )همان، و آنها را از هرگونه رفتار ناسازوار با اخالق دور داشت

و کار دیگر آن است که به همه معلمان و مدرسان، تربیت اخالقی آموزش دهیم و تربیت اخالقی را از مواد درسی اصلی تعلیم 

ترین های آموزشی به نهادی برای تربیت اخالقی تبدیل شود. اصوالً الزم است مدرسه مهمتربیت نهیم تا از این رهگذر محیط

ای تربیت کند که در آینده قادر باشند مسؤولیت تربیت اخالقی گونهآموزان را بهنهاد مسؤول تربیت اخالقی باشد و بتواند دانش

شود گردن نهند. جای شگفتی است که امروزه در مدارس شماری از کشورها، اموری آموزش داده میدوستان و فرزندان خود را 

آموزان هیچ زیانی ندارد؛ اما تربیت اخالقی را که بود و نبودش در حال و که حذف آنها از برنامه آموزشی، برای آینده دانش

 دهند. آموزان تأثیری بسزا دارد آموزش نمیآینده دانش

دیگری که در تربیت اخالقی سهمی شایان دارد خانواده است، پس باید به والدین هشدار داد که پیش از پرداختن به نهاد 

تربیت اخالقی فرزندان، هم خودشان باید تربیت اخالقی شوند، و هم  باید به آنان آموزش داد که چگونه به تربیت اخالقی 

 فرزندان خود همت گمارند. 

یتی، نخست باید به تربیت پدران و مادران و معلمان بپردازد؛ زیرا چنانچه اینها برای تربیت فرزندان و بنابراین، نظام ترب

 .(210 ،صبی تا کارل،) توانند آنها را چنانکه باید تربیت اخالقی کنندشاگردان آموزش نبینند، نمی

 چون ز هستیش نباشد اثری    چون به هستی رسد از وی دگری
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 بخش هستی شود که تواند کی       ذات نایافته از هستی بخش 

 آبدهی صفت وی از ناید       خشک ابری که شود زآب تهی 

 (701ص ،0311 جامی، )                                                          

گذارد از افراد سو نمیای را تصور کرد که همه چیز در آن رنگ و پیرنگ اخالقی دارد؛ یعنی از یکتوان جامعهبه این ترتیب می

های گوناگون و نهادهای اجتماعی رفتار غیر اخالقی سرزند، و از سوی دیگر همگان را به رفتار اخالقی تشویق و ترغیب و گروه

 کند. می

 برخوردار از قدرت اجرایی برای تربیت اخالقی عام در جامعهایجاد مرکزی  .2

اعضای این تشکیالت باید با تربیت اخالقی در نظر و عمل نیک آشنا باشند و در متن جامعه زندگی کنند و لباس رسمی 

و پیوسته دارد و  خاصی به بر نکنند تا ناشناس باشند. مردم باید بدانند که چنین نیروی تربیتی خاصی در جامعه حضوری پویا

 هر لحظه ممکن است با مفسدان اخالقی برخوردی قاطع و قانونی کند. 

بنابراین، کار این مرکز، تربیت جامعه از راه زدودن مظاهر خالف اخالق از سطح جامعه خواه در میان افراد و خواه در میان 

ا نهادی خالفی اخالقی سر زد از سر مهر و برادری به او نهادها و تشکیالت است. اعضای این مرکز باید بپایند هر گاه از کسی ی

سازد؛ و رفتار درست را به او بیاموزند؛ اگر نپذیرفت و سرتافت، آنگاه باید به مرکز، یادآور شوند کارش با موازین اخالقی نمی

های درست و د را با روشهدایت و در آنجا ارشاد شود و تعهد دهد دیگر کرده خود را تکرار نکند. روشن است که اگر افرا

 افتد.پذیرند و تربیت اخالقی در مورد آنان مؤثر میسازوار با اصول علمی تعلیم و تربیت، راهنمایی و ارشاد کنند معموالً می

مایه تشکیل چنین مرکزی رهنمودی قرآنی است؛ توضیح آنکه، در قرآن کریم از گروهی یاد شده است که در اصطالح قرآن بن

شوند؛ کار این گروه، اصالح امور اخالقی خالیق از راه امر به معروف و نهی از منکر حون)رستگاران( خوانده میکریم مفل

؛ باید در میان شما گروهی باشند که به نیکی بخوانند و به کار خوب فرمان دهند و از ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر»است:

 ( 017عمران:) آل «بدی بازدارند؛ اینانند که رستگارند.

ادع الی سبیل ربک »جا آوردن وظیفه خود از حکمت و پند نیک بهره گیرند:خداوند به این گروه دستور داده است برای به

تر است درافت؛ راستی که ای که شایسته.؛ به راه پروردگارت با حکمت و پند نیکو فراخوان و با آنان به شیوه..بالحکمة

 (025)نحل:  .«کسی از راه او کژتافته است، و هم او به رهیافتگان داناتر است پروردگارت داناتر است که چه

شایسته است همه مردم در صورت لزوم و در حد توش و توان خویش، اعضای این مرکز را در اجرای کار ارشاد اخالقی جامعه 

 یاری رسانند؛ چراکه این کار از واجبات کفایی است. 

بهتر » گوید:ای دخالت اجتماعی در رهنمونی دیگران و ارشاد اخالقی جامعه است میکه گونه ارسطو در باره مشارکت عمومی

است برنامه تربیتی، عمومی و حکیمانه و درخور اجرا باشد؛ و هرگاه توجه عمومی به این امر کاستی گیرد و فرونهاده شود، بر 

گان خویش را ارشاد و راهنمایی اخالقی کند؛ و اگر به هر علت جا آورد و فرزندان و بستهر فرد است که وظیفه فردی خود را به
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 ،0351 ارسطو، ) «تواند چنین کند،  بر او واجب است دست کم تصمیم راسخ بگیرد و عزم جزم کند که چنین کندنمی

 .(241ص

 استفاده از عوامل غیر مستقیم اجتماعی برای تربیت اخالقی .3

اند: عوامل مستقیم و عوامل غیر مستقیم. این تقسیم بر اساس مربیان عوامل تربیت اخالقی را به دو بخش کلی تقسیم کرده 

 تقسیم خود تربیت اخالقی به مستقیم و غیر مستقیم صورت گرفته است.

ص تربیت اخالقی که در تربیتی است که در مراکز آموزشی و از راه آموزش مواد درسی خا الف( تربیت اخالقی مستقیم:

 گیرد؛برنامه درسی گنجانده شده است صورت می

صورت غیر رسمی و از راه اموری چون بازی و کسب تجربه در تربیتی است که به ب( تربیت اخالقی غیر مستقیم:

 شود.های گوناگون اجتماعی حاصل میموقعیت

قی همداستان نیستند. کسانی که تربیت اخالقی را با استفاده از باری مربیان بر سر تراز ارزش عوامل غیر مستقیم تربیت اخال

و آنها را چنین  عایب عوامل مستقیم یاد کردهدهند در بازنمود علل گزینش خود از معوامل غیر مستقیم ترجیح می

 اند:برشمارده

تواند فرد را برای درک و دریافت بر تلقین استوار است و نمیتربیت اخالقی با استفاده از عوامل مستقیم،  . تکیه بر تلقین:0

 گوهر تربیت اخالقی یاری کند.

شود مشتی واژگان و تربیت اخالفی مبتنی بر عوامل مستقیم، معموالً بازی با الفاظ است و در آن تالش می . بازی با واژگان:2

 آموز داده شود.ورد دانشاصطالحات به خ

توان آن را به تجربه آزمود؛ شود ارزش تربیتی ندارد؛ زیرا نمیدست تربیت، سرمشقی که ارائه میدر این . سرمشق نامناسب:3

 آموز.های درسی نمود یافته است نه در محیط عینی زندگی دانشاین سرمشق در کتاب

شوند. روشن است که با صرف مفاهیم اخالقی به شکل نظری محض عرضه میدر این گونه تربیت،  . تکیه بر آموزش نظری:7

 توان به اخالق نیک آراسته شد.آشنایی با مفاهیم اخالقی نمی

دارند بلکه تنها شماری از رفتارهای عوامل مستقیم تربیت اخالقی فرد را به تکرار و تمرین وانمی . پرهیز از تکرار و تمرین:5

 کنند.فی میاخالقی را به او معر

 عوامل مستقیم تربیت اخالقی با ذهن و زبان کودک کار دارند نه با روح و وجدان او. . سروکار با ذهن و زبان:0

گذارند کودک مفاهیم اخالقی را درست درک و دریافت کنند و نمیاین عوامل تربیتی، زودهنگام عمل می . اقدام زودهنگام:4

 بد.کند و گوهر و ارزش اخالق را دریا
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گیرد، به اصل در تربیت اخالقی که با استفاده از عوامل مستقیم تربیتی صورت می های فردی:. نادیده انگاشتن اصل تفاوت1

 شود.های فردی در تعلیم و تربیت عمل نمیرعایت تفاوت

دارد، الزم است در فرآیند گیری از شماری از عوامل غیر مستقیم برای تربیت اخالقی ضرورت طور که بهرهناز نگاه ما هما

ترین عوامل غیر رو نخست به شرح شماری از مهمکار گرفته شوند. از اینای از عوامل مستقیم نیز بهتربیت اخالقی، پاره

 کاویم.ترین عوامل مستقیم تربیت اخالقی را وامیپردازیم؛ سپس برخی از مهممستقیم تربیت اخالقی می

ترین عوامل غیر مستقیم تربیت اخالقی که شایسته است در این شماری از مهم قی:عوامل غیر مستقیم تربیت اخال

 مجال بدانها اشاره شود عبارتند از:

های فردی و گروهی در مراحل گوناگون تربیت یکی از عوامل غیر مستقیم تربیت اخالقی بازی های مناسب:. بازی1

 اخالقی است.

طور خاص به بازی، و هدفی که از بازی خواسته یش انسان به طور عام و کودکان بهمربیان در باره گوهر بازی، و علت گرا

ویژه با های گوناگونی دارند که در اینجا شماری از آنها را که بهشود، و درنتیجه در تراز ارزش تربیتی بازی دیدگاهمی

 شکافیم:تربیت اخالقی پیوندی دارند اندکی باز می

ای طبیعی برای کاربست نیروی بازی وسیلهرا مطرح کردند،  0مازاد انرژی شیلر که نظریهاز نگاه هربرت اسپنسر و  .0

کار گرفته نشود، که اگر در راه پاک و پاکیزه به (41ص ،0100 )نن، ویژه نیروی شهوت استبیش از نیاز بشر و به

توان برد؛ زیرا نیروی شهوت چونان سیلی است که از بلندا سرازیر شده است و نمیناگزیر انسان را به کژراهه می

» گفته است: رو ت. ب. نناز این (35ص ،بی تا )بیک، توان جهت حرکتش را تغییر داد.مسیر آن را سد کرد؛ اما می

 .(41ص ،0100نن، ) «گیری شخصیت اجتماعی و اخالقی جوانان مؤثر استمیدان بازی در شکل

 بازی ابزاری است برای چیرگی بر غرایز و گشودن راه برای تخلیه غرایز سرکوب شده و مخالف زندگی اجتماعی. .2

رهایش غرایز سرکوب شده زیانبار و تخلیه الزم است بازی را برای  2تحلیلگریروان که به نظریه بر اساس این دیدگاه فرویدی

های زیانبار چیره شد. بر این اساس بازی ارزش کار گرفت و با بازی بر این غرایز و گرایشنیروی خشونت سرکوب شده به

 اخالقی دارد.

ونت طور کامل از غریزه خشتواند بهمعتقد است انسان نمی 3صاحب نظریة بازپیداییم( 01127-0177استنالی هال ) .3

توان نیروی این غریزه زیانبار را تخلیه کرد و از آن رها شد. از سویی دیگر، با بازی می ،توان با بازیرهایی یابد؛ اما می

 .(10ص ،0100نن، ) به این غریزه تعالی و ارزش اخالقی بخشید

                                                           
1.  Surplus Energy Theory 
2 . Psychoanalytic Theory 
3 . Recapitulation Theory 
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ه کودک دوست معتقد است بازی نمایشی است از آنچ و 0تمرینی پیش صاحب نظریه م(0170-0100کارل گروس ) .7

شود کودکان در بازی نقش: پزشک، پدر، مادر، و...را رو دیده میاز این شود انجام دهد،دارد هنگامی که بزرگ می

 کنند.ها معموالً پسران کار پدر، و دختران کار مادر را پیشه میکنند. در این بازیبازی می

 تجدید نظریه یا ،2بخشیآرام نظریه به نگرش این .رفتهکفای است برای آرامش و بازآفرینی نیروهای از بازی وسیله .5

نیروهایی که عامل فعّالیت انسانند گاه در بر اساس این نظریة،  .است الزاروس و پاتریک آن از و شده، معروف3انرژی

روی از گونه موارد برای جبران نیر اینروند. دکنند و تحلیل میشوند، فروکش میای که به کار گرفته میحوزه

انجامد بازی های جایگزین که به تجدید قوا در فرد میتوان روش فعّالیت را دگرگون کرد. یکی از روشرفته میکف

گرچه بازی خود با مصرف نیرو همراه است؛ اما نیروهای دیگر را در انسان تقویت و بازآفرینی  است؛ به دیگر سخن،

 کند.می

 آنها به جد به باید آینده در که باشد کارهایی از تقلید بیشتر باید کودکان هایبازی است معتقد ارسطو .0

 )داندمی الزم ذهن زحمت زدایش و خاطر آرامش و سرگرمی برای را بازی وی (.325ص ،0351، بپردازند)ارسطو

 .(330ص همان،

خستگی از او زدوده غزالی معتقد است باید به کودک فرصت داد پس از درس و مدرسه، به بازی مناسب بپردازد تا  .4

 .(43ص ،3ج ،، بی تاغزالی )شود و از مدرسه گریزان نشود

گوید: برای نیک بارآوردن فرزند، الزم است به جسم او توجه شود. از جمله امور ابن ابی الربیع در باره بازی کودک می .1

اجازه دهند فرزند بازی کند اما الزم برای پرورش جسم کودک، سوراکاری و تماشای مسابقات ورزشی است. نیز باید 

 .(011-014 ص ،0730،الربیع ابی ابن )بازی باید اندک و از رفتار سفیهانه پیراسته باشد

های جدی بیفزاید. بازی هرگز نباید هدف باشد، بازی در صورتی روا است که بر توانایی فرد برای پرداختن به فعّالیت .4

 .(207-203ص، 0351 و،ارسط)است از آن آناخارسیسبازی باید وسیله و روش باشد. این نگرش 

ای است برای پرورش اصول اخالقی چون: شجاعت، نظم، نیروی تحمل، روحیه انصاف و... در کودک. این بازی وسیله .5

 .(00ص ،0171 ،لفنجستون)م( است0101-0111نگرش از آن لنگستون )

ها بنگریم روشن خواهد شد که هر یک از ها به این دیدگاهبازیهای مردم از شناسی فردی و تفاوت هدفاگر از منظر روان

طور کلی بازی را ابزاری ور شویم مشروط بر آنکه بهرو روا است از همه آنها بهرهآنها در جای خود ارزشمند است؛ از این

های تربیتی را ا هدفطور خاص بدانیم و به آن ساختاری تربیتی ببخشیم تطور عام و تربیت اخالقی بهبرای تربیت به

ای برای سرگرمی افراد و بازی برای بازی و یا راحت ذهن و آرامش خاطر نباشد؛ چراکه در این برآورده سازد و تنها وسیله

کاری و برباد رفتن وقت و تشویق افراد های تربیت اخالقی و اجتماعی نخواهند آمد و به بیهودهصورت به کار تحقق هدف

 انجامد.و ارضاء میل افراد به قهرمانی می به بازی برای بازی

                                                           
1 . Pre-Exercise Theory 

2 . Relaxation Theory 
3.  Renewal of Energy Theory 
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پردازد، درخور یاد است که این سخن به معنای نفی ارزش بازی کودکان نیست، زیرا اصوالً کودک به بازی برای بازی نمی 

ای از زندگی پنداریم بازی کودک عاری از هدف و بازی برای بازی است. بازی، پارهکند، ما میکودک با هدف بازی می

. پدر و مادر ناآشنا با فن تربیت، بازی کودک را (211 ص ،0301 ،مطهری: )های سالمت وی استکودک و از نشانه

 (.005ص ،0311 ،مطهری) دارنددانند و وی از بازی باز میبیهودگی می

کودک حل کنیم، توانیم همه مشکالت عملی را در تربیت گزاف و بیراهه نیست اگر بگوییم با درک درست گوهر بازی می

انجامند، هدفی مگر های تفریحی که به آرامش و تمدید اعصاب میایم اگر گمان بریم که در بازیو خطایی خطیر کرده

 رهایی از خستگی و رنج نهفته نیست.

بیت ای اجتماعی برای تحقق ترتوانند وسیلهها میاسالم پذیرفته است که شماری از بازیدیدگاه اسالم در باره بازی: 

ها را حرام کرده رو اسالم شماری از بازیاخالقی باشند مشروط بر آنکه برای تحقق چنین هدفی به کار گرفته شوند؛ از این

های خالف اخالق و تربیت اخالقی. اند در خدمت هدفکنند، بلکه ابزاریهایی را برآورده نمیاست؛ زیرا هرگز چنین هدف

اید ...؛ ای کسانی که ایمان آوردهانما الخمر والمیسر واالنصاب»ها چنین آمده است:زیدست بادر قرآن کریم در باره این

شیطان است پس از آنها تن زنید باشد که رستگار شوید.  زنی، پلشت و شیوهها و تیرهای قرعهراستی که باده و قمار و بت

و شما را از یاد خداوند و از نماز باز دارد، آیا شما  اندازد خواهد با باده و قمار، میان شما دشمنی و کینهشیطان تنها می

 (.10-11:مائده )«دست بردار هستید؟

بازی کودکان هم از ابن عباس گفته است هر چیزی که در آن برد و باخت باشد اعم از نرد و شطرنج و حتی گردوبازی و قاب

 .(52ص ،0ج ،0711 قرطبی،) مصادیق قمار است

داند و افراد را به روی انجامد روا میبه رشد احساس برادری و برابری و دوستی در میان کودکان میهایی را که اسالم بازی

رو دهند. از اینطور غیر مستقیم پرورش میهای اخالق را در کودکان بهها پایهکند. این بازیها تشویق میآوردن به این بازی

داده است حسنین علیهما السالم با دیگر کودکان بازی کنند؛ زیرا نقل میاست که رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم اجازه 

رفت که دید نوه خردسالش حسین بن علی علیه السالم با پیش گروهی میاست که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله وسلم پیشا

خندد و سرانجام حسین را میدود، حضرت خواهد وی را بگیرد، او این سو و آن سو میکند، حضرت میکودکان بازی می

گوید: حسین از من است و من از بوسد و مینهد و لبانش را میگیرد و دستی بر چانه او و دستی بر پشت سرش میمی

 ،4ج ،0151 عسقالنی، ؛713ص ،2ج بی تا، ،حنبل )احمد«داردحسینم، خدا هر که را حسین را دوست بدارد دوست می

،در جایی دیگر خلیفه اول (.345ص
کند، وی او را بر دوش بیند که با کودکان بازی میحسن بن علی علیه السالم را می امام 

 ،4ج ،0151 ،عسقالنی) خنددو علی علیه السالم می« ماند نه به علی!پدرم به فدایش، به نبی می» گوید:گیرد و میمی

کردند برای همبازی شدن با دو سرور جوانان السالم با آنها بازی می روشن است که کودکانی که حسنین علیهما .(345ص

 اند.بهشت، از شروط شایستگی اخالقی برخوردار بوده

جا هایی را که عامل پرورش روحیه احساس مسؤولیت در کودک و نوجوان و توانا ساختن او برای بههمچنین اسالم بازی    

کردیم گوید با دختران عروسک بازی میآوردن وظایف خود در آینده است، تأیید کرده. ام المؤمنین عایشه رضی اهلل عنها، می
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ما وارد شد، دختران مرا تنها نهادند و رفتند، رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم  که رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم بر

 .(520ص ،01ج ،همان ) پی آنان فرستاد تا بیایند و با هم بازی کنیم

به این حدیث برای جواز » گوید:ه.ق( در بازنمود این حدیث می152-443شهاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقالنی )

بازی برای دختران استناد شده است. این حدیث عمویّت نهی از نقاشی را تخصیص زده است...عموم هیه اسبابنقاشی و ت

اند تا از کودکی با آنها بازی کنند؛ کودکان از رهگذر بازی برای دختران را روا دانستهعالمان دین، فروختن عروسک و اسباب

 ) همان(. «ان در آینده تمرین کننددست بازی، برای اداره امور خانواده و فرزنداین

شناختی شناختی و روانهای پرشمار و ضمنی بسیار وسیع جامعهدر فرهنگ اسالمی، بازی یکی از مفاهیم اساسی با داللت

. اسالم با بازی و نشاط موافق بل مشوق افراد به بازی و نشاط است، چنانکه (711-741،ص0ج اسالم، جهان دانشنامه) است

 ،1ج ،بی تا واقدی، ؛711ص ،0ج ،0114 )بالذری، کردهاکرم صلی اهلل علیه و آله وسلم با بازی کودکان مخالفت نمیپیامبر 

کردند و حضرت با آنان و حتی دیده شده که شماری از مردان در حضور آن حضرت پایکوبی و ورزش می (00 ،02-51ص

 .(052ص ،3ج ،بی تا حنبل، )  احمد مخالفت نکرده است

های همراه با برد و باخت، در کاهش این همه نباید نادیده انگاشت که نگرش سلبی اسالم به لهو و لعب و بازداشتن از بازیبا 

 ویژه در شکل جدی و همراه با برد و باخت آن مؤثر بوده است.توجه مسلمانان به مقوله بازی و ورزش به

دنیایی صرف است، نتوانست مسلمانان را یکسره از بازی باز داد؛ به هر روی، منع و ردع جدی اسالم از تن دادن به آنچه 

 های پرشماری وجود داشته است. عمرو بن بحر جاحظشود که در فرهنگ و تمدن اسالمی بازیرو دیده میاز این

های مرسوم عصر خود در میان مسلمانان اشاره و پس از او بوعلی به بسیاری از بازی (074-075 ص ،0ج ،0317 جاحظ،)

 .(001-051ص ،0ج ،0303 سینا، ابن) اندکرده

های مناسب آنها بازیتربیتی ابن حجر عسقالنی به بازی دختران با عروسک و دیگر اسباب -شناختیباری نگرش روان

( 0132-0410) کراوزشناسی تربیتی قرار گرفته است؛ چنانکه م و تربیت و رواننظران تعلیامروزه مورد تأکید صاحب

 محیط با سازوار را آنها و بیازمایند را خود نهفته قوای آن در که است فرصتی اطفال برای بازی: که است معتقد آلمانی

 که مهمی کارهای برای را آدمی بازی،: که است باور این بر آمریکایی( 0137-0100) بالدوین یا. دهند پرورش خود حیات

م( در این باره گفته 0111-0115) 0اشلی مونتاگو (.51ص ،هال هرمان هورن، )کندمی آماده دهد انجام باید زندگی در

است که معموالً بازی کودکان برساخته بر آن چیزی است که کودکان دوست دارند چون بزرگ شوند همان کار را بکنند. 

هایشان با یکدیگر برای نمونه، نقش پزشک و پرستار و مادر و پدر و شود که آنها دوست دارند در بازیرو دیده میاز این

انجامد و وی را به تقلید رفتار کنند. این گرایش و پاسخ به آن به بهبود رفتار اخالقی کودک میخریدار را بازی فروشنده و 

ها پسران، در نقش پدر و دختران، شود که در بازیدارد. از آنجاکه پدر و مادر سرمشق فرزندانند، دیده میبزرگترها وامی

 .(73 ص ،0155 منتاجیو،) شونددر نقش مادر ظاهر می

                                                           
1 . Ashley Montagu 
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 نیز ت. ب. نن در این زمینه گفته است که بازی دخترکان با عروسک و مهرورزی به آن و تر و خشک کردنش، زمینه

ها صدق آماده شدن کودک برای ایفای نقش در زندگی واقعی خود در آینده است. این نکته در باره بسیاری از بازی

 .(11ص ،0100 )نن، کند و به جنس دختر هم اختصاص نداردمی

افتد، گروهای قی مؤثر میطور غیر مستقیم بر تربیت اخالیکی دیگر از عوامل اجتماعی که به :نشین شایسته. هم2

سرشت است. اساس این عامل بر ویژگی اثرپذیری انسان از دیگران استوار است. این نشینان شایسته و پاکهمدوستی و 

ویژه دهد. از آنجاکه اثرپذیری کودکان و بهت، ناخواسته و ناخودآگاه رخ میاثر پذیری که گاه مثبت و گاه منفی اس

نشینان در تربیت اخالقی کودک و توان به تراز اهمیت دوستان و همتر است میو سریع نوجوانان از هماالن خود بیشتر

 خاصه نوجوان پی برد. 

رای فرزندان خویش باشند و نیز بکوشند فرزندان را در گزینش نشینی مناسب ببنابراین، بر پدر و مادر است که نخست خود هم

های های نجیب و اهل اخالق یاری دهند. برای این مهم باید از امر و نهی مستقیم تن زد و به روشدوستان مناسب از خانواده

ویژه در دوره زندان بهغیر مستقیم، فرزندان را با اهمیت دوست و دوستی در زندگی و تربیت اخالقی آشنا ساخت؛ زیرا فر

نوجوانی و آغاز بلوغ، چندان در بند امر و نهی مستقیم نیستند. وانگهی امر و نهی مستقیم و پیوسته، به کاهش اعتماد به نفس 

 انجامد.کودک و نوجوان می

پایه در ند به همانخویان باشاز نیکان و خوش نشینان این افراد بیشتردر مراحل گوناگون رشد کودک و نوجوان، هرمایه هم

افتند. استمرار معاشرت با معاشران گیری شخصیت اخالقی شایسته و مطلوب در کودک و نوجوان بیشتر دخیل میشکل

شایسته نقشی مهم در رشد اخالقی کودک و نوجوان دارد. کودک تا در خانواده خود است تنها با اخالق و رفتار اعضای خانواده 

ها و ترازی های دیگر، با گونهپذیرد. کودک در پی رشد و افزایش سن و آشنایی با محیطآنها اثر می رو است و ازخویش رو به

کند ناگزیر است خود را با شود که خاص دوره سنی او است. کودک و نوجوان در این سن احساس میتازه از اخالق آشنا می

ن گروه دوستان حفظ کند. هرچه ناسازگاری نوع و سطح اخالقی دست اخالق هماهنگ کند تا بتواند جایگاه خود را در میااین

تر باشد تر و عمیقخانواده کودک و نوجوان با نوع و سطح اخالقی کودک و نوجوانی که تازه با او آشنا شده است فزون

رو این از آن .(720ص ،0ج ،0157 بریسی،) تر خواهد بودتر و فراوانشود پیچیدهگیر کودک و نوجوان میمشکالتی که دامن

، نیشابوری . عامری31ص ،0374 سینا، )ابن گیردانس و الفت می پذیرد و با او بیشتراثر می است که کودک از کودک بیشتر

 ،بی تا غزالی، ) ربایدو اصوالً طبع کودک و نوجوان خوی و صفات نیک و بد را از دیگر کودکان و نوجوان می  (302ص ،بی تا

 .(01ص ،3ج

شناختی آن حضرت است به گرایش در ماجرای درپی که در باره فراست تربیتی امیر مؤمنان علی علیه السالم و شم روان

 طبیعی کودکان به یکدیگر اشاره شده است:

 گفت شد بر ناودان طفلی مرای    ک زنی آمد به پیش مرتضی

 او به پستترسم که افتد  ور هلم      آید به دستخوانم نمیهر چه می

 که به درد از میوۀ دل بگسلم     لرزد دلمیود درمان کن که مز
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 دستگیر این جهان و آن جهان      هاناز برای حق شمایید ای مِ

 تاکه بیند جنس خود را آن غالم     گفت طفلی را برآور هم به بام

 جنس بر جنس است عاشق جاودان     سوی جنس آید سبک از ناودان

 ( 735ص چهارم، دفتربی تا،  مولوی، )

 

طور غیر مستقیم در تربیت اخالقی مؤثر است سرمشق نیکو یا نمونه عامل اجتماعی دیگری که به . سرمشق نیکو:3 

 برتر  برای کودک و نوجوان است. 

ملی خود پیرو باید اشخاصی که در اخالق و رفتار نمونه و سرمشق دیگرانند به متربیان عرضه شوند تا از آنان در زندگی ع

کنند و رفتار و اخالقشان مانند آنها شود. بهتر است این نمونه برتر در مرحله نخست، پدر و مادر و مربیانی باشند که 

گذرانند و شخصیت آنان در حضور و غیبت در برابر چشم کودکان بیشتر با آنها سروکار دارند و وقت بیشتری را با آنان می

طور غیر مستقیم او را به پیروی از اخالق و رفتار انگیزد و بهه برتر، احساسات کودک را برمیکودکان است. سرمشق و نمون

 دارد. تأثیر شخصیت رفتاری سرمشق بر رفتار متربی بسیار بیش از شخصیت گفتاری و امر و نهی وی است. خود وامی

ا گفتار بسیار تأکید شده و از مردم خواسته شده در قرآن کریم بر سازواری رفتار ب لزوم سازواری گفتار با رفتار سرمشق:

شود؛ رو میاست میان گفتار و رفتارشان تناقض وجود نداشته باشد. اگر گفتار و رفتار مربی یکی نباشد متربی با تناقض رو به

گردانی متربی خواند، و با رفتارش به امری دیگر، و این وضع نامطلوب به سریعنی مربی با گفتارش وی را به امری فرامی

یا ایها الذین آمنوا لم »داند از کردار مربی پیروی کند یا از گفتارش. از این رو در قرآن کریم آمده است:انجامد؛ زیرا وی نمیمی

کنید؟ نزد خداوند بسیار ناپسند است که گویید که بدان عمل نمیاید چرا چیزی می...؛ ای کسانی که ایمان آوردهتقولون

 (3-2)صف: «کنید.که بدان عمل نمی سخنی بگویید

مردم را نه با گفتار که با » به اعتبار اهمیت رفتار و تأثیر آن بر دیگران است که حضرت امام صادق علیه السالم گفته است:

 حر )«کردار خود دعوت کنید تا پرهیزگاری و تالش و نماز و خوبی را از شما ببینند؛ که اینها خود دعوت کننده است

 .(40ص ،0ج ،0700 عاملی،

ترین مردم کسی است که به دانش شناخته شده و به عمل ناشناخته نگونبخت» نیز از عیسی علیه السالم نقل است که:

 .(052ص ،0ج ،0314 کاشانی، )فیض «باشد.

زاده از تربیت ملک» ه.ق( وزیر مجد الدوله دیلمی در این باره به تفصیل گفته است:720منصور بن حسین رازی آبی )در.  

کند. بدی برای آموزند رفتار میبیند که ملک بر خالف آنچه که مربیان به او میبرد؛ زیرا همواره میمربیان سودی نمی

گوید: دشنام نده، از محارم بپرهیز، به مردم زاده میبه کودکان! مربی به ملکتر است، چه رسد تر و شیرینمردان راحت

کند و در عین حال در ناز و بیند که پدرش هماره بر خالف گفتار مربی رفتار میزاده پیوسته مینیکی کن،...؛ اما ملک
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داند و از پیش آموخته وزد، پدرش میآمکند که آنچه را مربی به او مینعمت است و دنیا در کف او است. وی تردید نمی

 «کند و از قضا هیچ زیانی ندیده است...است، اما چون خیری در آنها ندیده همه را وانهاده است و بر خالف آنها رفتار می

 .(001-051ص ،3ج ،0311 )آبی،

خوانند و خود از به نیکی فرامیباری، اسالم به این اندازه هم بسنده نکرده است؛ زیرا در اسالم کسانی را که دیگران را 

کنید، حال آنکه دهید و خود را فراموش می...؛ آیا مردم را به نیکی فرمان میأ تأمرون الناس» اند:نیکی گریزانند نکوهیده

 (77)بقره:  «اندیشید؟خوانید؟ آیا نمیشما کتاب ]آسمانی[ را می

در رستاخیز »صلی اهلل علیه وآله وسلم در این باره گفته است:شوند. رسول خدا این گروه در روز حساب سخت مجازات می

گوید: کردی؟ میپرسند: چه شده؟ مگر امر به معروف و نهی از منکر نمیافکنند...دوزخیان از او میفردی را در آتش می

 ،7ج ،0714،مسلم) «مدادکردم و خود به آن تن میزدم؛ و نهی از منکر میکردم، اما خود از آن تن میامر به معروف می

 .(2210ص

ای عملی از آن طور غیر مستقیم متربی را تربیت اخالقی کند ناگزیر باید رفتارش نمونهخواهد بهبنابراین، اگر مربی می

 خواهد در متربی محقق شود تا از این رهگذر برای متربی شخصیت اخالقی درخور تقلید باشد.چیزی باشد که می

های رفتاری در رفتار و زندگی ن نشان دادن نمونهیکو و اسوه حسنه مفهومی دیگر نیز دارد و آتربیت از راه سرمشق ن

اولئک »های متعالی و سرمشق بشر به متربی است. در قرآن کریم از این شیوه از جلمه چنین یاد شده است:شخصیت

اده است، پس پی رهنمونی آنان گیر و بگو: من اند که خداوند رهنمودشان د...؛ آنان کسانیالذین هدی اهلل فبهداهم اقتده

 (11)انعام:  «خواهم؛ آن مگر گوشزدی برای جهانیان نیستدر ازای آن از شما پاداشی نمی

بر این اساس است که در اسالم از اسوه حسنه یاد و رسول خدا صلی اهلل علیه واله وسلم برترین اسوه حسنه برای بشر معرفی 

باید در زمان حیات حضرت از وجود مقدس او سرمشق گیرند، و پس از پیوستن روح مقدس شده است که بشر جملگی 

حضرتش به خداوند، باید سیره و رفتار مکتوب آن حضرت پیش چشم بشر باشد و از آنها پیروی کند؛ چراکه خداوند در باره 

ر ]گفتار و کردار و کاروبار[ رسول خدا گمان د...؛ بیلقد کان لکم فی رسول اهلل اسوۀ حسنة»اسوگی آن حضرت گفته است:

) «کنند سرمشقی شایسته است.و خداوند را بسیار یاد می برای کسانی از شما که به خداوند و روز رستاخیز امیدوارند

 (20احزاب:

از پیامبر  ...؛ بگو: از خداوند فرمان برید، ووان تطیعوه تهتدوا»یابد:گمان ره میاگر بشر پی این سرمشق الهی بگیرد بی

اند؛ و اند، و بر شما است آنچه بر گردن شما نهادهپیروی کنید؛ ولی اگر سربرتابید، همانا بر او است آنچه بر گردن او نهاده

 (  51)نور: «رسانی آشکار نیست.یابید، و بر ]گردن[ پیامبر مگر پیاماگر از او سرنپیچید، ره می

 ق نیکو یادآور شویم:دو نکته دیگر را الزم است در باره سرمش

اهمیت تربیتی سرمشق در مراحل گوناگون رشد و تربیت یکسان نیست. سرمشق برای مراحل نخستن تربیت  الف(

اند که باید سخت رو مربیان اشاره کردهتر از دیگر مراحل رشد و تربیت اخالقی وی است. از ایناخالقی کودک بسیار مهم

ار غیر اخالقی اطرافیان خود قرار نگیرد. اطرافیان سرمشق مراقب اطرافیان کودک و نوجوان بود تا او در معرض تهاجم رفت
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زند راست و روا ترها سرمیزندگی اخالقی کودک و نوجوانند؛ زیرا افراد در این سن و سال اعتقاد دارند که هرچه از بزرگ

پیروی کنند، درنتیجه  نهند ناراست و نادرست است؛ پس باید در هر باید و نباید رفتاری از آناناست و هرچه را آنان وامی

 ورفتار اخالقی پا جای پای آنان نهند. کوشند در رفتمی

رود و فرد بر اساس اعتقاد به درستی رفتار بزرگان و حتی این پیروی چشم بسته، از دوران کودکی و نوجوانی فراتر می

ذیرد که ممکن است بزرگان او در رفتار تواند بپرسد که دیگر نمیجایی میکند و کارش بهنیاکان خود، از آنان تقلید می

گذارد باشند؛ و حتی اگر به این کژپویی گردن نهد، وابستگی روحی وی به راه و روش نیاکان نمی اخالقی خود کژ پوییده

ا که ما ؛ بلکه گفتند: حقّبل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امة وانا علی آثارهم مقتدون»گوید:راهی مگر راه آنان پیش گیرد و می

 (  22:) زخرف«ایم.یافتهایم و ما ]هم[ با پیروی از آثار آنان رهنیاکانمان را بر آیینی یافته

توان آن را برامد و نمود روحی و رفتاری رسوباتی فرهنگی دانست که فرد و وجود این وابستگی عمیق روحی که می

شناختی است که روح این افراد و جوامع را قبضه کرده انای پدیده مرضی رواند، گونهجامعه از گذشتگان به ارث برده

های پیامبران برای هدایت اینان به بار ننشست. قرآن کریم با رو تالشاست و راه هرگونه نفوذ در آنها را بسته است، از این

روش که کمابیش عبارتی که گذشت از این بیماری روحی یاد کرده است. در روایات هم به این عادت روحی فرهنگی بیما

پرورش جاهل و بازداشتن معتاد از »ناپذیر است، اشاره شده است. مثالً امام حسن عسکری علیه السالم گفته استدرمان

 0(. 711 ص ،0303 حرانی،)« ماندعادتش به معجزه می

توان به وجود اطرافیان شایسته بسنده کرد؛ بلکه مطلوب آن است که  برای تحقق تربیت اخالقی مطلوب و موفق، نمی ب(

دهند مگر با وضع قوانین همه جامعه اسوه حسنه باشد و در آن از خالف اخالق خبری نباشد. این مهم هم دست نمی

 مناسب برای این کار.

 القی جامعهوضع قانونی فراگیر برای تربیت اخ .6

باشد. چنین  کند و برای تحقق تربیت اخالقی یاور و حامی مربیباید قانونی وضع کرد که از تربیت اخالقی پشتیبانی 

کند؛ توضیح آنکه، افرادی که به بزه کنند نیز حمایت ای که میل به خالف میتواند از افراد سست ارادهقانونی می

گذارد بزه کنند و اگر بزه کنند سزای کارشان را خواهند دید، انونی هست که نمیگرایند، چون به یاد آورند که قمی

های منفی سدی سپر سازد و اراده اخالقی تواند در برابر گرایشیابد. بنابراین، قانون میانگیزه بزه در آنان کاهش می

که از فضائل اخالقی حمایت کند و با  کند تا به هر خواست و گرایشی تن ندهند. اگر قانونیافراد را تقویت و حمایت 

 نماید. رذائل اخالقی درافتد وضع نشده باشد، تحقق تربیت اخالقی بس دشوار می

ها دانند روا شمارد، و روایی این ارزشها ناروا میهای اخالقی ساز نیاید و آنچه را این ارزشاگر قانونی در کار باشد که با ارزش

انجامد و از سوی دیگر متربیان را دان خواهد شد؛ زیرا وجود چنین قانونی به چالش در اجتماع میرا ناروا بداند مشکل دو چن

ماند و نهد که میان گرایش روحی به فضائل اخالقی و عوامل بیرونی گرایش به کژپویی اخالقی سرگردان میدر شرایطی می

های جمعی به مخاطبان القا شود که رسانهی کار دشوارتر میشود. در این اوضاع و احوال هنگامگرفتار چالش درون و بیرون می

 گرفتن رذائل اخالقی، و رنج و نابختیاری در پیروی از فضائل اخالقی است.کنند که خوشی و بختیاری در پی

                                                           
 .545-544ص ،5754مدن،: به بنگرید ترفزون آگاهی برای.  5



 74-26، ص   1314 شهریور،  1، جلد 3علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 4719-2148     
http://www.joih.ir  

 

55 
 

را فراسوی  هیچ روی نگذارد عواملی محرک در جامعه وجود داشته باشند که افرادبنابراین باید قانونی وضع شود که از سویی به

گرفتن رذائل اخالقی و وانهادن رذائل اخالقی برانگیزند و پوستین وارونه بر اخالق کنند تا مردم گمان برند سعادت آنان در پی

شوند پیش از هر گونه مجازات، در فضائل اخالقی است؛ و از سویی دیگر کسانی را که به هر شکل به رذائل اخالقی گرفتار می

 های تربیتی درمان کنند و از این بال برهانند.    با روشمراکز بازپروری، 

آدمی اگر از جوانی در زیر لوای قانون درست بار نیامده »ارسطو در باره ضرورت تدوین چنین قانونی تربیتی آشکارا گفته است:

خاصه در زگاری ندارد، دارانه با طبع بیشتر مردمان ساسختی ممکن است به فضیلت خو گیرد؛ زیرا زندگی خویشتنباشد به

آور رو، شیوه نخست تربیت را قانون باید معین کند؛ چه اگر آدمی از آغاز جوانی به آنها عادت کند دیگر آنها را رنججوانی. از این

یابد. ولی تربیت درست و راهنمایی صحیح در جوانی کافی نیست بلکه مردمان در سنین پختگی نیز باید آنها را تمرین نمی

رو برای این سن و حتی برای تمامی زندگی نیز قانون الزم است؛ زیرا آدمیان چنانکه گفتیم د و به آنها خو گیرند. از اینکنن

گذار باید رو برخی از متفکران برآنند که قانونشوند تا در برابر سخن و سرمشق. از ایندر برابر زور و مجازات تسلیم می بیشتر

سوی زیبایی و شرافت رهنمون شود و آنان را که طبیعتی فرومایه دارند و از قانون رانگیزد و بهآدمیان را به کسب فضیلت ب

 (.311 -314ص ،0351 ارسطو، ) «کنند کیفر دهدپیروی نمی
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