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اشاره
هر چند عوامل مؤثر در افزايش ثمربخشی نقش مربی و معلم 
در جريـان تعليـم و تربيت حضوری به مـوارد مذکور در مقالة 
پيش رو محدود نمی گردد، اما اين عوامل هم وزن و هم سطح نيز 
نيسـتند. هم چنين برخی از عوامل يا اصول برشمرده، متضمن 
مصاديق و داللت های متنوع تری هسـتند که از نظر نويسـندة 
محترم دور مانده اسـت. لهذا در عصر ارتباطات با وجود غلبة 
كّمي جريان تربيت غيرحضوری، بررسی نقش و جايگاه مربی 
و معلـم در تعليـم و تربيت دينی، هم چنان معنـادار و ضروری 

به نظر می رسد.

نقش و جايگاه استاد و مربی در گسترش و تعميق مفاهيم دينی
خوشه شو تا قابل خرمن شوی

افضل بيژه
دبير دبيرستان مالمظفر گنابادی، شهرستان گناباد
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چکيده
اطالعات اين مقاله با روش توصيفی و کتابخانه ای گردآوری 
شده و ابزار کار، کتب و مقاالت متعدد دربارة اصول تعليم و تربيت و 

ويژگی های استاد و هم چنين منابع اينترنتی در اين حوزه است.
اين پژوهش نشان می دهد برای گسترش و تعميق مباحث دينی 
و نهادينه کردن آن ها در متربيان، به خصوص نسل جوان، مربيانی زبده 
و زبردست الزم است تا با تأسی به تعاليم کتاب آسمانی و پيروی از 
ُاسوة حسنه، سرور مخلوقات جهان، پيامبر اکرم(ص) و ائمة هدی(ع) 
و بهره گيری از اصول تربيت اسالمی هم چون اصل ماليمت، صبر، 
فروتنی، اخالص، جّذابيت، آراستگی، مطابقت قول و عمل، نقش 
الگويی مربی، عفو و گذشت و تشويق و تنبيه، سدی در مقابل امواِج 
آشوبگر دريای ايمان سازند و نسل جديد را که به دنبال کشف حقيقت 
است بر کشتی نجات بنشانند و راه سعادت را به سوی مقصد اصلی، 

که همان قرب پروردگار است، هموار نمايند.

عوامل اثربخشی نقش مربی و معلم در گسترش و تعميق 
مفاهيم دينی

کسی که عهده دار امر تربيت می گردد بايد به مجموعه ای از 
صفات پسنديده آراسته باشد تا بتواند در متربی تأثير گذارد و در عمق 
وجود وی نفوذ کند و چنانچه اين ويژگی ها از وجود وی رخت بربندد 

فرايند تربيتی او نيز به زودی دچار شکست می گردد.
بهترين اين صفات عبارت اند از:

۱) ماليمت و مدارا
و سخت دل  نامهربان  انسان  باشد.  مهربان  بسيار  بايد  مربی 
تربيتی  برنامه های  اين رو، سرلوحة  از  نيست.  شايستة مربی شدن 
دين اسالم، داشتن ماليمت و مدارا در همة امور است و روش های 

تکلف آور و خشونت بار از ديد اسالم مطرود است.
«روسو» فيلسوف و مربی تعليم و تربيت می گويد: «هر مرحله ای 
از حيات، کمال و بلوغی متناسب با خود دارد که مخصوص آن مرحله 

است. آموزش و پرورش بايد اين رويکرد را تسهيل کند.»
اين نگرش سبب توفيق در کار تربيت می شود. اگر مرحله ای از 
مراحل مورد غفلت قرار گيرد فرصت برای هميشه از دست شاگرد 
هرگاه  نيز  و  داشت  نخواهد  سودی  بعدی  اقدامات  و  است  رفته 
تربيت قبل از پايان رشد متوقف گردد، شکست مربی از اين هم 
بزرگ تر خواهد بود (بخشی، ۱۳۸۸). خداوند متعال در قرآن کريم 
وْا  خطاب به پيامبر اکرم می فرمايد: «َو َلْو ُکنَت َفّظًا َغِليَظ اْلَقْلِب َالْنَفضُّ
ِمْن َحْوِلَک»:  اگر خشن و سنگدل بودی (مردم) از دورت پراکنده 
می شدند (آل عمران: ۱۵۹). آية فوق رمز موفقيت پيامبر اکرم(ص) را 
در نرمی و مهربانی آن حضرت می داند. بنابراين معلمان دينی بايد در 

برخورد با دانش آموزان خشن نباشند.
ديل کارنگی می گويد: «بدترين دشمن را با يک لبخند گرم 

می توان به يک دوست باوفا تبديل کرد» (بخشی، ۱۳۸۸).

«محبت و عالقة قلبی پيدا کردن در امر تربيت بسيار مؤثر بوده 
و بازده کار معلم را چند برابر می کند» (جوانشيری، ۱۳۷۹).

در دعای جوشن کبير آمده است: «يا َمْن َسَبَقْت َرحمُتُه َغَضَبه»: 
ای آن که مهرش بر خشمش سبقت گرفته است، سپس وقتی رحمت 
خداوند بر غضب او سبقت دارد، رحمت و مهربانی مربی نيز بايد بر 
غضب او پيشی گيرد. او بايد بداند که اگر دانش آموز تمرد کند يا رفتار 
ناپسندی از او سر زند ناشی از مشکلی است که با آن روبه رو شده 
است و اگر دانش آموزی به سبب داشتن مشکل جسمی يا روانی و... 
تمرد کند بايد با او به منزلة بيمار برخورد کند و در معالجة بيماری اش 

سعی داشته باشد و غضب خود را فرو نشاند (قاسميان، ۱۳۸۷).
درس معلم ار بود زمزمة محّبتی

جمعه به مکتب آورد طفل گريز پای را
و در کوتاه ترين زمان تحوالت تربيتی شگرفی در انسان ايجاد 
می کند. علی(ع) فرمود: «َمن َاَحبَّ َشيئًا لهج ِبِذْکِره...» هر که چيزی را 

دوست بدارد به ياد او حريص می شود (غررالحکم، ج ۵، ص ۱۷۷).
قرآن و اوليای الهی، با توجه به تأثير شگرف و وسيع محبت 
و دوستی در تربيت انسان، بر اين مسئله بسيار تأکيد کرده اند. قرآن 
کريم پاداش رسالت را محبت اهل بيت و دوستی آن ها قرار داده 

است (شوری، ۲۳).

۲) شکيبايی و سعة صدر
شکيبايی توشة هر مربی است. پرورشگر ناشکيبا به مسافری 
می ماند که بی توشه به سفر رود و چنين کسی يا هالک شود يا از 

ميانة راه بازگردد.
گاهی متربی منظور مربی را خوب نمی فهمد يا از عهدة تفسير 
آن برنمی آيد. يا اين که مربی زياد سعی می کند اما به نتيجة دل خواه 
نمی رسد. در اين صورت مربی بايد بردبار باشد و توجه نمايد که 

طبيعت تربيت با نتيجه گيری سريع سازگاری ندارد.
گاهی متربيان آگاهانه يا از سر ناآگاهی با مربی خود دشمنی 
می کنند يا او را می آزارند. در اين مورد وظيفة مربی بردباری است، زيرا 
همين صبر و تحمل ابزار تغيير تکامل مورد نظر اوست (سالم الصفار، 

۱۳۸۵، ص ۱۶۳).
استاد بايد بر اعصاب خود مسلط باشد و همان گونه که نجار به 
اره، آهنگر به چکش و منشی به قلم نياز دارد استاد به سعة صدر نياز 
دارد. تسلط بر اعصاب از ضروريات شغل معلمی است. با سعة صدر 
می توان استعداد افراد کم ذهن را شکوفا کرد. همان گونه که استعداد 
بعضی از مخترعين بعدًا شکوفا شده است. مثًال راجع به اينشتين 
گفته اند که بارها رفوزه شد و در فقر غوطه ور بود و نيوتن با آن فضيلت 

علمی بی استعداد بود (مظاهری، ۱۳۷۰).
با  بايد  ديد  خود  دانش آموزان  از  خاصی  رفتارهای  معلم  اگر 
سعةصدر با آن برخورد کند. او بايد دريادل باشد و توانايی پشت سر 
گذاشتن هيجان های ناشی از پيشرفت در دانش آموزان خود را داشته 
باشد. زيرا با سعة صدر می توان استعدادهای درونی فراگير را شناخت 

و آن ها را شکوفا کرد.
آنچه می تواند سکينة واقعی را بر قلب و روح انسان حکم فرما 

شکيبايی توشة 
هر مربی است. 

پرورشگر 
ناشکيبا به 

مسافری 
می ماند که 
بی توشه به 
سفر رود و 

چنين کسی 
يا هالک شود 
يا از ميانة راه 

بازگردد
ــازندگی اخالقی،  ــالم، س �كليدواژه ها: تربيت دينی، اصول تربيتی اس

انسان سازی،  معرفت شناسی.
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سازد و او را از چنگال اضطراب ها برهاند بازگشت و نزديکی و ارتباط 
با خداست، که در پرتو شرح صدر و شکيبايی به دست می آيد (مکارم 

شيرازی، ج ۱۹، ص ۴۴۶).
«حلم و صبر» برای پيشرفت و پيروزی بر مشکالت الزم است. 
يکی پايگاه نيرومند درونی و ديگر تکيه گاه محکم بيرونی است و 

معلم بايد خود را به اين دو سالح مجهز کند.
در قرآن کريم حدود هفتاد بار از صبر سخن به ميان آمده است. 
نقشی که اين عامل (صبر) در پيشرفت افراد در جامعه ايفا می کند 
فراتر از امکانات، استعدادها، هوش و مانند آن است، به همين سبب 
اِبُروَن أْجَرُهم ِبَغْيِر ِحَساٍب»:  قرآن کريم می فرمايد: «اِنَّما ُيَوفَّی الصَّ

صابران پاداش خود را بی حساب می گيرند (زمر: ۱۰).
در دعای جوشن کبير آمده: «يا َمْن ُهَو ِبَمْن َعصاُه َحليٌم» ای 
آن که بر کسی که نافرمانی اش کرده بردبار است. خداوند نسبت به 
کسی که نافرمانی اش می کند حليم است. بردباری مربی وقتی مهم 
است که شاگرد از دستور و درخواست او تمرد کند. معلم بايد در برابر 
تمام مشکالت روحی، روانی، عاطفی، بی نظمی و... هزاران مورد ديگر 
بردبار باشد و برای حل هر کدام از اين مسائل و مشکالت راهی بيابد 

(قاسميان، ۱۳۸۷، ص ۲).

۳) تواضع و فروتنی
يکی از صفات ضروری برای مربی شايسته اين است که با 
متربی خود فروتنی کند، نسبت به شاگردان خود رفتار تکبرآميز در 
پيش گيرد و نسبت به آن ها بزرگی ورزد، بلکه بايد فروتنی و نرمش 
را در برخورد با آن ها به کار برد. بزرگی کردن، فاصلة ميان مربی و 
متربی را بيشتر می کند و تأثير تربيت را از بين می برد. سرور مربيان 
جهان پيامبر بزرگوار اسالم(ص) از همه متواضع تر بود، به گونه ای که 
وقتی از کنار کودکان می گذشت بر آنان سالم می کرد (سالم الصفار، 

۱۳۸۵، ص ۱۶). 
پيامبر(ص) می فرمايد: «أِمرُت ِبُمداراِئ الّناِس َکما ُاِمْرُت َتبليَغ 
الرِّسالئ»: به مدارای با مردم مأمور شدم چنان که به تبليغ اصل رسالتم 
فرمان داده شدم (حسنی، ۱۳۸۷، ص ۱۹). معلم بايد مثل درخت پر 

ميوه سر فرود آورد.
هر که گفت او من منم ايمن نشد

خوشة او قابل خرمن نشد
من مشو با من بشو تا من شوی
خوشه شو، تا قابل خرمن شوی

٭ ٭ ٭
آورده اند که روزی عيسی بن مريم(ع) فرمود: «ای ياران من نيازی 
را به شما می گويم و می خواهم آن را برآورده کنيد». عرض کردند: «يا 
روح اهللا، ما آماده ايم تا نياز شما را برآوريم». حضرت از جا برخاست و 
پاهای آنان را شست وشو داد. عرض کردند: «بهتر بود ما پاهای شما را 
می شستيم». فرمود: «سزاوارترين افراد برای خدمت کردن به ديگران، 
عالمان و دانشمندان هستند». علم و حکمت زمانی رواج می يابد که 
با تواضع همراه شود. قرآن نيز فرموده است: «َواْخِفْض َجَناَحَک ِلَمِن 
اتََّبَعَک ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن»: بال هايت را از سر فروتنی برای مؤمنين، که از 

تو تبعيت می کنند فرو بيفکن (شعرا: ۲۱۵).
هرکس که در شعاع وسيع يا محدودی وظيفة هدايت، تربيت و 
رهبری را بر دوش دارد به تواضع و خوش رويی و خيرخواهی، که از 

اصول اساسی مديريت و هدايت است نياز دارد.
امام صادق(ع) می فرمايند: «فروتنی ريشة هر خير و سعادتی 

است. تواضع مقام وااليی است» (مجلسی، جلد ۱، ص ۱۲۱).

۴) اخالص
انسان برای رضای خدا  تار و پود وجود  اخالص يعنی تمام 
باشد. بارزترين ويژگی مربی در عصر شکوفايی علم، اخالص است. 
مدرسه، درس، کالس، رفتار، گفتار و کردار، همه بايد بوی اخالص 
بدهند. مربی اگر به دنبال آموزش های جديد و تکنيک های جهانی 
است نبايد با انگيزة ريا و به رخ کشيدن خود و خودنمايی باشد، بلکه 
بايد اخالص در کار داشته باشد و تنها خود را نبيند. هدف مربی بايد 
پيشرفت جامعه و تعالی آن باشد و اگر اکسير اخالص در کار معلم 
نباشد هر چند در زمينة علمی، موفق باشد اما ارزش معنوی نخواهد 

داشت (زارعی، ص ۷).
شرط پذيرفته شدن هر عملی، به ويژه اعمال دينی اخالص است. 
امام صادق(ع) فرمود: «عمل خالص آن است که در قبال انجام آن، 
تعريف و تمجيد کسی جز خدا را نخواسته باشی» (دهنوی، ۱۳۷۷). 
در دعای جوشن کبير است: «يا َمْن ال َمْقَصَد ِاّال اِليه»: ای آن که 
هيچ مقصدی جز به سوی او نيست. همة راه ها بايد به سوی خداوند 
و همة هدف ها و مقصدها بايد به سوی او باشد. مربی دينی هم از 
مجموعة هستی جدا نيست «ِانَّ َصالتی َو ُنُسکی َو َمْحياَی َو َمماتی 

ِهللا ربِّ العالمين».

۵) کشش و جذابيت
يکی از صفات مربيان برجسته جّذاب بودن آن هاست. آن ها با 
تأسی به پيامبر(ص) با گفتار و رفتار خود ديگران را جذب می کنند. 
هرچه اين ويژگی در افراد بيشتر باشد امکان اثرگذاری آن بيشتر 

است.
چنين مربيانی، در برخورد با کسانی که دچار انحراف شناختی 
دربارة اسالم هستند می کوشند آن ها را در درجة اول جذب کنند تا 
موجب تحکيم روابط بين خود شوند. جذابيت معلول محبت و عالقة 
مربی نسبت به متربی است که اگر حاصل شود در امر تربيت دينی 
بسيار مؤثر بوده و بازده کار استاد را چند برابر می کند (جوانشيری، 

.(۱۳۷۹

۶) مطابقت قول و عمل
همراهی و هماهنگی سخن و عمل مربيان سبب می شود که 
شنونده به سرعت به سخن گوينده اعتماد نمايد و شخصيت گوينده 

را به راحتی به عنوان الگو بپذيرد.
ولی مطابقت نداشتن قول و عمل مربی نه تنها باعث بی اعتمادی 
مخاطبان به اصل سخن می شود، که گاهی تأثير عکس را به همراه 
می آورد. امام صادق(ع) می فرمايند: «اگر عالم و دانشمند به علم خود 

شهيد مطهری 
تشويق را 

عامل رشد ولی 
تنبيه را عامل 
فرونشاندن 
طغيان های 

انسان می داند. 
ايشان تربيت 
را رشد دادن 

و پرورش 
استعدادها 

تعريف می کند
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عمل نکند، موعظه و اندرز او از دل ها می لغزد، آن چنان که باران 
لغزان است»  لغزندة کوه صفا  از روی سنگ صاف و نشيب های 

(شاکری، ۱۳۷۲، ص ۳۰۸).
است.  عملی  آموزش  زبانی،  تعليم  بودن  تأثيرگذار  زيربنای 
به عبارت ديگر، مربيان آنچه را با زبان آموزش می دهند با عمل خود و 
آموزش عملی آن را تأئيد می نمايند. در بسياری از موارد تنها با حرف 
زدن نمی توان انسان ها را هدايت کرد ولی در برخورد و معاشرت و 
داد و ستد با آن ها می توان زيبايی های اخالق را به آن ها نشان داد. 
استاد با شيوة عملکرد خود در ميان دانش آموزان می تواند بسياری از 

رفتارهای شايسته را به آن ها آموزش دهد.
علم بدون عمل، هم شخصيت خود عالم را می سوزاند و هم 
شخصيت متعلم او را (حسنی، ۱۳۸۷، ص ۲۴). مربی توانايی است 
بدون زبان و مرشد ناصحی است بدون بيان. او سرمشق عملی در 
مدرسه است، که با زبان بی زبانی، تعاليم خود را در نفوس راسخ 
می نمايد و آن را آويز اذهان قرار می دهد. مردم قهرًا از راه چشم بيش 

از گوش امور را فرامی گيرند.
تعليم عملی، نافع تر از تعليم زبانی است. ارشاد با گفتار، ِصرفًا ارائة 
طريق می کند. ولی عمل و الگوی بی زبان، انسان را در مسير هدف قرار 
می دهد. بهترين پند و نصيحت اين است که بگوييم: «اِْفَعْل َکما َاْفَعل»: 
آن گونه که من انجام می دهم تو نيز عمل کن. چنان که رسول خدا(ص) 
از راه تعليم عملی، ديگران را در مسير انجام تکليف قرار می داد، مثًال 
می فرمود: «َصلُّوا َکما َرأَْيُتمونی ُاَصّلی»: همان گونه نماز گزاريد که من 

انجام می دهم (شکوهی يکتا، ۱۳۶۵، ص ۱۳).
در دعای جوشن کبير آمده است: «يا َمْن ُهَو فی َعهِدِه َوفی»: 
ای آنکه در پيمانش باوفاست. خداوند به عهدش وفا می کند. اگر مربی 
به شاگردان قول هايی می دهد و با آن ها عهدهايی می بندد، بايد به 
آن ها وفا کند. خيلی از مشکالت انضباطی شاگردان از همين جا ريشه 
می گيرد که استاد نسبت به شاگرد عهدی کرده، قولی داده و به آن 

عمل نکرده است، درنتيجه شاگرد به او بی اعتماد می شود.

۷) نقش الگويی مربی
عناِصر گوناگونی که در فضای تعليم و تربيت وجود دارد می تواند 
برای شاگردان الگوپرداز و سرمشق ساز باشد، مانند استاد، محيط، 
فضای آموزشی، شاگردان. تأثير اين عوامل در الگويابی شاگردان 
غيرقابل اغماض است. با اين حال هيچ عنصری از عناصر مدرسه 
نمی تواند همانند استاد و به اندازة او الگوسوز و يا الگوساز باشد. 
خواجه عبداهللا انصاری به همان قسم که دود را دليل بر وجود آتش و 
خاک را اثر وزش باد می داند، شاگردان و همة کيفيات روحی و رفتار 
او را اثر مستقيم شخصيت معلم می داند و می گويد: «دود از آتش 

نشان ندهد و خاک از باد، که ظاهر از باطن و شاگردان از استاد».
معلم به دليل نفوذ معنوی، تمام رفتارها، الگوها و سرمشق هايش 
در اختيار شاگردان قرار می گيرد. چون شخصيت مربی در افکار و 

قلوب شاگردان دارای اثر عميق و پايدار است.

۸) عفو و گذشت

يکی از ويژگی های بسيار مهم يک مربی داشتن روحية عفو و 
بخشندگی است. عفو از صفات خداست و رسول خدا در اين ويژگی 
نيز سرآمد همگان بود، به طوری که هرگاه کسی به شخص وی 
اهانت می کرد، ضمن بردباری، کريمانه او را می بخشيد تا صفحة 

جديدی از روش های بايستة تربيت را به روی جهانيان بگشايد.
مربی بايد با اغماض و چشم پوشی از بدِی متربی، او را عفو کند، 
تا به اين صورت او را در مسير کمال قرار دهد. مرحوم استاد عالمه 
طباطبائی در اهميت اعمال اين روش در مقابل جاهالن می نويسد: 
«اين دستور بهترين و نزديک ترين راه است برای خنثا کردن نتايج 
جهل مردم و تقليل فساد اعمالشان، زيرا به کار نبستن اين دستور 
و تالفی کردن جهل مردم، بيشتر آنان را به جهل و ادامة کجی و 

گمراهی وامی دارد» (تفسيرالميزان، جلد ۱۶، ص ۳۰۸).
پيامبر اکرم(ص) می فرمايد: «آيا شما را از بهترين آفريده های 
دنيا و آخرت خبر بدهم؟ [آن ها عبارت اند از:] عفو کردن کسی که 
بر شما ستم کرده، پيوستن به کسی که از شما بريده، نيکی کردن به 
کسی که به شما بدی کرده و بخشش به کسی که از شما منع کرده 

است» (سادات، ۱۳۷۰، ص ۱۱۶).
خداوند به پيامبر دستور می دهد در برابر لجاجت ها، نادانی ها، 
تعصب ها، کارشکنی ها و مخالفت ها ماليمت نشان ده و از گناهان 
آن ها صرف نظر کن و آن ها را ببخش، بخششی زيبا که حتی توأم با 

ْفَح اْلَجِميَل» (حجر: ۸۵). مالمت نباشد: «َفاْصَفِح الصَّ

۹) آراستگی
آراستگی از صفات برجستة مؤمن و مربی است، به طوری که 
می تواند در جذب متربی تأثير به سزايی داشته باشد و اثرات تربيتی 

زيادی را به ارمغان آورد.
استاد قبل از ورود به کالس بايد لباس و سر و وضع خود را 
مرتب کند و معطر سازد. اسالم به آراستگی و زيباپوشی بسيار اهميت 
می دهد. پيامبر(ص) هر جايی می رفت عطر و آينه و شانه به همراه 

داشت.
بعد از فتح آندلس (اسپانيای امروزی)، فرماندار نظامی آندلس 
گفته بود برويد تمام مسلمانان را جمع کنيد. سربازان گفتند چگونه 
تميزتر،  زيباتر،  هرکدام  گفت  فرمانده  دهيم؟  تشخيص  را  آن ها 

شيک پوش تر بودند آن ها مسلمان اند.
در دعای جوشن کبير آمده است: «يا َمْن َاْظَهَر اْلَجِميلَ ـ يا َمْن 
َسَتَر اْلَقبيَح»: ای آنکه زيبايی را آشکار کرد و زشتی ها را پوشاند. 
خداوند جمال و زيبايی را ظاهر می کند و زشتی را می پوشاند. خدا 

زيباست و زيبايی را دوست دارد.

۱۰) تشويق و تنبيه
تشويق و تنبيه در تربيت اسالمی اصلی مسّلم شناخته و پذيرفته 

شده است. بهشت و جهنم، خود جلوه هايی از تشويق و تنبيه اند.
تشويق و تنبيه يکی از مهم ترين روش های تربيت دينی است، که 
اگر در جای مناسب مورد استفاده قرار گيرند بسيار مؤثر واقع می شود.

اثر  تا  تنبيه می شود  بداند برای چه تشويق و  بايد  فراگيرنده 

خواجه عبداهللا 
انصاری به 
همان قسم 

که دود را 
دليل بر وجود 
آتش و خاک 
را اثر وزش 
باد می داند، 
شاگردان و 

همة کيفيات 
روحی و رفتار او 

را اثر مستقيم 
شخصيت معلم 
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خودش را بگذارد و اگر نفهمد برای چه چيزی تشويق يا تنبيه می شود 
روحش به کلی مشّوش می گردد (حسنی، ۱۳۸۷، ص ۲۰۳).

عامل  را  تنبيه  ولی  رشد  عامل  را  تشويق  مطهری  شهيد 
فرونشاندن طغيان های انسان می داند. ايشان تربيت را رشد دادن و 

پرورش استعدادها تعريف می کند (مطهری، ۱۳۸۰، ص ۶۱).
مربی بايد دقت کند شرايط زمانی، مکانی و خصوصيات روحی 
دانش آموز را در تشويق و تنبيه، به خصوص در تنبيه، رعايت نمايد 
«َاْالِْفراُط ِفی اْلَمالمِئ نيراَن شيب اِلجاَجئ»: زياده روی در مالمت و 

سرزنش آتش لجاجت را شعله ور می کند.
بديهی است وجود انذار و تبشير برای هر تربيت متعادل ضروری 
است، زيرا اگر نيکوکار و بدکار از نظر جزا يک سان باشند، زمينة 
بی رغبتی نيکوکاران در انجام کار نيک و جرئت يافتن بدکاران در 

ادامه دادن به تبهکاری ها فراهم می شود.
يکی از روش های بسيار مؤثر در تربيت، تشويق کارهای خوب 
او را  اثر می گذارد و  کودک است. تشويق در روح و نهاد کودک 
به انجام اعمال نيک تحريض و ترغيب می کند. هم چنين، در ساية 
تشويق از بسياری از خواسته ها و تمنيات خود چشم پوشی می کند و 

عمًال به راهی می رود که مشّوق او خواهان آن است.
ميل به تشويق از تمايالت فطری انسان است و تا پايان عمر 
در وی باقی می ماند. کسی نيست که به تشويق نياز نداشته باشد و 
همگان آرزو دارند که موقعيتی نصيبشان شود تا مورد تحسين ديگران 

قرار گيرند.
شاگرد  روح شکست خوردة  است،  روحی  تقويت  ماية  تشويق 
را ترميم می کند، حقارتش را به عزت تبديل می سازد و او را در 
پيمودن راه کمال و تعالی کمک می کند. هم چنين، استعدادها و قوای 

درونی اش را به فضيلت می رساند و شخصيت فرد را احيا می کند.
اما استفاده از عامل تنبيه وقتی مناسب است که ساير عوامل 
تربيتی از تأثير و کارايی در مورد فرد، نارسا و عاجز باشد. تنبيه يکی 
و  نيرومندترين  به خصوص  شرايط  در  و  است  بازدارنده  عوامل  از 
ضروری ترين وسيلة ضمانت خير و سعادت برای جامعة انسانی است 

(شکوهی، ۱۳۶۵، ص ۱۰۶).
آنچه می تواند سکينة واقعی را بر قلب و روح انسان حکم فرما 
سازد و او را از چنگال اضطراب ها برهاند بازگشت و نزديکی و ارتباط 
با خداست، که در پرتو شرح صدر و شکيبايی به دست می آيد. شهيد 
بهشتی می فرمايد اگر تشويق در خط گول زدن و طمع برانگيختن 
باشد ضد آهنگ اسالمی است و اگر تنبيه در خط مرعوب کردن، 
انسان ها را خرد يا بزرگ کردن، از هويت و استقالل و شخصيت 
تهی کردن باشد، اين هم راه اسالم نيست (بهشتی، ۱۳۸۱، ص ۷۳ 

و ۷۴).
در بعضی از مسائل اخالقی، مؤاخذه کردن فرد سبب می شود که 
او در ارتکاب عمل جری تر شود و به اصطالح پردة حيا را بدرد. پس 
بايد تنبيه متناسب با رفتار ناپسند باشد و بيشتر از تشويق بهره گرفته 
شود تا تنبيه، زيرا ۸۵٪ مغز انسان برای تشويق و ۱۵٪ آن برای تنبيه 

مهيا شده است.

چكيده 
اين مقاله كوشيده است تا تقسيمات مشهوري را كه در كتب 
گرفته،  صورت  حمل  باب  در  طوسي  نصيرالدين  خواجه  منطقي 
جمع آوري كند. در زير هر تقسيم، دليل تقسيمات و نام گذاري ها را از 
ديدگاه خواجه نصيرالدين طوسي مورد بررسي قرار داده و سپس اين 

ديدگاه را با نظر ديگر منطق دان هاي مسلمان مقايسه كرده است.
در  االقتباس، ص ۱۸)  (اساس  نصير  خواجه  تعريف حمل: 
تعريف حمل با بزرگان منطق نظير ابن سينا (الشفا ء ، المدخل، ص 
۲۶؛ و الشفا ء ،  العبارئ، ص ۲۰)، قطب الدين محمد شيرازي (دّرئ 
التاج، ص ۵۳) و ميرداماد (االفق المبين، ص ۱۸) اشتراك نظر دارد. 
او حمل را مشترك لفظي بين دو معنا حمل مواطات و حمل اشتقاق 
مي داند. در حالي كه ابن سينا (الشفا ء ، المدخل، ص ۲۶). معتقد است 
كه هرگاه «حمل» به طور مطلق به كار رود، حمل مواطات است و در 

حمل اشتقاق قيد «اشتقاق» الزم است.

مقايسه ديدگاه خواجه 
نصيرالدين طوسی در 
مورد اقسام حمل با ديگر 
منطق دان های مسلمان

عين اهللا رحمانی

اقسام حمل!؟

�كليدواژه ها:حمل مواطات، حمل اشتقاق، حمل ذاتي، حمل شايع صناعي.


