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Abstract 

This research aimed to identify a pathological pattern of self-imposed educational method 

from the viewpoint of Quran and narratives. This qualitative research applied grounded 

theory. The sampling was theoretically done. The data were analyzed in three steps of open, 

axial, and selective stages. The research content included the Quranic verses and narratives 

which were valid in terms of their references. In this research, based on the view of Islam, a 

pathological pattern of self-imposed educational method through grounded theory was 

presented. The findings of the research showed that the pathological pattern of self-imposed 

educational method from the view of Islam is discussable from harmful and favorable aspects. 

The harmful aspect emphasizes vindictive action, learning and assimilation, the weakening of 

self-esteem, dependence, lag, pretending to social etiquette, hatred and opposition, hypocrisy, 

the feeling of debasement, and self-inferiority. In addition, the favorable aspect pays attention 

to removing bad moral traits, saving life and security, training characters incompatible with 

nature, the firmness of social life, providing a suitable environment for everyone's effort, test, 

responsibility, peace and self-reliance, and respecting social discipline. 
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شناسی روش تربیتی تحمیل به نفس از منظر آیات و طراحی الگوی آسیب
 بنیاداحادیث براساس نظریه داده

 *یعقوب زارع  
 **زهره اسمعیلی  

 ***محمدرضا سرمدی
 ****طیبه صفایی

 
 چکیده

تربیتی تحمیل  بلن س لز ان رنآلر آیلا  و       شناسی روش هدف این پژوهش شناسایی الگوی آسیب
بنیلاد اسالا     های کی ی است کن با است اده ان سآریلن داده  احادیث بود. این تحقیق ان سوع پژوهش

رحلوری  ها در سن ررحلن کدگذاری بان،  گیری بن صور  سآری اساا  شد. داده شده است. سموسن
و استخابی تحلی  شدسد. رواد و رحتوای این پژوهش آیا  و احادیثی بود کن ان سآلر سلند ربت لر    

تربیتلی تحمیل  بلن     شناسی روش است. در این رقالن با ر نا قرار دادن دیدگاه اسال ، الگوی آسیب
 هللای پلژوهش س للان داد کلن الگللوی   بنیلاد اسللتخراد شلد. یا تلن    س لز بلا اسللت اده ان روش داده  

نا و رطللو  قابل     تربیتی تحمی  بن س ز ان دیدگاه اسال  ان دو جن ن آسلیب  شناسی روش آسیب
جویاسلن، یلادگیری و هماسندسلانی،     نا بلر تالری و اقلدا  تال لی     پیگیری است کن جن ن آسلیب 

تضبیف عز  س ز، وابستگی، واراسدگی، تآاهر بلن آدا  اجتملاعی، تن لر و رخال لت، س لا  و      
بینی تأکید دارد و همچنلین جن لن رطللو د ندودن صل ا       حقار  و خود کمدورویی، احساس 

ساپسند اخالقی، ح ظ حیا  و ارنیت، تربیت ط ایع ساسانگار با  طر ، قلوا  نسلدگی اجتملاعی،    
پلذیری، آرارلش و     راهم آوردن نرینن رناسب برای تالش همگاسی، ابتال و آنرلایش، رسللولیت  
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 مقدمه. 1

 در. انجامیدمیی تربیتی هایپدیده بهتر هرچه واکاوی و تحلیل به مناسب نظری الگوی از گیریبهره
کید با هرکدام که دارد وجود مختلفی نظریات تربیت و تعلیم مسائل زمینه  مختلی  مفروضات بر تأ

 ییات(. بیا توجیه بیه نظر01  ص0931مقیدم  ی)قیائ  پردازنیدمیی تربیتیی موضوعات بررسی به
 از درسیتی شناخت افراد که است ضروری دارد  وجود تربیت و تعلیم مسائل مورد در که گوناگونی

 وییهه یتیی(. اسالم نظام ترب110  ص0933مهر و ه کاران   ی)اسالم باشند داشته اسالمی تربیت
 اسیت  کیرده توصییه کارهیا انجیام در درسیت هیایشیوه و هاروش اتخاذ به را خود روانپی که دارد

 درآییید خانیه بیه دیوار پشت از که نیست بدان نیکوکاری»: فرمایدمی کریم قرآن در متعال خداوند
 داخیل آن"راه"  از کیاری هیر در و باشیید پارسیا کیه اسیت آن نیکیی(  است ناشایسته کار این)چه 

هیر »فرمیود:  امیام مح ید بیاقر یه آ ینا یر(. در تفس01  ص9  ج0931 یی )طباطبا 1«شوید
(  011  ص1  ج0119 ی )مجلسی 2«کیه باشید یهیر کیار یید را از راه خودش انجیام ده یکار
 و هیاحالیت رفتارهیا  ایجیاد بیه تنها تربیتگفت که  توانیم یتدر ارتباط با مفهوم ترب ترتیبینبد

 ملحیو  تربییت مفهیوم در نیی  آنهیا ایجاد نحوه بلکه شود ن ی محدود افراد در معینی هاینگرش
 قیدر آن تربییت مفهیوم. دانسیت کنیار بیر تربییت مفهیوم از توانن ی را روشی هایمالحظه. است

(. 11ص  0901 ی )بیاقر نکنید حیدودی به محدود روشی  لحا  از را ما که نیست پذیرانعطاف
 و خیود بیرای ابیدی ک یال و سعادت به وصول راستای در مناسب تربیتی به دستیابی برای هاانسان

 قاسی ی  و زادهین)حس دارد نیاز خود موقعیت و مکان و زمان با ه گام تربیتی هایروش به دیگران
 مکاتیب انسیان  اسیتعدادهای رسیاندن فعلییت به برای تربیت و تعلیم قل رو در(. 75ص  0931

 هیایروش نیی  اسیالم دیین مییان  ایین در. کننیدمیی عرضه را یمتفاوت هایروش تربیتی مختل 
 ها انسان تربیت برای اسالمی تربیت فرایند در(. 95ص  0901 ی )باقر دارد را خود به مخصوص

 ییتدر ترب 3نفی  بیه تح ییل تربیتیی روش از گییریبهیره. رودمیی کیار بیه گونیاگونی هایروش
 ییاری دینیی هیایآمیوزه سیازینهادینه در را ما تواندمی که هاییاز روش یکیاست.  یرناپذاجتناب

 راه از دینیی هیایآمیوزه حقانییت به باور ایجاد آن  محوری عنصر که است «نف  به تح یل» کند 
 باشید میی بحی  محیل و مسیلله نفی   به تح یل تربیتی روش با ارتباط در آنچه. باشدمی تکرار

 ییان م یینو مطلیوب آن اسیت. در ا زایبآسی هایجنبه شناخت و روش این از گیریبهره چگونگی
بوده است و از جنبه ناصواب ک تیر سیخن  یجابیآنچه تاکنون مورد بح  واقع شده  جنبه مثبت و ا

                                                           
بُ  َس ی  َولَ . 1 ُتوا  ال  ِبرُّ ِبَأن  َتأ  بُ ِمن ُظُهوِرَها َوَلـ وَت یُ ال  ُتوا  ال  َقٰی َوأ  ِبرَّ َمِن اتَّ ِلُحونَ  وَت یُ ِکنَّ ال  ُکم  ُتف  ُقوا  اللَه َلَعلَّ َواِبَها َواتَّ  (.281 ،)بقره ِمن  َأب 
تِ یَ َأن  : ». قال امام باقر2 ُر  َی أ  م 

َ ِهَها ِمن   اْل  ُمورِ  ی  أَ  ِمن   َوج 
ُ  .«َکانَ  اْل 

3  . The Self−Sustaiined Way of Education 
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 شناسییآسییب الگوی طراحی حاضر نوشتار هدف اسالم دین هایآموزه به استناد با اکنون. اندگفته
 بررسیی ض ن شودمی تالش رو این از است  احادی  و قرآن منظر از نف  به تح یل تربیتی روش
 بنییاد داده پهوهشیی راهبرد از استفاده با اسالم  دیدگاه از نف  به تح یل تربیتی روش نظری مبانی

 .شود ارائه احادی  و قرآن منظر از نف  به تح یل تربیتی روش شناسیآسیب الگوی

 
 نفس به تحمیل تربیتی روش نظری مبانی. 2

 نفس به لیتحم یلغو یمعنا. 2−1

 هیایلغیت فرهنگ در که دیگر فرد بر فردی نفوذ اع ال امری  انجام به فرد کردن مل م یعنی تح یل
نامیه ( و در لغت0911 ین )مع« گذاشتن یرا به زور به عهده کس یبارکردن  کار» یدر معنا یفارس

(. روش 0930آمده اسیت )دهخیدا  « ح ل کردن یگریرا بر د ی یبار نهادن  چ» یدهخدا به معنا
م کین اسیت تفیاوت  یمعناست  اگرچه از نظر دقت عل  ینبه ه  ی ن یو تحک  یاجبار ی اکراه
 ییتحکا یگیربر فرد د یدارند که از اع ال نفوذ فرد یمتعدد یهر سه معنا یداشته باشند  ول یاندک

راندن و تصیرف در امیور براسیاو خواسیت حکم  یدارد  به معنا یالزم یدارد  اما تحکم که معنا
حکیم و  یبیرا یلیدل ینکهو اع ال نفوذ بدون ا ییزورگو یعنیتحکم  یگر به سخن د باشد یخود م

شیدت و  ی چهار واژه در ال ام کردن فرد به انجیام کیار ینکند. به هر حال هرچند ا یانسخن خود ب
 یاز آنهیا نامگیذار یکیروش را به  یناست که ا یمعنا کاف ینآنها در ا ییسوهم یضع  دارند  ول

بیاطن  یی روش ن یینگفیت در ا تیوانی(. در شکل مطلوب آن م79  ص0931مقدم   ی)قائ  یمکن
 بیه جیوار  و اعضا باطن  کراهت و گری  وجود با که هنگامی. شودیساخته م یانسان توسط ظاهر و

 (.50ص  0901 ی )باقر گیردمی قرار استفاده مورد نف  به تح یل روش گردند  وادار ع لی انجام

 
 نفس به یلتحم یاصطالح ی. معنا2−2

 متربیی بیر امیوری کیردن تح ییل شود  گرفته کار به تربیت در است م کن که هاییروش ج له از
 و انگیی ه مییل  بیه اینکیه بیدون امیری انجام به فرد کردن وادار یعنی تح یل اوست  میل برخالف
(. 79  ص0931مقیدم   ی)قیائ  گییرد انجیام مشورتی وی با باره این در یا و شود توجه او خواسته

 ولی است  نظر مورد هایبرنامه انجام به فرد کردن ال ام معنای به تح یل گفت توانمی ترتیب ینبد
 متربی و مربی بین نف  به تح یل تربیتی روش کارگیریبه با ارتباط در تربیتی جنبه از اینجا در آنچه

 مواجهه گیرد  قرار توجه مورد تربیتی روش این در باید آنچه پ . اجبارهاست نبود باشد می مطر 
 یناست  نخسیت ینیبه نف   محدود به حدود مع یلتح  یتی. روش تربهاستمحدودیت با سازنده
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 است آن دیگر حد. «ای ان» قل رو در نه آید می کار به «ع ل» حیطه در روش این که است آن حد
 (.50ص  0901 ی )باقر شود دل اغراض مایه که باشد چنان نباید تح یل که

 و طبیعیت در دینیی حی  کشی  و اعتقاد ای ان  الهام  دریافت  اساسا   دینی  تربیت فرایند در
 تیا اسیت الزم عاطفی و روانی سازیآماده و یابیزمینه تنها است  شده نهاده ودیعه به متربی فطرت

 قرآن آیات مض ون به توجه با. یابد دست ح  آن شکوفایی و کش  به بیرونی اجبار بدون فرد خود
 بیه دادن ییاری جهیت در بایید دارد  وجیود میورد ایین در تعلی ی و آموزشی هم اگر گفت توانمی

 یاو  یلتح  یروناز ب ینید هایآموزه اینکه نه باشد  خود درون از آن کش  چگونگی برای مخاطب
گیاه یاریاخت یامر یتاو گذاشته شود. ترب یارطور آماده در اختبه دادن و بیر  یاست کیه براسیاو آ

. یسیتفشار و شدت ع ل سازگار ن یل به اجبار  تح  وجهیچو به ه باشدیم یو ارشاد مبتن یتهدا
 ی)قیائ  داد قرار تربیت تحت درست مبنای بر و درست هایشیوه به توانن ی زور و جبر به را ک یچه
 قیرآن. دریافیت آییات مضیامین از را موضوع این توانمی درستی به کهچنان(. 37ص  0905 یری ام

 و پذیرد هدایت خواهد حال دادیم  نشان انسان به را( باطل و)حق  راه حقیقت به ما»: فرمایدمی کریم
 یگیرید ییهدر آ ین(  ه چنی9)انسیان   1«کنید کفیران را نع یت آن خواهید و گویید نع ت این شکر

که آنها پنداشتند قرآن محققا  ه ه پند و اندرز است تا هر ک  خواهد متذکر  یستن ینچن: »فرمایدیم
 یخب  باطن و شیرارت طبیع و سرکشی ینظر به مقتضا یگرد ی(. از سو77و  71)مدثر   2«حق شود

پ   یستند ن یکسان یستیبه اصول ه   یبندیو پا یمقررات اجت اع یرشنف   ه ه افراد نسبت به پذ
 ییتتین بیه رعا یو نرم یقکه با تشو یانگرطغ یرهچ وش و خ  یعترام کردن نف  سرکش و طب یبرا

 یمو زور خیواه ییدو تهد یماز بی یربه حکم عقل و خرد و فرمان شرع  ناگ  دهد ین  یگرانحقوق د
 ییتترب یمناسیب بیرا یابی ار تیوانیو اجبار می یهروش اندازه  تنب ییبود و در صورت اثبات ناکارآ

(. 9  عل یا،  صیفت بیاب  10ص  0ج  0931 ینیی )کلناسازگار با نیاموو فطیرت باشید  یعطبا
 نیکیو و بجیا مجیازات نشیود  اصیال  رفتیاری خیوش با که کسی»: فرمایدمی علی امام کهچنان

 یامبرانپ ین(  ه چن715   55  ف 111  ص1  ج0907 ی آمد ی ی)ت  3«کرد خواهد اصالحش
گاه مردم نفوو نیازهای و خصایص و هایهگیاز هرک  از و یشکه ب یاله  خود دعوت در اند بوده آ
 مبشیر کیه آنجیا تیا کردنید میی اسیتفاده نیی  هشیدار و انیذار از تبشییر و تشویق و ترغیب کنار در

ش رده شده اسیت. خداونید در  اکرم رسول خاص القاب از( دهندهیم)ب نذیر ودهنده( )بشارت
و )کیافران را از عیذاب  یآنکه بشیارت )رح یت( دهی یتو را ج  برا یمو نفرستاد: »فرمایدیقرآن م

                                                           
ا َهَد . »1 بِ  َناهُ ی  ِإنَّ ا َکُفوراً  َل یالسَّ ا َشاِکرًا َوِإمَّ  (.3 ،)انسان« ِإمَّ
ِکَرة  . »2 ُه َتذ   (.55و  50 ،)مدثر« َفَمن َشاَء َذَکَرهُ  * َکَّلَّ ِإنَّ
 .«الُمکافاهِ  حسن صلحهی المداراه ُحسُن  صلِحهُ یَ َمن َلم . »3
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 یکوکیارانهرجا سخن از ع ل صالح و پیاداش ن ی ن یم(. در قرآن کر017)اسرا،   1«بترسانی( الهی
ش د شده است. از اوصاف بهشت و گو ی ن یاله ی و عقوبت سرباز زدن از تکال یفرآمده  ک یانبه م

 بیه توجیه بیا(. 000ص  0901 ی )سیاع است شده یاد گناهان کیفر و دوزخ با ه راه آن هاینع ت
 و انسان انتخاب و اختیار تفکر  وجودی ظرفیت و استعداد به توجه با نی  و احادی  و آیات مض ون

 رسیدمیی نظر به شر  و خیر مسیر در حرکت و بدی و خوبی انتخاب حق از برخورداری آن دنبال به
 قوانین تابع زندگی  مختل  مراحل در خود استعدادهای از انسان مندیبهره و شکوفایی جهت باید

 یدر انجیام برخی یداست که با ایگونه به انسان ارزش. باشد هاییال ام و هامحدودیت و مقررات و
سیخنان  آواهیا  یموارد  گوش دادن به بعض یبر برخ یستنمسائل  نگر یکارها  به زبان آوردن بعض

 وی انسیانیت ولییامیور بیه ظیاهر آزاد اسیت   یندر انجام ا یو صداها حرمت خود را نگه دارد. و
 ییادن ینا یآنچه را که مانع سعادت و خوشبخت زمینه  هر در بتواند که یافت خواهد مفهوم و معنا زمانی

 کنید حفظ را خود من لت و شأن و گیرد نادیده را نفسانی هایو آخرت اوست  رها کند  هواها و هوو
 (.30ص  0905 یری ام ی)قائ 

 رشید  سالمت  حفظ مسلول مربیان و والدین و اندالهی هایامانت فرزندان اسالم  فرهنگ در
 آنچیه مسیلول تو»: فرمایدمی خود حقوق رساله در سجاد امام. باشندمی آنان سعادت و تربیت
(. با توجیه بیه کیالم امیام 113  ص0955 ی )جعفر 2«است شده داده قرار اختیارت در که هستی
 گییریسیخت بیا ییا و کیرد رهیا عنانبی و مطلق آزادی در را فرزندان نباید گفت توانمی سجاد

 بیه تحیریم سیوره 1 آییه از تیوانمی را نکته این دیگر سوی از کرد  تح یل آنان بر را اموری افراطی
 3«داریید نگه آتش از را خویش خانواده و خود اید آورده ای ان که کسانی ای»: کرد استنباط خوبی
موضوع است که اگر فرزندان را بیه حیال  یناشاره به ا  «یدنگه دار» یعنیقواه  قرآن با کل ه یرکه تعب

 یگیر د یو از سیو شوندیم یدهدرست کش یتبه انحراف از اصول ترب −ناخواه خواه− یدخود رها کن
 و طغییان به ن ایند  احساو را تح یل و استبداد که کنید رفتار ایگونه به یا گیریاگر بر آنان سخت

 در(. 91ص  0930 یی و صیفورا ی)دالور انجامید خواهد والدین و مربیان برابر در آنان ایستادگی
 جیایی در تح ییل. اسیت رغبیتبی انسان باطن روش این در. است متربی ه ان مربی روش  این

 رغبیتبی باطن تا گردند وادار ع ل انجام به جوار  و اعضا باطن  کراهت وجود با که شودمی اجرا
از احکیام  آداب و  یاریبه نفی  در بسی یل(. جوهره روش تح 15  ص0903راغب شود )دانش  

معطیوف بیه روش  یاز عبیادات و مناسیا اسیالم یاریکه بسرسوخ دارد. چنان یدستورات اسالم
                                                           

رًا َوَنذِ . »1 َناَک ِإَّلَّ ُمَبش  َسل   (.215 ،)اسراء« راً یَوَما َأر 
 .«تهیک مسوول َعما ولفان  . »2
ذِ  َهایُّ أَ  ایَ . »3 لِ  َن یالَّ ِحَجاَرةُ  ُکم  یَءاَمُنوا  ُقوا  َأنُفَسُکم  َوَأه  اُس َوال   «.َنارًا َوُقوُدَها النَّ
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 تح یل کردن  ن از فدای را بامداد نوشین خواب. است نف  به تح یل و خویش با مخال  یتربیت
 رعاییت زکات  و خ   پرداخت جهاد  به دادن تن حج  دشوار مناسا انجام داری روزه دشواری

 اسیت نفی  بیه تح ییل روش به ناظر ج لگی حرام  از زبان و ذهن و دیده بازداشتن مردم  حقوق
 کیاری از چون»: فرمایدمی تربیتی روش ه ین بر تکیه با علی امام(. 109ص  0900 یعی )رف

 آن از کیه اسیت چیی ی خیود از دشیوارتر کیار  آن از پایییدن را خیود زییرا ده  تین آن به هراسانی 
 تح ییل نفی  بیه که اع الی به دیگر جای در ه چنین(  057حک ت  البالغهنهج) 1«هراسیمی
: فرماییدمیی و دارد ارزشیی نگیاه شیود میی آورده جیای بیه میلیبی سر از و دشواری با و شودمی

 زییرا(  113حک ت  البالغهنهج) 2«بکوشی آن انجام در ناخشنودی با که است آن کارها بهترین»
 بیر را نفسیی بیرون ایمقوله و نهاد پا خویش برخواست و درافتاد خود میل با باید کارها گونهاین در

 بیا بایید چنیان هیاتح یل و هامحدودیت تفهیم تربیتی روش این در ترتیبینبد. کرد تح یل نف 
 را آنهیا منطقیی  هیایتح یل به نسبت متربی که گیرد صورت آرامش و هوشیاری مالی ت  نرمش 

 تفهییم در ه چنین کند  ع ل ضرورت رعایت برای بلکه ترو و زور سبب به نه آن از و باشد پذیرا
 (.33ص)ه ان   شود گرفته نظر در متربیان فهم و درک اجبارها  و هاال ام ها محدودیت

 
 پژوهش نهیشی. پ3

گاهی  یمبان سازیبومی و بازنگری پهوهش  در آن از گیریبهره و اسالمی معارف از ع یق و دقیق آ
روش  یبرخوردار اسیت. پیرداختن بیه هیر امیر اییههو یگاهاز جا یو اسالم یو مسائل علوم انسان

 هیایراه باید است  چنین نف  به تح یل تربیتیروش شناسیآسیب با ارتباطخاص خود را دارد و در 
 نتیایج و متفکیران و پرورشکاران هایاندیشه در مطلب این. کرد اجرا درستی به و انتخاب دقت به را آن

 و شی خانی(  0930) گرامی(  0901) ساجدی(  0939) کری ی. هویداست پهوهشگران تحقیقات
(  0930) صییفورایی و دالوری(  0931) نییوذری و ش شیییری(  0903) دانییش(  0939) ه کییاران
را  یتییبه اهیداف ترب یابیدست در هاروش نقش(  0931) مقدم قائ ی و( 0935) پورعلی و اس عیلی

پهوهش نشیان  یشینهپ ی. بررسکنندیم یانب یتیقرار دادند و ضرورت آن را در نظام ترب یمورد بررس
 یو کلی یاسیالم بیه صیورت ع یوم ییدگاهبیه نفی  از د یلتح  یتیدر ارتباط با روش ترب دهد یم
که از نظر موضوع و روش  یاآنها کتاب و مقاله یاناشاره کرد  اما در م یها و مقاالتبه کتاب توانیم

گونیه کیه مشیاهده ه یان ترتیبینشکل مبسوط کار نشده است  بد ینکار مشابه باشد  چندان به ا
                                                           

ولکنَّ الله یختبر عبادُه بانواع الشدائد و یتعبدهم بانواع المجاهد و یبتلیهم و یضروب المکاره، اخراجًا للتکبر من قلوبهم ». 1
 .«و اسکانًا للتذلل فی نفوسهم و لیجعل ذلک ابوابًا فتحًا الی فضله و اسبابًا ذلًَّل لعفوه

 .«هیافضل اَّلعمال ما کرهت نفسک عل. »2
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 روش شناسییآسییب زمینیه در مقالیه و کتیاب قالب در محدودی کارهای اینکه به توجه با شودمی
 بیا آنها میان توانندمی که مشترکاتی وجود با و است شده کار اسالم دیدگاه از نف  به تح یل تربیتی

 طراحیی تبییین موضیوع بیه قیا  دقی که شودن ی دیده پهوهشی اما باشد  داشته وجود حاضر پهوهش
 پیی در حاضر پهوهش پ . باشد پرداخته نف  به تح یل تربیتی روش شناسیآسیب مفهومی مدل

 دییدگاه از نفی  بیه تح یل تربیتی روش شناسیآسیب الگوی» که است پرسش این به پاسخگویی
 .«چیست؟ اسالم

 
 . روش پژوهش4

 هیاییییهنظر ینتیدو یبیرا یع وم یشناسروش نوعی راهبرد این. است بنیادداده تحقیق ینراهبرد ا
 یینا ییدارد. هدف نهیا یشهمند رشده به صورت نظام یلشده و تحل یگردآور یهااست که در داده

از مطالعه  یخاص است که به صورت استقرائ یدهپد یادرباره  یجامع نظر هاییینراهبرد  ارائه تب
 ییلبیه دل ییادبنداده ییه(. نظر9  ص0905 ی میممنو  فیردیی)دانیا شودیخاص حاصل م یدهآن پد

 ییهاسیت. در نظر ینظیر یریگمالزم با ن ونه یشهخود  ه  یلبودن تحل یقیو تطب اییسهمقا یتماه
از  یشپی توانیدین ی ینظیر ییریگن ونه یراز شود یهدف ند استفاده م یریگنخست ن ونه یادبنداده

پیهوهش شیکل  ینیددر خیالل فرا یبردارخاص ن ونه هاییمشود  تص  ی یرشروع مطالعه برنامه
 ییداست و با یندروش پهوهشگر به دنبال فرا یندر ا یبترت ین(  بد01  ص0939 ی )مراد گیردیم

 یندر ا ی و احاد یاتک ا کنند. مالک انتخاب آ یهرا انتخاب کند که به او در ساخت نظر یموارد
معتبیر بیوده اسیت و متیأثر طیر  و هیدف پیهوهش سند  ی بوده که از ح یثیو احاد یاتآ یق تحق

بیه  ییلتح  یتییروش ترب شناسیییبآس ی. از آنجا که هدف پهوهش  کش  عناصر الگوباشدیم
کننیده  ییینبوده است که تب یثیو احاد یاتاست  پهوهشگر به دنبال آ ی و احاد یاتنف  از منظر آ

از موضیوع میورد  یقییب شیده  درک ع انتخیا یی و احاد یاتمورد نظر باشد  تا بتوان با آ یالگو
مشخص وجود دارد کیه  یندراهبرد پهوهش سه فرا ینبه دست آورد. در ا یهساخت نظر یمطالعه برا

بیاز   یعبارتنید از: کدگیذار ینیدهافرا ین. اشوندینوعا  براساو آنها انتخاب م یریگن ونه هاییهرو
و  ییهتج  ینیدسیان در فرا ین(. بید05  ص0903 ی )بیاقر یانتخاب یو کدگذار یمحور یکدگذار

محقیق وارد  یق از مسلله و موضوع تحق یاتیو کل یقها به محض روشن شدن حوزه تحقداده یلتحل
مناسیب بیه  یهانخست رم  یوه ش ینرا آغاز کرد. در ا یادشدهدر حوزه  یقکار شد و ع ال  کار تحق

کیه آن را  شیوندیمی یین ها در قالب مفهوم تعرم ین. ایابدیها اختصاص ممختل  داده یهابخش
 هیاییوندپ یافتنها و مقوله یندر مورد ابعاد متفاوت ا یشیدن. سپ  با اندنامندیم« باز یرم گذار»
 یشهیا پیاالمقوله «یانتخاب یکدگذار»و سرانجام با  شودیانجام م «یمحور یرم گذار»آنها  یانم
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 از پیهوهش هیدف بیه توجیه با پهوهش این در ترتیب ین(  بد0931و ه کاران   ی)مهراب شوندیم
 بیا و تأسیسیی رویکیرد از نظرییه سیاخت و تبییین برای پهوهش فرایند در موجود رویکردهای میان
 و آییات منظیر از نفی  بیه تح ییل تربیتی روش شناسیآسیب الگوی بنیاد داده روش از یریگبهره

 .شد طراحی احادی 

 
 نفس به لیتحم یتیباز روش ترب ی. کدگذار4−1

 هیا داده تحلیل و تج یه با ه  مان نف  به تح یل تربیتی روش شناسیآسیب الگوی طراحی برای
 نفی  تح ییل تربیتیی روش مورد در که احادیثی و آیات باز کدگذاری در. شد انجام باز کدگذاری

 مفهیوم» جسیتجوی بیه توجیه بیا احادیی  و آییات این گ ینش. گرفت قرار بررسی مورد باشد می
 0 جیدول در بیاز کدگیذاری. گرفیتمیی دربیر را حیدی  و آیه 73 حدود که بود «نف  به تح یل

 .شودمی مشاهده

 
 نفس به تحمیل تربیتی روش باز کدگذاری: 1 جدول

 مقوالت )کد( مفهوم )داده( ثیاحاد و اتیآ ترجمه شناسه

1b «هدایت خواهد حال دادیم، نشان انسان به را( باطل و)حق  راه حقیقت به ما 
 (.3)انسان،  «کند کفران را نعمت آن خواهد و گوید نعمت این شکر و پذیرد

 انتخاب در اختیار نقش
 هدایت مسیر

توجه به 
و  اریاخت

انتخاب در 
 ندیفرا
 تیهدا
 

2b (ما رسول یا) ینم رسالت مزد امت شما از من بگونیهم من اجر ،خواهم 
 انسان دانستن مختار .(75،)فرقان ردیگ شیپ خود یخدا راه بخواهد سک هر که بس

3b سک هر تا است اندرز و پند همه محققا   قرآن ،پنداشتند آنها که ستین نیچن 
 (.77 و 74 ،)مدثر شود حق متذکر خواهد

 تیهدا یر یپذامکان
 انسان

4b  کاظم امامقال: «خدایا! مرا از عاریهو از حّد تقصیر  داران قرار مده
 (.53ص ،4، ج1332،ینی)کل بیرونم مبر

 یاهیعار  از زیپره
 شدن

7b حیترج تیهدا بر را یکوردل( ی)ول، میکرد یراهبر  را آنان پس ان،یثمود اما و 
 (.15 ،)فصلت دادند

 و اریاخت نقش
 تیهدا در انتخاب

6b رفت، راههیب به هرکس و آمده راه خود سود به تنها ،آمد راه به که هرکس 
 (.17 ،)اسراء است رفته راههیب به خود انیز  به تنها

 انسان دانستن مختار
 انتخاب در

5b بخواهد که هرکس پس ،است (دهی)رس پروردگارتان جانب از حق بگو و 
 (.23 ،)کهف کند انکار بخواهد هرکس و بگرود

 هیسا در یر یپذتیهدا
 انتخاب

8b 
خدا  سویالبته از  ،شماست رتیکه سبب بص یو کتب آسمان یاله اتیآ

 ،بماند کور هرکس و دیرس سعادته ب خود ،افتی رتیبص کسآمده، پس هر 
 (.104 ،)انعام ستمین خداوند عذاب از شما نگهبان من و افتاد انیز  در خود

 در نید نقش
 یابیرتیبص

3b 

 آنان چنانکه خواهد و زند سرباز رفتنیپذ از تو نفس اگر و: یعلامام قال 
گاه و درک یرو  از تو یهادرخواست تا کن تالش پس بداند، دانستند  یآ

 مودنیپ از پیش ،یر یگ کمکها یدشمن از و یآور  یرو  شبهات به نه باشد،
 (.31 نامه ،البالغهنهج) ...یبجو  یار ی خداوند از پاکان، راه

 و فهم از یر یگبهره
گاه  توکل با همراه یآ
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10b 

 و کفر راه از سکپس هر  ،دشو ضاللت بر همه کس روشن  تیراه هدا
 و محکم رشته به ،دیگرا خدا پرستش و مانیا راهه ب و برگردد یسرکش
هر چه خلق ه )ب خداوند و گسست نخواهد هرگز که زده چنگ یاستوار 

 (.276 ،)بقره «داناست و شنوا و کنند( ندیگو

 انسان انتخاب نقش
 به یابیدست در
 یاله سمانیر 

11b است شده روشن یانحراف راه از درست راه رایز  ،ستین یاکراه نید قبول در 
 (.276 ،)بقره

 ینف و راه بودن روشن
 اکراه

 و اجبار ینف
 اکراه

 

12b 
 را یهمگ هستند، نیزم یرو  که یکسان تمام خواست،یم تو پروردگار اگر و

 مانیا که یساز  مجبور را مردم یخواهیم تو ایآ آوردند،یم مانیا اجبار به
 (.33 ونس،ی) اورندیب

 مانیا نبودن یاجبار 
 ینید اعتقاد و

13b تذکردهنده تنها تو که بده تذکر( امبریپ ی)ا پسسلطه آنان بر تو ،یاگر 
 (.22 و 21 ه،ی)غاش یکن مجبورشان مانیبرا که یستین

 و نید یتیهدا نقش
 اجبار ینف

14b یم آنها آنچه به ما،گاه گویند  پس نیستی، مأمور ایمان به آنها، اجبار بر تو و یمتر آ
 (.47 ،)قاف ساز متذکر ترسند،یم من عذاب از که را کسانی قرآن وسیله به

 ارشادی نقش بر تأکید
 تحمیل نفی و دین

17b 

از پروردگارم داشته باشم و از نزد  یروشن لیاگر من دل ای)نوح( گفت: آ
باز هم رسالت  ای]آ مانده باشد یبه من داده و بر شما مخف یخودش رحمت

 مجبور روشن لیدل نیا رشیپذ به را شما میتوانیم ما ایآ[ د؟یکنیمرا انکار م
 (.28 ،)هود د؟یدار  کراهت که یحال در م،یساز 

 در الزام و اکراه ینف
 مانیا رشیپذ

16b یقال امام عل :«ینم من و دیدار  دوست را ماندن زنده شمارا شما توانم 
 (.208 خطبه ،البالغهنهج) «سازم اجبار د،یندار  دوست که یزیچ به

 و اریاخت به توجه
 اجبار عدم و انتخاب

15b 
 به یوال اعتماد جلب یبرا یالهیوس چیه که بدان: یقال امام عل

و عدم  آنان برها نهیهز  فیتخف و آنها به احسان از بهتر ،مردم یوفادار 
 (.73، نامه البالغهنهجندارند ) فهیکه وظنیست  یاجبارشان به کار 

 در اجبار از زیپره ریتأث
 اعتماد

18b 
 راها دل پس است، کردن پشت و آوردن یرو  راها دل: یقال امام عل

 اجبار به را دل اگر رایز  ،یآوردن یرو  و دارند یخواهش که دیوادار  کار به آنگاه
 (.133 حکمت ،البالغهنهج) گرددیم کور ،یوادار  یکار  به

 رغبت به توجه
 اکراه ونبودن

13b  صادق امامقال :عبادت را به نفسینیکل) های خود تحمیل نکنید، 
 لیتحم و زوراز  زیپره (.2ج ،1332

20b 
دارد؛  شهیو شعور و انداست انسان  نکهیابه حکم  انسان: یقال امام عل

 یبدن تنبه و ییزورگو قیطر  از نه شودیم ستهیپند و اندرز و ادب شا راهاز 
 (.31 نامه ،البالغهنهج)

 در شهیاند نقش
 یستگیشا

21b 
 نکنند، لیتحم فرزندان به را خود رسوم و آداب نیوالد: یقال امام عل

ق، 1404 ید،الحد ی)ابن أب هستند شما زمان از ریغ یهاانسان آنها همانا
 (265، ص20ج

 ودر لیتحم عدم
 یازهاین نظرگرفتن

 زمان

22b یقال امام عل : کور  ،وادار شود یاکراه به کار  یهر گاه قلب، از رو
 .(133حکمت ،البالغهنهج) شودیم

 در اجبار و اکراه ریتأث
 قلب

23b اکرم امبریپ خوش و خوشرو وستهیپ درشت و خشن بود، یخو نبود یخو 
 .(1381 ،ی)طبرس

 و خوشرویی نقش
اصل  تیرعا هدایت در خوییخوش

رفق و مدارا و 
از  زیپره

 یر یگسخت
 و خشونت

24b و خشن اگر و یشد  (مهربان و نرم)مردم  آنان برابر در یاله رحمت برکت به 
 .(173، عمران)آل شدندیم پراکنده تو اطراف از ،یبود سنگدل

 در مدارا و رفق ریتأث
 تیهدا

27b 
 زمین در نقبی توانی اگر آیدیچنانچه انکار و اعتراض آنها تو را سخت و گران م»

 را همه خواستمی خدا اگر و! آوری آنها بر آیتی تا برافراز آسمان بر نردبانی یا بساز
 (.37)انعام،«مباش جاهالن از البته تو پس کرد؛می هدایت بر مجتمع

 نقش بر دیتأک
 نید یتیهدا
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26b اکرم امبریپ :و  دیدهنده باش دیو نو دیر یو سخت مگ دیر یبر مردم آسان گ
 (467/1، 1424یوطی،)س دینکن جادیدر آنها نفرت ا

 ینف و دیام و شوق
 یر یگسخت

25b 
اوست خدایی که هم خود و هم فرشتگانش بر شما درود می فرستند تا شما 
را از تاریکی هـا بـیـرون آورده بـه عـالم نـور بـرسـانـنـد و او بـر اهل ایمان 

 (.43احزاب، )مهربان است 

 یتینقش هدا بر یدکأ ت
 رویکرد با دین

 مهربانی و عطوفت

28b اکرم امبریپ :سلوکش با او به روش کودکانه  ،نزد او باشد یهر کس کودک
 (.126، ص7، ج1365 ی،عاملباشد )

 با مالطفت و ینرم
 کودکان

23b 
و اگر تندخو و سخت دل  یبا آنها نرمخو و مهربان شد  یبه برکت رحمت اله

 شانیبرا و درگذر آنان از پس شدند،یتو پراکنده م رامونیقطعا  از پ ،یبود
 .(173، عمران)آل  بخواه آمرزش

 و ییخو نرم ریتأث
 و تیهدا در متیمال

 یراهبر 

30b نیبه راه خدا دعوت کن و با بهتر  کویخلق را به حکمت و برهان و موعظه ن 
 (.127، )نحل مناظره کن قیطر 

 در ینرم و رفق نقش
 تیهدا

31b 
عثمان! خداوند متعال، مرا  یا»خطاب به عثمان فرمود:  اکرم پیامبر

و آسان  یمکه مستق ینیو د یعتنفرستاده است؛ بلکه مرا به شر  یتبه رهبان
 (.434ص ،7، ج1332 ینی،)کل« است، مبعوث کرده است

 یر یگسخت ینف
 نید موردیب

32b 

است که  یمارانب یبرا ّیارس یبیطب محمد: »یفرمایدم یامام عل
 یبراها را گداخته است. شفابخش او آماده و ابزار داغ کردن زخم یهامرهم
 یالل، آماده و با دارو  یهاناشنوا و زبان یهاکور و گوش یهاقلب یشفا

 (.108، خطبه نهج البالغهفراموش شده است ) یمارانب یافتن یخود در پ

 خوش و نرمش نقش
 تیهدا در یرفتار 

33b چیخداوند هوسع حد در تکالیف ارائه .(286 )بقره، او ییتوانا قدره ب مگر ،نکند فیتکل را کس 

 اصل به توجه
 یهاتفاوت

 عدم و یفرد
 فیتکال ارائه

 خارج از وسع

34b 
النفس باش اّما ولخرج و  یمفرمودند: بخشنده و کر  یرالمؤمنینام

و  یرخود ناظر و حساب گر باش اّما سخت گ یاسراف کار نباش، و در زندگ
 (.454ق، ص1414 ی،)صبح« تنگ نظر نباش

 و بر اعتدال دیتأک
 هیاستمرار در سا

 ییتوجه به توانا

37b 
 وها نافله ،آوردیم یرو  یوقت ؛دارد یکردن پشت و یآوردن یرو  هاقلب
 انجام به تنها کند،یم پشت که یزمان و دیکن بار او بر را مستحب یکارها

 .(312 حکمت ،البالغهنهج) دیکن بسنده واجب یکارها

 در رغبت و لیم نقش
 احکام کردن نهینهاد

36b 
 ذائقه در−طاقت فوق تحمیل واسطه به را خداوند عبادت: اکرم پیامبر

 (.1332 ینی،)کل نکنید تلخ بندگانش
 در عبادت یمتمال

35b 
 گاهی هم انسان دل دارد، استراحت به احتیاج و شودیم خسته تن که طورینهم

 این)روح( است. در  دل از مقصود. دارد استراحت به احتیاج و شودیم خسته
 (.188 حکمت ،البالغهنهج) نکنید تحمیل او به را سنگین فکرهای دیگر صورت،

 خارج فیتکال ندادن
 توان از

38b «طاقت یمشّقت و سخت یچشما ه ی)اسالم( برا ینو در دقرار  ییفرسا
 (.58)حج، « نداده است

 توانایی گرفتن نظر در
 تکالیف ارائه در

33b یم را او و میدیآفر  یمختلط نطفه از را انسان مارا او( جهت نیبد)، مییآزما 
 .(2، )انسان میداد قرار نایب و شنوا

 هیسا در شیآزما
 درک قدرت

 و ابتال
 شیآزما

40b را آنان تا میداد قرار آن یبرا یور یز  است، نیزم بر که را آنچه ما قتیحق در 
 .(15 ،)کهف کوکارترندین شانیا از کی کدام که مییازمایب

 یبرخوردار  با شیآزما
 یاله نعمات از

41b دشوارتر کار، آن از پاییدن را خود زیرا ده؛ تن آن به هراسانی، کاری هر از چون 
 (.157حکمت  ،البالغهنهج) هراسییم آن از که است چیزی خود از

 یسخت به را خود
 انداختن

42b  یکن وادار آن انجام به ناخواه به را خود که است آن کارها نیبرتر 
 .(243 حکمت ،البالغهنهج)

 خواست با درافتادن
 شیخو

43b اکرم امبریپ : 5، ج1403 ی،)مجلس. آنهاست نیدشوارتر  کارها نیبهتر ،
 (131ص

 اهمیت و ارزش
 سختی
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44b 

ها مجاهدت با و آزمایدیم گوناگون یهاسختی وها رنج به را بندگانش خداوند اما
 و ابتال به ناخوشایند یهادشواری با. داردیم وا را آنان بندگی بهها کوشش و

 فروتنی و تواضع و کند پاک هایشانقلب از را غرور و تکبر تا و کشاندیم آزمونشان
 (.157خطبه  ،البالغهنهج) سازد مستقر وجودشان در را

 یرفتارها به یابیدست
 هیسا در سازنده

 هایسخت

47b 
 استقامت ،(هاهوس و مشکالت برابر)در  دیاآورده مانیا که یکسان یا
 از و دیساز  مجهز و آماده را خود و دیباش داریپا زین دشمنان برابر در و دیکن

 .(3 عمران،)آل دیشو رستگار دیشا د،یز یبپره خداوند

 سازنهیزم یدار یپا
 در یرستگار  یرستگار  به یابیدست

 هیتزک هیسا
 نفس

46b 
 یپس بدکار  .که او را راست و درست کرد [ و به آنیسوگند به نفس ]آدم و

که هر کس نفس خود را  نیقیالهام نمود؛ به  یرا به و  اشیزکار یو پره
 (.3−5، شمس(شود یرستگار م ،سازد و رشد دهد زهیپاک

 ناپسند صفات زدودن
 یاخالق

45b 
زمامداران اصالح شود جز آنکه یاصالح نم ّیتپس رع»: علی امام

« ّیترع یشوند جز با درستکار یگردند، و زمامداران اصالح نم
 (.216، خطبه البالغهنهج)

ها الزام یتنقش رعا
 در اصالح رفتار

 رشیپذ
 یمنطق
 و هاالزام
 هاتیمحدود

 

48b (یو )کافران را از عذاب اله ی)رحمت( ده بشارت آنکه جز را تو مینفرستاد و 
 .(107، )اسراء یبترسان

 و کیفر اصالحی نقش
 رحمت درکنار عقوبت

43b 
 مگر بخشد،نمی سود آنها به اندرز و پند که کسانیفرزندم از »: علی امام

 یتترب و ادب با خردمند زیرا مباش، بیازاری و انداخته رنج به را آنها که وقتی
 (31، نامه البالغهنهج . )«گردندمی رام تازیانه با تنها چهارپایان اما گیردمی پند

الزام و اجبار در  یرتاث
 یتترب

70b آورده مانیا که یکسان یادیدار  نگه آتش از را شیخو خانواده و خود د،یا 
 .(6، می)تحر 

 نگه در الزام نقش
 بیآس از داشتن

71b 
 همان م؟یبرنداشت تو از را تو نیسنگ بار و مینساخت گشاده را تو نهیس ما ایآ
 هر با نیقی به ،میساخت بلند را تو آوازه و کردیم ینیسنگ تو پشت بر که یبار 

 .(7−1 )انشراح، است یآسان یسخت

 رفتار و اعمال انجام
 نفس مخالف

72b اکرم امبریپ :ی،مجلس. )است... و فرمانبردار و بنده دوم، سال هفت در 
 اطاعت (37، ص101، ج1403

73b 

است اما  یحق یمن حاکم اسالم شما مردم را بر: »یدفرمایم علی امام
 یمنورزم و شما را تعل یغشما در  یرخواهیحق شما بر من آن است که از خ

 یتو ترب یریدکنم تا فراگ یتو شما را ترب یابیدنجات  یدهم تا از جهل و نادان
 (34طبهخ، نهج البالغه) «یدشو

نقش حکومت 
و  تیدر ترب یاسالم

 تیهدا

74b 

! هر یدکن یکی! و به پدر و مادر نیدداده: جز او را نپرستو پروردگارت فرمان »
 ینرسند، کمتر  یریآنها، نزد تو به سن پ یهر دو  یااز آن دو،  یکیگاه 
و  یدهو سنج یفمزن! و گفتار لط یادبه آنها روا مدار! و بر آنها فر  یاهانت

 (.23)اسراء/« بزرگوارانه به آنها بگو!

 کیامور ن لیتحم
 درون لیم رغمیعل

77b امام صادق فرزندانتان را گرامی بدارید و آدابشان را نیکو کنید تا :
 (.17، ج1365 ی،آمرزیده شوید )عامل

 درها الزام نقش
 مطلوب آداب تیرعا

76b و غررالحکم یفتصن( شوید آن مالک نفس، هوای با یشگیبا مبارزه هم 
  تربیت نفس (.4838، ح دررالکلم

75b سرنوشت در تالش نقش .(38، )مدثر است شیخو دستاورد گرو در یکس هر 
 مسئولیت

 پذیری
78b انسان دانستن مسئول (.24، )صافات لندسئو که آنها م دییو بازداشتشان نما 

73b یدر آنچه )خدا( انجام مانسان آنها یول ندارد، راه چرا و چون دهد(ها )
 بودن پاسخگو .(23، اءی)انب شد خواهند الؤس
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 نفس به لیتحم یتیروش ترب یمحور ی. کدگذار4−2

 بیه تح ییل روش محیوری کدگذاری به نوبت شد  مشخص باز کدگذاری در مفاهیم اینکه از پ 
 و شید شناسیایی محیوری مقولیه مفاهیم  بین درونی ارتباط براساو مرحله این در. رسید فرا نف 
 .اندشده داده نشان محوری هایمقوله 1جدول در. گرفت قرار محوری مقوله ذیل مفاهیم سایر

 
 نفس به تحمیل تربیتی روش محوری کدگذاری: 2 جدول

 شناسه میمفاه مقوالت

 و اریاخت به توجه
 ندیفرا در انتخاب
 تیترب

 یر یپذامکان+  انسان دانستن مختار+  تیهدا ریمس انتخاب در اریاخت نقش
+  تیهدا در انتخاب و اریاخت نقش+  شدن یاهیعار  از زیپره+  انسان تیهدا

 نقش+  انتخاب هیسا در یر یپذتیهدا+  راه انتخاب در انسان دانستن مختار
گاه و فهم از یر یگبهره+  یابیرتیبص در نید  نقش+  توکل با همراه یآ

 یاله سمانیر  به یابیدست در انسان انتخاب

1+b2b 
3+b4+b 

6b+b7 
8b+5b 
10b+ +3b 

 اکراه و اجبار ینف

 نقش+  ینید اعتقاد و مانیا نبودن یاجبار +  اکراه ینف و راه بودن روشن
 ینف+  لیتحم ینف و نید یارشاد نقش بر دیتأک+  اجبار ینف و نید یتیهدا

 ریتأث+  اجبار عدم و انتخاب و اریاخت به توجه+  مانیا رشیپذ در الزام و اکراه
 و لیتحم از زیپره+  اکراه نبودن و رغبت به توجه+  اعتماد در اجبار از زیپره

 زمان یازهاین گرفتن نظر در و لیتحم عدم+  یستگیشا در شهیاند نقش+  زور
 قلب در اجبار و اکراه ریتأث+ 

12+b11b 
14b+13b 

15b+b16++17b 
+20+b13+b18 +b 

22+b21b 

 و رفق اصل تیرعا
 از زیپره و مدارا

 و یر یگسخت
 خشونت

+  هدایت و دعوت در مدارا و رفق تأثیر+ هدایت در خویی خوش و خورویی نقش
 و گیریسخت نفی و امید و شوق ایجاد+  گیریسخت نفی و دین هدایتی نقش
 کودکان با مالطفت و نرمی+  جان و دل متمایل و متحول در مدارا نقش+  نفرت

 نفی+  ایمان پذیرش در مدارا و رفق نقش+  هدایت در مالیمت و خویی نرم تأثیر+ 
 هدایت در رفتاری خوش و نرمش نقش+  دین موردبی گیریسخت

27b+24+b23b 
28b++25b 

31b+b+30 b +230b 
32b+ 

 اصل به توجه
 یفرد یهاتفاوت
 فیارائه تکال وعدم

 خارج از وسع

 لیم نقش+  ییتوانا به توجه هیسا در استمرار بر دیتأک+  وسع درحد فیتکال ارائه
+  توان از خارج فیتکال+  اجبار عدم و وسع به توجه+  احکام کردن نهینهاد در

 فیتکال ارائه در وسع گرفتن نظر در

33+b 
34+b 

0+b35+b36 
b35+ 

38b+ 

 شیآزما و ابتالء
 به را خود+  الهی نعمات از برخورداری با آزمایش+  درک قدرت سایه در آزمایش

 ابیدستی+  سختی اهمیت و ارزش+  خویش خواست با درافتادن+  انداختن سختی
 رستگاری به دستیابی ساززمینه پایداری+  هاسختی سایه در سازنده رفتارهای به

41b+40+b33b 
43 +b42+b 

44b+ 
 

 هیسا در یرستگار 
 b47b+46 یزدودن صفات ناپسند اخالق + یبه رستگار  یابیدست سازنهیزم یدار یپا نفس هیتزک

 یمنطق رشیپذ
 و هاالزام
 هاتیمحدود

و عقوبت درکنار رحمت +  فریک یمجازات در اصالح رفتار + نقش اصالح نقش
+ انجام  بی+ نقش الزام در نگه داشتن از آس تیالزام و اجبار در ترب ریتأث

 +شقاوت  لیدل ،یدر باز  یرو ادهیاعمال و رفتار مخالف نفس + اطاعت + ز 
 داب مطلوبآ تیها در رعادرون + نقش الزام لیم رغمیعل کیامور ن لیتحم

43b+b48+ 45+b 
72 +b71 +b70b 

+73b 
77b  +74b 

 

 انسان بودن پاسخگو+  انسان دانستن مسئول+  سرنوشت در تالش نقش یر یپذتیمسؤل
 

78+b 75b+ 76b 
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 نفس به لیتحم یتیروش ترب یانتخاب ی. کدگذار4−3

 شیده سیازماندهی هیایداده پیشین  مراحل به توجه با انتخابی کدگذاری مرحله در پهوهش این در
 مشیترک وجیوه کیهایگونیهبه شدند  بندیدسته محدودتری ابعاد در و گوناگون هایمملفه قالب در

 تیرکلی بندیدسته در آنها اشتراکات به توجه با و شده  شناسایی پیشین مرحله از سرآمده هایمملفه
 احادی   و آیات توضیح و تفسیر به توجه ض ن زاآسیب جنبه در. شدند دهیسازمان محدودتری و

 بیه تح ییل تربیتیی روش زایآسییب مقیوالت مفهومی برداشت و یریگنتیجه در معکوو روش از
 در. رسیید میورد هشیت بیه ابعیاد ایین تعداد آن  وجود با. شد استفاده انتخابی کدگذاری در نف 

 .شودمی داده ن ایش انتخابی کدگذاری مرحله از اینگاره 9جدول
 

 نفس به تحمیل تربیتی روش انتخابی کدگذاری: 3جدول

 مقوالت ابعاد موضوع

روش تربیتی تحمیل 
 به نفس

زای تحمیل به جنبه آسیب
 نفس

 نادیده گرفتن اختیار و انتخاب
 اجبار و اکراه

 گیری و خشونتسخت
 تکالیف خارج از وسع

 جنبه مطلوب تحمیل به نفس

 هامحدودیتها و پذیرش منطقی الزام
 ابتال و آزمایش

 رستگاری در سایه تزکیه نفس
 پذیریمسئولیت

 
 مفهیومی ن یودار ییا در را اسیالم دیدگاه از نف  به تح یل محوری مقوالت جایگاه و ارتباط

 .است آمده زیر شکل در که کرد رسم توانمی
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 یآموزش نظام یبرا اسالم دگاهید بر یمبتن نفس به لیتحم یتیترب روش یشناس بیآس یالگو : 1 شکل

 مطلوب جنبه
 سازنهیزم یرهایمتغ

 خشونت، و یر یگسخت
 وسع، از خارج فیتکال
 و اریاخت گرفتن دهیناد

 یپذیر اطاعت انتخاب،
 و منبع بر دیتأک و مطلق

 رونیب از تحول و رییتغ مرجع

 اقدام و یتجر 
 انه،یجو یتالف

 و یر یادگی
 ،یهمانندساز 

 نفس، عزت فیتضع
 ،یوابستگ

 به تظاهر ،یواماندگ
 ،یاجتماع آداب
 مخالفت، و تنفر

 ،ییدورو و نفاق
 و حقارت احساس

 ینیبخودکم

 هیسا در یرستگار 
 ،حفظ نفس هیتزک
 ت،یامن و اتیح

 ناسازگار عیطبا تیترب
 یزندگ قوام فطرت، با

 فراهم ،یاجتماع
 مناسب نهیزم آوردن

 ،یهمگان تالش یبرا
 ش،یآزما و ابتال

 ،یپذیر تیلئو مس
 یاتکائ خود و آرامش

 انضباط به احترام و
 یاجتماع

 امدهایپ و جینتا

 زابیآس جنبه

 نفس به لیتحم یتیترب روش

 بازدارانده یرهایمتغ

گاهانه، انتخاب نهیزم سازیفراهم  توجه ،ییتوانا و وسع به توجه آ
 ارشاد و تیهدا و بودن یجیتدر  اصل و رغبت و لیم

 مؤثر عوامل

 و هاالزام بر دیتأک
 هاتیمحدود

 اعمال در اعتدل
 هاتیمحدود

 با سازنده مواجهه
 هاتیمحدود

گاهانه  آزادانه و آ
  اعمال و گفتار بودن

 کوین و بجا مجازات
 عمل طهیح در

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش یهاافتهی. 5

نظیام  یبیه نفی  بیرا ییلتح  یتییروش ترب شناسیییبآس یپهوهش تالش شده است تا الگو ینا در
 یینا ییتنشیان داد کیه ماه هیایشود. بررسی یمفهوم یالگوساز یادبنداده یهبا استفاده از نظر یآموزش

و  ییتبیه تفکیر  ابتکیار  خالق ییازاست که ن یامرحله یسازمج است. مدل یشینمرحله  از مرحله پ
حوزه  میدل  ینراهن ا و مشاور و خبرگان ا یدفراوان با اسات یهامشاوره یدر پ یبترت یندارد  بد یخبرگ

 یگیاهبیا نقیش و جا یاو هر« مقوله»در قالب چهار یشگر شد. ابعاد برآمده از مرحله پجلوه یمفهوم
 یرهیای. متغ9 سیاز ینیهزم یرهیای. متغ1میمثر   یرهیای. متغ0شیدند:  یبنیددسیته یربه شر  ز ینمع

 یبیه نفی  دارا ییلتح  یتییپهوهش عوامل اثرگذار بر روش ترب ین. در ایامدهاو پ یجا. نت1بازدارنده  
مواجهیه  هیا یتاعتدال در اع یال محیدود ها یتها و محدودبر ال ام یدو شامل تأک یفرع یهامقوله

ع یل  یطیهدر ح یکیوآگاهانه و آزادانه بودن گفتار و اع ال و مجیازات بجیا و ن ها یتسازنده با محدود
 یی انتخاب آگاهانه  توجه به توانیا ینهزم یسازشده عبارتند از: فراهم ییشناسا سازینهبودند. عوامل زم

بازدارنیده عبیارت  یرهیایو ارشیاد. متغ یتبودن و هیدا یجیاصل تدر یتو رغبت و رعا یلتوجه به م
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 انتخیاب  و اراختیی گیرفتن نادییده توانیایی  از خیارج تکیالی  خشیونت  و گییریسیخت: از بودند
 شناسیایی پیامدهای و نتایج نی  و بیرون  از تحول و تغییر مرجع و منبع بر تأکید و مطلق پذیریاطاعت

 عی ت تضعی  ه انندسازی  و یادگیری جویانه تالفی اقدام و تجری شامل زاآسیب بخش دو در شده
 احسیاو دوروییی  و نفیاق مخالفیت  و تنفیر اجت یاعی  آداب به تظاهر واماندگی  وابستگی  نف  

 و حییات حفیظ  رستگاری عامل نف  ت کیه شامل مطلوب جنبه در و باشدمی بینیخودکم و حقارت
 تیالش برای مناسب زمینه آوردن فراهم اجت اعی  زندگی قوام فطرت  با ناسازگار طبایع تربیت امنیت 

. اسیت اجت یاعی انضباط به احترام و خوداتکائی و آرامش پذیری مسلولیت آزمایش  و ابتال ه گانی 
 و زاآسیب جنبه دو شناخت تحلیلی الگوی براساو نف  به تح یل تربیتی روش شناسیآسیب الگوی

 بیرای و اسیت بیوده مطلیوب وضیعیت بیه موجیود وضعیت از رسیدن مسیر در مذکور روش مطلوب
 آن میورد در اظهیارنظر هرگونیه و نفی  بیه تح ییل تربیتیی روش شناسییآسییب توصی  و شناخت

 بیه تربیتیی مختلی  مراحیل در آنهیا اسیتفاده چگونگی مورد در احادی  و آیات بررسی با بایستمی
 تربییت بیا تربیتیی روش ایین ماهییت شناخت برای باید دیگر عبارت به یافت  دست درستی شناخت
 درک درسیتی بیه را مطلوب و زاآسیب جنبه دو بایستمی روش این شناخت با ه  مان و یافت آشنایی

 و داد قیرار توجه مورد تربیتی فرایند در را تربیتی روش این از استفاده پیامدهای و نتایج بین این در. کرد
 .یابد تحقق تربیت نهایی هدف تا داد تشخیص را خود وظای  بایستمی ع ل این کنار در
 
 یریگجهی. بحث و نت6

 نظیام بیرای اسیالم منظیر از نف  به تح یل روش یشناسآسیب الگوی طراحی پهوهش این هدف
 بنیادداده سازینظریه روش بر مبتنی و کیفی حاضر پهوهش تحقیق روش. است بوده تربیت و تعلیم
 کیه اسیت آن بیر سیعی اییران اسیالمی ج هوری پرورش و آموزش نظام در اینکه به توجه با. است

 هادشواری با ها موفقیت برخی وجود با تالش این اما باشد  داشته دینی ماهیتی آموزاندانش تربیت
 را خیود بیه مخصوص تربیتی هایروش اسالم دین میان  این در. روستروبه بسیار هایبستبن و

گاهی. دارد  اهیدافش بیه رسیدن در را انسان آسان و سریع ایگونه به بتواند که وسائلی و اسباب از آ
 بیه گوناگونی هایروش ها انسان تربیت برای اسالمی تربیت فرایند در. است ضروری رساند  یاری

اسیت. شیناخت دو  یرناپذاجتناب یتبه نف  در ترب یلتح  یتیاز روش ترب گیریبهره. رودمی کار
نوشیتار اسیت.  یینبه نف  از منظر اسالم موضوع ا یلتح  یتیو مطلوب در روش ترب زایبجنبه آس

شیناخت دو جنبیه  یلییتحل یبیه نفی  براسیاو الگیو لییتح  یتیروش ترب شناسییبآس یالگو
مطلوب بوده اسیت  یتموجود به وضع یتاز وضع یدنرس یرو مطلوب روش مذکور در مس زایبآس
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 میورد در نظیر اظهار هرگونه و نف  به تح یل تربیتی روش شناسیآسیب ی شناخت و توص یو برا
 به تربیتی مختل  مراحل در آنها استفاده چگونگی مورد در احادی  و آیات بررسی با بایستمی آن

 .یافت دست درستی شناخت
حقیوق  ییتو رعا یو متربی یمربی ینروش در رابطیه بی یینا یتیمطلوب ترب جنبه از اینجا در آنچه

بلکیه نبیود  یست ن هایتنبود محدود یبه معنا یلیتح  یتترب یگفت نف توانیمطر  است  م ینطرف
و  یعیتدر طب ینییاعتقاد و کش  حی  د ی ان الهام  ا یافت اساسا  در یت ترب ینداجبارهاست. در فرا

الزم است تا خود  یو عاطف یروان یسازو آماده یابیینهنهاده شده است  تنها زم یعهبه ود یفطرت مترب
 یوجیود یت. با توجه به ظرفیابدآن ح  دست  ییبه کش  و شکوفا یرونیو اجبار ب یلفرد بدون تح 

و حرکیت در  یو بید یاز حیق انتخیاب خیوب یانتخاب انسان و به دنبال آن برخوردار و یارتفکر  اخت
 ی انسان در مراحل مختلی  زنیدگ یهااستعداد ییجهت شکوفا یدبا رسدیو شر  به نظر م یرخ یرمس

که امیام (. چنان30  ص0905 یری ام یباشد )قائ  ییهاو ال ام هایتو مقررات و محدود ینتابع قوان
 خواهید اصیالحش نیکو و بجا مجازات نشود  اصال  رفتاریخوش با که کسی»: فرمایدیم یعل

 علیی امام کالم مض ون به توجه با(. 715  55 ف  111ص  1ج  0907 آمدی  ت ی ی) «کرد
 بیه تح ییل تربیتیی روش شناسییآسیب الگوی مطلوب جنبه هایپیامد و نتایج به توجه با ه چنین و

 عامیل نفی  ت کییه هچیون انجامید میی نتایجی به روش این از درست گیریبهره گفت توانمی نف 
 آوردن فراهم اجت اعی  زندگی قوام فطرت  با ناسازگار طبایع تربیت امنیت  و حیات حفظ رستگاری 

 بیه احترام و خوداتکائی و آرامش پذیری مسلولیت آزمایش  و ابتال ه گانی  تالش برای مناسب زمینه
 حیدود بیه محیدود اینکیه روش  این گیریبهره در توجه قابل نکته. تربیت فرایند در اجت اعی انضباط

 ای یان قل یرو در نیه آید می کار به «ع ل» حیطه در روش این که است آن حد نخستین. است معینی
 تیا گییرد قیرار توجه مورد فراگیران وسع تکالی   ارائه در که است یادآوری به الزم ترتیب بدین آوردن 

 بیه تح ییل تربیتی روش جنبه از بخش این هاییافته. نشود محوله امور انجام از آن گردانیروی سبب
 و( 0935) پیورعلیی و اسی عیلی  (0931) مقیدم قیائ ی  (0901) بیاقری تحقیقیات نتایج با نف 
 .دارد ه خوانی( 0939ی ی )کر

 زایبجنبیه آسی یعنییبیه نفی    یلتح  یتیروش ترب شناسییبآس یالگو یگرمورد جنبه د در
انید. ه راه با اع ال زور و قدرت را نادرست دانسته یرفتار یاسالم الگو یشوایانگفت که پ توانیم

انسیان و  یهگییو یندر تضاد با ا یلدارد و اجبار  اکراه و تح  یارو اخت یاسالم  انسان آزاد یدگاهاز د
 ییناسیت کیه در امیر د یینمنطق قرآن ا یگرد یاست. از سو یموهبت اله ینمحروم کردن فرد از ا

: فرماییدیکیه قیرآن میشیود  چنیان یلخارج از وسع انسان بر او تح  ی یچ یدو نبا یستن یاجبار



 1041 زمستان و زییپا/11ش/ 18س/ یشناسروانو  اسالم  144

 

سیان اعتقیاد و  ین(. بید101)بقره   1«کندن ی تکلی  اشتوانایی قدر به ج  را ک هیچ خداوند»
و طاقیت خیود بیدان  ییتبیار خیارج از ظرف یلکه بتوان آن را با فشار و تح  یستن یموضوع ی انا

در جیان  هیم  یدهپسیند یهیاعواط  و ملکه شدن منش یههوو به یدکردن عقا ینه. نهادیافتدست 
از آن  یی یو خشونت  چ یطاقتنه با کم یدبدان رس توانیو هم ظرافت. نه با شتاب م طلبدیزمان م

بیه عنیوان  ییانو مرب ینوالد یاز سو یلتح  یتیاز روش ترب یریگبهره ترتیبینبد شود یحاصل م
 جویانیه یو اقیدام تالفی یه راه باشد  ه چون تجر یامدهاییو پ یجبا نتا تواندیم یمحور یکردرو

تنفیر  ی تظاهر به آداب اجت اع ی واماندگ ی ع ت نف   وابستگ ی تضع ی و ه انندساز یادگیری
در کیالم  یبیاکه به شیکل ز یکردی. روینیباحساو حقارت و خودکم یی و مخالفت  نفاق و دورو

 انسیان اینکیه حکیم بیه انسیان: فرمایدمی باره این در علی امام. است شده نفی ینمعصوم
 بیدنی تنبیه و زورگیویی بیا نیه شیودمیی شایسته ادب و اندرز و پند با دارد  اندیشه و شعور و است

 ییتدر امیر ترب ییاندرباره در نظر گرفتن وسع مترب اکرم پیامبر ه چنین(. 90 نامه  البالغهنهج)
قبول کنید و آنچیه بیر او  ید آنچه از دست او برآ: »فرمایدیخارج از توان آنان م ی یچ یلعدم تح 

و  یهانهنکند و او را بیه اع یال سیف یلکه طاقت آن را ندارد  بر او تح  ی یدشوار است  درگذرد  چ
درسیت الزم  ییتترب یگفت بیرا توانی(. پ  م100  ص10  ج0915 ی )عامل« اح قانه نکشاند

 جنبیه نفی دهدمی نشان های. بررسکرد ی پره یاصل یبه عنوان استراته یلاجبار و تح  یوهاست از ش
 و دالوری(  0901) ساجدی تحقیقات جنتای با تربیت در اصلی رویکرد عنوان به روش این زایآسیب

 .دارد ه خوانی( 0931) مقدم قائ ی و( 0939) کری ی(  0901) چراغچشم(  0930) صفورایی
  

                                                           
ُف یُ ََّل ». 1 َعَها َکل  سًا ِإَّلَّ ُوس   (.180)بقره،  «اللُه َنف 
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