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چکیده 

تربیــت غیرمســتقیم، گونــه ای از تربیــت اســت کــه بــا هــدِف پایایــی و پویایــی آموزه هــای دینــی در وجود 
مترّبی)فرزنــدان(، گزاره هــا را بــه بخــش ناخــودآگاِه ذهــِن و ضمیــر ناخــودآگاه او کــه مــورد تاییــد قــرآن نیز 
اســت، منتقــل می کنــد و ثمــرۀ آن، پــرورش انســانی پویــا و عالقه منــد بــه دیــن اســت. ایــن پژوهــش بــا مــد 
نظــر قــرار دادن مســئله »دگرســانی، روزآمدســازی و چندپایانــی« در تربیــت و بــه روش توصیفی تحلیلــی 
ــوق دادن  ــتقیم را در س ــت غیرمس ــش تربی ــن، نق ــور فریقی ــع مأث ــم و مناب ــرآن کری ــری از ق ــا بهره گی و ب
ــد متعــال و پیشــوایان اســالم  ــن نتیجــه رســیده اســت کــه خداون ــه ای ــه نمــاز واکاوی کــرده و ب ــی ب مترّب
بــرای انتقــال و ملکه ســازی آموزه هــای دینــی کــه نمــاز نیــز یکــی از آن هاســت، عــالوه بــر اینکــه بــا گفتــار 
صریــح و مســتقیم، بــه مترّبــی امــر یــا ســفارش می کردنــد، از روش غیرمســتقیم نیــز کــه متکــی بــر رفتــار، 
ــرداری از ایــن ســیره، اهمیــت به کارگیــری  ــد. الگوب روش هــای غیرگفتــاری و هنــر اســت، بهــره می بردن
ــا  ــدف ب ــن ه ــد. ای ــان می ده ــاز نش ــه نم ــدان ب ــوق دادن فرزن ــرای س ــواده را ب ــتقیم در خان روش غیرمس
راهکارهــای مختلفــی ماننــد اســتفاده از تمثیــل و تشــبیه، بی اعتنایــی و کم توجهــی، تکریــم شــخصیت، 
غــرق کــردن مترّبــی در محبــت، تحمیــل نکــردن گــزاره، تغییــر چهــره، نمایــش و رســانه، تصویرســازی، 

هدیــه   دادن، توجــه بــه ابعــاد رفتــاری، بهره گیــری از شــعر، قصه پــردازی و. .. قابــل تحّقــق اســت.
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 بررسی روش های تربیت غیرمستقیمِ مناسک دینی 
از منظر روایاِت معصومانb  با تأکید بر ترویج نماز
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مرتضوی، سید ابراهیم ؛  زارعی، زهره )1401(. بررسی روش های ترویِج  
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مقدمه

از نــگاه دیــن اســالم، هــدف از خلقــت انســان عبــادت اســت)ذاریات،56(. عبــادت، گونه هــا و 
مراتــب مختلــف دارد، امــا یکــی از بارزتریــن و برتریــن مصادیــق آن نمــاز اســت کــه جــزو بهتریــن 
اعمــال بوده)ابــن حیــون، 1385ق، ج 1: 133(؛ ســتون دیــن محســوب می شــود)کلینی، 
1407ق، ج 3: 266(؛ شــرط قبولــی اعمــال دیگــر اســت)کلینی، 1407ق، ج 3: 268( و محبت 
خداونــد را بــه دنبــال دارد)مفیــد، 1413ق: 242(. تربیــت متربــی و ســوق دادن او بــه آموزه هــای 
دینــی بــه   شــکل عــام و تشــویق بــه امــر نمــاز بــه شــکل خــاص، پیونــد تنگاتنگــی بــا روش تربیتــِی 
ــۀ  ــه دو گون ــالم ب ــی اس ــای تربیت ــی، روش ه ــور کل ــی دارد. به ط ــط مرب ــده توس ــه ش ــه کار گرفت ب
ــر مصــرح« تقســیم می شــود)اعرافی، 1396: 201( و هــر یــک از آن هــا، در دو  »مصــرح« و »غی

دســتۀ »مســتقیم« و »غیرمســتقیم« قــرار می گیــرد.

ایــن مقالــه در صــدد اســت بــه روش توصیفی تحلیلــی، ظرفیت تربیــت غیرمســتقیم و روش های 
آن در تشــویق متربی)فرزنــدان( بــه آموزه هــای دینــی را بــا تاکیــد بر نمــاز واکاوی کند و با اســتخراج 
گزاره هــای آن از منابــع اســالمی  بــه بحــث در ایــن زمینــه بپــردازد. شــایان ذکــر اســت کــه برخــی 
از مــوارد مطــرح شــده در مقالــه ممکــن اســت از یــک بعــد، گونــه یــا روش تربیتــی مســتقیم تلقــی 
شــود و برخــی دیگــر غیرمســتقیم، امــا ایــن نکتــه وجــود دارد کــه از یــک گــزاره می تــوان دو تلقــی 

داشــت و ایــن بــه نحــوۀ به کارگیــری آن توســط مربــی بســتگی دارد.

پیشینۀ پژوهش

دربــارۀ تشــویق متربــی بــه نمــاز، پژوهش هــای زیــادی صــورت گرفتــه اســت. به عنــوان 
بــه  نمونــه، ســادیی)1381( در مقالــۀ »بررســی عوامــل مؤثــر در ترغیــب دانــش آمــوزان 
ــاز« و  ــه نم ــدان ب ــب فرزن ــی در ترغی ــادران مذهب ــش م ــتار »نق ــاح)1397( در نوش ــاز«؛ مصب نم
یارمحمــدی)1390( در مقالــۀ »شــیوه های ترغیــب و جــذب کــودک به نمــاز با محوریــت خانواده« 
دربــارۀ ترغیــب بــه نمــاز نکاتــی را بیــان کرده انــد. دربــارۀ تربیــت غیرمســتقیم، مقاالتی انــدک و 

بررسی روش های تربیت غیرمستقیِم مناسک دینی از منظر روایاِت معصومانb با تأکید بر ترویج نماز
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ناقــص نگاشــته شــده اســت؛ چنان کــه باقــری)1365( در نگاشــتۀ خــود بــه  نــاِم »نقــد و بررســی 
ــی)1375(  ــتقیم«؛ کریم ــت غیرمس ــۀ »تربی ــیدپور)1369(در مقال ــودک«؛ رش ــت ک ــون تربی فن
در »مالحظاتــی در تربیــت دینــی؛ شــکریان)1387( در مقالــۀ »ســیرۀ تربیتــی انبیــا در قــرآن« و 
ــن  ــا ای ــد، ام ــئله پرداخته ان ــن مس ــه ای ــی«، ب ــت دین ــای تربی ــث »روش ه ــی)1380( در بح موگه
ــه داده انــد،  ــه تربیــت غیرمســتقیم ارائ ــر اینکــه تصویــری بســیار ناقــص از مقول مقــاالت، عالوه ب
بــه بیــان هیــچ شــاهد و گــزاره ای دربــارۀ نمــاز نیــز نپرداخته انــد. مقــاالت دیگــری نیــز بــا عنــوان 
»تربیــت غیرمســتقیم« در ســایت های مختلــف منتشــر شــده کــه مشــخصۀ بــارز آن هــا نیــز معرفی 
اشــاره وار، بســیار موجــز و غیرمســتند از تربیــت غیرمســتقیم اســت و از ابعــاد کّمــی و کیفــی بــا 

مقالــه حاضــر تفــاوت دارنــد. 

1. تربیت غیرمستقیم 

تربیــت، مصــدر بــاب تفعیــل از مــاده »ربــو«، بــه معنــای »افــزودن و پــروش دادن« اســت کــه بــا 
ــَب« تــرادف معنایــی دارد)ابــن منظــور،  بــاب تفعــل از همیــن مــاده، و نیــز بــا مــاده »َرَبــَب« و »ربَّ
ــرای آن آمــده  1414ق، ج14: 307(. در فرهنــگ دهخــدا نیــز معنــای »پــروردن و پرورانیــدن« ب
ــزی  ــوزش برنامه ری ــت: »آم ــده اس ــکو آم ــف یونس ــت)دهخدا، 1377، ج 14: 550(. در تعری اس
شــده و مــداوم کــه بــرای انتقــال مجموعــه ای از دانش هــا، مهارت هــا و درک فهم هــا طراحــی شــده 
و بــرای همــه فعالیت هــای زندگــی ارزشــمند اســت«)داوودی، 1385: 13( و در اصطــالح عبــارت 
ــور  ــان به منظ ــی انس ــط زندگ ــش در محی ــوالت ثمربخ ــوب و تح ــرات مطل ــاد تغیی ــت از: »ایج اس
ســاختن او و شــکفتن اســتعدادهایش«)قائمی، 1370: 101( در تعریــف دیگــری آمــده اســت: 
ــه  ــی جامع ــای آموزش ــه نهاده ــت ک ــده ای اس ــزی ش ــد و برنامه ری ــای نظام من ــت، فعالیت ه »تربی

ــان(.  ــام می دهند«)هم انج

ــف  ــدِی تعاری ــی واژگان کلی ــوی و برخ ــای لغ ــه معن ــر ب ــا نظ ــه، ب ــن مقال ــت در ای ــراد از تربی م
اصطالحــی فــوق و تعاریــف دیگــری کــه یکــی از ارکان تربیــت را »انتقال دهــی مفاهیــم ارزشــمند 
ــه از  ــت ک ــی اس ــرورش  دادن ــرز، 1389: 93(، پ ــت و پیت ــد)ر.ک: هرس ــر کرده ان ــی« ذک ــه مترب ب
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ــاص  ــی اختص ــب خاص ــا مخاط ــف ی ــن، صن ــه س ــرد و ب ــورت می گی ــم ص ــال مفاهی ــِق انتق طری
نــدارد و می توانــد همــگان را دربرگیــرد و هــدف آن توســعۀ ویژگی هــای مطلــوب در متربیــان اســت

.)Hirst& Peters, 1989:p.19(

قــرار گرفتــن »غیرمســتقیم« در کنــار واژۀ »تربیــت«، ترکیبــی وصفــی را شــکل می دهــد کــه آن 
را می تــوان این گونــه تعریــف کــرد: تربیــت غیرمســتقیم، نوعــی از تربیــت اســت کــه تأکیــدآن1، 
بــر انتقــال مفاهیــم دینــی و غیردینــی به گونــه ای اســت کــه ذهــن ُمتربــی کمتــر متوجــه آن شــود. 
ــمت و  ــه س ــتقیم، ب ــورت غیرمس ــه ص ــی را ب ــه مترب ــد ک ــه ای باش ــد به گون ــر، بای ــارت دیگ ــه عب ب
ســوی گــزاره مــد نظــر بکشــاند2. ایــن گونــۀ تربیتــی به تبــع مقتضیــات مختلــف زمانــی، مکانــی، 
مخاطبــی می توانــد بــه روش هــای مختلــف انجــام شــود؛ بــا گفتــار، کــردار، ایمــا و اشــاره، تغییــر 
چهــره، لطیفــه گفتــن، فیلــم، انیمیشــن، کارتــون و. ..؛  یعنــی مطلبــی را بــا زبــان، عمــل، اشــاره 
و... بــه دیگــری منتقــل کنیــم، امــا او از ایــن انتقــال آگاه نگــردد)ر.ک: بــارون و دیگــران، 1388: 

ــا تصــرف(.  121 و 122 ب

بــا توجــه بــه اینکــه »روش تربیتــی، شــیوۀ بــروز عمل یــا فعالیتی اســت کــه به منظــور تاثیرگذاری 
بــر متربــی، از مربی صــادر می شــود«)قائمی مقدم، 1391، ج1: 12(، روش تربیتی غیرمســتقیم، 
روش تربیتــی ای اســت کــه تأکیــد آن، بــر انتقــال ناخــودآگاه مفاهیــم دینــی و غیــر دینــی بــه ذهن 
ــا بعضــا  ــه ای باشــد کــه او کامــال ی ــه متربــی، به گون ُمتربــی اســت؛ یعنــی روش انتقــال مفهــوم ب

متوجــه ایــن انتقــال نشــود)ر.ک: بــارون و دیگــران، 1388: 121 - 122(.

1-1. تربیت غیرمستقیم از نگاه آیات و روایات

پذیــرش تربیــت غیرمســتقیم، بــر وجــود ضمیــر ناخــودآگاه و الیه هــای زیرین شــخصیت انســان 
اســتوار اســت. وجــود ایــن ضمیــر از نــگاه روان شناســی امــری کامــال اثبــات شــده اســت. از نــگاِه 

1. خط کشیدن در زیر این کلمه بدین خاطر است که تربیت غیرمستقیم مانند بسیاری از مفاهیم دیگر، ارکانی دارد و »انتقال 
مفاهیم« یکی از ارکان این گونه تربیتی است نه همه ارکان آن. از این رو نمی توان این اشکال را مطرح ساخت که تعریف »تربیت 

غیرمستقیم« به »انتقال مفاهیم« نادرست است.
2. برخی معتقدند که اگر- در فرایند تربیت- متربی متوجِه انتقال گزاره نشود، هیچ تربیتی صورت نگرفته است زیرا در تربیت، 
آگاهی متربی را شرط می دانند اما آگاهی داشتن، در تربیت مستقیم وجود دارد ولی در تربیت غیرمستقیم لزومی به آگاه بودن 

متربی نیست بلکه هدف نهایی، پرورش متربی است به گونه ای که او حتی ممکن است انتقال گزاره ها را درنیابد. 

بررسی روش های تربیت غیرمستقیِم مناسک دینی از منظر روایاِت معصومانb با تأکید بر ترویج نماز
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ــی اســت کــه خــارج از  ــم، »ناخــودآگاه، مخــزن احساســات، افــکار، تمایــالت و خاطرات ــن عل ای
آگاهــی هشــیار ما قــرار دارند«)اســمیت3 و دیگــران، 1388: 215 - 216( و این بخــش دربردارندۀ 

امیالــی اســت کــه رفتــار مــا را جهــت دار و مشــخص می کند«)شــولتز4، 1990: 58(. 

ـرَّ َو  ـُه َیْعَلُم السِّ وجـود ضمیـر ناخـودآگاه مـورد تایید قرآن اسـت و از مجمـوع آیـات آن مانند: »»انَّ
ـَه َیُحوُل َبْیَن اْلَمْرِء َو َقْلِبه6 «)انفال،24(، »َسـُنریِهْم آیاِتنا ِفـی الْفاِق َو فی   نَّ اللَّ

َ
ْخفی 5«)طـه،7(، »أ

َ
أ

ْنُفِسـِهْم«7)فصلت،53( و از برخـی روایـات اسـتفاده می شـود کـه انسـان دارای الیه هـای ناپیدای 
َ
أ

شـخصیتی اسـت که حتی از خوِد او نیز پوشیده اسـت)ر.ک: اعرافی، 1393: 173-177(. توجه 
ْلقی  َمعاِذیَره8 «)قیامت، 14-15( نشـان 

َ
ْنسـاُن َعلی  َنْفِسـِه َبِصیـَرٌة* َو َلْو أ بـه برخی آیات مانند: »اْلِ

می دهـد که ایـن حالت ها و الیه های ناخـودآگاه می تواند به خـودآگاه تبدیل شـود)ر.ک: اعرافی، 
همان: 210( و وقتی آموزه ای به  شـکل غیرمسـتقیم به بخش ناخودآگاه او فرسـتاده شـود، امکان 

تبدیـل شـدن آن به یک رفتـاِر آگاهانه در آینده وجـود دارد.

قــرآن نه تنهــا بــه بنیــاِن ایــن روش تربیتــی ُمهر تاییــد زده، بلکــه در آیاتــی از آن اســتفاده نیــز برده 
اســت. چنان کــه در ســورۀ مبارکــه مائــده آمــده اســت؛ قابیــل بعــد از کشــتن هابیــل، نمی دانســت 
بــا جســد او چــه کنــد. خداونــد کالغــی را می فرســتد تــا بــا کاویــدن زمیــن بــه او نشــان دهــد کــه 
ْرِض ِلُیِرَیــُه َکْیَف 

َ
ــُه ُغرابــًا َیْبَحــُث ِفــی اأْل بایــد جســد بــرادرش را در خــاک پنهــان نمایــد: »َفَبَعــَث اللَّ

ِخیه9«)مائــده، 30 - 31(. روایــات نیــز ایــن روش تربیتــی را تاییــد کرده انــد چنان که 
َ
َة أ

َ
ُیــواِری َســْوأ

ــی،  ْلِسَنِتکْم«)مجلس
َ
ــِر أ ــاِس ِبَغی ــاًة ِللنَّ ــوا ُدَع ــت: »کوُن ــده اس ــادقg  آم ــام ص ــی از ام در روایت

1403ق، ج5: 198(  کــه منطــوق آن ایــن اســت کــه بــه جــای زبــان، از رفتــار کــه گســترۀ فراوانــی 
دارد، اخــالق، ورع)مازندرانــی، 1382ق، ج 8: 237( و هــر حرکــت غیرزبانــی اســتفاده کنیــد.

3.Edward Smith.
4.Duane P. Schultz.

5.  زیرا او پنهان و پنهان تر را می داند.
6.  خدا میان آدمی و دلش حایل و مانع می شود.

7. به زودی نشانه های خود را در کرانه ها و اطراف جهان و در نفوس خودشان به آنان نشان خواهیم داد«.
8.  انسان خود به وضع خویش بیناست و هر چند ]برای توجیه گناهانش [ بهانه ها بتراشد.

9.  پس]در کنار جسد برادرش سرگردان بود که [ خدا کالغی را برانگیخت که زمین را می کاوید تا به او نشان دهد که چگونه جسد 
برادرش را پنهان کند.
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2. ضرورت به کارگیری تربیت غیرمستقیم

تربیــت امــری نســبی اســت و بــه روش هــای به کارگرفتــه شــده بــرای تحقــق آن، بــه تبــِع تغییــِر 
مقتضیــات مختلــف می توانــد دگرســان شــود و قبــض و بســط پیــدا کنــد)ر.ک: اردکانــی، 1390: 
ــروز و ظهــور تغییــرات کّمــی و کیفــی  ــات گوناگــون و ب ــه اقتضائ ــا توجــه ب ــد ب 9(. در عصــر جدی
ــت)ر.ک:  ــه اس ــور یافت ــی او تط ــبک زندگ ــیوه و س ــان، ش ــی انس ــف زندگ ــاد مختل ــیار در ابع بس
قربانــی، 1397: 45( و به َتَبــع ایــن تطــور، روش هــای تربیتــی نیــز امــری قابــل تطــور اســت، زیــرا 
به کارگیــری روش بــرای نیــل بــه هــدف اســت و هــدِف روش تربیتــی تحویــل دادن یــک متربــی بــه 
جامعــه اســت به طوری کــه بــه تعبیــر امیرالمؤمنیــنg  بــرای زمــان خویــش صالحیــت داشــته 
ُهــم َمخُلوُقــوَن ِلزَمــاٍن َغیِر َزَماِنُکــم؛ آداب و رســوم خود  باشــد؛ »ال َتقِســُروا اوالَدُکــم َعَلــی آَداِبُکــم َفانَّ
را بــه فرزندانتــان تحمیــل نکنیــد، زیــرا آنــان بــرای زمانــی غیــر از زمان شــما آفریــده شــده  اند«)ابن 
ابــی الحدیــد، 1404ق، ج20: 267( و از آنجــا کــه زمان هــا و مکان هــا در برخــی  ابعــاد بــا یکدیگــر 
ــدا  ــاوت پی ــز تف ــا نی ــل های آن ه ــت نس ــرای تربی ــده ب ــه ش ــای به کارگرفت ــد، روش ه ــاوت دارن تف

ــود. ــر می ش ــد و متکامل ت ــط می یاب ــض و بس ــرده، قب ک

ــد  ــه می گوی ــود دارد ک ــی وج ــام چندپایان ــه ن ــی ب ــتم ها، مفهوم ــث سیس ــن، در بح ــر ای عالوه ب
اجــرای یــک روش واحــد در چنــد خانــواده ممکــن اســت نتایــج متفاوتــی بــه بــار آورد. بــه عبــارت 
دیگــر، ممکــن اســت اجــرای یــک روش تربیتــی در خانــواده ای نتیجه بخش باشــد، امــا در خانوادۀ 
دیگــر بــا شکســت مواجــه شــود)خوش خبــر، 1390: 30(؛ بنابرایــن، اتــکا بــه یــک روش، نــه تنهــا 
ــه نتیجــه ای مفیــد نمی شــود، بلکــه گاهــی عکــس آن اتفــاق می افتــد و  در همــۀ مــوارد منتــج ب
ــا  ــه غالب ــی متوج ــودآگاِه مترب ــتقیم، خ ــت غیرمس ــال دارد. در تربی ــه دنب ــی ب ــای تخریب پیامده
ــد  ــیار را دور می زنن ــن هش ــی، ذه ــتانۀ آگاه ــر آس ــای زی ــرا پیام ه ــود، زی ــم نمی ش ــال مفاهی انتق
ــن رو،  ــینند. از ای ــا می  نش ــمت باوره ــوند و در قس ــن می ش ــتانۀ درک وارد ذه ــر آس ــی زی و از جای
ــه گــزاره منتقــل شــده توســط متربــی  در ایــن روش تربیتــی، کم تریــن حالــت دفاعــی نســبت ب
صــورت می گیــرد و یکــی از بهتریــن روش هــا بــرای انتقــال گزاره هــای دینــی و ازجملــه نمــاز بــه 

دانش آمــوزان نوجــوان اســت کــه در ســنین بلــوغ قــرار دارنــد.

بررسی روش های تربیت غیرمستقیِم مناسک دینی از منظر روایاِت معصومانb با تأکید بر ترویج نماز
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3. روش های تربیت غیرمستقیم

بــا دقــت در منابــع اســالمی، یــک محــور روشــی بــرای ایــن  گونۀ تربیتــی قابل اســتخراج اســت 
کــه می تــوان آن را »هنــر« نــام نهــاد. هنــر، واژه ای اســت کــه معنــای واحــدی نــدارد و تعاریــف 
ــل10، 1392: 23-47؛ نبــوی،  ــه شــده اســت)ر.ک: پــوک و نیوئ متعــدد و متناقضــی از آن ارائ
1378: 48( و برخــی نیــز از تعریف ناپذیــری آن ســخن گفته انــد)ر.ک: کــرول11، 1393: 45(. 
معنایــی کــه در ایــن جســتار مــّد نظــر اســت، روش غیرمســتقیم بــرای بیــان مفاهیــم و حقایــق 
ــترده  ــیار گس ــه ای بس ــا، دامن ــن معن ــه ای ــری ب ــتانی، 12:1371(. روش هن ــت)ر.ک: بس اس
ــی،  ــون، پویانمای ــم، کارت ــری از فیل ــد بهره گی ــی مانن ــرد؛ روش های ــر می گی ــا را در ب از روش ه
تئاتــر، نقاشــی، خــط، مســابقه، معمــا، قصــه، شــعر، ســرود، خاطــره، اســتفاده از ضــرب المثل، 
ــه مــواردی چــون  لطیفــه، انصــراف ذهنــی و... را شــامل می شــود و در آموزه هــای اســالمی، ب
ــا  ــی، 1382ق، ج 8: 237( ی ــر زبانی12)مازندران ــای غی ــتفاده از حرکت ه ــا، اس تصویرپردازی ه
ــاره  ــتقیم15. .. اش ــر مس ــرزنش های غی ــی14، س ــح13، عمل گرای ــر صری ــِی غی ــای زبان حرکت ه
دارد. بــا توجــه بــه مباحــث قبــل، اینــک بــا اســتناد بــه روایــات، بــه برخــی از روش هــای تربیتــی 

ــم: ــتقیم می پردازی غیرمس

3-1. رفتار گرایی

ــورۀ  ــد در س ــت. خداون ــی« اس ــالمی، »عمل گرای ــای اس ــرار در آموزه ه ــای پرتک ــی از گزاره ه یک
ــَم  ــوا ِل ــَن آَمُن ِذی ــا الَّ َه یُّ

َ
ــا أ ــد: »ی ــد و می فرمای ــرزنش می کن ــل را س ــالِن بالعم ــف، قائ ــه ص مبارک

10.Grant Pooke & Diana Newall
112. Carroll Noel 

12. »ُکونُوا ُدَعاَۀ النَّاِس بَِغیِر بَِألِْسَنِتُکْم«: »مردم را با غیر زبان، ]به کارهای نیکو[دعوت کنید« )مجلسی، 1403ق، ج 5: 198( .
13. »َعُقویُۀ العقالِء التلویُح«: »عقوبت کردن عقالء با تلویح است«)تمیمی آمدی، 1410ق: 466(.

14. »ُکونُوا ُدَعاَۀ النَّاِس  بَِأْعَمالُِکْم «؛ مردم را با اعمالتان]به کارهای نیک[ فرا بخوانید)حمیری، 1413ق: 77(؛ نیز ر.ک: ابن فهد 
حلی، 1407ق: 139؛ حکیمی، 1380،ج 1: 210.

ا یَْبُلَغنَّ ِعنَدَک الِْکبَر أََحُدُهَما أَْو ِکاَلُهَما َفاَل تَُقل  15. برای نمونه می توان به آیۀ 23 سورۀ مبارکه اسراء اشاره کرد که می فرماید: إِمَّ
َُّهَما َقْواًل َکِریًما؛ هرگاه یکی از آنان یا دو نفرشان درکنارت به پیری رسند ]چنانچه تو را به ستوه آورند[  َما أُفٍ  َو اَل تَنْهْرُهَما َو ُقل ل لهَّ
به آنان اف مگوی و برآنان ]بانگ مزن و[ پرخاش مکن، و به آنان سخنی نرم و شایسته ]وبزرگوارانه [ بگو«)اسراء، 23(. این در حالی 

است که پیامبر   ، پدر و مادرش را در دوران طفولیت از دست داده بود)ر.ک: ابن هشام، 1375، ج1: 113- 114(. این سخن، 
از نگاه امام صادقg نیز مورد تایید است که فرمودند: بسیاری از خطابات قرآن به عنوان سرزنش پیامبر نازل شده ولی مقصود 

خداوند دیگران بوده اند)کلینی، 1407ق، ج 2: 631(.
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ــه آنچــه  ــر می گیــرد: عمــل ب ــوَن مــا ال َتْفَعُلون «)صــف، 2(. »عمل گرایــی، ســه گــزاره را در ب َتُقوُل
می دانــد؛ عمــل بــه آنچــه توصیــه می کنــد و عمــل بــه آنچــه امــر و نهــی می کند«)اعرافــی، 1396: 
ــل  ــی گســترۀ وســیعی را تحــت پوشــش قــرار می دهــد و مباحــث مختلفــی ذی 242(. عمل گرای
ایــن موضــوع قابــل بحــث اســت. چنان کــه ترویــج یــک معــروف یــا نهــی از یــک منکــر بــا عمــل 
نیــز در حیطــه آن قــرار دارد. در ایــن بــاره روایتــی از امــام صــادقg  آمــده اســت کــه فرمودنــد: 
»امیرالمؤمنیــنg  در خانــۀ خــود، اتــاق متوســطی را بــرای نمــاز اختصــاص داده بــود. در آخــر 
ــاق مــی آورد و نمــاز می خواند«)حــر  ــه آن ات ــه خــواب نمی رفــت، امــام او را ب شــب، اگــر طفلــی ب

عاملــی، 1409ق، ج 5: 295(.

ــه  ــودک ب ــردن ک ــان از ب ــداف ایش ــی از اه ــه یک ــد ک ــت می آی ــه دس ــن ب ــرت چنی ــیرۀ حض از س
ــه  ــا عمــل ایشــان ب ــود کــه فرزنــدش صــدای نمــاز را بشــنود و ب اتــاق مخصــوص عبــادت، ایــن ب
فرمــان خداونــد، بــه شــکل غیرمســتقیم بــا عبــادت الهــی آشــنا شــود. ایــن فعــل حضــرت، دعوت 
ــه یــک معــروف اســت و از آنجــا کــه مخاطــب ایــن دعــوت غیرمســتقیم کــودکان  غیرمســتقیم ب
ــُب   ــا َقْل َم ــد: »ِإنَّ ــه فرموده ان ــذارد چنان ک ــی می گ ــا باق ــان آن ه ــر ج ــری ب ــر ماندگارت ــد، اث بوده ان
ْلِقــَی ِفیَهــا ِمــْن َشــْی ٍء َقِبَلْتُه«16)ابن شــعبه حرانــی، 1404ق:70(.

ُ
ْرِض اْلَخاِلَیــِة َمــا أ

َ
اْلَحــَدِث  َکاأْل

عمل گرایــی از منظــر دیگــر، عمــل خــوِد مربــی بــه گفتــار خــود اســت. عمِل مربــی بــه گفتارهای 
ــوی  ــد و الگ ــرداری کن ــوز و. ..( از آن تصویرب ــا دانش آم ــد ی ــا متربی)فرزن ــود ت ــث می ش ــود باع خ
ــد نوعــی هماهنگــی  ــان آنچــه می بینــد و آنچــه می شــنود، بتوان ــد می خویــش قــرار دهــد. او بای
ایجــاد کنــد تــا از آشــفتگی ذهنــی در امــان باشــد و بتوانــد آمــوزۀ منتقــل شــده را بــه رفتــار تبدیــل 
ــه  ــی ب ــت گاه ــر اس ــل بهت ــا عم ــک ب ــار نی ــان دادن رفت ــادات، 1388، ج 2: 122( نش نماید)س
مترّبــی نیــز گوشــزد شــود تــا دو بخــش خــودآگاه و ناخــودآگاِه او را درگیــر کنــد و بهتــر بــر جــان وی 
بنشــیند. چنان کــه در روایــت فرموده انــد: » کار نیــک انجــام دهیــد و آن را بــه خانواده تــان یــادآور 
شــوید«)ابن حیــون مغربــی، 1385، ج1: 82(. چراکــه امــکان دارد گــزارۀ منتقــل شــده از طریــق 

فراینــد القــای غیرمســتقیم، تاثیــر بایســتۀ خــود را بــر جــای نگــذارد.

16.  دل نوجوان مانند زمین خالی است، هر آنچه در آن انداخته شود، می پذیرد.
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3-2. غرق کردن متربی در محبت خود

ــرد.  ــرار گی ــد مــورد توجــه ق ــر تربیــت بســیار بای ــی اســت کــه در ام ــی و محبــت از اصول مهربان
ــه کــودکان و  ــاره محبــت ب در ســیرۀ رســول اکــرم   و معصومــان دیگــر گزاره هــای فراوانــی درب
نوجوانــان وجــود دارد. امیرالمؤمنیــنg  از محبــت پیامبــر   در دوران کودکــی خــود چنیــن 
یــاد می کنــد: » او مــرا در حالی کــه کــودك بــودم، بــر روی دامــن خــود می نهــاد و بــر روی ســینه 
خویــش جــای مــی داد، مــرا در بســتر خــود نگهــداری می کــرد و بــه تــن خــود می چســبانید و بــوی 
ــت«)نهج  ــن می گذاش ــان م ــد و در ده ــذا را می جوی ــانید. غ ــن می رس ــام م ــه مش ــش را ب خوش

البالغــه، خطبــه قاصعــه: 192(. 

از پیامبــر اکــرم   روایتــی در بیــان اهمیــت محبــت بــه کــودکان بــا ایــن عبــارت نقــل شــده 
اســت: از مــا نیســت کســی کــه بــزرگ مــا را احتــرام نکنــد و بــه کوچــك مــا رحــم نورزد)فیــض 
کاشــانی، ج 3: 365(. همچنیــن در مقامــی از آن حضــرت نقــل شــده اســت کــه فرمــود: 
»خداونــد بــه خاطــر محبــت انســان بــه فرزنــدش بــه او رحمــت می کند«)حــّر عاملــی،1409ق، 
ــی،  ــال دارد)مجلس ــه دنب ــروی ب ــاداش اخ ــه پ ــر اینک ــت عالوه ب ــان و محب ج 15: 201(. احس
ــت و  ــی اس ــر مترب ــی ب ــذاِر مرب ــتقیِم تاثیرگ ــاِی غیرمس ــی از روش ه 1404ق، ج 102: 91( یک
ــر یافته هــای روان شناســان، هرچــه  ــد؛ بناب ــب را تأییــد می کن ــن مطل ــز ای تحقیقــات علمــی نی
ــر ارزیابــی می کننــد  ــه گوینــده داشــته باشــند، ارتبــاط را مثبت ت مخاطبــان نــگاه مثبت تــری ب
و احتمــال بیشــتری دارد کــه نگــرش خــود را مطابــق نظــر گوینــده تغییــر دهنــد، زیــرا از آنجــا 
ــرش  ــد، نگ ــگ باش ــان هماهن ــا احساساتش ــان ب ــد شناخت هایش ــعی می کنن ــان ها س ــه انس ک
خــود را بــه احتمــال زیــاد بــر حســب نگرش هــای کســانی کــه دوســت دارنــد تغییــر می دهنــد.

)داوودی و حســینی زاده، 1396: 242(. ایــن مســئله در روایــات اســالمی نیــز ُمهــر تاییــد 
خــورده اســت. چنان کــه فرموده انــد: »ُطِبَعــِت القلــوُب َعلــی ُحــبِّ َمــن أحَســَن َعلیهــا و ُبغــِض 
َمــن أســاَء اَلیَهــا؛ دل هــای آدمیــان به گونــه ای اســت کــه هــر کســی بــه آنــان نیکــی و مهربانــی 
ــر  ــد، از او بیزارند«)ح ــی کن ــدی و ناروای ــان ب ــه آن ــی ب ــر کس ــد و ه ــت می دارن ــد، وی را دوس کن

عاملــی، 1409ق، ج 16: 184(.

بررسی روش های تربیت غیرمستقیِم مناسک دینی از منظر روایاِت معصومانb  با تأکید بر ترویج نماز
)سید ابراهیم مرتضوی؛ زهره زارعی(



فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 1 . بهار1401

86

ــه  ــبت ب ــم نس ــت معل ــا محب ــواده ی ــن خان ــدان در بط ــه فرزن ــن ب ــت والدی ــر و محب ــن، مه بنابرای
دانش آمــوزان در مدرســه می توانــد زمینه ســاز جــذب آن هــا بــه ســمت نمــاز شــود. ایــن کشــش در 
صورتــی ایجــاد می شــود کــه والدیــن و معلمــان، خــود، اهــل نمــاز باشــند تــا مهــر و محبــت آن ها به 
مخاطبــاِن خــود ســبب شــود تــا از رفتارشــان الگوبــرداری کننــد و گرنــه مهــر و محبــت مربــی ای که 
خــود اهــل نمــاز نیســت، می توانــد بیشــتر ســبب دور شــدن مخاطبــان خــود از نمــاز شــود. پــس 
محبــِت مســبوق بــه عمل گرایــی، ثمــره اش تاثیــِر غیرمســتقیم در جــذب متربــی بــه نمــاز اســت. 
ایــن روش بــا روش توصیــه محبت آمیــز فرزنــد بــرای خوانــدن نمــاز تفــاوت دارد، زیــرا روش اخیــر 
از گونــه مســتقیم اســت امــا روش  گفتــه شــده یعنــی غــرق محبــت کــردن متربــی به دفعــات مکــرر 

غیرمســتقیم تاثیــر خــود را بــر جــای می گــذارد.

3-3. تکریم شخصیت متربی

تکریــم و احتــرام از روش هــای دیگــری اســت کــه به شــکل غیرمســتقیم، اثــر خــود را در انتقــال 
آموزه هــای دینــی و دینــدار کــردن فرزنــدان و دانش آمــوزان بــر جــای می گــذارد، امــا ایــن روش نیــز 
مســبوق بــه عمل گرایــِی مثبــِت مربــی اســت. تکریــم شــخصیت، نیــاز طبیعــی هــر انســانی اســت 
ــد  ــزۀ حــب ذات اســت کــه در طبیعــت وی نهــاده شــده و عالقه من و آن هــم به دلیــل وجــود غری
اســت دیگــران شــخصیت او را بپذیرنــد و گرامــی بدارند)قائمی امیــری، 1383: 258؛ اســماعیلی 

ــزدی، 1385: 259-258(.  ی

بــا احتــرام و تکریــم، بســتری عاطفــی فراهــم می شــود کــه زمینــه را بــرای نهادینــه شــدن عــزت 
و کرامــت در افــراد فراهــم ســاخته و هنجارهــای ارزشــی، انســانی و معنــوی در خانــواده و جامعــه 
جایــگاه متناســب خــود را بــاز یافتــه و گســترش می یابــد. پیامبــر   در ســخنی فرمــوده اســت: 
ــا آداب نیکــو معاشــرت کنید)متقــی  ــان ب ــا آن ــد و ب ــم کنیــد و گرامــی داری ــدان خــود را تکری فرزن
هنــدی  1409ق، ج 16: 456 (؛ بنابرایــن احتــرام و ارزش قائــل شــدن بــرای کــودک بــا توجــه بــه 
ــه مراتــب  احادیــث، تاثیــر بســزایی در یادگیــری و شــخصیت و جهت دهــی آینــده وی دارد کــه ب

عاقبــت بــه خیــری را به دنبــال خواهــد داشــت.

در روایــات زیــادی، از تکریــم و احتــرام نســبت بــه ُمترّبــی ســخن بــه میــان آمــده اســت چنان کــه 
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ــه ای برخــورد کنیــد کــه  ــان به گون ــا فرزندانت ــد: »ب از امیرمؤمنــانg  منقــول اســت کــه فرمودن
آن هــا خودشــان را کریــم و باشــخصیت بدانند«)آمــدی، 1410ق: 456(. ایــن تکریــم شــخصیت 
ــاد آن در فــراز و  در مدرســه و از ســوی معلــم نیــز بســیار نیــاز اســت. چنان کــه تاثیــرات بســیار زی
فــرود دانش آمــوزان در حکایــات واقعــی بازگــو شــده اســت. وقتــی فرزنــدی مــورد تکریــم والدیــن یــا 
دانش آمــوزی مــورد تکریــم معلــم خــود قــرار گیــرد، ســبب الگوبــرداری مربــی توســط وی می شــود 
و اگــر والدیــن و معلــم، خــود، اهــل نمــاز و عبــادت باشــند، در جــذب دانش آمــوز بــه ســمت نمــاز 

تاثیــر قابــل مالحظــه ای خواهــد گذاشــت. 

3-4. بی اعتنایی و کم توجهی

 یکــی دیگــر از روش هــای تربیــت غیرمســتقیم، کم توجهــی و بی اعتنایــی و قهــر کــردن 
کوتاه مــدت بــه وقــِت انجــام دادن کارهــای منکــر اســت. در روایــت آمــده اســت که کســی از دســت 
پســرش نــزد امــام کاظــمg  گلــه کــرد. حضــرت فرمــود: او را نــزن، از او دوری کــن ولــی دوری و 

ــی، 1404ق، ج 104: 99(.  ــول نکشد«)مجلس ــو ط ــر ت قه

علــت توصیــه بــه قهــر موقــت و کوتاه مــدت بــه ایــن خاطــر اســت کــه طوالنــی شــدن قهــر نه تنهــا 
ــار تربیتــی مثبــت نــدارد، بلکــه ســبب بیشــتر شــدن شــکاف میــان مربــی و متربــی می شــود.  ب
اگــر فرزنــد یــا دانش آمــوزی نمــاز نمی خوانــد، والدیــن یــا معلــم می تواننــد موقــت نســبت بــه او 
سرســنگین و بی اعتنــا باشــند و علــت ایــن بی اعتنایــی را نیــز به گونــه ای بــه او بفهماننــد تــا بدانــد 
کــه به خاطــر کــدام رفتــارش بــا او این گونــه رفتــار می شــود. درواقــع، در ایــن زمینــه بایــد از روش 
تلفیقــی »مســتقیم- غیرمســتقیم« بهــره بــرد تــا متربــی بــه علــِت رفتــار تربیتــی متربــی پی ببــرد و 
ســعی در اصــالح رفتــار خویــش کنــد. مثــال اگــر متربــی تــارک نمــاز اســت، بی اعتنایــی در برخــی 
مــوارد مخصوصــا زمانــی کــه خواســته ای از مربــی دارد، می توانــد کارســاز باشــد. در واقــع در بحث 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر نیــز بــی توجهــی بــه شــخص گناهــکار یکــی از روش هــای مقابله با 
افــراد اســت کــه ممکــن اســت بــه نتیجــه مطلــوب برســد. متربــی و والدیــن می تواننــد ایــن روش را 
روی کــودک انجــام دهنــد کــه نمــازش را ادا کنــد و ایــن بی توجهــی نبایــد بــه درازا بکشــدکه اثــرات 

بــد خــود را خواهــد گذاشــت.
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3-5. قصه پردازی

بخـش ناخـودآگاه ذهـن تحـت تاثیـر القائات مثبـت، در نقش هـای مثبت ظاهـر می شـود و همان 
چیـزی را در صحنـه عمـل پیـاده می کنـد کـه در بـاور نهفتـه او ثبـت شـده اسـت)ر.ک: اریکسـون، 
1375: 28(. قصه پـردازی و ترسـیم و تصویرسـازی زیبـا از نمـاز در قالـب قصـه سـبب می شـود تـا 
محرک هـای زیرآسـتانه ای17، نماز را به عنوان پدیده ای خوشـایند در کنـج ناخودآگاه ذهن ثبت کنند 
و ایـن مسـئله در سـنین باالتـر بـه تدریـج خود را بـروز می دهـد و فرد را به سـمت نماز سـوق می دهد. 

ــتانی  ــه داس ــه 208 قطع ــه چنان ک ــرار گرفت ــد ق ــورد تاکی ــیار م ــز بس ــرآن نی ــردازی در ق قصه پ
دربــارۀ موضوعــات مختلــف در ایــن کتــاب آســمانی آمــده و 63 ســوره از آن حــاوی قصه ای اســت؛ 
یعنــی بیــش از نیمــی از ســوره های قــرآن بــا قصه پــردازی بــه انتقــال پیــام خــود پرداخته انــد و ایــن 
مســئله نشــانۀ اهمیــت بســیار زیــاد آن اســت. به وســیله قصــه و داستان ســرایی می تــوان کــودک 
را تربیــت کــرد و بــا ایــن روش، عملــی را به صــورت غیرمســتقیم در ذهــن کــودک رشــد داد و او را بــه 

آن ســمت ســوق داد و از نتایــج خــوب آن کار، کــودک را آگاه کــرد.

3-6.  اجبار و تحمیل نکردن

یکـی دیگر از روش های غیرمسـتقیم برای دعـوت به معروف، تحمیل نکردن آن معروف به متربی 
اسـت. در روایات نیز به این مسـئله اشـاره شـده اسـت. چنان که از امیرالمؤمنینg  منقول اسـت 
ُهم َمخُلوُقـوَن ِلزَماٍن َغیـِر َزَماِنُکم؛ آداب و رسـوم  کـه فرمودنـد: »ال َتقِسـُروا اوالَدُکـم َعَلـی آَداِبُکم َفانَّ
خـود را بـه فرزندانتـان تحمیل نکنید، زیـرا آنان برای زمانی غیر از زمان شـما آفریده شـده  اند«)ابن 
ابـی الحدیـد، 1404ق، ج20: 267(. اجبـار فرزندان به نماز جماعت یا اجبـار فرزندان به نماز اول 
وقـت، سـبب دلزدگـی آنـان از نماز می شـود و نه تنهـا جاذبه  ایجـاد نمی کند بلکه دافعـه نیز ممکن 
اسـت به دنبال داشـته باشـد.  به طـور معمول، هر عملی کـه در آن اجبار وجود داشـته باشـد، برای 
شـخص به سـختی پیـش مـی رود و لذتـی نخواهـد داشـت. نمـاز کـه امـری عبـادی اسـت بایـد در 
نهـاد کـودک به صـورت خودجـوش باشـد و مربی و پدر مـادر باید کـودک را بتوانند به وسـیله برخی 
اعمـال تشـویقی و جـاذب، بـه سـمت نماز جذب کنند. شـایان ذکر اسـت کـه در برخی روایـات، از 

17. Subliminal stimuli
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»کتک زدن کودک برای امر به نماز«18 سـخن گفته شـده اسـت. این شـیوه برفرض قبول، روشـی 
مسـتقیم محسـوب می شـود و چنان کـه در خـوِد روایـت نیـز آمـده اسـت، در همـۀ سـنین قابلیـت 
اجرایـی نـدارد، اگرچـه دسـتور به ضـرب برای مناسـک دینی، بـا آداِب تربیتی ائمـهb همخوانی 

ندارد)ن.ک: مجلسـی، 1403ق، ج 101: 99(.

3-7. تغییر چهره

بــروز و ظهــور خرســندی یــا ناخرســندی در چهــره و بهره گیــری از ســکوت بــه  جــای پاســخ دادن 
صریــح بــه هــر دلیلــی کــه باشــد، یکــی از ابزارهــای بیانــی و از انــواع هنــری و از مصادیــق روش 
غیرمســتقیم محســوب می شــود. تغییــر چهــره می توانــد جــاذب یــا دافــع باشــد؛ یعنــی گاهــی 
بــرای تشــویق بــه عمــل معــروف و گاهــی جهــت بازداشــتن از عمــل منکــر می تــوان از آن اســتفاده 
ــه  ــه کار رود ک ــد ب ــی ای می توان ــارۀ مترب ــر« درب ــی و قه ــد روش »بی اعتنای ــن روش مانن ــرد. ای ک
تارک الصــاله اســت یــا اینکــه بــا لبخنــد بــر لــب آوردن و نشــان دادن حــس رضایــت از نمازخوانــی 

متربــی، می تــوان او را بیشــتر بــه امــر نمــاز تشــویق کــرد.

3-8. استفاده از شعر

یکــی از ابزارهــای هنــری بــرای پــرورش غیرمســتقیم متربــی، بهره گیــری از شــعر اســت.»فاطمه 
  gرا می رقصانــد و می خوانــد: حســن جــان! ماننــد پــدرت علــی  gفرزنــدش حســن زهــرا
بــاش. حــق را آشــکارا بیــان کــن و خــدای منــان را پرســتش کــن و بــا شــخص کینه تــوز دوســت 

مباش«)ابــن شــهر آشــوب، 1379ق،ج3: 389(.

ــره  ــدش به ــه فرزن ــی ب ــای دین ــال آموزه ه ــرای انتق ــرا از دو روش ب ــرت زه ــا، حض در اینج
ــص ابَنَهــا( و دیگــری بهره گیــری از  می گیــرد؛ یکــی رقصانــدن فرزنــدش اســت)َکاَنت َفاِطَمــُة ُترِقّ
شــعر اســت. امــروزه بــا اســتفاده ازکتاب هــای شــعر و قصــه، کــودک را تربیــت غیرمســتقیم و او را به  
ســمت نمــاز و کارهــای مثبــت دیگــر رهنمــون می کننــد. درواقــع بــا زبــان خــود کــودک در قالــب 

شــعر بــه آن هــا آمــوزش می دهنــد کــه ایــن روش نیــز آثــار مطلوبــی خواهــد داشــت.

اَلِۀ َو ُهْم أَبَْناُء َسْبٍع َو اْضِربُوُهْم َعلَیَها َو ُهْم أَبَْناُء َعْشٍر «؛ آن ها را در هفت سالگی به نماز امر کنید و در10 سالگی  18. »ُمُروُهْم بِالصَّ
بزنید«)مجلسی، 1403ق، ج 85: 133(.
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3-9. اشکال هندسی و نقاشی 

یکــی دیگــر از روش هــای غیرمســتقیم بــرای انتقــال آموزه هــای دینــی، بهره گیــری از اشــکال 
هندســی و نقاشــی اســت. در حدیــث صحیحــی از جابــر نقــل شــده اســت کــه »نــزد پیامبــر بودیــم 
و ایشــان یــک خــط کشــیدند و ســپس دو خــط در ســمت راســت آن کشــیدند و ســپس دو خــط در 
ســمت چــپ آن کشــیدند و ســپس دســت خــود را بــر روی خــط میانــی گذاشــتند و فرمودنــد: ایــن 
راه خداســت و ایــن راه هــای دیگــر، راه هایــی هســتند کــه بــر روی هــر یــک از آن ها شــیطانی اســت 
کــه بــه ســوی آن دعــوت می کند«)ابــن ماجــه، ج 1: 6(. توضیــح مفاهیــم دینــی و ملموس ســازی 
آن هــا بــا اشــکال ســاده هندســی در حّد ســواد مردمــان آن زمان، یکــی از ابزارهــای هنــری و از نوع 
تربیــت غیرمســتقیم تلقــی می شــود کــه پیامبــر   از آن بــرای جــدا کــردن راه خــدا و راه شــیطان 
و نشــان دادن صــراط مســتقیم بهــره بــرده اســت. ایــن روش می توانــد توســط معلــم در کالس یــا 
والدیــن در خانــه اســتفاده شــود؛ بــا کشــیدن اشــکال هندســی یا نقاشــی در تختــه و ترســیم عمِل 
ــه عنــوان هــدف  ــا ب ــه کمــال و ســعادت می رســاند ی عبــادِی نمــاز به عنــوان پلــی کــه انســان را ب
ــل  ــن عم ــت، ای ــده اس ــاز آم ــرای نم ــی ب ــای دین ــه در آموزه ه ــی ک ــر گزاره های ــز دیگ ــت و نی خلق

عبــادی در ناخــودآگاه دانش آمــوز وارد شــود. 

3-10. حرکت نمایشی

حرکـت نمایشـی از دیگر روش های غیرمسـتقیم اسـت کـه مصداق امـروز آن را می توان »رسـانه« 
نام نهاد. در روایت اسـت که»روزی امام حسـین g  و امام حسـن g  مردی را دیدند که اشـتباه 
وضـو می گرفـت؛ از ایـن رو شـروع بـه دعـوای ظاهـری نموده و هـر یك به دیگـری گفت: تـو وضو را 
درسـت انجـام نمی دهـی. بدین گونـه توجـه پیرمـرد را بـه خود جلـب نمـوده و گفتنـد: ای پیرمرد! 
هـر یـك از مـا وضـو می گیریـم و تو داوری کـن. پـس از آنکه هر دو وضـو گرفتند، پیرمـرد که متوجه 
اشـتباه خود شـده بود، گفت: وضوی شـما درسـت اسـت ولیکن این پیرمرد نادان تاکنون درسـت 

وضـو نمی گرفـت و اکنون آن را از شـما آموخت«)مجلسـی، 1403ق، ج10: 89(.

در ایـن قضیـه، حسـنینg  بـه جـای اینکه به نزد پیرمـرد بروند و مسـتقیم نحوۀ وضـو گرفتن را 
بـه او تعلیـم دهنـد، بـا یک حرکت نمایشـی نحـوۀ گرفتن وضـوی صحیح  را  بـه  او یـاد  می دهند.
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ــرای انتقــال آموزه هــای دینــی و تعلیــم  اســتفاده از فضــای مجــازی، الکترونیــک و دیجیتــال ب
ــرد.  ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــن دوران بای ــه در ای ــت ک ــی اس ــای خوب ــه ظرفیت ه ــا، ازجمل آن ه
ــق  ــه مصادی ــت ک ــواردی اس ــه م ــا و. .. ازجمل ــه ای، فیلم ه ــای رایان ــون، بازی ه ــی، کارت پویانمای
ــتانه  ــای زیرآس ــه پیام ه ــه ب ــا توج ــد و ب ــمار می آی ــی به ش ــت نمایش ــعه یافته حرک ــروزی و توس ام
آگاهــی، در گــذر زمــان و به تدریــج می توانــد شــخصیت فــرد را بــه شــکل کامــل تحــت تاثیــر قــرار 
دهــد و انســانی دینــدار را بــه انســانی بی دیــن و انســانی بی دیــن را تبدیــل بــه انســان دین مــدار 
ــن مســئله بیــش از پیــش در  ــر شــدن اســتفاده از رســانه ها، ای ــه فراگی ــا توجــه ب ــد. ب ــل کن تبدی

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــا بای ــط خانواده ه ــه ها و محی مدرس

3-11. هدیه دادن و تشویق 

هدیــه  دادن، از دیگــر روش هــای غیرمســتقیم اســت کــه در انتقــال مفاهیــم دینــی بــه متربــی 
ــُب  ــَة َتْذَه ــِإنَّ اْلَهِدیَّ ــوا َف ــاَدْوا َتَحابُّ ــد: »َتَه ــد   می فرماین ــرت محم ــت. حض ــر اس ــیار موث بس
ــود،  ــر ش ــه یکدیگ ــما ب ــان ش ــت می ــاز محب ــا زمینه س ــد، ت ــه دهی ــر هدی ــه یکدیگ ــن ؛ ب َغاِئ ِبالضَّ
پــس به درســتی کــه هدیــه دادن کینه هــا را از بیــن می برد«)کلینــی، 1344، ج 5: 144(. از 
    ــه ــه نقــل شــده اســت کــه نمــاز را در محضــر رســول الّل ــا جابربــن عبدالّل امــام حســنg  ی
ــا مقــداری  ــه مــا فرمــود: »صبــر کنیــد، کــوزه ای ب ــدم. همین کــه آن حضــرت ســالم داد، ب خوان
حلواســت« آن گاه بــرای تقســیم آن از جــا بلنــد شــد و بــه هــر کــس مقــداری حلــوا مــی داد تــا اینکه 
بــه مــن رســید. مــن کــودک بــودم. آن حضــرت انگشــتی حلــوا بــه مــن خورانــد، ســپس فرمــود: 
»بــاز هــم بدهــم؟« گفتــم: آری! آن حضــرت انگشــتی دیگــر بــه خاطــر خردســال بودنــم بــه مــن 

خوراند«)طبســی،1۳7۳(.

ــوا  ــود، حل ــوۀ خ ــه ن ــد و ب ــش می کن ــوا پخ ــزاران حل ــن نمازگ ــر   بی ــوق، پیامب ــت ف در حکای
می خورانــد. ایــن کار حضــرت نوعــی هدیــه دادن غیرمســتقیم بــرای تشــویق بــه نمــاز اســت، زیــرا 
حضــرت می توانســت حلــوا دادن را در غیــر نمــاز نیــز انجــام دهــد امــا بــا انجــام ایــن کار هنــگام 
ــنین)علیهما  ــات، حس ــی روای ــاس برخ ــر اس ــت. ب ــرده اس ــره ب ــتقیم آن به ــد غیرمس ــاز، از ُبع نم
الســالم(  هنــگام نمــاز خوانــدن پیامبــر    در کنــار او می ایســتادند و در انجــام اعمــال نمــاز بــه 
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پدربــزرگ خــود تأّســی می جســتند. آن حضــرت نیــز پــس از نمــاز، آنــان را نــوازش می کــرد و بــر 
پــای خــود می نشــاند و بــه نوعــی مشــّوق آنــان در ادای نمــاز بود)مجلســی1354، ج 10: 305(. 
پیامبــر   بــا ایــن عمــل بــه آن هــا نشــان مــی داد کــه از رفتارشــان خشــنود گشــته و ایــن نــوازش 
و توجــه بــه ســبب عمــل آن هــا بــوده اســت و آن هــا بــا دریافــت ایــن نــوع رفتــار از پیامبــر   بــرای 
انجــام نمازهــای بعــدی مــورد تشــویق قــرار خواهنــد گرفــت که ایــن نیز نوعــی تربیت غیرمســتقیم 

ــد. ــوب می ش محس

3-12. تمثیل و تشبیه

تمثیــل از دیگــر روش هایــی اســت کــه در روش غیرمســتقیم اســتفاده می شــود. در روایتــی از 
ــودم، او شــاخه  ــر درختــی نشســته ب ــا ســلمان فارســی زی ابوعثمــان منقــول اســت کــه گویــد: ب
خشــکی را گرفــت و تــکان داد. همــه برگ هایــش فــرو ریخــت. آن گاه بــه مــن گفــت: نمــی پرســی 
چــرا چنیــن کــردم؟ گفتــم: چــرا ایــن کار را کــردی؟ در پاســخ گفــت: یــك وقــت زیــر درختــی در 
محضــر پیامبــر    نشســته بــودم، حضــرت شــاخه خشــك درخــت را گرفــت و تــکان داد. تمــام 
ــن کار را انجــام دادم؟  ــرو ریخــت. ســپس فرمــود: ســلمان! ســوال نکــردی چــرا ای برگ هایــش ف
گفتــم: منظورتــان از ایــن کار چــه بــود؟ فرمــود: وقتــی کــه مســلمان وضویــش را به خوبــی گرفــت، 
ــه را به جــا آورد، گناهــان او فــرو می ریــزد، همچنــان کــه برگ هــای ایــن  ســپس نمازهــای پنچ گان

ــی، 1403ق، ج 82: 319(. ــرو ریخت«)مجلس ــت ف درخ

ــد: »در  ــود فرمودن ــاب خ ــه اصح ــاب ب ــه خط ــت ک ــده اس ــر   آم ــری از پیامب ــی دیگ در روایت
خــواب چیزهــای عجیبــی دیــدم. اصحــاب گفتنــد: یــا رســول اللــه چــه دیــدی؟ فرمــود: مــردی از 
مســلمانان را دیــدم کــه عــذاب قبــر او را فراگرفتــه بــود. وضویــش آمــد و مانــع عذابــش شــد. مــردی 
از مســلمانان را دیــدم کــه مالئکــه عــذاب او را احاطــه کــرده بودنــد، نمــازش آمــد و مانــع مالئکــه 
ــی  ــا بیان ــین، ب ــت پیش ــد روای ــز مانن ــت نی ــن روای ــه، 1376: 231(. در ای ــد«)ابن بابوی ــذاب ش ع
تمثیلــی، بــه شــکل غیــر مســتقیم بــه نمــاز و وضــو تشــویق شــده اســت. روش هــای غیرمســتقیم 
بــرای انتقــال و تعلیــم آموزه هــای دینــی مــوارد زیــادی را دربرمی گیــرد کــه در ایــن مقالــه با اســتناد 

بــه متــون روایــی، بــه برخــی از آن هــا پرداختــه شــد.
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نتیجه گیری

تربیــت غیرمســتقیم، گونــه ای از تربیــت اســت کــه با هــدِف پایایــی و پویایــی آموزه هــای دینی در 
وجــود متربــی، گزاره هــا را در فراینــِد القای»پیام هــای زیرآســتانه آگاهــی«، بــه بخــش ناخــودآگاِه 
ذهــِن و ضمیــر ناخــودآگاه او منتقــل می کنــد کــه ثمــرۀ بهره گیــری از ایــن روش، پــرورش انســانی 
پویاســت کــه عالقه منــدی بــه دیــن را در ســنین باالتــر نیــز حفــظ می کنــد و بــا بــاور بــه آموزه هــای 
دینــی مســیر زندگــی خــود را طــی می کنــد. ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه وجــود الیه هــای پنهــان 
شــخصیتی در انســان و نیــز بــا مــّد نظــر قــرار دادن مســئله دگرســانی، روزآمدســازی و چندپایانــی 
بــودِن فراینــد تربیــت، بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه خداونــد متعــال و پیشــوایان اســالم بــرای 
ــا  ــه ب ــر اینک ــت، عالوه ب ــی از آن هاس ــز یک ــاز نی ــه نم ــی ک ــای دین ــازی آموزه ه ــال و ملکه س انتق
گفتــار صریــح و مســتقیم، بــه متربــی امــر یــا ســفارش می کردنــد، از روش غیرمســتقیم نیــز کــه در 
تعریــف کلــی، متکــی بــر هــر حرکــت غیرزبانــی و ناخــودآگاه اســت، بهــره می بردنــد. الگوبــرداری 
از ایــن ســیره، اهمیــت به کارگیــری روش غیرمســتقیم در خانــواده را بــرای ســوق دادن فرزنــدان 
ــبیه،  ــل و تش ــتفاده از تمثی ــد اس ــی مانن ــای مختلف ــا راهکاره ــه ب ــد ک ــان می ده ــاز نش ــه نم ب
بی اعتنایــی و کم توجهــی، تکریــم شــخصیت، تحمیــل نکــردن گــزاره، تغییــر چهــره، نمایــش و 
ــردازی،  ــه ابعــاد رفتــاری، بهره گیــری از شــعر، قصه پ ــه  دادن، توجــه ب رســانه، تصویرســازی، هدی
نقاشــی و اشــکال هندســی و. .. قابــل تحقــق اســت. بــا ایــن حــال، برای تاثیــر مضاعــف روش های 
غیرمســتقیم بهتــر اســت گاهــی مواقــع، آمــوزه منتقل شــده از طریــق غیرمســتقیم، بــرای متربی 
بــا بیانــی مســتقیم نیــز بازگــو شــود. اســتفاده از روش هــای غیــر مســتقیم در امــر تربیــت می توانــد 
آثــار مثبــت فراوانــی بــر متربیــان بــر جــای بگــذارد و زمینــۀ خوبــی را بــرای تشــویق بــه امــر نمــاز و 

پایدارســازی آن در وجــود متربیــان فراهــم ســازد.
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