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چکیده
هــدف این پژوهــش طراحی الگــوی مفهومی 
اســت.  اســام  از منظــر  تلقیــن  تربیتــی  روش 
روش پژوهــش تحلیــل محتوای کیفی اســت 
و از روش اســتراتژی داده بنیاد اســتفاده شده 
گــردآوری و  آیــات و احادیــث مرتبــط  اســت. 
کدگــذاری شــد. بــا تعییــن مفاهیــم و ارتبــاط 
بین آنها، از مفاهیم اســتخراج شده به عنوان 
اســتفاده  الگــو  طراحــی  بخــش  در  کــد  یــک 
شــد. یافته هــای پژوهــش نشــان می دهــد در 
بــدون  روش  ایــن  چنان کــه  تربیــت،  فراینــد 
گاهانه مورد  لی و نا آ پشــتوانه فکــری، اســتدال
اســتفاده قــرار گیــرد، آســیب زا خواهد بــود و از 

Abstract
The purpose of this research is designing 
the conceptual Pattern of Educational 
Mothod of induction from the Perspective 
of Islam. The way of research here is 
qualitative and uses data- based theoretical 
Strategy.In this study, the collected verses 
and hadiths about the educational method 
were encoded according to the Islamic 
strategy, then it’s tried to analyse the data 
based on the above mentioned research 
methodogy. The results of the research 
show that in the process of education, this 
method can be used from both harmful 
and desirable aspects, and each of these 
aspects has special educational effects that 
can be used to achieve educational goals 
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مقدمه
پدیده های  بهتر  هرچه  کاوی  وا و  تحلیل  به  منجر  مناسب،  نظری  الگوی  از  بهره گیری 
کید  تأ با  که هرکدام  تربیتی می شود. در مسائل تعلیم و تربیت نظریات مختلفی وجود دارد 
در  که  است  دلیل  این  به  می پردازند.  تربیتی  موضوعات  بررسی  به  مختلف،  مفروضات  بر 
مورد مسائل و مشکات تربیتی تحلیل های مختلفی صورت گرفته است)قائمی مقدم،۱۳90، 
گاهی از اسباب و وسائلی که بتواند به گونه ای سریع و آسان انسان را در رسیدن به  ص۱4(. آ
اهدافش یاری رساند، ضروری است. به  عبارت دیگر، اتخاذ روش های مناسب با اهداف از 
را به اتخاذ روش ها و شیوه های  شرایط توفیق در انجام هرکاری است. اسام، پیروان خود 
یَس الِبّرُ 

َ
درست در انجام کارها توصیه کرده است، خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: »َول

ُتفِلُحوَن  م 
ُ

ک
َّ
َعل

َ
ل الّلَه  قُوا 

َ
َواّت َبواِبها 

َ
أ الُبُیوَت ِمن  َوأُتوا  َقی 

َ
اّت َمِن  الِبّرَ  َولِکّنَ  ُظُهوِرَها  الُبُیوَت ِمن  َتأُتوا  َن 

َ
ِبأ

کار ناشایسته  )بقره: ۱89(؛ نیکوکاری بدان نیست که از پشت دیوار به خانه درآیید)چه این 
تفسیر  در  شوید«.  داخل  آن  »راه«  از  کاری  هر  در  و  باشید   پارسا  که  است  آن  نیکی  است(، 
از راه خودش  را  کاری  ؛ هر  َبواِبها 

َ
أ الُبُیوَت ِمن  أوُتوا  آیه فوق، امام محمد باقر؟ع؟ فرمودند: » 

و  رفتارها، حالت ها  ایجاد  به  تنها  تربیت  انجام داد« )طباطبایی، ۱۳90، ج۳، ص80(.  باید 
تربیت  مفهوم  در  نیز  آنها  ایجاد  نحوه  بلکه  نمی شود،  محدود  افراد  در  معینی  نگرش های 
ملحوظ است. ماحظه های روشی را نمی توان از مفهوم تربیت بر کنار دانست. مفهوم تربیت 

ایــن  از  ســوی دیگــر، چنان چــه در اســتفاده 
ل ها و نــکات جدیــد به صــورت  روش اســتدال
گاهانه بیان شــود، باورســاز و مطلوب است.  آ
بدیــن ترتیــب این روش می توانــد از دو جنبه 
آســیب زا و مطلــوب مورد توجه قــرار گیرد و هر 
یــک از ایــن جنبه هــا تأثیــر ات تربیتــی ویــژه 
دارد کــه متناســب با شــرایط و مراحــل تربیت 
می تــوان بــرای نیل بــه اهداف غایــی تربیت 

بهره جست.
تلقیــن،  تربیتــی،  روش  الگــو،  واژه هــا:  کلیــد 

داده بنیاد.

in accordabce with the conditions and 
stages of education. Also, if this method 
is used without intellectual and reasoning 
support, it will be harmful. And, on the 
other hand, if it is consciously expressed in 
the use of this method, the arguments and 
points are believed and desirable.In this 
regard, such a method can be considered 
from both harmful and desirable aspects, 
and each of them has special educational 
effects that can be used in accordance with 
the conditions and stages of education to 
achieve the ultimate goals of education
Keywords: pattern, Educational Method, 
Induction, Grounded Theory
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آن قدر انعطاف پذیر نیست که ما را از لحاظ روشی، محدود به حدودی نکند )باقری،۱۳8۶، 
ص۶۲(. بدین ترتیب به همان میزان که برنامه ریزی برای تربیت ضروری است و کسانی باید 
به نحو مثبت مشخص کنند که در پی ایجاد چه تغییراتی در افراد هستند؛ آسیب شناسی در 
منفی  جنبه  آسیب شناسی  است.  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  نیز  تربیتی  روش های  و  تربیت 
این حرکت است که در آن، توجه معطوف به آسیب ها است. آسیب های تربیت نیز، دستیابی 
رو شناخت جنبه های منفی در جریان  این  از  با مشکل مواجه می کند.  را  تربیتی  به اهداف 
تربیت، کم بهاتر از شناخت جنبه های مثبت نیست. در قلمرو تعلیم و تربیت برای به فعلیت 
رساندن استعدادهای انسان، مکاتب مختلف تربیتی روش های متفاوتی را عرضه می کنند. 
در این میان، دین اسام نیز روش های مخصوص به خود را دارد )باقری،۱۳8۲، ص۳7(. 
قرار  استفاده  مورد  گونی  گونا روش های  انسان ها،  تربیت  برای  اسامی،  تربیت  فرایند  در 
می گیرد. بهره گیری از روش تربیتی تلقین در تربیت اجتناب ناپذیر است. بدین ترتیب یکی 
از روش های که می تواند ما را در نهادینه سازی آموزه های دینی یاری کند، »تلقین« است که 
عنصر محوری آن، ایجاد باور به حقانیت آموزه های دینی از طریق تکرار می باشد. آنچه در 
ارتباط با روش تربیتی تلقین، مسئله و محل بحث است، چگونگی بهره گیری از این روش و 
کنون مورد بحث  شناخت جنبه های آسیب زا و مطلوب این روش است. در این میان، آنچه تا
گفته شده  کمتر سخن  واقع شده است، جنبه مثبت و ایجابی بوده است و از جنبه ناصواب 
است. حال با استناد به آموزه های دینی )قرآن و احادیث(، هدف نوشتار حاضر طراحی الگوی 
مفهومی روش تربیتی تلقین از منظر اسام است. از این رو، ضمن بررسی مبانی نظری روش 
تربیتی  راهبرد پژوهشی داده بنیاد دیدگاه اسام، در مورد روش  از  با استفاده  تلقین،  تربیتی 

تلقین و الگوی مفهومی روش تربیتی آن از دیدگاه اسام تحقیق و تفحص خواهد شد.

وهش وش پژ ر
با  که  دارد  کیفی  تحقیق  به  گرایش  استراتژی  این  است.  داده بنیاد  تحقیق  این  استراتژی 
همکاری گلیسر و استراوس رشد و توسعه یافته است )خان محمدی،۱۳89، ص۱7(. استراتژی 
تئوری )مفهوم سازی( داده بنیاد، نوعی روش شناسی عمومی برای تدوین تئوری هایی است 
نهایی  هدف  دارد.  ریشه  نظام مند  به صورت  شده  تحلیل  و  شده  گردآوری  داده های  در  که 
که به صورت  ارائه تبیین های جامع تئوریک درباره یک پدیده خاص است  این استراتژی، 
این  در  ص۳(.   ،۱۳87 فر،  )دانایی  می شود  حاصل  خاص  پدیده  آن  مطالعه  از  استقرایی 
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استراتژی پژوهش سه فرایند مشخص وجود دارد که رویه های نمونه گیری نوعأ بر اساس آنها 
گذاری  کد  گذاری محوری و  کد  گذاری باز،  کد  انتخاب می شوند. این سه فرایند عبارتند از: 
آسیب شناسی  الگوی  طراحی  تحقیق  این  اصلی  هدف  ص۱7(.   ،۱۳89 )باقری،  انتخابی 
با  آیات و احادیث مرتبط  ابتدا  از دیدگاه اسام است. برای این منظور،  روش تربیتی تلقین 
و  قرآن  داده ها،  آوری  جمع  منبع  تحقیق،  این  در  شد.  آوری  جمع  و  شناسایی  مذکور  روش 
احادیثی بوده که از حیث سند، معتبر بوده است. نخست مجموعه ای از مضامین اولیه طی 
فرایند کدگذاری باز گردآوری شده و از درون آن مقوله هایی استخراج گردید. سپس در مرحله 
در  و  شدند  تعیین  کدگذاری  نمونه های  قالب  در  مقوله ها  میان  پیوند  محوری،  کدگذاری 

مرحله کدگذاری انتخابی یکایک اجزای مدل مفهومی تشریح گردید. 

وهش پیشینه پژ
گاهی دقیق و عمیق از معارف اسامی و بهره گیری از آن در پژوهش، بازنگری و بومی سازی  آ
امری،  هر  به  پرداختن  است.  برخوردار  ویژه ای  جایگاه  از  انسانی  علوم  مسائل  و  مبانی 
کرد و  انتخاب  با دقت  را  راه های آن  را دارد، تربیت نیز چنین است؛ باید  روش خاص خود 
به درستی اجرا نمود. این مطلب در اندیشه های پرورش کاران، متفکران و نیز نتایج تحقیقات 
پژوهشگران هویداست. نتایج تحقیقات باقری )۱۳8۲(، عبداللهی و موسوی نسب )۱۳9۳(، 
خدایاری شوطی و همکاران )۱۳9۳(، شمخانی و همکاران )۱۳9۳(، دانش )۱۳89(، کریمی 
)۱۳9۳(، موسوی )۱۳9۲(، حیدری و نصربختیاری )۱۳88(، قاسم پور و جعفری )۱۳88(، 
کریمی )۱۳9۶( در ارتباط با روش  اسمیعلی و علی پور )۱۳97(، زارعان و موسوی )۱۳94( و 
گردآوری دیدگاه های مختلف در  که آنها در صدد بودند تا با  تربیتی تلقین بیانگر آن است، 
با  و  آید  فراهم  تلقین  مفهوم  تحلیل  و  بازاندیشی  برای  فرصتی  آنان،  بررسی  و  تلقین  مورد 
رویکرد دینی روش تربیتی تلقین و جنبه های اقوال و افعال و نیز تلفیق قول و فعل انسان 
گیرد. همچنین نقش روش تربیتی تلقین در دستیابی به اهداف تربیتی را  مورد بررسی قرار 
می کنند.  بیان  تربیتی  نظام  در  را  آن  ضرورت  و  اهمیت  و  داده اند  قرار  بررسی  و  توجه  مورد 
تربیت  روش های  تبیین  ضمن  فوق،  اندیشمندان  مشابه  دیدگاهی  با   )۱۳90( مقدم  قائمی 
و  آرمان  تحقق  ضامن  به عنوان  تربیتی  روش های  بیان  با  اسامی،  تربیت  منظر  از  آسیب زا 
کاربرد درست آنها را مورد توجه قرار داده است.  اهداف تربیتی، شناخت و انتخاب صحیح و 
گوار این روش ها، در متربی  همچنین ضمن بیان روش های نادرست تربیتی، به پیامدهای نا
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کنون مورد بحث واقع شده، جنبه ایجابی و مطلوب روش  اشاره می کند. در این میان آنچه تا
تربیتی تلقین بوده است و از جنبه آسیب زا کمتر سخن گفته شده است. افزون بر این، به نظر 
از منظر اسام  که به صورت اختصاصی به بررسی آسیب شناسی این روش  می رسد پژوهشی 
دست  آن  به  خود  بررسی های  در  نگارنده  حداقل  یا  و  نشده  نگاشته  هنوز  باشد،  پرداخته 
کنده تاحدودی مورد بررسی قرار  کتاب ها مقاالت به صورت پرا البته در بعضی  نیافته است؛ 
کاستی، نوشتار حاضر به بررسی طراحی الگوی مفهومی  گرفته است. در راستای جبران این 
روش تربیتی تلقین از دیدگاه اسام پرداخته و جنبه های آسیب زا و مطلوب آن مورد توجه و 

بررسی قرار داده است.

وهش یافته های پژ
بیتی تلقین وش تر ر

گون فلسفی،  تربیت دینی از دیرباز موضوع بحث و بررسی اندیشمندان تربیتی با دیدگاه های گونا
گر افراد  علمی و دینی بوده است. همه متخصصان حوزه دین و تعلیم و تربیت بر این باورند که ا
جامعه »زندگی« خود را بر مدار »دین« و »خداباوری« قرار دهند، سامت و سعادت جامعه در ابعاد 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تضمین می شود )قاسم پور دهاقانی و جعفری، ۱۳88، 
ص۲8(. تربیت دینی به معنای تربیت انسان دین دار، تربیت برگرفته از آموزه های دین )اسام( 
ابعاد اعتقادی، عاطفی و رفتاری ملتزم  که در همه  انسان دین دار به نحوی  با هدف پرورش 
گاهانه برای آموزش  گاهانه و غیر آ که آ گونی است  گونا به اسام باشد. تلقین یکی از روش های 
مفاهیم دینی مورد استفاده قرار می گیرد. از این روش، به اقتضای شرایط متربیان و محتواهای 

آموزشی در کنار روش های استداللی می توان بهره گرفت )زارعان و موسوی،۱۳94، ص۱۱(. 
با بررسی های انجام شده در حوزه تربیت دینی و رابطه اش با تلقین دست کم سه دیدگاه 

وجود دارد:
بیت دینی ابعاد ارتباط تلقین با تر

چون  افردای  نظریه  است،  دینی  تربیت  استحاله  و  تلقین  مطلق  زشت انگاری  اول؛  دیدگاه 
هرست و پیترز است. پل هرست از جمله افرادی است که با رویکرد تحلیلی به مفهوم تربیت، 
تربیت دینی و تلقین و رابطه این مفاهیم پرداخته است. وی در تحلیل مفهوم تربیت دینی 
بر این باور است که این مفهوم کامًا ناسازگار است و از این دو کلمه نمی توان در حالت ترکیب 

معنایی استفاده کرد )حیدری و نصر بختیاری، ۱۳88، ص8۶(.
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دیدگاه دوم؛ زشت انگاری مطلق تلقین، امکان تربیت دینی و ممنوعیت کاربست تلقین 
فلسفی  امکان  از  اما  می شمارد؛  زشت  ماهیتًا  را  تلقین  اینکه  عین  در  دیدگاه،  این  در  است. 
»تربیت دینی« دفاع می کند؛ ایده بسیاری از محققان ایرانی )حیدری و نصربختیاری، ۱۳88؛ 
باقری، ۱۳8۶؛ جباری و سجادی، ۱۳88 و قاسم پور و جعفری، ۱۳88( که مدافع تربیت دینی 
به شمار می آیند این چنین است. ایشان در مقابل چالش های فلسفه تحلیلی از امکان تربیت 
دینی دفاع می کنند؛ اما تلقین را در تربیت دینی مردود می شمارند و در عین حال با تکیه بر 

رویکرد عقل گرایی، به ممنوعیت روش تلقین در تربیت دینی، نظر می دهند.
متناسب  بهره گیری  و  دینی  تربیت  امکان  تلقین،  مقید  زشت انگاری  سوم؛  دیدگاه 
را ماهیتًا زشت و غیر  تلقین  که  بر خاف دو دیدگاه پیشین  تربیت دینی است.  تلقین در  از 
که  اخاقی می شمارند و تنها بر سر تعیین معیار اصلی آن با هم اختاف دارند مدعی است 
به تبع شرایط و به تناسب مراحل تربیت و نیز برای نیل به اهداف عالی تربیت، می توان از 
کاربست تلقین  از موارد نیز  تلقین در »تربیت دینی«، بهره جست در عین اینکه در شماری 
سوم  رویکرد  پذیرش  ضمن  پژوهش  این  ص4۵(.   ،۱۳9۲ )موسوی،  است  ممنوع  و  زشت 
مبنی بر  زشت انگاری مقید تلقین، بر این باور است که، با توجه به ویژگی های مراحل تربیت، 
متناسب با هر مرحله می توان از روش تلقین بهره جست. با این توضیحات، ارائه تحلیلی از 
مفهوم تلقین و تاش برای یافتن هسته معنایی آن و وجه تمایز تلقین از غیر تلقین، اهمیت 
را در فضای  تا با تعریف تلقین، جایگاه آن  دو چندان می یابد. نوشتار پیش رو درصدد است 

تربیتی روشن نماید. 

جایگاه شناسی تلقین
تربیت  پژوهشگران  برخی  است.  آدمی  روح  و  نفس  بر  گذار  تأثیر  روش های  از  یکی  »تلقین« 
اسامی، بر این باورند که با تکیه بر مبنای »تأثیر ظاهر بر باطن«، روش هایی در نظام تربیتی 
)باقری، ۱۳8۲،  است  »تلقین«  عنوان  مشمول  ماهیتًا  که  »تحلم«  مانند  شده،  توصیه  اسام 
کردن صفات  ص70(. در علم اخاق نیز »تلقین به نفس« به عنوان راهکاری جهت درونی 
ح شده است. در روان شناسی، تلقین به عنوان شیوه ای درمانی برای بیمارهایی  حسنه مطر
کلینیک های روان درمانی جهان  کم رویی به کار می رود. امروزه تلقین درمانی در بیشتر  مانند 
رواج دارد و بسیار تأثیر گذار است. در بحث ظرفیت های روان شناختی، تلقین به عنوان یکی از 
ک شمرده شده و نیز تلقین به مخاطب در زمان وارد شدن هیجانات شدید و  عوامل مؤثر بر ادرا
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تلقین به نفس در حالت هوشیاری، از جمله راه های ورود و تأثیر گذاری بر سطح ناهشیار انسان 
محسوب می شود )عبدالهی و موسوی نسب، ۱۳9۳، ص8۳(. در روان شناسی ثابت شده است 
گاه. تمامی افکار، احساسات،  گاه و دیگری ناخودآ که روح انسان دارای دو الیه است؛ یکی خودآ
و عواطف زودگذر که با اراده آدمی در صحفه دل پدیدار می شوند و با اراده او رخت بر می بندند و 
یا در محدوده تعقل و استدالل عقلی جای می گیرند در عمق جان آدمی ریشه نگرفته اند، در الیه 
گاه روان او ظهور و بروز دارند. ولی آنچه از این دست که به باطن روح رسیده و  سطحی و خودآ
گاه بشر را تشکیل می دهد، روح  گرفته باشند، محتویات ضمیر پنهان و ناخودآ در آن جا قرار 
گاه به کلی نابود نگشته  باطن از ضمیر ظاهر تغذیه می کند و هیچ یک از یافته های ضمیر خودآ
گاه مأوی می گزینند. چنانچه در همین زمینه قرآن  کرده و در ضمیر ناخودآ بلکه منزل عوض 
گر گفته آشکاری بگویی او  خَفی )طه، آیه 7(؛ ا

َ
ّرَ َو أ ُم الّسِ

َ
ُه َیعل

َ
کریم می فرماید: »َو إن َتجَهر ِبالَقوِل َفإّن

گاه است«. از معصومان؟مهع؟ این چنین در تفسیر آیه شریفه  به اسرار و آنچه پنهان می شود آ
نَسیَته؛ »سر« چیزی که در نفس 

َ
ُر ما أخَفیَتُه فی َنفِسَک َو أخفی ما َخَطَر ِبباِلَک ُثّمَ أ آمده است: »الّسِ

که به ذهنت آمده سپس آن را به فراموشی  خود پوشیده می داری و »اخفی« موضوعی است 
آیه، اشاره به همین گونه امور  کاشمری، ۱۳8۶، ص۱۶8(. شاید مقصود  سپرده ای« )موسوی 
پنهانی روان بشری باشد که در روان شناسی جدید مورد توجه قرار گرفته است. مکنونات ضمیر 
که در نفس نهادینه و راسخ شوند به طور خودکار عمل می کنند و آن چنان  باطن، در صورتی 
که  که تمامی افکار و احساسات بشر را تحت شعاع خویش می گیرند، تا جایی  قدرتی می یابند 
نیروی اراده نیز از تأثیر ات آن بر کنار نمی ماند. تلقین در ظاهر امری قولی است اما با توجه به 
ح نمود پیدا می کند،  اینکه تأثیر آن در درون آدمی و در قالب بازتاب های عملی در اعضاء و جوار
بنابراین تلفیق جنبه فعلی نیز دارد. تلقین فعلی یعنی صورت فعل مطلوب به تظاهر بر اعضا و 
ح خویش آشکار شود، در حالی که آن فعل و آثار آن در ما ریشه نداونده است، مانند توصیه  جوار
 )فرقان، آیه۶۳(؛ و 

ً
َهونا الأرِض  ی 

َ
َعل َیمُشوَن  ِذیَن 

َّ
ال حَمِن  الّرَ ِعَباُد  که می فرماید: »َو  قرآن به تواضع 

را  گام می زنند«. یعنی انسان در ظاهر خود  که بر زمین با تواضع  کسانی هستند  بندگان خدا 
فرودست جلوه دهد و حاصل آن کنترل عجب و غرور است. با این توصیفات تلقین چه در بعد 
که تأثیر ات تربیتی ویژه ای دارد  قولی و چه در بعد فعلی می تواند جنبه مطلوب داشته باشد 
کاربرد آن در قرآن و روایات مورد  )حاجی بابائیان،۱۳90، ص۱0۶(. تلقین قولی )ذکر( و موارد 
کید و تصریح  توجه قرار گرفته است. با جستجو در آیات قرآن، ذکر لفظی خداوند فراوان مورد تأ
قرار گرفته است، به گونه ای که واژه ذکر و مشتقات آن ۲۶۳ بار در قرآن آمده است: » َواْذکِر اْسَم 
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کن و از همه ِبُبر و به او بپیوند«.  ا )مزمل، آیه 8(؛ و نام پروردگارت را یاد 
ً
یِه َتْبِتیل

َ
ْل ِإل

ّ
ک َوَتَبَت َرِبّ

بدین سان یادآوری و به زبان آوردن اسماء خداوند متعال و گذراندن آن از قلب موجب می گردد 
که انسان هنگام خطر از یأس و حرمان نجات یابد. همچنین آوردن نام خداوند بر زبان باعث 
گر خدای را سپاس  امیدواری و شادمانی انسان می شود، آنگاه که انسان به موفقیتی نائل آید ا
گوید و هر توفیقی را ناشی از امداد الهی بداند، حجب و غرور از او دور می شود و از جانبی دیگر 
این انسان در مواقعی که دچار لغزش می گردد با طلب مغفرت زمینه بازگشت خودش را فراهم 
که خداوند »غّفار« بسیار آمرزنده است )همان، ص۱07(. باعنایت به توانایی های  می نماید. چرا
ذهنی و قدرت درک انسان در مراحل مختلف زندگی، بهره گیری از روش تلقین بر اساس رویکرد 
گرفته است.  قرار  توجه  ح ذیل مورد  به شر قرآن  آیات  و  کام معصومین؟مهع؟  در  تربیتی  خود 
احادیث زیر بیانگر چگونگی تلقین قولی از طریق ذکر و یاد کردن خدا است. در ارتباط با نقش 
دوِر؛ یاد خدا  فوِس َو َجلاُء الّصُ ذکر و یاد خدا امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرماید: » الِذکُر نوُر الُعقوِل َو حیاُة الّنُ
ج4(.  الحکمه،  )میزان  سینه ها  صیقل دهنده  و  جان ها  زندگی بخش  و  خردهاست  روشنایی 
همچنین در جای دیگر می فرماید: »شفا یابی دل ها در پرتو یاد و ذکر الهی صورت می گیرد« 
)متقی هندی، ۱409ق، ح۱7۵۱(. هدایت و تربیت انسان ها به شیوه تلقین از طریق تذکر مورد 
که در فرصت ها و موقعیت های مختلف  توجه و عنایت معصومین؟مهع؟ بوده است به نوعی 
کید  ورزیده اند )حاجی بابائیان، ۱۳90، ص۱09(. بخشی از آسیب های  بدان اشاره کرده و به آن تأ
از بین می برد، در چنین  را  از غفلت است و ذکر و یاد خدا این غفلت  انسان در زندگی ناشی 
موضعی انسان تن به نافرمانی خدا نمی دهد و همواره خود را در محضر حضرت حق می بیند و 
که بر  این مقدمه فاح و رستگاری انسان است. اثرات تلقین قولی)ذکر( به دلیل نقش خاصی 
باطن و درون انسان می گذارد، از دو جنبه مطلوب و آسیب زا در رفتار انسان قابل مشاهده است. 
ح فرد آشکار گردد.  به لحاظ مطلوب تلقین عملی آن است که عمل و رفتار خاصی در اعضا و جوار
در حالی  که آن رفتار در عمق وجود او ریشه ای نداشته بود و از جنبه آسیب زا هدف این است که 
فرد فعل و رفتاری نامطلوب را از خود دور کند، در شرایطی که ممکن است آثار آن در درون ریشه 
گرفتن که در نماز وتر  گریه کردن را به خود  کی« یعنی نقش  دوانده باشند. از مصادیق آن »تبا
گر نمازگزار نمی تواند گریه کند، حالت گریه به خود بگیرد تا آن حال تواضع و  مستحب است. ا
خشوع در او ایجاد گردد. این خود بیانگر اهمیت و چگونگی تلقین فعلی است )باقری، ۱۳8۲، 
 
ً
ْم َتکْن َحِلیما

َ
ص۶7(. امیرالمؤمنین؟ع؟ در گفتاری با همین مضمون چنین فرموده است: »ِإْن ل

گر بردبار نیستی، خود را به بردباری بنمای،  ْن یکوَن ِمْنُهْم؛ ا
َ
ْوَشک أ

َ
ا أ

َّ
َه ِبَقْوٍم ِإل ُه َقّلَ َمْن َتَشّبَ

َ
ْم َفِإّن

َّ
َفَتَحل
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کنند و جمله آنها به شمار نیاید« )نهج الباغه،  که خود را مانند مردمی  کسی  زیرا اندک است 
حکمت۲07(. نمونه دیگری از تلقین فعلی سفارشی است که لقمان حکیم به فرزندش می کند: 
گام  کبر و سرمستی بر زمین  » ...َولا َتمِش فِی الأرِض َمَرَحا )اسراء، آیه۳7(؛ به هنگام راه رفتن با 
کنترل  مزن«. تواضع به معنای فروتنی و خود را فرودست جلوه دادن است و نتیجه این فعل 
عجب و غرور است. هنگامی که تلقین قولی و فعلی در هم آمیخته می شوند، اثرات شگرفی به بار 
این  از  هریک  و  هستند  هم آوایی  این  متعالی  جلوه های  خود  عبادات  دیگر  و  نماز  می آورند، 
عبادات موجب برانگیختگی حاالتی باطنی و درونی در فرد می گردد، به گونه ای که وقتی بنده 
در برابر معبود مخلصانه او را می خواند در واقع نوعی رهایی از بندگی، زر، زور و تزویر است و این 
خود گام مهمی در راه رشد و تعالی انسان ها به شمار می آید )حاجی بابائیان، ۱۳90، ص۱۱۳(. در 
گفت، با توجه به  ارتباط با چگونگی استفاده از روش تربیتی تلقین در مراحل تربیت می توان 
که دوره  مفهوم تربیت دینی، یعنی جریان ربوبی شدن و ربوبی ساختن آدمی، باید پذیرفت 
کودکی به منزله دوره مقدماتی برای ورود به تربیت دینی است و در واقع باید در این  آغازین 
مقطع، به آماده سازی کودک برای ورود به قلمرو اصلی تربیت دینی پرداخت. امیرالمؤمنین؟ع؟ 
در ضمن روایتی، هفت سال اول زندگی را سنین تربیت و پرورش نامیده اند )صدوق، ۱4۱۳، ج۳، 
ح474۶(. در این دوره با توجه به ویژگی های هم سو با تلقین پذیری چون محدودیت ظرفیت 
شناختی، آغاز شکل گیری شخصیت، یادگیری مشاهده ای، تقلیدپذیری، عادت پذیری و عاقه 
به تکرار می توان پاره ای از روش های آموزشی خاص این دوره، همچون تلقین را به کار گرفت 
)عبدالهی و موسوی نسب، ۱۳9۳، ص9۳(. برای مثال باید ظواهر کودک را به سمت گفتارها و 
رفتارهای مطلوب هدایت کرد و از انواع روش های تلقین به نفس استفاده کرد. در تلقین قولی 
می توان به کودک کمک کرد تا سخنانی را بر زبان جاری کند و در برابر حاالت مطلوب قرار گیرد. 
که از آن طریق حاالت  گیرد  کرد تا در برابر عملی قرار  کمک  در تلقین فعلی می توان به کودک 
اصلی  قلمروی  و  مرحله  وارد  که  زمانی  اما  )باقری،۱۳8۲(.  شود  ایجاد  او  در  مطلوبی  درونی 
تربیت دینی شد، به منظور کسب پاره ای از صفات و ویژگی های برتر انسانی و اخاقی، می تواند از 
روش تلقین و تحمیل به نفس استفاده کند. نتیجه این مرحله، تلقین افکار و تحمیل اعمال بر 
خویشتن و ظهور وضعیتی درونی است که طی آن، ایمان فرد درونی و تثبیت می شود )قاسم پور 
و جعفری، ۱۳88، ص۳9(. باتوجه به پیامدهای ذکر شده که به دنبال به کارگیری تلقین پیدا 
داد.  حکم  روش  این  نامطلوبی  و  به طرد  مطلق  به طور  نمی توان  که  کرد  اقرار  باید  می شود، 
حقیقت این است که روش های آموزشی در هر دوره از رشد انسان بر مبانی و اصول مشخصی 
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که همه روش های  کاربرد آن روش را فراهم می سازد. همان گونه  که امکان اجازه  استوار است 
تربیتی می توانند آسیب زا باشند، تلقین نیز در شرایطی می تواند آسیب زا باشد. اما با توجه به 
مراحل تربیت و شرایط رشد شناختی متربیان و نیز با توجه به محتواهای آموزشی، می توان 

به شکل مطلوب در مقاطع سنی و محتواهای خاص، از آموزش تلقینی در تربیت بهره گرفت.

معانی لغوی و اصطالحی تلقین
واژه تلقین تباری عربی دارد و از ماده »ل ق ن« و مصدر باب تفعیل و به معنای »تفهیم« است 
فارس، ۱404،  )ابن  می شود  گفته  فهم«  زود  »انسان  به  »َلِقن«  و  )فراهیدی، ۱4۱0،ص ۱۶۳(. 
کردن« و »درس دادن« معنا می دهد و برای ابراز  ص۲۶0(. این واژه در عربی معاصر، »دیکته 
که در عربی رایج به معنای  گرفته می شود  ن« بهره 

َ
معنای پذیرشی )مطاوعه( آن، از لفظ »تلّق

گاهی یافتن« و »دریافتن« استعمال  گرفتن«، »درک کردن«، »فهمیدن«، »آ »درس گرفتن«، »فرا
کاربردهای واژه تلقین و مشتقاتش در عربی قدیم  می شود )موسوی، ۱۳9۲، ص۵۳(. در شمار 
ُهّمَ َهِذِه َحاَجِتی 

َّ
نیز، معنای »تفهیم« مشاهده می شود. برای نمونه امام سجاد؟ع؟ می فرماید: »الل

ِتِی؛ خداوندا، این است حاجت من، پس میل مرا نسبت به آن  ی ِفیَها ُحّجَ ِ
نّ ّقِ

َ
عَظم ِفیَها َرغَبِتی و... َو ل

َ
َفأ

افزون کن و ... استدالل در آنها را به من تلقین )تفهیم( کن« )صحیفه سجادیه، دعای ۵4، بند 
7(. در معجم های فرق شناسی واژه ها نیز به تفاوت های دو واژه »تلقین« و »تعلیم« توجه شده 
گفتار و سخن به مخاطب به قصد تفهیم با تکرار دانسته اند، برخاف  و تلقین را القای شفاهی 
»تعلیم« که چنین قیدهای ندارد )عسکری، ۱4۱۲، ص۱4۱(. به عبارت  دیگر، تلقین نوع خاصی از 
تعلیم به شمار می رود که عبارت است از» تعلیم شفاهی به همراه آموزش گفتار )نه رفتار و مهارت( 
با هدف تفهیم و به همراه تکرار«. واژه تلقین در زبان فارسی، به معنای »فهمانیدن«، »تعلیم و 
تربیت و آموختن« و »گرفتن سخن از کسی« به کار می رود )دهخدا، ۱۳9۱، ص۶08۲(. ماحظه 
گاهی ها و تفهیم«.  می شود، هسته مرکزی معنای این واژه عبارت است از »انتقال مفاهیم و آ
معادل واژه تلقین در »زبان انگلیسی«، در معانی »تلقین«، »القا«، »ارشاد« و »تعلیم« به کار می رود 
)جعفری، ۱۳77،ج۱، ص۱۲۵۵(. از آنجا که تلقین از باب تفعیل است و معنایی متعددی دارد، 
در معنای اولیه خود چه در فارسی و عربی و چه در انگلیسی، به معنای »دگر تلقینی« به کار می رود 
و پذیرنده تلقین فردی است غیر از انسان تلقین کننده؛ اما با گذشت زمان و توسعه در مصداق، 
»خود تلقینی« و »خود  تفهیمی« نیز به دایره کاربردها اضافه شده و »تلقین به نفس« در اخاق و 
روان شناسی نیز مدنظر قرار گرفته است. همچنین از دیگر معانی تلقین، وحی، الهام و وسوسه 
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است. به عبارت دیگر عاوه بر اینکه این واژه در مورد رابطه انسان با انسان دیگر به کار می رود، 
در رابطه غیر انسان با انسان، از جمله خداوند یا فرشته یا جن و شیطان و القاء پیام به انسان، نیز 
به کار می رود. از  سوی دیگر، دایره کاربردها، از تلقیِن انسان به انسان زنده دیگر، توسعه یافت و 
در ترکیب، »تلقین گفتن« به معنایی ویژه به کار رفته است که عبارت است از: »آنچه پس از دفن 
کردن مرده از مسائل دینی بر سر گور او گفته می شود« )دهخدا،۱۳9۱، ص۶08۲(. البته این معنا، 
در واقع اصطاح و کاربردی تخصصی از دانش فقه است که در عرف مسلمان رایج شده است. 
به همین دلیل، در ادبیات فقهی، از آن در مباحث طهارت به شکل »تلقیِن ُمحتَضر« و »تلقیِن 
ِمّیت« نام برده شده است. البته در فقه ترکیبات دیگری چون »تلقیِن ِلعان«، »تلقیِن إقرار« و 
کاربردها، تلقین معنای لغوی خود  کم و قاضی« نیز استعمال می شود. در همه این  »تلقیِن حا
را حفظ کرده است. بنابراین تلقین از منظر لغوی، هسته معنای آن »تفهیم و تعلیم به انسان« 
است؛ خواه تفهیم به خود باشد یا دیگری، و خواه تفهیم کننده انسان باشد یا غیر انسان و خواه 
کاربردی دیگر، روش تفهیم و انتقال مفاهیم به  تفهیم شونده، زنده باشد یا مرده. هر چند در 
را  کرده است؛ یعنی »چیزی  که دهخدا نقل  شیوه ای ویژه تخصیص یافته و آن، معنایی بود 
در فکر کسی حقیقت جلوه دادن« و »کسی را به چیزی معتقد کردن« )موسوی،۱۳9۲، ص۵4(.      
 نتیجه آنکه معنای لغوی واژه تلقین در سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی دارای یک 
معجم  از  آنچه  بنابراین  انسان«.  به  مطالب  انتقال  و  »فهماندن  یعنی  است؛  معنایی  هسته 
فروق اللغویه استنتاج شده مبنی بر اینکه مفهوم تعلیم اعم از مفهوم تلقین است و اینکه تلقین 
تدریسی ویژه است )یعنی »القای شفاهی گفتار با تکرار به مخاطب به قصد تفهیم«(، نیز مؤید 
این برداشت است. شایان ذکر است که فارابی هم تلقین را به معنای »تفهیم و تعلیم«می داند 
از متخصصان  )فارابی، ۱408، ص۳۲8( و مؤید سخن ابن معجم و فارابی، نیز دیدگاه یکی 
تعلیم و تربیت در مغرب است. وایت عقیده دارد که در طول تاریخ به تمایز آشکار بین تلقین و 
کلی به کار رفته  گذشته، لغت تلقین به معنای تدریس به مفهوم  تدریس توجه نشده است. در 
کردن یک نفر به یک نفر، صرفًا به معنای وادار ساختن او به یادگرفتن مطالب  است؛ تلقین 
کنون منظور از تلقین نوعی  معین بود. در قرن حاضر معنای این لغت دقیق تر شده است، هم ا
تدریس ویژه است. از این نوع تدریس به مقصود هر یک از معلمان در ارائه مطالب بستگی دارد 
)موسوی،۱۳9۲، ص۵4(. برای تلقین معانی لغوی متعددی ذکر شده است. می توان تعاریف 
اصطاحی نیز برای تلقین یافت که برخی به »خودتلقینی« و بعضی دیگر اشاره به »دگرتلقینی« 
ناظرند. در اینجا چند نمونه که با معنای مورد نظر مرتبط است، ذکر می گردد: در روان شناسی، 
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و بدون درک  تکرار  با  کسی معمواًل  به  یا احساسی  تلقی  باور،  تلقین یعنی» قبوالندن عقیده، 
و اقناع« )انوری، ۱۳8۵، ص۶۵۵(. بنا بر نظر برخی اندیشمندان تربیت اسامی، »تلقین به 
ح،  نفس«، یعنی» از طریق به زبان آوردن قولی معین یا آشکار ساختن عملی در اعضاء و جوار
تغییری به مقتضای آن در ضمیر پدید آید« )باقری، ۱۳8۲، ص۶8( برخی پژوهشگران فلسفه 
تحلیلی تعلیم و تربیت، تلقین را چنین تعریف کرده اند: فرونشاندن هر نوع آموزه یا باور در ذهن 
که درهای  که به ایجاد تعهدی تزلزل ناپذیر نسبت به حقانیت آن منجر شود؛ به طوری  فرد 
ذهن خود را بر هر احتمالی دایر بر خطا بودن آن آموزه یا باور ببندد )عبدالهی و موسوی نسب، 
برای  نکاتی  و  تعریف  شده،  ارائه  اصطاحی  و  لغوی  معانی  از  بهره گیری  با  ص84(.   ،۱۳9۳
تلقین ارائه می گردد که گویای معنای مورد نظر در این نوشتار است: تلقین، یعنی ایجاد باور در 
خود یا دیگری از طریق تکرار نظام مند محتوای تلقینی، در قالب های متنوع، متناسب مراحل 
تربیتی تلقین شونده )متربی( در یک فرایند تربیتی، همراه با حفظ قدرت اراده، انتخاب گری و 
پرورش اندیشه است. به گونه ای که این فرایند سبب تثبیت و افزایش اعتماد وی به حقانیت 
گردد و همچنین به ایجاد مصونیت در  آموزه های آن محتوا و جلوگیری از غفلت و فراموشی 

برابر اندیشه ها و رفتارهای تردیدزا و تزلزل آفرین دست یابد.

یه و تحلیل داده ها  تجز
از موضوع  کلیاتی  و  روشن شدن حوزه تحقیق  با  داده بنیاد،  نظریه  اولیه  اصول  به  توجه  با 
تحقیق، حال محقق عمًا کدگذاری در حوزه روش تربیتی تلقین را آغاز نموده است. البته الزم 
از مطالعات، مقدم بر جمع آوری داده ها  ادبیات موضوع برخاف بسیاری  یادآوری است  به 
نبوده، بلکه به عنوان بخشی از فرایند استقرایی، فرایند جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل 
هم زمان تفسیر خواهد شد. پس از پایان نسبی کار، مرحله عنوان بندی و کدگذاری داده ها فرا 
می رسد. البته ضرورت اقتضا می نمایید که به طور مستمر جمع آوری، تکمیل و اصاح داده ها 
در طول تحقیق )تا نقطه اشباع( بارها بارها تکرار شود، نکته ای که به عقیده صاحب نظران 
و تحلیل داده ها،  برای تجزیه  و محاسن روش نظریه داده بنیاد است. بدین منظور  مزایا  از 
که در مورد روش  که آیات و احادیثی  کدگذاری باز بدین صورت بود  کدگذاری باز انجام شد. 
تربیتی تلقین بود مورد بررسی قرار گرفت. گزینش این آیات و احادیث با توجه به جستجوی 
مفهوم تلقین بوده است. که ۳۲ آیه و حدیث را در بر می گیرد. جدول کدگذاری باز در جدول 

شماره )۱( مشاهده می شود. 
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 جدول1: کدگذاری باز روش تربیتی تلقین

مقوالتمفهوم)کد(ترجمه آیه و حدیث) داده(شناسه

a۱ خدایا این است حاجت من، پس میل مرا نسبت به آن افزون کن
ل در آنها را به من تلقین)تفهیم( کن. امام سجاد؟ع؟ و ... استدال

نقش رغبت و 
اشتیاق در تفهیم

تکرار همراه 
با ایجاد باور 
در سامت 
جسمی و 

روحی

a۲ گاه گر گفتٔه آشکاری بگویی او به اسرار و آنچه پنهان می شود آ ا
است.)طه، آیه7(

تأثیر پذیری ضمیر 
باطن از ظاهر

a۳ نخستین کلمه ای که بر زبان کودک می گذارید باید کلمه »ال اال
کرم؟ص؟ اهلل« باشد.پیامبر ا

القای شفاهی گفتار 
با تکرار

a4
هر کسی که به تربیت کودک اشتغال دارد، زمانی که کودک لب به 
»ال اله اهلل« بگشاید، خداوند گناهانش را محاسبه نمی کند. پیامبر 

کرم؟ص؟ ا

تأثیر تکرار و یادآوری 
بر تهذیب

a۵
اطفال را برای گریستن نزنید، زیرا گریه آنها تا چهار ماه شهادت 

به توحید و چهار ماه صلوات و دعای پیامبر؟ص؟ و چهار ماه برای 
پدر و مادر می باشد. رسول خدا؟ص؟

توجه به ذکر و تکرار

a۶
هر کس دارای فرزند شد الزم در گوش راستش اذان و در گوش 

چپش اقامه گوید، که این کار نوزاد را از گزند شیطان رانده شده ی 
درگاه الهی،مصون می دارد. رسول خدا؟ص؟

نقش ذکر در سامت 
روحی و جسمی

a7

وقتی بچه سه ساله شد، کلمه »ال اله اهلل« را یادش بدهید، سپس 
او رها کنید تا به سن سه سال و هفت ماه و بیست روز برسد، 

آن گاه »محمد رسول اهلل« را یادش بدهید. سپس تا چهار سالگی 
او را رها سازید. و در سن چهارسالگی صلوات بر محمد را یادش 

بدهید. امام صادق؟ع؟

توجه به تکرار و 
مداومت بر عمل

a8
ای فرزند آدم مرا در دلت زیاد یاد کن، تا تورا یاد کنم. ای فرزند 

آدم مرا در خلوت یاد کن تا در خلوت یاد کنم و در میان جمع یادم 
کن تا در میان جمعیت یادت کنم.

ذکر زمینه ساز توجه 
پروردگار

a9 ذکر خدا موجب نورانیت عقل، زند شدن نفس و صیقل دادن
قلب است. امیرالمؤمنین؟ع؟

تأثیر ذکر خدا در 
صفای دل و جان

a۱0 .شفایابی دل ها در پرتو یاد و ذکر الهی صورت می گیرد
امیرالمؤمنین؟ع؟

نقش یاد خدا در 
شفایابی دل

a۱۱

خداوند پیامبران خود را برانگیخت و هر از چندگاه متناسب با 
خواسته های انسان ها رسوالن خود را پی درپی فرستاد تا وفاداری 
به پیمان فطرت را از آنان بازجویند و نعمت های فراموش شده را 

به یاد آورند. )نهج الباغه، خطبه۱(

نقش ذکر و یاد خدا 
در غفلت زدایی



44                                                                                                                                                   / سال هفتم، شماره دوم، پیاپی 1۶، پاییز و زمستان 1400

a۱۲ برای دفاع از دینتان، با مردم نزاع و مشاجره لفظی نکنید زیرا این
کار، دل را بیمار می کند. امام صادق؟ع؟

نقش نزاع و مشاجره 
اثرات مخرب در بیماری دل

نادرستی کام
a۱۳ گرچه از قدرت ج نشود، ا بنگر که هرگز حرف زوری از دهانت خار

خودت و خویشاوندانت مطمئن هستی. امام صادق؟ع؟
استفاده از زبان زور 

در اوج قدرت

a۱4 .آموختن دانش در کودکی مانند کنده کاری بر سنگ ماندگار است
امیرالمؤمنین؟ع؟

تأثیر آماده بودن 
ذهن بر ماندگاری 

دانش

نقش عمل 
صحیح 
درهدایت

a۱۵
مردم را از طریقی غیر از زبان هایتان )در واقع با اعمال و رفتار خود 
به کارهای خیر( دعوت کنید تا تاش و راستگویی و پرهیزگاری را 

از رفتار شما ببینند. امام صادق؟ع؟

تأثیر دعوت بر 
پذیرش هدایت

a۱۶ خداوند بنده اش را به واسطه شدت محبتی که به فرزند خود
دارد، رحم می کند. امام صادق؟ع؟

تأثیر محبت در 
بخشش

a۱7 پس به ادب آموختنت پرداختم، پیش از آنکه دلت سخت شود و
خردت هوایی دیگر گیرد. )نهج الباغه، نامه۳۱(

تأثیر ادب بر خرد 
و دل

a۱8 .و بندگان خدا کسانی هستند که بر زمین با تواضع گام می زنند
)فرقان، آیه۶۳(

نقش خداباوری در 
کنترل عجب و غرور

a۱9
گر بردبار نیستی، خود را به بردباری بنمای، زیرا اندک است  ا
کسی که خود را مانند مردمی کند و ازجمله آنها به شمار نیاید. 

امیرالمؤمنین؟ع؟
تأثیر ظاهر بر درون

a۲0.نقش سکوت در سکوت دری از درهای حکمت است
دستیابی به حکمت

جدول)2( کد گذاری باز روش تربیتی تلقین

مقوالتمفهوم)کد(ترجمه آیه و حدیث) داده(شناسه

a۲۱ گر والدین خواستند تو را وا دارند که چیزی غیر معقول را شریک ا
من قرار دهی از آیین شرک آمیز آنان پیروی مکن.)لقمان/۱۵(

دوری از امور 
پرهیز از غیر معقول

اعمال 
نادرست a۲۲ ،به هنگام راه رفتن با کبر و سرمستی بر زمین گام مزن. )اسراء

آیه۳7(
تأثیر اعمال نادرست 

بر درون

a۲۳
وقتی کودکانتان زبان گشودند»ال اله اهلل« را به آنان بیاموزید، پس 
نگرانشان نباشید تا به سن پیری و مرگ برسند و زمانی که دندان 

کرم؟ص؟ شیر آنان افتاد، آنان را به نماز امر نمایید. پیامبر ا

امکان پذیری 
عاقبت بخیری در 

سایه ذکر

نقش آمادگی و 
ذکر در پیشرفت 

دنیوی و 
اخروی و 

سعادت انسان
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a۲4 ،قلب کودک مانند زمین بایر است، هرچه در آن القا شود
می پذیرد. امیرالمؤمنین؟ع؟

تأثیر بکر بودن ذهن 
بر پذیرش مطالب

تأثیر القای 
ناروا در 

انحراف از 
مسیر هدایت

a۲۵ کشته است، هرچه در آن افکنند دل نوجوان همچون زمین نا
بپذیرد. )نهج الباغه، نامه۳۱(

نقش آمادگی در 
دریافت مطالب

a۲۶ ،و نام پروردگارت را یاد کن و از همه ببر و به او بپیوند. )مزمل
آیه8(

ذکر خداوند و توکل 
در همه حال

a۲7)۱۳9گر مؤمن باشید. )آل عمران، آیه نقش ایمان در شما برترید ا
جایگاه انسان

a۲8 رام شما ساخت آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است همه از
آن اوست، در اینجا برای متفکران عبرت هاست. )جاثیه، آیه۱۳(

عبرت آموزی در 
سایه تفکر در 

آفرینش

a۲9)۳0نقش باور در ترقی و البته ما انسان را در بهترین نظام خلق بیافریدیم. )روم، آیه
پیشرفت

a۳0

به دیگران راه دروغ گویی را تلقین نکنید، زیرا در اثر این کار 
دروغ گو می شوند، فرزندان یعقوب نمی دانستند که گرگ انسان 

را می خورد، این کار را از راه تلقین و تذکر پدر استفاده کردند. 
)یوسف، آیه۱۳(

نقش القا و تذکر در 
دروغ گویی

a۳۱

کسی که سخن گوینده ای را گوش فرا دهد و بپذیرد او را عبادت 
گر گوینده از خدا سخن می گوید، عبادت خدا نموده  کرده است. ا
گر از زبان ابلیس صحبت می کند، عبادت شیطان کرده است.  و ا

امام رضا؟ع؟

تأثیر تلقینات 
ناروای جاهان بر 

عبادت

a۳۲کرم؟ص؟ القای ناروا و تأثیر هر که خود را به فقیری زند، فقیر گردد. پیامبر ا
آن بر درون

 
کدگذاری محوری تلقین 

بعد از اینکه مفاهیم در کدگذاری باز مشخص شد. نوبت به کدگذاری محوری تلقین فرا می رسد. 
سایر  و  می گردد  شناسایی  محوری  مقوله  مفاهیم،  بین  درونی  ارتباط  برحسب  مرحله  این  در 

مفاهیم ذیل مقوله محوری قرار می گیرد. در جدول)۳( مقوله های محوری نشان داده شده اند.
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 جدول)۳( کدگذاری محوری روش تلقین

شناسهمفاهیممقوالت

تکرار، همراه با ایجاد 
باور و نقش آن در 
سامت جسمی و 

روحی

نقش رغبت و اشتیاق در تفهیم + تأثیر پذیری ضمیر باطن از ظاهر + 
القای شفاهی گفتار با تکرار + نقش تکرار و یادآوری بر تهذیب + توجه 

به ذکر و تکرار + نقش ذکر در سامت روحی و جسمی + توجه به تکرار و 
مداومت عمل + ذکر زمینه ساز توجه پروردگار + تأثیر ذکر در صفای دل و 
جان + نقش یاد خدا در شفایابی دل + نقش ذکر و یاد خدا در غفلت زدایی

 a۱+ a۲+ a۳+
 a4+ a۵+  a۶+
 a7+ a8+ a9+

a۱0+  a۱۱

نادرستی کام و 
اثرات مخرب آن

نقش نزاع و مشاجره در بیماری و دل + نگه داشتن زبان از حرف زور در 
a۱۲+ a۱۳اوج قدرت

نقش عمل صحیح 
در هدایت

تأثیر آماده بودن ذهن بر ماندگاری دانش + تأثیر دعوت در پذیرش 
هدایت + تأثیر محبت بر بخشش + تأثیر ادب بر خرد و دل + نقش 

خداباوری در کنترل عجب و غرور + تأثیر ظاهر بر درون + نقش سکوت 
در دستیابی به حکمت

 a۱4+ a۱۵+
 a۱۶+ a۱7+

a۱8+ a۱9+ a۲0

پرهیز از اعمال 
a۲۱+ a۲۲دوری از امور غیرمعقول + تأثیر اعمال نادرست بر دروننادرست

نقش باور و ذکر در 
پیشرفت و ترقی

امکان عاقبت بخیری در سایه ذکر + تأثیر بکر بودن ذهن بر پذیرش 
مطالب + نقش آمادگی در دریافت مطالب + ذکر خداوند و توکل در همه 

حال + نقش ایمان در جایگاه انسان + عبرت آموزی در سایه تفکر در 
آفرینش + تأثیر باور در ترقی و پیشرفت

 a۲۳+ a۲4+
 a۲۵+ a۲۶+
 a۲7+ a۲8+

a۲9

تأثیر القای ناروا در 
انحراف از هدایت

نقش القاء و تذکر در دروغگویی + تأثیر تلقینات ناروای جاهان بر 
a۳0+ a۳۱+ a۳۲عبادت + القای ناروا و تأثیر آن بر درون

 
کدگذاری انتخابی تلقین 

جدول)4( کدگذاری انتخابی تلقین

مقوالتابعادمتغیر وابسته)موضوع(

تلقین

تکرار همراه با ایجاد باور و نقش آن در سامت جسمی و روحیتلقین قولی ایجابی

اثرات مخرب نادرستی کامتلقین قولی سلبی

نقش عمل صحیح در هدایتتلقین فعلی ایجابی

پرهیز از اعمال نادرستتلقین فعلی سلبی

نقش باور و ذکر در پیشرفت و ترقیتلقین قولی- فعلی ایجابی

تأثیر القای ناروا در انحراف از هدایتتلقین قولی- فعلی سلبی
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مفهومی  نمودار  یک  طریق  از  را  اسام  دیدگاه  از  تلقین  محوری  مقوالت  جایگاه  و  ارتباط 
می توان ترسیم کرد، که در شکل )۱( آمده است. 

قشکل-1ر اایوی مفاومی روت  رتییی  لقیا از لیدگاه اس ن ترای ننان آموزشی

(  1که در شکل )  ،م کردترسی  توانیم  ی نمودار مفهوم  کی  ق یاز طر  را   اسالم   دگاهی از د  نیتلق  ی مقوالت محور  گاهی و جا  ارتباط

 آمده است. 

 

 آموزشی   نظام   تربیتی تلقین از دیدگاه اسالم برای الگوی مفهومی روش    ( 1- شکل) 

  بنیاد داده  هی با استفاده از نظر  ینظام آموزش   یبرا  نیتلق  ی تیروش ترب  یمفهوم  یشده است تا الگو  یپژوهش سع  نیا  در 

ح  ن،یمع  گاهیبا نقش و جا  کی و هر    . ابعاد برآمده از مرحله قبل در قالب چهار»مقوله«ردیمورد توجه قرار بگ   ی بنددسته  ر یز   به شر

پژوهش عوامل اثرگذار بر   نی. در ا امدهایو پ جی. نتا4بازدارنده؛  یرهای .متغ3ساز؛  نهیزم یرهای. متغ 2مؤثر؛   یرهای. متغ1شدند: 

  ، یعقالن  ی ورزشهی اند  ،یعمل  ی ریپذو تکرار، دعوت  نیشامل: تمر  ،باشندیم   یفرع   یهامقوله  یکه دارا  ن،یتلق   یت یروش ترب

ح است. عوامل زم   ءدر اعضا  یتوجه و تمرکز و آشکار ساختن عمل   ت،ی و معقول  تیمحبوب  شده عبارت  ییساز شناسانهیو جوار

لی
فع

ی ـ 
قول

 

عدم پشتوانه  -2القای ناروا -1

گفتار و اعمال   فکری در 

آگاهانه و غیرارادی بودن  -3 نا

گفتار  -کالم نادرستی -اعمال و 

محوری بودن روش تربیتی 

 تلقین در تربیت 

 جنبه مطلوب

یادآوری 

مکانیکی 

ها، آموزه

 تعصب

تسلیم و  -

 سرسپردگی

ایجاد ذهن  -

 بسته

 توقف رشد -

انحراف از  -

 هدایت

درونی  -

شدن صفات 

 رذیله

 

 -غفلت زدایی

درونی شدن 

 -صفات حسنه

ایجادباور به 

حقانیت 

های آموزه

دستابی  -دینی

 -به حکمت

موفقیت و 

 -شادکامی

هدایت در سایه 

 –عمل 

پیشرفت در 

 امور دنیوی و

 سعادت انسان

 نتایج و پیامدها

جنبه 

زایآسیب  
ز  متغیرهای زمینه سا

 روش تربیتی تلقین
لی

قو
 

 متغیرهای بازدارانده

های اشتیاق و احساس -گفتار و عمل جذاب –هیبت 

 تذکر و یادآوری -تأثیرپذیری باطن از ظاهر -عاطفی

ر  عوامل موث

 
ر  تمرین و تکرا

 

ی یرپذدعوت

 عملی
 

ورزی اندیشه

 عقالنی

 

محبوبیت و 

 مقبولیت
 

 توجه و تمرکز
 

ر ساختن  آشکا

عملی در اعضاء 

رح  و جوا

 

 

لی
فع
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نظام  برای  تلقین  تربیتی  روش  مفهومی  الگوی  تا  است  شده  سعی  پژوهش  این  در 
مرحله  از  برآمده  ابعاد  بگیرد.  قرار  توجه  مورد  داده بنیاد  نظریه  از  استفاده  با  آموزشی 
ح زیر دسته بندی  قبل در قالب چهار»مقوله« و هر یک با نقش و جایگاه معین، به شر
بازدارنده؛ 4. نتایج و  ۱. متغیرهای مؤثر؛ ۲. متغیرهای زمینه ساز؛ ۳.متغیرهای  شدند: 
مقوله های  دارای  که  تلقین،  تربیتی  روش  بر  اثرگذار  عوامل  پژوهش  این  در  پیامدها. 
عقانی،  اندیشه ورزی  عملی،  دعوت پذیری  تکرار،  و  تمرین  شامل:  می باشند،  فرعی 
ح است.  و آشکار ساختن عملی در اعضاء و جوار و تمرکز  و معقولیت، توجه  محبوبیت 
اشتیاق  جذاب،  زبان  و  لحن  هیبت،  از:  است  عبارت  شناسایی شده  زمینه ساز  عوامل 
متغیرهای  یادآوری.  و  تذکر  و  ظاهر  از  باطن  پذیری  تأثیر  و  عاطفی  احساس های  و 
و  گاهانه  ناآ اعمال،  و  گفتار  در  فکری  پشتوانه  عدم  ناروا،  القای   : از عبارتند  بازدارنده 
در  تلقین  تربیتی  بودن روش  و محوری  کام  نادرستی  گفتار،  و  اعمال  بودن  غیرارادی 
شامل:  آسیب زا  بخش  دو  در  شناسایی شده  پیامدهای  و  نتایج  و  است؛  تربیت  فرایند 
یادآوری مکانیکی آموزه ها، تعصب، تسلیم و سرسپردگی، ایجاد ذهن بسته، توقف رشد، 
از هدایت و درونی شدن صفات رذیله است و در جنبه مطلوب شامل: غفلت  انحراف 
دستیابی  دینی،  آموزه های  حقانیت  به  باور  ایجاد  حسنه،  صفات  شدن  درونی  زدایی، 
سعادت  و  دنیوی  امور  در  پیشرفت  و  عمل  سایه  در  هدایت  شادکامی،  و  موفقیت  به 
انسان است. الگوی مفهومی روش تربیتی تلقین، بر اساس الگوی تحلیلی شناخت دو 
وضعیت  به  موجود  وضعیت  از  رسیدن  مسیر  در  مذکور،  روش  مطلوب  و  آسیب زا  جنبه 
هرگونه  و  تلقین  تربیتی  روش  مفهومی  الگوی  توصیف  و  شناخت  است.  بوده  مطلوب 
اظهارنظر در مورد آن با بررسی آیات و احادیث در مورد چگونگی استفاده آنها در مراحل 
مختلف تربیتی به  شناخت درستی دست یافته می شود. به عبارت دیگر با ماهیت روش 
جنبه  دو  روش  این  شناخت  با  هم زمان  و  شد  خواهد  پیدا  آشنایی  تربیت  در  تربیتی 
از  استفاده  پیامدهای  و  نتایج  بین  این  در  می شود.  درک  به درستی  مطلوب  و  آسیب زا 
عمل،  این  کنار  در  و  می شود  داده  قرار  توجه  مورد  تربیتی  فرایند  در  تربیتی  روش  این 
روش  این  چنان که  می کند.  پیدا  تحقق  تربیت  نهایی  هدف  و  شده  مشخص  وظایف 
نتیجه  بلندمدت  در  و  بود  خواهد  مشکل زا  بگیرند  قرار  تربیت  در  استراتژی  و  اساس 

حاصل شده سست و ناپایدار است.
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بحث و نتیجه گیری
گر تربیت  که با دل و جان آدمی سروکار دارد. ا گوهری روحانی است  دین حقیقتی معنوی و 
دینی، همراه با پذیرش قلبی نباشد، رفتار و کردار و سلوک دینی عاری از هویت حقیقی دینی 
گیرد؛ زیرا  کراه یا تلقین و تطمیع شکل  که با القاء و ا خواهد بود. تربیت دینی چیزی نیست 
ایمان و باور دینی چیزی جز دلدادگی و پیوند قلب با دین نیست. پس الزم است هر روشی 
کار برده می شود، به جنبه آسیب زا و مطلوب آن توجه شود. عاوه بر  که در تربیت دینی به 
گیران را به سطحی از شناخت، انتخاب و عمل در تمام مراحل تربیت دینی  این، بتواند فرا
موجود  ناسازگاری های  و  محدودیت ها  وجود  با  که  پذیرفت  باید  حال،  هر  به  کند.  هدایت 
اجنتاب ناپذیر  امری  دینی  تربیت  در  تلقین  کاربرد  دینی،  تربیت  هدف  با  تلقین  روش  بین 
این  از  برخی  در بستر خود مستلزم  تربیت دینی  گاهی  اشاره شد،  که  زیرا همان گونه  است؛ 
کند. تلقین روشی از روش های  گاهی از تلقین استفاده  که  امور می باشد و مربی ناچار است 
که همه آموزش های تلقینی، حالت آسیب یا »ضد  تربیت به شمار می رود و این گونه نیست 
گر  ا کرد.  تصور  مطلوب  و  آسیب  جنبه  دو  تلقین  برای  می توان  بلکه  آیند؛  به شمار  تربیت« 
شود؛  استفاده  اسامی  معارف  آموزش  برای  روشی  و  دینی  تربیت  محور  به عنوان  تلقین، 
لی و عدم توجیه شناختی نسبت به آنها، آثار منفی  بدون بیان پشتوانه های فکری و استدال
تلقین  به  صورت  این  در  و  دارد  به دنبال  را  بی جا  تعصب  مانند  دیر اصاح،  یا  جبران ناپذیر 
گردان پایمال می شود و آموزش، در  آسیب زا تبدیل خواهد شد، زیرا حق انتخاب و قضاوت شا
که ما می اندیشیم و جرأت سؤال و تردید  که »بیندیش، همان گونه  بردارنده این پیام است 
نداشته باشد«. همان طور که در معناشناسی بیان شده می توان از تلقین به عنوان مرحله ای 
اعتماد  افزایش  و  اقناع  به منظور  کار  این  برد.  بهره  نظام مند  تکرار  قالب  در  آموزش  از  پس 
لی آن  متربی به صحت آموزه و تثبیت اعتقادات، جلوگیری از فراموشی پشتوانه های استدال
و پیشگیری بروز تزلزل در فکر و دل انجام می گیرد و چنین تلقین تثبیت افزا و اعتماد سازی 
ل ها یا نکات جدید بیان  تحمیل محسوب نمی شود. البته در ضمن تکرار ممکن است استدال
به کارگیری  از  غرض  بنابراین،  است.  باورساز  تکرار  نفس  متوجه  اینجا  در  غرض  ولی  شود، 
و  تثبیت  برای  زمینه سازی  متربیان،  در  دینی  آموزه های  باورسازی  منظور  به  تلقین  روش 
به  نسبت  آنان  معنویت جوی  فطرت  شکوفایی  و  آنها  در  اسامی  آموزه های  نهادینه سازی 
تلقین  اجرای  در  می باشد.  متربیان  زندگی  در  آموزه ها  آن  کارآمدی  و  بودن  مفید  حقانیت، 
تأمل  یا  »اندیشه ورزی  تصمیم گیری«،  و  انتخاب  در  »استقال  تربیتی  شاخص  سه  بر  باید 



50                                                                                                                                                   / سال هفتم، شماره دوم، پیاپی 1۶، پاییز و زمستان 1400

تربیتی  فضای  در  نکات  این  کرد.  توجه  اراده«،  قدرت  یا  شخصیت  »استواری  عقانی«، 
در  واقع،  در  مختلف  دوره های  با  متناسب  قالبی  با  لکن  است؛  ح  مطر نیز  کودک  )متربی( 
بیان  باالتر  سنین  یا  کودکان  برای  را  فهم  قابل  و  کودکانه  ل های  استدال آموزش،  مرحله 
می کند و ضمن آن، اندیشه و عاطفه آنان را به سمت باورهای دینی سوق می دهد. سپس 
به تکرار آن می پردازد تا به ایجاد باور منجر شود؛ به گونه ای که متربی حس کند خودش آن 
این روش  البته موفقیت در به کارگیری  کرده است.  انتخاب  آزادانه  و  را فهیمده، قانع شده 
برای متربی، در صورتی است که تهیه محتوای تلقینی و نیز شیوه ها و قالب های اجرای آن، 

گرفتن نکات روان شناختی در خصوص تلقین پذیری این دوره سنی باشد. با در نظر 
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