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 Puropse: The present study aims at the educational implications of non-
verbal education in Islamic teachings (hadiths and narrations). 

Materials and Methods: This research is among the qualitative researches 

that have been done using qualitative content analysis method with 

deductive categorization system. The field of research included texts 

related to non-verbal education in Islamic teachings (hadiths and 

narrations) using a purposeful approach. Data collection tools included 

taking notes related to non-verbal education in Islamic teachings (hadiths 

and narrations). The coding and paragraph method was used as a unit of 

analysis to analyze the texts. 

Findings: Findings of educational implications of non-verbal education in 

Islamic teachings (hadiths and narrations) included 85 main concepts and 

392 educational implications, the most significant of which are: literature, 
playing with children, lessons, love and respect, consultation, contentment, 

Generosity, fulfillment of the covenant, teaching the child acts of worship, 

teaching the child acts of worship, companion, blaming, teaching children 

based on the stages of the child's development, mind, trust in God, 

responsibility of parents and educators, oppression, skills and profession 

training , Honesty, good speech, positive thinking, patience, charity and 

help, fairness, not punishing the child, humility, prudence, extravagance, 

seizing opportunities, piety, order, not doing useless work, habit of good 

deeds, justice, Insight, knowledge, good morals, greeting, thinking, having 

a purpose, avoiding boredom, peace, secrecy, not being lazy, 

trustworthiness, self-control, optimism, not betraying, advice, silence, 
courage, chivalry, wisdom, Tolerance, Intention, Thanksgiving 

Thanksgiving, Miserliness, Selfishness, Anger, Responsibility, Human 

Value, Perseverance, Practicing Knowledge, Shyness, Prioritizing Things, 

Work and Effort, Slavery, Doing Good, Silence, Experience, Learning, 

Neglect , Yet is not insulting, slander, fear, greed, education, division of 

hours of the day, right, fault finding, not rushing, stubbornness, borderline 

traits, questioning, and so on. 

Conclusion: It is clear in a period when there was no teaching aid 

equipment or performing arts and films and photos and the like to what 

extent the use of this method could play an effective role in drawing facts 

in the minds of the audience and pave the way for understanding Open the 

divine teachings and monotheistic lessons and put these topics on the 
threshold of the listeners' senses. 
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 1401، بهار 1، شماره 6دوره   سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

 یدر آموزه ها یرکالمیغ تیترب یتیاستلزامات ترب

 (اتیو روا ثی)احاد یاسالم

 ،1انیعفت صادق
 ،یالمدانشگاه آزاد اس ت،یو ترب میگروه فلسفه تعل یدکتر یدانشجو

 رانیواحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ا
 

 ،*2سعادتمند زهره
واحد  ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یدرس یزیگروه برنامه ر اریدانش

 مسئول( سندهی)نو رانیاصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ا
 
 ،3 یبراتعل میمر

واحد  ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یدرس یزیگروه برنامه ر اریاستاد
 .رانیاصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ا

 
 دهیچک

 یمرکالیغ تیترب یتی: پژوهش حاضر با هدف استلزامات تربهدف
 .( استاتیو روا ثی)احاد یاسالم یدر آموزه ها

است که  یفیک یپژوهش در زمره پژوهش ها نیا و روش ها: مواد
 یاسیق یبا نظام مقوله بند یفیک یمحتوا لیبا استفاده از روش تحل

 تیانجام شده است. حوزه پژوهش شامل متون مرتبط با ترب
( با استفاده از اتیو روا ثی)احاد یاسالم یدر آموزه ها یرکالمیغ

 یبردار شیاطالعات شامل ف یآورهدفمند بود. ابزار گرد کردیرو
و  ثی)احاد یاسالم یدر آموزه ها یرکالمیغ تیمرتبط با ترب

 ل،یو پارگراف به عنوان واحد تحل ی( بود. روش کدگذاراتیروا
 .دیمتون استفاده گرد لیو تحل هیجهت تجز

ر آموزه د یرکالمیغ تیترب یتیاستلزامات ترب یها افتهی ها: افتهی
 392و  یمفهوم اصل 85( شامل اتیو روا ثی)احاد یاسالم یها

با  یآن عبارتند از: ادب، باز نیبود که شاخص تر یتیاستلزامات ترب
 یاوف ،یکودک، عبرت، محبت و احترام، مشورت، قناعت، بخشندگ

به  یبه کودک، آموزش اعمال عباد یبه عهد، آموزش اعمال عباد
سرزنش کردن، آموزش کودکان بر اساس مراحل  ن،یکودک، همنش

و  ظلم ان،یو مرب نیوالد تیخدا، مسئولرشد کودک، ذهن، توکل به 
 ،یشیمثبت اند ک،یستم، آموزش مهارت و حرفه، صداقت، گفتار ن

 نکردن کودک، تواضع، هیصبر، انفاق و کمک، انصاف داشتن، تنب
اسراف نکردن، استفاده از فرصت ها، تقوا، نظم، نپرداختن به  ر،یتدب

علم، اخالق  رت،یخوب، عدالت، بص یعادت به کارها هوده،یکار ب
 ،یحوصلگ یاز ب زیسالم کردن، تفکر، داشتن هدف، پره کو،ین

خوش  ،یدار شتنیخو ،ینکردن، امانتدار یتنبل ،یآرامش، راز دار
 ،یسکوت، شجاعت، جوانمرد حت،یونصنکردن، پند  انتیخ ،یگمان

تشکر، بخل، نفس، خشم،  یشکرگزار ت،یعقل، مدارا کردن، ن
 تیاولو ا،یار، عمل به دانسته ها، حارزش انسان، پشتک ت،یمسئول

جربه، ت ،ییکم گو ر،یانجام کار خ ،یکارها، کار و تالش، بندگ یبند
ع، طم رس،دشنام ندادن، تهمت، ت ت،یتغافل، نعمت ها، رضا ،یریادگی

 ،ییجو بیساعات شبانه روز، حق، ع یبند میتقس ت،یو ترب میتعل
 .باشد یعجله نکردن، لجاجت، مرز صفات، سوال کردن و ... م

کمک  زاتیکه از تجه یروشن است در دوره ا :یریگ جهینت
ه نبود یو عکس و مانند آن خبر لمیو ف یشینما یهنرها ایو  یآموزش

ن در ذه قیحقا میتوانست در ترس یتا چه حد م وهیش نیاستفاده از ا
و درس  یو راه را بر فهم معارف اله دینما فایمؤثر ا یمخاطبان نقش

حس  ین موضوعات را در آستانهیو ا دیبگشا یدیتوح یها
 .شنوندگان قرار دهد

 
 یآموزه ها ،یرکالمیغ تیترب ،یتیاستلزامات ترب ها: دواژهیکل

 (.اتیو روا ثی)احاد یاسالم
 

 11/10/1400تاریخ دریافت: 
 22/12/1400 تاریخ پذیرش:

  :نویسنده مسئولzo.saadatmand@yahoo.com 

 مقدمه
 یم شکل ییرفتارها از دسته آن از تیترب کارکرد از یا عمده بخش

 «نامحسوس» و «خاموش» ،«پنهان» ،«یرکالمیغ» صورت به که ردیگ
 آن ،یتیترب یها یاثرگذار از یاندک بخش تنها و شود یم گر جلوه

 یالمک امیپ تکرار و حتینص زبان، قیطر از داریارناپایس سطح از هم
 و شفاهی ادبیات در غیرکالمی ارتباطی های نشانه .شود یم حاصل

 از ناگزیر ها انسان که چرا شده؛ دیده ها ملت همه نوشتاری
 هرابط حفظ و ایجاد برای غیرکالم و کالم از استفاده و «ارتباط»

 یعتطب با همنوعان، با خود، با ارتباط پیوندی، هم این. هستند و بوده
 جهان در اگرچه. گیرد می بر در نیز را ماده و حس ورای عالم و

 می موضوعات اینگونه بررسی به اجتماعی ارتباطات علم امروز،
 مرع قدمت به ایپیشینه غیرکالمی، ارتباطات حقیقت در اما پردازد
 رفتارهای نمود که است اساس همین بر تنها و دارند انسانی جوامع
 باقی امروز به تا و شده ثبت مختلف هایملت ادبیات در انسانی
 رباو یا عمل هر نتایج و پیامد واقع در از سویی استلزام(. 1) اند مانده
 باورهای پذیرش را ما شویم،می قائل آن به که باوری هر. است

 را ام بزنیم، که عملی هر به دست طورهمین و کندمی ملتزم دیگری
 اورب استدالل، هر آنجاکه از. سازدمی پایبند دیگر کارهایی انجام به
 تمثب و منفی استلزامات متفکر، است استلزاماتی دارای عملی یا

 رخداد هنگام در رو از این و گیردمی نظر در را نشدهبینیپیش
 وبرور هاآن با قبلی آمادگی با و نشده متعجب منتظره غیر پیامدهای

 ربیتت دهی فرایند شکل ، تربیتی استلزامات از مراد طرفی از. شودمی
 زا بعد دیگر، عبارت به. است الزم ابزارهای و محتوا از استفاده با

 متربی، های ظرفیت به توجه و مربی در الزم شرایط بودن فراهم
 اهداف سمت به متربی دادن سوق و رشد برای الزم محتوای باید

 (.2) شود منتقل مطلوب های روش و ابزارها طریق از مدنظر تربیتی
باید بیان نمود که  یرکالمیغ تیتربدر مبحث لغوی و مفهومی 

متخصصان علم روانشناسی و ارتباطات، مفهوم ارتباط را در معنایی 
عام چنین تعریف می کنند:  ارتباط عبارت است از فن انتقال 
اطالعات، افکار و رفتارهای انسانی از یک شخص به شخص دیگر. 
به  طور کلی هر فرد برای ایجاد ارتباط با دیگران و بیان نیازهای 

(. از سویی، ارتباط 3ز وسایل گوناگونی استفاده می نماید )خود ا
غیرکالمی ارتباطی است که طی آن مفاهیم و معانی از طریق 
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حرکات بدن بین افراد رد و بدل می شود؛ مانند حاالت چهره، نگاه 
ی کردن، خنده، گریه و .... در حقیقت رفتارهای غیرکالمی دایره

ی است که پیام های ارتباطی را به بسیار وسیعی از رفتارهای انسان
 در کالم و زبان که اهمیتی و نقش وجود (. با4وجود می آورند )

 مهارت بر نیز ما روایی و دینی در متون و دارد انسانی مناسبات

 بسیار شده تأکید و درنگ آن آداب و شرایط و گفتاری های

 و معانی مبادلۀ و کالمی فرایندی صرفاً ارتباط گفت: باید است؛
 های پژوهش" بلکه شود؛ نمی زبان محسوب طریق از ها پیام

 فرایندی حدود زیادی تا ارتباط که دهد می نشان گرفته صورت

 تنها که کندمی ثابت ها پژوهش این نتایج .(5)است  غیرکالمی

 از ارتباطی خاص وضعیت یک در ها پیام و از معانی درصد 35

 65 شود و می دیگران منتقل یا دیگری به زبان یا کالم طریق

 (. 6است ) غیرکالمی زمرۀ در مانده باقی درصد
 موضوع راستای در خارج و داخل در پژوهش ها بررسی با همچنین
 به مستقیم صورت به تحقیقی کشور داخل در که شد مشخص

 دیثاحا) اسالمی های آموزه در غیرکالمی تربیت تربیتی استلزامات
 صورت به تحقیقات از برخی در است نشده پرداخته( روایات و

جباری : اینکه جمله از است شده اشارهای آن به مقدمه در ضمنی
 و میتعل در( بدن زبان)یکالم ریغ یها ارتباط ریتاثدر پژوهشی به 

بود که  نیاز ا یپژوهش حاک جینتا(. 7ی پرداخت )اسالم تیترب
تربیتی واسطه حاالت و حرکات بدن خویش، یک رسانه  انسان به

تمام عیار است و عالوه بر سیستم پیچیده ارتباطات گفتاری، تمام 
حرکات بدن انسان و شرایطی که او با رفتارهای خود به وجود می 

 های  پیام آورد، می تواند بسی بیشتر و غنی تر از کلمات حاوی
 در یرکالمیغ و یکالم ارتباطاتاز سویی  .باشد تربیتی و آموزشی
کرمی و عنوان پژوهش  اتیروا و میکر قرآن رمنظ از خانواده

 خشب ارتباطاتبود که  نیااز  یپژوهش حاک جی. نتا(8) بود همکاران
 لیتشک را فرد هر یخانوادگ تعامالت و یاجتماع یزندگ از یا عمده

 یها مولفه با ییآشنا خانواده، ییربنایز نقش لیدل به. دهد یم
 ارتباطات یها کانال. ابدی یم فراوان تیاهم یخانوادگ ارتباطات

 در رشتیب آن مختلف ابعاد که است گسترده اریبس هم یرکالمیغ
 نوازش و دنیبوس ز،یآم محبت نگاه. است شده نییتب اتیروا

 مولفه نیمهمتر از... و نیوالد مقابل در خضوع و تواضع فرزندان،
 و یهنجار هینظراز طرفی . است خانواده در یکالم ارتباط یها

 یفرهنگ درون ارتباطات آغاز نقطه در یرکالمیغ ارتباط یالگو
 جیانجام شد. نتا همدانیاست که توسط  یعنوان پژوهشی اسالم

 دو یارتباط ندیفرآ در نیآغاز نقطه بود که نیاز ا یپژوهش حاک
. است اثرگذار ندیفرآ کل بر که است ژهیو تیموقع کی گر، ارتباط

 . (9) است یرکالمیغ زین و یکالم ییها مولفهی دارا نقطه نیا
در مورد اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر از سه منظر نظری، 

 توان به چند نکته اشاره کرد.پژوهشی و کاربردی می
فرهنگ  توان گفت که بااز منظر نظری ضرورت پژوهش، می 

 ارتباطی سبک و روابط اجتماعی اسالم، الگوهای رفتاری اصیل

و  دقت با اجتماعی و فردی زندگی ابعاد تمام در را مسلمان انسان
 ریشۀ گمان، بی است. کرده ترسیم و تبیین بینی بسیار، باریک

 بندی پای به عدم موجود های ناهنجاری و ها نابسامانی بسیاری از

از  .(10گردد ) می باز رفتاری الگوهای این از افراد گرفتن فاصله و
منظر پژوهشی اهمیت بررسی موضوع باید گفت که خأل پژوهشی 

 آموزه در یرکالمیغ تیترب یها مولفهی واکاوموجود در زمینه 
 یتیترب استلزامات ارائه منظور به( اتیروا و ثیاحاد) یاسالم یها

کریم  قرآن در غیرکالمى ارتباط های نشانه محسوس است. بررسی
 موارد در در خداوند که دهد می نشان ی،اسالم یها آموزهو 

 طریق بدین و برده بهره غیرکالمی ارتباط تکنیک از متعددی

 مخاطبان به غیرمستقیم، ای به شیوه و ضمنی طور را به هاییپیام

 درگیر واسطه به ذهن خواننده طریق این از (.11است ) نموده القا

 کرده پر را متن خالی نقاط غیرکالمی، ارتباط های با مؤلفه شدن

 قرآن آیات بازخوانی یابد. با راه می متن از جدیدی خوانش و به

 هر یک براساس (اتیروا و ثیاحاد) یاسالم یها آموزهکریم و 

 بسیاری های پیام و مذکور، نکات غیرکالمی ارتباطات انواع از

 مهمی بخش ها، توجه بدان عدم صورت در که می آید دست به

 گیرند. نمی قرار توجه مورد و مانده مغفول الهی های از پیام

 که است آن غیرکالمی ارتباطات انواع تمامی از حاصل نتیجه

 بیان چگونگی بلکه است، اهمیت حائز نه تنها الهی کالم خوانش

 بایست می و همراه دارد به خود با را متعددی های پیام نیز، آنها

با توجه به ضرورت و گیرند.  قرار علمی واکاوی و بررسی مورد
باید گفت در بیشتر  یرکالمیغ تیترب یها مولفهاهمیت موضوع 

موضوع، در کشور انجام شده است صرفاً به این هایی که با پژوهش
 بر ،مندی از این توانمندی اشاره شده استضرورت و اهمیت بهره

، پژوهش و یرکالمیغ تیتربهمین اساس و علیرغم ضرورت 
 یها مولفهی واکاوتدوین در زمینه محدودی  اقداماتی عملیاتی

 استلزامات ارائه منظور به یاسالم یها آموزه در یرکالمیغ تیترب
 که دکر اشاره دیبا یکاربرد بعد ازاست. گرفته صورت ی تیترب

 یراستا در ینظر دانش تیتقو بر عالوه حاضر پژوهش یهاافتهی
زه حونقاط قوت و ضعف  ییتواند به شناسا یم یرکالمیغ تیترب
 یآموزش یبسترساز نی. همچندینما یادیز کمک یرکالمیغ تیترب

 یها آموزه در یرکالمیغ تیترب یها مولفه یواکاو ی نهیدر زم
وزارت علوم،  یتیتواند جهت ارائه به مراکز ترب یمی اسالم

آموزش و پرورش، وزارت  یتیمراکز تربتحقیقات و فناوری، 
در  ییراهکارهاو دیگر نهادهای مرتبط  کشورسراسر دانشگاههای 
 یبرنامه ا جادیو ا یرکالمیغ تیتربمشکالت موانع و جهت رفع 

بنابراین به  دهد.ارائه  یرکالمیغ تیتربمهارت های  شیافزا یبرا
 تربیت تربیتی این سوال ها پاسخ داده خواهد شد که استلزامات

 ( چگونه است؟روایات و احادیث) اسالمی های آموزه در غیرکالمی
 

 مواد و روش ها
 روش از استفاده با که است کیفی پژوهش های زمره در این پژوهش

. تاس شده ی انجاماسیق یبند مقوله نظام با یفیک یمحتوا لیتحل
 ایه آموزه در غیرکالمی تربیت با مرتبط متون شامل پژوهش حوزه

 ارابز. بود هدفمند رویکرد از استفاده با( روایات و احادیث) اسالمی
 یتیترب استلزاماتمرتبط با شامل فیش برداری  اطالعات یگردآور
 بود.(  روایات و احادیث) اسالمی های آموزه در غیرکالمی تربیت

 و احادیث) اسالمی های با آموزه مرتبطون مت اول مرحله در
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 20... یدر آموزه ها یرکالمیغ تیترب یتیاستلزامات ترب        

 1401، بهار 1، شماره 6دوره   سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

 .شدند انتخاب پژوهش یاصل هدف با مرتبط جمالت و (روایات
 و هیتجز جهت ل،یتحل واحد عنوان به پارگرافو  کدگذاری روش

 .دیگرد استفادهمتون  لیتحل
 

 ها یافته
 تیتربی استلزامات کاوش به ابتدا در پژوهش سوال به پاسخ برای

 و( روایات و احادیث) اسالمی های آموزه در غیرکالمی تربیت

 ایه پاراگراف از سپس پرداخته شد، تحقیق سوال با مرتبط جمالت
 نای در .گردید استخراج باز کدگذاری روش با مفاهیم کد مربوطه

 گردیدند همدسته تربیتی استلزامات 392 و اصلی مفهوم 85 بخش
  .قرار گرفتند 1که در جدول 

 

 
 . استلزامات تربیتی غیرکالمی در آموزه های اسالمی )احادیث و روایات(1 جدول

 داللت های تربیتی غیرکالمی در هر محور اصلی میمفاه

 ادب

 پرورش ادب در متربیان منجر به فزونی عقل می شود. -1
 ادب در متربیان منجر به ارتقای شخصیت  می شود.پرورش  -2
 پرورش ادب در متربیان باعث خوش زبانی و شرافت و بزرگی انسان می شود. -3
 پرورش ادب در متربیان بهترین میراث پدران است وبرخاندان آدمی ارجحیت دارد. -4
 پرورش ادب در متربیان باعث شرافت خانوادگی ،برتری می شود . -5
 پرورش ادب در متربیان سبب آسودگی و آرامش و پیشرفت در زندگی است. -6
 پرورش ادب نتیجه تحمل سختی هاست. -7
 زینت و آراستگی عقل به ادب انسان است. -8
 معیار ارزشمندی انسان ادب است. -9

 ادب نیکو باعث خوش زبانی. -10
 بر دیگران هم نمی پسندد.انسان با ادب هرآنچه بر خود نمی پسندد  -11
 قرین شدن ادب با عقل باعث سودمندی انسان می شود. -12
 پرورش ادب در متربیان باعث ریاست و سروری متربی می گردد. -13

 
 بازی با کودک

 در پرورش استعدادهای کودکان کودک با یازنقش و اهمیت ب -14
 .شانیا یبزرگسال درنقش بازی با کودکان در پرورش بردباری  -15
 طبیعی بودن بازیگوشی در کودکان در سنین کودکی -16
 نقش همبازی شدن بزرگساالن با کودکان در پرورش استعدادهای آنان -17
 احترام  و رعایت به احساسات متربیان -18

 عبرت

 عبرت آموزی متربیان با مطالعه تاریخ گذشتگان حسپرورش  -19
 منجر به عبرت از اقوام و ملل پیشین می شود.مطالعه تاریخ  -20
 فایده عبرت آموزی رستگاری و خوشبختی است. -21
 آرزوهای طوالنی باعث هالکت پیشنیان بوده است. -22
 پرورش عبرت آموزی در متربیان با نگرش به خوی بد دیگران و انجام ندادن آن-23

 احترام و محبت

 متربیانپرورش حس نوع دوستی در  -24
 پرورش استعدادهای کودکان با مهر و محبت ممکن می شود . -25
 مهر و محبت به کودک باعث ثواب و شادی در قیامت و سبب رحم و شفقت خداوند است. -26
 کودک احساسات به توجه و کودک محبت و مهر لزوم -27
 .کارهاست نیبرتر از آنان داشتن دوست و کودک به یمهربان و ترحم -28
 .است خداوند یخوشحال موجب و دارد را بنده کردن اجرآزاد کودکان به محبت -29
 انیمترب و فرزندان نیب یبرابر و مساوات تیرعا و ضیتبع عدم -30
 کودکان با مالطفت با رفتار و آموزش -31
 .شود یم انسان یا درجه باالرفتن باعث دارد یقلب درمحبت شهیر فرزند دنیبوس -32
 .است کودکان به ها آن نیتر مهربان ها خانواده نیتر محبوب -33
 .شودی م انسان آمرزش سبب که است انیومرب نیوالد فیازوظا کین آداب آموزش-34
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 .است انسان یمحبت یب از یزبان بد شهیر -35

 
 مشورت

 
 
 
 
 
 
 
 

 مشورت کردن دارای حدودی است. -36
 در مشورت کردن با افراد خردمند است .برکت و توفیق الهی  -37
مخالفت انسان وعمل نکردن به آن پس از مشورت کردن دچار حیرت و سردرگمی می شود و باعث سقوط  – 38

 و هالکت انسان است.
 مشورت کردن انسان با افراد جاهل خطرناک است. -39
 وانان.برتری ایده و نظر انسان کهنسال به خاطر تجربه نسبت به ج -40
 نتیجه مشورت نکردن پشیمانی است و نتیجه مشورت کردن مصونیت از خطا و اشتباه است. -41
 کردن مشورت اثر در کارها در یروزیپ و شدن ستوده -42
 حس تجربه، نش،یوب علم م،یسل عقل بهترین مشاورین با تجربه ترین آن هاست از ویژگی های مشاور خوب -43
 .است ی ، امانت و صداقت وتقو یرخواهیخ

 لزوم مشورت کردن در کارها که باعث پشتگرمی و مشارکت عقول صاحب نظران است. -44
 پیروی کردن از اندیشه های دیگران در بن بست های فکری و رسیدن به اهداف در مشورت کردن-45
 ودلسوزبا انسان حریص وطماع مشورت نکردن واعتماد به مشورت باانسان عاقل  -46
 لزوم مشورت کردن قبل از تصمیم گیری -47
 نشانه سپاسگزاری انسان از نعمت عقل ، مشورت دادن به دیگران است. -48
 با مشورت کردن انسان متوجه خطاهای خود می شودو از مشورت کردن کسی متضرر نمی شود . -49
 مشورت کردن نظرات دیگران را در اختیار داریم.پشتیبانی مانند مشورت وجود ندارد، با  انسان یبرا -50
 کاری شکست صورت در کردن مشورت پسانسان،  تیمعذور -51
 وظیفه مشاورحداکثر تالش درباره رای خود است و موفقیت در کار را ضامن نبودن. -52
 دهند یم مشورت یدرست به که رایز کردن، مشورت خردمند افراد با -53

 
 قناعت
 
 

 لزوم قناعت در زندگی و نیکو بودن قناعت در زندگی -54
 قناعت در زندگی موجب خویشتن داری ، توانگری است -55
 قناعت همانند گنج و ثروتی بی انتهاست. -56
 برتر بودن زندگی همراه با قناعت و برنامه ریزی به زندگی همراه با ثروت و اسراف است. -57
 بلند می طلبد و کسی که قناعت ندارد حریص و سیری ناپذیر است.پاینبدی به قناعت همت  -58
 عزت نفس نتیجه قناعت کردن است. -59

 یبخشندگ

 بخشش عمل زیبایی است -60
 ی سفارش زیادی به بخشندگی و نیکوکاری شده است.اسالم یها آموزه در -61
 است.از عوامل مهم دوستی با مردم احسان و نیکوکاری به آنان  -62
 ی.کوکارین و احسان و یبخشندگ به سفارش -63
 است کار در شیگشا و فرج باعث مردم کار از ییگشا گره-64

 عهد بهی وفا

 لزوم داشتن صفت وفای به عهد در مربیان وپرورش وفای به عهد در متربیان -65
 باالترین دور اندیشی وفای به عهد است. -66
 به عهد است.نشانه ی ایمان، وفای  -67
 متربیان در برابر کودکان تخلف در وفای به عهد نداشته باشند.-68

 به یعباد اعمال آموزش
 کودک

 پرورش حس عبادت در کودکان توسط مربیان -69
سالگی کودک توسط  9سالگی و روزه در  7،توصیه به نماز در سن  است خداوند یگانگی بر یکودک فطرت -70

 والدین و مربیان
توجه مربیان به تدریجی بودن آوزش عبادت به کودک و لزوم توجه به قدر توان کودک از او انتظار داشته  -71

 باشند.
 آموختن قرآن به کودکان سبب نورانی شدن چهره و لباس هایی نورانی در قیامت می شود. -72
 بیت ممکن نیست.تربیت کودک با دستورات الهی ممکن است و با دستورات غیر خدایی تر -73
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 22... یدر آموزه ها یرکالمیغ تیترب یتیاستلزامات ترب        

 1401، بهار 1، شماره 6دوره   سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

 تا کند دعا فرزندش یبرا و دهد یاری شدن کوین در را فرزندش که است یکس شامل خداوند لطف و پاداش -74
 .کند برقرار خدا با اش رابطه

 .انیمرب توسط ینید عبادات و اعمال انجام یبرا کودک در یآمادگ حس پرورش -75

 الهی است. محبوبیت بندگان در پایداری به دستورات -76
 پرورش احساس عشق به پیامبر و خاندان او و خواندن قرآن به متربیان. -77

 نیهمنش

 تاثیرات سوء دارد.همنشین و دوست خوب نعمت و همنشین بد باعث بدبختی است. ،انسان بد بر نیهمنش -78
خوب و شایسته و کسی که ما را آموزش دوستیابی به کودکان و لزوم دوری از بدان و نزدیک شدن به افراد  -79

 به یاد خدا می اندازد
آموزش دوستیابی به متربیان و لزوم دوستی با کسی که گفتارش بر دانش ما بیفزاید و رفتارش ما را به قیامت  -80

 ترغیب کند .
 دوست خوب بهترین پشتیبان انسان و سبب آرامش و سپر مشکالت است. -81
 موجب فزونی دانش و ادب انسان است. دوستی با دانشمندان -82
 دوستی نکردن با افراد محروم از ادب و کسی که انسان را خوار می کند -83
 .است کردن سالم و یکوکارین و ،احسان گذشت ، یاخالق خوش ، یآدم با مردم یدوست عوامل از -84
 است .قطع ارتباط دوستی با انسان جاهل سبب دوستی با انسان عاقل  -85
 با سخن نیک در میان مردم صلح و دوستی بیاندازید -86
 قدرتمندی در یافتن دوست خوب است و تالش در جهت افزایش تعداد دوستان -87
 دوستی با همنشین بد باعث متضرر شدن انسان است. -88
 با دشمن دوست خود دوستی کردن سبب ضرر و خسران است. -89
دوست خوب باعث بهره مندی بیشتر دوستی و اظهار میل به دوست بد سبب خواری انسان می اظهار دوستی به  -90

 شود .

 سرزنش کردن

 لزوم اهمیت انتقاد بدون سرزنش-91
 سرزنش زیاد باعث لجاجت در کودک می شود . -92
 در صورت سرزنش مومن خود بدان گناه مرتکب می شویم . -93
 خوب از سرزنش شدن مصون شدن. با عادات کردن به گفتار -94

 
 بر کودکان آموزش

 اساس
 کودک رشد مراحل

 
 

پرورش و تربیت کودک بر طبق مراحل رشد کودکی مطابق با آموزه های اسالمی ، هفت سال اول سروری ،  -95
 هفت سال دوم فرمانبرداری ،هفت سال سوم  زمان همکاری اوست.

 متربیانتدریجی بودن آموزش کودکان  توسط  -96
هفت سال اول کودکی بازی کند ،هفت سال دوم آموزش خواندن و نوشتن ، هفت سال سوم آموزش حالل و  -97

 حرام به کودک
 کودک در هفت سال تربیت می شود و هفت سال به کار گرفته می شود . -98
 کار خیرسهولت آموزش در کودکی نسبت به بزرگسالی به دلیل سرعت باالی کودکان به  -99

 غنیمت شمردن فرصت آموزش کودک قبل از گمراهی ایشان توسط مخالفان -100
 لزوم حسن معاشرت مربیان با کودکان در امر آموزش -101

 ذهن
 ذهن نوجوان همچون زمین خالی مساعد آموزش است. -102
 یادگیری در کودکی با سرعت باالیی همراه است. -103

 خدا به توکل
 اعتماد به خدا و توکل به او در کارها  در متربیان پرورش -104
 توکل به خدا باعث آسان شدن سختی ها ، رفع دشواری ها و از عبادات الهی است. -105

 و نیوالد تیمسئول
 انیمرب

مسئولیت متربیان در قبال کودکان ادب نیکوی وی ، هدایت به سوی خدا و فرمانبرداری از او، یاری دادن  -106
 کودکان وآموختن آداب نیک است.

مهر و رافت خداوند شامل حال کسی است  که فرزندش را در نیکو شدن یاری کند و برای او دعا کند تا  -107
 رابطه اش با خدا برقرار باشد .
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مومن در قبال خود مسئول است.از سایر حواس انسان و چگونگی استفاده از آن و باورها و عالیقش سوال  -108
 خواهد شد.

 .است جهنم آتش از یسپر کودکان به دانش و ادب آموختن -109
،آمرزش خداوند در اثر گرامی داشتن کودکان و آموزش آداب  دارد تیمسئول خود خانواده مقابل در مومن -110

 نیکو به کودکان
 پرورش حس مسئولیت پذیری و اطاعت از خدا در متربیان -111

 ناپایدار بودن ظلم و ستم -112 ستم و ظلم
 و مهارت آموزش

 حرفه
 آموزش مهارت های زندگی مطابق به زمان )آموزش شنا ، تیراندازی( در متربیان -113

 توسط والدین و مربیان

 صداقت

 صداقت باعث روسپیدی انسان و دروغ گویی سبب روسیاهی انسان است -114
واقعی کسی است که دروغ دیگری را براساس راستگویی خویش از صفات مومن راستگویی است و راستگوی -115

 راست می پندارد .
 کامل شدن عقل با راستگویی ممکن است. -116
 راستی و صداقت بر انسان مبارک و دروغ گویی شوم است. -117
 پرورش حس راستگویی در متربیان  و اعتقاد به راستگویی زیباترین اخالق و ادب است. -118
 محبوبت ترین بنده راستگوترین آن هاست. -119

 
 

 کین گفتار
 

پرورش نیکو سخن گفتن در متربیان، نرم گویی ، به موقع سخن گفتن ، سخن به حق گفتن بهتر از سکوت بر  -120
 باطل است.

 بهترین صدقه نگه داشتن زبان است و انفاق نگه داشتن زیادی گفتار است. -121
باعث افزایش ثروت وروزی و معروفیت انسان و زیاد شدن طرفداران انسان است وباعث محبوبیت گفتارنیک  -122

 درخانواده و ورود به بهشت و باعث تاخیر مرگ می شود
 خوشبختی باگفتار نیک ممکن می شود،شنیدن سخن نیک دراثر گفتار نیک است. -123
 در متربیاناجازه ندادن به عادت گفتار زشت و کردار زشت   -124
 سود بردن مومن از سخن گفتن  و با سکوت سالم می ماند. -125
 ی انسان است.مانیپشگفتاربیهوده باعث شرآدمی است و مهار نکردن گفتارباعث  -126
 بر زبان راندن سخن زشت باعث دور شدن انسان شریف از آدمی است و جمع شدن انسان های فرومایه است. -127
 رادوست دخدایگوی م که است یسخن سالم سخن،باشد شده ادخدای درآن که است یسودآورسخن سخن-128
 .پردازدی م مردم مسخرهبه  که است یسخن پژمرده سخنودارد

 یشیاند مثبت
 پرورش حس گمان بردن به دیگران در متربیان و دوری از گمان های بی پایه و اساس-129
 برابر سخن دیگران و فال بد نزدن در متربیانپرورش صفت مثبت اندیشی در  -130
 فال نیکو زدن وخودداری از سوء ظن به مردم که باعث راحتی جان می شود . -131

 صبر

 پرورش صفت بردباری در متربیان و پرهیز دادن از بداخالقی و بی تابی در مشکالت -132
 ادب است صبر نشانه ی ایمان و عقیده استوار به خدا و میوه آن -133
 بردباری موجب دفع جهالت نادان است -134
 از شعب عدالت صبر و بردباری است . -135
 زینب بخشیدن ادب با بردباری ممکن می شود . -136
 در مقابل زحمت برادران دینی صبور بودن. -137

 کمک و انفاق
 پرورش روحیه انفاق در متربیان -138
 نگه داشتن زیادی گفتار است.انفاق زیادی مال و  -139
 بهترین انفاق همدردی با دیگران است. -140

 داشتن انصاف
 پرورش روحیه ی انصاف در متربیان -141
 انصاف باالترین ارزش است و به معنای عدالت داشتن است. -142
 پرورش صفت منصف بودن با کسی که به انسان ظلم کرده در متربیان-143
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 24... یدر آموزه ها یرکالمیغ تیترب یتیاستلزامات ترب        

 1401، بهار 1، شماره 6دوره   سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

 و گشاده رویی دندینپسند هم خود یبرا دیپسند ینم گرانید یبرا که آنچه از معنی پرهیز کردن انصاف به-144
 در برخورد با دوستان و با عدالت رفتار کردن در برخورد با دشمنان است.

 کودک نکردن هیتنب
 عدم تنبیه بدنی در تعلیم و تربیت کودکان -145
 یکی از موارد تنبیه کودک است. قهر کردن با کودک و طوالنی نشدن قهر -146

 واضعت
 پرورش صفت تواضع در متربیان که نردبان شرافت و بزرگی انسان است.-147
 .یده انجام گرانید یبرا زین تو دهند انجام گرانید یدار دوست خود یبرا هرآنچه تواضع، نشانه -148
 .هستند متواضع مقام رفعت وجودبا  که است یکس مردم نیتر افضل -149

 
 
 
 
 

 ریتدب
 
 
 
 
 
 
 

 پرورش روحیه تدبیر و برنامه ریزی در زندگی در متربیان -150
 آموزش اهمیت نقش برنامه ریزی در متربیان -151
 تدبیر و برنامه ریزی از صفات پسندیده و نشانه ی دینداری است. -152
با برنامه ریزی ممکن است.نقش برنامه ریزی در احتیاط در کارها و دوراندیشی در کارها و نلغزیدن در راه  -153

 زندگی مهم است.
، پیروزی در سایه دوراندیشی است دوراندیشی به معنای روشن کردن جوانب است یشیاند دور خرد قتیحق -154

 امر است.
 سفارش به ممنوعیت و منع اقدام نسنجیده است -155
 ، است یشیدوراندرها کردن  شجاعت دشمن -156
 . است انسان بانیپشت نیبزرگتر یشیدوراند و اطیاحت -157
 کار در یشیاند دور و و تامل از پس کار انجام در تیقاطعو  امر جوانب سنجش و یبررس-158
 .کردن اسراف با همراه ثروت از یزندگ در قناعت و یزیر برنامه یبرتر -159
 .است ترسناک اقدام از بهتر یگمراه در رتیح هنگام یریگ میتصم از یخوددار -160

 .دیآ یم دست به دنیسنج و دنیشیاند با  اطیاحت و یشیدوراند -161

 پرورش روحیه ی دوری از اسراف در متربیان -162 نکردن اسراف

 ها فرصت از استفاده

 می شود پرورش روحیه ی استفاده از فرصت ها در متربیان موجب غنیمت شمردن فرصت های باقیمانده-163
 نقش از دست دادن فرصت ها درزندگی انسان وباعث ایجاد غم و اندوه درانسان می شود -164
 مخالفان توسط یگمراه از قبل فرزند ینوجوان و یکودک در تیترب فرصتغنیمت شمردن  -165
 از دست دادن فرصت ها نشانه ی نادانی است . -166
 روند یم دست از سرعت به ها فرصت -167

 تقوا
 انیمترب در یاله یتقوا ی هیروح پرورش -168
 .شود یم پروردگار از ترس و ادب شیافزا سبب دانش شیافزا -169
 .نکند را خدا ینافرمان انسان شود یم باعث یخداترس و تقوا -170

 نظم
 یاجتماع و یفرد نظم هدف با انیمترب در انضباط و نظم پرورش -171
 انسان یاجتماع و یفرد یزندگ در نظم ریتاث -172

 ودههیب کار به نپرداختن

 انیمترب در هودهیب یکارها به نپرداختن و استعدادها پرورش -173
 کار. دارد یبازم کارمهم به پرداختن از  را وما شود یم هدف کردن گم موجب رمهمیغ یکارها به پرداختن -174

 .شود یم انسان یخوار و عمر شدن تباه ، یضرور کار رفتن نیب از باعث هودهیب
 عمررا لحظات. کند ینم یآور جمع را ستین ماندگار که ییزهایچ دهدو ینم انجام هودهیب کار عاقل انسان -175

 کند یم خدا طاعت وصرف دهد ینم ازدست یهودگیب به
 .کند ینم هودهیب کار که است یکس افراد نیبهتر -176
 . است سودمند یکارها به جذب باعث هودهیب یکارها ترک. است نکردن هودهیب کار در یزندگ شیآسا -177
 .شود یم انسان یآبرو رفتن باعث هودهیب سخنان -178

 یکارها به عادت
 خوب

 انیمترب در خوب یکارها انجام به دادن عادت و  پرورش -179
 .است جمع انیم در شدن آشکار موجب نهان در یکار انجام عادت -180

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 15

https://islamiclifej.com/article-1-1049-fa.html


  و همکاران                 انیعفت صادق  25

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 1, Spring 2022 

 .شوند یم بخش لذت کارها نیوا شده عادت با،یز نا یکارها انجام تکرار دراثر -181
 .زشت کردار و زشت گفتار به خود به ندادن اجازه در ممارست و نیتمر -182
 ناپسند عادات بر شدن رهیچ و ناپسند یها عادت ترک تیاهم و لزوم -183
 .شود یم ها طاعت شدن آسان موجب ها رعادتییوتغ است ناپسنددشوار یها عادت ترک-184
 .شود یم انسان شدن کوکارانین اهل سبب کین رفتار انجام -185

 
 انیمترب در یخواه عدالت و عدالت ی هیروح پرورش -186
 .است یکش حق از یدور ، برکت موجب باعث عدالت -187

  

 عدالت
 . نک رفتار انصاف و عدالت با دشمن با برخورد در و باش رو گشاده دوستان با برخورد درعدالت به معنای  -190
 .کند یداور حق به گرانید از شتریب است یکس مردم نیتر عادل -191
 .بردبارى و حکمت دانش، ییشکوفا ، قیعم فهمِ دارد قسمت چهار عدالت -192

 رتیبص

 پرورش بصیرت و آگاهی در امور زندگی در متربیان -193
 از رتیصب با انسان .شود یمانسان   رتیبص باعث خیتار از گرفتن عبرت، است یبزرگ نعمت داشتن رتیبص -194

 .ردیگ یم بهره ها عبرت
 . شود یم حاصل عبرت ، رتیبص با .داشتن رتیبص ی هیسا در تیهدا -195
 .کند حرکت روشن راه در آن تجارب و ایدن دنید باپرورش متربیانی بصیر که  -196

 علم

 پرورش حس علم اندوزی در متربیان و نقش و جایگاه علم در زندگی انسان -197
 .آموختن از نکردن شرم، رفتن  دانش دنبال به مرگ تا تولد از .گرانبهاست یراثیم دانش -198
 عبادت مجلس بر علم مجلس یبرتر .است یدار زنده شب از شتریب علم تیاهم -199
 .است تر واجب مال کسب از علم کسب، گرانید از دانش یریادگی -200
 .کند اضافه خود علم به و ردیبگ فرا را مردم علم که است آن مردم نیداناتر-201
 .شود یم شدن عالم باعث دنیفهم -202
 عدالت حکمت و دانش است .از شعب -203
 .آموختن، ستیک آن ندهیگو که نیازا نظر راصرف کوین سخندانش و  -204

 کوین اخالق

 پرورش روحیه اخالق نیکو در متربیان -205
 نیخشمگ نکرد رو او به ایدن اگر و کرد رو او به ایدن اگر باشد یراض انسان که است نیا یعنی یاخالق خوش -206
 .شود یم دوستان انیم الفت موجب یاخالق خوش.نشود
 کوین اخالق با امتیق حساب شدن آسان -207
 . است گفتار شدن نرم باعث کین اخالق -208
 بى نرمخوو که  هستند یکسان ، مردم ترین اخالق خوش .هاست آن نیتر اخالق خوش افراد نیمحبوبتر -209

 .پذیرند مى الفت و انس دیگران واز گیرند مى انس دیگران با ،. آزارند
 .است مردم نتیز اسالم در یاخالق خوش .است یاخالق خوش اثر در یروز شیافزا -210
 اخالق بد شخص از خانواده شدن خستهی و تاب یب و یبداخالق از زیپره -211
 .است کین اخالق نمودنو کامل االخالق  مکارم به امبریپ شدن مبعوث -212
 .دارد یگرید کین خصلت که یدرکس کین یها خصلت وجود امکان -213
 .شود یم ممکن یاخالق باخوش حساب شدن آسان.دارد دوست را اخالق خوش انسان خداوند -214
 .است دهنده ودست مهربان دل نرم، زبان گشاده، ،روىیاخالق خوش یها نشانه -215
 .است برکت باعث یاخالق خوش -216
 از منقورتر .است یاخالق اثربد در تنگ یروز و شود یم عمل شدن عیضا ، عمل شدن تباه باعث یاخالق بد -217

 .ستین یاخالق بد
 و باعث محبوبیت انسان می شود . کرد یزندگ مردم انیم در بتوان که شود یم باعث خوش اخالق -218
 امنیت و روزی زیاد می شود.با خوش اخالقی و نیت خوب به اهداف خود رسیدن و سبب  -219
 ها آن دادن ازدست وآسان یاخالق صفات آمدن دست به یسخت به -220
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 26... یدر آموزه ها یرکالمیغ تیترب یتیاستلزامات ترب        

 1401، بهار 1، شماره 6دوره   سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

 .است یاخالق خوش ، یآدم با مردم یدوست عوامل از -221
 بودن رو گشاده دوستان با برخورد در -222
 تاثیر می گذارد. زیعز انسان بر بد اخالق ای و لیذل انسان بر خوب اخالق -223

 کردن سالم
 پرورش صفت سالم دادن در برخورد با دیگران به متربیان ، عادت به سالم دادن -224
 از عوامل دوستی با مردم سالم دادن است که باعث ازدیاد دوستان می شود . -225

 تفکر

 پرورش تفکر در متربیان -226
 عبادت یادیز .است عبادت سال هزار از باالتر تفکر ساعت کی .است عبادت ، خداوند درباره  مداوم تفکر -227

 .خداست کار در تفکر در
 ی در متربیانکار به اقدام از قبل کردن شهیاندعادت به  -228
 .است درحکمت دیوکل شود یرمیبص انسان قلب اتیح تفکرموجب -229
 است صاف یا نهیآ همانند شهیاند -230
 .دیآ یم دست به دنیسنج و دنیشیاند با  اطیاحت و یشیدوراند -231

 هدف داشتن
 تشویق متربیان در داشتن هدف در امور زندگی توسط مربیان -232
 .است هدف داشتن و تین داشتن در کارها در تیموفق رمز -233
 .شود یم هدف کردن گم موجب هودهیب کار به پرداختن -234

 .شود یم حق بر ییبایشک عدم موجب پرهیز از بی حوصلگی که -235 یحوصلگ یب از زیپره

 آرامش

 پرورش حس آرامش در متربیان -236
 ی انسانکارها در آرامشتاثیر مثبت  -237
 .است انسان آرامش و شیآسا باعث تیامن -238
 .است انسان یبزرگ نشانه ومتانت ووقار است عقل نشانه آرامش -239
 .است یستیز ساده در یزندگ ی و آسایشراحت -240
 است انسان آرامش سبب انصاف -241
 آرامش در زندگی توام با صلح و صفا در کنار دیگرا برادران دینی است. -242

 یدار راز

 ترغیب و تشویق متربیان به رازداری -243
 .است یخوشبخت از یا گوشه یرازدار و سکوت .است اسرار صندوقچه مومن نهیس -244
 .است انسان خسران باعث راز کردن فاشممکن می شود.  خود راز داشتن نگه با یقدرتمند -245
 در زندگی انسانکارها در یرازدارنقش  -246
 .دیآ یم وجود به یرازدار با دنیسنج و دنیشیاند -247
 .است کیشر قاتل با کند یم اسرار یافشا که یکس .است کفر یافشاگر -248
 .است سزاوارتر گرانید بر خود اسرار ینگهدار در یشخص هر -249
 ..ابدین یآگاه آن بر توهم ،دوست یدار یم پنهان ازدشمن هرچه -250
 ندارد را خود راز نگهداشتن ییتوانا که یکس توسط گرانید یرازدار در یناتوان -251

 نکردن یتنبل
 تشویق و ترغیب به تنبلی نکردن در متربیان -252
 .دیزیبپره کارها در یتنبل و یسست از -253
 . شود یم حق نکردن ادا موجب یتنبل -254

 یامانتدار

 پرورش روحیه ی امانت داری در متربیان -255
 .است عهد به یوفا و ی،امانتدار مانیا یدرست نشانه -256
 .باشد درستکار و نیام یدارامانت که است یکس  بندگان نیمحبوبتر -257
 است امان در انسان یشخص نیچن از یآدم. است یامانتدار مومن صفات از -258
 .است یامانتدار و امانت به ی،عالقمند انسان سعادت از -259

 یدار شتنیخو
 پرورش حس خویشتن داری در متربیان -260
 .است یدار شتنیخو ها ادب نیبرتر -261
 .است ادب نیباالتر لیم و ترس وقت به یدار شتنیخو-262

 پرورش خوش گمانی به دیگران در متربیان-263 یگمان خوش
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 .است ینیب خوش تقوا مرتبه نیباالتر و است عبادت قیازمصاد یکی ینیب خوش -264
 بودن . نیب خوش دارد ظن حسن که یکس به نسبت. شود یم  دل یصفا باعث ینید برادران به ظن حسن -265
 .دیدان یم نیام را او که یشخص به داشتن کوین گمان -266
 .شود مى بدگمانى و تهمت آماج زیرا سبب بد جاهاى پرهیز از رفتن به -267
 .دارد یبد باطن است بدگمان که یکسو است ماریب شکاک انسان-268
 .دینخواه یرخواهیخ یدار بد گمان او به که یکس از-269
 .است یاله دستورات از سوءظن ونداشتن ینیب خوش -270
 .دینباش نیب بد چگاهیه و دیکن ریخ بر حمل را ات ینید برادر سخن -271

 نکردن انتیخ
 پرهیز از خیانت کردن -272
 عدم اطمینان به شخص خائن -273

 حتیونص پند
 .است اندک گرفتنش پند ستین عاقل که یانسان -274
 . شود یم تیشخص شدن خرد موجب گرانید حضور در کردن حتینص -275

 سکوت

 .کند یم سکوت ای دیگو یم ریخ سخن ای مومن انسان -276
 و باعث سالمت انسان است.است حکمت سکوت -277
 .است یخوشبخت موجب یرازدار و سکوت -278
 .کند یم سکوت ای دیگو یم ریخ سخن ای مومن انسان -279

 زیادی دوراندیشی و احتیاط ترسویی و بزدلی است . -280 شجاعت

 یجوانمرد

 پرورش روحیه ی جوانمردی در متربیان -281
 .اوست عقل اندازه به کس هر یجوانمردو  هاست لتیفض نیبهتر یجوانمرد -282
 نکردن ی،تلخ ها بتیمص در صبر ، یدرزندگ یرو انهی،م نید در شدن دانا در  یجوانمرد و مروت شدن کامل -283
 ینید برادران یسخت دنیدرد

 عقل

 .است خوب اخالق کردن آشکار و زشت اخالق سرکوب گرویکدی از اخالق صیتشخ عقل درجه نیباالتر -284
 .ستین ینادان و جهل  مانند یفقر چیهو  ستین عقل  مانند یثروت چیه -285
 .است ادب داشتن به ازمندین عاقل انساناست و  ادب با عقل درخشش -286
 .اوست عقل از ینمود شخص هر ادبو  است ادب به عقل یازمندین -287
 .است خوردن بیفر یخرد یب نیبزرگتر -288

 مدار کردن در زمانی که راه تدبیر بسته است. -289 کردن مدارا

 تین

 .است کار دوام موجب داشتن تین خلوص -290
 .است گناه ترک انسان یواقع تین خلوص -291
 .است خوب اخالق و خوب تین جهینت در ادیز یروز و تیامن -292
 .اوست یها خواسته ات،ین بازتاب انسان اعمال -293
 ، کا را برای خدا کردن ایر نداشتن و کردن کار خالصانه -294
 .مخلصانه ریکارغ یریپذ فناو  داشتن تین خلوص -295
 .دیرس یم دیخواه هرآنچه به خوب اخالق و خوب تین با -296
 خوب تین کنار در قیتوف -297

 تشکر یشکرگزار
 

 انیمترب درپرورش روحیه شکر گزاری از خداوند و تشکر از دیگران  -298
 گرانید از تشکر اهمیت و لزوم -299
 است باالتر نعمت خود از نعمت شکر -300
 خدا نزد در شکور انسان تیمحبوب -301
 .دیبکش بند به شکر لهیوس بهو  شود یم نعمت یفراوان موجب نعمت شکر -302
 .است نکرده یسپاسگزار نکندخدارا یسپاسگزار ازمردم که یکس -303
 .شود یم نعمت آن دادن دست از موجب نعمت شکرنکردنو شود یم نعمت یفراوان موجب نعمت شکر -304
 .کند ینم تشکر زین یازخدا نکند یقدرشناس گرانید از که یکس -305
 یو یها یخوب آوردن زبان به با مومن برادر از یقدرشناس -306

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 15

https://islamiclifej.com/article-1-1049-fa.html


 28... یدر آموزه ها یرکالمیغ تیترب یتیاستلزامات ترب        

 1401، بهار 1، شماره 6دوره   سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

 .شودیاوم یناراحت رفع باعث است ازتوناخشنود که یتشکرازکس -307
 .نشود یدیناام موجب  گرانید نکردن تشکر -308
 . دیکن یزبان تشکر او از یگرید محبت جبران جهت ییتوانا عدم صورت در -309
 .کرد جبران یشتریب خوب کار با را خوب کار یعنی یسپاسگزار.است  یخوشبخت یشکرگزار -310
 .شود یم انسان ریگ دامن زود نعمت کفران فریک -311
 . است مانیا از یسپاسگزار و صبر -312

 بخل
 .است یبدگمان و سوءظن طمع و بخل و ترس منشا -313
 .ستین یاخالق بد و بخل از منقورتر -314

 نفس

 خویش در متربیانپرورش خویشتن شناسی و ارزیابی  -315
 ی، برنامه روزانه حسابرسی داشتن.حسابرس قبل نفس محاسبه -316
 یاخالق خوش و نفس هیتزکاقدام به  -317
 .دهد یم سوق یادب یب به را یانسان،آدم نفس -318
 .است یگمراه و ضاللت موجب وهوس  هوا از یرویپ -319

 خشم
 .خشم و یخوشحالهنگام  در عدالت تیرعا به آموزه های اسالمی  سفارش -320
 .ندارد وجود یادب شدن نیخشمگ هنگام -321
 است خشم بردن فرو به انسان یریدل -322

 . است شیخو نفس کردن ادب مسئول انسان -323 

 تیمسئول
 های  انسان. ییتوانا اندازه به تیمسئولقبول  -324
 خود ینید برادران به نسبت تیمسئول و تعهد -325

 انسان ارزش
 .دینفروش بهشت به جز پس ستین بهشت به جز انسان متیق -326
 . شود یم دهیسنج ادب لهیوس به انسان ارزش -327

 پشتکار

 پرورش روحیه ی پشتکار و مداومت در کارها در متربیان -328
 کارها در مداومت و پشتکارلزوم داشتن  -329
 . کارهاست در مداومت و پشتکار کارها نیتر محبوب از -330
 انسان روز دو نبودن کسانی ، یزندگ در شرفتیپ -331

 ها دانسته به عمل

 پرورش عمل به دانسته ها در متربیان -332
 علم به عمل لزومو  و نقش آن در زندگی هادانسته به عمل ضرورت -333
 .شود عمل آن وبه شود آموخته علم که است کامل نید یهنگام -334
 .نباش دواریام آخرت به عمل بدون -335

 ایح

 پرورش حیا در متربیان و اهمیت و نقش حیا در زندگی انسان -336
 .است مانیا یها نشانه از ایحو است اسالم نتیز ایح -337
 .دارد دوست را بردبار و ایح با انسان خداوند -338
 .دیآ یبرم یخوب و ریخ ایح از -339

 کارها یبند تیاولو
 پرورش روحیه ی اولویت بندی در کارها در متربیان -340
 کارها کارها در یبند تیاولو نقش -341

 تالش و کار
 

 پرورش روحیه ی کار و تالش و کوشش در زندگی در متربیان -342
 مسلمان هر بر تالش و کار بودن واجب -343
 .است تالش و کار عبادت نیشتریب -344
 .است کار در تیجد و تالش و باطل از دورى حق، به پایبندى در یخوشبخت و سعادت -345
 ارزش مداومت در کارها -346
 نسبت به کار زیاد بدون نشاط نشاط با توام کم اعمال ارزش -347
 .است دوام یب ادیز کار از بهتر دوام با کم کار -348
 شود یم حاصل بودن شتیمع ودرطلب وتالش تیباجد ازگناهان یبعض آمرزش-349
 .دیبده انجام خود زمان در یکار هردر کارها داشتن یعنی  یاجتماع انضباط -350
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 یبندگ
 پرورش روحیه بندگی کردن در متربیان -351
 .بداند خدا را خود ده یروز که است نیا بنده ادب -352

 ریخ کار انجام
 انجام کار خیرترغیب و تشویق متربیان به  -353
 است انسان یخوشبخت از ریخ کار انجام قیتوف -354

 ییگو کم
 .است مضر آن ادیز و است سودمند اندک سخن -355
 .است گناهان فیتخف و یسبکبار و شیآسا ییگو کم -356

 تجربه

 پرورش روحیه تجربه اندوزی در زندگی در متربیان -357
 .است  گرانید اتیتجرب از گرفتن پند ، عقل -358
 .دیافزا یم خود ها تجربه بر عاقل .است  گرانید اتیتجرب از گرفتن پند ، عقل -359
 .دیببر بهره آن از خود زین دیده قرار گرانید اریدراخت که را خود اتیتجرب -360
 .دهد یپند که است آن تجربه نیبهتر و تجربه ینگهدار یعنی عقل -361

 یریادگی
 مطالب به متربیان. میمستق ریغاز طریق   آموزش -362
 .اموزیب ستین عامل آن به که یکس از را کین سخن -363

 متربیان توسط مربیان و والدین یخطا گرفتن دهیناد و تغافل -364 تغافل

 ها نعمت
 .گردد یبرنم رفت دست از که ینعمت -365
 .برود دست از که شود یم شناخته یزمان نعمت قدر -366

 تیرضا
 پرورش روحیه ی رضایت و اعتماد به خداوند -367
 .است یراض خود قسمت به که است یکس خوشبخت -368
 ی و چه اجتماعی.اخالقچه از نظر  کردن شکوه گاهیجامنفور بودن  -369

 ندادن. دشنام -370 ندادن دشنام

 تهمت
 .شود یم یآدم قرارگرفتن اتهام مورد باعث گرانیازد ییجو بیع -371
 .شود مى بدگمانى و تهمت آماج برود بد جاهاى به که هر -372
 دادن.ن قرار تهمت معرض در را خود -373

 .است یبدگمان و سوءظن طمع و بخل و ترس منشا -374 ترس
 .است یبدگمان و سوءظن طمع و بخل و ترس منشا -375 طمع

 تیترب و میتعل

 انسان شروع می شود. خود از تیترب شروع -376
 یاد بگیرید. گرانید ازرا  دانش -377
 .کند اضافه خود علم به و ردیبگ فرا را مردم علم که است آن مردم نیداناتر -378
 .است دوزخ آتش از ییرها باعث امتیق روز در تیترب و میتعل در تالش -379
 .ستین ممکن شدن نیخشمگ با تیترب -380
 .است انسان شر موجب هودهیب گفتار -381
 تعلیم و تربیت نیکوی وی است. معلمبر آموز  دانشاز جمله حقوق  -382

 ساعات یبند میتقس
 مختلف یکارها به روز ساعات یبند میوتقس ها فرصت یبند میتقس -383 روز شبانه

 حق
 .شود یم حق نکردن ادا موجب یتنبل -384
 .دینکن  ایح را خود حق گرفتن از -385

 ییجو بیع
 .دارد یبازم خود وبیع دنید از را ما گرانید وبیع به پرداختن -386
 .شود یمی آدم  گرفتن قرار  اتهام مورد  باعث  گرانید از ییجو بیع -387

 .کارها در عجله ازپرهیز  -388 نکردن عجله
 .دیزیبپره لجاجت از -389 لجاجت

 .بد و خوب صفات مرز -390 صفات مرز

 کردن سوال
 ی.زیچ ندانستن مواقع در دانم ینم اظهار -391
 .گرانید کردن مسخره تین به نه باشد مطالب دنیفهم یبرا کردن والس -392
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 مورد در پژوهش سوال به پاسخ مورد در محتوا تحلیل دستاورد
 و احادیث) اسالمی های آموزه در تربیتی استلزامات ماحصل
 392 و اصلی مفهوم 85در   غیرکالمی تربیت خصوص در( روایات

 .شد بندی طبقه 1در جدول  تربیتی استلزامات
 

 نتیجه گیری
 رد غیرکالمی تربیت تربیتی استلزامات پژوهش این اجرای از هدف
 پژوهش حاضر در. بود( روایات و احادیث) اسالمی های آموزه

 بندی تربیتی دسته استلزامات 392 و اصلی مفهوم 86 مجموع در
ل تربیتی شام استلزامات ترین شدند. یافته ها نشان داد که شاخص

 قناعت، مشورت، احترام، و محبت عبرت، کودک، با بازی ادب،
 آموزش کودک، به عبادی اعمال آموزش عهد، به وفای بخشندگی،

 کودکان آموزش کردن، سرزنش همنشین، کودک، به عبادی اعمال
 والدین مسئولیت خدا، به توکل ذهن، کودک، رشد مراحل اساس بر
 ،نیک گفتار صداقت، حرفه، و مهارت آموزش ستم، و ظلم مربیان، و

 ردننک تنبیه داشتن، انصاف کمک، و انفاق صبر، اندیشی، مثبت
 قوا،ت ها، فرصت از استفاده نکردن، اسراف تدبیر، تواضع، کودک،

 عدالت، خوب، کارهای به عادت بیهوده، کار به نپرداختن نظم،
 هیزپر هدف، داشتن تفکر، کردن، سالم نیکو، اخالق علم، بصیرت،

 امانتداری، نکردن، تنبلی داری، راز آرامش، حوصلگی، بی از
 ت،سکو ونصیحت، پند نکردن، خیانت گمانی، خوش داری، خویشتن

 تشکر، شکرگزاری نیت، کردن، مدارا عقل، جوانمردی، شجاعت،
 تهدانس به عمل پشتکار، انسان، ارزش مسئولیت، خشم، نفس، بخل،

 ،خیر کار انجام بندگی، تالش، و کار کارها، بندی اولویت حیا، ها،
 دادن،ن دشنام رضایت، ها، نعمت تغافل، یادگیری، تجربه، گویی، کم

 روز، هشبان ساعات بندی تقسیم تربیت، و تعلیم طمع، ترس، تهمت،
کردن  سوال صفات، مرز لجاجت، نکردن، عجله جویی، عیب حق،
 این یافته ها همسو با نتایج پژوهش های جباری .باشند می

می باشد که هر کدام در  (8) همکاران و و کرمی (9) ،همدانی(7)
 های آموزه در غیرکالمی  تربیت ی ها پژوهش هایشان بر مولفه

تاکید داشته اند. در تبیین این یافته می  ( روایات و احادیث) اسالمی
 شود، ینم خالصه کالم در تنها ارتباطات و یانسان روابط توان گفت

 زا یاریبس. سازد ینم  برقرار ارتباط کالم با تنها انسان که چرا
 امیپ و یرکالمیغ ارتباطات قیطر از یبشر احساسات و ها نگرش

 ها آن انتقال از کالم اگر ژهیو به شود یم منتقل یخاص میعال و ها
 یا مسأله یفرد انیم ارتباطات در یرکالمیغ یها نشانه .باشد ناتوان

 یدفر از یمعن انتقال در موارد یاریبس در آن نقش و بوده مهم اریبس
 صوصمخ نگاه کی یگاه رایز باشد؛ یم یاتیح اریبس گرید یفرد به
 و دینما یم منتقل را یشتریب یمعان کلمه، صدها از ادیفر کی ای

 ات،حرک نگاه، که شد غافل دینبا البته،. بخشد یم یفراوان ریتأث
 یعیطب یمعان بر شان داللت که هستند یامور از آواز و لحن اشارات،

 داللت آنکه حال و ابندی یم در را آن یمعنا افراد یهمه و است
 فرهنگ، اساس بر...  و اشارات و لحن حرکات،. است یوضع الفاظ

 به را یگوناگون یها برداشت مختلف، یها زمان و زبان ها، تیقوم
حضرات معصومین  که است معلوم یروشن به .داشت خواهد همراه

 داشته تالش( اتیروا و ثیاحاد) یاسالم یها آموزه)ع( از طریق 

 ینید قیحقا و یدیتوح معارف ها، روش انواع از یریگ بهره با تا اند
 که درآورند شینما به خود مخاطبان یبرا ایگو و زنده قالب در را
 و اشارات و حرکات زبان از یمند بهره ها روش نیا یجمله از

 ات اند داشته یسع نید انیشوایپ .است بوده اءیاش و نمادها دادن نشان
 یبرا و مؤمنان روح اعماق در خود کالم بهتر هرچه رسوخی برا

 یبصر یها جلوه از سخنانشان کنار در آن، شتریب هرچه یماندگار
 هب کار نیا در و ندیجو بهره اءیاش و نمادها و یرکالمیغ یها امیپ و

 از که یا دوره در است روشن .فته اندای دست یمانند یب قاتیتوف
 و عکس و لمیف و یشینما یهنرها ای و یآموزش کمک زاتیتجه

 رد توانست یم حد چه تا وهیش نیا از استفاده نبوده یخبر آن مانند
 همف بر را راه و دینما فایا مؤثر ینقش مخاطبان ذهن در قیحقا میترس

 در را موضوعات نیا و دیبگشا یدیتوح یها درس و یاله معارف
 یسپر از پس که است گونه نیا. دهد قرار شنوندگان حس یآستانه

 از و دارد یتازگ و تیجذاب ما یبرا هنوز وهیش نیا ها قرن شدن
  .است نشده کاسته یزیچ آن تیاهم
 اب مرتبط مراکز و مدیران ریزان، برنامه گردد می پیشنهاد پایان در

 در رو پیش موانع و راهکارها ابعاد، تمامی تربیت و تعلیم حوزه
 (روایات و احادیث) اسالمی های آموزه در غیرکالمی تربیت حوزه

 در و دهند قرار مدنظر است مانده مغفول درسی کتب در که را
 . ورزند اهتمام ها مؤلفه این آموزش
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