
 

 
  
  

  یدر منابع اسالم تیموقع رییتغ یتیروش ترب
  *یخان نیحس یهاد

  
  چكيده

ـ ا تيـ موقع رييـ تغ يتيدر خصوص روش ترب ـ پرسـش مطـرح اسـت كـه ا     ني چـه   يروش دارا ني
آن مـؤثر   يريكـارگ  الزم است تا به يطيآن كدام است؟ و چه شرا ياست؟ كاركردها ييها گونه

ابعـاد   ميفـوق و ترسـ   يها پاسخ به پرسش افتنياساس، هدف از پژوهش حاضر،  نيواقع شود؟ بر ا
ـ و روا ميقرآن كـر  اتيرا آ قيتحق قلمرو. مذكور است يتيروش ترب  ليتشـك  نيمعصـوم  اتي

انجـام   يا اطالعات به صورت كتابخانـه  ياست و گردآور يلتحلي−يفيتوص قيروش تحق. دهد يم
ـ ياز آن است كـه روش ترب  يحاك قيتحق يها افتهي. شود يم  يهـا  گونـه  يدارا تيـ موقع رِييـ تغ يت

همچــون  يمختلفــ ياز كاركردهــا تيــموقع رييــتغ. اســت يو اجتمــاع يزمــان ،يمكــان ،يوضــع
 ،يبراساس منابع اسالم نيهمچن. برخوردار است يشناخت و روان ينيد ،ياخالق ،يعلم يكاركردها

ـ وال ،يطلبـ  از راحت زيپره ،ييتوانا رت،يبص اسـتمداد از خداونـد متعـال و سـرعت      ،يمـدار  تي
  .كند يروش مذكور را فراهم م ياثربخش نهياست كه زم يطيمناسب شرا
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 مقدمه
 هموار را تربیتی اهداِف  به دستیابی مسیر تربیت اصول و مبانی به اتکا با تربیتی های روش از یک هر
است که در منـابِع  یرفتار های روش جمله از »موقعیت تغییرِ « تربیتی روش میان، این در. کنند می

 ای گونه به است، برخوردار تربیت در ای ویژه یرگذاریمورد استفاده قرار گرفته و از تأث یاربس یاسالم
 با مختلف های به گونه معصومین شمار بی روایات و کریم قرآن فراوان آیات کرد ادعا توان می که

 چـه دارای مـذکور تربیتـی روش کـه است مطرح پرسش این حال عین در. اند مرتبط موقعیت تغییر
 تـر مهـم همـه از و شـود؟ می استفاده آن از منظور چه به و است کدام آن کارکردهای است؟ انواعی
 از تربیتی مطلوب اثربخشی و است برداری بهره قابل شرایطی چه وجود با موقعیت تغییر روش آنکه
  رود؟ می انتظار آن

 مـثال. انـد داده قـرار توجـه مـورد را انسـان رفتـار در محـیط نقش مختلف های دانش و مکاتب
 اسـت درونـی نـه و بیرونـی محـیط و شـرایط تـابع انسـان رفتـار کـه اسـت باور این بر رفتارگرایی

)https://plato.stanford.edu/entries/behaviorism/ .(مطالعـه  یـزن یاجتمـاع یشناس روان
 اجتماعی زمینه یک در افراد اهداف و یاتساخت افکار، احساسات، اعتقادات ، ن یچگونگ یعلم

ـــط ـــامالت توس ـــی تع ـــا واقع ـــوری ی ـــا تص ـــران ب ـــه را دیگ ـــر وجه ـــرار نظ ـــت داده ق  اس
)https://www.simplypsychology.org/social−psychology.html.( یشناس دانش روان 

 مطالعـه بـه ی،شـناخت روان ینـهزم یـکمختلف در  های حوزه از هایی دانش یبا گردآور یزن یطیمح
 این با). ٢٠ص، ١٣٩۴ بگلو، قره و قمی ناری( پردازد می محیط در انسانی تجارب و رفتارها روابط،
 روش یـک مثابه به− موقعیت تغییر جوانب پیرامون بحث به کمتر تربیتی، های روش میان در وجود،
 را آن برخی اند، دانسته یتیترب یرا روش یتموقع ییرکه تغ یآثار یندر ب. پرداخته شده است −تربیتی

 یربـر اصـل تـأث یروش مـذکور را مبتنـ) ١٣٩، ص١٣٨٩( باقری. اند داده قرار توجه مورد اجمال به
 بررسـی اجتمـاعی و مکـانی زمـانی، شرایط در را آن کاربرد از هایی بر انسان دانسته و نمونه یطشرا
 نامـه پایـان در) ١٣٩٠( انـاری. انـد کـرده توجـه روش ایـن بـه تفصـیل بـه دیگر برخی. است کرده

 اخروی، و دنیوی آثار انواع، ،»کریم قرآن در موقعیت تغییر تربیتی روش« عنوان با ارشد کارشناسی
 تغییـر از بردن نام بدون بسیاری منابع حال، این با. است کرده ذکر را آن کارگیری به آداب و شرایط و

  . اند پرداخته آن ابعاد از بعدی به موقعیت،
 مطالعـه خصـوص، ایـن در الزم هـای پـژوهش خـأل و روش، ایـن ارزش و اهمیت به توجه با
اطالعـات  یو روش گـردآور یلیتحل−توصیفی تحقیق روش. یابد می ضرورت آن مختلف جوانب
 در. گیـرد مـی صـورت معصـومین روایـات و قـرآن آیات مطالعه طریق از که است ای کتابخانه
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 آن کارکردهـای سـپس و موقعیـت تغییـر انواع ابتدا است، اسالمی منابع بر مبتنی که حاضر تحقیق
 تـا تـوان مـی آنهـا لحـاظ با که شود می پرداخته شرایطی مورد در بحث به سرانجام. شود می بررسی
 .کرد تضمین را روش این اثربخشی زیادی حدود
  
  یشناس مفهوم) الف
  یتیترب روش
 صـادر مربـی از متربـی، بـر یرگـذاریمنظور تأث است که به یتیفعال یابروز عمل  یوهش یتیترب روش
 و عینـی فعالیـت و عمل. ١: است اساسی عنصر چهار دارای تربیتی روش تعریف، این در. شود می

 هـدف بـا. ۴ است؛) یمترب( دیگری با ارتباط در. ٣ زند؛ می سر مربی و معلم از. ٢ است؛ حقیقی
  ).١٢ص، ١٣٩١ مقدم، قائمی( پذیرد می صورت) یمترب( غیر در اثرگذاری

  
  تیموقع رییتغ یتیترب روش

 انسـان در متفاوتی های یرگذاریمبدأ تأث یو اجتماع یمکان ی،مختلف زمان های موقعیت که آنجا از
 دچـار مزبـور هـای موقعیـت با را او روابط است الزم گاه وی در مطلوب حاالت ایجاد برای است،
 موقعیـت از یـافتن مصـونیت بـرای کـه آنگاه اساس، براین .).١٣٩ص، ١٣٨٩ ی،باقر( سازیم تغییر

اقــدام بــه  بخــش، تعــالی موقعیــت امتیــازات از برخــورداری یــا و رو، پــیش یــا کنــونی زای آســیب
 شـده اسـتفاده موقعیـت تغییـر تربیتی روش از شود، می آن در گرفتن قرار و مطلوب گزینی موقعیت
منظـور  بـه یفعل یتترک وضع. ١: گیرد برمی در را زیر موارد موقعیت تغییر تعریف، این طبق. است

 و گـزینش بینـی، پـیش. ٣ زا؛ آسیب موقعیت در ورود از پرهیز. ٢ آن؛ احتمالی های یباز آس یمنیا
 قابـل. کنـونی جایگـاه نبودن زا آسیب رغم به آن، مزایای از بهرمندی جهت برتر موقعیت در حضور
  .رود کار به تربیتی دیگر هم و خودتربیتی منظور به تواند می هم روش این که است ذکر

  
 تیموقع رییتغ انواع) ب

  :شود می اشاره آنها از برخی به اینجا در که است تصور قابل مختلفی های صورت به موقعیت تغییر
  
  یوضع تیموقع رییتغ. ١

 را خـود وضعیت دارد، حضور که ای نقطه همان در فرد که است آن وضعی موقعیِت  تغییرِ  از منظور
در منابع . دهد ییرقبله و مشابه آن تغ قبله به روبه به به نشسته، نشسته به درازکش، پشت یستادهاز ا مثالً 
  :از اند عبارت آنها از برخی که دارد وجود وضعی موقعیت تغییر از متعددی های نمونه یاسالم
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 یسـتاده،کردن خداوند متعال در حالت ا یاد 1؛)١۴۴بقره، (  نماز هنگام در قبله سوی به روکردن
فرقـان، ( قیـام و سجده حالت در پروردگار برای داری زنده شب 2؛)١٩١ عمران، آل(نشسته و به پهلو 

رکـوع و سـجود در برابـر پروردگـار  4؛)٢۶حج، (رکوع و سجود در خانه خدا  یام،طواف، ق 3؛)۶۴
 ی،مجلسـ(العکس در هنگام احساس خشم به نشسته و ب یستادهاز ا یتوضع ییرو تغ 5؛)٧٧حج، (

 6).٢٧٢ص، ٧٠ج، ١۴٠٣
  

  یمکان تیموقع رییتغ. ٢
 ایـن مزایـای از تـا کند می تبدیل دیگر مکان به را خود مکانی جایگاه فرد موقعیت، تغییرِ  نوع این در

 اسـالمی منـابع در مکـانی موقعیـت تغییر های نمونه از برخی به اینجا در. شود برخوردار جابجایی
  :شود می اشاره

گـاه 7)۶٩ نمـل، ؛١١ ،انعام( آموزی عبرت برای آفاق در سیر  ینشآغـاز آفـر یاز چگـونگ یو آ
 10،)٢٩اعـراف، (نمـاز در مسـاجد  قامۀا 9،)٩٧نساء، (هجرت در راه خداوند  8،)٢٠عنکبوت، (

امـام  یـارتز 12،)١٢٢توبـه، ( یانجـام سـفر علمـ 11،)۴١توبـه، (جهاد در راه خـدا  یحرکت برا
ـــور( ینحســـ ، ١٣٧۶ ی،و انصـــار یخرمشـــاه(اعتکـــاف  13،)۵۶٩ص، ٧ج، ١۴٠٨ ی،ن
 15).٢٣۵ص، ٧١ج، ١۴٠٣ ی،مجلس(برآوردن حاجت مؤمن  یو گام برداشتن برا 14)٣۴۴ص

                                                           
َب َوْجِهَک فِ . 1 َماِء َفَلُنَولِّ  یَقْد َنَرٰی َتَقلُّ َک یَ السَّ واْ  ُکنُتْم  َما ُث یْ َوَح  اْلَحَراِم  اْلـَمْسِجدِ  َشْطَر  َوْجَهَک  َفَولِّ  َتْرَضاَها ِقْبَلةً  نَّ  َفَولُّ

  ... .َشْطَرهُ  ُوُجوَهُکْم 
ذِ . 2 ُروَن یَ َو  ُجُنوِبِهْم  َوَعَلٰی  َوُقُعوداً  اماً یَ قِ  اللهَ  ْذُکُروَن یَ  َن یالَّ َماَواِت  َخْلِق  یفِ  َتَفکَّ ْرِض  السَّ

َ
َنا َواْأل  ُسْبَحاَنَک  َباِطًال  َهـَٰذا َخَلْقَت  َما َربَّ

ارِ  َعَذاَب  َفِقَنا   .النَّ
ذِ . 3 ِهْم  ُتوَن یبِ یَ  َن یَوالَّ داً  ِلَربِّ   .اماً یَ َوقِ  ُسجَّ
ْبَراهِ . 4 َنا ِإلِ

ْ
أ ن ِت یْ اْلبَ  َمَکاَن  َم یَوِإْذ َبوَّ

َ
ْر  ئاً یْ َش  یبِ  ُتْشرِْک  الَّ  أ اِئفِ  َی تِ یْ بَ  َوَطهِّ عِ  َن یَواْلَقاِئمِ  َن یِللطَّ کَّ ُجودِ  َوالرُّ   .السُّ

  ایَ . 5
َ
ذِ  َهایُّ أ ُکْم  َواْعُبُدواْ  َواْسُجُدواْ  اْرَکُعواْ  َءاَمُنواْ  َن یالَّ ُکْم  َر یْ اْلَخ  َواْفَعُلواْ  َربَّ   . ُتْفِلُحوَن  َلَعلَّ

 : الباقر عن. 6
َ
هُ  ْجِلْس یَ َفلْ  َقاِئٌم  ُهَو  َو  َغِضَب  َرُجٍل  َمایُّ أ   . ُقمیَ َو ِإْن َکاَن َجاِلسًا َفلْ  َطاِن یْ َعْنُه ِرْجُز الشَّ  ْذَهُب یَ َس  َفِإنَّ

ْرِض ُثمَّ انُظُروْا کَ  یفِ  ُرواْ یُقْل ِس . 7
َ
بِ  َف یْ اْأل ْرِض  یفِ  ُرواْ یُقْل ِس *َن یَکاَن َعاِقَبُة اْلـُمَکذِّ

َ
  .َن یاْلـُمْجِرمِ  َعاِقَبةُ  َکاَن  َف یْ کَ  َفـانُظُرواْ  اْأل

ْرِض  یفِ  ُرواْ یُقْل ِس . 8
َ
  َف یْ کَ  َفـانُظُرواْ  اْأل

َ
ةَ  نِشُئ یُ  اللهُ  ُثمَّ  اْلَخْلَق  َبَدأ

َ
ْشأ   .ٌر یَقدِ  ءٍ ْی َش  ُکلِّ  َعَلٰی  اللهَ  ِإنَّ  اْلَئاِخَرةَ  النَّ

ذِ . 9 اُهُم  َن یِإنَّ الَّ ْنُفِسِهْم  یَظاِلمِ  اْلـَمَالِئَکةُ  َتَوفَّ
َ
ا َقاُلواْ  ُکنُتْم  َم یفِ  َقاُلواْ  أ ْرِض  یفِ  َن یُمْسَتْضَعفِ  ُکنَّ

َ
َلْم  َقاُلواْ  اْأل

َ
ْرُض  َتُکْن  أ

َ
 َواِسَعةً  اللهِ  أ

ْوَلـِٰئَک  َهایفِ  َفُتَهاِجُرواْ 
ُ
َواُهْم  َفأ

ْ
ُم  َمأ   .راً یَمِص  َوَساَءْت  َجَهنَّ

َمَر َربِّ . 10
َ
قِ  یُقْل أ

َ
ُکْم َتُعوُدوَن َکـ َن یالدِّ  َلهُ  َن یْخِلِص ُمـ َواْدُعوهُ  َمْسِجدٍ  ُکلِّ  ِعنَد  ُوُجوَهُکْم  ُمواْ یِبـاْلِقْسِط َوأ

َ
  .َما َبَدأ

نُفِسُکْم فِ اْنِفُروْا ِخَفافًا َوِثَقاًال . 11
َ
ْمَواِلُکْم َوأ

َ
ُکْم  ٌر یْ َخ  َذاِلُکْم  اللهِ  ِل یَسبِ  یَوَجاِهُدوْا ِبأ   .َتْعَلُموَن  ُکنُتْم  ِإن لَّ

ةً  نِفُرواْ یَ َوَما َکاَن اْلـُمْؤِمُنوَن لِ . 12 ْنُهْم  ِفْرَقةٍ  ُکلِّ  ِمن َنَفَر  َفَلْوَال  َکافَّ ُهواْ یَ لِّ  َطاِئَفةٌ  مِّ  ِهْم یْ ِإلَ  َرَجُعواْ  ِإَذا َقْوَمُهْم  نِذُرواْ یُ َولِ  ِن یالدِّ  یفِ  َتَفقَّ
ُهْم    .ْحَذُروَن یَ  َلَعلَّ

اِدُق  َقاَل . 13 مِّ : الصَّ
ُ
ْحَمِس  دٍ یَسعِ  ِأل

َ
  . اْلَمْسِجِد اْلَحَرام یفِ   ِن یْ َشْهَر   اِف کَ اْعتِ  َو  ُعْمَرٍة  َو  َحجٍّ  ِعْدُل  ِن یْ اْلُحَس  اَرةَ یَ زِ  ِإنَّ  ةِ یَّ اْأل

  .»نیعمرت و نیحّجت عدلیعشر فی رمضان  افاعتک«: الّله رسولقال . 14
نَّ : الحسن قال. 15

َ
ی  یفِ  َی اْلَمْش  أ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم  یفِ  ِن یْ ُمَتَتاِبعَ   ِن یْ َشْهَر   اِف کَ اْعتِ  ِمِن  ٌر یْ َخ  َهایَ ْقِض یَ َحاَجِة اْلُمْؤِمِن َحتَّ

  .اِمهایَ ِبِص 



      ١١  یدر منابع اسالم تیموقع رییتغ یتیروش ترب

 

  یزمان تیموقع رییتغ. ٣
 بـه رفتار انجام بلکه شود، نمی تغییر دستخوش زمان قبلی، موارد برخالف زمانی، موقعیِت  تغییرِ  در

 اسـالمی هـای آمـوزه در زیـادی مصادیق نیز زمانی موقعیِت  تغییر. شود می موکول آن مناسب زمان
  :جمله از دارد،

 2،)١٨٧بقـره، ( روزه گـرفتن در زمـان مقـرر  1،)١٠٣نسـاء، (نماز در هنگام خاص خود  ۀاقام
 یهـا در مناسـبت یالهـ یایـاول ارتیـز 3،)١٩٧همـان، ( انجام مناسک حج در زمان خاص خود 

فرزندان بـه هنگـام اجابـت  یموکول کردن استغفار برا 4، )٧۵، ص٨٢، ج١۴٠٣ ،یمجلس( خاص
و  6،)٧٩ وســف،یو  ٧٩، اســراء(ارتبــاط بــا خداونــد متعــال در شــب  یبرقــرار 5،)٩٨ وســف،ی(

 7).١١نبأ، ( روز به یاجتماع و یاقتصاد یها تیاختصاص فعال
  

 یاجتماع تیموقع رییتغ. ۴
 گیـرد فاصـله فعلی اجتماعِی  موقعیِت  از ها، آسیب برخی از خود سازی منظور مصون به یفرد هرگاه

 موقعیـِت  تغییـرِ  کنـد، ملحـق مطلـوب اجتمـاع بـه را خـود مزایـا برخی از شدن برخوردار برای یا
  :رود می شمار به یلقب یناز ا یدر منابع اسالم یرز های نمونه. است داده روی اجتماعی
   9؛)٣٩ص، ١ج، ١۴٠٧ ینــی،کل( دینـداران بـا نشـینی هـم 8،)٢٢١بقـره، ( دینـدار فـرد بـا ازدواج

   جمعــهنمــاز  10،)٣٧٢، ص٣همــان، ج( جماعــتماننــد نمــاز  یشــرکت در عبــادات جمعــ
از  یـز؛ پره...و 13،)١٧۵ص، ۴ج، ١۴٠٧ ینـی،کل(اعتکـاف  12،)٩٧عمران،  آل( حج11،)٩جمعه، (

ــا نشــینی هــم ــه ،البالغــه نهــج(  هواپرســتان ب ، ٧۵ج، ١۴٠٣ ی،مجلســ(اهــل بــدعت  14،)٨۶خطب
                                                           

َلٰوَة َکاَنْت َعَلی . 1 ْوُقوتاً  ِکَتاباً  َن یاْلـُمْؤِمنِ ِإنَّ الصَّ   .مَّ
ٰی . 2 بْ  ُط یْ اْلَخ  َلُکُم  َن یَّ َتبَ یَ َوُکُلوْا َواْشَرُبوْا َحتَّ

َ
ْسَودِ  ِط یْ اْلَخ  ِمَن  ُض یَ اْأل

َ
واْ  ُثمَّ  اْلَفْجرِ  ِمَن  اْأل ِتمُّ

َ
ل ِإَلی اَم یَ الصِّ  أ   .ِل یْ الَّ

ْعُلوَماٌت . 3 ْشُهٌر مَّ
َ
  .اْلَحجُّ أ

بِ  َعْن  َی ُروِ . 4
َ
ٍد اْلَعْسکَ  یأ ُه َقاَل  یِّ رِ ُمَحمَّ نَّ

َ
ْحَدی َو اْلَخْمِس : أ ْرَبعِ  اَرةُ یَ زِ  َو  َن یَعَالَماُت اْلُمْؤِمِن َخْمٌس َصَالُة اْإلِ

َ
  .نیاْأل

ْسَتْغِفُر َلُکْم َربِّ . 5
َ
ِح  یَقاَل َسْوَف أ ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ   .ُم یِإنَّ

ْد  ِل یْ اللَّ  ِمَن  َو . 6 ْن   َعسی َک لَ  ناِفَلةً  ِبهِ  َفَتَهجَّ
َ
ـا  ؛َمقامًا َمْحُموداً  َک َربُّ  َک ْبَعثَ یَ أ ُخَذ ِإالَّ َمن َوَجْدَنا َمَتاَعَنا ِعنَدُه ِإنَّ

ْ
أ ن نَّ

َ
َقاَل َمَعاَذ اللِه أ

َظاِلُموَن   .ِإذًا لَّ
  .َوَجَعْلَنا َنْوَمُکْم ُسَباتاً . 7
ٰی . 8 َمةٌ  ْؤِمنَّ یُ َوَال َتنِکُحوْا اْلـُمْشرَِکاِت َحتَّ

َ
ْؤِمَنةٌ  َوَأل ن ٌر یْ َخ  مُّ ْشرَِکةٍ  مِّ ْعَجَبْتُکْم  َوَلْو  مُّ

َ
ٰی  َن یاْلـُمِشرِکِ  ُتنِکُحواْ  َوَال  أ  َوَلَعْبٌد  ْؤِمُنواْ یُ  َحتَّ

ْؤِمٌن  ن ٌر یْ َخ  مُّ ْشرٍِک  مِّ ْعَجَبُکْم  َوَلْو  مُّ
َ
ْوَلـِٰئَک  أ

ُ
ارِ  ِإَلی ْدُعوَن یَ  أ   ... .النَّ

هِ  َرُسوُل  َقاَل . 9 ْهِل  ُمَجاَلَسةُ :  اللَّ
َ
نْ  َشَرُف  ِن یالدِّ   أ   .َو اآلِْخَرِة  ایَ الدُّ

هِ  َقاَل . 10 ُبوَعْبِداللَّ
َ
َما :  أ

َ
ُجُل ِمْنکُ  ییِ ْسَتْح یَ أ ْن  ْم الرَّ

َ
َالةَ  ْحُضُر یَ  ْن کُ یَ َفَتُقوَل َلْم  َعَهایبِ یَ فَ  ةُ یَ اْلَجارِ  َلهُ  وَن کُ تَ  أ   .الصَّ

  ایَ . 11
َ
ذِ  َهایُّ أ لٰوِة  َی ُنودِ  ِإَذا َءاَمُنواْ  َن یالَّ ُکْم  ٌر یْ َخ  َذاِلُکْم  َع یْ اْلبَ  َوَذُرواْ  اللهِ  ِذْکرِ  ِإَلٰی  َفـاْسَعْواْ  اْلُجُمَعةِ  ْوِم یَ  ِمن ِللصَّ   .َتْعَلُموَن  ُکنُتْم  ِإن لَّ

اِس ِحجُّ اْلبَ  .12   .َن یاْلَعاَلمِ  َعِن  یٌّ َغنِ  اللهَ  َفِإنَّ  َکَفَر  َوَمن ًال یَسبِ  هِ یْ ِإلَ  اْسَتَطاَع  َمِن  ِت یْ َوِللِه َعَلی النَّ
بِ  َعْن  .13

َ
هِ  یأ هِ  اَن کَ : َقاَل  َعْبِد اللَّ َواِخُر  اْلَعْشُر  اَن ِإَذا کَ  َرُسوُل اللَّ

َ
  .اْلَمْسِجد یفِ  َف کَ اْعتَ  اْأل

ْهِل  ُمَجاَلَسةَ : نیمؤمنرالیام قال. 14
َ
  . َطانیْ ِللشَّ  َمْحَضَرةٌ  َو  َماِن یِلْإلِ  َمْنَساةٌ   اْلَهَوی  أ



                        ١۴٠١بهار  /٣٩ش /١٧س/ تربیت اسالمی   ١٢

 

 3،)٣٧۵، ص٧٠، ج١۴٠٣ ی،مجلسـ(  یباهل ر 2،)١۴٩، ص١۴٠۴ ی،حران(اهل لهو  1،)٢٣٢ص
 بـه را آنها و ورزند یکفر م یاله یاتکه به آ یو افراد 4،)١٢٢، ص٧۵همان، ج(و اهل فسق  یاهل پست
 مختلـف هـای گونـه بـه تواند یبه نوبه خود م یاجتماع یتموقع ییرتغ 5).١۴٠نساء، ( گیرند می سخره

به ملکه سـبأ و فراخوانـدن  سلیمان حضرت نامه. شود تفکیک نیز... و اقتصادی فرهنگی، سیاسی،
 موقعیـت تغییـر از هـایی نمونـه 6،)٩٧ طـه،( یحضرت موسـ) ٣١−٣٠نمل، ( یماو به نشانه تسل

کسـب  یو سفر به مناطق دوردست برا 7)١١انعام، ( آموزی عبرت منظور به مسافرت به فرمان سیاسی؛
 یتابسـتان یسـفرها ی؛فرهنگ یتموقع ییراز تغ یقیمصاد 8،)٢٧ص، ٢٧ج، ١۴٠٩ ی،حرعامل(دانش 

کهـف، ( رسـانی خـدمت بـرای ذوالقـرنین سفرهای و 9)٢−١ یش،قر(تجارت  یبرا یشقر یو زمستان
  .روند می شمار به اسالمی منابع در اقتصادی موقعیت تغییر از هایی مثال، )٩٨−٨٣

 اتفـاق موقعیـت تغییـر موارد همه حتی یا سه دو، از ترکیبی تواند می مواردی در که است روشن
 که رو ازآن زمانی؛ موقعیت تغییر مصداق شود، می انجام الحجه ذی ماه در چون که حج مانند. افتد
 بایـد طـواف در که جهت آن از مکانی؛ موقعیت تغییر مصداق پذیرد، می صورت وحی سرزمین در

 برگـزار الهـی مشـتاقان خیـل با همراه چون و وضعی؛ موقعیت تغییر باشد، کعبه سوی به چپ شانه
  .است یاجتماع یتموقع ییرمصداق تغ شود، می

 
  تیموقع رییتغ یتیترب روش یکارکردها) ج
 یناست که در ا یمختلف یکارکردها یدارا یتموقع ییرتغ یتیمختلف روش ترب های گونه کارگیری به

  :شود یم یبررس یشناخت و روان ینید ی،اخالق ی،علم یکارکردها ینوشتار با مالحظه منابع اسالم
  

                                                           
ُبَها ِإْنَساٍن  لِّ َعَلی کُ  ِجُب یَ ثالٌث : الصادق قال. 1 ْشَرارِ  ُمَقاَرَنةُ  َتَجنُّ

َ
َساءِ  ُمَحاَدَثةُ  َو  اْأل ْهِل  ُمَجاَلَسةُ  َو  النِّ

َ
  .  اْلِبَدع  أ

ْهِل . 2
َ
ْهِو   ُمَجاَلَسَة أ   . َطاَن یْ الشَّ  ْحِضُر یُ اْلُقْرآَن َو  یْنِس یُ اللَّ

ُنوُب  َو : نیالحس بن یعل عن. 3 تِ  الذُّ ْهِل  ُمَجاَلَسةُ  َو ... اْلِعَصَم  َتْهِتُک  یالَّ
َ
  .بیْ الرَّ   أ

ْهِل  ُمَجاَلَسةَ ... ِإنَّ  َفَقاَل : نیالحس َخَطَب . 4
َ
َناَءِة   أ ْهِل  ُمَجاَلَسةَ  َو  َشرٌّ  الدَّ

َ
  .َبةٌ یرِ  اْلِفْسِق   أ

َل َعلَ . 5 ْن  اْلِکَتاِب  یفِ  ُکْم یْ َوَقْد َنزَّ
َ
 یُ َو  ِبَها ْکَفُر یُ  اللهِ  اِت یَ َءا َسِمْعُتْم  ِإَذا أ

ُ
ٰی  َمَعُهْم  َتْقُعُدواْ  َفَال  ِبَها ْسَتْهَزأ  ِرِه یْ َغ  ٍث یَحدِ  یفِ  ُخوُضواْ یَ  َحتَّ

ُکْم  ْثُلُهْم  ِإذاً  ِإنَّ َم  یفِ  َن یَواْلَکاِفرِ  َن یاْلـُمَناِفقِ  َجاِمُع  اللهَ  ِإنَّ  مِّ   .عاً یَجمِ  َجَهنَّ
ن اِة یَ اْلَح  یفِ  َقاَل َفـاْذَهْب َفِإنَّ َلَک . 6

َ
  . ... ِمَساَس  َال  َتُقوَل  أ

ْرِض  یفِ  ُرواْ یُقْل ِس . 7
َ
بِ  َعاِقَبةُ  َکاَن  َف یْ کَ  انُظُرواْ  ُثمَّ  اْأل   .َن یاْلـُمَکذِّ

بِ . 8   .ِن یاْطُلُبوا اْلِعْلَم َو َلْو ِبالصِّ   :یُّ َقاَل النَّ
َتاءِ  ِرْحَلةَ  َالِفِهْم یإِ *ٍش یْ ُقَر  َالِف یِإلِ . 9   .ِف یْ َوالصَّ  الشِّ



      ١٣  یدر منابع اسالم تیموقع رییتغ یتیروش ترب

 

  یعلم یکارکردها. ۵
 به. است یعلم استفاده قصد به یزندگ طیمح از شدن خارج علم، به یابیدست یازهاین شیپ از یکی

 شوند برخوردار ییها قلب از آنکه یبرا چرا که کند یم مؤاخذه را ها انسان متعال خداوند لیدل نیهم
 یسـفرها« یبـه مؤمنـان بـرا زیـو ن 1)۴۶حـج، ( کننـد؟ ینمـ ریسـ نیزمـ در کنند، تعقل آن با که
  : زند یم بینه »پژوهانه نید

گـاهی نیـد در تـا نـدک نمی وچای از آنان ک از هر گروهی طائفه چرا«  هنگـام  بـه و ننـدک دایـپ آ
بترسند و خـودداری ] از مخالفت فرمان پروردگار[تا  ندینما انذار را آنها خود، قوم سوی به بازگشت

  ).١٢٢توبه، ( »نندک
 یریمسـ کـردن یرا مأمور کرد تا با طـ یموس خود اولوالعزم امبریپ متعال، خداوند نیهمچن

 امبریـدر نگـاه پ 3).۶۶همـان، (منـد شـود  هبهـر از خرمن دانش خضـر 2)۶٠کهف، ( یطوالن
 اسـت شـده شـمرده الزم یطـوالن یمسـافت کـردن یطـ یکسـِب دانـش هرچنـد بـه ازا اسالم

از حجـاز تـا  یطوالن ریمس مودنیروشن است که فرمان به پ 4).٢٧ص، ٢٧ج، ١۴٠٩ ،یحرعامل(
 اسـت علـم یارزشـمند از یحـاک بلکـه ،یمـاد درآمـد کسب منظور ل آن زمان، نه بهیبا وسا نیچ
)https://farsi.khamenei.ir/speech−content?id=2887 .(و میتعلـــ ینهادهـــا ن،یبنـــابرا 
کننـد کـه مهـاجرت و  یزیر برنامه یا گونه به ،یآموز علم یواال لتیفض و ارزش نییتب با دیبا تیترب

. ردیپـذ صـورت یمـاد یهـا زهیـانگمـدرک و  افـتیبه هدف کسب دانش و نه در یمجاهدت علم
 دانـش قیـتعم و بسـط بـه کـه است یاجتماع تیموقع رِ ییتغ قیمصاد از »دانشمندان با ینیهمنش«

بـا  ینیهمنش یساعت ،یتیدر روا یحضرت عل 5).۴٧ص، ١٣۶۶ ،یآمد یمیتم( شود یم منجر
نظـر کـردن بـه عـالم را در نظـر  ت،یاز معص یعبادت عار کسالیعالمان را در نزد خداوند برتر از 

 هفتـاد از برتر خداوند نزد در را دانشمندان ارتیز و الحرام، تیاعتکاف در ب کسالیخداوند برتر از 
 باال درجه هفتاد را یفرد نیچن متعال خداوند. داند یم خدا خانه رامونیپ طواف هفتاد و عمره و حج
 کنـد یم نازل آنها یبرا را شیخو رحمت سد،ینو یم مقبول یحج او یبرا یحرف هر یازا به رد،ی یم
 6).١۶۶ص، ١ج، ١۴١٢ ،یلمـید( شد واجب او یبرا بهشت که دهند یم شهادت او یبرا مالئکه و

                                                           
َفَلْم . 1

َ
ْرِض  یفِ  ُرواْ یِس یَ أ

َ
ْو  ِبَها ْعِقُلونَ یَ  ُقُلوٌب  َلُهْم  َفَتُکونَ  اْأل

َ
َها ِبَها ْسَمُعونَ یَ  َءاَذاٌن  أ ْبَصاُر  َتْعَمی َال  َفِإنَّ

َ
تِ  اْلُقُلوُب  َتْعَمی َوَلـِٰکن اْأل  یالَّ

ُدورِ  یفِ   .الصُّ
ْبَرُح  َال  ِلَفَتئهُ   ُموسَی  َقاَل  ِإذْ  َو . 2

َ
ْبُلَغ  َحتیَّ  أ

َ
ْو  ْیِن اْلَبْحَر  َمْجَمَع  أ

َ
ْمض أ

َ
  . ُحُقًبا َی أ

ِبُعَک  َهْل   ُموسَی  َلهُ  َقاَل . 3 تَّ
َ
ن َعلَی  أ

َ
َمِن  أ ا ُتَعلِّ ْمَت  ِممَّ   . ُرْشًدا ُعلِّ

ِبیُّ  َقاَل . 4 یِن  َلْو  َو  اْلِعْلَم  اْطُلُبوا  :النَّ   . ُمْسِلٍم  لِّ َعَلی کُ  َفِریَضةٌ  اْلِعْلِم  َطَلَب  َفِإنَّ − ِبالصِّ
 . ِعْلما َتْزَدْد  اْلُعَلَماءَ   جاِلِس : یعل عن. 5
ِه َتَعاَلی ِمْن ِعَباَدِة َسَنٍة َال : علی عن. 6 َحبُّ ِإَلی اللَّ

َ
هُ  ُیْعَصیُجُلوُس َساَعٍة ِعْنَد اْلُعَلَماِء أ َظُر  َو  َعْیٍن  َطْرَفةَ  ِفیَها اللَّ  اْلَعاِلِم  ِإَلی النَّ

َحبُّ 
َ
هِ  ِإَلی أ َیاَرةُ  َو  اْلَحَراِم  ْیِت اْلبَ  ِفی َسَنةٍ  اِف کَ اْعتِ  ِمِن  َتَعاَلی اللَّ َحبُّ  اْلُعَلَماءِ  ِز

َ
هِ  ِإَلی أ ةً  َسْبِعیَن  ِمْن  َتَعاَلی اللَّ  َو  ُعْمَرةً  َو  َحجَّ



                        ١۴٠١بهار  /٣٩ش /١٧س/ تربیت اسالمی   ١۴

 

 نکتـه نیـا شـده، دیـتأک علما با ینیهمنش بر معلم، با ینیهمنش یجا به اتیگونه روا نیدر ا نکهیاز ا
 زین تییک روش تربی د،یآ یدست م ههای علمی که از همکاری ب استفاده بر عالوه که شود یم حاصل

ک فکـر داشـته یـکـه همـه  میو سـعی کنـ میبا هم فکر کن م،یبا هم باش نکهیمورد توجه است و آن ا
 ).١١٣ص، ١٣٧۵ ،یزدی مصباح( سازد یم مضاعف را آنها یروین افراد یهمکار. میباش

  
  یاخالق یکارکردها. ۶

. اسـت تیموقع رِ ییارزشمند روش تغ یدستاوردها گریاز د یاخالق لیو کسب فضا لیاز رذا یدور
امـا در  1،)٢۴فاطر، (کار برده است  را به »رینذ«واژه  امبر،یواژه پ یبه جا اتیاز آ یخداوند در برخ

 فـهیوظ دو هر بودن رینذ و ریبش که نیبا ا. کار نرفته است به امبریپ واژه یجا به ریبش واژه ،یا هیآ چیه
 خطرهاسـت از حفـظ دارد، اثـر شـتریها ب انسان ما اراده در آنچه که است نیا علت. است غمبرانیپ
)https://mesbahyazdi.ir/node/6491 .(گــرفتن از  فاصــله«نخســت،  ۀوهلــ در ن،یبنــابرا

اگـر از مـرز گنـاه فاصـله . از وقـوع در آن الزم اسـت یریشـگیپ یبرا »گناه ساز نهیزم یها تیموقع
شـود  کیـکـه بـه قرقگـاه نزد یکس«: آمده است اتیدر روا. امکان وقوع در آن وجود دارد م،یرینگ

 یسـع نیـبزرگـان د نکـهیا 2).٨۴ص، ۶٧ج، ١۴٠٣ ،یمجلسـ(  ».افتـدیممکن است کـه در دام ب
 اسـت یآدمـ عتیطب نیا خاطر به کنند، استفاده ضرورت قدر به و کمتر، هم مباحات از کردند یم
کـم  کـم شـد، تکـرار یوقت. کند تکرار خواهد یم دلش شد، کیبخش نزد لذت مباح امر به یوقت که

 کـه قدم. گذارد یم طرف آن قدم کی و کند یکم از مرز تجاوز م کم شد عادت یوقت. شود یعادت م
 نیهمـ اسالم در... و قناعت تقوا، زهد، عیتشر یها حکمت از یکی. کند یم سقوط ناگهان گذاشت
  ).https://mesbahyazdi.ir/node/5790( است
 زد،یـبگر مکـان آن از درنـگ یب است الزم گرفت قرار گناه تیموقع در لیدل هر به یفرد چنانچه اما
از جملـه اسـتعاذه،  ییبـه راهکارهـا د،یگرفتار د خایخود را در دام زل یوقت وسفی حضرت چنانچه

  خـتیدر گر یاکتفا نکرد، بلکه با سرعت بـه سـو 3)٢٣ وسف،ی(رفتار  امدیو توجه به پ  نعمت یادآوری
 مورد یاله اتیآ آن در که یا خداوند متعال مؤمنان را از تداوم حضور در جلسه نیهمچن 4).٢۵همان، (

                                                           
ْفَضُل 

َ
هُ  َرَفَع  َو  اْلَبْیِت  َحْوَل  َطَوافاً  َسْبِعیَن  ِمْن  أ ةً  َحْرٍف  لِّ کُ بِ  َلهُ  ُتُب کْ یَ َدَرَجًة َو  َسْبِعیَن  َلهُ  اللَّ ْنَزَل  َو  َمْقُبوَلةً  َحجَّ

َ
ْحَمةَ  َعَلْیِهُم  أ  َو  الرَّ

هُ  َلهُ  ةُ کَ اْلَمَالئِ  َشِهَدِت  نَّ
َ
ة َلهُ  َوَجَبْت  َقْد  ِبأ   . اْلَجنَّ

ٍة ِإالَّ خَال فِ . 1 مَّ
ُ
ْن أ   .ٌر یَنذِ  َهایَوِإن مِّ

  .هیف وقعیک أن أوش الحمی حول حام من. 2
تِ . 3 ْفِسهِ  َعن ِتَهایْ بَ  یُهَو فِ  یَوَراَوَدْتُه الَّ َقِت  نَّ ْبَواَب  َوَغلَّ

َ
هُ  اللهِ  َمَعاذَ  َقاَل  َلَک  َت یْ َه  َوَقاَلْت  اْأل ْحَسَن  یَربِّ  ِإنَّ

َ
هُ  َی َمْثَوا أ  ْفِلُح یُ  َال  ِإنَّ

اِلُموَن    .الظَّ
  ... .َواْسَتَبَقا اْلَباَب . 4



      ١۵  یدر منابع اسالم تیموقع رییتغ یتیروش ترب

 

 یبـاق کـه شـود یمـ اسـتفاده فهیشر هیآ نیا از 1).١۴٠نساء، ( دارد یم برحذر رد،یگ یم قرار استهزا و کفر
. کند ینفاق را فراهم م ۀجرگ در ورود نهیزم ،یباطن یناخشنود وجود با یحت جلسات، گونه نیا در ماندن
  2).٢۶۴، ص٧٠همان، ج( شود منجر خشم جانیه مهار به تواند یم »یوضع ِت یموقع رِ ییتغ« نیهمچن

 یدر منابع اسـالم. است تیموقع رییروش تغ یکارکرد اخالق گرید ۀنمون یاخالق لیفضا کسب
به عنوان . رود یشمار م به یصفات مطلوب اخالق تیو تقو جادیمؤثر در ا اریبس یعامل »ینیهمنش«

بـا  3؛)۴٣٠ص، ١٣۶۶ ،یآمـد یمـیتم( حلـم تیـتقو موجـب میحلـ افـراد با »ینیهمنش«نمونه، 
شـدن بـه اهـل  لیموجب تبـد ر،یبا اهل خ 4؛)همان( یسپاسگزار هیروح تیباعث تقو ازمندان،ین
 سـاز نـهیزم 6،)٢٠۵، ص١، ج١۴٠٣ ،یمجلسـ( نیراسـت عالمان با و 5؛)٣١، نامهالبالغه نهج( ریخ
قابل توجه است که در  8).همان( شود یم یمند سعادت تاً یو نها 7)همان(  نفس هیتزک ادب، ییکوین
 اســـت مطـــرح بـــودن یاراد ریـــغ و تـــداوم یهـــا یژگـــیو مجالســـت، یتـــیترب یرگـــذاریتأث
)https://hawzah.net/fa/Lecture/View/76785 .(بـودن رمحسـوسیغ و نافذ بزرگان برخی 

شود که انسان از خوردن،  می دهیکه در دهان گذاشته و جو دانند یم ییغذا لقمه همانند را ینیهمنش
رود و  مـی نییپـا گلو از آرام آرام لقمه نیکه ا ستیبرد و متوجه ن و مزه مزه کردنش لذت می دنیجو

ماّدی و معنوی را به کام  های هیسرما خوب قیرف. ستین دهانش در زییشود که چ ناگهان متوجه می
 خـود نخست که است مادر و پدر بر ن،یبنابرا). ٣٩ص، ٢ج، ١٣٨٠ ،یزدی مصباح( زدیر انسان می

 مناسـب دوسـتان نشیگز در را فرزندان بکوشند زین و باشند شیخو فرزندان یبرا مناسب ینینش هم
  ).٢٧٣ص، ١٣٩۵ الجن،ی( دهند یاری اخالق اهل و بینج یها خانواده از

. دارد یاخالقـ رشد در یمتعدد یکارکردها که است تیموقع رییتغ ینمودها گرید از »ارتیز «
، ١۴ج، ١۴٠٩ ،یحرعـامل(  آن حضـرت یبـه منزلـه هجـرت بـه سـو اکـرم امبریـپ قبر ارتیز

قبـر  ارتیـز 10،)٣٧۵همان، ص( موجب آمرزش گناهان نیرالمؤمنیقبر ام ارتیز 9،)٣٣٧ص
                                                           

َل  َقْد  َو . 1 ْن  تاِب اْلِک  یفِ  ْم کُ یْ َعلَ  َنزَّ
َ
ِه  اِت یآ َسِمْعُتْم  ِإذا أ  یُ ِبها َو  َفُر کْ یُ اللَّ

ُ
ی  ْسَتْهَزأ  ٍث یَحد  یف ُخوُضوایَ ِبها َفال َتْقُعُدوا َمَعُهْم َحتَّ

هَ  ِإنَّ  ِمْثُلُهْم  ِإذاً  ْم کُ ِإنَّ  ِرِه یْ َغ  َم   یف َن یاِفر کالْ  َو  َن یاْلُمناِفق جاِمُع  اللَّ   . عاً یَجم َجَهنَّ
 : الباقر عن. 2

َ
هُ  ْجِلْس یَ َفلْ  َقاِئٌم  ُهَو  َو  َغِضَب  َرُجٍل  َمایُّ َفأ   .ُقمیَ َفلْ  َجاِلساً  انَ َو ِإْن کَ  َطاِن یْ الشَّ  ِرْجُز  َعْنهُ  ْذَهُب یَ َس  َفِإنَّ

  . ِحْلماً  َتْزَدْد  اْلُحَلَماءَ  َجاِلِس : یعل قال. 3
  . شکراً  َتْزَدْد  الفقراء َجاِلِس : یعل قال. 4
  .ِمنُهم َتُکن رِ یالَخ  َاهَل  قاِرن: یعل قال. 5
 ِإَلی ْبرِ ِک الْ  ِمَن  َو  ِن یقِ یَ الْ  ِإَلی کِّ الشَّ  ِمَن  اْلَخْمِس  ِإَلی اْلَخْمِس  ِمَن  ْم کُ ْدُعو یَ َعاِلٍم ِإالَّ َعاِلٍم  لِّ َال َتْجِلُسوا ِعْنَد کُ  :َقاَل  َو . 6

َواُضعِ  ْخَالِص  ِإَلی اءِ یَ الرِّ  ِمَن  َو  التَّ ِص  ِإَلی اْلَعَداَوِة  ِمَن  َو  اْإلِ ْغَبةِ  ِمَن  َو  َحةِ یالنَّ ْهد ِإَلی الرَّ   .الزُّ
  .ک و تزک نفسکادب حسنیک و علم زددیجالس العلماء : یعل قال. 7
  .تسعد العلماء جالس: یعل قال. 8
هِ  َرُسوُل  َقاَل . 9   .یاتِ یَ َح  یفِ  یَّ ِإلَ  َهاَجَر  َمْن کَ  اَن کَ  یَبْعَد َمْوتِ  یَقْبرِ  َزاَر   َمْن   اللَّ
مِ   َمْن  َقاَل . 10

َ
هِ  َعاِرفاً  َن یاْلُمْؤِمنِ  رِ یَزاَر َقْبَر أ رٍ  َر یْ َغ  ِبَحقِّ رٍ کَ ُمتَ  َال  َو  ُمَتَجبِّ هُ  َتَب کَ  بِّ ْجَر  َلهُ  اللَّ

َ
ْلِف  ِماَئةِ  أ

َ
هُ  َغَفَر  َو  دٍ یَشهِ  أ  َما َلهُ  اللَّ

َم  ر َما َو  َذْنِبهِ  ِمْن  َتَقدَّ خَّ
َ
   .َتأ



                        ١۴٠١بهار  /٣٩ش /١٧س/ تربیت اسالمی   ١۶

 

 رضـا امـام ارتیـز و1)۴١١صهمـان، ( عـرش در متعال خداوند ارتیزمانند  نیامام حس
آن است کـه  ارتیز افتنی تیاهم لیاز دال یکی. است 2)۵٨٣صهمان، (موجب بخشش گناهان 

 ۀانـاز رفـتن بـه دِر خ یو اگر کس آمرزد یگناهان مردم را م تیاکرم و اهلب امبریخدا به شفاعت پ
  https://mesbahyazdi.ir/node/263.(3(امتناع کند، مشمول شفاعتشان نخواهد شد  تیاهلب

 عنوان به. کاربرد دارد یتیترب گرید در که است تیموقع رییتغ روش یها جلوه گرید از »ِاعراض«
 ایـبسـتر  یهمسـر، جداسـاز یدر برابر نافرمـان میقرآن کر ۀهشداردهند یها واکنش از یکی نمونه،

همسـر از  تیـاعـراض موجـب محروم 4. )٣۴نساء، (در بستر عنوان شده است  یپشت کردن به و
همسـر خـود  یدسـت از نافرمـان ،یعـاطف ازیـن نیجلب ا یکه برا دارد یعواطف شده و فرد را وام

  .بردارد
  

  ینید یکارکردها. ٧
 زیـن یعملـ و یاعتقـاد ابعـاد در ینـید یهـا ارزش تیمنظور حفظ و تقو به تیموقع رِ ییروش تغ از
 یاجتمـاع و یمکـان ِت یـموقع رِ ییـتغ قیمصاد از موارد اغلب در که »هجرت«. استفاده کرد توان یم

 از کـه اسـت نیـا هجـرت از هـدف. رود یمـ کار به ینید یها ارزش از انتیص یبرا عمدتاً  است،
 یزندگ یا جامعه در و میشو دور ندارد، وجود آن در ینید فیتکال انجام امکان که یطیمح و جامعه

 نیزمـ نکهیا انیب با متعال خداوند). ١٧٠ص، ١٣٩۴ ،یانیکاو( نباشد یندارید یبرا یمانع که میکن
امکـان پرسـتش او  یتیکـه اگـر در مـوقع دیفرما یم اشاره د،یپرست را او دیبا صرفاً  پس است فراخ او

نقـل  اتیرو در روا نیازا 5).۵۶عنکبوت، ( دیبرگز یزندگ یرا برا یگریمکان د دیوجود نداشت، با
 آن رییـتغ به قادر او و شود یم خداوند تیمعص آن در که یا در جلسه ستیمؤمن سزاوار ن یشده برا

 یمؤمن ای نقص مورد یامام که یا در جلسه ای 6).٣٧۴ص، ٢ج، ١۴٠٧ ،ینیکل( بماند یباق ست،ین
 کـار بـه 8،)۶۶نسـاء، ( میبراساس قرآن کر نیهمچن 7).٣٧٧، ص٢جهمان، ( ردیگ قرار بیع مورد
 محقـق سـکونت محـل از گـرفتن فاصـله و تیموقع رِ ییتغ قالب در گاه که خداوند دستورات بستن

                                                           
بِ  عْن . 1

َ
َضا یأ بِ   َمْن : َقاَل  اْلَحَسِن الرِّ

َ
ِه اْلُحَس  یَزاَر َقْبَر أ هَ  َزاَر  َمْن کَ  اَن کَ −ع ِبَشطِّ اْلُفَراِت  ِن یْ َعْبِد اللَّ   .َعْرِشهِ  َفْوَق  اللَّ

ُبو َقاَل . 2
َ
بِ   َمْن  َجْعَفرٍ  أ

َ
َم ِمْن َذْنِبِه َو مَ −ِبُطوَس  یَزاَر َقْبَر أ ُه َلُه َما َتَقدَّ رَغَفَر اللَّ خَّ

َ
  .ا َتأ

ْواْ  اللهِ  َرُسوُل  َلُکْم  ْسَتْغِفْر یَ  َتَعاَلْواْ  َلُهْم  َل یَوِإَذا قِ . 3   ُرُؤوَسُهْم  َلوَّ
َ
وَن یَ  َتُهْم یْ َوَرأ ْسَتْکِبُروَن  َوُهم ُصدُّ  ).۵منافقون، ( مُّ

ـٰتِ . ...4   .اْلـَمَضاِجعِ  یَتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ فِ  یَوالَّ
ذِ  َی ِعَبادِ  ایَ . 5 ْرِض  ِإنَّ  َءاَمُنواْ  َن یالَّ

َ
  .َفـاْعُبُدوِن  َی ایَّ َفإِ  َواِسَعةٌ  یأ

بِ  َعْن . 6
َ
هِ  یأ ْن  یْنَبغِ یَ َال : َقاَل  َعْبِداللَّ

َ
هُ  ْعَصییُ َمْجِلسًا  ْجِلَس یَ ِلْلُمْؤِمِن أ   .ِرهییِ َتغْ  َعَلی ْقِدُر یَ َو َال  هِ یفِ  اللَّ

بِ  َعْن . 7
َ
هِ  یأ هِ  ْؤِمُن یُ  اَن َمْن کَ : َقاَل  َعْبِداللَّ ْو  هِ یفِ  ْنَتَقُص یُ َمْجِلسًا  ْجِلْس یَ اآلِْخِر َفَال  ْوِم یَ الْ  َو  ِباللَّ

َ
  .ُمْؤِمٌن  هِ یفِ  َعاُب یُ ِإَماٌم أ

ا َکَتْبَنا َعلَ . 8 نَّ
َ
ِن  ِهْم یْ َوَلْو أ

َ
نُفَسُکْم  اْقُتُلواْ  أ

َ
وِ  أ

َ
ا ارُِکمیَ دِ  ِمن اْخُرُجواْ  أ ْنُهْم  ٌل یَقلِ  ِإالَّ  َفَعُلوهُ  مَّ ُهْم  َوَلْو  مِّ نَّ

َ
 راً یْ َخ  َلَکاَن  ِبهِ  وَعُظوَن یُ  َما َفَعُلواْ  أ

ُهْم  َشدَّ  لَّ
َ
  .تاً یَتْثبِ  َوأ
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 جـادیا اسـاس، نیبـرا). ٩١ص، ١٣٩٠ ،یانـار( شود یمو ثبات قدم منجر  مانیا تیبه تثب شود، یم
 یعامـل مهمـ... نوع و محل کار و ل،ینامناسب اعم از محل سکونت، محل تحص طیفاصله با مح
  . لحاظ شود یتیگرتربیو د یتیدر خودترب دیاست که با

 معاد به باور تیتقو موجبات آنکه جمله از دارد، یمتعدد ینید برکات و آثار زین »آفاق در ریس«
علـت  دیشـا 2).١٠محمـد، ( شـود یمـ ادآوریـو عاقبت کفر را  1)٢٠عنکبوت، ( سازد یم فراهم را
 و دنیاثـری نهفتـه اسـت کـه در شـن دنیـکته باشـد کـه در دن نیهم زین آفاق در ریس بر قرآن دیتأک

طور رفته بود، خدای متعال به او  وقتی برای مناجات به موسی حضرت. ستین... کردن و مطالعه
گـاه شـد و  آن از و دیشـن را نیحضرت ا. پرست شدند گوساله قومت تو، بتیوحی فرمود که در غ آ

اّما . خبر چندان مضطرب نشد نیا دنیک نبود ولی از شنش جای چیه بود، فرموده نیچون خدا چن
 دیـگرد نیمضـطرب و خشـمگ لییپرستی آنها را مشاهده نمود، خ مردم آمد و گوساله انیوقتی در م
أْسِ أَخِ «: دیفرما که قرآن می ذَ بِرَ أَخَ احَ وَ َلْوَ أَلْقَى األْ ُ  هِ يوَ هُ جيَ ؛ عصـبانی شـد و بـر )١۵٠اعراف،( »هِ يْ إِلَ  رُّ

 تیعصـبان و خشم نیا. پرست شوند گوساله مردم نیبرآورد که چرا گذاشتی ا ادیسر هارون داد و فر
  ).۶۶ص، ١ج، ١٣٨٠ ،یزدی مصباح( بود حالت آن دنید خاطر به

 همسـر انتخـاب یچگـونگ بـه بسـته که است یاجتماع تیموقع رییتغ یها از نمونه »ازدواج«
انتخـاب  ریتـأث م،یبراسـاس قـرآن کـر. را فراهم سـازد ینید یها زوال ارزش ایحفظ  ۀنیزم تواند یم

بقـره، ( ابـدی یبلکه تا بهشت و دوزخ امتداد مـ ،یویدن یزندگ انیمشرک نه فقط تا پا ایهمسر مؤمن 
کنده از ییزناشو وندیپ 3).٢٢١  بـه هـا عـادت و باورهـا هـا، هیتوج ارائه یبرا که است ییها فرصت آ
 گران،ید و وردانویج( انجامد یدر او م 4»یشناخت یدگرگون« ینوع جادیا به و دارد وجود گرید طرف
  ).٨۵ص، ١٣٨٨ گران،ید و یمیسل از نقل به؛ ٢٠٠٣
  

  یشناخت روان یکارکردها. ٨
 یبررسـ بحـث از فـراز نیا در تیموقع رِ ییتغ یتیترب روش یشناخت روان متنوع یکارکردها از یبرخ
 و خـاطر انبسـاط جملـه از ،یشناخت روان مطلوب راتیموجب تأث »ینید برادران با دارید«. شود یم

                                                           
ْرِض  یفِ  ُرواْ یُقْل ِس . 1

َ
  َف یْ کَ  َفـانُظُرواْ  اْأل

َ
ةَ  نِشُئ یُ  اللهُ  ُثمَّ  اْلَخْلَق  َبَدأ

َ
ْشأ   .ٌر یَقدِ  ءٍ ْی َش  ُکلِّ  َعَلٰی  اللهَ  ِإنَّ  اْلَئاِخَرةَ  النَّ

َفَلْم . 2
َ
ْرِض  یفِ  ُرواْ یِس یَ أ

َ
ذِ  َعاِقَبةُ  َکاَن  َف یْ کَ  نُظُرواْ یَ فَ  اْأل َر  َقْبِلِهْم  ِمن َن یالَّ ْمَثاُلَها َن یَوِلْلَکاِفرِ  ِهْم یْ َعلَ  اللهُ  َدمَّ

َ
 .أ

ٰی . 3 َمةٌ  ْؤِمنَّ یُ َوَال َتنِکُحوْا اْلـُمْشرَِکاِت َحتَّ
َ
ْؤِمَنةٌ  َوَأل ن ٌر یْ َخ  مُّ ْشرَِکةٍ  مِّ ْعَجَبْتُکْم  َوَلْو  مُّ

َ
ٰی  َن یاْلـُمِشرِکِ  ُتنِکُحواْ  َوَال  أ  َوَلَعْبٌد  ْؤِمُنواْ یُ  َحتَّ

ْؤِمٌن  ن ٌر یْ َخ  مُّ ْشرٍِک  مِّ ْعَجَبُکْم  َوَلْو  مُّ
َ
ْوَلـِٰئَک  أ

ُ
ارِ  ِإَلی ْدُعونَ یَ  أ ةِ  ِإَلی ْدُعواْ یَ  َواللهُ  النَّ اِس  اِتهِ یَ َءا ُن یِّ بَ یُ َو  ِبِإْذِنهِ  ِفَرِة َواْلـَمغْ  اْلَجنَّ  ِللنَّ

ُهْم  ُروَن یَ  َلَعلَّ  .َتَذکَّ
4. cognitive transformation. 
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خـدا  ادیـمالقات با هدف  نیاگر ا 1).٣۵٣ص، ٧١ج، ١۴٠٣ ،یمجلس( گردد یم عقل شدن بارور
 دیبخرام: ندیفرما یم اکرم رسول. آورد خواهد دنبال به زیشود، آرامش و سرور بهشت را ن لیتشک

: حضرت فرمودنـد ستند؟یهای بهشت چ رسول خدا، باغ ای: گفتند] اصحاب. [های بهشت در باغ
، ٩٠ج، ١۴٠٣ ،یمجلسـ( دیباشـ خـدا ادیـ به شامگاه و بامداد در. رندهای بهشت مجالس ذک باغ
 در سـتهیشا هـای مهـم اجتمـاع ریو تـأث تییک نکته مهم تربی انگریسخن آن حضرت ب 2).١۶٣ص
 انجـام بـه چندانی عالقه و رغبت ییتنها افراد عادی، معموًال در. سوی کمال است کت انسان بهحر

هـا آن در زهیـانگ و نشاط نند،یرا در کنار خود بب گرانیندارند اما اگر د نیید های برنامه و ریشعا برخی
  ). ١٠٣، ص١٣٨۴ ،یزدی مصباح( دیآ می دیپد

 یاسـالم منـابع در. دارد دنبـال بـه یارزشمند جینتا خصوص نیا در زین »ینید عبادات انجام«
طاعات  یبرخ 3).١٨١ص، ١٣۶۶ ،یآمد یمیتم(  است شده دانسته سرور موجب پروردگار اطاعت

بقـره، (خوف و حـزن  ۀکنند نماز که زائل ۀاقام مانند. هستند یشناخت روان آثار یدارا ژهیو طور به زین
 در آنهـا بـه دنیشـیندین و یزندگ هموم و مشکالتکامل از  یگردانیرو. دانسته شده است 4،)٢٧٧
. شود یم انسان در عقل یآسودگ و روان آرامش و کامل یساز آرام از یحالت جادیا باعث نماز، یاثنا

 یهـا یمـاریب درمـان یبـرا دیجد درمانگران از روان یل مورد استفاده برخیاز وسا یکی یساز آرام«
ن گـراید با زیآم مودتدوستانه و  ِی روابط اجتماع نیهمچن). ٣٨٩، ص١٣٨٨ ،ینجات( است یروان

 کنـد، یمـ کمـک فـرد یانفعال رشد و تیشخص رشد به تنها نه شود، یکه از نماز جماعت حاصل م
 نمـاز ،یطورکل به. دینما یم اشباع و نیتأم گروه، یسو از را او رشیپذ و گروه به را او تعلق ازین بلکه

 کـه اسـت مؤثر افراد تیشخص استحکام و نیتکو در اندازه همان به جمعه، نماز ژهیو به و جماعت
 و نماز، اما. شود یانجام م یروان یماریپس از بروز ب معموالً  یدرمان روان البته. یگروه یدرمان روان
از  یریشـگیو بـدون شـک پ کند یم یریشگیپ یروان یماریب به فرد شدن دچار از جمعه نماز ژهیو به

ــر اســت ــان بهت ــازا. درم ــاز ،رو نی ــا نم ــان روان ب ــل یدرم ــهیمقا قاب ــتین س ــات( س ، ١٣٨٨ ،ینج
  ).٣٩۶−٣٩۴ص

  
  تیموقع رییتغ روش مؤثر یر یکارگ به طیشرا. د
  .شد خواهد بررسی اینجا در که است مؤثر یا پذیر امکان شرایطی تحت تربیتی روش این کارگیری به

                                                           
بِ  عن. 1

َ
انِ  یأ ْخَواِن ُنْشَرة َو َتْلقِ  یَجْعَفٍر الثَّ  .  اْلَعْقل ُح یَقاَل ُمَالَقاُة اْإلِ

ةِ  اِض یِإْرَتُعوا ِفی رِ . 2 ِة؟ اُض یرِ  ما َو  الّلهِ  َرُسوَل  ایَ : قاُلوا. اْلَجنَّ   ... .ْکِر، ُاْغُدوا َو ُروُحوا َو اْذُکُرواالذِّ  َمجاِلُس : قاَل  اْلَجنَّ
ه  ُسُروُر اْلُمْؤِمِن :  َقاَل  یٍّ َعلِ  َعْن . 3  .ِبَطاَعِة َربِّ
ذِ . 4 اِلَحاِت  َوَعِمُلواْ  َءاَمُنواْ  َن یِإنَّ الَّ َقاُمواْ  الصَّ

َ
َلٰوةَ  َوأ َکٰوةَ  َوَءاَتُواْ  الصَّ ْجُرُهْم  َلُهْم  الزَّ

َ
ِهْم  ِعنَد  أ   .ْحَزُنوَن یَ  ُهْم  َوَال  ِهْم یْ َعلَ  َخْوٌف  َوَال  َربِّ
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 رتیبص. ٩
گـاه از یبرخـوردار تیموقع رییتغ شرط نینخست  و موجـود تیـموقع دربـاره گسـترده و قیـعم یآ
  :دیفرما یم اند کرده جهاد آهنگ که یمؤمنان به متعال خداوند. است مطلوب تیموقع

 جهـاد بـرای سـفری بهو [ دیدار برمی گام خدا راه در هک هنگامی دیا آورده مانیا هک سانیای ک«
  1.)٩۴ء، انس( »دینک قیتحق] دیرو می

 یا جـهینت مقصـد از یدور جـز حرکت سرعت رد،ینگ صورت رتیبص براساس حرکت چنانچه
 تیوضـع دیـابتـدا با تیـپـس در مقـام ترب 2).٢۴۴ص، ٧۵ج، ١۴٠٣ ،یمجلسـ( داشت نخواهد

 شیپ تیموقع بودن تر مطلوب از افتنی نانیاطم صورت در و شود سهیمقا رو شیپ تیموجود با وضع
 اسـت سزاوارتر توقف ر،یمس بودن کننده گمراه از ینگران صورت در. کرد تیموقع رییتغ به اقدام رو، 

رفتن اگر به سقوط در دره و هالکت منجر نشـود، الاقـل بـه  راههیچرا که ب 3،)٣١نامه ،البالغه نهج(
  .)٨٩ص، ١ج، ١٣٨٠ ،یزدی مصباح( انجامد یم ریکردن دوباره مس یط

  
  ییتوانا و استطاعت. ١٠
 مـورد فعـل اگـر نیبنـابرا. اسـت فیکلت انجام ییتوانا ،یاخالق تیمسئول یبرا الزم طیشرا از یکی
 تـوان یاست که اخالقـًا نمـ یعیباشد، طب یانسان یو استعدادها ها ییتوانا ۀطیح از خارج ف،یکلت

 میکح یخدا و است، حیقب »طاقیالما« به فیکه تکل روست نیا از. دانست مسئول آن قبال در را فرد
لِّـفُ يُ الَ « خواهـد ینم آنان از باشد خارج انیآدم یها ییرا که از حدود توانا یکار زین سـاً  اهللاُ كَ  إِالَّ  نَفْ

ا هَ عَ سْ  روش، نیا یریکارگ به ۀالزم گرید ن،یبنابرا). ١۵٩ص، ١٣٨٩ ،یزدی مصباح) (٢٨۶بقره، ( »وُ
 شـده اسـتطاعت بـه منوط حج وجوب نمونه، عنوان. است تیموقع دادن رییتغ ییتوانا و استطاعت

 و ریتـدب امکـان که است آن کند، یم جابیکه هجرت را ا یشرط نیهمچن 4).٩٧عمران،  آل( است
 جهـاد مورد در5).٩٨−٩٧نساء، ( باشد داشته وجود نامطلوب طیمح از ییرها راه زین و ییجو چاره

توبـه، (حرکـت، شـرط شـده اسـت  ۀنـیهز یبـرا یمـال تمّکـن و یجسـم سـالمت و ییتوانا ز،ین
اسـت و  ییمحل سکونت، مدرسه و محل کسب و کار نامطلوب، توانا رییپس الزمه تغ 6).٩٢−٩١

                                                           
  ایَ . 1

َ
ذِ  َهایُّ أ   ... .ُنواْ یَّ َفَتبَ  اللهِ  ِل یَسبِ  یفِ  َضَرْبُتْم  ِإَذا َءاَمُنواْ  َن یالَّ

اِئرِ کَ  َرٍة یَبِص  رِ یْ اْلَعاِمُل َعَلی َغ :  الصادق قال .2   .ُبْعداً  ِإالَّ  رِ یْ السَّ  ُسْرَعةُ  ُدهُ یَتزِ  َفَال  ٍق یَطرِ  رِ یْ َغ  َعَلی السَّ
ْمِس : یعل قال.  3

َ
َالَلِة، َرِة یْ َکفَّ ِعْنَد َح ال َفِانَّ  َضالَلَتهُ  ِخْفَت  ِإذا قیِ ْک َعْن َطر َوأ   .ُکوِب اْالْهواِل رُ  ِمْن  ٌر یْ َخ  الضَّ

اِس ِحجُّ . 4   ... .ًال یَسبِ  هِ یْ ِإلَ  اْسَتَطاَع  َمِن  ِت یْ اْلبَ َوِللِه َعَلی النَّ
اُهُم  َن یِإنَّ الَّذِ . 5 ْنُفِسِهْم  یَظاِلمِ  اْلـَمَالِئَکةُ  َتَوفَّ

َ
ا َقاُلواْ  ُکنُتْم  َم یفِ  َقاُلواْ  أ ْرِض  یفِ  َن یُمْسَتْضَعفِ  ُکنَّ

َ
َلْم  َقاُلواْ  اْأل

َ
ْرُض  َتُکْن  أ

َ
 َفُتَهاِجُرواْ  َواِسَعةً  اللهِ  أ

ْوَلـِٰئَک  َهایفِ 
ُ
َواُهْم  َفأ

ْ
ُم  َمأ َجاِل  ِمَن  َن یِإالَّ اْلـُمْسَتْضَعفِ *راً یَمِص  َوَساَءْت  َجَهنَّ َساءِ  الرِّ   .ًال یَسبِ  ْهَتُدونَ یَ  َوَال  َلةً یِح  ُعونَ یْسَتِط یَ  َال  َواْلِوْلَداِن  َوالنِّ

َعَفاءِ  َعَلی َس یْ لَّ . 6 ذِ  َعَلی َوَال  اْلـَمْرَضٰی  َعَلی َوَال  الضُّ  َن یاْلـُمْحِسنِ  َعَلی َما َوَرُسوِلهِ  ِللهِ  َنَصُحواْ  ِإَذا َحَرٌج  نِفُقوَن یُ  َما ِجُدوَن یَ  َال  َن یالَّ
ِح  َغُفوٌر  َواللهُ  ٍل یَسبِ  ِمن ذِ *ٌم یرَّ َتْوَک  َما ِإَذا َن یَوَال َعَلی الَّ

َ
ِجُد  َال  ُقْلَت  ِلَتْحِمَلُهْم  أ

َ
ْحِمُلُکْم  َما أ

َ
ْواْ  هِ یْ َعلَ  أ عْ  َتَولَّ

َ
أ  ِمَن  ُض یَتفِ  ُنُهْم یُ وَّ

ْمعِ  الَّ  َحَزناً  الدَّ
َ
  .نِفُقوَن یُ  َما ِجُدواْ یَ  أ
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 دیناسالم، با طیمح یامدهایپ یساز یخنث یوجود نداشته باشد، برا ییکه امکان جابجا یدر صورت
کـه بـا  یدر کسـ ستین یریخ: ندیفرما یم نیرالمؤمنیام. جست مدد یتیترب یها روش گریاز د
 یبـرا یخداونـد راهـ نکـهینداشته باشد تـا ا کویکه ناچار از معاشرت با او است، معاشرت ن یفرد

از حضـور در  ریپس چنانچـه فـرد نـاگز 1).٣٨٧، ص۴، ج١۴١٣صدوق، ( دیاز او بگشا یخالص
 آنـان با دهیپسند یا وهیکرده و با ش شهیمدارا پ دیخود باشد، با یخاص مانند جمع خانوادگ یتیموقع
  .کند رفتار

  
  یطلب راحت از زیپره. ١١
 یطلبـ راحـت از زیـپره و یجهـاد هیـروح ت،یموقع رییتغ یتیترب روش مؤثر بردن کار به گرِ ید ۀالزم
 که مقّدسی نیزم به داد فرمان آنان به فراعنه، چنگ از لییاسرا پس از خالصی بنی موسی. است
 خود مأوای و مسکن را آنجا بجنگند، خدا دشمنان و مشرکان با شوند، وارد بود، نوشته شانیبرا خدا
 را شـانیا بـا رییـدرگ حوصـله مـا: گفتند موسی پاسخ در آنان. باشند داشته ییآقا و ادتیس و کنند
شـد کـه آنـان  میو هنگـامی وارد شـهر خـواه م؛یشو نمی آن وارد هرگز هستند، شهر در تا و میندار

 بـا تو! میشو نمی شهر نیا وارد هرگز ما! موسی ایکردند که  دیسپس مجّددًا تأک. خارج شده باشند
 شکسـت وقتـی. میـا نشسـته نجـایا در مـا کـه دیکن شان رونیب و دیبجنگ آنان با د،یبرو خود خدای
 طلبی خوی راحت نیدر هر حال، ا 2).٢۶−٢٠مائده، ( شد میخواه وارد ما رفتند، رونیب و خوردند

 و عـّزت دشـمن، بـا مبـارزه دانستند می نکهیا با و کرد می وادارشان نامعقول گفتار نیا به که بود آنها
 نکبـت و ذّلت با توأم ییآسا تن و طلبی راحت آورد، می دنبال به را تیّ حر و ادتیس لّذت و عظمت،

  ).٢٠٢، ص٢، ج١٣٧۶ ،یزدی مصباح( دادند می حیترج را
  

  یمدار  تیوال . ١٢
 بـه توجـه بـدون فـرد که ییجا در. است یولّ  از تیتبع به منوط روش نیا کاربرد بودن بخش جهینت

 مطلـوب جـهینت از سازد، جدا او از را خود و کند توقف ای حرکت به اقدام خود یشوایپ دستورالعمل
                                                           

ی ُمَعاَشَرِتهِ  ِمْن  ُبدَّ  َال  َمْن  ِباْلَمْعُروِف  َعاِشُر یُ  َال  َمْن یفِ  َر یْ َال َخ . 1َ هُ  ْجَعَل یَ  َحتَّ   .الیَسبِ  ِمْنهُ  اْلَخَالِص  ِإَلی اللَّ
نبِ  ُکْم یفِ  َجَعَل  ِإذْ  ُکْم یْ َعلَ  اللهِ  ِنْعَمةَ  اْذُکُرواْ  َقْوِم  ایَ َوِإْذ َقاَل ُموَسٰی ِلَقْوِمِه . 2

َ
ُلوکاً  َوَجَعَلُکم اءَ یَ أ ا َوَءاَتاُکم مُّ َحداً  ْؤِت یُ  َلْم  مَّ

َ
ن أ  مِّ

ْرَض  اْدُخُلواْ  َقْوِم  ایَ *َن یاْلَعاَلمِ 
َ
َسةَ  اْأل تِ  اْلـُمَقدَّ واْ  َوَال  َلُکْم  اللهُ  َکَتَب  یالَّ ْدَبارُِکْم  َعَلٰی  َتْرَتدُّ

َ
 ِإنَّ  ُموَسٰی  ایَ َقاُلوْا *َن یَخاِسرِ  َفَتنَقِلُبواْ  أ

ارِ  َقْوماً  َهایفِ  ا َن یَجبَّ ْدُخَلَها َلن َوِإنَّ ٰی  نَّ ا ِمْنَها ْخُرُجواْ یَ  َفِإن ِمْنَها ْخُرُجواْ یَ  َحتَّ ذِ *َداِخُلوَن  َفِإنَّ ْنَعَم  َخاُفوَن یَ  َن یَقاَل َرُجَالِن ِمَن الَّ
َ
 اللهُ  أ

ُکْم  َدَخْلُتُموهُ  َفِإَذا اْلَباَب  ِهُم یْ َعلَ  اْدُخُلواْ  ِهَمایْ َعلَ  ُلواْ  اللهِ  َوَعَلی َغاِلُبوَن  َفِإنَّ ْؤِمنِ  ُکنُتم ِإن َفَتَوکَّ ا ُموَسٰی  ایَ َقاُلوْا *َن یمُّ ْدُخَلَها َلن ِإنَّ  نَّ
َبداً 
َ
ا أ نَت  َفـاْذَهْب  َهایفِ  َداُمواْ  مَّ

َ
َک  أ ا َفَقاِتالَ  َوَربُّ ْمِلُک ِإالَّ َنْفِس  یَقاَل َربِّ ِإنِّ *َقاِعُدوَن  َهاُهَنا ِإنَّ

َ
ِخ  یَال أ

َ
 َن یْ َوبَ  َنَنایْ َفـاْفُرْق بَ  یَوأ

َمٌة َعلَ *َن یاْلَفاِسقِ  اْلَقْوِم  َها ُمَحرَّ ْرَبعِ  ِهْم یْ َقاَل َفِإنَّ
َ
ْرِض  یفِ  ُهوَن یتِ یَ  َسَنةً  َن یأ

َ
َس  َفَال  اْأل

ْ
  .َن یاْلَفاِسقِ  اْلَقْوِم  َعَلی َتأ



      ٢١  یدر منابع اسالم تیموقع رییتغ یتیروش ترب

 

افتـد،  شیپ امبریپ تیب را که از اهل یفرد هیدر صلوات شعبان سجاد امام. شد نخواهد برخوردار
 وسـتهیپ را باشـد آنـان مـالزم که یکس و شده هالک را بماند عقب آنان از کهخارج شده ، آن نیاز د

 دهیـناد را خـود یول فرمان که هستند یکسان نمونه لیاسرائ یبن 1).٢٠، ص٨٧همان، ج(  اند دانسته
 شـما بـرای خداوند همقّدسی ک نیسرزم به من، قوم ای«: به آنان فرمود یموس حضرت. گرفتند
ای موسـی، در «: گفتنـد» .شـد دیخواه ارک انیز هک دیبازنگرد عقب به و د،ییدرآ است داشته مقرر

 آنجـا از اگـر پـس. میشـو نمی آن وارد هرگز ما نروند رونیب آنجاآنجا مردمی زورمندند و تا آنان از 
  2.)٢٢−٢١مائده،( »شد میخواه وارد ما بروند رونیب

 امدیپ. افتد ییاو و آن قوم فاسق جدا نیدرخواست کرد که ب یموس که شد آن تمّرد نیا جهینت
 ابـانیب در مـدت نیا در شانیامقدس چهل سال ممنوع شد و  نیآن بود که ورود آنان به سرزم گرید

  3).٢۶−٢۵همان، ( شدند سرگردان
 و یرسـم تیـترب و میتعلـ در تیـموقع رییـتغ روش مـؤثر و حیصـح یریکـارگ بـه اساس، نیبرا

 خداوند، تیوال با یمخالفت و داشته قرار یشرع نیقوان چارچوب در که است آن مستلزم یررسمیغ
  .ردیدر آن صورت نگ هیفق یو ول تیب اهل اکرم، رسول
  
  متعال خداوند از استمداد. ١٣
 الیزال قدرت پشتیبانی با تا شود استمداد متعال خداوند از است الزم موقعیت تغییرِ  ثمربخشی برای
فرعـون قـرار  یـبکـه تحـت تعق یبه هنگام موسی حضرت. شود حاصل مطلوب نتیجه الهی،

خارج شد، دعا کرد که خداوند او را از قوم ستمگران نجـات بخشـد؛ و » مصر«گرفت و هراسان از 
 یحقرار داد، از خداوند درخواست کرد کـه او را بـه راه صـح »ینمد« یچون جهت حرکت را به سو

وارد شـد  یبمستجاب شد که بر حضرت شع یدعا زمان ینا 4).٢٢−٢١قصص، (کند  یتهدا
   5).٢۵همان، (است  یافتهبشارت داد که از قوم ظالمان نجات  یشانو ا

 تغییـرِ  شـدن ثمـربخش بـرای دعـا فطـر، سعید عید نماز خطبه در اسالمی انقالب معظم رهبر
  :کنند می تبیین چنین این را موقعیت

                                                           
ُم : نیالعابد نیز  دعاء من و. 1 ُر  َو   َماِرٌق  َلُهْم  اْلُمَتَقدِّ خِّ

َ
ِزُم  َو  َزاِهٌق  َعْنُهْم  اْلُمَتأ   .َالِحق َلُهْم  الالَّ

ْرَض  اْدُخُلواْ  َقْوِم  ایَ . 2
َ
َسةَ  اْأل تِ  اْلـُمَقدَّ واْ  َوَال  َلُکْم  اللهُ  َکَتَب  یالَّ ْدَبارُِکْم  َعَلٰی  َتْرَتدُّ

َ
 َقْوماً  َهایفِ  ِإنَّ  ُموَسٰی  ایَ َقاُلوْا *َن یَخاِسرِ  َفَتنَقِلُبواْ  أ

ارِ  ا َن یَجبَّ ْدُخَلَها َلن َوِإنَّ ٰی  نَّ ا ِمْنَها ْخُرُجواْ یَ  َفِإن ِمْنَها ْخُرُجواْ یَ  َحتَّ   .َداِخُلوَن  َفِإنَّ
ْمِلُک ِإالَّ َنْفِس  یَقاَل َربِّ ِإنِّ . 3

َ
ِخ  یَال أ

َ
َمٌة َعلَ *َن یاْلَفاِسقِ  اْلَقْوِم  َن یْ َوبَ  َنَنایْ َفـاْفُرْق بَ  یَوأ َها ُمَحرَّ ْرَبعِ  ِهْم یْ َقاَل َفِإنَّ

َ
 یفِ  ُهوَن یتِ یَ  َسَنةً  َن یأ

ْرِض 
َ
َس  َفَال  اْأل

ْ
  .َن یاْلَفاِسقِ  اْلَقْوِم  َعَلی َتأ

ُب یَ َفَخَرَج ِمْنَها َخاِئفًا . 4 نِ  َربِّ  َقاَل  َتَرقَّ اِلمِ  اْلَقْوِم  ِمَن  یَنجِّ َه ِتْلَقاَء َمْد *َن یالظَّ ا َتَوجَّ ن یَربِّ  َعَسٰی  َقاَل  َن یَ َوَلمَّ
َ
بِ  َسَواءَ  ینِ یَ ْهدِ یَ  أ   .ِل یالسَّ

ا َجاَءُه َوَقصَّ َعلَ . 5 اِلمِ  اْلَقْوِم  ِمَن  َنَجْوَت  َتَخْف  َال  َقاَل  اْلَقَصَص  هِ یْ َفَلمَّ   .َن یالظَّ
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 آل و محّمـدا فیـه ادخلت خیر کّل  فی ادخلنی«: کنیم می عرض خداوند به بارها فطر عید نماز در
 وارد دادی، آنجـا در را برگزیدگان این که عمل و اخالق و ایمان مصفای بهشت آن به را ما ؛»محّمد
 ی،مجلسـ( »علـیهم و علیـه صـلواتک محّمـد آل و محّمدا منه اخرجت سوء کّل  من اخرجنی و« کن

 یـنکه ا یستناشا       عقیدۀ یست،اخالق ناشا یست،؛ از آن دوزخ عمل ناشا)٣٨٠، ص٨٧، ج١۴٠٣
هـدف  یـنا! ما را خارج کـن ی،عالم خلقت را از آن محفوظ و مصون نگاه داشت یزانبزرگواران و عز
ــرا ــزرگ را ب ــان در روز ع یب ــدخودم ــ ی ــر ترس ــ یمفط ــیم، یم ــدا از را  آن کن ــب خ ــی طل ــیم م  کن

)https://farsi.khamenei.ir/speech−content?id=8070.(  
  
 مناسب سرعت. ١۴
 سرعت بر کریم قرآن تأکیدات. شود انجام مناسب سرعت با که است آن موقعیت تغییرِ  دیگر شرط

 از گـرفتن سـبقت نیـز و الهـی؛ مغفـرت سوی به 2)٢١ ید،حد(و سبقت گرفتن  1)١٣٣عمران،  آل(
 گـاه. اسـت موضـوع همین از حاکی3،)۴٨ مائده،؛ ١۴٨بقره، (  شایسته رفتارهای انجام در یکدیگر
 را مطلـوب نتیجه شود، نمی انجام الزم سرعت با و هنگام به چون اما گیرد می صورت موقعیت تغییر
. نمایـد مـی رخ کمینـه یریتأث یاو  شود نمی حاصل یریتأث یچه یاصورت  یندر ا. آورد نمی دنبال به

 گرفتـه فاصـله محـیط آن از زیـاد سـرعت با است الزم گناه، موقعیت در گرفتن قرار هنگام در مثالً 
 یخـتبود، بـا شـتاب گر یدهتدارک د یخاکه زل یاز خلوتگاه یوسفن که حضرت همچنا شود،

اسـت و انسـان را  یگـرداب ژرفـ یـر،در مقابل عجله و شتاب در کار خ یف،تسو 4. )٢۵ یوسف،(
 بـرد ینم یا بهره هالکت جز نهد، می آن در پای وقتی اما کند؛ شنا آن در تواند می که دهد می یبفر
  5).١٨٣ص، ١٣٩٣ یزدی، مصباح(
  

  یریگ جهینت و یبند جمع
 اسـالمی منـابع در کـه »موقعیـت تغییـرِ « تربیتی روش توجه قابل های جنبه از برخی نوشتار این در

 از ماندن  مصون برای فرد که معناست این به موقعیت تغییرِ . شد بررسی گرفته قرار فراوان توجه مورد
اقـدام بـه  بخـش، تعـالی موقعیت امتیازات از برخورداری یا و رو، پیش یا کنونی زای آسیب موقعیت

                                                           
ُکْم  .1 بِّ ن رَّ قِ َوَساِرُعوْا ِإَلٰی َمْغِفَرٍة مِّ ْت ِلْلـُمتَّ ِعدَّ

ُ
ْرُض أ

َ
َماَواُت َواْأل ٍة َعْرُضَها السَّ   .َن یَوَجنَّ

ذِ . 2 ْت ِللَّ ِعدَّ
ُ
ْرِض أ

َ
َماِء َواْأل ٍة َعْرُضَها َکَعْرِض السَّ ُکْم َوَجنَّ بِّ ن رَّ   . ...َوُرُسِلهِ  ِبـاللهِ  َءاَمُنواْ  َن یَساِبُقوْا ِإَلٰی َمْغِفَرٍة مِّ

  .َراِت یْ َفـاْسَتِبُقوْا اْلَخ . 3
  .َواْسَتَبَقا اْلَباَب  .4
ْسوِ ایَّ َوإِ : الباقر قال. 5 هُ  َف یَک َوالتَّ   .َکیاْلَهلْ  هِ یفِ  ْغَرُق یَ  َبْحٌر  َفِإنَّ
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 انـواع تـوان مـی تربیتـی روش ایـن بـرای گرچه. کند می آن در گرفتن قرار و مطلوب گزینی موقعیت
 هـر بـرای و اشـاره اجتماعی و زمانی مکانی، وضعی، انواع به مقاله این در گرفت، نظر در متعددی

 سیاسـی، موقعیـت تغییـر بـه واشکافی قابل خود اجتماعی موقعیت تغییر. شد ارائه هایی نمونه یک
 مقالـۀ در ولـی اسـت، فـراوان موقعیـت تغییرِ  روش کارکردهای. هست نیز... و اقتصادی فرهنگی،
 و مطـرح شـناختی روان و دینـی اخالقـی، دانشـی، کارکردهای تنها فضا، محدودیت دلیل حاضر به
 توانـایی، و اسـتطاعت بیـنش، و بصـیرت. گردیـد بررسـی اجمال به یک هر روایی و قرآنی شواهد
 جملـه از مناسـب سـرعت و طلبـی راحـت از پرهیـز متعـال، خداوند از طلبی یاری مداری، والیت
  .کند می فراهم تربیتی های موقعیت در را روش این اثربخشی که است شرایطی
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