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  چکیده  

هستند که هر سه جنبۀ تربیتی داشته و در هاي مهم انس با قرآن  ذکر، دعا و عبادت از جنبه

در این مقاله . تمامی ابعاد تربیت انسان به خصوص در تربیت اخالقی وي تأثیر بسزایی دارند

به منظور بررسی موضوع پژوهش از رویکرد درون دینی استفاده شده است، یعنی موضوعات 

هاي تربیتی مرتبط  به فعالیترا با روش تحلیلی و استنادي، ) ع(قرآنی و احادیث ائمه اطهار

کرده، سپس با تبیین مفهوم تربیت اخالقی، انس با قرآن را همانند روشی در تربیت اخالقی 

.مطرح نموده و به بررسی این مقوله پرداخته شده است

هاي  نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این مطلب است که تنها خداوند به تمامی راه

گوید،  الم است و از آنجا که از طریق وحی با انسان سخن میفالح و رستگاري انسان ع

ترین راه شناسایی عوامل سعادت و هدایت انسان، انس با قرآن و شنیدن کالم وحی  مهم

در دیدگاه اسالمی برقراري ارتباط با خدا و حفظ آن، هدف غایی در تربیت اسالمی . است

زانه، به عنوان ذکر و عبادت جهت رسیدن هاي انسانی، مثل کارهاي رو است، لذا همه فعالیت

  .به قرب الهی تلقی شده و اُنس با قرآن به عنوان مهمترین راه کار آن معرفی شده است

توان به ایجاد اُنس یعنی نمایان شدن اثر جمال حق بر بنده،  از آثار انس با قرآن می

شدن بر بی میلی فرد پرورش عقل، ایمان و روح عبودیت، بندگی خدا، شرافت نفس و چیره 

ها در برخورد با  در این میان انسان. به عبادت و بیدار شدن فطرت خداجوي انسان اشاره کرد

شوند؛ مؤمنین، منافقین و کافرین که در متن مقاله به بررسی بیشتر  ذکر، به سه دسته تقسیم می

  .آن پرداخته شده است

  واژگان کلیدي
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  طرح مسئله

یابی انسان به فرهنگ امکان دست ،کند آنچه انسان را از دیگر موجودات متمایز می

در  ت کههاي پذیرفته شده و به کار بسته شده اس ارزش، فرهنگمنظور از .است

هایی چون دین، عرفان، ادب، هنر زیبا، آداب، اخالق، علم و فلسفه، نمایان شده و  جلوه

، 1374نقیب زاده، (یابد گوناگون زندگی فردي و اجتماعی واقعیت می يها در حوزه

  ).19ص

ي فرهنگ به صورت ها جلوههمۀدر آنکه ت ي اسالمی اسا ، جامعهجامعه ما

و چهرهیافته  و نماو نشواند رفتهیپذریتأثمستقیم از وحی الهی  ریغ امستقیم ی

ظرفیتی  در آنتصال فرهنگ جامعه به وحی الهی ا. ستاساختهي را نمایان شکوهمند

لهی بودن این فرهنگ آن را به فرهنگی ا. دبتواند هرگونه مرزي را درنورد که ندیآفریم

اما . ي الهی گرددها ارزشگاهی از بالندگی تبدیل کرده است تا جلوه و سرشار ازپویا 

، زیرا همانا تربیت است بخشد، ها واقعیت می آنچه به این ارزش باید توجه داشت که

 ،مانیم آیا در سطح فرهنگ می ،کند دستیابی به تربیت در سایه تالش است که تعیین می«

  ).19، ص1374نقیب زاده،(»یابیم یا به ژرفاي آن راه می

اما  کمال فردي یا اجتماعی، الزم است ریدر مسداشتن فرهنگی پویا، براي حرکت 

 همراهی و همگامی کرده،ن با آیعنی،رو کندین فرهنگ لکه فرد باید به اب ی نیست،کاف

خود به غناي آن  و کوششبا تالشو سپسآن بکوشد و فهم درك  در راهخست ن

  .دشویممکن ، منین تالشی تنها به مدد تربیتچ. دبیفزای

نقیب زاده، (دانندیمها  رد به ارزشفاقبال آزادانه و آگاهانه برخی معنی تربیت را

که براي  دانندیمیی ها و روشمجموعه تدابیر «را  تربیتبرخی دیگر ). 19، ص1374

مطلوب در مترّبی  و اقداماتادراکات، احساسات، تصمیمات  و اکمالایجاد، ابقا 

  ). 168، ص1388بهشتی، (» ردیپذیمصورت 

که موجب  میاندیمدر تربیت اسالمی، تربیت را فراهم آوردن شرایطی براي متربی 

، 1388داودي، (خود را در کل هستی بیابد  گاهیو جاایمانش تقویت شده  شودیم

ذکر و ي تربیت انسان، اقبال وي به ها از راهیکی : گفت توانیمبا این دیدگاه ). 42ص

کمال حقیقی انسان تنها در سایه علوم حصولی نیست، بلکه قواي «زیرا . دعا است
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دست انسان، براي رسیدن به کمال باالتري که علم حضوري عقلی، ابزاري است در 

، 1381، یزدي مصباح(» شود شود و در سایه ارتباط با خدا و دعا حاصل می نامیده می

  ).116-115صص

داوند متعال در این خ .ي داردا ژهیوجایگاه  ،و دعاقرآن در تربیت اسالمی، انس با 

ي برای است کتاب؛ یعنی قرآن )27:ریالتکو(» نیللْعالَمذکْرٌنْ هو إِلَّا إِ«: دیفرمایمزمینه 

حق استقامت ورزد، با آن  در راهباشد ومأنوسبا قرآنکسهر  و ایدنهمه مردم 

  ).361، ص20، ج1374یی، طباطبا(شودیمهدایت 

استخراج  از آنمبانی فرهنگ اسالمی  نیتریاساسهرچند این گنجینه بزرگ که 

  .مکه شایسته است به آن روي نکرده ای آن گونه، اما ما استدسترست در شده اس

رسیدن او به کمال  الزمۀتربیت انسان، نتیجه گرفت که   توانیمگفته شد  از آنچه

از  هدف رایز. در این میان تربیت اخالقی، یکی از محورهاي مهم تربیت است. است

.است تکمیل فضایل اخالقی عنوان شده) ص(بعثت رسول اکرم 
1

لذا شایسته است 

  .هاي آن در قرآن صورت گیرد تربیت اخالقی و روش نۀیزمي بیشتري در ها پژوهش

تربیت اخالقی  دربارةمعاصر  دورةهایی که در  پژوهش: برخی اندیشمندان معتقدند

زیر در ایران و کشورهاي عربی و مسلمان انجام شده است، از یکی از سه رویکرد

بررسی ) 2. پرداختن به تربیت اخالقی از دیدگاه دانشمندان مسلمان )1: اند پیروي کرده

کوشد عناصر تربیت اخالقی را با  تربیت اخالقی از دیدگاه اسالم، که پژوهشگر می

رویکرد تطبیقی که در این ) 3. مراجعه به آیات و روایات استخراج و تدوین کند

خالقی با نظریات یک متفکر رویکرد، گاه نظریه یک متفکر مسلمان درباره تربیت ا

داودي، (شود  غربی و گاه تربیت اخالقی از دیدگاه اسالم با مکاتب دیگر مقایسه می

  ).64و63، ص1387

بررسی تربیت اخالقی با تکیه بر منابع «در پژوهش حاضر از رویکرد دوم، یعنی 

، کهبراي اینت مقاله حاضر تالشی اس: گفت توانیملذا . کنیم پیروي می» اسالمی

و ی به تعلیم لیو تحلا با فعالیتی تفسیري ر) ع(ائمه اطهار  ثیو احادوضوعات قرآنی م

و کودکان مرتبط سازیم و با روشن نمودن مفهوم تربیت اخالقی، ذکر و یاد خدا  تیترب
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و دینسان، بین تئوري ب .ماخالقی مطرح نمایی تیدر تربی روش چونهمرابا قرآنانس

  .شودیمیجاد ي منطقی اا رابطهعمل

به پرورش کودکان،  مندان عالقهی و تمامنتایج این پژوهش براي مربیان، اولیاء  

ي گوناگونی ها نگرشبتدا ، اراي آنکه بتوانیم به این مهم دست یابیمب. تقابل استفاده اس

است به  وجود داشته اخالقی تیو تربتاریخ نسبت به ارزش شناسی  در طولرا که 

ي اُنس با ها شاخصهبه عنوان یکی از  راکر و یاد خدا ذ سپس. میکنیمی اختصار بررس

  .میدهیمتوجه قرار  موردقرآن و تأثیر آن در تربیت اخالقی 

  پیشینه تحقیق. 1

تحلیل جایگاه ذکر در قرآن و «با عنواناي در مقالهیو کاظمخوشحال دستجردي 

ذکر و یاد خداوند به عنوان یکی از  که دارندیمبیان » بازتاب آن در عرفان اسالمی

عبادات اسالمی است و نقش مهمی در تکامل معنوي انسان براي آن در نظر  نیتر مهم

خداوند در قرآن، همواره مؤمنان را به ذکر و یاد خویش سفارش . ستاشده  گرفته

  .ز آن را به آنان گوشزد کرده استو عواقب اعراض ا کندیم

آیات و احادیثی  ریتحت تأثي ادیز اریبسان اسالمی نیز، تا حد جایگاه رفیع ذکر در عرف

و خوشحال دستجردي (کندیماست که عظمت و ارزش این عمل عبادي را بیان 

  ).15-40، صص1389، یکاظم

» انسان سالم از دیدگاه قرآن و حدیث«با عنوانخود  در مقالهنیز  زادهافتخار

. تا بر مبناي تعالیم قرآن و عترت، از انسان سالم تصویر روشنی ارایه کند کوشدیم

درباره لشکریان عقل و جهل، ) ع(محور استنادات نویسنده، سخن ارزشمند امام صادق 

ي هایژگیوهدف نویسنده جلب توجه خوانندگان به . است »کافی«منقول در کتاب 

  ).1386، افتخار زاده(منظر اسالم است انسان سالم و معرفی جایگاه ارزشمند عقل از 

آموزش  ریتأثبررسی «با عنواني ا مقالهوي نیز در  و همکارانصالح صدق پور 

ي قرآنی را بر بهبود پذیرش ها آموزشریتأث» ي قرآنی بر بهبود پذیرش اجتماعیها آموزه

ي ها آموزشکه  دهدیمتایج تحقیق نشان ن. اند دادهاجتماعی فراگیران مورد بررسی قرار 
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و  صدق پور(مثبت داشته است  ریتأثي کارگاهی بر پذیرش اجتماعی ها نیتمرقرآنی و 

  ).801، ص1388، دیگران

آموزش روخوانی قرآن بر کاهش استرس در  ریتأث«با عنوان ي ا مقالهتقی لو نیز در 

آموزش : نتیجه گرفته است که وی نموده سررا براین امر ،»نوجوانانبین جوانان و 

، 1388تقی لو، (دهدیمقرآن، میزان استرس افراد را به طور معنی داري کاهش 

  ).81-72صص

آواي قرآن کریم  ریتأث«با عنوان خود  در مقالهوي نیز  و همکارانانصاري جابري 

بیمارستان مرادي بیماران» بر افسردگی بیماران بستري در بخش اعصاب و روان

که آهنگ موزون قرآن کریم و آواي  اند گرفتهو نتیجه  اند نمودهی را بررسرفسنجان 

ي از بعد اعجاز ا نشانهنیو ااستریپذ دلدلنشین آن، براي آنان یک موسیقی عرفانی 

توان از آواي قرآن کریم به عنوان یک روش درمانی غیر  س میپ. دباشیمبیانی قرآن 

، 1384، دیگرانو جابري انصاري (دارویی در درمان بیماران افسرده استفاده نمود 

  ).42-48صص

از ، مراقبت شتنیبا خوقرآنی، به بررسی رابطه انسان  بر مباحثبا اتکااالصفی نیز 

با خطرناك رابطه انسان  از انواعرا به عنوان یکی  جبو عآن پرداخته  و محاسبهنفس

ق، 1412االصفی، (ی کرده است را بررسدرمان آن  راهمطرح نموده و  شتنیخو

 آثارسوره نحل به برسی  104و  105به آیات  با استنادي نیز بغداد). 134-121صص

وي سپس موارد مجاز دروغ، . شود می آور اداثر را ی زدهیو سپردازدیمسوء دروغ 

ده بررسی کررا در برابر آنگیري  و موضعدادن به دروغ  و گوشدر اسالممفهوم تقیه 

  ).32-14ق، صص1430ي، بغداد(است

او . قرار داده استبررسی  را موردي، چیستی بدي بغدادمحقق دیگري نیز به نام 

، گروه ایو فرد کفحشاء، بی آبرو ساختن ی اشاعهیاوه گویی، شوخی آزار دهنده، 

منفی آشکار  آثاراست و  دانستهي ناپسند رفتارهارا ازجمله... غیبت، ریشخند و 

-42صص م،1994ي، بغداد(ار داده استقربررسی  را موردي دیگران هايبدساختن 

ی لغوي و معنپردازدیم» مؤمني انسان خوو و خلقادب «جابر نیز به بررسی ). 45
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را متعادل  تیو شخصدرمان نفس  و راهبودن، خودشناسی  مؤدبادب، مستلزمات 

  ).79-99صصق، 1411جابر، (قرار داده استبررسی  مورد

معتقد وي . ي به بررسی مبارزه با هواي نفس پرداخته استا مقالهالدبونی نیز در 

ي رویو پپاك آفریده شده و ابتالي نفس به شهوت، خشم، غفلت  بر فطرتانسان  است

همچنین وي ). 302-308، صص1393الدبونی، (شوندیماز هواي نفس بر او عارض 

ي ها نشانهو بدخویی  بیو معااي دیگري معناي خُلق، فضیلت خوش خویی مقالهدر 

). 553-548ق، صص1407الدبونی، (قرار داده استبررسی  را موردیی خو خوش

و علل ضعف ایمان  ساختهرا آشکار  مانیدر االحیدان نیز در تحقیق خود نقش اخالق 

  ).58-52صص ،1418الحیدان، (رابررسی نموده است 

بررسی  را مورد در هدفی گانگیو و اخالقي دین ا مقالهی نیز در حسننجیب 

ی، حسننجیب (داند  اخالقی فرد می بر ساختاري جامعه را متکی و بناا. قرار داده است

در ها ارزشدر این میان، ریان نیز بر اهمیت عملکرد انتقال ). 72-67، صص1408

میان  و رابطهآموزش اخالق  وهیو شانسانی تأکید کرده و به بررسی محتوا  جوامع

-Ryan,1991, p.736(در دانش آموزان پرداخته است  ها ارزشو اخالق  و رشدمدرسه 

746.(  

  تاریخچه نظریات اخالقی. 2

» کنندیمي زندگی انسان را تضمین و بقای انسان نقش مهمی دارند در زندگها ارزش«

زرتشت نخستین  ،در تاریخ شناخته شدة فرهنگ انسانی). 25، ص1383رهنمایی، (

هاي واالي اخالقی اندیشیده و به زبانی آسمانی  کسی است که در برترین پایه، به ارزش

 معتقد بود کهسقراط).16و15، ص1387، نقیب زاده(ها سخن گفته است  درباره آن

  ).19و22ص، ص1381کاردان،(است ی انسان نادان ،بد علت انجام کارهاي

بلکه واقعیتی  ،گردد تنها به کردار انسان بر نمی خوبی و بدي ،از نظر افالطون

اخالقی ارسطو بر تصور وي از   ۀینظر.است که در سراسر پهنۀ هستی جلوه گر است

داندیمزندگانی انسان را نیل به خوشبختی  او هدف. عقالنیت انسان مبتنی است
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، 1381کاردان،(این جهانی است  ، سعادتاو از سعادتمنظور ).51ص1387گوتک، (

  ).32ص

بر این عقیده بود که آدمی ، نماینده مشهور کلبیون یا سگواران است ، کهآنتیس تن

بر اساس نظریۀ اخالقی . )34، ص1387، زادهنقیب. (باید تنها پیرو قانون طبیعت باشد

نقیب (عملی خیر است که فقط جهت احترام به قانون اخالقی صورت پذیرد نیز، کانت

مطرح  عمل او وجدان انسان را به عنوان داور مطلق). 577و 588، صص1374زاده، 

  ).352، ص1374مایر، (درک

گرایان براي ارزش، قائل به منشأ و خاستگاهی روان شناختی و زیست  عمل

گونه ثباتی براي  یعنی هیچ ،کنند اند و آن را امري نسبی و ذهنی تلقی می شناختی

پیروان مکتب مشاء و  .)345-344، صص1386کاردان و دیگران،(ها قائل نیستند  ارزش

ارزش را نیز هاي انسان گرا طرفداران اصالت عقل و طرفداران اصالت واقع و لیبرالیست

کنند معتقدند  کسانی که از حکمت مشاء پیروي می .دانندیمحقیقتی عینی و خارجی 

از دید . نهفته است ،ها قابل تصور است ارزش ذاتی اشیاء در کمالی که براي آن

انسان موجودي است عاقل و فضیلت و کمال او در توسعه  ،طرفداران اصالت عقل

ارزش ذاتی براي انسان تلقی  ،عاقل بودن، پس باشدیهرچه بیشتر قوه عاقله او م

گرایان مذهب طبیعی  به ویژه واقع) رئالیسم(پیروان مذهب اصالت واقع . شود می

ها را جامعه و  ولی منشأ ارزش ،وجود مستقل قائلند ،راي ارزشبنیز) ناتورالیسم غربی(

  ).346، ص1386کاردان و دیگران،. (کنند فرهنگ تلقی می

ها از مطلق گرایی گریزان و به  آن .به نسبیت در اخالق معتقدند نیز ها پست مدرن

). 25، ص1383،فرمهینی فراهانی(ها هستند  دنبال قداست زدایی و نفی همه فراروایت

ي اخالقی ها ارزشنۀیدر زمها دگاهیدی از با برخکوتاه اگرچه به اجمال   نوشتۀنیدر ا

را به  ها آنکه پرداختن به  وجود دارداما نظریات دیگري نیز در این زمینه  میآشنا شد

  . میکنیممجالی دیگر موکول 

بهره  قتیاز حق، با درجات متفاوت، ها شهیاندنیاز اشاید بتوان گفت، برخی 

براي . نیز الزم است ها شهیاندي این هایکاست، اما براي داوري درست، توجه به برندیم

 و جامعۀ، برترین ارزش اخالقی باشد، آیا انسان سود بردننمونه اگر کسب لذت یا 
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ي از کارهاکه بسیاري  مینیبیمدر عملانسانی به سوي سعادت گام برخواهد داشت؟ 

، پس ریشه کنندیمزندگی  سود اکه با انگیزه دستیابی به لذت ی دزنیمی سر از کسان، بد

  .، همان سودجویی استهايزیر از خونبسیاري  ادیبن و

 چۀیدرانسان را از  ها آنهمۀیی که مطرح شد، این است که ها دگاهیدوجه اشتراك 

ي دیگر مورد غفلت ها جنبه، موجب شده است تیمحدودنیو ااند ستهینگرمحدودي 

  .ردیقرار گ

هستند  و نارسادست، ناکافی  نیاز ایی ها شهیاندتوان نتیجه گرفت که  بنابراین می

تمام  تواندیممیان تنها دیدگاه الهی است که  نیدر ا. پی ندارند را درانسان  و سعادت

الهی انسان چون کلی واحد و  دگاهیدر د«. قرار دهدابعاد وجودي انسان را مورد توجه 

از . ممکن نیست جز خدابراي هیچ کس  وجود اوشناخت تمام ابعاد . تارزشمند اس

وحی،  قیاز طر او. ستیاو چي و رستگارراه فالح  داندیمرو تنها خداست که  نیا

  ). 125، ص1376اعرافی، (» کندیمانسان را به سوي سعادت هدایت 

مطلق  ي جهان شمولها ارزشی، با بر وحمبتنی اساس در تربیت اخالقی نیبر ا

در تحقیق حاضر  سؤالدر این راستا دو  .مکه ریشه در وحی الهی دارند، روبرو هستی

ذکر و وچه مفهومی دارد؟  در اسالمتربیت اخالقی : مورد بررسی واقع شده است

  ي تربیت اخالقی دارند؟ها روشعبادت چه اثري بر 

  در اسالمتربیت اخالقی . 3

ن وجود نگرشی به تربیت رتبط با موضوع، مبینتایج به دست آمده از تحلیل منابع م

به سعی و  ،کید دارد و از سوي دیگرأاخالقی است که از یک سو بر فطرت انسان ت

خلق و «: ندفرمود )ع(امام صادق . وابسته است ،کسب فضایل درتالش و ممارست او 

از آن غریزي  بخشی، کندیجل به مخلوقش عطا مزوخوي، بخششی است که خداي ع

شود و  یعنی با تصمیم و اکتساب و تمرین پیدا می(ت است از آن نی بخشیو فطري و 

آن  جز آنکه غریزه دارد، بر آن سرشته شده و به). گرددیغریزه و فطرت ثانوي م

ت دارد، به سختی خود را به صبر بر طاعت، وامی کاري انجام دهد و آنکه نی تواندینم

  ).159، ص3، ج1369کلینی، (ر است دارد، پس این بهت
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است که در  ییعنصر اول استعدادها ؛هستیم مواجهدیدگاه با دو عنصر  نیدر ا

در فطرت او دارد و خلق و خویی است که خداي  شهیدرون انسان نهفته است و ر

عنصر دوم به پرورش آنچه در وجود انسان به ودیعه .کندیعزوجل به مخلوقش عطا م

سعی و ممارست در آنچه فضیلت . یعنی با تربیت سروکار دارد ؛پردازدیم ،نهاده شده

بستگی ثواب و وا. سازدیالهی رهنمون م یاخالقی است، انسان را به سوي رشد و تعال

  .دیافزایعقاب، به عمل انسان بر اهمیت این بخش م

بودن بخشی از صفات اخالقی و دلیل تفاوت این طینت  یدر توضیح فطري و ذات 

طینت :دندهیاز وجود دو طینت خبر م) ع(امام سجاد  مختلف يها اي انسانبر

»علیین«
2

»سجین«طینت و  ها و پیکرهاي پیغمبران از آن آفریده شده است که دل 
3

که  

  ).3، ص3ج، 1369کلینی، (کافران را از آن آفرید 

) بهشتی(دیدگاه پیامبران که مظهري از انسان کامل هستند طینت علیین  نیدر ا

 دیآیبه نظر م. دارند نیها شبیه بوده اما کافران طینت سج به طینت آن نیدارند و مؤمن

این نگرش، دیدگاه قرآن  یو بررس لیدر تحل. شود برقرار می نتیتعادلی بین این دو ط

قرآن موجودیت  دگاهیدر د. ، از اهمیت فراوانی برخوردار است)نفس(نسبت به انسان 

آن،  رونیاست که عوامل و عناصر مختلفی از درون و بي ا آدمی، عرصه تیشخص ای

  :این عوامل عبارتند از .اندرکارند دست

  .)فطرت(درونی به خدا  لیمعرفت و تما-

نفس (کندیانسان را برآورده م يزیبه آنچه نیازهاي اولیه و غرتمایلی نیرومند -

هامار.(  

  .)عقل(براي بازشناسی درست و نادرست  یاملع-

  ). امهنفس لو(شینیرویی براي انتقاد از خو-

  ). اریاراده و اخت(ن کننده براي اقدام و عمل ییروي تعین-

در که ) يصادخانوادگی، فرهنگی، سیاسی و اقت(ینیروهاي موثر اجتماع-

  . ت نامیده شده استام اجتماعی،مناسبات 
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بالفعل و بالقوه که موجودیت آدمی را احاطه کرده  يها محدودیت و ضعف-

) لوع بودن انسانچون ه یمیارثی، فقر، غنا و مفاه يها تیمحدود(است 

  ).50-18صص ،1، ج1387اقري، ب(

گناه است، اما خطا و  خلق شده ،توحیدها بر انساندرست است که فطرت همه

به لذت برسد و ممکن  خواهدینفس م .هواي نفس مشتعل شود«که  دهدیآنگاه روي م

پا گذاشتن ضوابط پروایی نداشته  ریزاست چنان شیفته شود که از شکستن حدود و

  . )19ص ،1، ج1385اقري، ب(» باشد

ی فَطَرَ النَّاس الَّتفطْرَت اللَّه  فاًیحننِیللدوجهکفَأَقم «: دیفرمایمخداوند متعال 

؛ پس )30:روم(» علَمونَالنَّاسِ ال ی أَکْثَرَلکنَّو  میالْقَنُیالدذلکلخَلْقِ اللَّه  لَیتَبدال  هایعل

خداوند مردم را بر اساس  کهی فطرت، همان کننیدي سوي خود را با توجه به حق، رو

ي از اریبسی ولاستوار است  نیدهمان  نید، ستیندر خلقت خدا  يرییتغ، دهیآفرآن 

  .دانندینممردم 

عالیه به  يها شیگرا رایز ،گرو تزکیه نفس استانسان در يروزیپس رستگاري و پ

ها بر توحید خلق شده  چون فطرت همه انسان .صورت نهفته در وجود او موجود است

که منشأ رویش خیر و  جوشدیآلودگی، آب زاللی از وجود انسان م ناست، با زدود

  .، دست یافتن به حیات طیبه استیکیو ن رینتیجه این خ. است یکین

نَّهیِیو هو مؤْمنٌ فَلَنُح یمنْ عملَ صالحاً منْ ذَکَرٍ أَو أُنْث«:در قرآن شریف آمده است

طَ اةًیحۀًیزِ بلَنَج ویمنِ ما کانُوا  نَّهسبِأَح مرَهأَجلُونیمهر کس عمل صالح ؛)97: نحل(» ع 

زنده  بیط شیداشته باشد، ما او را به ع مانیکه ا ی، چه مرد و چه زن در حالانجام دهد

، 1374یی، طباطبا(میدهیپاداش م کردندی، و مزدشان را بهتر از آنچه که ممیداریم

  ).488، ص11ج

چون هدف غایی در نظر گرفته همطیبهحیات  ،ن در مقام تربیت آدمیبنابرای

حیات پاك نوعی زندگی است  ،اسالمی دگاهیدر د .)87ص ،1، ج1387اقري، ب(شودیم

با دست یافتن به آن، در همه ابعاد و ابدی یکه انسان در ارتباط باخدا به آن دست م

 ،اعتقاد، میل ،ابعاد شامل جسم، اندیشهاین . خواهد بودبرکنار يدیوجودي خود از پل
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حیات پاك در عرصۀاولین جلوة).87ص ،1، ج1387اقري، ب(اراده و عمل است 

  .جسمی است اتیح ،جسم

اللَّه  رِیو ما أُهلَّ لغَ رِیو الدم و لَحم الْخنْزِ تَۀُیالْمکُمیحرِّمت علَ«: دیفرمایداوند مخ

 و قَۀُبِهنْخَنالْم  قُوذَةُووالْم  وتَرَدالْمۀُی  وۀُیالنَّطإِالَّ ما ذَکَّ ح عبما أَکَلَ الس ویلَ تُمع ما ذُبِح یو 

بِ ودوري جست و از خوردن  هايدیپس وقتی فرد از تماس با پل ).3:المائدة(» ...النُّص

  .دسازیبرا مجسم خود را از پلیدي م ،ها خودداري کرد آن

مشابه تنها پاکی جسم  اتیاین ساده نگري است که ما فرض کنیم این آیه و آ 

و در مواعظ و  میسوره دقت کن نیا اتیاگر در آ. اند انسان را هدف قرار داده

که غرض  افتیمی، در خواهمیر کنیتدب ،هاست سوره متضمن آن نیکه ا ییها داستان

از  داشتن و بر حذر مانیدر پ يداریبه عهد و پا يدعوت به وفا ،سوره نیجامع از ا

 کندشهیپتقوا  کهرا یکس فیو تکلرحیم است ی،تعال يخدا نکهیشکستن آن است و ا

 مانیکه پ یاما نسبت به کس .کندیآسان م ،کندآورد و از خدا بترسد و احسان  مانیاو 

 دیطاعت امام را ترك گواو تجاوز آغاز نموده و  یرا بشکند و گردن کش شیبا امام خو

یی، طباطبا(دکنیم يریگ بشکند، سختگرفته شده نیکه در د راییها ثاقیو حدود و م

  .)256، ص5، ج1374

را  اشيبلکه تمام ابعاد وجود، شودیبدینسان حیات طیبه نه تنها شامل جسم او م

ایمان،  ،حرکت در مسیر فطرت توحیدي ،الزمۀ رسیدن به چنین حیاتی.دریگیمربدر

اما در بسیاري از . استهاي الهی  حدود و میثاق تیو رعا تقوي، خدا ترس بودن

. از فطرت خداجوي خود غافل نموده استها را دنیوي آن يهایها دل مشغول انسان

در مسیر بیداري فطري انسان، پیامبران چون و پس باید فطرت آنان بیدار شود

تا به خطا  کنندیاو را در پیمودن این راه رهبري مراهنمایانی که خود از خطا مبرایند، 

ایمان به خدا و محبت و . نیفتد و بدینسان در مسیري امن به سفري معنوي بپردازد

 دگاهیدر د. شود موجب سالمت قلب و هدایت انسان می غمبرشیاو و پاطاعت از

ي، قناد(در روز جزا هیچ چیز جز قلب سلیم سودمند و نجات بخش نیست  ،قرآن

  ).33ص ،1385
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بند و بست ؛ )89:عرا ش(»مٍیسل اللَّه بقلبٍ یإِلَّا منْ أَتَ«: دیفرمایمخداوند متعال 

قرائتی، (ندارد  ییکارا زیچ چیاثر است و جز قلب پاك، ه یب امتیدر ق يویدن يها

 می، قلب سلامتینجات بخش در ق ۀیتنها سرما بیترت نیبه ا).334، ص8ج، 1383

  .است

پاك در آن وجود دارد و هم هرگونه عمل  تیخالص و ن مانیهم ا ریتعباین «

 ،گرید ریجز عمل پاك نخواهد داشت و به تعب يا چرا که قلب پاك، ثمره .صالح

بازتاب  زیاعمال او ن ،گونه که قلب و روح انسان در اعمال انسان مؤثر است همان

»آورندیدرم -یطانیش اییرحمان-در قلب و جان دارد و آن را به رنگ خود یعیوس

  )268، ص15، ج1374،يرازیمکارم ش(

اي که باید به آن توجه کنیم این است که اطاعت از خدا فقط محدود به نکته

نسان موجودي است که هم موجودیت فردي ازیرا . فردي حیات انسان نیست يها جنبه

پاك و  به زین) یاجتماع ایفردي (بنابراین اعمال انسان . یهم موجودیت اجتماعدارد و

بت رب شراب و پرداختن به قمار وازجمله اعمال پلید فردي، شُ .شوندیتقسیم م دیپل

ییها خشم جلوه ایيفقر، فحشا و تعد. ها دوري نمود از آن دیباهستند که و زنا  یپرست

بارز از اعمال پاك  يا ت جلوهرأفت، عفت و عدال ،غنا و پلیدي اجتماعی استاز 

  . )89ص ،1، ج1387اقري، ب(جمعی آدمی هستند 

 يها سعادت و شقاوت انسان در جنبه که توان نتیجه گرفت ز آنچه گفته شد میا

بستگی اشیعمل او نیز به نظام ارزش. به عمل انسان، وابسته است ياجتماعی و فرد

 اریهم با مراجعه به نظام معفطرت انسانی واز طریق عقل و هم ها  عتبار ارزشا و دارد

مربوط به عمل انسان و  يها تیحقیقی بر اساس واقع يها ارزش .گرددیمعلوم م ینید

هم هم به حسن فاعلی و ،شود و ارزشمند دانستن یک عمل می يارذگآن ارزش جینتا

  .)808-801صص ،1389صادق زاده و همکاران، (به حسن فعلی بستگی دارد 

ها به صورت سلسله مراتبی با هدف غایی زندگی انسان که قرب الی اهللا و  ارزش

درهم  نینگرشی اخالق و د نیروشن است که در چن. ارتباط دارند، طیبه است اتیح

چون تعیین خیر و شر با کمال انسان سرو کار دارد و کمال نهایی در .تنیدگی دارند

و نبوت در  دیاعتقاد به خدا و معاد و توحاخالق بدون دین و . اسالم ربوبی شدن است
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 ،کمال نهایی انسان را مشخص کنیم میخواهیوقتی م«.دیدگاه بی معنی است نیا

ناچاریم مسئلۀ خدا را مشخص کنیم تا اثبات کنیم که کمال نهایی انسان قرب به 

  ). 198ص، 1381، یزدي مصباح(»خداست

راه  نیتر و اطاعت از آنان مطمئن لیتأسی به اولیاي الهی و تودر این دیدگاه 

واقعی انسان در رهایی از  يشدن است و آزاد یحرکت در مسیر قرب الهی و ربوب

حرکت در چنین مسیري در . نفسانی و رفع اطاعت غیر خداست التیشهوات و تما

نقشی محوري در تربیت اسالمی به خصوص در تربیت  نیپرتو تربیت ممکن است و د

دین اسالم در ارتباط نزدیک با فطرت الهی آدمی و  يها هرچند آموزه. اخالقی دارد

روشنی بخش راه انسان باشد و راه  تواندیاما عقل به تنهایی نمعقل سلیم بشري است 

  ).199ص، 1381، یزدي مصباح(کندینمایان م ینجات را تکیه بر وحی اله

در سرنوشت انسان ، عقل، اراده و احساس مسئولیت در مقابل خدا ،با این وجود

واسطۀ عقل خود آنچه صحیح است را در یافت و از  زیرا اگر انسان به. بسیار موثرند

و به نیکی رو نمود، خدا طینت اطاعت کرد ،پیامبر به او ابالغ شده لهیامر خدا که به وس

زیرا الزمه ، نامیده شده است) فطرت ثانوي(در احادیث با عنوان  که کندیاو را بهشتی م

ها به یک نسبت وجود  انسانعدل خداوند آن است که امکان رسیدن به کمال در همۀ

کلینی، (توحید خلق شده است ها بر به همین دلیل فطرت همۀ انسان .داشته باشد

  .)20ص، 3ج، 1369

که انسان را موجودي صاحب اراده  استه مشیت و اراده خدا بر آن قرار گرفت

که  یقدر است و انسان کاالیی گران ،اما آزادي. خلق کند، پس به او آزادي انتخاب داد

باید مسئولیت و عواقب ناشی از  پس. رو کند خواهدید به آنچه متوانیآزاد است م

و عمل نیک  ردیاگر فرمان خدا و رسولش را بپذبنابراین . بپذیرد نیز خود را يها انتخاب

دچار  یوگرنه به شقاوت و بدبخت رسدیبختی م کیانجام دهد به رستگاري و ن

اما براي آنکه همه اسباب براي انتخاب درست در اختیار او باشد تا او مستحق . دشویم

ابزار انتخاب یعنی عقل نیز الزم است و چون عقل به انسان داده  ،پاداش شود ایعقاب 

خدا متوجه انسان شد و پاداش فریو ک یامر و نه وامل گردیدشد، حجت بر انسان ک

  .)10، ص1ج، 1369کلینی، (
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خداوند . را شامل حال او کندهدایت تواندی، عمل فرد است که میزندگ دانیدر م

و  مانُیما الْکتاب و ال الْإِ يروحاً منْ أَمرِنا ما کُنْت تَدرِ کیإِلَ نایو کَذلک أَوح«: دیفرمایم

دنُوراً نَه لْناهعنْ جيلک دلَتَه إِنَّک نا وبادنْ عم نْ نَشاءم یإِل يبِه تَقسم راطمیص «

  .)52:وراش(

انتخابی آگاهانه است که از  ،و چون عمل) ارادهشناخت و(عمل دو مبنی دارد 

 ،ثواب و اثرات آن عمل  انجام. دشویاب و ثواب مخیزد، انسان مشمول عقبرمیاراده

آن ریتأث نیتر مهم. ردیگیباقی و فانی را در بر م اریانسان در د يحیات مادي و معنو

است که حر  يا و هر فعل نیک چون پله شودیاین است که انسان مشمول لطف خدا م

چه لطفی بهتر و باالتر از آن است که  .دکنیکت انسان به سوي حیات طیبه را تسهیل م

انسان مشمول هدایت خدا شود؟ به همین دلیل است که بسیاري از اندیشمندان بر 

  .اند کید کردهأاهمیت عمل انسان ت

  آن و مراتبرشد اخالقی . 3-1

گفتیم که تربیت اخالقی مبتنی بر فطرت و تالش انسان است و تالش و  نجایتا ا

لطف خدا  تواندیتا آنجا که م .تر از فطرت انسان دانستیم را مهمممارست و عمل انسان 

آنچه انسان را . ببخشد اوبه  يا هیفطرت ثانو ،بر اساس ارادة خداکند و اورا شامل حال 

ربوبیت خدا است  رفتنیاو به پذ يرو کردن آگاهانه و اراد ،کندیشامل چنین لطفی م

چنین ). 111ص ،1387باقري، (» هم مدبراینکه خدا هم مالک است و رفتنیپذ«ی؛یعن

سالم به ایمان و از ایمان به ااو را از و شودیپذیرشی در دل و قول و عمل او نمایان م

  .درسانیمقام یقین م

صورت گرفته،  اریاراده و اخت يبنابراین چون انتخاب او آگاهانه است و از رو 

رشد اخالقی  نیز نتیجه تربیت اخالقی. اخالقی نایل شده است گفت به تربیتی توانیم

داراي مراتبی است که  یرشد اخالق ،)ع(اهل بیت  و) ص(بر اساس سیره پیامبر . است

  :به طور خالصه عبارتند از

  .دشونیجز کسب رضایت خداوند انجام م يا زهیانگرفتارهاي اخالقی که با-

  .الهی يها به پاداش یابیو دست فریدوري از ک هزیاخالقی به انگ يانجام رفتارها-
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  .یاداي شکر نعمت اله زهیانجام رفتارهاي اخالقی به انگ-

  .)101ص ،1387ي، داود(انجام رفتارهاي اخالقی به سبب محبت به خداوند -

زمانی است که به سبب محبت به  ،باالترین مرتبۀ رفتار اخالقی ،دیآیبه نظر م

. است افتهیمنش اخالقی ظهور  ،بیصورت است که در مترّنیدر ا. صورت پذیرد ،خدا

منش اخالقی در فرد است به این  دنآوردیپد ،در متون اسالمی یکی از اهداف تربیت

درونی خود را به  يها شیمعنی که وي به وضعیت وجودي نایل گردد که در آن گرا

صورت اخالقی این ضبط و مهار در متون  نیتأم. کندصورت اخالقی ضبط و مهار 

او به چنین از يرویپ ا، یاسالمی، بر حسب آن است که فرد به انگیزه خواست خدا

د شوینگریسته م لتیروي آورد، زیرا خدا چون کانون خیر و فض يضبط و مهار

  .)111ص ،1387، باقري(

  مفهوم تربیت اخالقی. 3-2

تربیت :تعریف کرداینگونه تربیت اخالقی را  توانیم ،بر اساس آنچه در باال آمد

با متربی تا فطرتش بیدار شده و ياخالقی یعنی زدودن غبار فراموشی از فطرت خداجو

 .به خود شناسی دست یابد بد واستفاده از عقل خویش، حقیقت وجودي خود را دریا

و آخرت، ایدریابد که تنها راه رسیدن به سعادت دن و بدینسان به خداشناسی برسد

  .اوست امبریاطاعت از خدا و پ

از کفر به اسالم و از اسالم به ایمان و از  کندیتربیت اخالقی به او کمک م نیبنابرا

پس . راه کفر تا یقین را به مدد عقل و با چراغ وحی بپیمایدایمان به یقین درآید و

دایت ه ،گفت هر که بر اساس عقل خویش از خدا و رسولش اطاعت کند توانیم

  .دشوینابود م و گمراه شده ،و هرکس اطاعت نکند رسدیبه سعادت م ،یافته

 درك عمیقی منظور عقل در فرهنگ قرآن مجید به معنی فهم و درك است اما

قرآن  يها در آموزه. که تمام جوانب را احاطه کند و حق را از باطل تشخیص دهد است

از حقیقت  يرویبه سعادت و پ یابیاي راهوسیله بر نیتر مهم ،از تعقل يمند کریم، بهره

  ).45ص، 1385قنادي، (به بهشت است  دنیاز جهنم و رس ییو رها
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را در پی دارد و از  قلب سو سالمت کیاو از  غمبریبنابراین اطاعت از خدا و پ

. دشویبه بهشت م دنیچرا که موجب سعادت و رس .عاقالنه است يکار گریسوي د

جهل را دو فضیلت  لتیفضیلت عقل و رذ )ع(شاید به همین دلیل باشد که امام صادق 

از سجایاي اخالقی را تحت عنوان  ياریت اصلی در نظر داشته است و بسلیو رذ

مذموم را تحت عنوان سپاه جهل  يها تصفاز رذایل و ياریسپاهیان عقل و بس

  ).27، ص1ج، 1369کلینی، (اند  برشمرده

  تأثیر ذکر و عبادت در تربیت اخالقی. 4

خدا چه تأثیري بر  ادیدومین سؤال اصلی پژوهش حاضر عبارت بود از اینکه ذکر و 

، پاسخ دهیم، ابتدا به آثار انس با سؤالراي آنکه بتوانیم به این ب .تربیت اخالقی دارد

ي تربیت ها وشبر رآن را  ریتأثو  قرار دادهبرسی  را موردذکر  و سپسمیپردازین مقرآ

  .میکنیماخالقی بررسی 

  نآثار انس با قرآ. 4-1

به صورت امري ذهنی  ،ها در بسیاري از مکاتب بشري به ارزش ه شد،گونه که گفت همان

اما کسانی که ارزش  .ها سلسله مراتبی برقرار کرد توان بین آن نمیلذا نگرند  و نسبی می

براي چنین . دانند ها را میسر می ترتیب ارزش ،کنند را براي اشیاء، عینی و ذاتی تلقی می

، 1386کاردان و دیگران،(برخی از امور از برخی دیگر ارزشمندتر هستند  ،افرادي

  ).347ص

ه مراتبی است که توحید سلسل نظام ارزشی اسالم، نظامی ،نظرانبه عقیده صاحب

ارزش براي کار، آنجا  در این نظام تعیین. قرار دارد آن و خدا در باالترین طبقه ارزشی

اصلی است و مثالً تحصیل علوم اسالمی  زهیتابع انگ، طولی وجود داردزهیکه چند انگ

، 1381،یزدي مصباح(نان و سیري شکم، هیچ ارزشی ندارد زهیو علم توحید به انگ

ت است به همین دلیل اساس ارزش کارهاي اخالقی، در اسالم نی).169و168ص

  .)23، ص1387حائري یزدي، (
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براي تحقق حیات  يا لهیوس) توحید محور(یتربیت اخالق ،در حوزه نگرش دینی

در این دیدگاه هدف غایی، استمرار حضور و احساس خداست و شایسته  .طیبه است

نه اموري که به نحوي ما را  ،محور قرار گیرد ،است که خود خدا که حقیقتی ازلی است

نزدیکی به خدا،  ؛این ارتباط با عبارات و مفاهیمی مانند در قرآن .دهند به او پیوند می

است وصول به خدا، عبودیت، طهارت و حیات طیبه و ایمان به خدا آورده شده

  ). 34ص، 1376اعرافی،(

با توجه به چنین دیدگاهی است که باید مفهوم اساسی تربیت در اسالم را در بستر 

توان شناخت خدا به  مفهوم تربیت را می بنابراین. همین مالحظات ارزشی جستجو کرد

عنوان رب یگانه جهان و انسان، برگزیدن او به عنوان رب خویش و تن دان به ربوبیت 

  .)61، ص1، ج1385، باقري(او و تن نزدن از ربوبیت غیر او دانست 

الْحمد للَّه رب «:حمد و ثناي مخلوق را در پی دارد ؛پذیرش مقام ربوبیت

 يزیمالک و صاحب چ یدر اصل به معن» رب«در این آیه کلمه ).1:فاتحه(» نیلَمالْعا

بدینسان خدا،  .)30، ص1، ج1382، ییبابا(پردازد یو اصالح آن م تیاست که به ترب

به نظر . کندیانسانی را که به ربوبیتش از روي اراده و اختیار تن داده است تربیت م

  .نتیجه چنین تربیتی قرب الهی است رسدیم

ها  ترین ارزش تعالیم اسالمی، نیل انسان به مقام قرب الهی واجد متعالی گاهاز دید

ها براي رسیدن به این امر  هاي انسانی مثل کارهاي روزانه و عبادت همه فعالیت. است

،شود اموري که تحت عنوان فضایل از آن یاد می گفت، توانیم. ارزشمند است

مسلماً راه . کنند اند که راه را براي رسیدن به قرب الهی هموار می هاي متوسطی ارزش

  .ربوبیت خدا است رفتنیو پذ یرسیدن به قرب الهی عبادت و بندگ

. الزمه عبادت راستین هم یکی شناخت خداوند و دیگري ایمان قلبی به اوست«

» ب خود را تسلیم خدا کندالزمه ایمان آن است که شخص از روي اراده و اختیار قل

  ).115، ص1381،مصباح یزدي(

قرآن . در رسیدن به قرب الهی تأثیر دارد ،بی شک اُنس با قرآن در ابعاد گوناگون

خود را به داشتن اوصاف  ،تمام اعصار و کتابی شفابخش است ترین معجزه که بزرگ

،)1:و نمل 2:لقمان(»نٍیکتابٍ مبِ«،)1:ونسی(» مِیالْکتابِ الْحک«: نموده است یزیر معرف
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»ظیالْقُرْآنَ الْع1:فرقان(» الْفُرْقانَ«،)87:حجر(» م(،»یدإِل یإِلَ يه قِّ وقٍیطَرِ یالْح تَقسمٍیم «

الْباطلُ  هیأْتیال  زٌیکتاب عزِ«، )133: طارق(» لَقَولٌ فَصلٌ و ما هو بِالْهزْلِ«، )30:فاحقا(

منْ بنِییدیه هنْ خَلْفال م 42:فصلت(» و( ،»لیکُمح بنَی ایالنَّاسِ فم یاخْتَلَفُوا فه «)بقره :

213( ،»نؤْملْمۀٌ لمحر و فاءش وال  نَیه ویزِید مإِلَّا خَساراً نَیالظَّال «)84:اسراء(،»باناًیت 

  .)79: واقعه(» إِلَّا الْمطَهرُونَ مسهیال «و  )86:نحل(» ءیلکُلِّ شَ

بودن است، یعنی به حکم  میو عظ نیبودن، نور مب میحک ،منظور از معجزه بودن

 يحق و به سو يو به سوکندیحق و باطل را جدا م نیقرآن ب ،که اشاره شد یاتیآ

سخن است، کتاب  نیتر حیو صح نی، قول فصل و آخردینمایره م میصراط مستق

. کندیدر آن رخنه نم یاست که نه در عصر نزولش و نه بعد از آن عصر، باطل يزیعز

مردم در آنچه که مورد اختالفشان  نیمعرفت است، قرآن در ب ایدن کیقرآن ذکر و 

خسارت  دیظالمان مز يشفاء و رحمت و برا نیمؤمن يبرا .کندیحکم به حق م، است

تواند داشته باشد یبا آن تماس نم یو جز پاکان کس است زیهر چ انیتب. است

  ).248، ص10، ج1374طباطبایی،(

شفابخشی است که به  يهاي بیمار را در خود دارد و دارو پس قرآن درمان دل

منْ ربکُم و شفاء لما  موعظَۀٌیا أَیها النَّاس قَد جاءتْکُم «: کندیقلب سلیم عطا م نیمؤمن

 و ديه ورِ ودی الصۀٌفمحنینن رؤْملْماندرزي از سوي ! اي مردم ؛)57:یونس(»ل

درمانی براي (هاست  و درمانی براي آنچه در سینهپروردگارتان براي شما آمده است

دل  يو صفا که اُنس با آن سالمت! و هدایت و رحمتی است براي مؤمنان) شما يها دل

  . خسرانی است براي ظالمین یاست ول نیقرآن رحمتی براي مؤمن. را در پی دارد

 دیزِیو ال  نَیللْمؤْمن رحمۀٌو نُنَزِّلُ منَ الْقُرْآنِ ما هو شفاء و «: همچنین فرموده است

مورش دهنده عقل انسان ُانس با قرآن پر از سوي دیگر. )82:اسرا(» إِلَّا خَساراً نَیالظَّال

فَمنْ  تَذْکرَةإِنَّ هذه «:است و پرورش عقل یکی از اهداف مهم در تربیت اخالقی است

است و هر کس بخواهد  يادآوریتذکر و  کینیا؛ )19:مزمل(»لًایسبِی ربه إِلشاء اتَّخَذَ 

ما نشان دادن راه است،  فهیوظ .ندیگزیپروردگارش برم يبه سو یراه) با استفاده از آن(
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با عقل و درك خود، حق را از باطل  دیکه با دیشما هست نیا .نه اجبار بر انتخاب

  .)363، ص5، ج1382، ییبابا(دیریبگ میخود تصم اریو با اراده و اخت دیده صیتشخ

ین خاصیت قرآن از یک سو ریشه ا. انس با قرآن پرورش دهنده ایمان نیز هست

این  و ابعاد گوناگون رینظبی  در وسعتسوي دیگر ریشه  و ازدر معجزه بودن آن دارد 

یکی از این ابعاد تأکیدي است که در قرآن بر انجام فرایض و . ساز داردکتاب انسان 

فرایض و مناسک این در انجام. تشده اس. ..وزه، حج و، رمناسکی همچون نماز

کند که ایمان برآن  و بستري را فراهم می زدیآمیدر هم م، و عملذکر و دعاه هموار

  .روید می

  عبادت به عنوان روشی تربیتی. 4-2

. تپرورش روح عبودیت در انسان استربیت اسالمی، یکی از اهداف تربیتی مهم، در

من جنّ و ؛ )56:اتیذار(»عبدونِیو ما خَلَقْت الْجِنَّ و الْإِنْس إِالَّ ل«:فرماید خداوند می

 کیو به من نزد ابندیراه تکامل  نیو از ا(عبادتم کنند  نکهیا يجز برا دمیافریانس را ن

معناي عام آن شامل هر آنچه  ؛عبادت یک معناي عام دارد و یک معناي خاص.)شوند

الصانه زیرا روح عبادت یعنی گرایش سپاسگزارانه و خ .شود می ،در ارتباط باخداست

هنگامی که براي تقرب به خدا به معرفت . به خدا که در تمام مراحل قرب وجود دارد

همچنین . در واقع نوعی عبادت و تقرب به سوي او مدنظر است ،جوییم او تمسک می

ایمان، تقوي، شکر گزاري و توکل دربرگیرنده این مظهر شکرگزاري یعنی عبادت 

گیرد و به معناي برقراري نوعی ارتباط  یز در بر میاما عبادت معناي خاصی را ن. هستند

-56صص، 1376عرافی،ا(ترین مشخصه آن است  نفس ارتباط مهم. مستقیم باخداست

57.(  

یعنی ارتباط باخدا است که مراتب بسیار  ،در اینجا منظور، معناي خاص آن

. شود فرض میترین مرتبه، پرداختن به عبادت یک روش تربیتی  در نازل. متفاوتی دارد

شود که به عبادت و ذکر اذکار خداوند کریم بپردازد، تا  ی گفته میدر این حالت به مترب

از یک سو کسالت و تنبلی خود را مهار کند و از سوي دیگر از سفره بی انتهاي فیض 

  . داردمی به فراخور استعداد و توان خویش بر يا الهی لقمه
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بی میلی خود که حاصل بر بی رمقی وچشد ووقتی فرد لذت ارتباط باخدا را می

از خواب غفلت بیدار شده به  د،گرد چیره می ،غبار فراموشی بر فطرت خداجوي اوست

مربیان عالم بشریت، بر . کند عبادت واقعی که از شور و نشاط درونی برمی خیزد رو می

خویش،  آنان در زندگانی شریف. اند عبادت چون یک روش تربیتی مهم اصرار داشته

استفاده از دعا و اذکار و تلقین به نفس، . اند در نظر داشته يا ژهیبراي عبادت جایگاه و

  .برد شروع راه بی پایانی است که انسان را تا اعال علیین باال می

هاي تسلیم و بندگی در  یکی از زیباترین جلوه و نتیجه عبادت، بندگی خداست

را که به جهان ماوراء  یرتباط با خداست، مؤمناننماز، که رمز ا«.مقابل خدا نماز است

ینگه م نشیبا آن مبدأ بزرگ آفر یشگیو هم یرابطه دائم کیاند در افتهیراه  عتیطب

از  کندیاحساس م یانسان نیچن ،کنندیخم م میها تنها در برابر خدا سر تعظ دارد، آن

 نیو ا دیکرده که با خدا سخن بگو دایفراتر رفته، و ارزش آن را پ گریتمام مخلوقات د

  ).40، ص1ج ،1382، ییبابا(او است  تیترین عامل ترب بزرگ

 نریتارجافکند و در مقابل معبود خویش پر انسان خود را به خاك مذلت می وقتی

خود را در مقابل  ،کندینقاط بدنش را بر خاك می ساید و در دل، توحید را زمزمه م

که بی اذن او حتی دمی نیز از نهادش برنخواهد  ندیبیم لیخدا وند چنان خوار و ذل

دنیاي خاکی خود را  نیپس در ا ،شدیاندیبه مرگ م نهدیچون سر بر خاك م. خواست

، و چون سر از خاك برمی دارد ابدی یو فنا که صفت این دنیا است را در م ندیبیباقی نم

  .چه کرده است دنیا نیدر اکه ، به آن روز که باید پاسخ دهد شدیاندیم به قیامت

به شرافت نفس خود در  است، در یافتهرا او که ذلیلی خود در مقابل خالقش 

 رساندیشرافتی عظیم که او را به مقام آزادي م. ابدی یمدست دیگر،  ي ها مقابل انسان

ي و زیچچیهاز  کهی است اسالمي دیتوحتیتربی اساسی و کلی از اصول کی«زیرا 

فَال تَخْشَوهم و «). 135، ص1، ج1382یی، بابا(» ترس داشت دینباجز خدا  کسچیه

ها را اولین شرط حرکت در  هوسرهایی از بند شهوات واو ). 150:بقره(»اخْشَونی

رورش براي پ یپس پرداختن به عبادت و انجام فرایض دین ،دابی یمسیر آزادي واقعی م

  .روح انسان الزم است
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  آن و مفهومذکر. 4-3

در  .رفته استکار ستایش کردن بهکردن، ثنا یا انیب ایکردن  ادیذکر در لغت به معنی 

أَنْزَلْناه  و هذا ذکْرٌ مبارك«:دیفرمایمخداوند .دارد يتر فرهنگ قرآنی ذکر معانی گسترده

) شما يبرا(مبارك است که ما آن را  ي، ذکر)قرآن(نیا؛ )50:اءیاألنب(»فَأَنْتُم لَه منْکرُونأَ

  ؟دیکنیشما آن را انکار م ای، آمینازل کرد

 يها دل را در عصرها و نسل ها ونیلیتواند میاست که تذکّراتش م یقرآن، کتابس پ

، 7، ج1383ی،قرائت(ستینانکارقرآن، قابل  برکتو  مختلف، به خود جذب کند

بیداري  ۀیمارآن ق .)52:القلم(» نَیمالَلعل کرٌذ الَا وا هم و«: دیفرمایمهمچنین . )462ص

و  ها قی، تشویپر معن شیها آگاه کننده، مثال شیمعارفش روشنگر، انذارها. است

غافالن است يادآوریخفتگان و  يداریب هیپرور و در مجموع ماروح شیها بشارت

  ).257، ص5، ج1382،ییبابا(

و لَوِ اتَّبع الْحقُّ «: یادآوري است عنوان ن معانی ذکر در قرآن، بهییکی از پرکاربردتر

بِذکْرِهم فَهم عنْ ذکْرِهم  ناهمیبلْ أَتَ هِنَّیأَهواءهم لَفَسدت السماوات و الْأَرض و منْ ف

و  نیها و زم کند، آسمان يرویها پ آن يها اگر حق از هوس؛ )71:مؤمنون(» معرِضُونَ

هیکه ما میها داد به آن یما قرآن یول. شوندیها هستند تباه م که در آن یهمه کسان

) است(شانیادآوری) هیآنچه ما(هاست، اما آنان از  آن يبرا) و عزّت و شرف(يادآوری

  .گرداننديرو

گفت که هرگاه کلمه ذکر و  توانیها واژه ذکر آمده م که در آن یآیات یبا بررس

رفته کارذکر به معنی یاد خدا به شود،خداوند اضافه  يها مشتقات آن به یکی از نام

به  نیدر قرآن کریم، مؤمن). 15-40، ص1389،و کاظمی خوشحال دستجردي(ت اس

 يا ؛)41:األحزاب(»راًیآمنُوا اذْکُرُوا اللَّه ذکْراً کَث نَیالَّذ هایأَ ای«:اند ذکرکثیر سفارش شده

را از صفات  لیذکر قلتا جایی که . دیکن ادیاریخدا را بس! دیا آورده مانیکه ا یکسان

قاموا  الصالةِیاللَّه و هو خادعهم و إِذا قاموا إِلَ خادعونَینَیإِنَّ الْمنافق«: ددانیمنافقین م

خواهند خدا را یمنافقان م ؛)142:النساء(» الًیاللَّه إِالَّ قَل ذْکُرُونَیالنَّاس و ال  راؤُنَییکُسال

، زندیخیکه به نماز برم یدهد؛ و هنگامیم بیها را فر که او آن یدهند؛ در حال بیفر

  .ندینماینم ادیی؛ و خدا را جز اندککنندیم ای؛ و در برابر مردم رزندیخیبا کسالت برم
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که الزمه  ،است نیت مؤمنااز صف ریانس با قرآن و ذکر کث رسدیبنابراین به نظر م

خالص و  تین با و) يویو غرض دن ایعبادت کردن بدون ر(آن خالص نمودن عمل 

که به  دهدیم یثواب تیمؤمن از عملش بهتر است و خدا به ن تین یراخدا است، ز يبرا

  ).258ص ،2ج و 326، ص 3ج، 1369کلینی، (د دهیعمل نم

ا حال آنکه عمل خوب لزوماً از ریا مبرّ ،استخوب و خالص از ریا مبرّ تنی

 یییعنی ممکن است عمل پسندیده و خوب براي ریا انجام شود و خودنما ،نیست

تا سالم  ،کندیمؤمن سکوت م«: فرمود )ع(نیبن حس یعلامام . صفت منافقان است

تا چه رسد به (دیگویراز خود را به دوستانش نم .بردبتا سود  دیگویماند و سخن مب

کار  چیه .)انیتا چه رسد به آشنا(ندارد  غیدر گانگانیبه حق را از ب یو گواه) دشمنان

از  ندیاگر او را بستا. دینمایترك نم ایشرم و ح يو از رو کندینم ایر يرا از رو يریخ

از (دانندینم ندگانیاز آنچه ستا. )که مبادا نزد خدا چنان نباشد(ترسدیها م گفته آن

) دیستایم(که او را نشناخته  یسخن کس .خواهدیاز خدا آمرزش م) نهانش يها بیع

) و نزد خدا محفوظ است(که مرتکب شده  یاز شمردن گناه. ددهینم بشیفر

  ). 340، ص2ج، 1369کلینی، (» دترسیم

آن سالمت قلب  جییکی از نتا ومحبت ذاکر به مذکور است از يا نشانه ریذکر کث

قُلُوبهم منْ ذکْرِ  ۀِیللْقاسلٌینُورٍ منْ ربه فَو یأَفَمنْ شَرَح اللَّه صدره للْإِسالمِ فَهو عل«: است

اسالم گشاده  ياش را برانهیکه خدا س یکس ایآ ؛)22:زمر(»نٍیضَاللٍ مب یاللَّه أُولئک ف

بر  يوا) ؟!همچون کوردالن گمراه است(قرار گرفته  یاز نور اله یاست و بر فراز مرکب

  .هستند يآشکار یها در گمراه آن! سخت در برابر ذکر خدا دارند ییها آنان که قلب

هرچند فطرت همه بر .هم گمراهیپس نتیجه ریاي منافقانه هم کوردلی است و

یکه نسیان و فراموش کندیخود م فتهیدنیا آنچنان انسان را ش اما ،توحید خلق شده است

اید بتوان گفت ش. دشویخدا م یحب دنیا جانشین حب و دوست و ردیگیرا در بر ماو

، دوستی اموال و فرزندان است که یمضامین این حب و دوست نیتر که یکی از مهم

آمنُوا ال تُلْهِکُم  نَیالَّذ هایأَ ای«:دیفرمایخداوند م. دکنیخدا غافل م ادیانسان را از 

؛ )9:منافقون(» ذلک فَأُولئک هم الْخاسرُونَ فْعلْیأَموالُکُم و ال أَوالدکُم عنْ ذکْرِ اللَّه و منْ 
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و ! خدا غافل نکند ادیاموال و فرزندانتان شما را از ! دیا آورده مانیکه ا یکسان يا

  .انکارانندید، زکنن نیکه چن یکسان

و هدف انسان را از خدا  سازدیدنیا دوستی انسان را از تربیت توحید محور دور م

 ائمه معصومین رهیبه همین دلیل در احادیث و س. دهدیمحوري، به دنیا محوري سوق م

تربیتی تاکید شده است، تا مؤمن با فراغت بال و  به عنوان روش رغبتی به دنیایبر ب

که به  یکس«: فرمود )ع(امام صادق . آسوده در جهت سیر الی اهللا گام بردارد يخاطر

ایو زبانش را به آن گو دهدیمرغبت باشد، خدا حکمت را در قلبش جای زاهد و ب ایدن

 رونیسالم ب ایو از دنگرداندیم نایب شیو درد و دوا ایدن يها بیو او را به ع سازدمی

را باید به کل  ایالبته نباید چنین فرض کرد که دن).194، ص3، ج1369کلینی، (»کندیم

.ه قدر کفاف بهره بردب ایبلکه باید از دن ،ترك کرد
4

  

  نتایج اعراض از آن ذکر خدا و. 4-4

اما کافران گروهی . ر مشخص گردیدذک نسبت به نیو منافق نیتا اینجا موضع مؤمن

منْ ذکْرٍ منَ الرَّحمنِ محدث إِالَّ  هِمیأْتیو ما «:گردانند يهستند که همواره از ذکر رو

ها  آن يخداوند مهربان برا ياز سو يا ذکر تازه چیو ه ؛)5:الشعراء(» ینکانُوا عنْه معرِض

  .نخواهند شد تیچنین افرادي هرگز هدا ،شوندیگردان مياز آن رو نکهیمگر ا ،دیآینم

نْ أَظْلَم ممنْ و م«: دیفرمایصفت کافران دانسته مخداوند رو برگرداندن از ذکر را 

 فْقَهوهیأَنْ  أَکنَّۀًقُلُوبِهِم  یإِنَّا جعلْنا عل داهیما قَدمت  یربه فَأَعرَض عنْها و نَس اتیآذُکِّرَ ب

ف إِلَ یو مهعإِنْ تَد قْراً وو هِمد یآذانفَلَنْ  يالْهتَیواهداً دیچه کس ؛)57:کهف(» إِذاً أَب 

 يو از آن روپروردگارش به او تذکّر داده شده اتیستمکارتر است از آن کس که آ

 ها نیا يها فرستاد فراموش کرد؟ ما بر دل شیخود پ يها گرداند و آنچه را با دست

حق را  يتا صدا(میا قرار داده ینیسنگ شانیها تا نفهمند و در گوش میا افکنده ییها پرده

  .شوندینم تی، هرگز هدایبخوان تیهدا يها را به سو رو اگر آن نیو از ا)! نشنوند

امر به او ،خداوند که اولین معلم انسان است براي حفظ سالمت قلب انسان

و ال «:دیفرمایمو  کند يکه باید از کسی که از یاد خدا روي برمی گرداند دور کندیم

که  یاز کسان ؛)28:کهف(»تُطع منْ أَغْفَلْنا قَلْبه عنْ ذکْرِنا و اتَّبع هواه و کانَ أَمرُه فُرُطاً
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و کارشان بر گزافه و  شندیهوس خو یو در پ میا خود غافل کرده ادیدلشان را از 

 طاناًیلَه شَ ضیالرَّحمنِ نُقَعنْ ذکْرِ  عشیو منْ «)زیرا(...مکن  يرویاست، پ يرو ادهیز

را به سراغ او  طانیش، گردان شوديخدا رو ادیهر کس از  ؛)36:زخرف(»نٌفَهو لَه قَری

  .اوست نیپس همواره قر ،میفرستیم

. دکن یهموار م یطانقرین شدن با ش يراه را برا ،بدینسان دوري از ذکر خدا و کفر

و صاحبان اندیشه و  نیمؤمن اریدوست را نیز در اختمچنین خداوند معیار برگزیدن ه

وجهه  دونَیرِییو الْعش بِالْغَداةِربهم  دعونَینَیو اصبِرْ نَفْسک مع الَّذ«:عقل نهاده است

ع دال تَع ویتُرِ ناك منْهیعنَۀَیزِدن اةِیالْحباش که پروردگار  یبا کسان؛ )8:کهف(»یاالد

 يورهایو هرگز به خاطر ز! طلبندیاو را م يخوانند و تنها رضایخود را صبح و عصر م

  .ریها بر مگ ، چشمان خود را از آنایدن

به عنوان رهبر جامعه  امبریپهاي تربیتی زیادي دارد، ازجمله اینکه؛  یامپاین آیه 

از  خواستندیمکه از او امر خدا در مقابل خواسته ثروتمندان غافل از خدا به  اسالمی

یبا ته یو معاشرت و همدلکردمقاومت ،دن دوري گزیندستان مؤمی معاشرت با ته

در آغاز  نخدا بود ادیبه  عبادت و بودن منده ارزشبدین وسیل و دیدستان مؤمن را برگز

ه آید این آی یمه نظر ب. تنمایان ساخ و ثروتو مقامبه جاه  هر روز را نسبت انیو پا

 یابیان مهر و قهر  این روش تربیتی،. دارد یزناخالقی یتیک روش مهم در ترب بهاشاره 

متربی باید بتواند در  زیرا. است دوست داشتن براي خدا و دشمن داشتن دشمنان او

 یدر اوج شعف و شادمان ایشودیخشم و غضب بر او چیره م وقتی، گرانیمواجه با د

تصمیمی -که از تربیتی الهی منشأ گرفته-استوار خویش  تیبر شخص هیبا تک ،است

 با او باید تشخیص دهد، چه کسی و چه چیزي را باید دوست بدارد و. عاقالنه بگیرد

 ،آنگاه خواهد توانست عمل خود را با آنچه خدا فرمان داده. دکنیچه کسی دشمن

نقل شده است که  )ع(در حدیثی از امام صادق . ین نشانه ایمان استا و هماهنگ کند

  .)190، ص3ج، 1369کلینی، (از حب و بغض نیست  ریغ يزیچ مانیا

شیطان و  يها فرسا، از وسوسه راه سخت و طاقت یندر ا توان یاما چگونه م

به این  قرآن که کتاب هدایت است به زیبایی امان بود؟دري شیطان صفت ها انسان

اللَّه و  رْجوای کانَلمنْ  حسنَۀٌأُسوةٌی رسولِ اللَّه فلَکُمکانَلَقَد «:دهدیسؤال پاسخ  م
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رسول خدا  یشما در زندگ يمسلّماً برا ؛)21:االحزاب(» ریکَثاللَّه  ذَکَرَالْآخرَ و  ومیالْ

دارند و خدا را  زیا و روز رستاخبه رحمت خد دیها که ام آن يبود، برا ییکویسرمشق ن

  . کنندیم ادیاریبس

را انسان در سیر الی اهللا زی الگو معرفی شده است و به عنوان اُسوه امبریبنابراین پ

از انسان  يا یافت که نمونه توانینیازمند راهنما است و چه کسی بهتر از پیامبر را م

و شناخت  شودیسپرده م) ع(انسان به امامان معصوم  تیهدا، امبریکامل باشد؟ پس از پ

  ).377، ص1ج، 1369کلینی، (واجب گردیده است ی مؤمنامام عصر بر هر

. اوست امبریاطاعت از خدا و پ آخرت،دنیا و تنها راه رسیدن به سعادتپس 

از از کفر به اسالم و از اسالم به ایمان و  کندیبنابراین تربیت اخالقی به او کمک م

  .ایمان به یقین درآید و راه کفر تا یقین را به سالمت با چراغ وحی بپیماید

گیريجهینت

عبادات اسالمی نقش مهمی در  نیتر مظهر انس با قرآن است و به عنوان یکی مهم ،ذکر

ن مؤمنان را به ذکر و آتکامل معنوي انسان به عهده دارد و به همین دلیل خداوند در قر

اثر جمال حق بر بنده نمایان شدن ذکر موجب انس یعنی . دکنیخویش سفارش م ادی

به پرورش عقل، پرورش ایمان، پرورش روح  توانیمازجمله آثار انس با قرآن  .شودیم

، ...تأکید بر انجام فرایض و مناسکی همچون نماز، روزه، حج وعبودیت در انسان، 

ی رمقی و بی میلی فرد به عبادت و بیدار بندگی خدا، شرافت نفس و چیره شدن بر ب

  .نام بردشدن فطرت خداجوي انسان 

ي مختلف، ها نسلها را در عصرها و  تواند انسانیمتذکّراتشکهی است کتابقرآن، 

به  توانیرا مذکر مربوطنده آیاتی که در قرآن ب .را هدایت کند ها آنبه خود جذب و 

آیاتی که صفات مؤمنان  ،کنندیآیاتی که ذکر نام خدا را سفارش م :سه دسته تقسیم کرد

آیاتی که در آنان خداوند عواقب اعراض  و کنندیم انیاهل ذکر و آثار ذکر بر آنان را ب

  . دکنیم انیاز ذکر را ب

را به سه دسته مؤمن، منافق و کافر ها آن نیز نوع برخوردي که افراد با ذکر دارند

و  ثر استؤم یتربیت اخالق اسالم يها تمامی روشذکر و عبادت در .دکنیم میتقس
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به  امبریپ یو معرف بیان مهر و قهربغض دنیا،  ي تربیتیها آن را بر روش ریتأث توانیم

  .دعنوان اُسوه و الگو توضیح دا

اخالقی به کارمی  تیهر چند عبادت و ذکر در ابتدا چون روش تربیتی در ترب

و به هدفی  ابندی یشدن، اهمیت بسیار زیادي م یالی اهللا و ربوب ریاما در س ،روند

دعا و ذکر هم  ،ربوبی شدن ریگفت در مس توانیپس م. دشونیمهم، تبدیل م يا واسطه

اخالق  تیتربدر رایز. هم هدفی براي تربیت اخالقی استهم روش ووسیله و

به ربوبی شدن که  توانیم امبرشیتنها با اطاعت از اوامر حضرت حق و پ ی،اسالم

آید پژوهش انجام شده از نظر موضوع  یمبه نظر .هدف غایی تربیت است، دست یافت

توان در تربیت  یمحاوي مطالب ارزشمندي است که ) ي بودنا رشتهبین (و محتوا

  .سود جستها آنفرزندانمان از 

  ها    یادداشت

                                                
مجلسـی،  (» بعثت التمـم مکـارم االخـالق   «: آمده است )ص(پیامبر اکرم در حدیث معروف .1

.ام؛ من براى تکمیل فضائل اخالقى مبعوث شده)382، ص68ق، ج1404

ــینَ«کلمــات مفســرین در تفســیر آیــه شــریفه چنانچــه از .2 لِّیــی عرارِ لَفــأَب »کَلَّــا إِنَّ کتــاب الْ

و به معنـى   ،آسمان یا برترین مکان بهشتبرترین مکان ؛ نییعلشود؛  استفاده می)18:المطففین(

علو 271، ص26ج ،1374،مکارم شیرازى(. باشدمى یعنى بلندى در بلندى ،فى علو(.  

ـ نیو سجقرب به پروردگار است ترین مراتب و شریف نیتریعالپس  از ماده سبـه معنـى    نَج

زندان سخت و شدید، هر موجـود صـلب و   : گرفته شده، و معانى مختلفى دارد زندان و حبس

هاى اعمال بدکاران در آنجـا گـذارده   محکم، وادى بسیار هولناکى در قعر جهنم، محلى که نامه

را  )جن و انس(که خداوند اعمال کافران و فاسقان  ،هايدیوان بد ،عاست جام یشود و کتابمى

به معنـی   نییعلمقابل  پس در)254ص،26، ج1374مکارم شیرازى،(در آن تدوین کرده است 

  . درجات از خداوند متعال است نیدورترمراتب و  نیتر پست

جهنمی.3
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هیچ عملى :پرسیدند، کدام عمل نزد خداى عز و جل بهتر است؟ فرمود) ع(نیبن حسعلى . 4

هاى بسـیاري اسـت و   بعد از معرفت خدا و رسولش بهتر از بغض دنیا نیست، و براى آن شعبه

نخستین نافرمانى تکبر بود و شـیطان  :هاى بسیاري استشعبه) ي خداهاینافرمان(براى گناهان 

نافرمانی دیگر حرص است کـه نافرمـانى آدم و حـوا    ت؛ و کافران گشبه واسطه آن نافرمانى از 

و این خصلت تـا روز قیامـت در    ا گرفتند که بدان احتیاج نداشتندو حوا چیزى ر آدم رایزبود، 

  .دبدان احتیاج ندار ،طلبدیمرخنه کرد، از این رو بیشتر آنچه را آدمیزاد  ها آنذریه 

حسد برد نافرمانی کـرد و او را  ) هابیل(انى که به برادرش زم) قابیل(نافرمانی دیگر حسد است 

و ، دوستى زنـان و دوسـتى دنیـا و دوسـتى ریاسـت      هاینافرماننیاز اي دیگري ها مثالکشت، 

اند، از این رو پیغمبران و دانشمندان است که همگى در دوستى دنیا گرد آمده... و  طلبی تیعاف

هر خطا و گنـاه اسـت پـس دنیـا دو گونـه      » سر«ى دنیا دوست: بعد از شناختن این مطلب گفتند

  :است

آن انسـان   کـه در ، رساندیمو قرب خدا  به طاعتیی که انسان را ایدنیعنى (دنیاى رساننده -1

  .، ممدوح و پسندیده استایاز دنبرداشتی  نیچن .شودیمبه قدر کفاف از دنیا بهرمند 

ـ از دندنیاى ملعون که  در آن انسـان  بـیش از مقـدار کفـاف و زیـادتر از احتیـاج       -2 تمتـع ای

  .)198، ص3، ج1369،کلینی(،)، پس مایه لعنت و دورى از رحمت خداستدیجویم

  کتابنامه

  .قرآن کریم

  .دارالعلم: ، بیروتالقرآن رسالۀ، »قرآنیه رؤیۀالعجب «، )ق1412(االصفی، محمد مهدي 

.انتشارات سمت: ، تهراناهداف تربیت از دیدگاه اسالم، )1376( اعرافی، علیرضا 

سـال  : ، تهـران مجله سفینه، »انسان سالم از دیدگاه قرآن و حدیث«، )1386(افتخارزاده، شمسی 

.17پنجم، شماره 

در تاثیر آواي قرآن کریم بر افسردگی بیماران بستري «، )1384(انصاري جابري، علی و دیگران 

مجله علمی دانشـگاه علـوم پزشـکی    ، »بیمارستان مرادي رفسنجانبخش اعصاب و روان

  .دوره دهم: ، کردستانکردستان

.زدهمیس، چاپ هیاالسالمالکتبدار : تهران ،نمونه ریتفسبرگزیده ، )1382(ی علیی، احمد بابا

.مدرسه، چاپ دهمانتشارات : ، تهراننگاهی دوباره به تربیت اسالمی، )1385(باقري، خسرو، 
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انتشارات علمی : ، تهراندرآمدي بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوري اسالمی ایران، )1387(همو

  .و فرهنگی، چاپ اول

مجموعـه مقـاالت   ، »تأمالتی در فلسفه تربیت دینـی از دیـدگاه اسـالم   «، )1388(بهشتی، سعید 

  .م خمینیانتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی اما: ، قمهمایش تربیت دینی

فصـلنامه  ، »الکذب و خطورتهـا علـی التماسـک اال جتمـاعی     رذیلۀ«). ق1413(البغدادي، مکی 

  .35حوزه علمیه، سال سوم، شماره: ، قمنوراالسالم

، فصلنامه نوراالسـالم ، »الجهر بالسوء موارده و ضوابط لدي المظلوم«، )م1994(البغدادي، مهند، 

  .52و 51حوزه علمیه، سال پنجم، شماره: قم

تاثیر آموزش روخوانی قـرآن بـر کـاهش اسـترس در بـین جوانـان و       «، )1388(تقی لو، صادق 

.71، شماره 18، دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی گیالن، »نوجوانان

  .71و 72المکتبه االسالمیه، شماره: ، دمشقأدب المومن مع نفسه، )ق1411(جابر، حسن 

انتشارات آسـتان قـدس   : ، مشهدبا اخالق اسالمی آشنایی، )1387(حائري یزدي، محمد حسن 

  . رضوي، چاپ چهارم

، »هـا  عـالج و  ها اسباب، ها اعراضضعف االیمان،  ظاهرة«، )ق1418(الحیدان، محمد عبدالعزیز 

.122المکتبه االسالمیه، سال دوازدهم، شماره : ، دمشقالبیان

گاه ذکر در قـرآن و بازتـاب   تحلیل جای«، )1389(خوشحال دستجردي، طاهره؛ کاظمی، مرضیه 

.، دوره دوم، شماره پنجپژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی، »آن در عرفان اسالمی

پژوهشگاه حوزه و دانشـگاه،  : ، قمو اهل بیت) ص(سیره تربیتی پیامبر ، )1387(داودي، محمد 

.چاپ اول

عه مقاالت همایش مجمو، »تأملی در معناي تربیت و نسبت آن با مفاهیم نزدیک«، )1388(همو 

  .، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیتربیت دینی

المکتبـه  : ، دمشـق االسـالمیۀ التربیـۀ ، »تهذیب الفرد فـی االسـالم  «، )ق1393(الدبونی، کامل طه 

  .4و 5االسالمیه، سال شانزدهم، شماره 

المکتبـه االسـالمیه،   : دمشـق ، االسـالمیۀ التربیـۀ ، »حسن الخلـق «، )ق 1407(الدبونی، کامل طه 

  .94، شماره28سال

انتشـارات موسسـه آموزشـی و    : ، قـم هـا  ارزشدرآمدي بر مبانی ، )1383(رهنمایی، سید احمد 

.پژوهشی امام خمینی

مبـانی نظـري تحـول راهبـردي در نظـام      ، )1389(صادق زاده قمصري، علی رضا و همکـاران  

.و پرورششوراي عالی آموزش : ، مشهدتربیت رسمی وعمومی
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بررسی تاثیر آمـوزش  «، )1388(صدق پور، صالح؛ محمودیان مجی، بهنام؛ سلمانیان، حمیدرضا 

، سـال  ي قـرآن ا رشتهفصلنامه پژوهشی میان ، »ي قرآنی بر بهبود پذیرش اجتماعیها آموزه

.اول، شماره دوم

ـ المریتفسـ ، )1374(، نیحسمحمد  دیسیی، طباطبا دفتـر  : قـم ی، همـدان ي موسـو ، ترجمـه  زانی

.قم، چاپ پنجم هیعلمحوزه  نیمدرسجامعهی اسالمانتشارات 

انتشارات آییژ، چاپ : ، تهرانپست مدرنیسم و تعلیم وتربیت، )1383(فرمهینی فراهانی، محسن 

.اول

.یی از قرآنها درسی فرهنگمرکز: ، تهراننور ریتفس، )1383(ی، محسن قرائت

و مـدارس علمیـه    ها حوزهسازمان : ، قمتفسیر موضوعیمفاهیم اخالقی ). 1385(قنادي، صالح 

. خارج از کشور، واحد تدوین کتب درسی حوزه علمیه، چاپ دوم

.انتشارات سمت، چاپ اول: ، تهرانسیر آراي تربیتی در غرب، )1381(کاردان، علی محمد 

، چـاپ  انتشـارات سـمت  : ، تهرانفلسفه تعلیم و تربیت، )1386(کاردان، علی محمد و دیگران 

.هشتم

کتـاب  : ، ترجمه جواد مصطفوي، تهراناصول کافی، )1369(کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب 

.فروشی علمیه اسالمیه

، ترجمـه محمـدجعفر پـاك سرشـت،     مکاتب فلسفی و آراي تربیتـی ، )1387(گوتک جرالدال 

.انتشارات سمت، چاپ اول: تهران

انتشـارات  : تهـران ترجمه علی اصـغر فیـاض،   ، تیي تربیها شهیاندتایخ ، )1374(مایر، فردریک 

.سمت، چاپ اول

انتشـارات موسسـه اطالعـات، چـاپ     : ، تهرانفلسفه اخالق، )1381(مصباح یزدي، محمد تقی 

.هشتم

  . ، چاپ اولۀیاإلسالمالکتبدار : ، تهراننمونه ریتفس، )1374(ي، ناصر رازیشمکارم

: ، دمشـق نوراالسـالم ، »دور االخالق فی بناء الفرد و المجتمع«، )ق1408(نجیب الحسنی، احمد 

  .2المکتبه االسالمیه، سال اول، شماره

انتشـارات  : ، تهـران نگاهی بـه فلسـفه آمـوزش و پـرورش    ، )1374(نقیب زاده، میرعبدالحسین 

.طهوري، چاپ ششم

.انتشارات طهوري، چاپ دهم: ، تهراندرآمدي به فلسفه، )1387(همو
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