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 نامۀ نگارش مقاالت شیوه

از  نتیجه را پسمقاالت ارائه شده مطابق شیوه نامه را بررسی و قرآن و سنت، های آموزهدوفصلنامه پژوهش های نوین در 

 .از طریق پست الکترونیکی نویسنده مسئول، منعکس می نماید

  :لطفا قبل از ارسال مقاله به نکات نگارش توجه و مقاله خود را بر طبق آن تنظیم فرمائید

 :شیوة تنظیم چکیده مقاله ▪

ه و دویجه بمتن و نتروش تحقیق، منعکس کننده سطر( و  12تا  10واژه )بین  150حدّاکثر دارای حدود   چکیده -

 بعد از عنوان آورده شود.

کنند و کار  واژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا می 7و حداکثر تا  3ها: حداقل  کلیدواژه -

 سازند، انتخاب شود. جستجوی الکترونیکی را آسان می

  :شیوة تنظیم متن مقاله ▪

نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان آورده شود. الزم  در آغاز مقاله بعد از بسمله، به ترتیب عنوان مقاله، -

ذکر  ذیل عنواناست تحصیالت، عنوان علمی و تخصص نویسنده یا نویسندگان و آدرس الکترونیکی آنان و شماره تماس 

  .شود

 .کوتاه، گویا و بیان کننده محتویات مقاله باشدمقاله عنوان  -

 .باشد A4 صفحه 20و حداکثر  15حدود حداقل  کلمه و 7000تا  4000متن مقاله حدود  -

و با فونت )متن  2007ها و میان سطرها، در محیط ورد  با رعایت فضای مناسب در حاشیه A4مقاله در کاغذ  -

 BLotus11ها و منابع  و یادداشت TimesNewRoman10)، التینBadr B 12)عربی BLotus 12مقاله با قلم

  حروفچینی شود.

  .اعداد و حروف ابجدی شماره گذاری و راست چین شوندتیترها بر اساس  -

کلمه شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، سؤاالت، فرضیات، پیشینه، روش و نتایج  200مقدمه در حدود  -

 تحقیق بوده و خواننده را برای ورود به بحث اصلی آماده سازد.

 جلد و صفحه خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، آورده شود. لطفا )نامبعد اتمام نقل قول در متن ارجاعات متن  -

  .شماره و صفحه مجله( و )آدرس سایت به التین( آورده شود کتاب یا



 ـ اگر ارجاع بعدی بالفاصله به همان مأخذ باشد از )همان: شمارة جلد/ صفحه( استفاده شود.

 .باشد تحقیق های افتهی ارائه و مبحث، اثبات یا رد نظریه کنندهکلمه و بیان 250تیجه حداکثرن -

 :شیوة تنظیم منابع ▪

منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله و بر اساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی و نام نویسنده )نویسندگان( به شرح  ■

 زیر آورده شود:

 م ناشر، نوبت چاپ، سال نشر.کتب: نام خانوادگی و نام نویسنده، نام کتاب، نام مترجم یا مصحح یا محقق، محلّ انتشار، نا

 خانوادگی و نام نویسنده، عنوان مقاله، نام نشریه، دوره نشریه، سال انتشار، شماره صفحات مقاله.   مجالت: نام

خانوادگی، نام نویسنده، سال انتشار، عنوان مقاله، نام کتاب، نام ویراستار، محل  ها: نام  مجموعه مقاالت یا دایره المعارف

 ام ناشر، شماره چاپ، شماره جلد، شماره صفحات مقاله.انتشار: ن

 نام خانوادگی و نام نویسنده، عنوان و موضوع، نام و آدرس سایت اینترنتی. های اینترنتی:سایت

  :در نگارش فهرست منابع در آخر مقاله به تذکرات ذیل توجه شود

 .تهیه شده است، آورده شود که از سوی مترجم حاذق چکیده در انتهای مقاله، ترجمه عربی روان

حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقاالت و چاپ آن برای مجله محفوظ و مقاالت دریافتی مسترد نمی شود. نیز  :توجه

 .ای خارج از ضوابط باشد، قابل بررسی نخواهد بود چنانچه مقاله

 .استفاده نمایید تماس با استاد ز قسمتمی توانید ا مدیر مسؤلجهت ارتباط مستقیم با 

 در صورتی که قبل از چاپ به پذیره مقاله نیاز دارید از همان طریق که مقاله ارسال کرده اید، پیام دهید، 

 محورهای مورد پذیرش

یه مباحث حوزه و بنابراین کل وزه های قرآنی و حدیثی خواهد بودمحور اصلی مقاالت پذیرفته شده آم

الگو سازی حیح دین در مسائل مبتالبه مانند مسائل قرآن و حدیث که بتواند در ارائه مناسب نظر ص

مؤثر باشد پذیرفته  سخ به شبهات قرآنی و حدیثی و ...زندگی، ارائه سبک زندگی دینی، تحلیل و پا

شود.می

http://www.qazanfari.ir/ContactMe
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 لؤسخن مدیر مس

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 1رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنينَ. مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفاءٌ لِما فِى الصُّدوُرِ وهدىً وَ يا اَيُّهَا الْنّاسُ قَدْ جاءَتْكُمْ

، زمانش نامحدود 2برترين هستی استو . تنها كتاب سماوی مصون مانده قرآن كريم، معجزه باقيه پيامبر اسالم است

درجات خداوند  و 7كفّاره گناهان استو  6بادت، تالوتش برترين ع5مأنوس مؤمنين است، 4، محتوايش بينهايت است3است

 .8استقرار داده به اندازه آيات قرآن را بهشت 

قرآن كتاب انديشه و تفكر و سپس آن ضروری بوده و عمل به مقتضای آن واجب. چه اينكه  تدبّر در آيات بر اين اساس

نش قرآن نسبت به مبدأ و معاد و جايگاه تفكرى عميق در شناسايى بي عمل است. انديشيدن در حروف و كلمات و آيات،

 است. تا قيامت و در پى آن حركت و جوشش براى رسيدن به منزلتى كه قرآن به انسان داده انسان از پيدايش

آن است، هنوز هم انسان قدر قرآن  هاى بشر سخت محتاج بهها از نزول اين مائده سماوى كه دلامّا متأسفانه بعد از قرن

بسيارى از مسلمانان به قرائت ظاهرى اكتفا كرده و خود را در حجاب  پى به عظمت آن نبرده است و حتىرا نشناخته و 

كه البته آنهم در جای خود و به اندازه ونيز لحنى صحيح و صدايى خوش ی ديگر محسّنات تجويد مخارج و صفات و

 ،تالوت، مهجوريت در تعلّمكه  9؛اند هجور نمودهوسيله آن، قرآن را م اند و با قرآن و به ساختهمحصور  خويش الزم است،

                                                 
 شما آمده است. ها و دلها و هدایتى براى مؤمنان، بسوى اى از سوى خداوند و درمانى براى سينه اى مردم موعظه (57 /یونس)ـ  1
 .19، ص92بحاراألنوار، ج .باشد قرآن از هرچه هست غير از خداوند، برتر مى   ءٍ دُونَ اللّه : اَلْقُرْآنُ اَفْضَلُ كُلُّ شَىقالـ  2
قرآن در هر زمان جدید و نزد هر ملتى تا فَهُوَ فى كُلِّ زمانٍ جدیدٌ وَ عِنْدَ كُلُّ قَوْمٍ غَضٌّ اِلى یَوْمِ القِيمَةِ. فرماید:می  امام رضا ـ 3

 .15، ص92بحاراألنوار، ج .روز قيامت تازه است
به ترتيب  189نهج البالغه، خطبه.ا نتوان درك كردقرآن دریایى است كه عمق آن ر : ...بَحْراً ال یُدْرَكُ قَعْرُهُقال علىـ  4

  .صبحى صالح به ترتيب 198االسالم و  فيض
اگر همه خالیق روى زمين  یَكوُنَ الْقُرآنُ مَعى : لَوْ ماتَ بَيْنَ الْمَشرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَما اسْتَوْحَشْتُ بَعْد اَنْقال على بن الحسينـ  5

 .239، ص92؛ و ج66، ص85ج ؛107، ص46بحاراألنوار، ج .كه قرآن با من باشد بميرند وحشتى نخواهم داشت وقتى
 .15، ص1تفسير مجمع البيان، ج .باالترین عبادتها قرائت قرآن است : اَفْضَلُ الْعِبادَةِ قِرائَةُ الْقُرآن قال رسول اللّه ـ 6
بر تو باد قرائت قرآن كه قرائت  وَاَمانٌ مِنَ الْعَذابِ النّار هُ كفّارَةٌ لِلذُّنُوبِ وَسِتْرٌ فى: عَلَيْكَ بِقَرائَةِ القُرآنِ فَاِنَّ قَرائَتَ قال رسول اللّهـ  7

 .17، ص92ج بحاراألنوار، .آن كفاره گناهان و موجب پوشيده شدن از آتش و امان از عذاب الهى است
درجات بهشت به تعداد آیات قرآن  فَيَقْرَءُ ثُمَّ یَرْقى یُقالُ لَهُ: اِقْرَءْ وَارْقَأ : اِنَّ دَرَجاتِ الْجَنَّةِ عَلى قَدْرِ آیاتِ الْقُرآنِقال الكاظمـ  8

  .840، ص4الشيعة، ج وسائل .رود خواند و باال مى شود بخوان و باال رو، او مى است، و به قارى قرآن گفته مى
 ( پيامبر گفت، پروردگارا قوم من، قرآن را رها كردند.30/فرقان) .مَهْجُوراً وَقالَ الرَّسُولُ یارَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوا هذَا الْقُرانَـ  9



 از انواع آن است.  1عملو  تدبّر

 اند.دانند، بر قرآن تحميل كردهو اين گذشته از تفاسير ناروائی است كه گاه برخی كه نگاه خود را برتر از قرآن می

اند توان  ساليان سال مسلمان بوده ى كهما در سطح وسيعى رايج شده است. بسيار یها در زمانهانواع مهجوريتمع االسف 

رواج  !باشند هاى علوم روز مى كثيرى از اين عده متأسفانه تحصيل كرده و جمع !اى از قرآن را ندارند خواندن ظاهرى آيه

آسمانى است. قرآن كه  توجّهى به آخرين كتاب از مظاهر بىنيز  و شكستن قبح آنها انواع گناهان به شكلهاى مختلف

گدايى برخى و يا زينت قنداق بچه و سفره عقد و عروسى و يا  اكنون مايه ،را دارد اختن انسان كامل و خليفه اهللرت سقد

 ى از آه دل و سوز قلب همراه است. تفسيررسير برأى از قرآن خود با خرواموارد تف !شده است مقدمه انتقال اثاثيه منزل

نامحرم، آيات ربا و... براى انسان  اده، آيات حجاب، آيات حرمت نگاه بهرأى آياتى چون آيه قوام مرد بر زن در خانوهب

 2دين پيامبر به همراه ندارد. ها، جز اشك ماتم براى تباه نمودن پيراسته از وسوسه

و دستورات نبی  باشد می بيان مقررات مورد نياز انسانقرآن كه حاوی اصول كلی در توان انكار كرد كه از دگر سو نمی

قرآن خود به است. مفسر قرآن كريم كه آنهم متصل به فرامين پيامبر اطهر است،  و نيز امامام معصوم مكرم 

و فرمان داده كه از آن دستورات پيروی  4و پيامبرش را مأمور تبيين آن نموده است 3ای بخشيده حديث جايگاه ويژه

 كسی كه . چنانچهای در باره حديث نيز وارد شده استگونه اين هرآنچه كه در تعليم و تعلّم قرآن بيان شده بهبنابر 5شود.

يك حديث و  6.تتر اسروزد، از عبادت شصت سال برای او بحديث بياموزد كه خود از آن بهره برد يا به ديگری بيام دو

                                                 
 .شود آنكه قرآن بخواند و بدان عمل نكند، روز قيامت كور محشور مى .یَوْمَ القِيمَةِ اَعْمى   مَنْ قَرَءَ الْقُرْآنَ وَلَمْ یَعْمَلْ بِهِ حَشَرَهُ اللّه ـ 1

  .215، ص7همان، ج
رستگار نشدند مردمى كه رضایت خداى را به الْخالِقِ. : ال اَفْلَحَ قَوْمٌ اِشْتَرَوا مَرْضاةَ الْمَخُلُوقِ بِسَخَطِن السيد الشهداقال الحسيـ  2

  .383، ص44بحاراألنوار، ج .رضایت خالیق فروختند
نچه را رسول خدا برای شما آورده بگيرید و از آنچه نهی كرده آ 7حشر/ .وَ مَآ ءَاتَيكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهيكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 3

 . خودداری نمایيد
ما قرآن را بر تو نازل نكردیم مگر برای اینكه آنچه را در  44نحل/ .وَ اَنْزَلْنا اِلَيْكَ الذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُونَ 4

  .رند، برای آنها روشن كنیآن اختالف دا
و اطاعت كنيد پيامبر خدا  اطاعت كنيد خدا را مؤمنانای 59نساء/ .یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی األَمْرِ مِنكُمْ 5

  .و اوصيای پيامبر را
 بحار األنوار، .نَةًاثْنَيْنِ یَنْفَعُ بِهِمَا نَفْسَهُ أَوْ یُعَلِّمُهُمَا غَيْرَهُ فَيَنْتَفِعُ بِهِمَا كَانَ خَيْراً مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَ  نِحَدِیثَيْ  تَعَلَّمَ  مَنْ: قال رسول اللَّه. 6

 .152ص ،2ج



نقل ها به قدر سانشخصيت انمعيار تعيين نيز و  1.از دنيا و آنچه در آن بهتر است انسانكه از انسانی صادق اخذ شود، برای 

2دانسته شده است. روايات
 

 

 

 کوشد تا با همراهی اندیشمندان اسالمی، بخشی از این خالء را پوشش داده و فصلی جدید این دو فصلنامه می

ن دهد به گشوده و آنچه که بتواند در تحقق جامعه قرآنی یاریما را در تبیین آیات قرآن و روایات آل البیت

امیدوارم خداوند این جهد ناچیز را از همکاران پذیرفته و ما را در مسیر ترویج  دارد. مخاطبان خود عرضه

مکتب اسالم یاری رساند و زمینه ای برای بیان معارف دینی به فرهیختگان اهداء نماید. بی تردید این نشریه 

  نماید.از تبیین نگاه زیبایتان در نشر معارف آل رسول استقبال می

 

مدیرمسؤل

                                                 
 بحار األنوار، .قٍ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَاوَاحِدٌ تَأْخُذُهُ عَنْ صَادِ  یَا جَابِرُ لَحَدِیثٌ: فرمایند نيز خطاب به جابر میرامام باق. 1

  .148ص ،2ج
 .150صهمان،  .عَنَّا  قَدْرِ رِوَایَتِهِمْ  النَّاسِ عَلی  اعْرِفُوا مَنَازِلَ: عن الصادق. 2
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 ش رزق طیّب در شکل گیری حیات طیّبهنق
 1متين رمضانی

 24/11/96 تاریخ دریافت

 9 -29صص                                                                            15/12/97تاریخ پذیرش 

 چکیده

طیّب در بار از واژه طیّب استفاده کرده است. در این آیات واژه  50آیه و  46قرآن کریم در 

رسد که  موضوعات مختلف و گاهی به صورت مشتقات مختلفی بکار رفته است. به نظر می

تواند بدون ارتباط با یکدیگر باشند. بیشترین موضوعی که  این تعداد فراوانی از یك واژه نمی

رزق در فرهنگ قرآن و روایات به معنای شود موضوع رزق است.  واژه طیّب در آن دیده می

نده حیات است و بسته به نوع حیات جنس رزق نیز متفاوت است. به عبارت دیگر کن تأمین

 اسبابی نیازمند آن تداوم در است بنابراینشده داده موجودات همه به خداوند جانب از حیات

 به است محتاج آنها به حیات ادامه برای انسان، آن تبع به و موجودند که اسبابی مطلق. هستند

 .شوند یم شناخته رزق نام

حیات طیّبه نیز از عبارات مهم و کلیدی قرآن است که در این زمینه مفسران و عالمان 

 اند. بسیاری به بحث و تحقیق پرداخته

                                                 
 matin_ramezani1@yahoo.com. كارشناسی ارشد علوم قرآن 1
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است تا به نقش رزق طیّب در به تحقق پیوستن حیات طیّبه تأکید در این مقاله سعی شده

 حیات طیّبه قلمداد نماید. گیریکند و رزق طیّب را به عنوان یکی از عوامل مؤثر در شکل

 ها: قرآن، طیّب، رزق، حیات طیّبه کلید واژه

 مقدمه

ب است. در معرفی طيّب، در جریان رشد و هدایت انسان یكی از موضوعات اساسی موضوع طيّ

است كه طيّب به عنوان قابليتی همراستا با فطرت و مطلوب با حقيقت است، بر این اساس بيان شده

ترین مفهوم در فرایند رشد انسان را تحقق معنای طيّب و پاك شدن از مفاهيم مقابل  ای توان پایه می

شود و هدایتش  آن دانست. به عبارت دیگر مفهوم طيّب، اولين مفهومی است كه با انسان نازل می

 در گرو آن است.

طيب شود كه در موضوعات مختلفی واژه طيّب بكار رفته است و  بنابراین در قرآن مشاهده می

باشند و در  بودن آنها به این معناست كه همگی با ساختار هستی هماهنگ و در یك راستا می

 نهایت این انسان است كه باید بتواند خود را همسو با آن سازد و از این نظام هماهنگ بهره ببرد.

وط توان آن را با نام ملكوت شناخت وقتی از هب به همين دليل در سوره مباركه اعراف كه می

 نماید.  مرتبط می« بلد طيّب»كند این موضوع را با  انسان صحبت می

سخن گفته و آن را به عنوان ضرورت زندگی مادی و « طيّبات در رزق»همچنين در این سوره از 

 كند. معنوی انسان معرفی می
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، نيز خطاب كرده است« طيّبين»و « طيّبات»گيرد به  قرآن انسانی را كه در فرایند طيّب قرار می

شناخته است، همچنين خداوند حاكميت طيّبات در نظام « كلمه طيّبه»اعتقادات پاك او را به عنوان 

 انسانی را به درختی كه اصل آن ثابت و فرعش در آسمان و پر محصول است تشبيه كرده است. 

یك  بر این اساس فرایند و ساختار طيّب در انسان با بلد طيّب و رزق طيّب گره خورده و در

 گيرد.  راستا قرار می

در « قول طيّب»همچنين برای رسيدن به نتيجه، اعتقاد باید به عمل هم كشيده شود كه این با 

كه غایت زندگی « حيات طيّبه»ارتباط است و در صورت حاكميت طيّبات در زندگی انسان به 

ز موضوعات مهم یابد. این مقاله به بررسی موضوع رزق طيّب به عنوان یكی ا اوست، دست می

 پردازد. برای دستيابی به حيات طيّبه می

 معنای رزق طیّب و ارکان آن

ها را به زیباترین وجهی خلق كرده است آنها را برای استمرار   طور كه انسانخداوند همان

 حياتشان از طيّبات روزی فرموده است. 

مِنَ بِناءً وَ صَوَّرَکُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَکُمْ وَ رَزَقَکُمْ  اللَّهُ الَّذی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ قَراراً وَ السَّماءَ»

  (64غافر/ « )اللَّهُ رَبُّکُمْ فَتَبارَکَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمین ذلِکُمُ  الطَّیِّباتِ

خداوند كسى است كه زمين را براى شما جایگاه امن و آرامش قرار داد و آسمان را همچون 

شما را صورتگرى كرد، و صورتتان را نيكو آفرید؛ و از چيزهایى پاكيزه به سقفى )باالى سرتان(؛ و 

شما روزى داد؛ این است خداوند پروردگار شما! جاوید و پربركت است خداوندى كه پروردگار 

 عالميان است! 
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تواند خود را  از آنجایی كه انسان با توجه به توان گزینشی كه خداوند به او عطا كرده است می

های الهی را به  مت خدا محروم نماید و باب خير را بر روی خود مسدود ساخته، نعمتاز رح

های خود  نقمت تبدیل كند و رزق الهی را كه سراسر خير و رحمت و نعمت است با انواع آلودگی

 هدر داده و موجبات خسران خود را فراهم نماید. 

خير و رحمت و نعمت حقيقی را فراهم مندی از  بر اساس آیه فوق به رزقی كه برای انسان بهره

های  شود. چنين رزقی در راستای نظام فطری انسان باعث دریافت گفته می« رزق طيّب»سازد  می

 شود.   معنوی در او می

« ونَیا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُلُوا مِنْ طیّباتِ ما رَزَقْناکُمْ وَ اشْکُرُوا لِلَّهِ إِنْ کُنْتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُ»

 ( 172)بقره/

ایم بخورید و شكر خدا  ها هر چه كه ما روزیتان كرده اید از پاكيزه اى كسانى كه ایمان آورده

 پرستيد. بگزارید اگر تنها او را مى

 زندگیآن  واسطه به كهشود  های آسمانی انسان گفته می به مجموعه دریافت طيّب، بنابراین رزق

 یابد. سوق می طيّبه حياتشده، به  آشكار او برای طيّب قایقحشود و  طيّب برای انسان حاصل می

 اركان توان می است،كه رساندن خير و رحمت و نعمت به انسان  رزقكاركرد حقيقی  به توجه با

 :نمود معرفی زیر صورت به را طيّب رزق

 آفرینی كند.  رازق: تنها خداوند متعال است و غير او در شأنی نيست كه بتواند حيات .1

های از روی اختيار  زوق: بخشی از طيّبات موهبتی و بخشی اكتسابی و در اثر فعاليتمر .2

 است. 



 

13 

 

 كه بنا به جنس حيات ارزش و كيفيت آنها متفاوت خواهد بود. : عامل حيات رزق .3

شكر: راه دریافت رزق، رسيدن انسان به مقام شكر است. شكر اتصالی با مبدأ غيب  .4

 داری از علم و توان اوست.)چون رزق از آسمان است( و برخور

حيات طيّبه: نهایت دریافت رزق برخورداری از حيات طيّبه در دنيا و آخرت است. بر  .5

 ناظر بودنش طيّب و حيات تداوم عامل به ناظر رزقاین اساس رزق برای انسان دائمی است. زیرا 

 .دمد می كه است ای طيّبه حيات به

 مراتب رزق طیّب

 از نيز آن اجتماعی و فردی حيات تداوم است،متعدد  ابعاددارای  انانس زندگی آنكه دليل به

 : نمود معرفی را طيّب رزق مراتب توان می ابعاد این به توجه با، بحث است قابل مختلفی ابعاد

. طعام 1  

شود،  های مادی یا غير مادی كه در آن ذائقه و گرایش فرد هم در نظر گرفته می طعام به خوردنی

، زیرا به كند می پيدا تداوم طعام واسطه به مادی حيات یعنی حيات؛ مرتبه ترین . عينیشود گفته می

و گرایش در افراد انگيزه جستجو برای انواع غذا فراهم شده و نيازهای طبيعی مادی و   واسطه ذائقه

 نياز هستند. شود. مالئكه به دليل نداشتن ذائقه از داشتن طعام بی معنوی برطرف می

سِكَ و لِّ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى الرَّوْحَانِيِّينَ مِنْ مَلَائِكَتِكَ، ...وَ قَبَائِلِ الْمَلَائِكَةِ الَّذِینَ اخْتَصَصْتَهُمْ لِنَفْفَصَ»...

 دعای سوم(ش،  1375 امام سجاد «. )وَ الشَّرَابِ بِتَقْدِیسِكَ...  أَغْنَيْتَهُمْ عَنِ الطَّعَامِ

های مختلف مالئكه را به خود اختصاص  ر مالئكه كه گروهپس صلوات بفرست بر ایشان و ب

 نياز ساختی و تقدیس را عين زندگی آنها را قرار دادی.  دادی و آنها را از طعام و شراب بی
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های  های مادی و معنوی كه برای انسان در نظر گرفته شده و به عنوان طعام منشأ همه طعام

 مان و مرتبه قدسی است.حالل از طریق دین به او ابالغ شده از آس

كُلُوا مِنْ طيّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَ ما ظَلَمُونا وَ   وَ ظَلَّلْنا عَلَيْكُمُ الْغَمامَ وَ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوى»

 ( 57)بقره/« لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُون

از »فرو فرستادیم ]و گفتيم:[ « سلوی»و « منّ»گستر كردیم و بر شما  و بر شما ابر را سایه

[بر ما ستم نكردند بلكه بر  لى آنانو] «ایم، بخورید. به شما روزى دادهاى كه  هاى پاكيزهخوراكی

 داشتند. خویشتن ستم روا مى

رعایت آداب طعام و مراعات حالل بودن و طيّب بودن آن از موارد مهمی است كه نقش 

تمام زندگی او را از شغل گرفته تا روابط با دیگران تحت تأثير  محوری در زندگی انسان دارد و

 دهد.  قرار می

، ص 1412طبرسى، .« ) رَحِمَ اللَّهُ الْمُتَخَلِّلِينَ مِنْ أُمَّتِی فِی الْوُضُوءِ وَ الطَّعَام قَالَ رَسُولُ اللَّه»

153) 

 خداوند رحمت كند كسانی كه به آداب وضو و طعام پایبند هستند.

كند و  یابد به سرعت امكان انحراف پيدا می ام مادی به دليل گرایشی كه با طبيعت و غرایز میطع

( و 216، ص2ج، 1368، قمى مشهدىشود )ر.ك:  از ناحيه بدخوری و پرخوری دچار خدشه می

كند. به همين دليل در قرآن و روایات دستور  های فراوانی را به جسم و روان انسان وارد می آسيب

همراه با پرهيز اكيد از اسراف ذكر شده است كه الزم است فرد از هرگونه امری كه موجب اكل 

 خارج شدن تعادل جسمی و روانی در این زمينه است خودداری كند. 
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شود این غذاها نوعاً با  و از آنجا كه در هر شهری نوعی از طعام به عنوان غذا انتخاب می

( و موجب تعادل افراد 163-162، ص 16 ، ج1405 ،قرطبی.ك: نيازهای اقليمی آنها همراستا بود )ر

ای طعام مخصوصی مطلوب و مطبوع است كه ممكن  شود. همچنين در هر خانواده با اقليم خود می

است در خانواده دیگر این مطلوبيت و مطبوعيت وجود نداشته باشد. همچنين هر فردی با طعامی 

دهد.  سبت به غذاهایی سازگاری بيشتری از خود نشان میكند و مزاج هر فرد ن ارتباط برقرار می

 این موضوع هم در بعد جسمی مطرح است و هم در بعد روانی.

 اتصال غيبی حقایق با فرد بتواند كه است طيّب طعامی طيّب، رزق تعریف به بنابه هر تقدیر 

 و تمتع و أكل صرف كه است طيّب نيز طعامی. آورد وجود به را فرد معنوی رشد زمينه و دهد

 بلكه انسان احتياج مادی بعد تنها نه طيّب طعام مرتبه این در. نباشد دنيایی حيات به شدن سرگرم

 (255، ص 14 ، ج1374مكارم شيرازى، . )ر.ك: كند می تأمين نيز را آن معنوی بعد

 ایشافز جهت در آنها از استفاده نوع بر طيّب های طعام از استفاده بر عالوه راستا این در

 . شود می تأكيد نيز غيب با انسان ارتباط توانمندی

 مِمَّا الطَّعَامِ أَطيّب إِلَى فَيَعْمِدُ مَائِدَتِهِ بِقُرْبِ فَتُوضَعُ بِصَحْفَةٍ أُتِیَ أَكَلَ إِذَا الرِّضَا الْحَسَنِ أَبُو كَانَ»

 -الْآیَةَ هَذِهِ یَتْلُو ثُمَّ لِلْمَسَاكِينِ بِهَا یَأْمُرُ ثُمَّ الصَّحْفَةِ كَتِلْ فِی فَيَضَعُ شَيْئاً ءٍ شَیْ كُلِّ مِنْ فَيَأْخُذُ بِهِ یُؤْتَى

 لَهُمُ فَجَعَلَ رَقَبَةٍ عِتْقِ عَلَى یَقْدِرُ إِنْسَانٍ كُلُّ لَيْسَ أَنَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ عَلِمَ یَقُولُ ثُمَّ الْعَقَبَةَ اقْتَحَمَ فَلَا

 (52، ص 4 ج ،1407، )كلينی« .ةِالْجَنَّ إِلَى السَّبِيلَ

 و نهادند مى او كنار در بزرگى سينى نشست، مى غذا خوان سر بر الرضا ابوالحسن كه موقعى

 در و داشت برمى سهمى خوراكى هر از نهادند، مى او برابر در كه هایىخوراك بهترین از سرور آن

 گردنه از: »كرد مى زمزمه را آیه این نابوالحس. ببرند مساكين براى تا فرمود مى و نهاد مى سينى
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 پختن خوراك یا ها بنده كردن آزاد است؟ كدام نجات گردنه كه دانى چه و است نرفته باال نجات

-وعزّ -خداوند: گفت مى سپسو  «نشينى خاك مسكين یا خویشاوندى یتيم براى: سختى روز در

 سوى به نجات گردنه از تا كند آزاد برده كه نيست توان و امكان را كسى هر كه دانست مى -جلّ

 .آورد شمار به بردگان كردن آزاد ردیف در را نشينان خاك و یتيمان اطعام گردد لذا روان بهشت

 غيبی های دریافت های زمينه بودن افزون و ظاهری بودن كم رزق، از مرتبه این در اساس این بر

 .شود می تلقی مهم رزق در

 تَكْتَرِشُ تَقَمُّمُهَا شُغُلُهَا الْمُرْسَلَةِ أَوِ عَلَفُهَا هَمُّهَا الْمَرْبُوطَةِ كَالْبَهِيمَةِ الطيّباتِ أَكْلُ یلِيَشْغَلَنِ خُلِقْتُ»...

 طَرِیقَ تَسِفَأَعْ أَوْ الضَّلَالَةِ حَبْلَ أَجُرَّ أَوْ عَابِثاً أُهْمَلَ أَوْ سُدًى أُتْرَكَ أَوْ بِهَا یُرَادُ عَمَّا تَلْهُو وَ أَعْلَافِهَا مِنْ

 وَ الْأَقْرَانِ قِتَالِ عَنْ الضَّعْفُ بِهِ قَعَدَ فَقَدْ طَالِبٍ أَبِی ابْنِ قُوتُ هَذَا كَانَ إِذَا یَقُولُ بِقَائِلِكُمْ كَأَنِّی وَ الْمَتَاهَةِ

 الْعِذْیَةَ النَّابِتَاتِ وَ جُلُوداً أَرَقُّ الْخَضِرَةَ اتِعَالرَّوَ وَ عُوداً أَصْلَبُ الْبَرِّیَّةَ الشَّجَرَةَ إِنَّ وَ أَلَا الشُّجْعَانِ مُنَازَلَةِ

 (419 ، ص1414)شریف الرضی، « .خُمُوداً أَبْطَأُ وَ وَقُوداً أَقْوَى

 چهارپاى مانند دارد بازم( جاوید نيكبختى از) نيكو هاىطعام خوردن كه اند نيافریده مرا پس

 تا زند بهم را ها خاكروبه كه گشتهرها چهارپاى ندمان یا آن است، علف اش اندیشه كه شده بسته

 برایش آنچه از دارد غفلت آورده و به دست كه علفى از را شكمبه كندمی پر بخورد، یافته چيزى

 برایش یا فرستد كشتارگاهش به تا شود فربه خواهد مى صاحبش كه داند نمى) دارند نظر در

 ریسمان یا شوم، رها بيهوده و مانده بيكار كه اند يافریدهن مرا یا( دهد انجام را كارش نموده باركشى

 از اى گوینده بينم مى كه چنان است گردم و رهسپار سرگردانى راه در اندیشه بى كشيده را گمراهى

 و همسران با جنگ از را او سستى و ضعف پس ابوطالب پسر خوراك است این اگر: گوید مى شما

 چوبش( رسد مى به آن كم آب كه) بيابانى درخت بدانيد! دارد؟ ىبازم دليران با برابرى و معارضه
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 پوستشان( شده كاشته آب پر هاىباغ در كه) خرّم و سبز هاىدرخت است و( استوارتر) ترسخت

 و تر افروخته آنها آتش شعله( نيابند دیگرى آب باران آب جز كه) دشتى هاىگياه است و ترنازك

 كارزار در و استوارتر اندامش بياشامد و بخورد كمتر قدر هر انسان آرى) است دیرتر آنها خاموشى

 .(است ترترسناك و دلسست و پوست نازك بياشامد و بخورد بيشتر قدر هر است و دليرتر

توجه به انواع غذاها و حالل و طيّب بودن آنها، نيز نحوه استفاده از غذاها و نقش غذا در تربيت 

مندی هر چه بيشتر انسان از حيات مادی  می است كه باعث بهرهجسم و روان از موضوعات مه

كند به همين دليل در سوره مباركه عبس از  مندی از حيات معنوی را ایجاد می شود و زمينه بهره می

دهنده معرفی گوید و آنها بزرگوارنی بخشاینده و بسيار نيكی دهنده وحی سخن میمالئكه نزول

نوشند  برد كه رزقی آسمانی می كنند، نيز از گياهانی نام می ان جاری میكند كه وحی را برای انس می

تا در اثر تناول این متاع كه مشابه متاع حيوانات   دهند و غذایی جسمانی را در اختيار انسان قرار می

 است به قرب الهی و قدرت فهم كتب آسمانی نایل شود.

. مال2  

آورد، از مصادیق رزق محسوب  ق با حق بدست میهایی كه انسان از راه صحيح و مطاب دارایی

 شود.  می

مُوا الْخَبِيثَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ ال تَيَمَّ»

 ( 267)بقره/« وا فِيهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ حَمِيدٌمِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِیهِ إِالَّ أَنْ تُغْمِضُ

اید! از قسمتهاى پاكيزه اموالى كه )از طریق تجارت( به دست  اى كسانى كه ایمان آورده

ایم )از منابع و معادن و درختان و گياهان(،  اید، و از آنچه از زمين براى شما خارج ساخته آورده
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نفاق، به سراغ قسمتهاى ناپاك نروید در حالى كه خود شما، )به هنگام پذیرش انفاق كنيد! و براى ا

نياز و  اموال،( حاضر نيستيد آنها را بپذیرید؛ مگر از روى اغماض و كراهت! و بدانيد خداوند، بى

 شایسته ستایش است. 

اید از اموال فرماید: ب شود بيان نموده و مى خداى تعالى در این آیه كيفيت مالى را كه انفاق مى

طيب باشد، نه خبيث، یعنى مالى باشد كه فقير به رغبت آن را بگيرد نه به كراهت و اغماض، براى 

اینكه كسى كه نخواهد با بذل مال طيب، خویشتن را به صفت بخشنده متصف سازد، و بخواهد 

ين كسى مال خبيث خود را از سر باز كند، و زندگى خود را از چنين آلودگيها رها سازد، چن

، 2، ج 1374، طباطباییرساند. ) شود، و چنين انفاقى نفس او را به كمالى نمى دوستدار كار نيك نمى

 (604ص 

. علم3  

 اصلی شریانآن  بدون و است وابسته به علمی او، انسان و جامعه غيرمادیمادی و  وجود تداوم

ای  انی علم است كه مرتبه. بر همين اساس یكی از مصادیق رزق در نظام انسشود می قطع حيات

 شود. باالتر از طعام دارد، زیرا باعث ارتقای درجات معنوی انسان می

 راه روشنایی كه صورتی در آورد می دست به زندگی طول در علمی ذخيره عنوان به آنچه انسان 

 درجات از بخشی روشنی این ميزان به، نيز است طيّب كند، عطا او به زندگی مسيرهدایت در  و

 . است برخوردار بودن طيّب از باالتری

وَ  -وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطيّباتِ -وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ»در ذیل آیه 

ى داشتيم و آنان (؛ و ما فرزندان آدم را بسيار گرام70)إسراء/« كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيال  فَضَّلْناهُمْ عَلى



 

19 

 

هاى آبى و صحرایى سوار كردیم و از هر غذاى لذیذ و پاكيزه روزیشان كردیم و بر را بر مركب

 بسيارى از مخلوقات خود برتریشان دادیم، آن هم چه برترى؟ 

 روایتی آورده است كه متن آن چنين است:تفسير قمی در ادامه این آیه شریفه 

وَ إِنَّمَا كَرَامَةُ  -وَ لَكِنْ یُكْرِمُ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ -إِنَّ اللَّهَ لَا یُكْرِمُ رُوحَ كَافِرٍ  قَالَ: عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ»

 (22، ص 2، ج 1363قمى، .« ) الطيّب هُوَ الْعِلْمُ  وَ الرِّزْقُ -النَّفْسِ وَ الدَّمِ بِالرُّوحِ

را تكریم كرده است و قطعاً كرامت  خداوند روح كافر را تكریم نكرده است ولكن ارواح مؤمنين

 نفس و خون با روح است و رزق طيّب همان علم است.

های  رزق بودن علم، نيز مرتبه باالتر آن نسبت به غذا امری بدیهی است به همين دليل از توصيه

 آید. مؤكد دینی به حساب می

 فِی اجْعَلْ بُنَیَّ یَا لَهُ قَالَ أَنْ ابْنَهُ لُقْمَانُ وَعَظَ فِيمَا كَانَ قَالَ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ»

)مفيد،   «تَرْكِه مِثْلَ تَضْيِيعاً لَهُ تَجِدَ لَنْ فَإِنَّكَ الْعِلْمِ طَلَبِ فِی لَكَ نَصِيباً  سَاعَاتِك وَ لَيَالِيكَ وَ أَیَّامِكَ

 (293 ص ،1413

 خود ساعات و هاشب و روزها در! جانم پسر بود: این پسرش به لقمان اندرزهاى جمله از

 علم ترك تباهى همانند عمرت براى اىتباهى گونه هيچ تو ده، زیرا كه قرار علم طلب براى اى بهره

 .یابى نمى

دهنده عظمت آن و ثانياً تنوع  نشان  علم در قرآن و روایات با كلمات متعددی آمده است كه اوالً

ن است. به همين دليل برای شناخت انواع علم و ضرورت هر یك، نيز آن در ساختار وجودی انسا

 مطالعات گسترده نياز است. های وصول به هر كدام به راه
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هر چند از جهاتی از حقيقت حظ و بهره دارد  رود نمی كار به اصالح و صالح برای كه علمی

 نيست. طيّبولی برای انسان 

. شریعت و حکم4  

از شئونات زندگی انسان از حكم خدا خالی نيست، حكم خداوند به از آنجایی كه هيچ شأنی 

ها ابالغ  استفاده از طيّبات و استفاده نكردن از خبيثات نيز توسط رسول و ولیّ الهی به انسان

ها با طيّبات و  كننده رابطه انسان شود تنظيم شود. در واقع حكم خداوند كه توسط ولیّ ابالغ می می

 خبائث است. 

شود در سوره مباركه  ها ممكن و محقق می ها و حرام یافتن طيّب كه به واسطه این حاللجریان 

 بيان شده است.  157اعراف آیه 

در تفسير نور الثقلين نيز در ذیل این آیه در شناخت امام و دریافت حكم از ایشان و تبعات عدم 

 تبعيت از ایشان این طور آمده است:

یَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِی التَّوْراةِ »: ... ثم قال: یقول فيه حدیث طویلعن أبی عبد اهلل»

و الوصی و القائم یأمرهم بالمعروف إذا قام و ینهاهم عن المنكر و  یعنى النبی «  وَ الْإِنْجِيلِ

و جحده و یحل لهم الطيبات أخذ العلم من اهله و یحرم عليهم  المنكر من أنكر فضل االمام 

ائث و الخبائث قول من خالف و یضع عنهم إصرهم و هی الذنوب التی كانوا فيها قبل معرفتهم الخب

و األغالل التی كانت عليهم و األغالل: ما كانوا یقولون مما لم یكونوا أمروا به من  فضل االمام

 فلما عرفوا فضل االمام وضع عنهم إصرهم و اإلصر: الذنب و هی اآلصار ثم ترك فضل االمام

وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ »  یعنى باإلمام« الذین آمنوا به»نسبهم فقال: 
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یعنى الذین اجتنبوا الجبت و الطاغوت ان یعبدوها و الجبت و الطاغوت فالن و فالن  « هُمُ الْمُفْلِحُونَ

 (83، ص2، ج1415 عروسى حویزى، « )م.و فالن و العبادة طاعة الناس له

و وصی  یعنی نبی«  یَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِی التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ»فرمایند:  می امام صادق

و منكر آن است كه  «ینهاهم عن المنكر»خيزنند و  هنگامی كه به پا می «یأمرهم بالمعروف»و قائم 

یعنی علم از اهلش « یحل لهم الطيبات»كند و با او دشمنی كند و را انكار  كسی فضليت امام

یضع عنهم »و خبائث، قول كسی است كه خالف علم است و « یحرم عليهم الخبائث»اخذ كند و 

و آن گناهانی است كه قبل از شناخت فضيلت امام گرفتارش بودند و اغاللی را كه در آن « إصرهم

ه دستور نداشتند به ترك گفتند از آنچ آن چيزی كه آنها می« غاللاأل»دارد و  بودند از ایشان برمی

وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی أُنْزِلَ »یعنی به امام   «الذین آمنوا به»پس گفت  فضل امام

 اغوت.یعنی كسانی كه اجتناب كردند از اطاعت جبت و ط  «مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون

و خبائثی كه حكم خداوند به « حالل»گيرد  طيّباتی كه حكم خداوند به استفاده از آنها تعلق می

سازی  خبائث به عنوان ابزار جریان تحریم و طيّبات است. تحليل« حرام»عدم استفاده از آنهاست 

 طيّب هستند.

اهميت و دقت متفاوتی رابطه ميان حالل و حرام با طيّب و خبيث متناسب با مراتب طيّبات از 

 برخوردار است. 

. نزول رزق در قالب روابط 5  

یكی از عنایات ویژه خداوند به انسان زندگی اجتماعی اوست. به واسطه چنين زندگی امكان 

 بروز صفات ربوبی در او فراهم شده است. 
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 عَلَى یُعْطِی لَا مَا الرِّفْقِ عَلَى یُعْطِی وَ لرِّفْقَا یُحِبُّ رَفِيقٌ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ: قَالَ جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ»

 (119 ص ،2 پيشين، ج، )كلينی« .الْعُنْفِ

به  دهد می به مالیمت عطایی كه و دارد دوست را مالیمت و است مالیم جلّوعزّ خداى

 .دهد نمی سختگيرى و خشونت

 برخوردار خصایلی از تواند یم گيرد پيش زندگی درتواند  می كه مسيری واسطه لذا انسان به

 حالتی چنين به را مؤمنين خداوند. باشد اجتماعی و فردی حيات در پاكی بروز منشأ كه شود

 . شمرد برمی ها پاكی صدور عين را آنها وجود و كرده توصيف

 أَوْ الْوَالِدَیْنِ بِرِّ الْجَنَّةَ لَدَخَ وَاحِداً خِصَالٍ أَرْبَعَةِ مِنْ رُزِقَ مَنْ :الصَّادِقُ مُحَمَّدٍ بْنُ جَعْفَرُ قَالَ»

 (106، صشعيری، بى تا« ) الْخُلُق حُسْنِ أَوْ الْجِوَارِ حُسْنِ أَوْ الرَّحِمِ صِلَةِ

شود: برّ به والدین، صله  هر كس از این چهار خصلت به او روزی شده باشد در بهشت وارد می

 رحم، حسن همسایگی، حسن خلق.

تا انسان همجواری با اوليا و انبيا را تجربه و از مواهب این همنشينی  شود این موضوع منجر می

های  مند شود. خداوند در آیات متعددی از قرآن كریم این بشارت را به مؤمنين به شيوه بهره

 مختلف بيان كرده است:

يْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّیقينَ وَ الشُّهَداءِ وَ وَ مَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَ»

 ( 69)نساء/« الصَّالِحينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفيقاً

و كسانى كه از خدا و پيامبر اطاعت كنند، در زمره كسانى خواهند بود كه خدا ایشان را گرامى 

 و آنان چه نيكو همدمانند.[ با پيامبران و راستان و شهيدان و شایستگانند  داشته ]یعنى
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با توجه به آیات و روایات در نتيجه ارتباطات درست و تعامالت بر مبنای حق، انسان به مقام 

توان به عنوان طيّب خطاب كرد. در این صورت به  شود و بدین ترتيب او را می طيّبات نایل می

 د. شون اش با سایر افراد طيّب مرتبط شده و رزق یكدیگر می نسبت پاكی

ولئِكَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا أُ  لِلطَّيِّباتِ  وَ الطَّيِّبُونَ  لِلطَّيِّبينَ  لِلْخَبيثاتِ وَ الطَّيِّباتُالْخَبيثاتُ لِلْخَبيثينَ وَ الْخَبيثُونَ »

 (26)نور/«  یَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَریم

ز به زنان ناپاك تعلّق دارند؛ و زنان پاك از آن زنان ناپاك از آن مردان ناپاكند، و مردان ناپاك ني

دهند  مردان پاك، و مردان پاك از آن زنان پاكند! اینان از نسبتهاى ناروایى كه )ناپاكان( به آنان مى

 مبرّا هستند؛ و براى آنان آمرزش )الهى( و روزى پرارزشى است!

داوند برای طيّبين و طيّبات ای كه خترین ویژگیشود كه بزرگ با توجه به آیه فوق روشن می

 مطرح كرده است عبارتند از:

 های خباثت آلود  های ظاهری و باطنی و حتی نسبت دور بودن ایشان از خباثت .1

 برخورداری از مغفرت الهی  .2

 برخورداری از رزق كریم  .3

دهد رزقی است كه با هيچ چيز دیگر  محبتی كه خداوند بين مؤمنين به واسطه ایمانشان قرار می

شود، همچنين آنها  ابل مقایسه نيست، چنين حبّی موجب شفاعت و ارتقای درجات ایمانی آنها میق

  نواقص علمی و معنوی یكدیگر را جبران نمایند. توانند با این محبت می

. فرزند و نسل طیّب6  

 یكی دیگر از مصادیق رزق در آیات قرآن كریم، ذریه طيّبه است.
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 (38)آل عمران/« بَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّیَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءهُنالِكَ دَعا زَكَرِیَّا رَ»

در آنجا بود كه زكریا، )با مشاهده آن همه شایستگى در مریم،( پروردگار خویش را خواند و 

تو دعا را  اى )نيز( به من عطا فرما، كه خداوندا! از طرف خود، فرزند پاكيزه»عرض كرد: 

 « شنوى! مى

طيب هر چيز، آن فردى است كه براى چيز دیگر سازگار و در برآمدن حاجت آن دخيل و مؤثر 

باشد، مثال شهر طيب آن شهرى است كه براى زندگى اهلش سازگار، و داراى آب و هوایى مالیم، 

د كه خداى تعالى ها براى اهلش هم فراهم باش و رزقى پاكيزه باشد و كار و كسب و سایر خواسته

(؛ شهر پاكيزه 58)اعراف/« وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ یَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ: »فرماید در باره چنين شهرى مى

 روید. رویيدنيهایش به اذن پروردگارش مى

همچنين عيش طيب، و حيات طيب، آن عيش و حياتى است كه ابعاض و شؤون مختلفش با هم 

بطورى كه دل صاحب آن عيش به زندگى گرم و بدون نگرانى باشد، و یكى از سازگار باشد، 

بر وزن سيب است كه به معناى عطر پاكيزه است، پس ذریه طيبه آن فرزند  "طيب"مشتقات كلمه 

 صالحى است كه مثال صفات و افعالش با آرزویى كه پدرش از یك فرزند داشت مطابق باشد.

 (274، ص 3پيشين، ج ، طباطبایی)

. ثمرات و نتایج 7  

یكی دیگر از مراتب رزق طيّب، دستيابی به نتایج و ثمرات طيّب است همانطور كه در آیات زیر 

 بدان اشاره شده است:

 رسیدن به طیّب و خوشی به عنوان پاداش .1



 

25 

 

 (29)رعد/« لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ  الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ طُوبى»

ها  ترین )زندگى( و بهترین سرانجام ان آوردند و كارهاى شایسته انجام دادند، پاكيزهآنها كه ایم 

 نصيبشان است.

كنند و در نتيجه با یاد خدا  در آیه مورد بحث، كسانى را كه ایمان به خدا آورده و عمل صالح مى

بشارت  شوند، به رسيدن به زندگى و عيشى طيب و سرانجام نيك داراى اطمينان قلب دائمى مى

 دهد. مى

  . سالمت و امنیت از جانب مالئکه قبض ارواح و راهنمایى به بهشت2

  (32)نحل/« سَالمٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُون یَقُولُونَ  الْمَالئِكَةُ طَيِّبينَالَّذینَ تَتَوَفَّاهُمُ »

گویند:  اند؛ به آنها مى در حالى كه پاك و پاكيزهگيرند  همانها كه فرشتگان )مرگ( روحشان را مى

 «دادید! سالم بر شما! وارد بهشت شوید به خاطر اعمالى كه انجام مى»

های ویژه مخصوص بندگان ویژه است یعنی پاداش و نتایج طيّب برای برخورداری از پاداش

ی در هنگام قبض روح طيّبين است كه این ارتباط دو طرفه در آیه فوق بيان شده است. ایشان حت

 هم از سالم و تحيت برخوردار هستند.

 -2طيب و پاكيزه بودن  -1خوانيم كه در این آیه، سه موضوع مطرح است:  در تفسير الميزان مى

سوره  82راهنمایى به بهشت. این سه موهبتی است كه كه در آیه  -3سالمت و امنيت از هر نظر 

؛ « ینَ آمَنُوا وَ لَمْ یَلْبِسُوا إِیمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَالَّذِ»  خوانيم انعام نظير آن را مى

آنها كه ایمان آوردند و ایمان خود را با ظلم و ستمى نيالودند، امنيت براى آنها است، و هدایت 

 شوند. مى
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ظلم است، در مقابل   ثمعناى طيب بودن متقين، در حال توفى و مرگ، خلوص آنان از خب

الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَالئِكَةُ »مستكبرین، كه ایشان را به ظلم در حال مرگ توصيف كرده، و فرموده: 

 (489-488، ص 11 ، جپيشين، طباطبایی( )28)نحل/« ظالِمِی أَنْفُسِهِمْ

  یی آنهاگروه، سالم مالئکه و خوشامدگو. سوق دادن متقین به بهشت به صورت گروه3

تُها سَالمٌ وَ سيقَ الَّذینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذا جاؤُها وَ فُتِحَتْ أَبْوابُها وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَ»

 ( 73)زمر/« عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدینَ

وى بهشت سوق داده شوند، تا چون گروه به ساند، گروه و كسانى كه از پروردگارشان پروا داشته

[ گشوده شود و نگهبانان آن به ایشان گویند: سالم بر شما،  بدان رسند و درهاى آن ]به رویشان

 خوش آمدید، در آن درآیيد ]و[ جاودانه ]بمانيد[.

در این آیه نيز پاداش طيب بودن مؤمنين، سالم مالئكه به ایشان و ورود به بهشت است و جز 

 (451، ص 17 ، جپيشين، خوشی ایشان است نخواهند دید. )طباطباییآنچه مایه 

 های طیّب . وعده خدا به مؤمنین و استقرار در بهشت و مسکن4

  مَساكِنَ طَيِّبَةً فیوَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدینَ فيها وَ »

 (72ه/ب)تو« الْعَظيمُدْنٍ وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ جَنَّاتِ عَ

خداوند به مردان و زنان باایمان، باغهایى از بهشت وعده داده كه نهرها از زیر درختانش جارى 

اى در بهشتهاى جاودان )نصيب آنها  هاى پاكيزه است؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛ و مسكن

 ؛ و )خشنودى و( رضاى خدا، )از همه اینها( برتر است؛ و پيروزى بزرگ، همين است!ساخته(
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عَدْنٍ ذلِكَ  جَنَّاتِ  اكِنَ طَيِّبَةً فییَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ یُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَ مَس»

 (12)صف/« الْفَوْزُ الْعَظيم

كند كه نهرها از  بخشد و شما را در باغهایى از بهشت داخل مى ناهانتان را مى)اگر چنين كنيد( گ

دهد؛ و این پيروزى  زیر درختانش جارى است و در مسكنهاى پاكيزه در بهشت جاویدان جاى مى

 عظيم است!

در این آیات خداوند پاداش مؤمنين ومؤمنات را غفران ذنوب و داخل شدن در بهشت و استقرار 

 كند. ای طيّب بيان میه در مسكن

 نتیجه

« رزق طيّب»سازد  مندی از خير و رحمت و نعمت حقيقی را فراهم می رزقی كه برای انسان بهره

شود.   های معنوی در او می شود. چنين رزقی در راستای نظام فطری انسان باعث دریافت گفته می

 زندگیآن  واسطه به كهشود  یهای آسمانی انسان گفته م به مجموعه دریافت طيّب، بنابراین رزق

 یابد. سوق می طيّبه حياتشده، به  آشكار او برای طيّب حقایقشود و  طيّب برای انسان حاصل می

توان به عنوان  طعام، مال، علم، شریعت و حكم، روابط، فرزند و نسل، ثمرات و نتایج را می

 مراتب رزق طيّب در نظر گرفت.

مندی انسان از حيات آخرتی  از طيّب، تداوم و ارتقا بهره به عبارت دیگر ثمره اصلی استفاده

شود. ثمره استفاده از طيّبات را هم در بُعد جسمی و هم در  است كه از آن به حيات طيّبه یاد می

 توان مشاهده نمود. بُعد روحی وجود انسان می
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د انسان از مندی انسان از حيات طيّبه، در ابعاد و مراتب مختلف وجو در حقيقت تجلی بهره

 یابد. طيب والدت تا نهایت آن كه بهشت است، ظهور می

 منابع

 قرآن كریم -

 .ش 1375  ،سروش، تهران ،المحمد آیتى عبد ترجمه ،السجادیة الصحيفة، (امام سجاد  -

 ش. 1360مصباح الشریعة، ترجمه حسن مصطفوی، تهران، انجمن اسالمی حكمت و فلسفه ایران، ، امام صادق  -

 تا. (، الخصال، ترجمه فهری، تهران، علميه اسالميه، بی ق381)م   ( )شيخ صدوقبن بابویه، محمد بن علی ا -

 ق. 1416، تهران، بنياد بعثت،  ، البرهان فى تفسير القرآن (11بحرانى، هاشم بن سليمان )قرن -

 ق. 1371تب اإلسالمية، دار الك، قم،  (، المحاسن  ق 280ق یا  274برقى، احمد بن محمد بن خالد )م  -

 .ق 1410 ،جوهری، اسماعيل بن حماد، الصحاح، بيروت، دار العلم -

 ش. 1375، تهران، رجاء، 1جوادى آملى، عبداهلل، تفسير موضوعى قرآن كریم، ج -

 ق. 1404جامعه مدرسين،  ،قم ،العقول عن آل الرسول صلی اهلل عليه و آله تحف، ابومحمد، حرّانی -

 ق.1412، ةدار الشامي -دمشق، دار القلم -نی، حسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، بيروتراغب اصفها -

 ق. 1414تحقيق صبحی صالح، قم، هجرت،  نهج البالغة،شریف الرضی، محمد بن حسين،  -

 بى تا.، مطبعة حيدریة،  نجف، ق(، جامع األخبار) للشعيری(6شعيری، محمد بن محمد )م  -

 . ق 1409،  مؤسسة آل البيت عليهم السالم،  قم، ، وسائل الشيعة محمد بن حسنشيخ حر عاملى،  -

 حوزه مدرسين جامعه، قم، همدانی موسوی باقر محمد سيد، الميزان فی تفسير القرآن، سيد محمد حسين، طباطبایی -

 .ش1374، قم علميه

 . ق 1412الشریف الرضى، ، قم،  ، مكارم األخالق (6طبرسى، حسن بن فضل )قرن  -

 ق. 1415،  انتشارات اسماعيليانقم،  ،  ، تفسير نور الثقلين (12عروسى حویزى، عبد على بن جمعه )قرن -

 ق. 1412،ةقرشی بنایی، علی اكبر، قاموس قرآن، تهران، دار الكتاب االسالمي -

 ق.1405 بی،بيروت، مؤسسه التاریخ العر الجامع الحكام القرآن، ق(، 671 )م محمد بن احمد ،قرطبی -

 ش. 1363 قم، دار الكتاب، چاپ سوم، تفسير القمی، ،(3قمی، علی بن ابراهيم )قرن -

انتشارات  ، سازمان چاپ و تهران ،  (، تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب12قمى مشهدى، محمد بن محمدرضا )قرن  -

 ش. 1368وزارت ارشاد اسالمى، 
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 ق. 1407 ،اإلسالمية دار الكتبالكافی، تهران،  ،( ق 329)م یعقوب بن اسحاق  محمدبن، كلينی -

 ق. 1403،  دار إحياء التراث العربیبيروت،  ،الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار )ع( نواربحار األمجلسی، محمد باقر،  -

 ش. 1360، كتاب نشر و ترجمه بنگاه ،تهران، الكریم القرآن كلمات فی التحقيق، حسن سيد، مصطفوی -

 ق. 1413فيد، محمد بن محمد، األمالی )للمفيد(، قم، كنگره شيخ مفيد، م -

 ش. 1374، مكارم شيرازى، ناصر و دیگران، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب االسالميه -

حاجی صادقی، عبداهلل، مفهوم شناسی و حقيقت یابی حيات طيبه از منظر قرآن، انسان پژوهی دینی، تابستان و پایيز  -

 .11، دوره ش 1393

طباطبایی، ریحانه، حيات طيّبه حياتی اخالقی در راستای مظهریت صفات الهی، معرفت، سال بيست و دوم، شماره  -

187. 

، نيمه 41سال یازدهم، شماره فرزند وحی، جمال، رحيمی، معصومه، حيات طيبه انسان از منظر قرآن كریم، كوثر،  -

 .1391و نيمه اول بهار 1390دوم زمستان 

 .109مظاهری سيف، حميدرضا، حيات طيّبه از دیدگاه قرآن، معرفت، شماره  -

 رجب نژاد، محمد رضا، بررسی سبك زندگی اسالمی از منظر حيات طيّبه در قرآن، سبك زندگی اسالمی.  -

رستميان، مرضيه، بررسی واژه طيب در قرآن با توجه به مراحل معنا شناسی واژه، راسخون. -
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 قرآنی فرهنگ در ایمانی زندگی در سبک خویش با انسان ارتباط

 1علی غضنفری دكتر 

 2محمد ضرغام
 24/11/96 تاریخ دریافت

   31 -53 صص                                                                                  15/12/97تاریخ پذیرش 

 چکیده

-فرهنگ قرآنی در تمام شئون زندگی انسان تأثیرگذار است. بی درسبك زندگی ایمانی 

توجهی مجامع اسالمی به سبك زندگی و تالش روشمند و سیستمی دنیای غرب در این زمینه 

ترین دالیل و تقلید کورکورانه مسلمانان از دستاوردهای علمی و فرهنگی غرب، یکی از اصلی

منطقی از دستاوردهای علمی و  که استفادهاین ماندگی کشورهای اسالمی است. البته درعقب

نفسه امری مفید است، بحثی نیست. اما همواره باید متوجه این نکته ها فیفرهنگی سایر ملت

بود که هر تغییری در جامعه اسالمی باید همخوانی و هماهنگی مناسبی با مبانی و اصول سبك 

مبانی و اصول سبك زندگی قرآنی باشد. اینجاست که اهمیت درک زندگی قرآنی داشته

مبانی و اصول سبك زندگی ایمانی »گردد. محقق کوشیده است تا در ذیل عنوانآشکارتر می

با رویکرد تحلیلی و توصیفی، پس از شناخت واژگان مرتبط با موضوع، به « در فرهنگ قرآنی

                                                 
 ن كریمعلوم و معارف قرآ عضو هيئت علمی دانشگاه1
 zargham1429@yahoo.comدانشگاه علوم و معارف قرآن كریم تهران ارشد كارشناسی2
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بوده و زیر  که مبتنی بر دو اصل معرفت نفس و پرورش نفس« ارتباط انسان با خویش»اصول

 باشد، بپردازد. مجموعه این دو اصل شامل خودآگاهی، خوداحیایی، و... می

 : سبك زندگی، فرهنگ قرآنی، ایمان، انسان.های کلیدی واژه

 

 مقدمه

است. قرآن در « نفس»یكی از اموری كه در قرآن مورد توجه بسيار قرار گرفته است مسئله

ای قائل است: خودی كه  العاده ارزش فوق« خود انسانی»كند برای  تفسيری كه از انسان ارائه می

دارای فطریات و ابعاد وجودی گوناگون است. خودی كه آفریده شدة مبدأ وجود است و ره به 

( خودی كه اگر در 30تواند جانشين خدا بر روی زمين شود. )بقره/ سوی او دارد. خودی كه می

شناسی قرآن  های انسان گی هد یافت. این از ویژمسير توحيد قرار گيرد به سعادت ابدی دست خوا

را مطرح ساخته و قبل از آنكه رابطه انسان را با دیگران « نفس یا خود»ای به نام  است كه مسئله

ساخته شود دیگری و « خود»سازد، چرا كه اگر این مطرح می« خودش»مطرح سازد، رابطه او را با 

ویران شود، دیگری برای وی معنا و « خود»ر این دیگران برای انسان مطرح خواهند بود و اگ

در سبك زندگی ایمانی در فرهنگ قرآنی مبتنی « ارتباط انسان با خویش»مفهومی نخواهد داشت. 

بر دو اصل الف( معرفت نفس و ب( پرورش نفس بوده و زیرمجموعه این دو اصل شامل اصولی 

اله عالوه بر پرداختن به معنای سبك باشد. در این مق همچون خودآگاهی، خوداحيایی و... می

 زندگی در فرهنگ قرآنی، ارتباط انسان با خویش و اصول مربوطه در ادامه خواهد آمد.
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 مفهوم شناسی سبك زندگی -1

زندگی "و  "سبك"های  پيش از پرداختن به مفهوم سبك زندگی به معنا شناختی هر یك از واژه

 پردازیم: می "

، 10است. )ابن منظور، جآمده« ب گيری كردن زر و نقرهختن و قالگدا»، به معنای «سبك»واژة 

برای معنای « اسلوب  »اما امروزه در زبان عربی از معادل  (578، ص13؛ مرتضى زبيدى، ج438ص 

است.) دار و ممتد باشد، آمده كه ادامه برند كه به معنای راه و روش و هر راهی بهره می« سبك»

در روند مفهومی خود، ابتدا و به صورت « سبك»ن فارسی، واژة در زبا (302، ص12ازهرى، ج

ها نيز كاربرد  رفت، ولی به تدریج، در دیگر حوزه غالب در سبك شناسی ادبی و هنری به كار می

 طرزدر زبان فارسی به معنای ریخت، « سبك»همچنين  (17ش، ص1392، فاضل قانع یافته است.)

 (.629صش، 1389نيز آمده است.)عميد،  روشو 

( 122، 12)ابن فارس، ج« موت»بوده و ضدّ « حيات»در زبان عربی معادل كلمه« زندگی»واژة 

است. و در زبان فارسی، به معنای زنده بودن، زیستن، عُمر، حيات و معاش به كار رفته است.) 

  (608ش، ص1389عميد، 

 جداگانه صورت هب كدام هر كه یافته تشكيل «زندگی» و «سبك» واژه دو از «زندگی سبك»

 در. است بشر فرهنگی و علمی ادبيات در جدید نسبتاً ای واژه، «زندگی سبك» واژه .گردید بررسی

 و شناسان روان ميان در، است رفته كار به كسی چه سوی از اصطالح این بار نخستين كه این

 ماكس ابداعی تاصطالحا از اند مدعی شناسان جامعه برخی. دارد وجود نظر اختالف شناسان جامعه

 جعل هستند مند عالقه شناسان روان برخی، مقابل در .است آلمانی شناس جامعه( 1864ـ1920) وبر
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 در رویكردی بنيانگذار و اتریش اهل( 1870ـ1937) آدلر آلفرد به را اصطالح این ابداع و

 (190ش، ص1392الن،  سيدنی، شولتز؛ پی دوان، فردنگر) شولتز شناسی روان نام با شناسی روان

(individual psychology )دقيق طور به هرچند (67ش، ص1392)كاویانی،  .دهند نسبت 

 نظر به اما؛ است شده ابداع كسی چه توسط بار نخستين اصطالح این كرد مشخص توان نمی

 جدّی و مستقل بحث یك عنوان به را مسأله این كه است اندیشمندی نخستين آدلر آلفرد رسد می

 سبك» به مختلف های حوزه اندیشمندان از بسياری توجه كه بود وی از بعد. داد قرار توجه مورد

 بسياری هدایت و كنترل بالطبع و بينی پيش و تحليل برای اكنون هم كه جایی تا. شد جلب «زندگی

 (19ش، ص1392)شریفی، . گيرد می قرار استفاده مورد روانی و فرهنگی، اجتماعی های پدیده از

 «زندگی سبك» شود به تبيين و توضيح دانش واژه می از سه رویكرد ،بندی كلی هدر یك دست

 (. 81-50ش، ص1393؛ مهدوی كنی، 21و20ش، ص1392پرداخت )شریفی، 

حدود چند سال است كه مورد توجه دانشمندان كه است شناسانه  رویكرد دین اولين نگاه، -1

 يشتری به آن پرداخت. و پژوهشگران دینی قرار گرفته است و باید با تفصيل ب

( و 1858ـ 1918های گئورگ زیمل ) تحت تأثير اندیشه ،بيشتركه شناسانه  ـ رویكرد جامعه2

د و ركن نگاه توصيفی دارن ،بيشتر ،شوند رویكرد ارائه می این تعاریفی كه براساس ماكس وبر است.

شناسانه نقشی  جامعهاین اصطالح در نگاه اصلی آنها توجه به رفتار و نمودهای رفتاری است. 

به عنوان جایگزینی  ،كند و در آغاز ایفا می «هویت اجتماعی»یا  «طبقه اجتماعی»همچون اصطالح 

 .شد میها بود، به كار گرفته  كه مورد استفاده ماركسيست «طبقه»برای اصطالح 
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ی كه بر اساس در تعاریف های آلفرد آدلر است. و اندیشه ءشناسانه كه متأثر از آرا ـ رویكرد روان3

گردد  تری می ها، هنجارها، ریشه و منشأ رفتارها مورد توجه ویژه شود، ارزش این رویكرد عرضه می

و « منش»، «شخصيت»جایگاهی همچون اصطالح  ،شناسانه در تعاریف روانو این اصطالح، 

 دارد.«هویت»

آدلر آن را ابداع  با این عنوان خاص، مفهومی است كه آلفرد« سبك زندگی»نهایت اینكه واژه 

ای نسبتاً ثابت  سبك زندگی شيوه»اند:  كرد ولی پيروان كالسيك او و دیگران به تفصيل آن پرداخته

كند؛ یعنی راهی است برای رسيدن به اهداف؛....  است كه فرد اهداف خود را به آن طریق دنبال می

ك زندگی، بُعد عينی و ها، حاصل زندگی دوران كودكی فرد است، به سخن دیگر، سب این شيوه

ها و عواطف فرد به  سبك زندگی، بيش از آنكه به شناخت«. پذیر شخصيت افراد است كميت

های فرد را به صورت عينی و مشهود مورد مطالعه  های عينی، نظر داشته باشد، رفتار صورت سازه

روی رفتار،  دهد. اما سبك زندگی اسالمی و به طور خاص قرآنی عالوه بر تأكيدش بر قرار می

ها نيز نظر دارد. در واقع، در  های عواطف و شناخت ارتباط مستقيم با نيّت افراد داشته و به حداقل

های متعددی تشبيه كرد كه علوم انسانی به خود آن  شود رفتارها را به مُهره سبك زندگی قرآنی، می

گی قرآنی نه تنها به خود آن پردازند، ولی در سبك زند ها و بدون ارتباط با عوامل دیگر می مهره

شود و همانند نخ تسبيح در تمام آنها وجود  ها، بلكه به آنچه كه سبب ارتباط آنها با هم می مهره

پردازد. به طور مثال رفتاری مثل نيایش، اگر اعتقاد به خدا و معاد را پشتوانه خود  دارد، نيز می

رفتار بسياری از مرتاضان و صوفيان، قرآنی شود، چنان كه  نداشته باشد، رفتار قرآنی محسوب نمی

 (16ش، ص1392نيست. )كاویانی،
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 موضوعی و  حادثه، شخص هر با برقراركردن رابطه و  مواجهه روش، زندگی سبك نتیجه اینکه:

، (8/مائده...()تَعْدِلُوا اَلّا عَلی قَوْمٍ شَنَــانُ یَجْرِمَنَّكُمْ )... وَ الدشمن با مواجه سبك همانند. است

)...وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا مؤمنان(، 63/فرقان))...وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا( جاهالن

 روش و شيوه ایمانی زندگی سبك و زندگی سبك با است برابر مواجهه نوع... و( 3)عصر/بِالصَّبْر(

 و بوده قرآنی های آموزه و تعاليم اساس بر، موضوعی و  حادثه، شخص هر با فرد  مواجهه

 .باشد می طيبه حيات به دهنده سوق

 ارتباطات انسان

 وجود ربطی انسان 

است كه هيچ موجودیت، « موجودی حرفی»انسان در نگاه قرآن، در مقابل اسم خدا و فعل خدا، 

شود، پس  ی مییابد و معن حقيقت و هویتی از خود ندارد و تنها با وجود خدا و فعل او وجود می

اش، تا به اسم و فعل الهی  انسان و هر موجود ممكن دیگر، به لحاظ وجود ربطی و هویت حرفی

 از دین فرهنگ در جهت، . بدینتكيه نكند، نه معنی و مفهومی خواهد داشت و نه وجود و تأثيری

 فاقد د،خو مرگ از پس و مرگ و زندگی و زیان و سود به نسبت كه شود می یاد چيزی به انسان

، 88)مجلسی، ج .«و النشوراً و الحياةً و الموتاً و الضَرّاً نَفعاً لِنَفسه الیَملك» است؛ تأثير هرگونه

 در هستی آفریدگار امّا؛ است ممكنات تمام وصف كه، انسان صفت تنها نه، حرفی ( وجود339ص

 شریك آدمی اب را دیگری موجود هيچ آن در و برد می كار به ای ویژه تعبير انسان خصوص

 آن از و بود الهی روح از كه، بود خدا نزد تنها نه، انسان حقيقت، تعبير این براساس. كند نمی
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انسان،  به انسان تفسير، آملی دميد.) جوادی انسان در، داشت الهی ظهور و حضور كه واقعيتی

 (165ص

 حیات متألّهانه

 را اصل دو، متألّهانه حيات سوی به او فراخواندن و انسان سركشی از كاستن برای كریم قرآن

  اضطراب دیگری و ذاتی  وابستگی یكی كه دو این به هماره را او و كند می مطرح آدمی درباره

 همه خالصه و انسانی رسوم و حدود همه عصاره كریم قرآن نگاه در .سازد می متذكر، است واقعی

 حياتی صاحب، موجود انسان یعنی؛ «انهمتألّه حيات» از است عبارت، آدمی حقيقت در نهفته اسرار

 زندگی به تنها نه، پس؛ است گشته خدا حسنای اسمای مظهر و شده محو، حق اِلهيّت در كه است

، رو است. ازاین ساخته متبلور را خدا پربركت های نام از نامی، خود اندازه به كه، یافته دست حقيقی

 ربوبی اقدس ذات برابر در او عبودیت به را آدمی متألّهانه حيات توان می، مستقل تعریفی اساس بر

، آملی انجامد. ) جوادی نمی كاذب آزادی و رهایی به هرگز كه حقيقی عبودیتی هم آن؛ كرد معنا

 (28حيات حقيقی انسان در قرآن، ص

 روابط انسان

 با نانسا ارتباط -1: از عبارتند كه نمود تقسيم كلّی حوزه چهار به توان می را انسان روابط

 جهان با انسان ارتباط -4 و( ها انسان)دیگران با انسان ارتباط -3، خدا با انسان ارتباط -2، خویش

در  كه شوند می  تقسيم مختلف های بخش به و بوده اصولی بر مبتنی روابط این از كدام هر. طبيعت

 این مقاله به ارتباط انسان با خویش پرداخته خواهد شد.
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 شارتباط انسان با خوی

 .است «خود یا نفس»مسئله است گرفته قرار بسيار توجه مورد قرآن در كه اموری از یكی

 مبدأ شدة آفریده كه خودی. است گوناگون وجودی ابعاد و فطریات دارای كه خودی (105)مائده/

گيرد  قرار زمين روی بر خدا جانشين تواند می كه خودی .دارد او سوی به ره و است وجود

 مطرح را «خود یا نفس» نام به ای مسئله كه است قرآن شناسی انسان های گی ویژ از ینا .(30)بقره/

، سازد می مطرح «خودش» با را او رابطه، سازد مطرح دیگران با را انسان رابطه آنكه از قبل و ساخته

 این اگر و بود خواهند مطرح انسان برای دیگران و دیگری شود ساخته «خود»این اگر كه چرا

 .داشت نخواهد مفهومی و معنا وی برای دیگری، شود ویران «خود»

( الف اصل دو بر مبتنی «خویش با انسان ارتباط» در قرآنی فرهنگ در ایمانی زندگی سبك

 همچون اصولی شامل اصل دو این زیرمجموعه و بوده نفس پرورش( ب و نفس معرفت

 شود. می ر این مقاله پرداختهد آنها از برخی به كه باشد می... و خوداحيایی، خودآگاهی

 اصل اول: معرفت نفس

( ، در روایات، بر خودشناسی تأكيد فراوانی شده 105معرفت نفس یعنی خودشناسی)مائده/

( امام 32، ص2نماید.)مجلسی، ج راه شناخت خدا را معرفت نفس معرفی میاست: پيامبر اكرم

( 712ق، ص1410)تميمى آمدى،  داند. ها می نيز شناخت نفس را سودمندترین شناخت علی

ش، 1376كنند.) ليثى واسطى،  ایشان همچنين از معرفت نفس به عنوان باالترین سعادت یاد می

  كمعرفتك المعرفة» فرمایند:  در اهميت معرفت نفس می( همچنين امام محمد باقر497ص
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ق، 1404  ،شعبه حرانى ابن «. )هيچ شناختى همچون شناخت خویشتن خودت نيست ؛ بنفسك

 (286ص

 مراتب نفس -3-1-1

 ممكن و است لذت به نيل پی در نفس، است مشتعل نفس هوای كه هنگامی :امّاره نفس -1

 نفس. باشد نداشته پروایی نيز ضوابط پاگذاشتن زیر و حدود شكستن از كه باشد شيفته چنان است

 (53)یوسف/.شود می ناميده امّاره، حالت این در

 فرو او در هوی و رود می بين از نفس كشش، مقصود به آدمی نيل از پس :لوّامه نفس -2

، خودیابی این پی در و(؛ وجدان) یابد می را خود و افتد می تاب و تب از نفس بنابراین، نشيند می

. است خود مالمت، كار حاصل. بازیابد را خویش عمل های ناراستی، هوی فرمان از خارج تواند می

: است خور در را دیگری نام، كرده تن به كه ای تازه لباس اعتبار به، نفس حالت این در

  .(2)قيامت/(سرزنشگر)«لوّامه»

 توجّه. یابد توجه خدا به انسان كه كند می ظهور هنگامی نفس حالت سومين :مطمئنّه نفس -3

 نام ،نفس در اطمينانی و آرامش چنين ظهور با .آورد می پدید نفس در عميق آرامشی، خدا به یافتن

 و هستند گذرا هایی حالت، جلوه سه این از یك هر .(28است )رعد/ «مطمئنّه» نفس او شایسته

 صورت مكرّر طور به ها نقش تبدیل این، درآید ها جامه این از یكی به زمان هر آدمی نفس

)باقری،  .آید می در استوار وضعيت به گذرا شكل از، پذیرد صورت بيشتر كه نقشی هر و پذیرد می

 ( 19و18ش، ص1393
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آگاهی، خوداحيایی، مصادیق معرفت نفس عبارتند از خودنفس:  معرفت مصادیق -3-1-2

 ی و خود قضاوتی گر خود مشاهده

 خود آگاهی:

 و شناسد می خوبی به را خود انسانی هر یعنی؛ است خودآگاه موجودی قرآن دیدگاه از انسان

 انسان. خود بد كارهای از هم و است آگاه دخو خوب كارهای از هم؛ است كرده چه كه داند می

آشناست  خود عملكردهای به و بوده آگاه خویش باطن و خود از، دیگر هركس از بهتر خود

 كردن زنده و پرورش واسطه به خویش حقيقت بازیابی معنای به آگاهی خود. (15و14)قيامت/

 و هستی حقایق قلبی درك سپس و شده نهاده او وجود در كه است درونی و فطری استعدادهای

 فطرتاً آن به كه اوست آگاهی خود و بازیابی، انسان ذاتی جوهره و ذات، پس. الهی صفات و اسماء

بر اساس فرموده خداوند در قرآن، ( 308-304، ص2ش، ج1377)مطهری،  .ورزد می عشق و حبّ

« خدا فراموشی»ر اثر است كه د« خود فراموشی»آنچه با خودآگاهی منافات داشته و مانع آن بوده،

 فراموش را خدا انسان وقتى ( زیرا19)حشر/اَنْفُسَهُمْ...( هُمْفَاَنْسي نَ نَسُوا اهللَیكُونُوا كَالَّذتَ ال وَ):است

 نيز را دارد آن با مستقيم ارتباط انسان ذاتى صفات كه او علياى صفات و حسنى اسماى كرد

 خدا، نكند زنده و احيا خود در را آن و نباشد خود هیآگا خود دنبال به انسان اگر. كند مى فراموش

، 19)طباطبایی، ج .دشو می خارج بندگی و عبودیت از و زده گناهی هر به دست و كرده فراموش را

 امام علی، است آگاهی، غفلت خود مانع و خدا سوی به انسان سير موانع از ( یكی219ص

 با او آیات و خدا از غفلت (75ق، ص1410غفلت را گمراهی جان می دانند. )تميمى آمدى، 

  مَنْ  فَإِنَّهُ الْغَفْلَةَ وَ  إِیَّاكُمْ: » فرمایند در این خصوص میصادق امام؛ نيست سازگار، روح تهذیب
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 به را خویش ورزد غفلت كه هر، راستى به زیرا؛ بپرهيزید غفلت از؛ نَفْسِهِ عَنْ یَغْفُلُ فَإِنَّمَا  غَفَلَ

 ( 203ق، ص1406) ابن بابویه، («.اوست جان زیان به و)است  افكنده غفلت

 توجّه و بيداری: » است آمده یقظه معنای است در «ذكر» و «یقظه و بيداری»، زدایی راه غفلت

)مصطفوی،  «اجمالی صورت یا و كلی طور به یا نباشد كار در خواب و مرگ كه است این از اعم

مَا آنَسَكَ أَیُّهَا الْإِنْسَانُ بِهَلَكَةِ نَفْسِكَ أَ مَا مِنْ دَائِكَ بُلُولٌ » :فرمایند مینيز امام علی (261، ص14ج

چه چيز تو را به یَقَظَةٍ أَمَا تَرْحَمُ مِنْ نَفْسِكَ مَا تَرْحَمُ مِنْ غَيْرِكَ؛ ای انسان   أَمْ لَيْسَ لَكَ مِنْ نَوْمَتِكَ

چرا به همان صورتى كه  نيست؟ ا بيدارىهالكت خود واداشت؟ آیا دردت را درمان، و خوابت ر

 (483ش، ص1376ليثى واسطى، «.) نمایى؟ نمى رحم خود به كنى به دیگرى رحم مى

 خود احیایی:

گيرد و تألّه نيز اساس فطرت آدمی و عين حقيقت اوست؛  حيات انسان در تألّه او شكل می

و او را زنده ناميد؛ پس بازگشت  توان حياتی برای انسان تصور كرد رو، بدون خداخواهی نمی ازاین

حيات متألهانه انسان به توحيد اوست و اگر بينش توحيدی انسان بازستانده شود، آدمی حيات خود 

خداوند از كتاب الهی به ذكر و  .آید دهد و در فرهنگ جامع دین به شمار مردگان می را از دست می

)لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا وَ یَحِقَّ سازد:  مطرح می گونه كند و سپس فلسفه آن را این قرآن روشنگر یاد می

كریم آمده است تا زندگان را بيم دهد و با آن، قول و  یعنی قرآن (؛70)یس/(ینَالْقَوْلُ عَلَی الْكافِر

حجّت خدا بر كافران تمام و خشم و انتقام الهی نيز بر آنان روا گردد. دقت در این آیه، نشان 

-2های زنده پندپذیر.  انسان -1 را به دو دسته تقسيم كرده است: ها انسان دهد كه خداوند، می

بهره است و در  ؛ پس براساس این تقابل، هر كس كافر است، از حيات و زندگی بیناسپاسكافرانِ 
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، 17 ج، طباطبایی؛ 54ص، قرآن در اخالق است.)جوادی آملی، مراحل كریم، مرده فرهنگ قرآن

   (109ص

های زنده جوامع بشری را به حيات  ترین تعبيرها همين انسان ، قرآن كریم با دقيقبر همين اساس

مراد ( 24()انفال/...يكُمْیُحْي لِما دَعاكُمْ اِذا لِلرَّسُولِ وَ لِلهِ اسْتَجيبُوا ءامَنُوا ینَیا اَیُّهَا الَّذ) كند. دعوت می

ب آیه كسانی هستند كه از این از حيات در این آیه، حيات ظاهری و جسمانی نيست، زیرا مخاط

تر از زندگی یعنی حيات حقيقی  ظریف تر و از آیه معنایی دقيقبلكه منظور حيات برخوردارند. 

 انسان بر مبنای اندیشه و ایمان به خداست كه در جهت هدف منطقی و متعالی قرار گرفته است.

عمل صالح ميسور و مقدور  تحصيل این حقيقت جز از راه علم، ایمان و( 45ص، 9 ج، )طباطبایی

مَنْ عَمِلَ )ای است كه خداوند مؤمنان را بدان وعده داده است:  كسی نيست و این همان حيات طيبه

در عبارت ؛  (97()نحل/طَيِّـبَةً... حَيوةً ۥفَلَـنُحْيِيَنَّهُ مُؤْمِنٌ هُوَ وَ اُنْـثی اَوْ ذَكَرٍ مِنْ لِحًاصا

(حيات، به معناى جان انداختن در چيز و افاضه حيات به آن است،  طَيِّـبَةًحَيوةً ۥفَلَـنُحْيِيَنَّهُشریفه)

پس این عبارت با صراحت لفظش داللت دارد بر اینكه خداى تعالى مؤمنى را كه عمل صالح كند 

كند و مقصود این نيست كه حياتش  به حيات جدیدى غير آن حياتى كه به دیگران نيز داده زنده مى

كند كه اصل حيات همان حيات  ، مثالً حيات خبيث او را مبدل به حيات طيبى مىدهد را تغيير مى

ما حيات او را »عمومى باشد و صفتش را تغيير دهد، زیرا اگر مقصود این بود كافى بود كه بفرماید:

، )طباطبایی سازیم. طور نفرمود، بلكه فرمود: ما او را به حياتى طيب زنده مى ولى این« كنيم طيب مى

  (341ص، 12 ج
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 خود مشاهده گری:

اش، همواره باید نسبت به  انسان برای بازگشت به خویشتن خویش و شناخت گوهر وجودی

ها آگاهی یافته و مراقب آنها باشد. این حالت  حاالت، افكار و احساسات خود توجه داشته و به آن

علمای اخالق با توجه به مراقبه همواره باید در انسان وجود داشته باشد. در اهميت این موضوع 

 بِما خَبيرٌ اهللَ اِنَّ اهللَ وَاتَّقُوا لِغَدٍ قَدَّمَتْ ما نَفْسٌ وَلْتَنْظُرْ اهللَ اتَّقُوا ءامَنُوا الَّذینَ اَیُّهَایا آیه شریفه )

، 22ش، ج1377دانند.)مطهری،  میمادر همه مسائل اخالقى را  «مراقبه»(، 18( )حشر/تَعْمَلُونَ

متوجه و ملتفت خود بودن در جميع  » :نویسد میدر تعریف مراقبه  بحرالعلومسيد  (760ص

( در 150ق، ص 1425)بحرالعلوم، « احوال، تا از آنچه بدان عازم شده و عهد كرده تخلّف نكند.

فقالَ له: یا رسولَ  إنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبیَّ » :در اهميت مراقبه آمده است صادقحدیثی از امام 

إن أَنا أَوصَيْتُكَ؟ حتّى قال له ذلك ثالثاً و فی   هِ أَوْصنی، فقال له رسولُ اللَّه: فهل أَنت مُسْتَوصٍاللَّ

كُلِّها یقول له الرَّجلُ: نعم یا رسولَ اللَّهِ. فقال له رسولُ اللَّهِ: فإنِّی أوصيكَ إذا أنْتَ هَمَمْتَ بِأمرٍ فَتدبَّرْ 

آمد و عرض كرد:  مردی به خدمت پيامبرضه و إن یَكُ غَيّاً فانتَهِ عنه؛ عاقِبَتَهُ فَإن یَكُ رُشداً فَام

سه بار به او فرمودند: اگر من تو را سفارش كنم،  ای رسول خدا، به من سفارشی بفرمایيد؟ پيامبر

سفارش  فرمود: رپذیری؟ در هر بار آن مرد جواب داد: بله ای رسول خدا، سپس پيامب را می آن

است كه اگر بر انجام كاری همت گماشتی، در عاقبت آن اندیشه كن، پس اگر من به تو این 

«.) سرانجام آن كار خوب بود آن را انجام بده و اگر سرانجام آن ناشایست بود از آن دوری گزین

 (150ص، 8ج، كلينى

قبل از ی مراقبه است، منته شبخواهد خودش را تربيت كند، اولين شرط انساناز نظر اسالم اگر 

(؛ امام خمينی در معنای مشارطه 760، ص22ش، ج1377)مطهری،  است« مشارطه»مراقبه 
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مشارطه آن است كه در اوّل روز مثالً )انسان(با خود شرط كند كه امروز بر خالف » فرماید:  می

فرموده خداوند تبارك و تعالى رفتار نكند. و این مطلب را تصميم بگيرد. و معلوم است یك روز 

تواند به آسانى از عهده برآید. تو عازم شو و شرط  ن امرى است خيلى سهل، انسان مىخالف نكرد

كن و تجربه نما ببين چقدر سهل است. ممكن است شيطان و جنود آن ملعون بر تو این امر را 

بزرگ نمایش دهند، ولى این از تلبيسات آن ملعون است، او را از روى واقع و قلب لعن كن، و 

خمينی، «)ا از قلب بيرون كن، و یك روز تجربه كن، آن وقت تصدیق خواهى كرد.اوهام باطله ر

خواهد با كسی  ( همچنين در معنای مشارطه آمده است، هر كس در تجارت می9ش، ص 1387

كند؛ در مسير خودشناسی و خودسازی نيز همان شروط و  شریك شود با او شرط و شروط می

آن شریك مالى هنوز معلوم نشده، و خيانت نفس كراراً و بلكه بيشتر مطرح است چرا كه خيانت 

 (19ش، ص 1361بهارى همدانى، ) مراراً واضح و هویدا گردیده است.

 خود قضاوتی:

، اهل اهل خودشناسی و خودسازی استمطرح است. انسانی كه « محاسبه»، هدر كنار مراقب

زِنُوا   عبادَ اللَّهِ»فرماید:  میمام علیكند؛ ا حساب است و اعمال ثبت شده خود را حسابرسی می

بندگان خدا! خود را آزمایش و امتحان  مِن قَبلِ أن تُوزَنُوا و حاسِبُوها مِن قَبلِ أن تُحاسَبُوا؛  أنفُسَكُم

كنيد و در ترازوى حق و حقيقت بسنجيد، قبل از این كه شما را در ميزان قيامت بسنجند و به 

( 123، ص90شریف الرضی، خطبه«.)حساب شما برسند حساب خود برسيد قبل از این كه به

روز خود را براى رسيدن به حساب خود معيّن  محاسبه عبارت است از آنكه )انسان( وقتى از شبانه

نماید. از مبدأ وقت سابق تا این وقت را مالحظه نماید كه در آنچه بر آن عازم شده با سایر احكام 

 (151ق، ص 1425اشد خيانتى كرده یا نه. )بحرالعلوم، الزمه، آیا عامل او كه بدن یا نفس ب
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 به بنگرد و كند بررسی را خود روزه یك رفتار روز، پایان بایست در انسان می در محاسبه، 

 به كه برد پی بررسی از پس اگر. نه یا كرده عمل است بوده او عهده بر كه واجباتی و الهی وظایف

 گوید سپاس را خداوند بوده، شرع موازین طبق بر او انهروز رفتار و است كرده عمل الهی وظایف

 آن پاس به و است الهی توفيق به وظایف انجام چون كرد؛ عنایت او به را وظایف انجام توفيق كه

 ادامه را صحيح و سالم مسير همان روزها، دیگر در كند سعی همچنين. آورد جابه شكر باید توفيق

 انحراف و لغزش به و است داده انجام ناقص را آنها یا نكرده، عمل الهی وظایف به اگر اما. دهد

 در و كند جبران را هاكاستی نافله، نمازهای بخصوص و مستحبات انجام با كند سعی گردیده، مبتال

 تا كند، استغفار و كند سرزنش را خویشتن خداوند، معصيت انجام و الهی وظایف ترك برابر

 توصيه اصحابشان بيت: به اهل كه است ایمحاسبه همان رد. ایندرگذ گناهانش از متعال خداوند

) .اندكرده سفارش بدان را دیگراناطهار ائمه دستورات اساس بر اخالق علمای و اندكرده

 امام نفس، تهذیب در محاسبه اهميت و نقش به ( نظر370-369، ج اول، ص مصباح یزدی،ره توشه

 حَمِدَ وَ اللّهَ استَزادَ خَيْراً عَمِلَ فَإن یَومٍ كُلِّ فی نفسه یُحاسِب ملَ مَن منّا ليس» :فرمایندمی كاظم

 را خود حساب روز هر كه كسی نيست ما ؛ ازإلَيه تاب و مِنه استَغْفَرَاللّهَ شَرّاً عَمِلَ إن و عَلَيه اللّهَ

خدا را بر  و كند طلب را خير اعمال شدن زیاد خداوند از داده، انجام نيكی عمل اگر پس نرسد،

 و بخواهد آمرزش خداوند از شده مرتكب بدی كار و گناه اگر )انجام( آن عمل خير سپاس گوید و

 (243ق، ص 1413) مفيد، «كند بازگشت او سوی به

اَوْ تُخْفُوهُ یُحاسِبْكُمْ  اَنْفُسِكُمْ ی)...وَ اِنْ تُبْدُوا ما فدهد:  قرآن كریم درباره محاسبه چنين هشدار می

و اگر آنچه در دلهاى خود دارید، آشكار یا پنهان كنيد، خداوند شما را به آن ؛ (284)بقره/(...هللُبِهِ ا

 كند. محاسبه مى
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 اصل دوم: پرورش نفس

در ارتباط انسان با خویش، معرفت نفس و پرورش نفس الزم و ملزوم یكدیگرند؛ معرفت  

است. در اهميت پرورش )تزكيه(  شرط الزم و پرورش)تزكيه(شرط كافی برای رشد و كمال انسان

( معرفی 2تزكيه انسانها )جمعه/ نفس همين بس كه در قرآن كریم هدف از بعثت پيامبر اكرم

بدین معناست كه ایشان را به نموى صالح رشد تزكيه انسانها توسط پيامبر اكرم شده است.

يت خود به كمال برسند، و دهد، اخالق فاضله و اعمال صالحه را عادتشان كند، در نتيجه در انسان

حالشان در دنيا و آخرت استقامت یابد، سعادتمند زندگى كنند، و سعادتمند بميرند.) طباطبایى، ج 

برای پرورش انسان، چيزی مهمتر از توجّه مستمر، به دل؛ یعنی معرفت، مراقبت و ( 447، ص 19

كه ارزش جان آدمی به  داند محاسبت نفس نيست. كسی كه حقيقت و ارزش خود را بشناسد، می

، و آن كس «دل»است نه « گِل»معارف الهی است. دلی كه معرفت خدا و اوليای او در آن نيست، 

 (214)جوادی آملی، مراحل اخالق در قرآن، ص كه دارای چنين گوهری نباشد، انسان نيست.

نفس عبارتند از خودآغازگری،  مصادیق پرورشنفس :  پرورش مصادیق -3-2-1

 ظتی، خودشكوفایی و خودفرارویخودحفا

 خودآغازگری:

(، لذا باید 93)نحل/ انسان مسئول سرنوشت و اعمال خود بوده و مورد سؤال واقع خواهد شد

شود و اگر انسان آغازگر  در زندگی خود تغيير مثبت ایجاد كند و این تغيير ابتدا از خود او آغاز می

جا  ( اما اكثر مشكالت از این11آورد.)رعد/ وجود نمیتغيير در خود نباشد خداوند در او تغييری به 

كه اصالح و تزكيه را از خود آغاز كند، سعی در اصالح و  جای این شوند كه انسان به شروع می
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)اَتَاْمُرُونَ النّـاسَ بِالْبِرِّ  تزكيه دیگران دارد. در آیات مختلف نسبت به این موضوع تأكيد شده است:

 امَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ماالءنَ ییااَیُّهَا الَّذ(؛ )44بقره/()تَعْقِلُونَ اَفَالكُمْ وَ اَنْـتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ وَ تَنْسَوْنَ اَنْفُسَ

اند.)شریف  نيز اصالح نفس را مقدم بر اصالح دیگران دانسته ( امام علی2)صف/تَفْعَلُونَ(

وَ أمَّا حَقُّ » د:نفرمای میس نف در خصوص حقامام سجاد( همچنين 480، ص 73حكمت الرضی،

و اما حق نفس خودت بر تو این است كه او را به تمامى ؛  طَاعَة اللَّه  تَستَوفيها فی  فَأن  عَلَيكَ  نَفسِكَ

 (12ق، ص 1421، على بن حسين«.)بردارى خدا گمارى فرمان به

 خودحفاظتی: 

 ذاتی كرامت بر عالوه انسان كه دهد می نشان( 13/حجرات)(...كُمْياَتْق )...اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اهللِ آیه

 اختياری اعمال به  اكتسابی، كرامت. یابد دست اكتسابی كرامت به نمودن  پيشه تقوا با تواند می

  .شود می  ميسر شایسته اعمال و ایمان تقوا، با و است وابسته انسان

ای داشته  اظت از آن اهتمام ویژهانسان وقتی پی به كرامت ذاتی خود برد باید نسبت به حف

تقوا را كليد درستی و اندوخته روز قيامت معرفی  ( موالی متقيان علی13باشد)حجرات/

بِها  نَجاةٌ من كُلّ هَلَكة لّ مَلَكةٍ وعِتقٌ من كُ عاد ومَ سَدادٍ و ذخيرةُ مفتاحُ فانّ تقوی اهللِ»كنند:  می

تقوا كليد درستى و اندوخته روز قيامت است، آزادى نَالُ الرَّغائِبُ؛ یَنجَحُ الطَّالبُ و یَنجُو الهارِبُ و تُ

رسد و  است از قيد هر رقّيت، نجات است از هر بدبختى. به وسيله تقوا انسان به هدف خویش مى

، ص 230)شریف الرضی، خطبه «.گردد كند و به آرزوهاى خویش نائل مى از دشمن نجات پيدا مى

351) 

خود را آزمایش و امتحان كنيد قبل د: وفرم بگر خویش است، چنان كه علیانسان با تقوا حسا

انسان با تقوا از  (123، ص 90)شریف الرضی، خطبه  «.ميزان قيامت بسنجنداز این كه شما را در 



              

48 

 

 

چنان دید توحيدی برخوردار است كه اگر شيطان بخواهد كمترین تماس را با جان او برقراركند 

 مِنَ ئِفٌمَسَّهُمْ طااِذا  اتَّقَوْا ینَ)اِنَّ الَّذدر آیه شریفه  كند. فهمد و او را طرد می فوراً بيدار شده می

آن شيطانى است كه « الشَّيْطانِ مِنَ ئِفٌطا»(؛ 201/ اعراف)( مُبْصِرُونَ هُمْ فَاِذا تَذَكَّرُوا الشَّيْطانِ

را وارد قلب كند یا آن  اى پيدا كرده وسوسه خود كند تا رخنه پيرامون قلب آدمى طواف مى

چرخد تا راهى به قلب باز كرده وارد شود. اما پرهيزكاران  اى است كه در حول قلب مى وسوسه

افتند كه پروردگارشان خداوند است كه مالك  شود به یاد این مى وقتى شيطان طائف نزدیكشان مى

مراجعه نموده و  خود او و مربى ایشان است، و همه امور ایشان بدست او است پس چه بهتر كه به

، خداوند هم شر آن شيطان را از ایشان دفع نموده و پرده غفلت را از ایشان بر طرف به او پناه ببرند

 (381، ص8)طباطبایی، ج شوند. سازد، ناگهان بينا مى مى

سوال نِ...(يْطانَ الشَّمِ طائِفٌ مَسَّهُمْ اِذا اتَّقَوْا ینَاِنَّ الَّذ)از آیه  در حدیثی از امام صادق 

اى است كه قصد گناه  ؛ آن بنده  یَتَذَكَّرُ فَيُمْسِكُ  ثُمَ  بِالذَّنْبِ  هُوَ الْعَبْدُ یَهُمُ»شد، حضرت فرمودند:

 (40، ص6ج مجلسى، ) «.شود  كند سپس خدا را یاد آورده از گناه منصرف مى مى

 خودشکوفایی:

ه نفس خود و با درك كرامت و مسئوليتش، انسان با معرفت نفس و آگاهی از استعدادهای بالقو

یابد تا نسبت به فعليت  پی به جایگاه اصلی و مطلوب خود در جهان هستی برده و انگيزه می

 كه دارد وجود انسان درون در بخشيدن به استعدادهای بالقوه نفس تالش كند. استعدادهایی

 تمایالتِ این ماهيت. دارد ستگیب انسان خود فعاليت به ها،آن درآمدن فعليت به و شدن شكوفا

 و بروز او در هاميل این ندهد، انجام كاری هاآن مورد در خود انسان، اگر كه است ایگونهبه فطری

افراد خودشكوفا كریم  ( قرآن28اسالمی ، ص عرفان جستجوی ) مصباح یزدی، در. .كندنمی ظهور
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خواند و  رساندند، رستگاران جهان میو آنها را كه روح خود را بر اثر پاالیش به شكوفایی 

در تفسير این آیه گفته شده: دین، یعنى تسليم خدا ؛ (9)شمس/(هايزَك)قَدْ اَفْـلَحَ مَنْ فرماید:  می

خواهد كه فطرى نفس خود ما است، پس آراستن نفس به تقوا، تزكيه نفس  شدن در آنچه از ما مى

، 20.)طباطبایی، ج  تر شدن آن، و بقاى آن استو تربيت آن به تربيتى صالح است، كه مایه زیاد

خودشكوفایی، یعنی رسيدن به تعالی روح كه نشانه سالمت و رشد انسان و عامل برتری ( 298ص

ليس العلمُ فی » نيز در این باره نقل است:از امام صادق روحی او از دیگر موجودات است.

، تَخلَّقوا بأخالق  قُلُوبكم  فی  مَكنون  مَخزُون  ، بلالسماءِ فَينزل عليكم، و ال فِی األرضِ فيصعد إليكم

علم در آسمان نيست تا بر شما فرود آید و در دل زمين نيست تا برای شما از دل اللّه یظهر لكم؛ 

خاك برآید، بلكه در اندرون دل های شما پنهان است. اخالق خدایی را به خود بگيرید تا برای 

نوعی از دانش نيز وجود  ( براساس این حدیث328، ص 1تيانى، ج ) سليمانى آش.«شما آشكار شود

ای، از نهاد  دارد كه تنها بر اثر خودشكوفایی برآمده از آراستگی به اخالق خدایی، چون سرچشمه

 كند. جوشد و او را سيراب می آدمی می

 خودفراروی:

ندگی دنيوی است. تر از محدوده زشود كه آدمی بيش از استعدادهاى عظيم انسان فهميده می

انسان براى این زندگى محدود به این همه استعداد نياز نداشت، همان غرایز فردى و اجتماعى 

از عظمت استعدادهاى انسان، ادامه او را  براى رفاه و نظم و عدالت زندگى دنيوی كافى بودند.

ه خواهد داشت و نهایت ادام نهایت سرمایه برخوردار است، پس بى یابيم و چون انسان از بى مى

 ،(والعصر سوره تفسير)رشد حائرى، نهایت راه باید استعدادهایش را بارور كند.) صفایى براى این بى

طور كه جنين در رَحِم مادر  ( استعدادهاى اضافى انسان نمایانگر ادامه او هستند؛ همان32-31ص
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ى احتياج ندارد. بنابراین ندارد و به جز جفتش به چيز دیگر  احتياج به دست و پا و گوش و بينی

اى  استعدادهاى اضافى جنين در رحم مادر، نمایانگر ادامه جنين هستند و دليل بر وجود یك مرحله

ها و پاها نيرو  ها زمان الزم است تا دست افتند و حتى مدّت كه در آنجا این استعدادها به جریان مى

رایش تهيه كنند تا بتواند در آن مرحله به بگيرند و تازه پس از اینكه نيرو گرفت، باید ابزارى ب

زندگى خودش ادامه دهد. پس آنچه در محيط رحم، حيات طفل به آن وابسته بود جفتش بود، كه 

ولى اگر  افتد. كنند و آنچه هم كه در آنجا راكد مانده بود، در اینجا به جریان مى آن را زیر خاك مى

كند و از نوع استعدادها  دامه خودش را كشف مىانسان به آگاهى برسد، از همين استعدادها ا

هایى كه خودشان را شناختند و  بعد كشف كند. انسان  اش را در مرحله تواند نوع زندگى مى

توانند كيفيت زندگى بعدشان را  استعدادهاى عظيم خودشان را دیدند، از نوع استعدادهایشان مى

 ا)كَلّاز رؤیت برسند كه آن طرف را هم ببينند؛ حدس بزنند و مراحل بعدشان را ببينند و به حدّى 

معاد از منظر (صفایى حائرى، حيات برتر( )6-5)تكاثر/(يمَ*لَتَرَوُنَّ الْجَحالْيَقينِ عِلْمَ تَعْلَمُونَ لَوْ

یا به ( 50)ذاریات/...(اهللِ اِلَی ا)فَفِرُّوخدای سبحان به ما دستور می دهد: ( 28-26ص ،(قرآن

« تبتُّل»و برای این كه این  (8)مزمل/(يلًابْتـتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَوَ  رَبِّكَ اسْمَ وَاذْكُرِ)كند: خطاب می  پيغمبر

 ــًااَشَدُّ وَطْ یَلَّيْلِ هِال ناشِئَةَ اِنَّ)و كمال انقطاع، حاصل شود مقدّمات را فراهم كرده و فرموده است: 

ها استوارتر  تر و گام ها در آن محكم ی دارد؛ حرفداری عالم خاصّ ؛ شب زنده(6)مزمل/(يلًاوَ اَقْوَمُ ق

و در شب چون ( 7)مزمل/ (طَویلًا سَبْحًا رِالنَّها فِی لَكَ اِنَّاست؛ انسان در روز، مشاغل زیادی دارد: )

تر  مانعی نيست آرام است. وقتی آرام شد مطالب را بهتر درك كرده، آنها را با خدای خود صحيح

وَ  رَبِّكَ اسْمَ وَاذْكُرِدستور می دهد: )  چنين فضایی خدا به رسول اكرمگذارد. در  در ميان می

آیه، نشانه آن است كه نه تنها انقطاع عبد بلكه كمال انقطاع این تأكيد در ( 8)مزمل/(يلًابْتـتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَ
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ات مناج»چنانكه در  (390-388)جوادی آملی، مراحل اخالق در قرآن، ص او مطلوب خداست؛

إلَيك؛ خدایا كمال   االنقطاعِ  إلهی هَب لی كمال »به عنوان مطلوبی الهی از آن یاد شده: « شعبانيّه

  (.687)ابن طاووس، ص«جدایی از مخلوقات را، برای رسيدن به خودت به من ارزانی كن

 نتیجه

 آید:از آنچه گفته شد، نتائج ذیل بدست می

. است موضوعی و  حادثه، شخص هر با رقراركردنب رابطه و  مواجهه روش، زندگی سبك -1

 هر با فرد  مواجهه روش و شيوه ایمانی زندگی سبك و زندگی سبك با است برابر مواجهه نوع

 به دهنده سوق و و روائی بوده قرآنی های آموزه و تعاليم اساس بر، موضوعی و  حادثه، شخص

 .باشد می طيبه حيات

بخش: با خویش، خدا، دیگران)انسانها( و جهان  4تباطش در انسان موجودی ربطی بوده و ار -2

شود و در هر بخش دارای وظایف و حقوق متقابل است. انسان به عنوان عبد  طبيعت مشخص می

ها( نتيجه و فرع ها )و مسئوليتخداوند، تنها یك رابطه )و مسئوليت( حقيقی دارد و سایر رابطه

هر ارتباط قابل فرض با دیگری، مسئوليتی دارد كه حق  مسئوليت الهی اوست. پس انسان در ازاء

 آن را باید كشف و اداء كند.

 معرفت( الف اصل دو بر ارتباط انسان با خویش در سبك زندگی ایمانی در فرهنگ قرآنی مبتنی

آگاهی، خود همچون اصولی شامل اصل دو این زیرمجموعه و بوده نفس پرورش( ب و نفس

ی و خود قضاوتی، خودآغازگری، خودحفاظتی، خودشكوفایی و گر خوداحيایی، خود مشاهده

 باشد. خودفراروی می
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 .مدرسهو هفتم،  چاپ سی  ش،1393باقری، خسرو، نگاهی دوباره به تربيت اسالمی)جلد اول(، تهران،

ق ، چاپ هفتم، عالمه 1425مشهد،  رساله سير و سلوك منسوب به بحرالعلوم،  م، محمدمهدى بن مرتضى، بحرالعلو

 طباطبایى

 .نورفاطمه چاپ دوم،ش، 1361 المتقين، تهران، ةبهارى همدانى، محمد بن محمد، تذكر

ق، چاپ 1410قم، ، تميمى آمدى، عبدالواحد بن محمد، غررالحكم و دررالكلم، محقق/مصحح: رجائى، سيد مهدى

 . دارالكتاب اإلسالمیدوم، 

ش، چاپ پنجم، مركز نشر 1389جوادی آملی، عبداهلل، تفسير انسان به انسان، محقق: الهی زاده، محمد حسين، قم، 

 اِسراء

ش، چاپ دوم، مركز نشر 1384دین، غالمعلی، قم،  جوادی آملی، عبداهلل، حيات حقيقی انسان در قرآن، محقق: امين

 اِسراء

 ش، چاپ هفتم، مركز نشر اِسراء1386جوادی آملی، عبداهلل، مراحل اخالق در قرآن، محقق: اسالمی، علی، قم،

ش، چاپ بيستم، موسسه تنظيم و نشر آثار امام 1387خمينى، روح اهلل، شرح چهل حدیث) اربعين حدیث(، قم، 

 خمينى

، چاپ اول،  ش1387، قم،  در شرح احادیثى از كافى، مجموعه رسائل  سليمانى آشتيانى، مهدى و درایتى، محمد حسين

 دارالحدیث.

 . ق، چاپ اول، هجرت1414، قم،  ، نهج البالغه، محقق/مصحح: صالح، صبحی شریف الرضی، محمد بن حسين
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 آفتاب توسعه، چاپ اول، ش1392شریفی، احمدحسين، سبك زندگی اسالمی ایرانی، تهران، 

 ش، چاپ بيست و پنجم، نشر ویرایش.1392های شخصيت، تهران،  ن، نظریهسيدنی ال ،شولتز، دوان پی؛ شولتز

 القدر هچاپ اول، ليل ش،1390قم، ،(معاد از منظر قرآن(صفایى حائرى، على، حيات برتر

 القدر هليل، ، چاپ پانزدهم،ش1381قم،  ،(تفسير سوره والعصر)صفایى حائرى، على، رشد

 للمطبوعات ق، چاپ دوم، مؤسسه األعلمی1390 ج(، بيروت،20القرآن)طباطبایی، محمدحسين، الميزان فی تفسير 

 الهدى ق، چاپ دوم،1421، تهران،الحقوق لإلمام زین العابدین هرسال،امام چهارم، على بن حسين

 ش، چاپ اول، راه رشد.1389فرهنگ فارسی، تهران، حسن، ، عميد

مركز چاپ اول،  ش،1392ای(، قم،  ا رویكرد رسانههای اسالمی)ب فاضل قانع، حميد، سبك زندگی بر اساس آموزه

 های اسالمی صدا و سيما پژوهش

 چاپ سوم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  ش،1392كاویانی، محمد، سبك زندگی اسالمی و ابزار سنجش آن، قم، 

، چاپ  ق1407تهران،  ج(، محقق/مصحح: غفارى على اكبر و آخوندى، محمد، 8كلينى، محمد بن یعقوب، الكافی)

 چهارم، دار الكتب اإلسالميه

، چاپ    ش1376، قم،   بيرجندى، حسين ليثى واسطى، على بن محمد، عيون الحكم و المواعظ، محقق/مصحح: حسنى

 اول، دارالحدیث

 دار إحياء التراث العربی ق، چاپ دوم،1403ج(، بيروت، 110)بحار األنوار، مجلسى، محمد باقر

 چاپ اول، دارالفكر. تا، ، بیبيروتج(، 20تاج العروس من جواهر القاموس) د،مرتضى زبيدى، محمد بن محم

ش، چاپ چهارم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 1390اسالمی، قم،  عرفان جستجوی مصباح یزدی، محمد تقی، در

 خمينی.

 نی، چاپ ششم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خميش1391ج(، قم،2توشه) مصباح یزدی، محمد تقی، ره

 تا، چاپ سوم، دار الكتب العلميه ج(، بيروت، بی14، التحقيق فى كلمات القرآن الكریم) مصطفوى، حسن

 ش، چاپ هشتم، صدرا1377ج(، قم، 27)مجموعه آثارمطهری، مرتضی، 

ق، چاپ 1413مفيد، محمد بن محمد، اإلختصاص، محقق/مصحح: غفارى، على اكبر و محرمى زرندى، محمود، قم، 

 تمر العالمى اللفيه الشيخ المفيداول، المو

دانشگاه امام صادق، چاپ پنجم، ش1393مهدوی كنی، محمدسعيد، دین و سبك زندگی، تهران، 
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 ی توحیدیزن در اسالم، رکن هسته خانواده
 1اسماء حميدان پور  

 2طاهره سادات طباطبایی امين

 27/10/96 تاریخ دریافت

  55 -73 صص                                                                                 15/12/97تاریخ پذیرش 

 چکیده

 سرنوشت تعیین ای از جمال خود را در زن به تجلی آورده است. او درحق تعالی جلوه

 همسرش و فرزندان بر ارماندگ شی که داشته باشد، تأثیرمنِ هرگونه و دارد اساسی نقش ،جامعه

و  رائه کردهته از زن و نقش او اخواهد گذاشت. برخالف تعریفی که فرهنگ ظلمانی مدرنی

، زن مسلمان گرفته نادیده داشته باشداید بهستی  نظام باید در زن مهمی را که اینکه جایگاه

و از خودگذشتگی و پاسخ بیند و با انجام تکالیف خانواده می توحیدی خود را فانی در هستة

خدمت  شدنمحجوب  .نمایدجو میوجست آن در را خود به تمنیات همسر و فرزندان، هویت

 ی است. گمشده غربی فرهنگ  ی زن به خانواده در برابر کسب درآمد اقتصادی از شاخصه

در . است بندگی وحر داشتن ،آن داشتنبرپا عامل و است توحیدی یهخانواد معاصر جهان

 .است آن اعضای یافتن سکنی رمز این و است حاکم که خداست توحیدی یخانواده

 داری.ی توحیدی، قدرت، مدرنیته، سرمایهها: زن، مرد، خانوادهکلید واژه

                                                 
 as7.arsh@yahoo.comتهران قرآن فنون و علوم تفسير قرآن دانشكده ارشد كارشناسی دانشجوی1
 tabatabaei.amin@gmail.comاستادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن كریم 2
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 مقدمه

 مسير كمال به رسيدن برای موجودی هر و است كمال به رسيدن خلقت انسان، و ایجاد از هدف

 این طی در دو هر كه دارد مرد و زن جنس دو انسان،. برسد لقاءاهلل به تا كندمی یط را خود خاص

 در كمال آنان مسير دارند، جنسی و جسمی بعد در كه تفاوتی علت به ولی هستند یكسان مسير

 نيست، و این موضوع نياز به بررسی دارد. یكسان موارد بعضی

 مدرنيته فرهنگ تعریف تا باشد داشته زن وجود از درستی باید تعریف دوران جدید، شرایط در

ایجاد كرده  مشكالتی چه خانواده برای مدرنيته تاریك فرهنگ دید نشود. باید غالب او بر زن، از

 هایآموزه بازگرداندن و آن از عبور به منجر تواندمی طریق چه از خانواده كردن احياء و است

ی توحيدی زندگی را برای تشكيل یك خانواده در شود و دین اسالم چه سبكی خانواده فطری به

 پيشنهاد داده است.

در خانواده شده  «خدمت» در جامعه جایگزین زیبایی «قدرت»در نگاه فمنيستی به زن، كسب 

نيز اشتغال زنان، به عنوان یكی از عوامل موثر  "زن، قدرت و خانواده"است. چنانكه كه در مقاله 

باقر ساروخانی، زن، قدرت و  )هرم قدرت در خانواده عنوان شده است.در ارتقاء جایگاه زنان در 

باید  كه است دقيقی نكات این نكته از (.50تا29، از صفحه 12زن در توسعه و سياس ، شماره"خانواده، مجله

 به آن پرداخته شود و نقطه نظر مخالف با آن بررسی شود. 

 در زن ماهيت بررسی و تحليل به یاكتابخانه بنيادی روش از استفاده با نگارنده پژوهش این در

 و قرآن به توجه با را خود حقيقی جایگاه در او حضور چگونگی و پرداخته توحيدی ی خانواده

های زیر است: ماهيت زن است و به دنبال پاسخ دادن به پرسش داده قرار مطالعه مورد روایات

است؟ از نظر اسالم زن چه  داشته خانواده و زن روی بر اثری چه جدید دنيای و چيست؟ مدرنيته
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جایگاهی در خانواده دارد؟ اشتغال و كسب درآمد اقتصادی برای زن قدرت و ارزش به حساب 

 توحيدی ییك خانواده گيریشكل در دنتوانمی زن و مرد چگونه آید یا خدمت در خانواده؟می

 د؟ نباش اثرگزار

 . هویت زن1

 گم چيز همه آن ظلمات در كه آورده پدید انسان معاصر برای را دیجدی عالَم مدرنيته، فرهنگ

 به دیگری معنی نيز زن آن تبع به و دارد خود از دیگری تعریف انسان جدید، دنيای است. در شده

 ماند نمی باقی گذشته های نگاه با نشود؛ فراهم او با ارتباط برای مناسبی یزمينه اگر كه گرفته خود

 الجنّة" اند:فرموده ركه پيامب است حالی در این و شود،می و جامعه نوادهخا بحران موجب و

 جامعه مادرانِ اگر و ]است مادران پای زیر بهشت[( 41: 1361)قضایی،  "األمّهات اقدام تحت

 به غایت خلقت خود برسد تواندمی مرد نه كه شودمی تبدیل جهنمی به جامعه نكنند؛ عمل درست

 .زن نه و

 بشر جستجو خودبنيادی یا امانيسم در باید را مدرنيتـه دورة در خانـواده فروریختن ی ریشه

 حقوق با رابطه در را الهی دستورات جایگاه نشناسد درست را خود وجودی افق انسان اگر .كرد

 شناسد و نگاه درستی به ماهيت زن ندارد. نمی مرد و زن

 است شده آفریده مرد كه شده آفریده وهریگ همان از جسمی و روحی بعد در قرآن نگاه در زن

 خَلَقَكمُ الَّذِى رَبَّكُمُ اتَّقُواْ النَّاسُ یَأَیهَّا " :فرماید می قرآن .یكسانند ماهيت و گوهر در جنس دو هر و

 از! مردم اى[( 1)نساء/ "نِسَاءً وَ كَثِيرًا رِجَالًا مِنهَا بَثَّ وَ زَوْجَهَا مِنهَا خَلَقَ وَ وَاحِدَةٍ نَّفْسٍ مِّن

 را او همسر و آفرید؛ انسان یك از را شما همه كه كسى همان! بپرهيزید پروردگارتان( مخالفت)

ولی  ] ساخت منتشر( زمين روى در) فراوانى زنان و مردان دو، آن از و كرد؛ خلق او جنس از( نيز)

 فعلی اوصاف از كه خلقت زیرا است؛ االهی های نام از نامی مظهر موجودی در عين حال هر
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، 1387گوناگون )جوادی آملی:  های مخلوق چهره در خالق تجلی از است عبارت است خداوند

 با هماهنگ موضوع این كه است شده نهاده خاصی ظرافت و لطافت اساس بر زنان (. ماهيت21

 این است محبت و مهر كانون زنان . لطافترودهایی ست كه از وی انتظار میمنزلت او و مسئوليت

 (.353، 1374است )مكارم شيرازی:  زن مقام به نسبت ارزشی، و مثبت نگرش نوعی خود

توحيدی و حقيقی خود دست  آفرین است. در صورتی كه به جایگاهزن در اسالم موجودی نقش

هایی)همسر و فرزندان( را بپروراند كه شایستگی خليفه اهلل شدن تواند در دامن خود انسانیابد می

 بزرگ خود دامن در را شجاع مردان زنها"را داشته باشند و این هدف رسالت پيامبران است. 

 اگر. است سازی انسان زنها ظيفهو. سازند انسان نيز زنها و است، ساز انسان كریم قرآن. كنند می

 شكست شد، خواهند مبدل انحطاط و شكست به ملتها بشود، گرفته ملتها از ساز انسان زنهای

 (253، ص11صحيفه نور، ج )خورد. خواهند

 . زن و سازگاری2

 است. برای مطرح زن طرف از تمنا پذیرش و مرد طرف از تمنا  اسالمی، سالم زندگی یك در

 خانواده احياء راستای در را خود شخصيت ابعاد از وجوهی مرد، و زن از هركدام خانواده تشكيل

 فردیت یآن جنبه مرد و زن اگر .نمایند می خانواده اجتماعی جنبه غرق و كنند می خارج فردیت از

 انجامد. می همدیگر با مقابله به كارشان شود، نفی نكردند، باید نفی خانواده مقابل در را كه خود

 احساس خانواده و زن آن به نسبت مرد، نه و بود خواهد مرد تمنای پذیرش زن، كار نه ردیگ

 خودِ .شود می ویران خانواده اعضاء عنوان به دو آن ارتباط كانون ناخواسته و كند، می مسئوليت

 موضوع شود، البته باید تاكيد كرد كه چون می پيدا همسرش تمنّاهای قبول در ی انسانگمشده

 موضوع را بيشتر از منظر او بررسی خواهيم كرد. این است ا زنم بحث
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تواند در ایجاد همدلی و درك متقابل و هایی است كه میوفق دادن خود با همسر یكی از راه

 (.272: 1393هميشگی زن و شوهر كارساز باشد)پيرو، 

 تمنا پذیرشِ این در را مرد و كند پيدا مرد تمنّاهای پذیرش در را خود شده گم هویت زن اگر 

 این دهد، انجام خوب است، مرد ی عهده به كلّش كه را، خانواده اداره مسئوليت بتواند تا كند  كمك

 محور خدا، جای به انسان وقتی .است كرده پيدا دست بزرگ موفقيت یك به شرایط این در زن

 شكل واقعی طور به ادهخانو كانون وقت هيچ حالت این در آمد ميدان به مرد و زن های«مَنْ» و شد

 تعریف شریعت كه اصولی اساس بر را خانواده كلی مسئوليت باید نفر یك باألخره چون .گيرد نمی

 شریعت كه اصولی اساس بر باز مدیریت، آن موفقيت جهت دیگری و بگيرد عهده به است كرده

 توحيدی واحد یك وانعن به خانواده آن تا بندد كار به دارد توان در كه را ظرائفی كرده، تعریف

  (.32: 1387طاهرزاده،)رود  جلو و بگيرد شكل

 شده است و آنان  بزرگ زنان منيت زن و جنبش فمنيسم، حقوق احقاق اسم به غربی فرهنگ در

در  شدند و زنان ایثار و مادری روحيه واقعی و دشمن كردند محروم خود حقيقی هویت از را

 .شد محروم یافت، می دست بدان زنان ایثارگری با فقط كه گرم محيطی داشتن از خانواده نتيجه

 روبه شوند می رقيب دو باشند، رئيس خواستند همسر دو هر و شد پيدا من دو در خانواده اگر 

 نه خانه زن و نشيند می ثمر به خانه در او ی روزانه های تالش كرد احساس مرد وقتی هم. اما روی

 تا كند می كار اميد تمام با اوست، همراه و یار بلكه نيست خانه در او مسئوليت رقيب و مانع تنها

 بيگاری دارد ها حمّال مثل كند می احساس نداشت، برداشتی چنين اگر ولی .بماند پا سر خانه این

 را او نيز خود شد، چنين  زندگی در زن تحليل بيند. اگر می بيگاری این به مجبور را خود و كشد می

 در وقتی زن كه حالی بيند. درمی خورده شكست كند و خود را می حس دانشفرزن و همسر كلفتِ
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 تيماركردن و كردن جاروب كند، و می نظر این ماوراء چيزی به باشد، داشته قرار خود اصيل وجود

 .بيند می زندگی عين را فرزندانش

ی و خود ازدواج یك امر مقدس و عبادت تلقی شده چون اولين قدميست كه انسان از خودپرست

دوستی به سوی غير دوستی برمی دارد. موجود دیگری كنار من قرار می گيرد و برای او معنی پيدا 

 (.266: 1385می كند، با عشق برای او كار می كند، زحمت می كشد، خدمت می كند )مطهری، 

 وجود ابراز است، طرفهیك رویش است، طرفهیك نور تابش است، طرفهیك برف و باران بارش

. است طرفهیك جوششی است رفتاری هر یسرچشمه كه هم محبت و مهر و است طرفه یك نيز

-توانایی و انصاف و عقالنيت و محبت ابراز در مردی و زن هيچ. باشد لِلْعالَمين رَحْمَةً باید انسان

 این. بخواهد تشكر و اجر دیگری از نباید خود الهی وظایف انجام در مقابل و خود فردی های

 .است عمل در اخالص مومنانه همان توقعیبی این و باشد نداشته توقع كسهيچ از اینكه نییع

 خدا از شما كه همين است، واسعه هميشه حق رحمت و است حق رحمت اسم ی چهره زن

 از خداوند و است اسمی چنين مظهر كه باشد متوجه زن اگر. دهد می جواب او بخواهيد چيزی

 و كند می برخورد فرزندانش و همسر با صفت همان اساس بر است، مرتبط او با رحمان اسم طریق

 بودن رحمانی . باشد می مرد تمنّای پذیرش آماده راحتی به و نماید می تقویت را خود رحمانی جنبه

 خاص، نحو به اسم این مظهر كند، نمی ردّ را بندگانش تقاضای خداوند كه معناست این به خداوند

 غلبه ها آن روان و قلب بر ی خدمتروحيه كنند، حفظ را خود طبيعی شرایط راگ كه هستند زنان

 با بودن  لِلْعالَمين رَحْمَةً كنند، می خود در وجود و بقاء احساس بيشتر رابطه این در و كند می پيدا

 كه صورتی در كردن، سلب او از را بروز امكان و مقابل طرف حذف یعنی تكبر. خواند نمی تكبر

 زن، هویت گردد، فراهم دیگران بروز زمينه كه هستند شرایطی ایجاد طالب خود جان رد زنان
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 بالفعل روحيه این بالقوه های جنبه همسرش منطقی تقاضاهای پذیرفتن با و است روحيه این حفظ

 .(43: 1387طاهرزاده،) شود می نهادینه زنان جان در پسند قابل ی سرمایه یك عنوان به و گردد می

 ی شوهرداریو وظیفه. زن 3

 زیركی و سليقه ذوق، كاردانی، نيازمند كه شوهر؛ از دارینگه و مواظبت یعنی شوهرداری

 نيك كارهای به باشد، رفتارش و اخالق مواظب آورد، دست به را همسر دل باید. است مخصوصی

 سعی و باشد او یتغذیه و سالمتی و بهداشت مواظب كند، منع بد كارهای از را او كند، تشویقش

 برای و سرپرست بهترین اشخانواده برای تا بسازد مهربان و محبوب آبرومند، انسانی او از كند

 (.26: 1388امينی،) باشد مربی و پدر بهترین فرزندانش

ه، )ابن بابوی "عُقُولِهِمْ فِی الرِّجَالِ جَمَالُ وَ جَمَالِهِنَّ فِی النِّسَاءِ عُقُولُ"می فرمایند:  امام علی

ی انسانی خود را در ظرافت عاطفه و تواند عقل و اندیشه( یعنی زن موظف است یا می228: 1376

ارائه دهد؛  …زیبایی گفتار و رفتار و كيفيت محاوره و مناظره و چگونگی برخورد و حكایت و 

د ی انسانی و تفكر عقالنی خود آشكار كنتواند خود را در اندیشهچنانكه مرد موظف است و می

 (. اگر زن بدینگونه زندگی كند نتایج خوبی را مشاهده خواهد كرد.33: 1387)جوادی آملی، 

 خوب زن جهاد[( 5/9: 1407كلينی،) " التَّبَعُّل حُسْنُ الْمَرْأَةِ جِهَادُ": می فرمایند علی امام

 اگر بداند باید او. دهد تشخيص را آن باید عاقالنه كه دارد وظایفی زن] كردن است.  شوهرداری 

 هيكل لحاظ از مرد كه است درست. كرد خواهد اداره را مرد دهد، خرج به هوشمندی و عقل

 دارد، نفوذ بيشتر دیگری در كه كسی كه آفریده طوری را زن طبيعت متعال خدای اما است، ترقوی

  (.28: 1388ای،خامنه اهلل آیت) است زن
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 . زن و اطاعت از همسر4

 اجازه و اذن به باید خانه از زن خروج: فرماید می شریعت مرد، لیك مسئوليت راستای در

 كردن فربه جهت به نه گيرد، می اجازه شوهرش از خدا، بندگی جهت به هم زن و باشد شوهرش

 بحث. اند هيچ خدا مقابل در و كنند می عمل الهی شریعت اصول اساس بر دو هر چون شوهر، منِ

 گذاشته مرد عهده به خداوند كه است مسئوليتی به احترام بحث نيست، مطرح مرد «منِ» كردن فربه

 خدا. برای ولی بشنوید را خود همسران حرف كه است این كند می زنان به دین كه ای توصيه. است

 بلكه شود نمی فربه همسرتان «منِ» دیگر شنوید می را او حرف خدا حكم خاطر به شد روشن وقتی

 داشته جداگانه منِ یك كدام هر كه است وقتی دوگانگی و تالفاخ .گردد می بيشتر او مسئوليت

 آن باشد وسط مَن وقتی. باشند كرده ذوب شرعيه وظایف در را خود منِ كدام هر كه آن نه. باشند

: 1387طاهرزاده،) گردد می محكوم است تر ضعيف كه آن و شود می حاكم است بيشتر قدرتش كه

32). 

 یسجدن أن النّساء ألمرت ألحد یسجد أن أحدا آمرا نتك لو": فرمایند می خدا رسول

 دادم می دستور كسى به اگر[( 651: 1363 پاینده) " الحقّ من عليهنّ لهم اللَّه جعل لما ألزواجهنّ

 براى خدا كه بس از كنند، سجده خویش شوهران به دادم می دستور زنان به كند سجده را كسى

 ].است نهاده زنان گردن به حق شوهران

 پذیرفتن با كه است مدیریتی به سجده بلكه نيست مرد به سجده منظور كردن، سجده جا این در

 حيات احيای نوع یك سجده نوع این عمالً و كرده، فانی خانه توحيدی ی هسته در را خودش آن،

 خدا رسول كه است فضایی چنين در. است طيب حيات سوی به سير و است معنوی

 اى[( 747: 1363 پاینده) "شاءاللَّه إن المجاهدین جهاد تدرك بيتها فی حداكنّإ مهنّة":فرمایند می
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 چون. یافت خواهد مجاهدان ثواب خواهد خدا اگر خویش خانه در اشتغال با شما از یك هر! زنان

 ].است شده گشوده خوبی به معنویت آسمان سوی به انسان راه توحيد ی خانه فضای در

 اوج به خواهدمی هركه. است پذیرامكان وظيفه، انجام یسایه در تنها الهی، قرب مقام به وصول

 است خواسته چه او از خداوند كه بنگرد باید آید، نایل آخرت و دنيا در خویش كمال و سعادت

(. قوام بودن مرد و ریحانه بودن زن نه جسارت به زن است نه جسارت 131: 1381یزدی، مصباح)

حق زن است و نه نادیده گرفتن حق مرد. بلكه درست دیدن طبيعت گرفتن به مرد. نه نادیده

ها هم اتفاقا برابر است؛ یعنی وقتی جنس لطيف و زیبا و عامل آرامش و آنهاست. ترازوی آن

گذاریم، و مدیریت و كاركرد و محل اعتماد بودن و آرایش معنوی محيط زندگی را در یك كفه می

شوند. نه گذاریم، این دو كفه با هم برابر میی دیگر ترازو میكفهگاه بودن برای زن را هم در تكيه

 (. 24: 1388ای، آن بر این ترجيح دارد و نه این بر آن )آیت اهلل خامنه

 . زن محبوب دل مرد5

در نتيجه این نوع بينش، فروتنی و تواضع زن كاری می كند كه مرد، تمام دل و جان خود را به 

 روحش در برابر او خاضع شود، اگرچه در هرصورت، زن مطيع مرد پای همسرش بریزد و عمال

 است.

هنگامی كه زن آداب همسرداری اسالمی را به خوبی رعایت كند، چنان محبوب دل مرد می 

شود كه در حقيقت، او مالك می شود و مرد مملوك. یعنی اگرچه اعتبارا مرد، مالك و مدیر است، 

ریده، روح او را در ختيار دارد و از آنجا كه این تصاحب دل، اما در عمل چون زن، دل مرد را خ

در جهت الهی است و بر اساس آداب و روش های دینی و معنوی حاصل شده است، مرد را رشد 

شود و با رشد برد. خود زن نيز با مطلوب شدن، ارضا شده و روحش غنی میدهد و باال میمی

رود. مسلما چنين غنای روحی، از زن و مرد به یدادن مرد، در مسير رشد خود بيشتر پيش م
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فرزندشان و از خانواده به اجتماع هم منتقل می شود و در نتيجه كل جامعه در جهت تكامل پيش 

 (.98: 1390رود )ميرزایی)لطفی آذر(، می

الدین آورده: هر از جناب محی "جمال و جالل آیينه در زن"آیت اهلل جوادی آملی در كتاب 

دهد و زن در مظهریت ه بيشتر جامع اسماء و صفات الهی باشد، بهتر خدا را نشان میمظهری ك

تر از مرد است. زیرا مرد فقط مظهر قبول و انفعال است چون مخلوق حق است، اما زن، خدا كامل

كند و او را هم مظهر قبول و انفعال الهی است، هم مظهر فعل و تاثير الهی؛ چون در مرد تصرف می

سازد؛ و این تصرف و تاثير، نموداری از فاعليت خداست و از این و محب خود می مجذوب

 (.477ق:  1416تر از مرد است )قيصری، جهت، زن كامل

 . زن و ارزشمند بودن خدمت در خانواده در مقابل ارزش کسب توانایی اقتصادی6

 اصلی وظيفه از را زنان است توانسته گوناگون ترفندهای با جهان، سراسر در نيسمفم جنبش

 مهم ظاهراً كارهای به و كرده جدا خانواده محيط آرامش و تعادل ایجاد و كردن مادری یعنی خود

 پركردن خدمت در شرایطی با فشار روحی و جسمی چنين در زنان .بگمارد نمایشی واقع در و

 گرفتند. قرار داران سرمایه های جيب

 نظام دست از خود نجات برای زنان توسط نهضتی بغر در كه شدند متوجه غربی داران سرمایه

 خصوص به كارگران استثمار انگيزه با صنعتی انقالب زیرا است، گيری شكل حال در داری سرمایه

 های كارخانه با هدف داشتن داری سرمایه نظام كه صورت این به گرفت، صورت زن كارگران

 مورد بيشتر امر این جهت زنان ه باشند وداشت كمی بسيار مزد كارگرانی بود كه دست طالب بزرگ

 از زنان آزادی ها آن قصد ولی دادند، سر را زنان آزادی شعار نقشه همين اساس بر و بودند هدف

. گيرند قرار داران سرمایه برنامه اختيار در بتوانند شوهرانشان نهی و امر از آزاد تا بود خانواده نظام
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 شد غربی زنان آگاهی متوجه خود داری سرمایه فرهنگ انهم استثمار، و ظلم سال دویست از پس

 فرهنگ زنان حقوق احياء اسم به كنند پس آزاد داران سرمایه بند از را خود دارند بنا كه

 و بند بی در زنان آزادی با مساوی زنان آزادی شعار امروزه كه طوری به شد، نهادینه گی زد شهوت

 آن به است، خانواده حفظ به اسالمی ی  جامعه در اسالم بقای كه است حالی در این و. است باری

 كرده. مطرح اسالم كه روشی

 به ملی ناخالص توليد جزء خانه در زنان كار تنها نه داری سرمایه نظام در": گوید می گارودیروژه

 از خارج در كار انجام به مایل و شوند می فارغ خانه مزد بی كار از زنان وقتی حتی آید، نمی حساب

 فرانسه در. شود می واگذار آنان به كارها ترین كيفيت بی و درآمدترین كم  موارد اكثر در هستند خانه

 خدماتی پرسنل% 80 و ادارات كارمندان% 70 عوض در هستند، زن مؤسسات رؤسای% 4 از كمتر

 (.18 :1379)گارودی، "است مردان مزد از كمتر% 30 زنان مزد مجموع در. دهند می تشكيل زنان را

فرهنگ غرب الگو  از فرهنگی مسائل در خود، دینی و ملی اصيل فرهنگ خالف نباید بر زنان ما

 ی عرصه در هرچيز از بيش كه خود فرهنگِ و ادب و دین بزرگانِ قراردادن الگو جای به و بگيرند

 تالش خانوادگی روانی ثبات و آرامش و امنيت حفظ خود و شوهر با همدلی و فرزند تربيت

 بگيرند. برابر اقتصادی توانایی با را ها ارزش كردند، می

ها را ها زیر فشار كار هستند زیرا فشار ناشی از كار بيرون بار آنهایی كه شاغلند بيشتر از مردزن

توانند زحمت بكشند اما در مراجعت به خانه ای كه میدو برابر كرده است. سر كار باید به اندازه

غریزه همچنان از خود مایه بگذارند. برای زن دشوار است كه وقتی به خانه  هم باید تحت تاثير

اش را فراموش كند. برای او دشوار است كه در منزل آرام بگيرد زیرا او آید مسایل كاری روزانهمی

گذشتگی  آشپزی بيشتر، نظافت بيشتر، مهر و محبت بيشتر، از خود"ریزی شده است: اینگونه برنامه
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هایی كه زمانی تمام لحظات روز یك زن را . كار"مراقبت بيشتر، فداكاری بيشتر، كار بيشتر ،بيشتر

  (.22: 1381كرد، اكنون باید در ظرف چند ساعت انجام شود )گری، پر می

 خانواده در مرد و زن جایگاه كه این و آن صحيح تعریفِ و خانواده مورد در قرآن در خداوند

 مِّمَّا نَصِيبٌ لِّلرِّجَالِ بَعْضٍ عَلَى بَعْضَكُمْ بِهِ اللّهُ فَضَّلَ مَا تَتَمَنَّوْاْ وَالَ" :مایدفر می است، خاصی جایگاه

 و[( 32)نساء "عَلِيمً شَیْءٍ بِكُلِّ كَانَ اللّهَ إِنَّ فَضْلِهِ مِن اللّهَ وَاسْأَلُواْ اكْتَسَبْنَ مِّمَّا نَصِيبٌ وَلِلنِّسَاء اكْتَسَبُواْ

 مكنيد. آرزو داده برترى برخى بر را شما از برخى آن سبب به خدا كه ثروتى و مال و ها نعمت

 اى بهره اند كرده كسب آنچه از هم زنان براى و است، اى بهره اند كرده كسب آنچه از مردان براى

 ]. داناست چيز همه به همواره خدا یقيناً بخواهيد، خدا بخشش از و. است

 اش بهره زندگی از و آورد می دست به نتایجی راستا همان در كند يتفعال اگر مرد بودنش در مرد

 بكند تالش و تحرك اگر بودنش  زن در هم زن. آورد می دست به تالش اساس بر كه است همانی

 از مرد كه است داده مرد به كماالتی خداوند. برد می را الزم ی بهره بودنش  زن از راستا همان در

 او كه است داده زن به هم را كماالتی یك. بگيرد نتيجه اش زندگی از واندت می كماالت همين طریق

 .(62: 1387طاهرزاده،)آورد  دست به را خودش به مخصوص كماالت تواند می طریق همان از هم

)نهج البالغه، ] بوست، نه یك قهرمانزن گلی خوش[ "بِقَهْرَمَان لَيْسَتْ وَ رَیْحَانَةٌ الْمَرْأَةَ إِنَّ"

 دراین راستا كارها باید شود، تقسيم كارها باید شود اداره بخواهد سازمان یك (. وقتی405: 1414

كند.   آرامش احساس خود وظایف انجام كس در هر تا شود تقسيم افراد استعدادهای اساس بر

 "أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنفَقُواْ وَبِمَا بَعْضٍ ىعَلَ بَعْضَهُمْ اللّهُ فَضَّلَ بِمَا النِّسَاء عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجَالُ": قرآن فرموده

 به نسبت بعضى براى خداوند كه هایىبرتری بخاطر زنانند، نگهبان و سرپرست مردان،[ (34)نساء

 بر . یعنی].كنند می خرج زنان برای خود مال از مردان كه آن جهت به است، داده قرار دیگر بعضى
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 امور مسئول مردان كه آن جهت به و راستا همان در ادیم،د هایی برتری كدام هر به كه آن اساس

-خانواده روحی تربيت مسئول زنان چون .است مردان ی عهده به خانه مسئوليت اند، خانه اقتصادی

 ادامه دهند. در انجام را خود وظيفه آرام روحی با بتوانند تا نباشند اقتصادی مسائل گرفتار باید اند

 و شایسته زنان پس [( 34)نساء "اللّهُ حَفِظَ بِمَا لِّلْغَيْبِ حَافِظَاتٌ قَانِتَاتٌ الِحَاتُفَالصَّ": فرمایند می آیه

 و اسرار و حقوق] شوهر غياب در است، خدا نهاده كه حقوقى برابر و در فرمانبردارند كار درست

 مطرح را مؤمنه انزن هستند، زنان قوام مردان فرمود كه این از بعد یعنی ].كنند مى حفظ[ را او اموال

 برای و "اللّهُ فَضَّلَ بمَا" :فرمود مردان برای دهد. نشان بندگی حقيقتِ در را ها آن ارزش تا فرمود

 عهده بر كه مسئوليتی با خداوند كه آن خاطر به "اللّهُ حَفِظَ بِمَا"  :فرمود اخير آیه آخر در زنان

 بگذاریم كنار را نساء سوره 35 و 32 آیات ما وقتی .است كرده حفظ را زنان حقوق گذارده مردان

 زن موقعيت و اعتبار كرد پيدا برتری پایه اقتصاد بر بازار اقتصادِ وقتی شود می گم زن جایگاه دیگر

 نه و است حاكم «خدمت» خانه درون شود. در می دار خدشه اجتماعی زندگی سطوح تمام در

مادر . دهد می دست از را خود معنی خانواده و خانه دیگر شد ها ارزش مالك قدرت اگر و «قدرت»

 منظر كند، این درحالی است كه درایثارگر در مقابل خدمت شبانه روزی خود پولی دریافت نمی

 ظرائف كند تعيين پول را ها ارزش شود. اگرمی گذاری ارزش پول با چيز همه داری، سرمایه نظام

 ارزش گيرد و اگر می قرار غفلت مورد است، تر مهم ما حيات برای هوا وجود از كه مهمی بسيار

 مردانه های ارزش لذا و ترند ارزش با پس باشند دارتر پول توانند می مردها شد،  پول به هم زنان

 .(75: 1387طاهرزاده،) گيرد می قرار زنان ارزیابی مالك

و حق  ی مرد است و مرد هيچ گونه تسلط اقتصادیی زندگی زن بر عهدهاز نظراسالم بودجه

 (. 207: 1388برداری از نيرو و كار زن ندارد )مطهری، بهره
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آنچه بيش از هرگونه حقوق و مزایای اجتماعی و ارزش های مادی و عادی حرمت دارد، آن 

های واقعی است كه زن در عين فراگيری علوم و فنون سودمند اسالمی، پرورش نسل آینده و انسان

ی اسالمی است را به عهده دارد واده كه ركن اصيل جامعهو امت اسالمی، مدیریت داخلی خان

 (.323: 1387)جوادی آملی، 

های تواند در صحنهاز طرفی باید ذكر كرد كه اسالم نگاهی دو سویه به زن دارد و او می

اجتماعی و فرهنگی مناسب كه با وظایف خانوادگی او و همسرداری وی در تضاد نيست حضور 

 یابد.

 اده ی توحیدی. زن در خانو7

 اصالت یعنی اومانيسم در باید را مدرنيته فرهنگ در و مدرن دنيای در خانواده فروریختن ریشة

 به دادن اصالت مقابل در امّاره، نفس به دادن اصالت از است عبارت كه دانست او خودبنيادی و بشر

 چيزی «بد» و داند یم ها خوبی و ها بدی همة مالك خدا، جای به را این فرهنگ بشر .خدا بندگی

 .بخواهد بشر كه است چيزی «خوب» و نخواهد، بشر كه است

 زنان چون و است، همسری نقش دیگری و مادری نقش یكی جنسيتی، از دیدگاه فمنيسم، نقش

 شد خانواده بحران موجب طریق این از نيسمفم گرفتند و قرار ظلم مورد اند پذیرفته را نقش دو این

برای  شرایط بهترین گشت، درحالی كه خانواده فحشاء رشد و اخالق ضمحاللا عامل آن تبع به و

 . داشت خوانیهم بيشتر زن جسمانی ساختار با و بود زن روح تعالی

  فی إِنَّ رَحْمَةً وَ مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ جَعَلَ وَ إِلَيْها لِتَسْكُنُوا أَزْواجاً أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آیاتِهِ مِنْ وَ"

 براى خودتان جنس از همسرانى اینكه او هاى نشانه از و[( 21)روم  " یَتَفَكَّرُون لِقَوْمٍ لَآیاتٍ ذلِكَ
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 هایى نشانه این در داد؛ قرار رحمت و مودّت ميانتان در و یابيد، آرامش آنان كنار در تا آفرید شما

 .]كنند مى تفكّر كه گروهى براى است

 است ای یگانه جمع بلكه نيست، باشند آمده هم كنار در كه ای پراكنده زایاج از مركّب خانواده

 را خود پرورش امكان كه جمعی یعنی. حقّ رحمتِ و مودّت پرتو زیر در پایداری و زندگی برای

 اومانيسم كه یا غربی تمدن پذیرش با مسلّم و كنند می جستجو آرامش سار چشمه در همواره

 . ماند نمی باقی خانواده یابد، می جریان موحد غير افرادِ روان و روح در ناخودآگاه

 هستة یك ازدواج، با. نيست ش«خود» برای دیگر انسان، كه است این ازدواج نتيجة اولين

 هستة هویت در را خود هویت و است هسته آن در فانی عضوی هر كه شود می تشكيل توحيدی

 صفات كه طور همان است، توحيد عين اش حقيقی معنای به «خانواده. »جوید می خانواده توحيدی

 یا كند، نمی خارج وحدانی مقام از را او صفات، كثرتِ و است فانی حق حضرت ذات در الهی

 نفی یعنی نيز خانواده توحيد بيند؛ نمی چيزی خود از اَحدی نور ظهور با موحد انسانِ كه طور همان

 حاكميت در استغراق. ندارد خودی العالمين ربّ حضرت مقابل در انسان. جمع در فرد فردیتِ

. شود می باقی حق به و فانی خود، از انسان حالت آن در چون گویند، می« توحيد» را خدا حكم

 سپس شخصيت كند، می  فانی خود در را فرد فردیت ابتدا توحيدی، واحد یك عنوان به هم خانواده

 عين در كثرت و كثرت عين در وحدت نظير نماید، می احياء او در را خانواده آن مخصوص جمعی

 (.231: 1387طاهرزاده،)وحدت 

ی وجود، سریان دارد، این سریان به واسطه ی حركت قدسی و حبی در مراتب نكاح در همه

 (.39: 1390است )حسن زاده آملی،  كلی وجود

 یك هر كه است طوری كند می ایجاد همسر دو بين ای كه ذكر شد آیه طبق خداوند كه شرایطی

 خانوادة یك در. اندیشند می خانواده شدن  توحيدی به و دارد را دیگری كمال ی دغدغه ها آن از



              

70 

 

 

 نوبة به هركدام مرد چه و زن چه كه بيند می كند، دقت امر این به و باشد باز چشمش آدم اگر سالم،

 های خودخواهی نفی در سعی كنند، می ایثار و سوزانند می دل خانواده یاستوانه برای شدیداً خود

 .دهندنمونه انجام می این از تالش هزاران و دارند خود

 در «همسر با انس. »دارند نگه را خدادادی محبت این كه است مرد و زن از هركدام ی وظيفه

 كه طور همان اگر .گيرد نمی را آن جای دیگری چيز هيچ كه آورد می پدید نشاطی و شور خانواده

ماند  می باقی اوليه محبت آن بگذارند احترام یكدیگر حقوق به همسران است هفرمود تعيين خداوند

 .(181: 1387طاهرزاده،)

ی آن است كه و در نتيجه است، گزیدن سكنی برای فضایی كردن ایجاد خانواده، ماهيت

كند. در غيراین صورت دچار اضطراب و می قادر به تفكر است و رشد سازد و می را خود انسانيت

 شود.مرگی میروز

 كه همين زن. كند نمی عبادت احساس خانه در حضور با كس هيچ دیگر شد ویران اگر این فضا

 و كند  عبادت احساس كه نيست طوری فضا چون شود؛ می خسته ماند، می خانه در كمی مدت

 كنيد می مالحظه جهت همين به شود، ایجاد برایش الزم ی سكينه و باشد آسمان به وصل بتواند

در حالی  (.203: 1387طاهرزاده،)اند   خيابان و كوچه در باشند خانه در كه این از بيش امروزه زنان

قوه، نقص، رذایل، معاصی و اوهام  كه انس در ازدواج، تنها عاملی است كه سبب اخراج از ظلمت

: 1386 )ميرزایی)لطفی آذر(، شودبه نور فعليت، كمال، فضائل، طاعات، تعقل و هدایت می است و

189.) 

 

 



 

71 

 

 نتیجه

ای از جمال الهی را به ی قدرت و حكمت خداوند متعال است و جلوهزن آیت حق و نشانه

نمایش گذاشته است. زن مظهر مهر و محبت و عاطفه است و این صفات اساس همسرداری و 

 باشد. تربيت نسلی صالح و رشد خانواده می

 تواند می كرده مقرر او برای خدا كه مسيری در تحرك با انسان كه است این در ازدواج زیبایی 

 با. دهد ظهور را خود درونی استعدادهای و كماالت از بسياری و نماید برطرف را هایشنقص

 .كندمی ظهور انسان در رزاقيت و خالقيت صداقت، تحمل، ایثار، صبر، جمله از صفاتی ازدواج

 برای درست تعریف گيرد،می شكل يسمامان ی پایه بر بشر حركات كه امروز مدرن عصر در

 از هركدام راستا این در. باشدزهرا فاطمه های خصلت از الگوگيری یبرپایه باید زن جایگاه

. كنند  خارج فردیت از خانواده احياء راستای در را خود شخصيت ابعاد از وجوهی باید مرد و زن

در دل او نفوذ كرده و  ت حقوق مرد،مرد، خوب همسرداری كردن و رعای تمنّاهای پذیرش با زن

-خانواده یاری می اداره ی خانواده اثرگزار است و در عين حال مرد را در انجام مسئوليتدر اداره

ی كار كردن در ی داخلی خانواده است و داشتن درآمد اقتصادی به وسيلهرساند. زن مسئول اداره

 هرگونه تر از داشتنآید بلكه مهمب نمیبيرون خانواده، به خودی خود برای او ارزش به حسا

 علم دین، فراگيری عين در زن آن است كه عادی و مادی های ارزش و اجتماعی مزایای و حقوق

 اصيل ركن كه خانواده داخلی مدیریت اسالمی، امت و واقعی هایانسان و آینده نسل پرورش

 بگيرد. عهده به را است اسالمی یجامعه

 انس گرفتن با یكدیگر و درك با خانواده توحيدی است. حفظ خانوادة معاصر جهان ی گمشده

 را خود نماید سعی اعضاء از هریك كه این و آید، می پدید قدس عالَم بركات انتظار و غيب آسمان
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 انقالب ی آن سربازانكند. در چنين خانواده ایست كه در زیر سایه احساس حق حضور در دائماً

 شوند. می اسالم ساخته جهانی

 همسرش، یعنی دلسوز و دقيق و صادق مشاوری كمك به خانواده ای مردِدر چنين خانواده

ی اصيل، داشتن د. پس عامل برپا داشتن خانوادهكن می گذاری پایه را خانواده توحيدی مركز هيئت

ی توحيدی خداست كه حاكم است و این رمز یگانگی در خانواده و روح بندگی است. در خانواده

 به جامعه رسيدن برای هم دست در دست باید مرد و زن كنی یافتن اعضای آن است. پسس

 .ببندند كار به را خود تالش نهایت یكدیگر حقيقی جایگاه ایجاد به نسبت متعالی، های افق
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 چکیده 

تواند از ها میکند. این آسیبمروزه آسیب های فراوانی تربیت دینی کودکان را تهدید میا

خانواده، نهادهای آموزشی، وسایل ارتباط جمعی، دوستان، نهادهای )ناحیه وراثت، محیط 

های  جنبه این آسیب ها وشناخت  حاکم بر جامعه(، و یا از ناحیه منابع و محتوای تربیتی باشد.

. شناسایی  های مثبت نیست تر از شناخت جنبه در فعل و انفعاالت تربیتی، کم اهمیت آن منفی

این آسیب ها که در طول مسیر تربیت دینی ظاهر می شود و رفع آنها بهبود نظام تعلیم و 

هدف از انجام این پژوهش بررسی  های آینده به دنبال خواهد داشت.تربیت دینی را در نسل

های قرآنی و روایی برای تربیت های تربیت دینی کودک و ارایه راهکارعوامل موثر در آسیب

در این پژوهش تك تك عوامل شناسایی و آثار و پیامدهای منفی هر  . هرچه بهتر فرزندان است

                                                 
 Ru.rajabi@gmail.com حوزه ودانشگاه  استاد 1

 ahmadiniasar@gmail.comدانشجوی كارشناسی ارشد  2
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mailto:ahmadiniasar@gmail.com
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نماید. یك مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی را جهت مقابله با این آسیب ها ارایه می

تحلیلی و جستجو در کتابخانه ها و پایگاهها و منابع -وصیفیاطالعات این پژوهش با روش ت

اینترنتی جمع آوری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد هرچند امروزه ممکن است 

توانیم با شناسایی به موقع خطراتی تربیت دینی کودکان را مورد هجمه قرار دهد؛ اما ما می

در قرآن و روایات به آنها اشاره شده است های مناسب تربیتی که آنها و به کار بردن شیوه

رعایت  تغذیه حالل مادر، ازجمله روش های زمینه ساز مانند: رعایت آداب معاشرت باهمسر،

 نوزاد وروش های ایجادی مانند: گوش در واقامه اذان گفتن انتخاب نام نیك، آداب شیر دادن،

وروش های  موعظه ی،باز ،دادن عادت ،نیتلق شخصیت، تکریم تنبیه، و تشویق ، محبت

 پرهیز از عیب جویی وپرهیز از استدالل های فراتر از توانایی کودک، اصالحی مانند: تغافل،

 در تربیت صحیح کودکانمان تاثیر گذار باشیم.

 کودک. تربیتی، تربیت کلید واژگان: قرآن، حدیث، تهدیدات

 مقدمه

 تمام كاركرد محصول كودكان نیدی تربيت امروزه. است اهميت حائز اريبس كودكی دوران

 و همساالن، گروه جمعی، های رسانه مربيان، خانواده، از اعم تربيتی - فرهنگی های سيستم خرده

 برای نمایند. ایجاد تربيت درمساله هایی وآسيب تهدیدات است ممكن كه است اجتماعی محيط

 وروش مبانی از ومربيان خانوادهناآگاهی  به توان می تربيتی گذار تأثير های آسيب جملهز ا نمونه

 اشاره. . . و تربيت امر به حداقلی وقت اختصاص غربی، های آموزه به اعتقاد داشتن تربيتی، های



 

77 

 

 تلفن ای،رایانه بازیهای ماهواره، مانند نوظهور های پدیده از ناشی ها نيز آسيب از سری یك. كرد

 وروانی اجتماعی اخالقی، های آسيب از دیجدی نوع ساز زمينه خود كه باشد می اینترنت همراه،

 بسيار ابزارهای جمله از كودكان، ميان در گسترش و بسط به توجه با نوظهور های پدیده. است

 ميان در ها این حاضر، حال در. است جامعه آینده دهی جهت و خاص تفكر القای جهت مهمی

 و مقاصد رنگين، پرده این پشت در ولی اند؛ كرده باز سرگرمی یك عنوان به را خود جای كودكان

 روش كودك نشود توجه اسالمی زندگی سبك به لذا اگر .دارد آنها وجود ارائه از دیگری اهداف

 از را كودكان ذهن زمان مرور به ابزار واین آموزد می ها رسانه این از را غربی ناهنجار زندگی

 الزم ها آسيب این وكاهش پيشگيری شناسایی، برای ریزی برنامه پس. كند می اسالمی پاك معارف

 جای وبه است مخالف نادرست های و تربيت ها آسيب گونه این نيزبا اسالم دین. است و ضروری

 آنها كارگيری به با كه دهد می قرار مخاطبانش دسترس در عينی والگوهای سالم های روش آن

 اسالمی وفرهنگ اعتقادات ،ایمان سستی دچار آینده ودر یافته پرورش روش بهترین به فرزندان

 .شوند نمی

این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال است كه تهدیدات تربيت كودك در عصر كنونی 

  چيست وراهكارهای قرآنی وروایی آن با رویكرد استفاده بهينه از ابزارهای نوین تربيتی كدامند؟

 تهدیدات تربیتی

 كند می ایجاد اختالل دینی تربيت روند در هك است ومؤثری مهم عوامل دسته آن تهدیدات

 تغذیه، محيط، ،ن تهدیدات ممكن است ناشی ازوراثتای .سازد می ناممكن یا مشكل را آن وتحقق

 روش ومحتوای تربيتی باشد. مربيان،
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 تهدیدات ناشی از وراثت

 تأثير نميزا در چند هر.دارند ریشه وراثت در فرزندان اخالقی و دینی تربيت های آسيب برخی

 از وراثت عامل. است انكار قابل غير آن تأثير مجموع در اما است، اختالف تربيت در وراثت عامل

 به والدین روانی و ظاهری های ویژگی از بسياری و گذارد می تأثير فرزندان بر ها ژن طریق

 دهش بيان شكل بدین قرآن در مطلب این (138)اسحاقی،سلوك علوی،ص .شود می منتقل كودكان

 تَذَرْهُمْ انْ انَّكَ* دَیّاراً الْكافِرینَ مِنَ الْارْضِ عَلَى التَذَرْ رَبِّ نُوحٌ قالَ وَ:» فرماید می كه آن جا است

 شكل در وراثت تأثير به نيز روایات در. )27 و 26/  نوح(«كَفَّارا وَالیَلِدُوْاالَّافاجِراً عِبادَكَ یُضِلُّوْا

  نِصابٍ  أَیِ  فی انظُر» :فرماید می كالمی در اكرم پيامبر. است شده اشاره افراد شخصيت گيری

 را خود تأثير خون كه دهىمی قرار كجا در را خود فرزند بنگر ؛ «دَسَّاس  العِرْقَ  فإِنَ ولَدَك، تَضَعُ

  الْأَخْلَاقِ  حُسْنُ: »فرمایند نيزمی علی (.حضرت266)پاینده،نهج الفصاحه،ص.گذارد می باقى

 غررالحكم )آمدی،.هاست ریشه بودن گرامى دليل خویها نيكوئى.« الْأَعْرَاقِ كَرَمِ  انُبُرْهَ

 (346ودررالكلم،ص

 و تعاليم معيوب و ناقص فرزندان آمدن دنيا به و نامطلوب هایوراثت از پيشگيری برای اسالم 

 لَّكُمْ حَرْثٌ ساؤُكُمْنِ» در قرآن آمده است كه كرده است. ارائه خود پيروان به را الزم راهكارهای

/ بقره) منين المؤ بشر و مالقوه انكم اعلموا و اللّه اتقوا و النفسكم قدموا و شِئْتُمْ أَنی حَرْثَكُمْ فَأْتُوا

 اسالم گرانقدر پيامبر .است آخرت وتوشه صالح فرزند تولد زناشویی روابط یعنی نتيجه(223

 هم همسران بكوشيد « لِنُطَفِكُمْ اخْتارُوا وَ مِنْهُمْ انْكِحُوا وَ كْفاءَاالْ اَنْكِحُوا : »فرمایند می باره این در

 را ها بهترین خود های نطفه رشد و پرورش برای و بكنيد انتخاب خودتان برای را شأن هم و سطح

 (236، ص103االطهار، ج االئمه اخبار لدرر )مجلسی، بحاراالنوارالجامعه.برگزینيد
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 تهدیدات ناشی ازمحیط

-رسانه آموزشی، سياری از آسيب های تربيتی از عوامل محيطی مانند: خانواده، مربيان، نهادهایب

 معاشران و رادیو، تلویزیون، اینترنت، ماهواره، دوستان از اعم جمعی ارتباط وسایل و گروهی های

ه برجامعه نشأت می گيرد كه دراین مقاله سعی شد حاكم فرهنگی و اجتماعی سياسی، نهادهای و

 به تك تك این عوامل پرداخته شود.

 ها تهدیدات ناشی ازخانواده

 تربيت مر ا در ها خانواده انگاری ازخطراتی كه خانواده ها را در امر تربيت تهدید می كند، سهل

 در وتضاد ،دوگانگی فرزندان به رفتاردینی عملی الگوی ارایه در والدین شخصيت رفتاری دینی،

بی توجهی به فرزندان،  فعاليتهای روند بر نكردن ومراقبت دقيق رتنظا عدم ، والدین رفتار

 محبت در افراط در اثر و تنعم پروردگی ناز ،)ناشی از فقرزیاد یابی نيازی افراطی( نيازهای جسمی

،  جابی هایوسخت گيری خشونت فرزندان، با تحقيرآميز رفتارهای حساب، بی های ونوازش

زندگی می  اول سال هفت در آزادی ندادن ا، توبيخ وسرزنش ودررفتاره عدالتی و بی تبعيض

 باشد.

( 6)تحریم/ «الحِجارة و النّاسُ وَقُودها ناراً اَهليكم و اَنفُسكم قُوا آمنَوا الّذینَ اَیها یا:»در قرآن آمده 

 مفهوم .«دارید نگه دوزخ آتش از را خود ی خانواده و خود اید آورده ایمان كه كسانی ای»

 منكر از نهی و معروف به امر انجام به را آن اطهار ی ائمه كه «آتش از خانواده ارید نگه»

 به نيز خانواده نگهدارى و .گيرد می بر در را فرزندان به نسبت والدین نظارتی نقش اند، كرده تفسير

 و فكرى آلودگى هرگونه از دور به و پاك محيط ساختن فراهم و درست تربيت و تعليم وسيله
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 امام( 286 ص ،24 ج نمونه، تفسير دیگران، و شيرازى مكارم ناصر)  شود؛ مى حاصل ىعمل

در  ها  و انحراف از خطرات فرزندان حفظ».«آبائِهِمْ بِصَالحِ الْاَطْفالُ یحْفَظُ: »فرمودند باقر

 حضرت (178ص ،15ج پيشين، )مجلسی، .«هاست آن پدران( ی وظيفه) شایستگی و صالحيت

 رسول یا شد عرض.  پدرانشان ناپسند شيوه از الزمان آخر فرزندان بر وای رمودندف اكرم رسول

 به را دینی احكام و فرایض از چيزی كه مسلمانی پدران خير: فرمود مشركشان؟ پدران اهلل

، حسين،  نوری ).كنند می منع را آنها یادگيرند بخواهند خودشان هم اگر و آموزند نمی فرزندانشان

 (625، ص2ج المسائل، مستنبط و سائلالو مستدرك

 تهدیدات ناشی ازمربیان

 نكردن رعایت ،های غلط در تربيتبه كار گيری شيوه متربی، بر مربی مستمر نظارت نبودن

و  عمل با مربی گفتار نداشتن تطابق ،دینی هایبا آموزه متربيان و فرهنگی سنی، جنسيتی سطوح

از جمله خطراتی  های دینیهای دینی وتعليم غلط آموزهوزهوجود نداشتن یا روشن نبودن آم رفتار،

 دینی تربيت و تعليم ميزگرد)است كه ممكن است مربيان در مسير تربيت به آن دچار شوند 

 دهد می انجام عمالً كه آنچه و گوید می معلم آنچه بين تضادی كودكان اگر» ،(معرفت ،فصلنامه

 تأثير آنچه كه تحت، بيشتر چه هر و گرفت خواهند نادیده دگوی می كه را آنچه ها آن كنند، مشاهده

، قرآن (در این باره308 تدریس،ص عملی كوهن،راهنمای ).«گرفت خواهند قرار دهد، می انجام

 «  عْقِلُونَتَ فَالَ أَ الْكِتَابَ تَتْلُونَ أَنْتُمْ وَ أَنْفُسَكُمْ تَنْسَوْنَ وَ بِالْبِرِّ النَّاسَ أتَأْمُرُونَ»بيان داشته است: 

 شما كه این با نمایيد؛ می فراموش را خودتان اما كنيد، می دعوت نيكی به را مردم آیا( 44/بقره)

  شما نمی اندیشيد؟ آیا! خوانيد؟ می را آسمانی كتاب
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  (ها کودک مهد) آموزشی ازنهادهای ناشی تهدیدات

ه می كنيم. در برخی از دراین مقاله از ميان نهادهای آموزشی فقط به مشكالت مهدها اشار

عدم وجود  تفریحی، به آموزشی مهدهای امروزی ما شاهد این مشكالت هستيم، تغييركاربری

 مادر شدن و ناایمن والدین نقش شدن اهميت بی ،برای مهدها یكسان قانونی و ای مدون،برنامه

 ،ی فكری كودكعدم برانگيختگ ی،حفظ آیات قرآن تقليل آموزش دینی به یادگيری و كودك، برای

اخالقی. برای برون رفت از این مشكالت بهتر  غير اصول اسالمی، ترویج موازین رعایت عدم

 كودك تهيه وتدوین گردد. مهدهای قانونی برای است نظامنامه

 جمعی ارتباط ازوسایل ناشی تهدیدات

 زیونیتلو

 الت جسمی مانند:عبارت است از مشك تلوزیون حد از بيش استفاده از ناشی مشكالت مهمترین

بينایی و از مهمترین  اختالالت تكلم، توانایی در تأخير ،ضریب هوشی آمدن پایين، اختالل خواب

جایگزینی  فرزندان، با والدین رابطه اختالل در كودكی، دوران بردن از بين مشكالت تربيتی

لگوگيری نامناسب ا ،انزوا طلبی مورد، خشونت، بی هایترس ایجاد تخيل، تلوزیون به جای مربی،

كودكان است.)عباسی  زودرس بلوغ و های مقدستغييرمعنای واژه زشت، مفاهيم از زدایی قبح ،

 ولدی،من دیگر ما(

 اصطالح به هدف حركات بی موسيقی شدن پررنگ از نشان كودك، های برنامه  ویژه كنونی روند

معنااست .كه این  بی شود، می واندهخ كه ای ترانه و شعر اوقات گاهی.دارد ها برنامه این در موزون
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آینده می شود. از سوی  در سرگرمی و شادی روش انتخاب در كودكان ذائقه سبب تغيير روند

 تهيه برای بيشتر و شناسی اسالمی آشنا نيستند های انسان با ظرافتدیگر بعضی برنامه سازان 

ها در حد فهم وزبان كودكان رنامهب موضوعات كنند. از طرفی می تكيه خارجی الگوهای به ها برنامه

خانواده ها به نيست. برای رهایی از مشكالتی كه تلویزیون ممكن است ایجاد كند بهتر است، 

كودكان بفهمانند كه برنامه های تلویزیونی بيشتر داستان های ساختگی است و با اتفاقات واقعی 

رای كودكان گوشزد كنند، تماشای منفی تبليغات بازرگانی را ب فاصله دارد. اهداف و تأثيرات

های جذاب قرار محدود و به جای تلویزیون جایگزینتلویزیون را با توجه به سن كودك 

 (رسانه و نقش والدین در تربيت فرزندان دهند.)رضایيان بيلندی،

 ایهای رایانه بازی

 انه ایرای هایبازی به را خود وقت از ایعمده ایرانی بخش كودكان از بسياری امروز

 امكانات، گسترش سایر كمبود یا و فقدان ، ارزانی قيمت،زیاد بسيار اند. جذابيت داده اختصاص

برخی از  های رایانه ای است.ای از علل روی آوری كودكان به بازی رایانه هایبازی فروش اماكن

هداف ضد ها با اهداف ضد اخالقی، اعتقادی و روان شناختی پی ریزی شده اند. از ااین بازی

 و خطا انجام بر اصرار گناه، از زدایی قبح ، خشونت روحيه القاء توان بهها میاخالقی این بازی

 یا اخالقی غير نمادهای ارایه برهنگی، فرهنگ اشاعه اخالقی، مجاز غير های صحنه نمایش گناه،

و  یگانگی نفی اخالقی و از اهداف ضد اعتقادی به غير های شخصيت از سازی اسوه ضداخالقی،

هراسی واز اهداف روان  اسالم منجی، ظهور تحریف یا تضعيف و قيامت، معاد نفی خدا، قدرت

 ها ترساین بازیاحساس شكست اشاره كرد.  اسالمی و نمادهای به نسبت منفی تجربه شناختی به
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 آميز خشونت های اضطراب، رفتار و استرس ذهن، افزایش شدن هيجان، تنبل با ه همرا و وحشت

  بزرگسالی را به دنبال دارد. در

 مطرح مطلبی ای رایانه هایبازی در باره صراحت با و مستقيم صورت به كریم قرآن هرچند در 

 و انحرافی های بازی توليد حكم توانيم می است شده ذكر آیات در كه كلياتی از ولی است نشده

 تَغْلُوا الَ الْكِتَابِ أَهْلَ یَا قُلْ» ره می كنيم: از آن اشا نمونه ای به ادامه در كه كرد استفاده را مستهجن

 «السَّبِيلِ سَوَاءِ عَنْ ضَلُّوا وَ كَثِيراً أَضَلُّوا وَ قَبْلُ مِنْ ضَلُّوا قَدْ قَوْمٍ أَهْوَاءَ تَتَّبِعُوا الَ وَ الْحَقِّ غَيْرَ دِینِكُمْ فِی

 و! نگویيد حق از غير و! نكنيد( روى دهزیا و) غلوّ خود، دین در! كتاب اهل اى: »بگو( 77/مائده)

 منحرف راست راه از و كردند گمراه را دیگران و شدند گمراه پيشتر كه جمعيّتى هاى هوس از

 دیگران شدند گمراه خودشان چون افراد از برخی كه دارد داللت آیه این. «ننمایيد پيروى گشتند،

 این مصادیق از توانيم می را ای رایانه های بازی كنندگان توليد كه كشانند می گمراهی به نيز را

)صادقی،احكام بازی های رایانه ای( برای برون رفت از این مشكالت .كنيم حساب گمراهان

-بازی تبيين شود، مربيان و والدین توسط ای رایانه های بازی از استفاده پيشنهاد می شود معيارهای

 انجام برای تبيين شود، هابچه برای هاازیب هایآسيب فرزندان خریداری شود، سن مناسب های

 هایبازی اختصاص داده شود، از ی، به كودكان وقت بيشترتعيين شود مشخص زمان هابازی

ها كودكان را و معمایی و نرم افزارهای آموزشی استفاده شود، والدین در انجام بازی فكری

متخصصان با انجام تحقيقات  توسط آموزشی و اخالقی مناسب ای رایانه های همراهی كنند، بازی

 گسترده و ميدانی ساخته شود.
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 اینترنت

جهت سلطة در ، در برخی موارد عمل كردن بين والدین و فرزندان عاطفی، فكری، جدایی

 اجتماعی و ،های فكریاز آسيب ها و هنجارهای عمدتاً غيرمذهبیفرهنگی و ترغيب به ارزش

 گيری شكل در اختالل و هویت اینترنت، بحران به اعتياد ،ها ارزش تعارض فرهنگی اینترنت است.

اجتماعی  و فردی انزوای و افسردگی جنسی، و اخالقی انحرافات ها، نسل شكاف شخصيت،

( نيز از آسيب های اخالقی استفاده بيش از 7اینترنت،ص شناسى آسيب و شناسى روان )شجاعی،

 فشارهای ها، تيك توانمی جسمانی هم های آسيب هاینشانه و عالیم از اندازه اینترنت می باشد.

 جذب عدم چاقی، ایجاد معده، های فعاليت ركود ،اجتماعی انزوای و چاقی درد، چشم عصبی،

 و هاشانه سر افتادن تنفسی، مشكالت و بدن كلی فعاليت شدن كم خون، قند افزایش ها،چربی

  (30ص ، واینترنت خانواده ،برشمرد.)حسينی را طبيعی حالت از فقرات ستون شدن خارج

مجازی این  فضای در اطالعات فناوری منفی نكات با مقابله برای ها راه كارآمدترین از یكی 

های دیگر از راه .نرود ناشایست موارد طرف ای تربيت دینی شود كه قلبا بهاست كه كودك به گونه

ود. والدین باید هنگام استفاده اینترنت به كودك آموزش داده ش از استفاده این است كه فرهنگ

يشنهاد دهند و هنگامی كه از را پ های سالمرا همراهی نمایند و به او گزینه فرزندان از اینترنت آنها

 های مثبت اینترنت استفاده كرد اورا مورد تحسين و تشویق قرار دهند.جنبه

  ایماهواره هایشبکه

 عَذَابٌ لَهُمْ آمَنُوا الَّذِینَ فِی الْفَاحِشَةُ تَشِيعَ أَنْ یُحِبُّونَ لَّذِینَا إِنَّ»فرمایند:  می وتعالی تبارك خداوند

 محيط و) گردد شایع مؤمنان بين در فاحش گناه دارند دوست كسانی كه برای همانا (19نور/)«أَلِيمٌ
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. در واقع از دیدگاه و منطق قرآن، باز گو كردن است دردناكی عذاب( گردد آلوده شان زندگی

ها و بر مال شدن  زیرا موجب آشكار سازی زشتی ترویج آنها، نهی شده است؛ ارایه و ها و زشتی

 گناه كه كسی وآن است دهد، رانده نشر را گناه كه كس فرماید: آن می شود. امام رضا ها می آن

 درای  های ماهواره ( شبكه428ص  ،2ج )كلينی،كافی،. است الهی آمرزش دارد، مشمول می پنهان را

-آرمان به رسانه این گونه این و كنند می تبليغ را اخالقی ضد ها، مظاهر آگهی ها و برنامه ميان قالب

 خيانت بيشترین حاضر حال در كه كند می خيانت ،خدمت جوامع وها  انسان بخش تعالی های

 هایشبكه یهابرنامه اگر .است و جوانان نوجوانان ميان در فحشا و فساد رواج و ایجاد در ماهواره

 دنبال به ضد فرهنگی هایپيام با و كرده پهن فكری تورهای خانواده اعضای همه برای ایماهواره

 پاك فطرت و دهدا انجام كودكان فكر روی بر را گذاریسرمایه بيشترین هستند، خود اهداف

دكی كه آموزشگاهی است كه به كو ماهواره .اندداده قرار خود حمالت آماج مورد را فرزندان

ها، سبك زندگی، عالیق و ارتباط واقعيت از افسانه را ندارد، ارزشقدرت تشخيص یا تفكيك 

 بركودكان این است كه كودك به ایماهواره هایشبكه منفی تاثيرات جدید یاد می دهد. از

نا كند. تكرار برخی از تصویرها بر ضمير ای عادت میهای ماهوارههای كانالها، موسيقینماهنگ

خشونت و بی  كند. ماهوارههای روانی میأثير گذاشته و وی را دچار مخاطرهخودآگاهش ت

أله ور كردن فرد به مسائل مادی او را از توجه به مسدهد و به علت غوطهرا رواج می بندوباری

  مان( بام پشت سفره های بشقاب محسن، ولدی، دارد.) عباسیمعاد وآخرت باز می

در  خانواده آگاهی سطح ارتقای ملی، هایارزش از دفاع و ملی بومی، خودی، فرهنگ با تقویت

 الگوهای ترویج كودكان، فراغت اوقات برای مناسب ریزی برنامه ،زمينه اثرات تخریبی ماهواره
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های ماهواره توان با آسيبفرزندان می فهم و درك سطح دینداری و سطح افزایش مناسب، رفتاری

 مقابله كرد.

  وهمساالن ازدوستان ناشی تتهدیدا

تواند می رفيق ناسالم ای دارندسازنده و حساس كودكی نقش شخصيت به دهیشكل در دوستان

 دوستی عواقب درباره كریم قرآنهای ناپسند خود متمایل سازد. خود را به صفات و ویژگیدوست 

 اتَّخَذْتُ لَيْتَنِی یَا یَقُولُ یَدَیْهِ عَلَى لظَّالِمُا یَعَضُّ یَوْمَ »َ: كند می نقل چنين جهنم اهل زبان از نااهالن با

 كَانَ وَ جَاءَنِی إِذْ بَعْدَ الذِّكْرِ عَنِ أَضَلَّنِی لَقَدْ خَلِيالً فُالَناً أَتَّخِذْ لَمْ لَيْتَنِی وَیْلَتَا یَا سَبِيالً الرَّسُولِ مَعَ

 انگشت گناهكار، و ظالم انسان كه است روزی قيامت( 29تا  27فرقان) «خَذُوالً لِلْإِنْسَانِ الشَّيْطَانُ

 كاش! من بر وای شدم، می همراه و دوست پيامبر، با كاش ای: گوید می و گيرد می دندان به حسرت

 به مرا و كرد گمراه و منحرف حق راه و یاد از مرا او گرفتم؛ نمی دوستی به را گمراه شخص فالن

 هایسفارش دوست، گزینش در بررسی و دقت ربارهنيز د دین ائمه. كشاند خواری و خذالن

 االضطرار الجأه اختبارا غير من اخا اتّخذ من: »فرماید می علی حضرت كه چنان دارند، اكيدی

 اشرار رفاقت به باید ناچار بندد، می دوستی پيمان دیگران با ناسنجيده كه كسی «االشرار مرافقة الی

(. 416الكلم،ص درر و الحكم غرر اللفاظ المفهرس معجمال )برازش، .دهد در تن فاسد افراد و

 در كه نوجوانی و كودك برای یابی دوست روند اصالح و بهبود برای مطمئن و اساسی راهكار

 این در و است باایمان و مناسب دوستان انتخاب است، شخصيت گيری شكل حال در و راه آغاز

 .است والدین گرنی، یاریگزی دوست برای هاییشاخصه و هامالك شناخت راه،

  



 

87 

 

 جامعه بر حاکم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی از نهادهای ناشی تهدیدات

 مشاهده است. عدم دینی تربيت در مهم های آسيب از حكومت ناحية از ناشی های آسيب

 مجموعه)  شناختی اهداف از جنبه سه هر در تواندمی دینی جامعه متوليان در عينی های رفتار

 و رفتاری اهداف و( دینی هایارزش به پایبندی و تقيد) عاطفی اهداف ،(دینی تقاداتاع و معارف

 عمل و فكر به ها حكومت نماید. اختالل و اشكال ایجاد ،(دینی فرایض و آداب به عمل) عملی

 امام سخن .گسترانند می مردم ميان در را خود باورهای و ها اندیشه و دهند می جهت جامعه،

 اخالقی های روش در مردم« بِآبائِهِمْ مِنْهُمْ اَشْبَهُ بِاُمَرائِهِمْ اَلنّاسُ: »است مسأله همين به ناظر علی

 ) حرانی، .خویش پدران به تا دارند شباهت بيشتر خود های حكومت به اجتماعی صفات و

  (207الرسول، ص آل عن العقول تحف

ها و معارف تبدیل آموزه معه،جا دینی شناسی آسيب برای مستقل سازمان و نهاد یك تاسيس

پرورش مبلغين و معلمين آگاه به معارف دینی در حد  ،ناب اسالمی به صورت مطالب كاربردی

جمله راهكارهای  برای كودكان از صحيح سازی الگو اصالح رفتاری مسئو لين نظام .نياز جامعه

 حكومتی است. نهادهای دینی تربيت هایآسيب رفع در پيشنهادی

 (حرام لقمه)تغذیه  از ناشی هایآسیب

 و اسالم دین نگاه از است. انكارناپذیر امری فرزندان، دینی تربيت و رفتار بر غذا تأثير امروزه 

 حرام و بوده نكوهش مورد زندگی مادّی نيازهای در حرام مال از نكردن دوری آدمی، سليمِ عقل

 یَبِينُ الْحَرَامِ كَسْبُ»:فرمایدمی صادق امام .گذاردمی انسان دل و جان بر سوئی اثرات و است

 )حرعاملی، وسائل .گذاشت خواهد جای به انسان یذریّه در را خود اثر حرام كسب«الذُّرِّیَّة فِی
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وَ شارِكْهُمْ فِی الْأَمْوالِ وَ »در باره آیه  محمد ابن مسلم از امام باقر (82ص ،17جلد الشيعه،

سؤال كرد و عرض كرد كه مشاركت شيطان ( 342، ص57ر. پيشين، جمجلسی، محمد باق« )الْأَوْالدِ

مَا كَانَ مِنْ مَالٍ حَرَامٍ فَهُوَ شِرْكُ الشَّيْطَانِ قَالَ وَ یَكُونُ »فرمود:  باقر در اوالد به چه معناست. امام

هر مالی كه از راه حرام به دست آید، یعنی  «مَعَ الرَّجُلِ حَتَّی یُجَامِعُ فَيَكُونُ مِنْ نُطْفَتِهِ وَ نُطْفَةِ الرَّجُل

شریك است. و اگر كسی اثرات این مال در وجودش باشد و همبستر شود، در نطفه  شيطان در او

آیت اهلل مظاهری در مورد (. 299، ص2عياشی، ج تفسير ت. )به وجود آمده نيز شيطان شریك اس

غذای حرام، مال حرام، از هر . بی داردتأثير غذا می فرمایند: غذای حرام در شقاوت اوالد تأثير عجي

است.)  منعقد شود رستگار شدن او كاری بس مشكل حرام غذای ازآتشی بدتر است اگر نطفه بچه 

 (50اسالم،ص نظر از فرزند تربيت مظاهری،

 و خلق خوش متدیّن، سالم، فرزندان بخواهيم اگر كه شود می استفاده روایات و آیات از بنابراین

 تا شود پرهيز حرام  لقمه از و باشد حالل زندگی، نيازهای اقتصادی منبع باید ابتدا اشيم،ب داشته... 

 باشد. گذار اثر تربيت و تعليم

 های تربیت اسالمیروش

 اهداف به بخشيدن تحقق جهت مربّی كه است رفتارهایی و ها شيوه تربيتی، هایروش از مراد

 اعظم بخش و اند تربيت كار بارز نمود و مظهر تربيتی ایهروش حقيقت، در. بندد می كار به تربيتی،

 تربيتی اهداف به رسيدن برای او كه است هایی شيوه گرو در تربيتی، نظام یك و مربی موفقيت

 دشوارترین و خطيرترین كه بگویيم اگر نيست گزافه جهت همين به. بندد می كار به و كرده اتخاذ

 آن مؤثر و صحيح كارگيری به و استفاده و تربيتی روش شخيصت و تعيين تربيت، فرآیندِ از مرحله
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، «زمينه ساز»هایدسته، روش سه را به هاتوان آنمی كه شده بيان هاییروش اسالم در .است

  نمود. تقسيم «ایجادی» و «اصالحی»

 ساز زمینه هایروش

ند كه از صحيح می باش های مطرح شده در آیات و روایات، زمينه ساز تربيتبرخی روش

 .توان به این موارد اشاره كردها میمهمترین آن

  همسر با معاشرت آداب

 كه چرا كند می فراهم فرزند تربيت برای را مناسبی زمينه با همسر معاشرت آداب رعایت

 با خدا، یاد و ذكر نام. دارد فرزند جسم و روح در مستقيم تأثير شوهر، و زن آميزش چگونگی

 انعقاد در شيطان دخالت از جلوگيری موجب آميزش، از قبل كردن دعا و بودن طهارت و وضو

 نطفه تا پذیرد، صورت راحت اعصاب و قلب آرامش با باید آميزش دیگر سوی از و شود می نطفه

 دیدگاه اهل از فرزند تربيت ساز زمينه هایروش گيرد.) راجا، قرار رحم در اضطراب بدون

 (بيت

 تغذیه مادر

 در قرآن آمده است: است برخوردار اهميت بسياری از كریم قرآن در تغذیه و غذا موضوع

ان هنگامى كه انس یعنی .بنگرد خویش غذاى به باید ( انسان24عبس/) «إلى طعامه نافلينظر االنس»

نـشـيـنـد دقـيـقـا بـنـگـرد كـه آنـهـا را از چـه راهـى تـهـيـه كـرده ؟ بـر سـر سـفـره مـى

هاى اخالقى و تشریعى را مورد نـامشروع ؟ و به این ترتيب جنبه رام ؟ مـشـروع یـاحـالل یـا حـ
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 از مردم، ای« طَيِّبًا حَلَالًا الْأَرْضِ فِی مِمَّا كُلُوا النَّاسُ أَیُّهَا یَا: »قرآن آمده جای دیگردر .توجه قرار دهد

 ـ 88/مائده ـ 168/بقره)آیه چهار در كنيد. خداوند تناول را پاكيزه و حالل است زمين در آنچه

 هنگام در حالل غذای .باشد طيب و حالل یعنی. است آورده را «طَيِّباً حَالالً»،(114/نحل ـ 69/انفال

بنابراین باید به تغذیه مادر در دوران بارداری توجه  .دارد فرزند روی شگرفی تأثير نطفه تشكيل

 ای شود.ویژه

 کودک شیردادن

 از كودك كه است زمانی سال دو دوران، ترین ساز سرنوشت و ترین همم جنينی، دوران از پس

در آیات قرآن در چند  .دارد می بر دنيا این در را خود زندگی های گام نخستين و كند می تغذیه شير

سوره بقره است كه در  233كند كه یكی از این موارد آیه به بحث شيردادن كودكان اشاره می مورد

یُرْضِعْنَ  الْوالِداتُ وَ» .كندصحبت می آن يل بيشتری نسبت به سایر آیات در موردآن خداوند با تفص

 ال بِالْمَعْرُوفِ كِسْوَتُهُنَّ وَ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودِ عَلَى وَ الرَّضاعَةَ یُتِمَّ أَنْ أَرادَ لِمَنْ كامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْالدَهُنَّ

 أَرادا فَإِنْ ذلِكَ مِثْلُ الْوارِثِ عَلَى وَ بِوَلَدِهِ لَهُ مَوْلُودٌ ال وَ بِوَلَدِها والِدَةٌ تُضَارَّ ال عَهاوُسْ إِالَّ نَفْسٌ تُكَلَّفُ

 جُناحَ فَال أَوْالدَكُمْ تَسْتَرْضِعُوا أَنْ أَرَدْتُمْ إِنْ وَ عَلَيْهِما جُناحَ فَال تَشاوُرٍ وَ مِنْهُما تَراضٍ عَنْ فِصاالً

 مادران،« . بَصِيرٌ تَعْمَلُونَ بِما اللَّهَ أَنَّ اعْلَمُوا وَ اللَّهَ اتَّقُوا وَ بِالْمَعْرُوفِ آتَيْتُمْ ما سَلَّمْتُمْ ذاإِ عَلَيْكُمْ

 را شيرخوارگى دوران بخواهد كه است كسى براى( این. )دهند  مى شير تمام، سال دو را فرزندان

 را مادر پوشاك و خوراك است الزم ،[پدر] شده متولد او براى فرزند كه كس آن بر و كند تكميل

 بيش به موظف كس هيچ.( باشد گرفته طالق اگر حتى بپردازد، دادن شير مدت در) شایسته طور به

 و دارد، را كودك به زدن ضرر حق( پدر با اختالف خاطر به) مادر نه! نيست خود توانایى مقدار از

 شيرخوارگى دوران در را مادر هزینه] دهد انجام را كار این است الزم نيز او وارث بر و پدر نه
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 باز شير از( زودتر) را كودك بخواهند مشورت، و یكدیگر رضایت با دو، آن اگر و[ نماید تامين

 براى اى دایه خواستيد( مادر موافقت عدم یا توانایى، عدم با) اگر و نيست آنها بر گناهى گيرند،

 شایسته طور به را مادر گذشته حق اینكه شرط به نيست، شما بر گناهى بگيرید، خود فرزندان

 !بيناست دهيد، مى انجام آنچه به خدا، بدانيد و پرهيزیدب خدا( فرمان مخالفت) از و بپردازید

ما من لبن رضع به الصبی اعظم بركة عليه من لبن » فرماید: در اهميت شير دادن می امام علی

 ، ص15 عاملی، پيشين، ج حرّ).ربركت تر از شير مادر نيستچيزی برای كودك سودمندتر و پ .«امه

 « )سازد ؛شير، سرشت آدمی را دگرگون می «أَلرَّضاعُ یُغَيِّرُ الطِّباعَ»فرمایند:  ( در جای دیگر می175

 (323 ص ،103ج پيشين،. مجلسی

 نیك نام انتخاب

 .نموده است (الهی سنت)به  تعبير آنان از و داده قرار خود عنایت مورد را امور برخی خداوند

 لَمْ یَحْيَى اسْمُهُ بِغُالمٍ نُبَشِّرُكَ إِنَّا كَرِیَّازیَاَ »آمده است:  قرآن است. در الهی سنت یك نيز نامگذاری

 "یحيی" نامش كه دهيممی بشارت فرزندی به را تو ما !زكریا ای( 7/مریم)«سَمِيًّا قَبْلُ مِنْ لَهُ نَجْعَلْ

 بر بلكه و عمر پایان تا همواره، نام، .ایمبرنگزیده او از پيش كس هيچ برای را نام این و است

 خوانده آن به فرد كه است چيزی ترین بيش است، شخص همراه نيز قيامت در حتی روایات اساس

 پدر بر فرزند حقوق از یكی نيز روایات در رو این از است. فرد خانوادگی فرهنگ نشانه و شود می

 ما اَوَّلَ اَنَّ: »فرماید می پيامبر. نماید انتخاب فرزندش، برای نيكو نامی كه است شده شمرده این

 شما از یك هر كه ای هدیه نخستين «وَلَدِهِ اِسمَ أحَدَكُم فَليُحسِّن الحَسَن، اإلسمَ وَلَدَهُ أحَدُكُم یَنحَلُ
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نمایيد. )حر  انتخاب دخو فرزند برای را نام بهترین پس است؛ نيكو نام دهد، می خود فرزند به

 (122 ص ،15عاملی،پيشين، ج

 نوزاد گوش در واقامه اذان گفتن

 در گفتن اقامه و نوزاد راست گوش در گفتن اذان تولد، از پس كارها اولين دینی، آداب در

پدران و مادران و : »كند كه یك پيام بسيار مهم را اعالم می گفتن اذان واقامه. است او چپ گوش

د تا ند و تالش كننرسد، حسّاس باش نسبت به آنچه به گوش كودك می آغاز تولدوزاد! ازاطرافيان ن

 )قاسمی،« صدایی جز صدای الهی را نشنود و آوایی جز آوای خدایی در اطراف او پخش نشود

 مَوْلُودٌ لَهُ وُلِدَ مَنْ: » فرمودند پيامبر كه كند می روایت صادق امام تربيت(. طالیی دوران

 « الرَّجِيم الشَّيْطَانِ مِنَ عِصْمَةٌ ذَلِكَ فَإِنَّ الْيُسْرَى فِی لْيُقِمْ وَ الصَّلَاةِ بِأَذَانِ الْيُمْنَى أُذُنِهِ فِی ؤَذِّنْفَلْيُ

 فرزند كار این زیرا بگوید؛ اقامه چپش گوش در و اذان راستش گوش در شد، فرزنددار كه هركسی

 (24،ص6)كلينی،پيشين،ج .ددار می امان در كرده، دور شيطان از را

 امنیت تأمین روش

 ترینامن و بهترین را خانواده كانون و كنند روانی آرامش و امنيت احساس خانه در باید فرزندان

 هستند والدین كل این كودكی در) كل به اعتماد و "كل از جزء درك" یعنی امنيت .بدانند پناهگاه

 كل از جزئی كه باشد داشته را درك این انسان عنیی امنيت(. بود خواهد خدا كل این ودرآینده

. ندارد ترسی و داشته اعتماد آن به انسان و كندمی حمایت او از شرایطی هر در كل آن و است

 خداوند در .كرد جستجو متعال خداوند یاد و روحی آرامش و واقعی ایمان در باید را فردی امنيت

( 82/انعام)«لَمْ یَلْبِسُواْ إِیمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ األَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَلَّذِینَ آمَنُواْ وَا»: فرماید می قرآن
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 وآنها آنهاست آن از تنها ایمنی نيالودند، ستم و شرك با را خود وایمان آوردند، ایمان كه آنها

 گانند. یافته هدایت

 ایجادی هایروش

 تثبيت و تداوم یا تازه رفتار یك ایجاد در هك است هاییروش ایجادی، هایروش از مراد

 :از عبارتند آنها مهمترین آید و می كار به درست، و نيك رفتارهای

 ورزی محبت

 خود تن ىپاره مثل را آنها و ورزند می عشق خود فرزندان به هاانسان یهمه كه نيست شكی

یوسف، را اینگونه  درباره او نگرانى و ترس و یعقوب پدرانه دارند در آیات قرآن محبتمى دوست

 عَنْهُ أَنْتُمْ وَ الذِّئْبُ یَأْكُلَهُ أَنْ أَخافُ وَ بِهِ تَذْهَبُوا أَنْ لَيَحْزُنُنِی إِنِّی قالَ :» دارد كهبيان می

 گرگ و كنيد غفلت او از كه خاطرم پریشان و ترسان آن از من گفت یعقوب(13/یوسف) «غافِلُونَ

 اینگونه نيز فرزندانش و ذریه به نسبت ابراهيم دلسوزى و مهربانى رهبا یا در .«بخورد را او

 فَاجْعَلْ الصَّالةَ لِيُقِيمُوا رَبَّنا الْمُحَرَّمِ بَيْتِكَ عِنْدَ زَرْعٍ ذِی غَيْرِ بِوادٍ ذُرِّیَّتِی مِنْ أَسْكَنْتُ إِنِّی رَبَّنا»  آمده:

 من پروردگارا،( 37/ ابراهيم.)«یَشْكُرُونَ لَعَلَّهُمْ الثَّمَراتِ مِنَ ارْزُقْهُمْ وَ إِلَيْهِمْ تَهْوِی النَّاسِ مِنَ أَفْئِدَةً

 دادم، مسكن تو الحرام بيت نزد زرعی و كشت بی وادی به را خود فرزندان و ذرّیّه از برخی

 انواع به و گردان مایل آنها سوی به را مردمان از هاییدل تو پس دارند، پا به را نماز تا پروردگارا،

 الصِّبيانَ أَحِبُّوا: »فرماید می اكرم پيامبر .آرند جای به تو شكر كه باشد ده، روزی را آنها ثمرات

دهيد. )طبرسی،مكارم  قرار شانشفقت مورد و بورزید محبت به كودكان «ارحَمُوهُم وَ

 وَ إِسْماعِيلَ وُلْدِ مِنْ رَقَبَةً عْتَقَأَ فَكَأَنَّما ابْنَتَهُ فَرَّحَ مَنْ: »فرمایند می دیگر جای ودر (231االخالق،ص
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 كه است آن مثل كند، خوشحال را دخترش كه كسی.« اهلل خَشْيَةِ مِنْ بَكى فَكَأَنَّما ابْن بِعَيْنِ أَقَرَّ مَنْ

 كه است آن مثل كند، خوشحال را پسرى كه كسى و باشد كرده آزاد را اسماعيل فرزندان از اىبنده

 این در صادق امام چنين ( هم 514 ص ،21 ج پيشين، باشد.) حرعاملی، گریسته خدا ترس از

 .«عَام مِائَةِ خَمْسِ مَسِيرَةَ الْجَنَّةِ فِى دَرَجَةً قُبْلَة بِكُلِّ لَكُمْ فَإِنَّ أَوْالدِكُمْ، قُبْلَةِ مِنْ أَكْثِرُوا: »فرماید مى باره

 به بهشت، در شما براى اى درجه اى، وسهب هر براى كه درستى به ببوسيد، زیاد را خود فرزندان

 (485 ص بود.) همان، خواهد سال پانصد مسير ى اندازه

 تنبیه و تشویق

گاهی  .است شده پذیرفته و شناخته اسالمی تربيت در مسلم امری عنوان به تنبيه و تشویق

 اَنفِقوا وَ رَسولِهِ وَ بِاللّه واآمِن »تأثيرگذارآمده است. مانندآیه:  ابزار درقرآن به عنوان؛ به تنهاییتشویق 

 رسولش و خدا ( به7حدید/«)كَبير اَجْرٌ لَهُم اَنْفَقُوا وَ مِنْكُمْ امِنوا فَالَّذینَ فِيهِ مُسْتَخْلَفينَ جَعَلَكُم مِمّا

 از كسانی پس.كنيد انفاق است داده قرار جانشين آن در را شما خداوند، چه آن از و بياورید ایمان

بيه به عنوان عامل نگاهی نيز ت .است بزرگی پاداش ایشان برای كنند، انفاق و آورند انایم كه شما

 و خدا با كس هر (13انفال/«)الْعِقاب شَدیدُ اللّه فانَّ رَسُولَهُ و اللّه یشاقِقِ من »تآثير گذار آمده است.

 .است سخت و شدید خداوند، عذاب همانا( كه بترسد) پس ورزد، مخالفت رسولش

 اَحاطَتْ وَ سيئَةً كَسَبَ مَن بَلی» : جایی از قرآن نيز پاداش و تنبيه همراه هم آمده است ماننددر 

 اَصْحابُ اولئكَ الصّالِحات عَمِلُوا وَ امَنوا وَالَّذینَ خالِدون فيها هُمْ الْنّارِ اَصْحابُ فَاُولئِكِ خَطيئَة بِهِ

 چيره او بر بد كردار و بياندوخت زشت كردار كس هر آری، (81)بقره/ «خالِدون فيها هُمْ الْجَنَّة

 ایمان كه كسانی و بود خواهد ماندگار پيوسته آتش، آن در و است دوزخ اهل باشد، هركه شد،
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 خواهند جاوید بهشت، در پيوسته و هستند بهشت اهل كردند، شایسته و نيك كارهای و آوردند

 .ماند

-ویژگی و آداب اساس بر كه است مثبت و بخش نتيجه هنگامی دیگر امر هر مانند نيز تشویق

 داشت، نخواهد تربيتی اثر تنها نه ها ویژگی این به توجهی بی ترینكوچك. رود كار به درست های

 با همراه انگيزه ایجاد رفتار، با تشویق بودن متناسب .كرد خواهد تخریب را فرد شخصيت بلكه

از  خالقيتوهمراهی تشویق با  دیگران، لویج كودك نكردن دائم مطرح رعایت اعتدال، مهارت،

 تنبيه( و تشویق نشست تشویق است.)سلطانی، عام هایویژگی

 دیگری نادرست رفتار از انزجار اظهار عامل و نمودن هشيار ساختن، آگاه معنای به تنبيه نيز

 ها شارز فضای از كه كودكی. شود خارج ها ارزش فضای از كودك كه است زمانی مال تنبيه. است

 گرفته جلویش باید خشونت بدون قدرت، با. است قالب از خروج حال در یعنی شود می خارج

كُلُّ مَوْلُود یُولَدُ عَلَى » هدف اصلى در تنبيه كودك، اصالح و تربيت روح او است و بنابر اصل شود.

 از را او و دشو متأثر او ىباید حسّ انصاف و نفس لوّامه( 327،ص71مجلسی،پيشين،ج«)الْفِطْرَةِ

، تنبيه كودك باید از ضعيف به شدید باشد و مناسب كارى باشد كه انجام داده كند حفظ خطا

 كودك( تربيت در نفس كرامت . )فياض بخش،است

 شخصیت تکریم

است. « تكریم شخصيت»های صحيح و كارآمد در تربيت انسان، روش احترام و یكی از روش

-نيافریده او از برتر را موجودی هيچ و استنموده تكریم را دمآ بنی كریم قرآن در متعال خداوند

 كَثِيرٍ عَلَى فَضَّلْنَاهُمْ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ رَزَقْنَاهُمْ وَ الْبَحْرِ وَ الْبَرِّ فِی حَمَلْنَاهُمْ وَ آدَمَ بَنِی كَرَّمْنَا لَقَدْ وَ»: است
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 بر دریا و خشكی در را ها آن و داشتيم گرامی را آدمی دانفرزن ما( 70/اسراء) «تَفْضِيالً خَلَقْنَا مِمَّنْ

 از بسياری بر و دادیم روزی آنان به پاكيزه غذاهای انواع از و كردیم سوار راهوار هایمركب

 نهاده منّت بشر نوع بر خداوند كه كنيم می استنباط چنين مزبور آیه از «بخشيدیم برتری مخلوقات

 به نظر .مخلوقات سایر بر برتری دیگری و بزرگواری و كرامت یكی: است دو چيز بخشيده او به و

 وظيفه یك وی تكریم و احترام است، برخوردار فطری و عالی مزیّت دو این از انسان كه این

 .سازد متزلزل را آن نباید عاملی هيچ كه است اساسی

 را انسانی مبادا .«كبير عنداللّه صَغيرهُم فإن المُسلمين مِنَ أحَداً تَحقرنَّ ال» :فرمود پيامبراكرم

تنبيه  فارس، ابی ابن ورام است. ) بزرگ خدا نزد آنان كوچك كه كنيد بشمارید و تحقير كوچك

 سيره ، درتكریم و احترام كودكانهای مختلف شيوه (31الخواطر و نزهه النوادر، ص

 كودكان، دعوت نكرد اجابت و كردن گرفتن، دعوت رفتن، اجازه استقبال شامل: بهمعصومان

 و... می باشد. در كارها او مشاركت دادن آميز، محبت زدن كردن، صدا عيادت

 تلقین

 زیرا شود، محسوب تربيتی هایروش مهمترین از یكی تواندمی تلقين زندگی اول سال هفت در

 یدبا روش این برطبق. گيردمی شكل زندمی سر وی از كه رفتارهایی و گفتار طریق از خلق درونی

و یا  فعلی قولی، تواندمی تلقين .داد سوق مطلوب رفتارهای و گفتارها سمت به را كودك ظاهر

 و كند جاری زبان بر را سخنانی بياموزیم كودك به كه است نیا قولی تلقين از منظور .هردو باشد

 به خطاب خود، فرزند درباره پدر مثال. گيرد قرار درونی مطلوب حاالت معرض در طریق این از

 دوست را هایش برادر و خواهر من كودك گوید: می كودك حضور در دیگران به خطاب یا كودك
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ن است كه كودك را در معرض انجام عمل قرار دهيم تا از این طریق حاالت آ تلقين فعلی دارد.

عمل درونی مطلوبی در او ایجاد نمایيم. مثال اگر پولی را به كودك بدهيم تا به فقيری بدهد با این 

 همزمان هم با كنيم، و اگر تلقين فعلی و قولی انگيزه وكشش كمك به دیگران را در وی پدیدار می

 قرار توجه مورد را روش این نيز علی مومنان امير حضرت شد خواهد مضاعف آن تاثير باشد

 اگر «مِنْهُم یَكُونَ أنْ أوشَكَ إلّا بِقَوْمٍ هَتَشَبَّ مَنْ قَلَّ فَاِنَّهُ فَتَحَلَّمْ، حليماً تَكُنْ لَمْ انْ: »اندفرموده و داده

 همانند گروهی به را خود كه كسانی اندكند بسيار زیرا نما، بردباران همانند را خود نيستی، بردبار

 (268ص ،15ج پيشين، حرعاملی. شوند.) نمی آنان از یكی و كنند می

 عادت دادن

در نفسش به   به تدریج به آن خو كرده و حالتى طور مستمر تكرار كرد را به  انسان، عملى  وقتى

 فانّه الجميلَ؛ نفسك عَوِّد» :فرمود اميرالمؤمنين شود.  آید كه اصطالحاً عادت ناميده مى  وجود مى

 كه را چه آن زیرا بده، عادت  نيكوكارى به را خویشتن. «المثوبةَ لكِ یُجزِل و األحدوثَة عنك یُجمِل

( 322آمدی،پيشين،ص ).گرداند  مى كامل و بسيار خدا نزد را پاداشت و سازد  مى زیبا آید پدید تو از

 و حساس زمان این . كودك درخوب یا بد  هاى ها است؛ عادت ، دوران تكوین عادت دوران كودكى

 آداب گفتن، سخن آداب. دارد نياز مادر و مربيان و پدر  هاى مراقبت به شدیداً ها، عادت تكوین در

 نيك، اخالق به تخلق ، زندگى امور اداره در تعاون و اشتراك كردن، كار ، پذیرى وليتمسئ معاشرت،

 دینى مجالس و مساجد در حضور آنها، به عمل و  دینى وظایف شناخت زشت، اخالق از اجتناب

در  عادت صورت به تا شود  گذارى درپی پایهباید پی مناسب،  هاى فرصت در و  كودكى زمان در

 خواهد ادامه غالباً و بود خواهد آسان برایش ها آن انجام شد بزرگ  وقتى  صورتى نچني در .آید

 (88تربيت،ص و تعليم و اسالم )امينی،.یافت
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 عدالت رعایت مساوات و

 رعایت. است اسالم تربيتی هایازروش یكی نيز كودكان با هماهنگ رفتار و عدالت رعایت

كه  است آنان صحيح تربيت در مهمی عامل و فرزندان اعتماد جلب باعث فرزندان بين در عدالت

( 8مائده/«)لِلتَّقْوَى أَقْرَبُ هُوَ اعْدِلُوا»فرماید: در قرآن نيز بدان اشاره شده است. خداوند در قرآن می

 شده شایانی توجه مهم این به نيز اسالمی در روایات .است ترنزدیك تقوا به كه نمایيد پيشه عدالت

. اندداشته اصرار آن صحيح اجرای بر و سفارش آن به نيز معصومين حضرات از كدام هر و

 به خود فرزندان بين «بَينَكُم یَعدِلُوا اَن تُحِبُّونَ كَما اَوالدِكُم بَينَ اِعدِلُوا: »فرماید می خدا پيامبر

مجلسی،  ) .كنند رفتار عدالت به شما با دیگران دارید دوست كه طور همان نمایيد رفتار عدالت

 (113ص، 23جباقر، پيشين،  محمد

 بازی

 یك تفریح و بازی كه برد پی توان می معنا این به یوسف حضرت داستان در كریم قرآن در

 گونه این صحرا به بردن برادرشان توجيه در است. برادران حضرت یوسف فطری ضرورت

 ما با را یوسف فردا پدر ای (12/ یوسف)«لَحافِظُونَ لَهُ اإِنَّ وَ یَلْعَبْ وَ یَرْتَعْ غَداً مَعَنا أَرْسِلْهُ» : گفتند

 درخواست این با نيز یعقوب حضرت. كند بازی و بگردد مراتع و چمن در تا بفرست صحرا به

در كالمی شيوا  يامبر اكرمپ .شود مشغول بازی به نباید یوسف كه نفرمود و نكرد مخالفت

كسی كه نزد او كودكی هست، باید به حالت كودك  «لَهُ فَلْيَتَصَابَ  صَبِیٌ  عِنْدَهُ  كَانَ  مَنْ »فرماید:  می

 این با پيامبر (275، ص 3، ج  الفقيه یحضره ال ابن بابویه، من )بازی شود. در آید و با او هم

 كه این بر عالوه والدین و مربيان سازد، تا می خاطرنشان را كودكان با بازی و نشينی هم اهميت كالم
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راحت و نااميد نشوند، بلكه با آنان همراهی كنند. بازی با نا خود كودكان های شيطنت و ها بازی از

هاست و آثار نيكویی دارد و عالوه بر نشاط و شادی  های اظهار محبت به آن كودكان یكی از راه

با توانند در ضمن بازی  شود و والدین می كودك باعث رشد استعدادها و تلطيف احساسات او می

 .های انسانی را به او بياموزند كودك نكات اخالقی و ارزش

بازی مفيد نباید تحميلی باشد، فعال وهمراه حركت، متنوع، طبيعی و زمينه ساز خالقيت باشد، 

 بر خدا رسول: گوید می سعد بن سهل نام به اكرم نبی یاران از یكی )عباسی ولدی، پيشين(

 كه دیدند بودند، حضرت با كه پيامبر یاران. كردند می زیبا خاك كه گذشتند كودكان از گروهی

 پيامبر. بكنند تميزتان تا هایتانخانه بروید ها بچه: گفتند. استشده كثيف كودكان هایدست و لباس

 ومنبع الزوائد مجمع هيثمی، ).است خاك آنان زندگی گلستان و بهار. كنيد رها را ها بچه: فرمود

  (159ص ، 8ج الفوائد،

 وعظهم

 سنين این در پس دهند، نمی نشان مقاومت كالمی اندرزهای و پند مقابل در كم سنين در كودكان

 فراوانی آیات كریم برد. درقرآن می بين از را آن اثر فراوان نصيحت امّا كرد. نصيحت را آنها توان می

 لقمان ی درسوره انمن خدای. اند قرارگرفته پدران یو موعظه پند مورد فرزندان كه شود، می دیده

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ یَعِظُهُ یَا بُنَیَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ : »كند می اشاره فرزندش به لقمان یموعظه به

او  كه درحالی -فرزندش به لقمان را كه هنگامی (بياور یاد به()13/لقمان.)« إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

 یا. است بزرگی ظلم شرك، كه مده قرار خدا همتای را چيزی! پسرم: گفت -كردمی را موعظه

وَهِیَ تَجْرِی بِهِمْ فِی مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ : »كندمی نقل نوح حضرت زبان از خداوند
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 هم امواجی ميان از آنها وكشتی( 42/هود) .«ینَوَكَانَ فِی مَعْزِلٍ یَا بُنَیَّ ارْكَب مَّعَنَا وَالَ تَكُن مَّعَ الْكَافِرِ

! پسرم: “زد صدا بود ایدرگوشه را كه فرزندش نوح( هنگام دراین)داد؛ می حركت هاكوه چون

 موعظه درباره نيز خدا رسول كه داریم نيز روایات در !”.مباش كافران وبا شو، سوار ما همراه

 و االقوال سنن فی كنزالعمّال )عالءالدین،.است دادن پند دین، همانا «النَّصِيحَةُ الدِّینَ إِنَّ: »فرماید می

 (235االفعال،ص

. 1: كنند رعایت را ذیل شرایط باید باشد، داشته تأثير فرزندشان بر پندشان بخواهند اگر والدین

: است آمده روایات در. كنند عمل هایشانموعظه خود به والدین.2 .كنند بسنده ضرورت مقدار به

 دانش به دانا اگر «الصَّفَا عَنِ الْمَطَرُ یَزِلُّ كَمَا الْقُلُوبِ عَنِ مَوْعِظَتُهُ زَلَّتْ بِعِلْمِهِ یَعْمَلْ لَمْ إِذَا الْعَالِمَ نَّإِ»

 فرو سنگ روی از آب قطره كه گونه همان لغزد؛ می ها قلب از اشموعظه نكند، عمل خود

 و خود بين باید نصيحت، تأثير برای .3. (44ص ،1ج پيشين،،. یعقوب محمدبن كلينی، ).ریزد می

 آنان با كه آورد می روی والدینی به فرزند دل. سازند برقرار عاطفی و قلبی ای رابطه فرزندانشان

 هایدل «عَلَيْهِ أَقْبَلَتْ تَأَلَّفَهَا فَمَنْ وَحْشِيَّهٌ، الرِّجَالِ قُلُوبُ: »فرماید می علی امام. باشد داشته انس

 پنهانی باید ها نصيحت. 4 .گيرد انس ها آن با كه آورند می روی كسی به پس اند؛ وحشی ها سانان

 نظر در را خود مصالح و كنند توجه فرزند مصلحت و منفعت به اندرزها، و پند در .5 .باشد

 اثری چندان است، خودشان منافع برای والدین هاینصيحت كند اگر فرزنداحساس. نگيرند

  (29ص ،2ج مهر، دهنوی، نسيم ) .تداش نخواهد
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 الگویی روش

 از فرد، روش دراین. است الگویی روش و نوجوانان كودكان تربيت در موثر ی ها شيوه از یكی

 دیگران رفتار از مشاهده تأثير تحت و كند می استفاده الگو و سرمشق عنوان به دیگر افراد یا فرد

 مورد را الگویی روش كریم قرآن در بزرگ د. خداوندكن همساز می آن با را خود و نموده پيروی

 الگوی و اسوه عنوان به را اسالم گرامی پيامبر: مانند پسندیده الگوهای هم داده قرار توجه

/ احزاب)«حَسَنَة أُسوَةٌ اللَّهِ رَسولِ فی لَكُم كانَ لَقَد» كندآن جا كه می فرماید: می معرفی مردم تربيت

همچنين از  .است خدا رسول( به اقتدای) در الگو ابعاد همه در ماش برای تردید، بی( 21

 الگوی شكنی؛ نوح، بت و جویی فطرت الگوی خدا؛ ابراهيم، فرمان مقابل در تسليم نماد اسماعيل،

 هم نام برده است. و روزگار شداید در تحمّل و صبر قهرمان ایّوب، دین؛ تبليغ در پایداری

  دهد. می نشان منظور همين به را لوط حضرت زن و نوح ضرتح زن مانند ناپسند الگوهای

 های اصالحیروش

 رفتار یك كاهش یا حذف آنها، از هدف كه اند تربيتی هایروش از دسته آن اصالحی، هایروش

باشد.كه  می( ناپسند و ناصحيح تفكرات همچون، درونی اموری یا ظاهری رفتار از اعم) ناپسند

 ست از:مهمترین آن ها عبارت ا

 تغافل

 پوشی( )چشم تغافل است، پرفایده و كاربردی مهم، خيلی كه اسالم تربيتی های روش از یكی

 و اراده با است، آگاه آن از و داند می كه را چيزی انسان كه این از است عبارت تغافل .باشد می
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 است اطالع بی و هناآگا آن از كه كند وانمود ای گونه به و بزند غفلت و خبری بی به را خود عمد،

 در را آن كارگيری به روایات، و قرآن ویژه به اسالمی منابع .دهد نشان غافل را خود درواقع و

 بهترین قرآن در اند؛ داده قرار مورد تأكيد مدیرتی و تربيتی، امور خانوادگی؛ اجتماعی، های معاشرت

 تُحِبُّونَ أَالَ وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا». باشد می «صفح» واژه رساند، می كامل طور به را معنی این كه ای واژه

 بگيرید؛ نادیده را دیگران های ولغزش كنيد عفو باید( 22/نور)» رَحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ وَ لَكُمْ اللَّهُ یَغْفِرَ أَنْ

 علی امام .«است رحيم و غفور خداوند و ببخشد؟ را شما خداوند دارید نمی دوست آیا

 و است؛ تحمل و بردباری عاقل، انسان از نيمی» «تَغافُلٌ نِصفُهُ و احتِمالٌ، نِصفُهُ العاقِلَ: »فرماید می

 (117)آمدی،پيشين،ص.«گرفتن نادیده و تغافل دیگرش نيم

 جویی ازعیب پرهیز

 كرد جویی عيب دهند، می انجام آنچه و كودكان كارهای از نباید نوجوانان و كودكان تربيت در

 و توانایی در آنها شود می موجب گرفتن ایراد و عيب با اینكه سبب به نمود، شسرزن را آنها و

غاز خداوند متعال در آ .بدهند دست از را خود نفس به و اعتماد دنكن تردید و شك خود، استعداد

 هر بر واى«  وَیْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةُ» است: جویی از دیگران فرموده سوره همزه در رابطه با عيب

 جا كه آن از است؛ شكستن معنای به اصل در «همز» ریشه از «همزه» جویى . عيب بدگوى

 ریشه از نيز «لمزه» و شده اطالق «همزه» ها آن به شكنند می هم در را دیگران شخصيت جویان عيب

 است. كردن جویی عيب و زدن طعنه معنای به «لُمز»

  ککود توانایی از فراتر هایاستدالل از پرهیز
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 كردن برطرف و روح لطافت كننده ایجاد انسان، فطرت با مطابق شيرین، سهل، دینی اسالم دین

 بود این انبيا تبليغ شيوه كرد. معرفی كودك به درست را دین باید بنابراین است. زندگی از خستگی

 كه تاس الزم مساله این به توجه گفتند، می سخن او خود فهم و درك اندازه به فردی هر با كه

 ادله و مسائل درك برای كافی قدرت ها آن ذهن و اند نرسيده مذهبی تفكر دوره به هنوز كودكان

-توانایی از فراتر كه دین از ای جنبه هر یا و خداوند اثبات برای استداللی هر از و ندارد را پيچيده

 معنای از باغل و داشت خواهند غيرواقعی و مطلق ساده، هایبرداشت باشد، ها آن ذهنی های

 را شكست این بخورند شكست مساله درك در كه هم وقتی. رفت نخواهد فراتر جمالت ظاهری

 .دانند می مساله اصل بطالن و استدالل متوجه

 نتیجه

 تربيتی، های اماآسيب. سازیم فعال را عبودیت روحيه كه است این هدف دینی، تربيت در

 دینی تربيت به هایی كه آسيب. برد می بين از را يتترب اثرات و نموده خنثی را تربيتی های تالش

 وراثت در ریشه ها آسيب از برخی باشد. داشته گوناگون های منشاء و عوامل تواند می شودمی وارد

 غلط هایبه روش توان می آنها از كه. دارد محيطی های آسيب در ریشه دیگر ای پاره و ژنتيك و

 هایبازی تلویزیون،) جمعی ارتباط وسایل آموزشی، هاینهاد مربيان، ها،خانواده سوی از تربيتی

 كرد. برای اشاره جامعه بر حاكم نهادهای و معاشران و دوستان ،(ماهواره اینترنت، ای،رایانه

را ها  آسيب های غلط، راهكارهای پيشگيری ازاصالح روشبا  باید ها آفت حذفزدایی و  آسيب

برای تربيت صحيح بيان  اعتقادی و عبادی كه در متون دینی های اخالقی و و به توصيهشناخت 

و امر تربيت دینی كودكان  ها و جامعه در راهگشای خانوادهتواند كرد. این مهم می مراجعه شده

 د.باشدفع تهدیدها 
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 مؤمنان مصائب بر قرآن های تسلی تحلیل و بررسی
 1فرمليحه بهرام

 27/10/96 تاریخ دریافت

 107 -137صص                                                                                15/12/97تاریخ پذیرش 
 

 چکیده

در رویکرد دینی، مبتال شدن انسان به انواع ابتالئات عینی و ذهنی که الزمه زندگی مادی و 

تواند برای انسان مصیبت می میدانی برای بروز انتخاب مختارانة انسان در دایره تکالیف است؛

. با وجود ارتباط مستقیم بین ایجاد کرده و او را در راه نیل به سعادت دچار چالش نماید

انگاری حوادث، انسان در هر شأنی از شئون اعتقادی، به هنگام سطوح معرفتی و مصیبت

مواجهه با مصائب نیازمند تسکین دهندة درونی و بیرونی است؛ چرا که به این ترتیب ضمن 

بلکه تسلی گیرد کسب آرامش نه تنها در برون رفت از مشکالت در مدار واقع بینی قرار می

های معرفتی، طی کردن مسیر تکامل همراه با نشاط را برای انسان بیش از پیش مبتنی بر پشتوانه

تسلی انسان به خود در هنگام بروز  بر این اساس و با توجه به نقش و اهمیت فراهم می کند.

یی که بخشی و همراهی افراد با یکدیگر و اثرات و پیامدهامصائب و در گام بعدی در آرامش

تواند در کوتاه مدت و دراز مدت بر افراد مختلف خانواده و جامعه داشته این همدلی می

 باشد.

                                                 
 كارشناسی ارشد تفسير، دانشگاه علوم و معارف قرآن كریم 1
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در این تحقیق سعی شده است که با جستجو در آیات و روایات به بررسی عواملی که سبب 

بخشی به این ایجاد مصیبت و مصیبت انگاری گشته و مبانی تسلی حقیقی و چگونگی عمق

 هایآموزه دهنده توجهپرداخته شود. نتیجه این جستجو و تحقیق، از سویی نشان مفهوم ارزشی

یافتن همراه با بیان راهکارهای آن است که پیامدهای آن نظیر دادن و تسلیتبر تسلیت اسالمی

 این دیگر سویی آورد و ازرا بدنبال می اسالمی جامعه در همراهی و انسجام افراد با یکدیگر

 و خدا به ایمان سایه در و تسالی واقعی فقط همدردی که دسازمی نشان خاطر را مهم مطلب

  .گرددو ماندگار می آید و مؤثراعتقاد به روز جزا و تخلق به صفات پسندیده اخالقی پدید می

 کلمات کلیدی: قرآن و حدیث، زندگی مؤمنانه، مصیبت، تسلیت. 

 مقدمه

ج و زحمت برای انسان از مهمترین سؤاالتی است زیستنِ همراه با رن چرایی و خلقت از هدف

ترین  ملموس وترین  عينی از یكی تواند ذهن انسان هدفمند را به خود مشغول سازد. مصيبت كه می

آیند جریان اراده الهی در هستی به شكل قضا و قدر به اضافه بر كه است انسانی هر زندگی حقایق

و رحمت خداوند و اختيار انسان و  های دینی حاكی از علم، حكمت مجموعه گزاره

های عالم ماده پدید آورنده آن است. نوع ظرفيت، تكامل و هدایت انسان كه از جنس  محدودیت

و  شده تغيير و تحول تكليف و تشریع است نه تكوین و غریزه. اقتضای آن را دارد كه دستخوش

برسد. در  خود شایسته كمال تا به ر شدهت كامل ها دگرگونی از ای با اختيار گام برداشته، بر اثر پاره

های زندگی مومنانه با توجه به سطح و مرتبه رشد یافتگی و نوع  این ميان قطعاً زوایا و پيچيدگی

باشد. عالمه ها مختلف میمتفاوت و سبك تسليت بر آن مواجهه با اندوه و تأثير ناشی از آن
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 سایر و صبر تلخیِ و مصيبت نامگذاری لبتها»گوید  زدگی میجوادی آملی در تشریح سطح مصيبت

 امانت كه واصل سالكان برای گرنه و است؛ اخالق فنّ مبتدیان برای مبحث این در مطروح عناوین

 پی در را صبری تا نيست مصطلح مصيبت چيزی هيچ زوال است؛ آنان مشهود چيز همه بودن

 ، 675/ ص ،7ج اسراء نشر مركز: قم م،تسني عبداهلل، آملی، جوادی) «شود مستلزم را اجری و داشته

ای مبتال به تأثير د جامعه اسالمی در هر سطح و طبقهبا این وجود، در شكل كلی افرا( 1378

ای مطمئن و با دوام دارند موضوع پژوهشی تسليت ختلف بوده و نياز به تسكين دهندهتزاحمات م

 بر می توان چگونه مؤمنانه زندگی در بر مصيبت مؤمنان، بدنبال آنست تا به سواالتی از جمله،

است؟ و همچنين  چگونه انسان عمل با خداوند تسلی بروز و ظهور یافت؟ و نسبت تسلی مصيبت

است؟ می باشد. این تحقيق براساس داده تسلی مؤمنان به چگونه مصائب بروز هنگام در كریم قرآن

"هر چيزی كه سبب آزار مؤمن شود مصيبت است،"روایت نبوی كه 
مصيبت را در شكل عام آن،  2

 دهد. و به تبع آن تسليت نيز به شكل گسترده مورد بحث قرار می گيرد.  مورد بررسی قرار می

 مسأله بیان

 از متعددی و مختلف انواع با انسانها ناگوار، حوادث و طبيعی بالیای بر عالوه امروز دنيای در

 فكری تزاحمات و روحی تألمات انواع به مبتال و مختلف های حوزه در جمعی و فردی های ناكامی

تصميم  ضعف سرزندگی، كاهش به ها معموالً مصيبت این از ناشی فشار كه ایگونه به گردند می

 امدادی نيازمند افراد، شرایطی چنين در است بدیهی. انجامد می اینها امثال و اراده شكست گيری،

 تا هستند آنها آثار جبران و گفته پيش فشارهای ربراب در مقاومت برای درونی توانی یا بيرونی

 مورد در خاص طور به موضوع این. برگردند عادی شرایط به بتوانند و یابند تسلی و تسكين

 حال. بيشتری دارد اند ظهور برگزیده را اسالمی عمل و ایمان بر مبتنی و مؤمنانه زندگی كه كسانی
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های  و یا در صورت مبتال شدن مجهز به مهارت چنين انسانی، باید مسلح به ابزار پيشگيری

 و نكند افسردگى دچار را او از تألمات حداقلی تا مصائب حداكثری، ها، سختى سازگاری باشد تا

 سنت و دینی منابع براساس طلبد می ندارد. همين موضوع باز فطرى مطلوب مسير از

 اعتقاد تقویت و تصحيح به نظری لحاظ از هم تا گيرد صورت آن پيرامون پژوهشیمعصومين

 . رساند یاری اسالمی و ایمانی زندگی سبك تحقق به عمل در هم و كند كمك دینی

 مفهوم شناسی

و اسم فاعل از ثالثی مجرد  كه به صورت مفرد "صوب"ای است عربی از ریشه واژه "مصيبة"

ميان صاحبان فرهنگ درباره معنای ریشه لغوی مصيبة  "شود. باب افعال در قرآن به كار برده می

 به معنای ریختن، فرود آمدن باران الصَّوْبُ را  "لغت تا حدود زیادی اتفاق نظر وجود دارد.

، 10لسان العرب، ج -164، ص1ج1376جوهری فارابی، اسماعيل بن حماد، الصحاح، بيروت، )

ن برسد و در مجموع مصيبة را هر امر مكروهی كه از روزگار به انسا ،، حقيقت و درستی(534ص

 (536، ص1ابن منظور ، ج)بر او نازل گردد دانسته اند 

است. و هنگامی كه می گویند كسی در  "سلو"لغتی عربی است كه ریشه آن  "تسلی"واژه 

، 3مقایيس الغه، پيشين، ج) سلوت زندگی می كند یعنی اندوه و ناراحتی در زندگی نخواهد داشت.

حسينی زبيدی، محمد مرتضی، ) ف شدن غم و اندوهبه معنای بر طر تسلی لغت هر چند( 91ص

را كه جناب مكارم در اصل به  "السلوی" واژه اما نرفته است بكار قرآن در (153، ص/2پيشين، ج

بوده و منظور از آن در قرآن كریم هر چيزی است  ریشه همان معنى آرامش و تسلى دانسته اند. از

ایداری و سكونت و آرامش نفس تبدیل كند، خواه كه اضطراب و آشفتگی و نگرانی را به حالت پ

 در مادیات باشد و خواه در معنویات. 
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 فرایند مصیبت 

رسد، خواه ابتالء وی به نتایج عملش باشد یا اینكه امتحان الهی برای  مصيبتی كه به انسان می

 (11/گيرد. )تغابن شناخته شدن یا ارتقاء درجه او باشد؛ در هر صورت به اذن خدا صورت می

عالمه طباطبایی با طرح دو موضوع به اثبات این امر می پردازد. ایشان مسئله اذن را هم نسبت به 

( با توجه به این امر اذن 58/نساء( و هم نسبت به غير عقال؛ )اعراف/آیه 64عقال مطرح كرده است)

ارت دیگر برداشتن در این آیه را تكوینى دانسته و آن عبارت است از بكار انداختن اسباب یا به عب

موانعى كه سر راه سببى از اسباب است. نكته دیگر این كه به دليل اینكه اذن الهی همه مؤثرها را 

طباطبایی، محمدحسين، ) گيرد. فرا گرفته است، مصائب نيز تكویناً به اذن خدای تعالی صورت می

 (511ص، 19 ج پيشين ،

  نسبی بودن مصائب

ها در مواجهه با مصيبت و بال رتبه و سطح  و رفتار همه انسانتوان برای نگرش  یقيناً نمی

یكسانی قائل شد؛ بال به رسم مادی بودن عالم، به شكل جریانی در گذشته، حال و آینده استمرار 

ها  شود؛ عنوان و اثر این بالها با اختالف دیدگاه دارد. تنها چيزی كه باعث تفاوت در جریان بال می

دقت در كالم الهی و روایات مرتبط، افراد در مواجهه با مصائب به سه گروه  با ها است. و موقعيت

جز فعليت یافتن فضائل نهفته  -انبيا و مخلصين-ها در دسته اول  شوند. مواجهه با محنت تقسيم می

ها در عين داشتن كراهت طبع برای این نوع از افراد سبب  در نفسشان اثرى ندارد. ناگواری

. شود و دیگران از این فضایل به فعليت در آمده، شده و باعث ترفيع درجه آنان میبرخورداری آنها 

/بقره( دسته دوم كسانی هستند كه ایمان و فسق در درونشان قرار نگرفته و در مواجهه با 157)

دهند؛ از این منظر ابتالئات برای اینان در حكم امتحان و  وقایع ناخوشایند، ذاتشان را بروز می
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/انسان( نگرش و جهان بينی گروه سوم نيز، مبتنی بر مادیات جریان یافته و 3الهی است. )آزمایش 

در زندگيشان جز بر هواى نفس تكيه و اعتماد ندارند؛ بدون شك، مصائب براى این طائفه جنبه 

 ./انبياء(11خواهد با فرستادن بالها نسل این طائفه را بر اندازد. ) عذاب دارد، و خداى تعالى مى

 مصائب سبب

ها را بر اساس  تواند نقش آفرینی كند. ناگواری در چرائی رسيدن بالیا به انسان علل متفاوتی می

 توان تقسيم بندی كرد. اینكه محصول چه نوع عللی است؛ می

 مورد او تا رسد می انسان به الهی مشيت به و نداشته دخالت آن در انسان عمل كه الف( مصائبی

/حدید( بسيارى از انبياء و صلحاء گرفتار اینگونه مصائب 22) .بيابد مقام رفعت و شده واقع امتحان

است.  رفتار نوع دو از ناشی رسد و آن می او به انسان عمل نتيجه در كه ب( مصائبی شوند. مى

/شوری( نوع دیگری از مصائب، نتيجه 30) انسان است. ناشایست و سوء مصائبی كه نتيجه عمل

انسان است. تفاوتی كه در این دو نوع از بالیا وجود دارد این است كه در  عمل صالح و شایسته

 157تا  153عالمه در تفسير آیات  كند. نوع دوم این خود انسان است كه خود را به بال نزدیك می

دانند كه بندگان به جرم پيروى از دین توحيد و اجابت دعوت حق  بقره این نوع بال را بالئى می

دیگری كه  از مصائب (517، ص/1طباطبایی، محمد حسين، پيشين، ج) شته اند.بدان مبتال گ

شود؛ اثر و نتيجه عملكرد نياكان و یا عموم جامعه است كه به عنوان مثال بوسيله  دامنگير انسان می

 / روم به این امر تصریح شده است. 41/ نساء و 9آیه 

 لماناز منظر اندیشمندان مسلمان و غیر مس تسلیت و مصیبت

از آنجا كه وجود مصيبت در زندگی انسان، غيرقابل انكار و اثرات و عوارض آن بر آدميان 

واضح و آشكار است، از دیر باز مورد توجه اندیشمندان مسلمان و غيرمسلمان قرار دارد. متفكران 
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گرا بر اساس رویكرد تجربه گرایی و روانشناختی خود، غير مسلمان و بویژه محققان مادی

دهند كه افراد را در  هایی را نشان می دگاهی منفی به پدیده مصيبت داشته بر همين اساس راهدی

مواجه با مصيبت به تحمل و نهایتاً فراموشی برسانند. البته در چند دهه اخير گروه جدیدی از 

 اند كه رویكردی مثبت اندیش به نامالیمات روانشناسان غربی نظير سليگمن و دیگران شكل گرفته

ها  كنند با توجه كردن و توجه دادن به آثار سازنده سختی زندگی دارند و در نتيجه سعی می

ها و حتی استقبال از آنها توصيه كنند و با تغيير نگاه، آنها را فرصتی  هایی برای تحمل سختی روش

 كنند. برای حس منفعت طلبی انسان شناسی خودمحور غربی قلمداد می

تفكران مسلمان به موضوع مصيبت و تسليت كامالً متأثر از ادبيات در سوی دیگر، رویكرد م

 درد مطهری شهيدقرآنی و روایی بوده و كاركرد آن در جهت رشد و تربيت معنوی انسان است. 

 مصيبت مهمترین را پروردگار سوی به حركت و او ذات به تقرب اشتياق و آرزو و حق از جدایی

 (1367، 79ی، مرتضی، قم، انتشارات صدرا، انسان كامل، ص/مطهر« رك) .داند می بشر نوع برای

نویسد كسى كه باور دارد مالك هيچ چيز نيست، دیگر نه بقره می156المه طباطبایی در ذیل آیه ع

گردد. عالمه صبری را كه مبتنی  از ورود مصيبت متأثر ميشود و نه از فقدان مایملكش اندوهناك مى

داند كه  باشد را بهترین صبر تحقق یافته می "اليه راجعون"گشتی چونان و باز "انا هلل"بر ایمان به 

طباطبایی، محمد حسين،  «رك)سوزاند.  ریشه هر نوع جزع و فزعی را به هنگام مصيبت در دل می

 بودن تسليت می فرماید: سرّ" بقره 156 "آیه تفسير در آملی عالمه جوادی( 533، ص/ 1 پيشين، ج

 جزای صابر انسان بود؛ عدل مطابق ناگوار رخداد اگر كه است این عادل حكيم خداوند به رجوع

جوادی آملی، ) .گرفت خواهد را آن انتقام سبحان خدای بود ظلم اگر و یافت، خواهد را خود

در مجموع می توان گفت نظرات اندیشمندان مسلمان خصوصاً ( 679، ص7عبداهلل، پيشين، ج
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ليت برگرفته از جهان بينی توحيدی بوده و بيشتر جنبه عالمان شيعه در موضوع مصيبت و تس

 های قرآن كریم و مكتب اهل بيت را دارد.تبيين، تحليل و تعليل آموزه

 مصیبت در زندگی انسان خاستگاه

 بلكه نيست؛ كافی مصيبت عوارض و آثار آمدن پدید برای تنهایی به مصيبت، عامل وقوع

 و خاستگاه را توان آنهامی كه اوست زندگی فضای در هاییویژگي و انسان در صفاتی وجود نيازمند

 شود. در این بخش به اجمال به آنها پرداخته می ناميد. مصيبت رویشگاه

 انسان و تطابق تکالیف با توان مکلف بودن مورد تکلیف

 به سختی یا محدودیت نوعی مكلف شخص برای تكليفی احكام موارد، برخی در است، واضح

 نتایج با گاهی حتی و كند عمل آن به عملی اكراه یا ذهنی ابهام با تا شود، می منجر كه داشته همراه

بداند؛ اما  زده مصيبت را خود و شود مواجه تكليف، به عمل این نامطلوب یا آور رنج پيامدهای و

آن های انسان تطابق وجود دارد. به تصریح قر باید دانست بدون تردید ميان تكاليف الهی و توانائی

چرا كه  .افراد است یها ویژگی وها  ظرفيت با كریم تكاليفی كه موضوع امتحانات بوده متناسب

/بقره(. وسع را به معناى توان و كنایه از 286كند ) خداوند هيچ كسی را بيش از وسعش تكليف نمی

فت و را شامل هر گونه توان نفسانى، از قدرت دریا "وسع نفس"اند و تعبير  ظرفيت نفس خوانده

اند و هر چه در طریق كمال، این ميدانها وسيعتر و توان اندیشه و اراده و اختيار و اعمال دانسته

طالقانی، محمود، تفسير پرتوى از قرآن، )یابد. اراده بيشتر گردد تكليف و مسئوليت افزایش می

 خداوند هاراد كه گردد می مشخص در واقع( 1362،  278 ص/ 2 تهران: شركت سهامی انتشار، ج

 هایدشواری با مواجهه مستلزم آن در حضور كه است ميدانی پدیدآور انسان، قراردادن مكلف در
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تواند آن را پذیرش و حتی از آن  در شرایط واقع گرایانه، انسان می كه است؛ تكليف به عمل

 استقبال نماید.

 انسان ذاتی های خصوصیات و ضعف

مهمترین وظایفی  از ضعف نقاط شناسایی و جبران ،اهدف متعالی سوی به انسان در حركت

 بيان به قرآن در فراوانی ای در مسير تكامل، به دقت در آن نياز دارد. آیاتاست كه هر رونده

 نكوهش او از برخی در و گرفته قرار ستایش مورد برخی، در پردازد. می انسان خصایص و اوصاف

 طبيعت شده نكوهش یها ویژگی منشأ و راییگ فطرت شده مبتنی بر ستایش اوصاف. استشده

 برای مناسب بستری اوصاف منفی درباره انگاری ( سهل19/معارج)انبياء(/37) .است انسان گرایی

جوادی آملی، ) .آورد می وجود به راها  رفتار انحراف آن تبع به و هاگرایش وها  بينش انحراف

 لذا طبيعت ضعيف افراد (1392، 238سراء، ص/عبداهلل، تفسير انسان به انسان، قم: انتشارات ا

 تخيلبا كریه نشان دادن شرایط ناگوار، های شيطان قرار گرفته و او  دست مایه وسوسه تواند می

های  مصيبتبياورد و  در فوران به آدمی در را اندوه و ترس غضب، وخشم، گرفته بازی به را انسان

: فرمایند می نكته همين به توجه با شاید ؤمنينكوچك را در نظر او بزرگ جلوه دهد. امير الم

 .كرد خواهد مبتال بزرگ های مصيبت به را او خدا شمارد بزرگ را كوچك های مصيبت كه كسی

 (1379ترجمة محمد دشتی، قم: 448شریف الرضی محمدبن حسين، نهج البالغه، حكمت/)

 و مکر شیاطین وسوسه تأثیر

لقت و به عنوان دشمن قسم خورده انسان معرفی شده شيطان به عنوان جزیی از نظام خ 

/ص( عالمه جوادی در كتاب تفسير انسان به انسان، با اشاره به ایفای نقش خصمانه 82است.)

شيطان فرایند فریبكاری او را از طریق ایجاد انحراف در ساختار علم، ميل و عمل انسان دانسته و 
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 نيست دیگر دشمنان نظير فرماید: شيطان ن پرداخته و مینوع تفاوت مبارزه شيطان با دیگر دشمنا به

 همه در و دارد نگاه اسير و زنده را انسان خواهد می او بلكه بستاند، خاك یا جان انسان از كه

 گمراه نيز را دیگران و برد سر به گناه در دراز عمری تا كند خود پيرو تحریكی و ادراكی مجاری

  (374سير انسان به انسان، ص/)جوادی آملی، عبداهلل، تف .كند

انسان در بزنگاه مواجهه با مشكالت و مصائب گوناگون، به دليل ابتال به نوعی افسردگی و 

تواند طعمه مناسبی برای فریب كاری شيطان باشد. مؤلف تفسير انسان به انسان،  تشویش خاطر، می

ينشی یا منطقی در حوزه اندیشه های دشمن قسم خورده انسان را مغالطه ب از جمله مهمترین فعاليت

های شيطان بزرگنمایی  از جمله مغالطه( 348جوادی آملی، عبداهلل، پيشين، ص/)داند.  انسان می

مشكالت كوچك است، ابليس در مسير منحرف كردن انسان گاه شرایط را طوری در نظر انسان 

دهد و در  انسان نمایش میدهد كه از كاه، كوه ساخته و گرفتاری را با بزرگنمایی به  جلوه می

مواردی با تمام قوا چنان گستره عواطف و رفتار انسانی او را عالوه بر حوزه اندیشه، دچار تخيل 

سازد كه گرفتار تعب و رنجی خواهد شد تا آدمی را محزون كرده و  كند كه او را مطمئن می می

 بتواند آدمی هرگاه كهوست از این ر (/مجادله10درجهت اهداف شوم خود راه را بر وی بندد. )

 به منجر اینكه از قبل آورند؛ می هجوم او ذهن دایره به شيطان توسط كه را اميال وها  خواسته این

  .یابد می راه است ابدی سعادت و رستگاری كه مستقيم صراط به نماید تصفيه و تزكيه شوند عمل

 (شدن آزمایش و انسان بندگی تالزم) مصیبت در تکامل انسان جایگاه 

  كه یكی از این سنت كند می حكومت ها انسان حيات تخلف ناپذیر، بر هاییسنت قرآن، از منظر

های متضادی كه در درون آدمی وجود دارد، همواره او را  كشش. است امتحان و آزمایش سنت ها،

 آنچه انتخابی نشات گرفته از سر ميل و خودخواهیِ دهد. او باید بر سر در معرض آزمایش قرار می
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قرار گرفته و خير را بر گزیند تا گوهر وجودی  خواهد می خدا آنچه انتخاب یا خواهد و می خود

 ( ابتالئات با به فعليت رساندن نيروهای بالقوه، استعدادهای2خویش را به اثبات برساند. )ملك/

 الهی، آزمون رتوپ در او را از شك علمی و تردید عملی باز می دارد. انسان و بيدار انسان را نهفته

نسبت به وضعيت خود آگاهی پيدا كرده و با دقت و مراقبت در اعمال و نيات به ميدان جهاد اكبر 

( از طرفی 124گردد.)بقره/ الهی می با استقامت در صراط مستقيم متنعم به پاداش گاه یابد؛ آن راه می

 تقرّب خواهان كه كسی رو این  از پذیرد، می خویش قرب به را مخلص انسان فقط دیگر خداوند

  .بپذیرد را او خداوند تا شود صحنه قلبش خالص امتحان با باید است

  مصیبت و انسان امتحان تالزم

 ردیف در راها  آن كه دارند فوائدی و آثار ولی هستند؛ محنت و سختی ظاهر به چند هر بالها

 ،ها مصيبت": فرمایند می زمينه این در صادق امام دهد. می قرار الهی هایموهبت برترین

این سخن از چند  (260، ص2كلينی محمد بن یعقوب، پيشين، ج) .خداست جانب از هدایایی

 قابل بررسی است. وجه

( 54/انعام) است؛ نموده واجب خودش بر را، بندگان بر رحمت اینكه ضمن كریم خداوند: اوالً

 با (56/ذاریات.) است قرارداده "اهلل وجه" به رسيدن انتها، در و عبودیت را خلقت اصلی هدف

 سوی به بندگان برگشت برای سازیزمينه نوع هر از است، خداوند بر فوق، مقدمة دو به توجه

 انسان تا استها  گرفتاری بوتة در انسان قرار گرفتن این مقدمات از كه یكی. نفرماید دریغ خویش

 . دهد سوق خدا سوی به را خود مسير گشته، حق تسليم

 سخت شرایط وها  در محدودیت تنها امتحان، بوته در انسان بالقوه یها توانایی وها  ظرفيت ياً:ثان

 پيشرفت مقدمه را هاگرفتاری وها  سختی نيز مطهری شهيد. برسد فعليت به و یافته ظهور تواند می
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 و تحریك سبب را بالیا و هاگرفتاری ایشان داند می انسان باالخص زنده موجودات همه در

 مطهری) كند. می بيان انسان تباهی سبب زندگی، در را رنج و محنت فقدان و انسان نيرومندی

 (1389، 176ص1جانتشارات صدرا، ، مجموعه آثار، مرتضی

 در الهی كه عقوبت شوند می دچار ییها لغزش و گناهان به دنيا در معصوم غير هایانسان: ثالثاً

 را بسياری و( 30/شوری)عفو  دنيا در را هالغزش این از ریبسيا خداوند. دارد همراه به را آخرت

مستدرك  ،محدث نوری) .كند می تسویه مؤمنين، بوسيله بالیا و شداید با مادی جهان همين در نيز

 .(53، ص2ه . ق، ج 1408الوسائل، ، قم، موسسه آل البيت:، 

 تصور الهی پيشگاه در ارزشمند مقامی دارای را خودها  نعمت از برخورداری دليل به آدمی: رابعاً

 باعث تألمات انواع به انسان شدن گرفتار( 179/اعراف)گردد می غفلت از این رو دچار كند، می

 كند. بلند بی نياز قادر سوی به نياز دست و شود مطلع خویش ذاتی فقر بر انسان شود می

 بالیا در دنیا بودن پیچیده

كند حيات طيب را از  سایه ایمان به خدا به انسان كمك میشناخت دنيا با تمامی ابعاد آن، در 

غير آن بشناسد و ماهيت حيات دنيا را ناپاك و پيچيده شده در بال دانسته و آن را غير قابل تفكيك 

های دنيا به این ترتيب از علماء مضمونی را در وصف ویژگیاز زندگی مادی انسان بداند. یكی 

صفا دارد، ولی تو از آن انتظار خلوص و صفا داری؛ كسی كه از یدنيا سرشتی ب "بيان می دارد:

گردد؛ اگر به سی است كه در آتش به دنبال آب میروزگار انتظاری غير از این داشته باشد مانند ك

عاملی، ) "ای.ر كناره پرتگاهی هولناك بنا كردهات را بدنبال چنين امر محالی باشی بدان كه خانه

ا نسبت به ماهيت دنيا هشدار قرآن كریم به طور مكرر انسان ر (27يشين، صزین الدین احمد، پ

به كار رفته در این آیه را به معنای این دانسته، "غرور"عالمه طباطبایی  /آل عمران(185است. )داده
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طباطبایی، محمد حسين، پيشين، . )كه كسى آدمى را به شرى وادار كند كه به صورت خير باشد

 شيرین و بر انسان آسان پذیرش پيچيده بودن سختی و راحتی در دنيا ابتالئات با( 428، ص/16ج

 خواهد شد. 

 دنیا عالم در نگری جزئی محصول پنداری، مصیبت

 نگرش و قياس حاصل دنيوی رویدادهای به نسبت انسان غلط یها انگاره و شبهات اصلى عامل

 نگری جزیی سبب تواند می كه وضوعاتیم از است. یكی هستى نظام به او انگارانه، جزء و محدود

 رخداد هر. است "نسبی بد و خوب" اصل به توجهی بی شود؛ انسان نگرش در خطا آن، تبع به و

 در كه است خيری برگيرنده در الهی، ربوبيت چوب چهار در شدن واقع سبب به هستی، در اتفاقی

 تواند نمی علم، در محدودیت و محدود دید دليل به انسان اما. كند می پيدا معنا آفرینش كلی نظام

 شود.می انگاری دچار مصيبت لذا كند؛ درك و مشاهده را امور غایت

. است خدا آفرینش نوع به توجهی بی شود؛ نگری جزیی سبب تواند می كه موضوعی دومين

 كليت در و بوده شر خودش مورد به نسبت شر در واقع است؛ نيافریده بدی و شر هرگز خداوند

 . بگيرد را آن جای تواند نمی خيری هيچ كه موقعيتی است؛ خير آفرینش منظا

 شده محقق الهی مشيت و اراده به كه انسانی یها ظرفيت وها  قابليت در تفاوت نگرفتن نظر در

 صادق امام از( 27/شوری)  آیه ذیل قمی تفسير در. شود می نگری جزء رویكرد نيز سبب است،

 ستم و بغى كرده طغيان مردم داد مى بسط همگان، برای را رزق خدا راگ: فرمود كه شده روایت

 كه مقدارى آن كند، مى نازل اندازه به بخواهد چه چون با خبر و بصير است هر ....خدا كردند، مى

قمی، علی بن ابراهيم، تفسير قمی، قم: )  است آنها دنياى و دین و ایشان، حال به صالح داند مى

  (1363، 276، ص2نشر دارالكتاب، ج
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 علی آتش: مثال عنوان به است منافع بعضی از محروميت محدودیت، بر عالوه مادی جهان الزمه

 در آتش داشت انتظار توان . نمیدارد سوزاندن اقتضای است؛ مترتب آن بر كه فوایدی همه رغم

 . نشود اندوه و رنج موجب و بدهد دست از را خود سوزندگی اثر ضرر مواقع

 مصيبت موجبات تواند می نيز آخرت و دنيا بين نسبت نگرفتن نظر در معنای به رینگ جزیی

 كنيم؛ می حكم راحتی به بگيریم نظر در را آخرت در افراد، وضعيت اگر. شود حوادث انگاری

در این  پيامبر اكرم. شود نمی محسوب بال و مصيبت اخروی عذاب مقابل در دنيوی، بالهای

ا می دانستی، بدون هيچ شكی در ر پاداش و نتيجه خير مصيبت وارد بر خود راگفرمایند: زمينه می

یافتی كه سختی و مصيبت، در مقایسه با ثواب عظيمی كه خداوند برای اهل تسليم و صبر آماده می

 (164، ص74بحاراالنوار، پيشين، ج) نموده است، بسيار كوچك و حقير است.

 آرامش حقیقی راهی برای تحمل مصیبت

-بختی، متوسل به اسباب مختلفی شدههای گوناگون، برای دست یابی به خوش دمى در موقعيتآ

است كه تأثر و نگرانی از دست دادن وضعيت مطابق هایی . شرایط سخت از جمله موقعيتاست

ميل تعادل روحی و جسمی را بر هم زده و برخی اوقات انسان به منظور بازگشت به شرایط 

 این كه شود می متوسل واقعی غير علل و اسباب به واقعی مأمن به آوردن روی درعوضِ مطلوب،

 به دلش ( لذا7نداشته )یونس/ همراه به چيزی كاذب آرامش و افزایش اضطراب جز پناهندگی

  (30)نجم/ یابد. مى تسلی كاذب، آسایشی

به ميان سخن از اطمينانی هایی،  اما قرآن در ترسيم حوزه سعادت و خوشبختی با ذكر مؤلفه

ها امكان رسيدن به آرامش حقيقی نه تنها امكان پذیر  آورد كه با بهره مندی انسان از این مؤلفه می

به پروردگاری است كه پشتوانه بوده بلكه سهل الوصول است. رهاورد این اطمينان تكيه زدن 
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سان بر محكم و عميق معرفتی حاصل از آن سبب كنترل نظام نفس، اندك دیدن مشكل و غلبه ان

اگر بنده تدبير امور خود و زندگی خود را به مدبر اصلی شود. چنانچه فرموده اند:  نامالیمات، می

امام ) .های دنيا بر او آسان و حقير می گرددتعال واگذار نماید، مصائب و سختیآن یعنی خداوند م

 (224، ص1بحاراالنوار، پيشين، ج صادق 

 انواع تسلیت از منظر قرآن کریم

 خود در ذات است؛ها، طراحی شدهموقعيت به دستيابی كه برای خی اوقات ميادین امتحانبر

 شكست و آزمون خود دشواری و امتحان از پيش یها دغدغه این نامالیم است. انسان برای

لذا خداوند متعال  .باشد سنجش مورد انسان زدگی مصيبت خاستگاه تواند آن، می از پس احتمالی

هایی با صور گوناگون، با  است؛ تسلیآن به عنوان تسليتی عظيم یاد شدهكه از در مصحف شریفش 

توجه به سطح مخاطبين، حاالت روحی افراد و نوع مصيبت، بيان كرده است كه به شرح آن می 

 پردازیم.

 پیامبر اعظم به خداوند های تسلیشیوه

 متفاوتی مبر تأثيراتروحی پيا حاالت در متفاوت جریانات و گوناگون واضح است مقاطع

 نوع وقایع، تناسب به است. لذا بوده متفاوت حضرت آن تأثر و حزن دالیل اند و گذاشته برجای

 بوده است. گوناگون های به شيوه و متفاوت نيز خداوند تسلی

 واقعی به دليل اینكه پيام الهی را تنها عامل رسول حضرت كه در مواردی است شيوه اول

 بر را پيامبر انفال( لذا از بی توجهی افراد دچار اندوه شده و خداوند/24) ستمردم می دان حيات

 (3.)شعراء/ دهد می تسليت توجهی بی این
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 تبليغ، امر در فرسا طاقت هایبا وجود تالش پيامبر كه هایی است مربوط به موقعيت دوم شيوه

 تأثر بر و داده تشفی را سولشر قلب متعال خدای نيز باره دراین. شدند می ناراحتی و اندوه دچار

 ( 12/هود. )گذارد می مرهم او

 رفتن بين از و ماندن نگرانی مستور از مكرم نبی كه سومين نوع به مواردی مربوط است

 و تشویش از را جناب آن قلب و خداوند شود. می محزون دینداران بر كفار و غلبه خدا دین

 در خدا سخن انفال، 64آیه  بيان در نيز القرآن یوح من مفسر( 77/غافر) سازد؛می رها اضطراب

 (417، ص 10فضل اهلل سيد محمد حسين، پيشين، ج) پيامبر را آورده است. به بخشی اطمينان

  (پیشین پیامبران یادآوری شرایط با پیامبر به تسلی) های خدا به پيامبرانواع تسلی

 رو این از خواهد، می پيامبران همه از برتر استقامتی و صبر  گرامی رسول از سبحان خدای

نه  كه شود، می یادآور  حضرت آن به را ها سختی برابر در ایشان مقاومت و پيشين پيامبران داستان

 را آنان و ایستادند می ها آن مقابل بلكه كردند، نمی اجابت را خدا پيامبران دعوت مردم تنها

  انعام(/34. )آزردند می

 شیوه مجادله و پاسخگویی تعلیم به پیامبر با تسلی

 به كه است جناب آن به كالم القای ارجمندش، رسول به نسبت خدا یها تسلی از دیگری نوع 

 به دلدارى نوعى حقيقت در آیات این( ملك/29) (ملك/28. )شود می ادا "قل" لفظ با معمول طور

 هستند، تنها باطل، و حق گسترده مبارزه این در نكنند تصور كه است مؤمنان و اسالم پيغمبر

 . است یاورآنها و یار مهربان، بخشنده خداوند بلكه
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  جانبه همه به پیامبر با اعالم حمایت تسلی

 همه با خداوند كرده، یادآوری گراميش رسول به متعال پروردگار الهی، كالم از دیگری آیات در

 دادن جلوه مكرر، رویاهای)ند؛اوی یاریگر اذنش، به خدا لشكریان تمامی و بوده او پشتيبان عظمتش

 این به...( و روان شنهای شدن سفت موقع، به باران فرشتگان، نزول كافران، نظر در اسالم سپاه

(. انفال/43) .سازد می دلگرم متفاوت یها وعده دادن با و بخشيده تسلی مشكالت بر را او ترتيب

 ( انفال/12( )انفال/44)

 رآنق تدریجی نزول با به پیامبر تسلی

 در ایشان تسلی و استحكام دالیل، از یكی تواند می پيامبر بر قلب قرآن تدریجی نزول 

 نور تفسير صاحب( فرقان/32. )اندشده می مواجه آنها با تدریج به كه باشد مشكالتی و نامالیمات

ا ه مناسبت و حوادث با دین، ارتباط پویایی را، نزول نوع این دالیل از یكی آیه، این شرح در

 استواری یمایه و وحی، سرچشمه با پيامبر مستمر و دائمی ارتباط عامل را تدریجی نزول و دانسته

قرائتی محسن، تفسير نور، تهران: مركز فرهنگی در سهایی از ) .داند می رسالتش موانع راه در او

 (1383، 252، ص6قرآن، ج

 تسلی خداوند به سایر پیامبران

سایر  از كه بيش اشبرگزیده رسوالن و در شرایط متفاوت به خداوند متعال به صور مختلف

را برای تعليم و  آنها كریم قرآن است و درتسلی داده اندنامالیمات مواجه شده و شداید با مردمان

 دچار را او و شد آدم زدگی مصيبت سبب خداوند، امر به توجهی است. بیتذكر بيان كرده

 سعادت و كرامت دار به را او اشتوبه پذیرش با نيز تعالم خدای كرد؛ شدید تاثر و اندوه

 معتقد در آیاتی دیگر عالمه( بقره/38( )اعراف/23. )نمود فراهم را او آرامش سبب و برگردانيد؛
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 به كه است تسليتی خدا توسط( هود/36)"یَفْعَلُونَ كانُوا بِما تَبْتَئِسْ فَال "الهی كالم بردن كار به است

 كفار اعمال دیدن از كه اندوهى و تاثر از را جناب آن شریف قلب تا شده است نوح داده حضرت

 آكنده كفار اذیت و آزار از ساله چندین هاى خاطره یادآورى از و مؤمنين با و وى با رفتارشان و

 حضرت آمدن بيرون بلند سر بر، مبنی خدا طرف از كه همچنين بشارتی. كند بار سبك گشته

 انجام به ترس و اندوه بر بزرگی تسلی و بخش مسرت خبر است؛ الهی نامتحا از براهيما

 . است فرزند دادن از دست از، قبل تأثر و الهی تكليف نرسيدنِ

 مسير در خود پيامبر بر خدا تسلی امر بر را نيز می توان شاهدی موسی حضرت داستان

 و ساحران سحر بر حضرت معجزه برتری و توحيدی دین به فرعون اش، دعوتمعجزه دادن نشان

 را "تخافا ال" واژه حقيقت در دانست. عالمه طه( 46 ،45) فرعونيان. شر از اسرائيل بنى نجات

 آن دليل را " أَرى وَ أَسْمَعُ مَعَكُما إِنَّنِی " عبارت و دانسته است همراه نصرت وعده با كه تأمينی

 در بخشی دیگر آیات قرآن كریم، در. اندم نمی باقی آنها ترس براى جایى دیگر داند كه می تأمين

 و نگران كه دهد می دلداری حضرت آن به خداوند عيسی حضرت ضد كافران مكر پی

 خواهد رقم كافران بر موحدان برتری با پيامبران حركت نهایت در كه چرا نباشد؛ آینده از ترسان

 و متعال، خدای سمت به مخلوقات بازگشت یادآوری با آیه دوم بخش در دلداری این و. خورد

 قيامت در منكران انكار و ظالمان ظلم كه نكته این تذكر با بعدی آیه در و او حكم بحق اجرای

 آل عمران(155/156).شود می اولياء و انبياء بر تسلی سبب ماند نخواهد پاسخ بدون

 مجاهدان و مؤمنان به خداوند تسلی

 با را آنها باید مؤمن انسان كه است هایى تىسخ از آكنده خدا راه در مجاهده كه است روشن

 و حق حضرت پيشگاه به شيرین جان اهداء تا گرفته دنيوی لذایذ از محروميت از بخرد، دل و جان
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 لذا. باشد داشته همرا به او برای اكمل، عِوَضی كه است مطلوب انسان برای هنگامی معاوضه این

 از پس درنگ بى خداوند شدائد، تحمل در اشپاد كاركرد لحاظ به جهاد، به مربوط آیات در

 پاداش وعده با تسلی می آورد. ميان به سخن پاداش مختلف هاى گونه از خدا راه در مجاهدت

 وعده با ، تسلیعنكبوت(/69) هدایت وعده با ، تسلی(توبه/21( )انفال/74( )21ـ20/ توبه)الهی

 و مجرم شخص اینكه به اطمينان و یاميدوار از طرفی (صافات171،172،173)برای مؤمنان نصرت

 رسيد؛ خواهد خود ظالمانه و زشت گفتار و اعمال كيفر به و شد خواهد عذاب و تنبيه گناهكار

 (تحریم/9. )كند می فراهم را افراد تسلی سبب

 عموم بندگان به خداوند تسلی

 قرآن كه ستا الهی سنتی خاص، شكل به مؤمنان و عام شكل به افراد به بخشی تسلی و دلداری

 جباریت به توجه با( طالق/2) درآیه  متعال خداوند. است كرده تصریح آن به فراوانی آیات در

 و بپرهيزد، الهى محرمات از را مورد خطاب قرار می دهد و می فرماید: هركسها  انسان همه خود

 با چنين قرآنهم كنم. مى فراهم مشكالت تنگناى از نجاتى راه برایش نماید، حفظ را شرایع حرمت

 از رفت برون تقوا در نقش تأثير به ""ت عيسی و حضرت موسی مادران حضر زندگی طرح

با به نمایش گذاردن آرامش واقعی ایشان در نتيجه دل سپاری به  و زندگی پرداخته مشكالت

 /قصص(7و)( مریم24الی 18. )گذارد می خداوند متعال بر این حقيقت صحه

 ان و مؤمنانپیامبر به فرشتگان تسلی

فرشتگان به عنوان مقربان عرش خداوند و مأموران او با نزول بر پيامبران و همراهی با ایشان به 

 شدند. های مختلف موجب آرامش و تسلی انبيای الهی و حتی گرویدگان به انبيا میصورت

 ( 30/هود( )فصلت/81/هود( )77) /ذاریات(28)
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 پیروان  به پیامبر اعظم تسلی

به جهت بهره مندی از رحمتی خاص از جانب خدا نسبت به مردم، دارای منشی  ،پيامبر

راد در مشكالت و مسائل كریمانه بوده است كه همين توجه و مهربانی، همواره سبب تسلی اف

های متفاوت مثل: عيادت، جنگ، مصيبت و  است. رسول گرامی اسالم در موقعيتمختلف شده

طباطبایی، محمد حسين، سنن ) كردند. ت به افراد ابراز میحزن، همدردی و تسلی خود را نسب

از سوره توبه نيز  103در آیه  (39النبی، ترجمة حامد رحمت كاشانی، تهران، پيام عدالت، ص 

خداوند با امر به پيامبر مبنی بر دعای ایشان در حق مردم سبب آرامش آنها را فراهم می كند. 

كردند  عزا، شيوه و منش تسليت گویی خاصی را رعایت میهمچنين ایشان در مواجهه با صاحبان 

حاكم نيشابوری،ابو عبداهلل، . )تواند الگویی مناسب برای بيان تسليت و اظهار ناراحتی باشد كه می

 (ق 1418، بيروت، 273، ص3مستدرك الصحيحين، دار المعرفه، ج

 افراد سایر به انسان تسلی

اثرات سوء مصيبت باید مؤدب به آدابی شود كه تا فرد همدلی كننده به منظور كم كردن 

حدودی موجبات تسكين فرد گرفتار را فراهم آورد. تسليت به عنوان سنتی الهی راه كاری توصيه 

تواند رفتار شخص مصيبت زده را، به حالت تعادل نزدیك ساخته و او را  شده در قرآن است كه می

به معنای این است كه "ت مترادف با تسليت بوده و نسبت به موقعيتش راضی نگه دارد. كلمه تعزی

 علی، بن العابدین زین عاملی،) ."شخص متالم را به صبر دعوت كردم و او نيز صبر پيشه كرد

، انتشارات مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و 157آرامش بخش دلها در مصيبت و بالها ،ص 

ی همين بس كه قرآن كریم، تنها كسانی در اهميت توصيه به صبر و شكيبای( 1392معارف اسالم، 
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/عصر( عالمه 3داند. ) كنند در خسران نمی را كه ضمن پذیرش ایمان، دعوت به حق و صبر می

 داند كه تسليم در برابر قضا و قدر الهی است. صبر را در این آیه برخورد با مصائبی می طباطبایی

 612ص، 20)طباطبائی، محمد حسين، پيشين، ج

 شده گوشزد فرجام همراه با عافيت و نيك عاقبت كه است آن بخش، تسلی یها روش دیگر از

مؤمنين، كه آنها بعد از صبر بر مصيبت،  یادآوری این مهم به. كرد اميدوار آینده به را زده مصيبت و

شوند و به این جهت هدایت  شامل رحمت خاص و عام الهی قرار گرفته و از آن بهره مند می

زده آنچنان زیاد است كه حتی  مصيبت فرد نقش دلداری در نها سبب تسلی است.یابند برای آ می

محمدی ری شهری، محمد، ميزان الحكمه، قم: ) زده را دلداری دهد. تواند مصيبت دیدار شخص می

 (308ص  6دفتر تبليغات، ج

 خودش به انسان تسلی

پاكزاد عبدالعلی، مقالة ) یهائ توانایى و ها زندگی آگاهى در آرامش كسب برای انسان الزمست،

 دهد تا  قدرت او به كه كرده كسب را (1389مهارت تحمل مرگ عزیزان در قرآن، مجلة معرفت، 

 تسلی از گونه این. ببرد را بهره كمال آن از و داده كاهش را شداید از حاصل روحى فشارهاى

 مهارتها از اینگونه كند، ستفادها آنها از جا به و سهولت به بتواند یعنی شود فرد مهارت باید دادن،

 . یابد ظهور و شده كسب اوصاف یا افعال یا افكار حوزه در تواند می

 فکری هایمهارت

 و تأمل حداقل با را مؤمن انسان فكر بتواند مصيبت با مواجهه جریان در كه است مهارتی منظور

بی در مورد خدای متعال و شناخت نس برساند. آمده پيش مصيبت تحليل و تحمل به نتيجه، حداكثر

 .است توجه های فكری قابلدر دامنه مهارت خویشتن به انسان بخشی تسلی در عمق بخشی به آن
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  خداوند مالکیت درک

 درآیات خداوند كه است این مصائب، بر تسلی براى قرآن در شده ارائه راهكارهای از یكى

 بقره( 156)آیه  تفسير در ملیآ جوادی عالمه. است داده توجه خویش مالكيت به متعددى

 دارد قرار بشر اختيار در آنچه و خداست حقيقی مالك كه دارد اقرار خردمند انسان اگر: فرماید می

 ).شود می بردبار و پرهيزد می جزع از حتماً و ندارد اندوهی عاریه بازگرداندن نيست، بيش ای عاریه

 (690، ص7جوادی آملی، عبداهلل، پيشين، ج

 خداوند معیت درک

 اینست باشدها  ناگواری در شكيبایی بر قادر انسان اینكه براى قرآن در شده ارائه راهكار دومين

 درك تنها(. یونس/61) .بداند خویش اعمال بر شاهد را او و دیده تعالی باری محضر در را كه خود

 وسفی حضرت برای را زندان در شدن سپری هایسال كه است، تعالی خدای حضور و معيت

 حضرت برای را، منزلت لحاظ از مردم بدترین گفتار رنج و( 33/یوسف) كند می دلپذیر و سهل

 ( یوسف/77) می سازد هموار یوسف

 خداوند مشیت درک

لذا  می باشد ناقص وقایع، به آدمی نسبی و محدود علم به توجه با شناسایی حقيقی آفرینش

 اطمينان ایجاد از طرفی سبب آفرینش كلی امحق بودن نظ زمينه در قرآنی، ایمان به تصریحات

 به كه نيز مصيبت كه رساند می باور این به را انسان شده و از طرف دیگر الهی حكمت به نسبت

 ( انفال/7. )نيست حق، و درستی است جز هستی، نظام اجزاء از یكی عنوان
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 الهی عظمت درک

 از آیه كند: می بيان محور دو حول یهآ این در را، الهی عظمت "رعد/41 "آیه ذیل نمونه تفسير

 امور به دقيق حسابرسی سخن از دیگر سویی از می پردازد و افراد همه برای "فنا" قانون به طرفی

 تسهيل انسان برای راها  ناگواری و شداید تحمل عظمت الهی در از این رو دقت كند.می بندگان

  (251، ص10مكارم، ناصر، پيشين، ج) .سازد می

 فعلی هایمهارت

 و مهلكه به درافتادن از را انسان كه است افعالی از پرهيز و اعمال انجام مهارت، این از منظور

های فعلی به كسب مهارت.دهد می رهایی نياز و خطر صحنه از را او یا كرده، حفظ گرفتاری

 رگاه الهی نام برد.نيایش به دتوان به  این مقدمات میمقدماتی نيازمند است كه از مهمترین 

 خدا و مناجات یاد

 و دارد كه توجه نياز توانمند روح به موانع از گذر منظور بدون تردید به زندگی طول در انسان

 این در. روح گشته كه از مقدمات عملكرد دین مدارانه است. و قلب قوت ایجاد سبب خدا یاد

 و تشویش و كرده پيدا تسكين انسان ودشمی همسو فطرتش با انسان رفتار اینكه دليل به مقاطع

 حاالت تمامی در الهی بزرگ انبياء رو همين از گفت بتوان شاید. بنددبرمی رخت دلش از نگرانی

  (قصص/24. )كردند می مغفرت طلب او از و برداشته دعا به دست مواقف، و

 تقوامداری

 ،ها بست بن با مواجهه گامهن در قرآن، در شده توصيه فعلی های مهارتترین  برجسته از یكی

 گریهدایت و همراهی از برخوردار را آدمی بر اینكه عالوه تقوا ( عامل2)طالق/. است تقوامدارى



              

130 

 

 

 زمانی هيچ در همراهی، این مدد به( 128/ نحل. )كند می زندگی مراحل تمامی در متعال خدای

 افزایش مشكالت تحمل در ار رساند كه توانشمی جدی عزمی و نكرده و به اراده تنهایی احساس

(حزن 186/ عمران آل. )بخشد می سرعت بندگی مسير در سير به مشكالت از استقبال با داده و

ممدوح و استرجاع نيز دو مهارت دیگری است كه می توان با استمداد از آنها در تسلی به خود 

نها به واسطة صبر تدر اهميت استرجاع صبورانه می فرمایند:  حضرت امام كاظم. یاری رساند

-كه انسان از مصائب خویش بهره می بر مصيبت و توجه به جایگاه خداوند متعال در هستی است

 (403حرانی، حسن بن علی،تحف العقول، قم: جامعه مدرسين، ص) .برد

 وصفی هاى مهارت

  تحمل قدرت كه آورند می پدید انسان نفس در را صفتی و حالت ،ها مهارت از دسته این

 . سازدمی فراهم را هامصيبت بر غلبه یا یماتنامال

 توکل

 الهی اراده تسليم را انسان اراده تواند می كه است جریانی و بوده تقوامداری ثمرات از توكل

 خداوند بدانيد؛ یقين توكل آمده است به ضرورت درباره اميرالمؤمنين از حكمتی در گرداند.

 آنچه از بيش باشد؛ نيرومند نقشه و طرح در و كوش سخت و سياست با چند هر خود بنده برای

 و باشد سياست كم و ناتوان چند هر بنده ميان و داد، نخواهد قرار فرمود، وعده الهی علم در كه

 كار به و بشناسد را حقيقت این كس هر گذاشت، نخواهد حایل زده رقم او برای قرآن در آنچه

 (273 حكمت پيشين، البالغه، نهج) برد. خواهد تریبيش سود و است ترآسوده مردم همه از گيرد

 رضا و تسلیم

 . است شده معنا حق مقابل در قلبى گرویدن و اعتقاد و باطنى انقياد تسليم، اخالق، علم در
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 با شود ایشانمی سبب الهی اوليای بودن محض تسليم( 402خمينی، روح اهلل ، پيشين، ص/)

 اراده فاقد او اراده مقابل در را خود خدا، عظمت و گیبزر مقابل در خود تصورِكوچكی مقایسه

 شاید. دهند افزایش را خویش تحمل توان متعال، خدای به تكيه با و آورده فرود تعظيم سر بدانند؛

 تحمل عنصردر مهمترین گرامی اوليای و انبياء اصل، همين بر مبتنی و منظر ازهمين گفت بتوان

: گوید مى زراره. اندبوده شكرگذار آن به نسبت و دانسته خدا امر تسليم راها  ناگواری و مصائب

 بيمار آن بستر كنار باقر امام. شد مریض باقر امام زمان در صادق امام از فرزندى

 بست را او دهان و چشمان حضرت. درگذشت كودك آن اتفاقآً. كرد مى مواظبت او از و بود نشسته

 جز واكنشى شود نازل خدا امر كه هنگامى ولى كنيم، مى تابى بى ،نيامده فرود خدا امر تا ما: فرمود و

  .دهيم نمى نشان تسليم

 ملكات ارتباط بين اصل توان می در مجموع با توجه به مواردی كه در باال به آن اشاره شد

 : دانست استوار زیر محور دو خویش را بر بر یافتن تسلی و نفسانی فضایل و اخالقی

 خدا را آنچه است معتقد است، راضی و تسليم خدا خواست برابر در كه كسى( اول اصل

 . اوست خير و مصلحت خواهد، مى

 را آن تغيير قدرت بشر رساند با مشيت خود اراده كرده و به انجام می خداوند آنچه( دوم اصل

 ندارد. 

 آثار تسلیت

ول مستقيم دارای آثار تسليت دادن یا تسلی یافتن مانند هر عمل دیگری عالوه بر نتيجه و محص

باشد اما تسليت، همانا كاهش غم و اندوه میباشد. محصول مستقيم  و پيامدهایی قابل توجه می
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تسليت اظهار شده مبتنی بر قالب و محتوای خود و بنا به تكرار و تأكيد در ابراز و توجه و تأمل 

ده و سایر افراد مرتبط تواند برای تسليت گيرنده، تسليت دهنده، مشاهده كنن دردریافت، می

 پيامدهای ماندگاری به همراه داشته باشد. 

 آثار تسلی در تسلیت دهنده 

است كه او را در مسير رعایت برای تسليت دهنده، تعهدی فرض شدهوظيفه آرامش بخشی 

توان به برخی از  كند. كه می حقوق فرد مصيبت دیده، برخوردار از پيامدهای مثبت انجام تكليف می

 ا اشاره كرد.آنه

 در مسير را او خداوند گردد متعهدتر دیگران حقوق رعایت با ارتباط در شخص قدر چه ( هر1

آرامش و سكينتی الهی دست پيدا خواهد  به انسان مجموع در كرده و هدایت بيشتر چه هر معرفت،

با فرد مبتال /فتح( این مهم سبب زدودن غفلت از انسان شده به طوری كه او را در مقایسه 4) كرد.

ها ل نعمتی را كه به گروهی از انسانشكرگذار نعمات در اختيار، قرار می دهد چرا كه خداوند متعا

ارزانی داشته بود، به واسطة شاكر نبودنشان به نقمت تبدیل كرد و مصيبتی را كه بر گروهی دیگر 

، محمد بن یعقوب، كلينی) نازل فرموده بود، به واسطة صابر بودنشان، به نعمت مبدل ساخت.

 (92، ص2پيشين،ج

 و دوام است كه تحكيم معرفتی های بودن پشتوانه دارا عمل ارزشی، با ( تسليت دادن مانند هر2

شده و در حد یك همدردی  مختلف سالیق دستخوش است ممكن صورت این غير در یابد می

ای مهم و توصيه وظيفه نكر عنوانی است بر چهارچوبصرف باقی بماند. امر به معروف و نهی از م

  شده در شرع كه در قبال همنوعان بر عهده افراد قرار دارد.
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و تكليف،  وظيفه به عمل ازای در الهی پاداش و اطمينان به برخورداری از رضایت ( همچنين3

گرداند.  گذارد كه او را در انجام وظيفه خویش مصمم و با نشاط می در انسان تأثيری را بر جای می

ای را هر كس مصيبت دیده فرماید: درباره دلداری فرد مصيبت دیده می رسول خداكه آنجا 

دلداری دهد، پاداشی همانند پاداش مصيبت دیده دارد، بی آنكه خدا از اجر صاحب عزا چيزی 

  (205، ص3كلينی، محمد بن یعقوب پيشين، ج) بكاهد.

 در تسلیت گیرنده تسلی آثار

 خود از را هایی مناسب، واكنش جسمی و روحی تعادل جه عدمشخص متاثر ممكن است در نتي

این  در. و.. است نوميدی و یاس  احساس افسردگی، كنترل نشده،  هيجانات نتيجه كه كند ظاهر

راكندگی بتواند افكار او را از دغدغه و پكه با ایجاد تمركز نسبی ای شرایط، نياز به حمایت كننده

 . چرا كه هر گونه توفيقی در مسير زندگی، ناشی از تمركز استرسدبرهاند، ضروری به نظر می

معاونت تحقيق موسسه مطالعات راهبردی، نگرشی دیگر به مصيبت و بالء،، مشهد مقدس )

به این ترتيب در هنگام ( 1390، 21انتشارات موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم، ص

امر تسليت گویی باید شوند؛ نتيجه  وتی مواجه میهای متفا وقوع مصائب كه افراد با محدودیت

باشد تا فرد بهره كافی را از شرایط به وجود آمده تبدیل موقعيت ناگوار به فرصت ایجاد تمركز 

این مهم می تواند با یادآوری نعمات و ایجاد تذكر كه به شكل گيری و افزایش كسب كند. 

امش را برای فرد به همراه بياورد امكان پذیر مقاومت و در نهایت شرایطی كه بتواند موجبات آر

باشد  همچنين انجام اقداماتی كه مصداق همدردی و دلجویی نسبت به مصيبت زده می شود. 

ها هستند خصوصاً در نسل جوان، به حفظ فرهنگ و  تواند بركسانی كه شاهد و ناظر این صحنه می
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اند به صورت پيش گيرانه توانایی مواجهه تو آداب و رسوم یك جامعه كمك كند؛ عالوه بر این، می

 با مصيبت را در گروه شاهد تقویت نماید.

 در خانواده تسلی آثار

انسجام و همراهی بين اعضای آن از  كه است بشری آرامش و رشد كانون نخستين خانواده،

 جاآن در جسم تألمات و روحی یها تالطم كه است اهميت باالیی بر خوردار است. خانواده محلی

 و جسته بهره خدا جانب از آميز محبت ارتباطی موهبتِ افراد با همدلی از. شود می تبدیل آرامش به

كنند. خروجی این همراهی  می برای افراد فراهم زندگی یها سراشيبی در دهنده تسليت بستری

 و وندانخویشا با حفظ نماید. پيوند تواند اعضاء را در مشكالت، استوار و در مسير طاعت الهی می

 خدای به تقرب و تعالی و رشد مهم یها راه و همدلی یها شيوه از در مشكالت نيز آنها تسلی

نيازشان  اظهار آنها، از پيش كه است این بستگان با همدلی و همراهی"مصداق كامل. است سبحان

ترین همچنين در وسيع( 560 ص ،2پيشين، جلد تسنيم،. )سازد خوشحال را آنان و برطرف را

نماید در توان به مصائبی توجه كرد كه بخشی از اجتماع یا سراسر جامعه را درگير میحالت می

اند با ابراز همدردی یا گسيل  چنين شرایطی آن اجزایی از جامعه كه كمتر در معرض تأثير بوده

های آسيب دیده در ميان خود كه هر یك مصداقی از تسليت كمك و یاری و پذیرش اقشار و گروه

توانند به مواجهه صحيح با عوارض منفی و نامطلوب مصائب كمك  باشد، می ر ابعاد اجتماعی مید

 كنند. 
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 نتیجه

های مختلف زندگی مواجهه انسان با فراز و نشيب زندگی دیگران و یا مبتال شدن به چالش

های انهتواند آغازگر تفكری حركت آفرین و یا تخيلی منزوی كننده باشد. لذا كسب پشتو خود، می

معرفتی در تالش برای شناسایی دالیل به وجود آمدن مصائب و كوشش برای مواجهه صحيح و 

دهد. مناسب با مشكالت از اهميت باالیی برخوردار گشته و به تفكر و نگرش انسان جهت می

دارد كه واقعيت زندگی دنيایی انسان دارای دو مشخصه ابتال و قرآن كریم به صراحت اعالم می

حان است؛ یعنی حتماً به بال و مصيبت گرفتار خواهد شد و این ابتال برای امتحان او است. امت

شود تا شناخت نسبت به مختصات درنتيجه باور و اعتقاد نسبت به این خبر قرآنی سبب می

های فرد امتحان شونده، شرایط ، معيارهای آزمایش كننده، ویژگی امتحان، اعم از موضوعات

 اهميت یافته و مورد توجه قرار گيرد.  ی كه بر سر راه ابتال وجود خواهد داشت و...آزمون، موانع

معرفتی  یها و كسب پشتوانه تسلی به یافتن از این رو نتایج به دست آمده نشان می دهد دست

و مقدور او بوده و از طرف دیگر  انسان ماندگار به همراه دارد، از طرفی نياز زندگی كه آرامشی

ها برای تحمل پذیركردن شرایط نامطلوب زندگی و غلبه بر آثار و عوارض مصيبت  مؤلفه مهمترین

 با گاه و( مالكيت حاكميت،) الهی الیزال قدرت بر تكيه با گاه كریم، باشد. این اهميت را قرآن می

و مواقعی با پرهيز دادن انسان ( سكينت صبر و تحمل،)انسان  وجود استناد به فضایل اخالقی در

 و یادآوری و به این سبب موجبات دلداری انسان نسبت به دشمنان ) شيطان، هوای نفس( به

 او را فراهم می كند.  تسليت
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 چکیده

 بودن مبتنی را، غربی های نظریه شکست علت ترین مهم توان می تربیت و تعلیم زمینه در

 هایی غفلت ترین بزرگ جمله از. دانست آسمانی غیر های گرایش و الهی غیر های نگاه بر ها آن

 در کافی توجه عدم است، گرفته صورت مسلمانان جامعه در تربیت و تعلیم زمینه در که

 .باشدمی تدریس هایمهارت زمینه در جمله از تربیت و تعلیم مختلف های حوزه بازشناسی

 گرفته صورت دانشمندان سوی از فراوانی کارهای ی تدریسها مهارت خصوص در گرچه

 مسلمان دانشمندان جانب از اگر یا و بوده تجربی تحقیقات نتیجه در یا کار حاصل اما است؛

صورت  یقاتنوشتار با تحق ینا یز. جنبه تمااستشده انجام روایات اساسبر گرفته صورت

انجام  یمبا اقتباس از قرآن کررا  یستدر یها ها و مهارت روشنگارنده  هاست ک ینگرفته ا

در . ستا دهکر یمعلم دسته بند یتو شخص یسبر اساس زمان تدر یمعلم یها مهارت داده و

                                                 
   ali@qazanfari.net كریم، قرآن معارف و علوم . استادیار دانشگاه1

 kheibarmohammadmehdi@yahoo.com ميبد، دانشگاه حدیث و قرآن دكتری دانشجوی. 2

mailto:kheibarmohammadmehdi@yahoo.com
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 یتو شخص یسقبل، ضمن و بعد از تدر یها مهارتشامل  یستدر یها مهارتاین پژوهش 

  ست.ا شده یانب یاخالق ی،شناخت ی،تخصص یها معلم شامل مهارت

 قرآن. کالسداری، تدریس، مهارت تدریس،: ها واژه کلید

 مقدمه

ها را به خود اختصاص  دولت های ینهو هز ها یهاز سرما یادیسهم ز ی،آموزش های يتامروزه فعال

 یها از دغدغه یكیجهت پاسخ به  یكقران، از  یدگاهاز د يتو ترب يمتن به بحث تعلاند. پرداخ داده

استفاده از  یبه معنا يتو ترب يمكردن تعل اسالمیاست.  یكردن علوم انسان یاسالم ينهدر زممهم 

 یاسالم يتو ترب يمتعل یگر؛علم است. به عبارت د يدو تول یپرداز یهنظر یبرا ینید یمنابع غن

)كتاب و سنت( استخراج شده باشند،  یند یاست كه از منابع اختصاص یموعه اطالعاتشامل مج

به دست آمده  یقينیاز منابع  یقينی یها كه با روش دباشن یقينی یجینتا یدمعلومات با ینكه البته ا

 يزانم یبررس یگرمعتبر و از طرف د یمنابع علم یسو مستلزم بررس یكامر از  ینا تحقق باشند.

به  ییپاسخگو یمطمئن برا ینیبه عنوان مرجع د یم،قرآن كر یدگاهها از د آن یو نادرست یدرست

 .باشد یبشر در همه اعصار م یتیهدا يازهاین یتمام

و  يمفلسفه، اخالق و به طور عمده در حوزه تعل ی،مانند روان شناس یدر علوم مختلف تدریس

رسوالن و  يمبا تعل یمقرآن كر يانم یندر اقرار گرفته است.  یمورد دقت و موشكاف ياربس يتترب

به  ،عموم مردم يندر ب یتردر مراتب نازل یرسوالن به مخاطبانشان و حت يمتعل یتریيندر مرتبه پا

بكار رفته است و امر  یسمشتقات تدر یه،آ 6در  يزن یمامر مهم پرداخته است. در قرآن كر ینا
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 یدائم یسو تدر يمشدن را، تعل ییشدن و خدا ینچنان با ارزش شمرده شده كه راه ربّا یستدر

 یؤْتِیهُمَا کاَنَ لِبَشَرٍ أَن فرماید: می 79آیه آل عمرانخداوند در سوره  كند. یم یمعرف یآسمان بكت

 ینَکن کونُواْ رَبَّانِمِن دُونِ اللَّهِ وَ لَا ِ یلِلنَّاسِ کونُواْ عِبَادًا ل یقُولَاللَّهُ الْکتَابَ وَ الْحُکمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ 

را نسزد كه خدا به او كتاب و  یبشر يچه) .به ما کنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْکتَابَ وَ به ما کنتُمْ تَدْرُسُونَ

 یدبلكه ]با.« يدخدا، بندگان من باش یبه جا: »یدبدهد سپس او به مردم بگو يامبریحكم و پ

 یعلما خواندید، یو از آن رو كه درس م یدداد یم يم[ تعلیبه سبب آنكه كتاب ]آسمان[: »یدبگو

 یاز ابتدا یو آموزش به نوع يمما، واژه تعل یو مكتب قرآن ینید يان. به عالوه در بيدباش یند

ها را به آدم  ( و خدا همه نام32/خلقت انسان مطرح شده بود وَ عَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسمْاءَ كلُّهَا )بقره

 .ياموختب

ها، اصالح  های تدریس هستند كه بر روابط بين انسان دریس، مهارتیكی از ابزارهای مهم ت

رفتار و انگيزش، تأثير شگرفی دارند. این ابزارها آن چنان از حساسيت خاصی برخوردارند كه 

ها، رفتارهای منفی و  كاربرد بجا و بموقع آن، متضمّن آثار مثبت و سازنده و كاربرد نابجای آن

هر استاد برای باال بردن كيفيت تدریس و یادگيری فراگيران، »شت. مخرّبی را در پی خواهد دا

های  هایی كه تحت عنوان مهارت عالوه بر استفاده از طرح نظام یافته درس، الزم است از مهارت

 (67ص ين،محمد حس ی،رئوف) «.شوند، در تدریس كالسی بهره گيرد تدریس ناميده می
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های تدریس با توجه به زمان اجرای  مهارت: بر اساس زمان تدریس ها مهارتانواع  -1

های قبل از تدریس، ضمن تدریس و بعد از تدریس  های آموزشی به سه دسته مهارت فعاليت

 شود. ها پرداخته می شوند. در ادامه به تبيين آن تقسيم می

ی قبل از تدریس، در ارتباط با مجموعه ها مهارتتدریس:  از قبل های مهارت -1-1

ها را به  دهد. صفوی این مهارت ها را انجام می ی است كه معلم قبل از رفتن به كالس آنهای فعاليت

كارهای . 3 تعيين رفتار ورودی. 2 تعيين هدف درس جدید. 1» :اجزاء زیر دسته بندی كرده است

 كليات، (1386)امان اهلل ی،صفو) «.ارزشيابی. 5 آماده سازی. 4 مقدماتی قبل از شروع تدریس

 .شود یمپرداخته  ها آندر ادامه به بررسی هر یك از  (257ص ،(كامل متن)تدریس فنون و روشها

به سه دسته اهداف كلی، اهداف جزئی اهداف آموزشی تعیین هدف درس جدید:  -1-1-1

 :شوند یمو اهداف رفتاری تقسيم 

 ەانتخاب و یا تدوین اهداف كلی به مشخص كردن محدود الف. اهداف کلی: -1-1-2

تواند برای  معلم می ،ن با وجود اهداف كلیكند و چو ك میمحتوای مورد بحث كم

بنابراین  ،نظر داشته باشد ا درخاصی ر ەس هر جلسه از درس خود محدودیتدر

طور صحيحی از ساده به پيچيده مطرح شده و در هر جلسه  خودبخود محتوی به

معلم به قسمتی خاص از آن پرداخته و از تداخل مطالب با یكدیگر جلوگيری 

-زمينه خلقت، یك هدف كلی مطرح شدهقرآن كریم، در  . برای نمونه دركند یم

الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ  خَلَقْتُوَ ما . گردند یبرماست و اهداف دیگر هر كدام به نوعی بدان 

 نّ و انس را نيافریدم جز برای اینكه عبادتم كنند.( من ج56)ذاریات/إاِلَّ لِيعْبُدُونِ
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گيرند كه اهداف  برداری قرار می ف جزئی از آن نظر مورد استفاده و بهرهاهدا ب.اهداف جزئی: 

راحتی مورد استفاده قرار گيرند.  توانند به خودی خود و به دليل مبهم و كلی بودنشان نمی بهكلی 

و خردتری كه همان اهداف جزئی هستند  تر كوچكاجزای  بهبنابراین الزم است اهداف كلی را 

.مانند امر به رعایت اجرا نمود قابلاست آموزش را  مطرح ها آنصراحتی كه در تقسيم نمود تا با 

وَ اتَّقُوا یَوْماً ال تَجْزی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَ ال یُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَ ال یُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ  تقوا در آیات:

 (194)بقره/اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقينَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ(؛ 48)بقره/وَ ال هُمْ یُنْصَرُونَ

رفتار و یا عملی كه بروز آن از فراگير انتظار  اینگونه اهداف عبارتند از ج.اهداف رفتاری:

 الصِّيامُ عَلَيكمُ كتِبَ آمَنُوا الَّذینَ أَیهَا یاه: در آی تأمل. با فعل قابل مشاهده باشد ی آنبصورت؛ رود می

 داشتن روزه ،دیا آورده ایمان كه كسانی ای (183بقره/)تَتَّقُونَ لَعَلَّكمْ قَبْلِكمْ مِنْ الَّذینَ عَلَی كتِبَ كما

 .شوید پرهيزگار تا بود، شده مقرر اند بوده شما از پيش كه كسانی بر كه چنان هم شد، مقرر شما بر

 .شود یمحسوب كه تقوا یك هدف جزیی است كه روزه، هدف رفتاری آن م شود یممالحظه 

هایی است كه شاگرد  ها و توانایی رفتار ورودی شامل آموختهتعیین رفتار ورودی:  -1-1-2

آیه:  دراند درس جدید را فرا گيرد. ها را كسب كرده باشد تا بتو قبل از شروع درس جدید، باید آن

...  قُلُوبِكمْی فنا وَ لَمَّا یدْخُلِ الْإیمانُ قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكنْ قُولُوا أَسْلَمْ

، ولی دیا اوردهينشما ایمان »بگو: « میا آوردهایمان »گفتند:  نينش هیبادی ها عرب( 14)حجرات/

خداوند مهربان شرط ورود به ...« است! رد قلب شما نشده، امّا هنوز ایمان وامیا آوردهبگویيد اسالم 

 ن اسالم بودن معرفی كرده است.وادی ایمان را تسليم قواني
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هر معلمی قبل از شروع تدریس باید از کارهای مقدماتی قبل از شروع تدریس:  -1-1-3

مطمئن شود كه آنان از نظر سالمت روانی و و  حضور و غياب دانش آموزان آگاهی حاصل كند

 .شود یماره ی اشمقدمات یكارها نیتر مهم. در ادامه به جسمی برای شروع درس آمادگی دارند

. رود یمبشمار آنان  در كالس كليد موفقيت دانش آموز حضور منظم :الف. حضور و غياب

صيتی مثل احترام، مسئوليت پذیری های رشد شخبه ویژگی مدرسهحضوریابی و وقت شناسی در 

 مِنَ كانَ أَمْ دْهُدَالْهُ أَرَی ال لِی ما فَقالَ الطَّيرَ تَفَقَّدَ وَبا دقت در آیه:  شوند یمو صداقت مربوط 

 یا؟ نميب ینم را هدهد كه است شده چه مرا: »گفت و شد پرندگان حالِجویای  و (20نمل/)الْغائِبينَ

داده ياب اهميت میحضور و غبه  مانيسلدریافت كه حضرت  توان یم ؟است غایبان از شاید

 است.

 داشته او كارآیی در زیادی ريتأث تواند یم كالس در معلم ب. جایگاه معلم در كالس درس: جای

 كنترل تحت منطقه به كالس نقاط سایر تا شود یمبر تمام كالس موجب  تسلط و نظارت .باشد

و موجودات تحت نظارت وی بدست  مانيسلاز ماجرای حضرت  .نشود تبدیل آموزان دانش

ت؛ زیرا از بين كه سليمان در چنان جایگاهی قرار گرفته بود كه بر آنان اشراف داشته اس دیآ یم

 تمامی موجودات تحت مدیریت وی، غيبت هدهد را به خوبی توانسته تشخيص دهد. 

پس از انجام كارهای مقدماتی و قبل از ارائه درس جدید معلم  معموالًآماده سازی:  -1-1-4

ای دانش آموزان را برای توجه و یادگرفتن درس آماده سازد و در آنان انگيزه و مقدمهباید طی 

یكی از وظایف مهم معلم در كالس درس، ایجاد انگيزه و عالقه به  .وق آموختن ایجاد كندش

 ی؛عل يان،: پارسائينمترجم (،1374ی).پيفناست ينز،راب) یادگيری است. انگيزه، تمایل به انجام كار
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 و نوعی عامل و نيروی درونی است كه رفتار فرد را (19، ص1سازمانی، ج  رفتار مدیریت ی،اعراب

. دارد دهد و او را آشكارا به فعاليت خاصی وا می شود و در جهت معين سوق می موجب می

 (59ص یزدی، مصباح شناختی روان های دیدگاه، (1387)محمد صادق ی،شجاع)

در قرآن كریم به این نياز روحی توجه خاصی صورت گرفته است و استفاده از تشویق و 

وحه برنامه آموزشی خود قرار ميل و اراده مخاطبين، در سر ل تحریض را به عنوان عامل برانگيزاننده

الْمُؤْمِنينَ عَلَی  حَرِّضِیا أَیهَا النَّبِی  كه: دیفرما یمامر  اسالماست. خداوند در قرآن به پيامبر داده

ئَةٌ یغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذینَ كفَرُوا الْقِتالِ إِنْ یكنْ مِنْكمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ یغْلِبُوا مِائَتَينِ وَ إِنْ یكنْ مِنْكمْ مِا

ارزار برانگيز، اگر از شما بيست تن شكيبا ( ای پيامبر! مؤمنان را به ك65)انفال/ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ ال یفْقَهُونَ

و اگر از شما صد تن باشند بر هزار تن از كافران پيروز  گردند یمباشند بر دویست تن پيروز 

 .ابندی یدرنمگروهی هستند كه  زیرا آنان شوند یم

 عامل دو عنوان به یليتحص استعداد و هوش كه آنجا از :های ایجاد انگیزه روش -1-1-4-1

 با كه است آن بر یسع شود، یم واقع یمرب ای معلم ريتأث تحت كمتر ،یليتحص شرفتيپ در یاساس

ی ها روشر ادامه به برخی د .رديگ صورت هوش از یور بهره حداكثر ،آموزان دانش زهيانگ شیافزا

 . شود یمایجاد انگيزه اشاره 

هایی كه قرآن برای ایجاد انگيزه در انسان از آن بهره برده،  یكی از روشتشویق:  -1-1-4-1-1

دهد كه هنگام گرفتن زكات  ور میروش تشویق است. برای نمونه خداوند متعال به پيامبرش دست

 صَلَوتَك إِنَّ عَلَيهِمْ ِ صَلّ وَ بهَِا تُزَكيهِم وَ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالهِمْ نْمِ خُذْ :از مردم، آنان را تشویق كند

 و پاك آن وسيله به تا بگير یا صدقه آنان اموال از (103توبه/)عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ وَ لهَُّمْ سَكنٌ
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 شنوای خدا و، است آرامشی آنان برای تو دعای زیرا، كن دعا برایشان و، سازی شان زهيپاك

 تقدیر و تشكر مردم از باید واجب وظائف انجام برابر در حتی كه دهد یم آیه نشان این. »داناست

 ريتفس ،ناصر يرازی،مكارم ش)«. نمود تشویق را ها آن روانی و معنوی طریق از مخصوصاً و كرد

 (118ص ، 8ج تهران، نمونه،

شود كه علم آموز، هدف مطلب را  صل میانگيزه وقتی حا»بیان هدف درس:  -1-1-4-1-2

تشخيص دهد. از سوی دیگر، هدف هر مطلبی پاسخ به نيازی است و اگر نياز را كشش روحی به 

سوی یافتن چيزی در خودش بدانيم، به محض احساس این كشش درونی توسط علم آموز، زمينه 

 علم به اسالم نگرش از باساقت با تدریس يد راهنمایعبدالحمی، واسط) «.شود فهم درس فراهم می

 استبرای روزه گرفتن مطرح شدهای به عنوان نمونه رسيدن به تقوا، انگيزه (65ص آموزی، علم و

  «نَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُو»

توان بين مطلب درسی و هدف  عنوان نماد نياز، می با ایجاد پرسش بهسش: پر -1-1-4-1-3

آن رابطه برقرار كرد و از این راه انگيزه علم آموز را برای مشاركت هر چه بيشتر در فرایند تدریس 

( 1النبأ/) یتَسَاءَلُونَعَمَّ  :دیفرما یمدو چندان كرد. مانند نخستين آیه سوره مباركه النباء كه خداوند 

 ؟پرسند یماز همدیگر از چه 

ترین  ترین یا كم جاذبه حتی سخت»بیان کاربردها و ضرورت فراگیری درس:  -1-1-4-1-4

ها به خوبی تبيين شود، مخاطبان بسياری خواهند  ها نيز در صورتی كه اهميت و كاربرد آن درس

 دم به دعا كردن،به عنوان نمونه خداوند برای ترغيب مر (11يد صعبدالحمی، واسط) «.یافت

وَ إِذا سَأَلَك عِبادی  ( و كاربرد آنرا:77فرقان/...)دُعاؤُكمقُلْ ما یعْبَؤُا بِكمْ رَبِّی لَوْ ال ضرورت دعا را: 
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 (186)بقره/یرْشُدُونَ لَعَلَّهُمْی بی وَ لْيؤْمِنُوا لعَنِّی فَإِنِّی قَریبٌ أُجيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ فَلْيسْتَجيبُوا 

 كند.معرفی می

 مطلع خود شاگردان های مهارت و معلومات ميزان از معلم اگرارزشیابی تشخیصی:  -1-1-5

 شاگردانش های قابليت و ها توانایی به توجه بدون را آموزشی مطالب پيچيدگی است ممكن نباشد،

ند قبل از . خداوبفهمد را درس جدید مفهوم كه داشت انتظار شاگرد از توان كند و نمی انتخاب

ی آدَمَ مِنْ بَنوَ إِذْ أَخَذَ رَبُّك مِنْ فرماید: آدميان، آنها را نوعی ارزشيابی اوليه كرده و در این رابطه می

نَّا كنَّا ی شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا یوْمَ الْقِيامَةِ إِبَلی أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكمْ قالُوا عَلظُهُورِهِمْ ذُرِّیتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ 

دگارت از صلب فرزندان آدم، ( و ]به خاطر بياور[ زمانی را كه پرور172)اعراف/عَنْ هذا غافِلينَ 

آیا من پروردگار شما »را گواه بر خویشتن ساخت؛ )و فرمود:(  ها آنرا برگرفت؛ و  ها آنذریه 

ما از این، غافل »یيد: )چنين كرد مبادا( روز رستاخيز بگو!« ميده یمآری، گواهی »گفتند: « نيستم؟

 «ماندیم( خبر یببودیم؛ )و از پيمان فطری توحيد 

هایی است كه معلم به هنگام تدریس در  در برگيرنده فعاليتهای ضمن تدریس:  مهارت -1-2

 توان به بخشهای زیر تقسيم نمود:دهد. این مهارتها را می كالس انجام می

ای است كه ميزان آگاهی تار ورودی وسيلهآزمون رفاجرای آزمون رفتار ورودی:  -1-2-1

 صورت سؤال طریق از ارزشيابی نوع . اینسنجد یم ،دانش آموز را در رابطه با آنچه باید بياموزد

 مالئكه از زمين روی بر خليفه عنوان به انسان دادن قرار مورد در متعال خداوند برای مثال گيرد

 خبر با مالئك ضمير از خداوند اگرچه كه دینما یم ضروری نكته این تذكر. كند یم خواهی نظر

 قَالَ إِذْ وَ :كند یم مسئله طرح صورت ، بدینشانیها دانسته سطح شناخت برای حال این با است،



              

148 

 

 

 حْنُن وَ الدِّمَاءَ یسْفِك وَ هايف یفْسِدُ مَن ها یف أَتجَعَلُ قَالُواْ خَلِيفَةً الْأَرْضِ فی جَاعِلٌ ِ یإِن لِلْمَلَئكةِ رَبُّك

 (30بقره/)تَعْلَمُونَ لَا مَا أَعْلَمُ ِ یإِن قَالَ لَك نُقَدِّسُ وَ بحَمْدِك نُسَبِّحُ

 ارتباط برقراری تدریس، ضمن مهارت ترین مهم و مسئله ترین عمده»برقراری ارتباط:  -1-2-2

 با آموزشی های هدف شود، برقرار خوبی به رابطه این چنانچه است؛ شاگردان و معلم بين صحيح

 یس،تدر یها، فنون و الگوهاامان اهلل، روش ی،صفو) .«یابند می تحقق بيشتری سهولت و كيفيّت

به عنوان نمونه، در سوره مباركه ضحی كه پس از دوره فترت وحی بر پيامبر عظيم الشأن ( 268ص

 توانيم تفقد و دلجویی خداوند می خوبی ، به(95 ص ،27 ج مكارم شيرازی، ناصر، ) نازل شده

نظر محتوا و نظم طوری كه آیات این سوره از  متعال را نسبت به پيامبر بزرگ اسالم دریابيم، به

 الَّيلِ وَ (1)یالضُّحَ وَ مِيالرَّحِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِآهنگ بسيار دلنواز و روح افزا و آرامش بخش است: 

 رَبُّك یعْطِيك لَسَوْفَ وَ (4)یالْأُول مِنَ لَّك خَيرٌ خِرَةُلَالَ وَ (3)یقَل مَا وَ رَبُّك وَدَّعَك مَا (2)یسَجَ إِذَا

 فَأَمَّا (8)یفَأَغْن عَائلًا وَجَدَك وَ (7)یفَهَدَ ضَاالًّ وَجَدَك وَ (6)یفَاوَ یتِيمًا یجِدْك لَمْ أَ (5) فَترَضی

  (11) فَحَدِّثْ رَبِّك نِعْمَةِبِ أَمَّا وَ (10)تَنهَرْ فَلَا السَّائلَ أَمَّا وَ (9) تَقْهَرْ فَلَا الْيتِيمَ

های  عوامل مخل را با مهارت یكی از وظایف مهم معلم این است كه تمرکز بخشی: -1-2-3

ای برطرف سازد. مهارت تمركز بخشی از جمله فنونی است كه برای جلب توجه دانش ویژه

 :شود ها پرداخته می آنروند. در زیر به معرفی  به كار می ها آنآموزان و تمركز بخشيدن به حواس 

ممكن است دو نفر یك موضوع را با دو صدای »توجه به نقش صدا و بیان معلم:  -1-2-3-1

ها در یادگيری متفاوت باشد؛ بنابراین صدا نقش مؤثری در ایجاد  مختلف ارائه كنند امّا اثر آن
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رایند آموزشی را افزایش ارتباط بين معلم و دانش آموز دارد كه توجه به آن، ميزان بهره گيری از ف

موسی و هارون چنين این امر در داستان حضرت  (95، ص 27)مكارم شيرازی، ناصر، ج «.دهد می

ی إِنِّی أَخافُ أَنْ صَدِّقُنی رِدْءاً یمَعمِنِّی لِساناً فَأَرْسِلْهُ  أَفْصَحُی هارُونُ هُوَ أَخوَ بيان شده است: 

اه من بفرست تا یاور است؛ او را همر تر حيفصانش از من ( و برادرم هارون زب34)قصص/یكذِّبُونِ

بيان روان، از عوامل مؤثّر در تدریس و  مرا تكذیب كنند! ترسم یممن باشد و مرا تصدیق كند؛ 

 .استموفّق شمرده 

با استفاده از ارتباط كالمی و غير كالمی، » :توجه دادن کالمی و غیر کالمی -1-2-3-2

( 95، ص 27)مكارم شيرازی، ناصر، ج «.ان را به سخنان معلم جلب كردتوان توجه دانش آموز می

نمونه توجه كالمی و غير كالمی در قرآن كریم، فراوان به كار رفته است كه در ادامه از هر كدام 

 ؛شود یمیك مورد بيان 

 لَظُلْمٌ الشِّرْك إِنَّ لَّهِبِال تُشْرِك ال بُنَی یا یعِظُهُ هُوَ وَ الِبْنِهِ لُقْمانُ قالَ إِذْ وَتوجه کالمی: 

 شرك خدا به من، پسرك ای: كه -داد یم پند را او و -گفت پسرش به لقمان و( 13لقمان/)عَظيمٌ

 یا» حضرت لقمان در صدد موعظه پسرش، سخن خود را با  .بزرگ است ستمی شرك زیرا مياور،

به شاگردان در حين تدریس و این حاكی از ميزان اثر گذاری توجه كالمی  كند یمآغاز »  بُنَی

 .باشد یم

 یبَن بَينَ فَرَّقْتَ تَقُولَ أَنْ خَشيتُ إِنِّی یبِرَأْس ال وَ یتيبِلِحْ تَأْخُذْ ال أُمَّ بْنَ یا قالَ توجه غیر کالمی:

 من. مينداز من سر و ریش به چنگ مادرم، پسر ای: گفت (94طه/)یقَوْل تَرْقُبْ لَمْ وَ إِسْرائيلَ
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هر چند در  نكردی. رعایت مرا گفتار و افكندی، جدایی اسرائيل بنی ميان تو: وییبگ كه ترسيدم

دليلی بر تأثير  تواند یم، اما به هرحال باشد یماین آیه، توجه غير كالمی از نوع خشن و جدی آن 

 عوامل غير كالمی در گفتار باشد.

ا ایجاد تغيير در شكل معلم ب»ایجاد تنوع در برقراری رابطه بین افراد کالس:  -1-2-3-4

تواند توجه دانش آموزان را به جریان تدریس جلب نماید. در  رابطه متقابل بين افراد كالس، می

رابطه معلم با شاگردان  –رابطه معلم با شاگرد  :تواند ایجاد شود روابط زیر می معموالًكالس درس 

روهی از شاگردان با گروه دیگری از رابطه گ –رابطه شاگرد با شاگردان  –ه شاگرد با شاگرد رابط –

در آیات بسياری از قرآن كریم، در قالب ( 274 - 275، ص 27)مكارم شيرازی، ناصر، ج«. شاگردان

 صنعت التفات به این مهم پرداخته شده است.

تواند حواس دانش آموزان را به  سكوت نيز یكی از فنونی است كه می»سکوت:  -1-2-3-5

بی نظمی  برابر در باید فلذا گاهی (275، ص 27مكارم شيرازی، ناصر، ج) «.تدریس تمركز بخشد

برابر آن قوم سركش، چاره كار را در  در میمركرد، آنچنان كه حضرت  سكوت شاگردان

در پاسخ به  تواند یم( بنابراین معلم 26/)مریم«إِنْسِيا الْيوْمَ أُكلِّمَ فَلَنْ» :دیفرما یمو  نديب یمسكوت 

جای سخن، كه نياز به تأمل بيشتری دارد، از سكوت آنی و  نیتر حساسموز و در سؤال دانش آ

 مقطعی برای ایجاد توجه و تمركز بيشتر در مخاطب، استفاده ببرد.
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معلم با توجه به موضوع درس و در نظر گرفتن »به کارگیری حواس مختلف:  -1-2-3-6

یی و چشایی استفاده كند و از این طریق نيز تواند از حواس بينایی، شنوایی، المسه، بویا موقعيت می

 (275، ص 27)مكارم شيرازی، ناصر، ج «.توجه دانش آموزان را به درس جلب نماید

هدف از آماده سازی، عبارت است از متمركز نمودن حواس دانش آماده سازی:  -1-2-4

اوی در دانش آموز آموزان، معرفی ضمنی و غير مستقيم موضوع درس، ایجاد عالقه، انگيزه و كنجك

 روانشناسی و تدریس های مهارت كاربرد،(1390)تك فالح، داوود) برای یادگيری مطلب جدید.

با بررسی آیات ابتدایی سوره مباركه یوسف، خداوند متعال جهت تبيين  (143ص قرآن، آموزش در

ن را ، آماده سازی ذهن مخاطب و ایجاد انگيزه در وی، نقل داستاوسفاهميت قصه حضرت ی

 إِن وَ الْقُرْءَانَ هَاذَا إِلَيك أَوْحَينَابه ما  الْقَصَصِ أَحْسَنَ عَلَيك نَقُصُّ نحْنُ: كند یمبا نكات مهمی آغاز 

 وحی تو به كه -قرآن این طریق از راها  سرگذشت بهترینما ( 3یوسف/)الْغَافِلِينَ لَمِنَ قَبْلِهِ مِن كنتَ

مواردی كه خداوند برای  !نداشتی خبر آن از این، از پيش ماًمسلّ و ؛ميكن یم بازگو تو بر -كردیم

 خداوند از: اند عبارتبيان كرده،  وسفستان حضرت یآماده سازی مخاطب قبل از شروع دا

أَوْحَينا؛  به ما اساس وحی است. بر: أَحْسَنَ الْقَصَصِ؛ داستان است نیبهتر: نَحْنُ نَقُصُ؛ قصه گوست

 به نسبت وحی، نزول از قبل نيز امّی پيامبر كه چرا یكسانيد؛ پيامبر و اشم داستان این شنيدندر 

 «الْغافِلِينَ لَمِنَ قَبْلِهِ مِنْ» بود ناآشنا و خبر یب وسفی حضرت داستان

یا  اند شدهآن دسته از اعمال یا گفتار معلم كه بوسيله او طراحی »جمع بندی:  -1-2-5 

 «.میيگو یمنتيجه گيری یا جمع بندی  ،ایان مناسب رساندتا ارائه مطلب درسی را به پ شوند یم

از این دست نتيجه گيری  (160 ص تربيت، برای تعليم و تدریس (روانشناسی1390ی)عل یضی،فا)
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ی قرآن كریم قابل مشاهده است. به عنوان نمونه در اواخر ها سورهو جمع بندی در بسياری از 

...إِنَّهُ مَنْ : دیفرما یمدی ن حضرت، با هدف جمع بنسوره یوسف خداوند متعال پس از نقل قصه آ

پيشه كند، و شكيبایی و هر كس تقوا ( »90)یوسف/یتَّقِ وَ یصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ ال یضيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنينَ

 ! »كند ینمچرا كه خداوند پاداش نيكوكاران را ضایع  (؛شود یماستقامت نماید، )سرانجام پيروز 

مدیریت كالس درس عبارت است از هنر به كار بردن راری انضباط در کالس: برق -1-2-6

های كالسداری در هدایت دانش آموزان به سوی  دانش تخصصی و بهره گيری از مهارت

 (، مدیریت1380ين)محمد حس ی،رئوف)های مطلوب و مورد نياز دانش آموزان و جامعه.  هدف

الوه بر ایجاد نظم و آرامش در كالس، یك محيط و هدف از آن، ع( 39ص مشهد، كالسی، رفتار

هدف مهم دیگر این است كه شاگردان چگونگی مدیریت رفتار  ...مثبت، شاد و مولّد داشته باشيم

، (مهارتها و فنون)تدریس راهنمای، (1387)حشمت اهلل يدزاده، س یمرتضو) «.خود را یاد بگيرند

  (146ص

 زبان از قصص، مباركه هسور 26 آیه در مدیر یك یاساس شرایط نمونه تفسير صاحب گفته به

الْقَوِی قالَتْ إِحْداهُما یا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ  .است شده بيان شعيب دختران از یكی

تخدام كن، زیرا بهترین كسی را كه پدرم! او را اس»( یكی از آن دو )دختر( گفت: 26،)قصص نُيالْأَم

 این در ایشان «انی استخدام كنی آن كسی است كه قوی و امين باشد )و او همين مرد است(!تو می

 موسی استخدام مورد در شعيب دختر زبان از فوق آیات در كه كوتاهی جمله در: »نویسد می باره

: بود شده خالصه فشرده و كلی صورت به مدیریت شرایط نیتر یاصول و نیتر مهم بود، آمده

 . نتاما و قدرت
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های ضمن تدریس را  یكی از مهارت: (Action Research)پژوهش در عمل-1-2-7

طلبد كه محور اساسی آن  دانست. كالس درس، پژوهش ویژه خود را می پژوهش در عملتوان  می

در زمره  پژوهش در عمل »باشد.  یادگيری -باید تغيير و تحول در كالس درس و فرایند یاددهی 

های مربوط به نظام آموزشی  فی است و هدف آن توصيف شرایط با پدیدههای تحقيق توصي روش

 مغز هایپژوهش پایه بر تدریس نوین های روش راهنمای، (1385)آقا زاده، محرم) «.است

در اقدام پژوهی، با ( 202ص ،. . . و همياری، فراشناخت طریق از یادگيری گرایی محور،ساخت

ها و  شود، امّا پژوهشگر در صدد تعميم دادن یافته یت میاینكه اصول و مبانی تحقيق علمی رعا

نتایج تحقيق خود نيست. به عبارت دیگر؛ تعميم پذیر بودن یا نبودن نتایج پژوهش، چندان مورد 

یا محلی خاص است.  توجه نيست؛ بلكه هدف حل یا كاهش مسائل و مشكالت در یك موقعيت

یضُرُّكمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیتُمْ إِلَی اللَّهِ مَرْجِعُكمْ جَميعاً فَينَبِّئُكمْ بِما  ال كمْأَنْفُسَعَلَيكمْ أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا 

باشيد! اگر شما هدایت  ! مراقب خوددیا آورده( ای كسانی كه ایمان 105)مائده/كنْتُمْ تَعْمَلُونَ

بازگشت همه شما به سوی  .رساند ینم، به شما زیانی اند شده، گمراهی كسانی كه گمراه دیا افتهی

. آیه اگر چه مسئله حسابرسی مستمر از سازد یم، آگاه دیكرد یمخداست؛ و شما را از آنچه عمل 

، اما آنچه به بحث ما مربوط است؛ موضوع بررسی شرایط موجود و شناختن كند یمخود را مطرح 

پژوهش در عمل موانع و معایب جهت رسيدن به شرایط مطلوب است؛ كه این عمل خود نوعی 

 1از این مطلب الگوبرداری كرده و در سطح كالس از آن بهره برداری نمود. توان یم. شود یمتلقی 

                                                 
(، اقدام پژوهی)طراحی، اجرا، ارزشيابی(، 1384. برای مطالعه بيشتر رك: مك نيف، جين؛ لوماس، پامال؛ وایتهد، جك) 1

 آهنچيان، محمدرضا، تهران، انتشارات رشد، پنجم. مترجم:
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های ضمن تدریس، استفاده از كارنما است. كارنما، یكی  از دیگر مهارتتهیه کارنما:  -1-2-8

كتاب راهنمای از فنون مؤثر در ارزشيابی ميزان تسلط یادگيرندگان بر مفاهيم درسی است. در 

ای از كارهای دانش آموزان كارنما مجموعه» :های نوین تدریس در تعریف كارنما چنين آمده روش

ای است به دهد. كار نما پنجره و را نشان میاست كه تالش، پيشرفت كار و پيشرفت تحصيلی ا

كر و یادگيری آنان ای كه از تفهای یادگيری دانش آموزان و نتيجه ها یا سبك ، شيوهها یورزاندیشه 

وَ جَعَلُوا الْمَالئِكةَ الَّذینَ هُمْ عِبادُ  آیه در(  214ص، (1385)آقا زاده، محرم) «.شود حاصل می

كه  دهد یمخبر خداوند  (19)زخرف/شَهادَتُهُمْ وَ یسْئَلُونَ سَتُكتَبُالرَّحْمنِ إِناثاً أَ شَهِدُوا خَلْقَهُمْ 

  .شود یمثبت در نزد خداوند  ها وگفته ها یگواه

هایی گفته  ی بعد از تدریس به آن دسته از فعاليتها مهارت»ی بعد از تدریس: ها مهارت -1-3

 و هاروش (،1383ين)حس يفر،نخ) «.شود كه معلم پس از انجام تدریس بایستی به كار گيرد می

ز ارزشيابی برای آن است كه معلم از كيفيت كار خود پس ا» (120 - 121صص تدریس، فنون

 (،1386) امان اهلل ی،صفو) «.تدریس و همچنين از پيشرفت جمعی و فردی دانش آموزان آگاه گردد

بر خالف امور طبيعی( آن است كه امكان ) به عبارتی نقش ارزشيابی در امور انسانی (267ص

یان تدریس با پا اساساً»سازد. بدین ترتيب، به گفته وكيليان  حركت اعتالیی را برای آدمی مهيا می

های پيشين  ه درس، ریشه در اطالعات و یافتهرسد و همانگونه كه عرص اتمام نمی كار كالس به

گيرد و  های بعدی شاگردان نيز قرار می شاگردان دارد، در نگاه نخست، مقدمه اطالعات و آموزش

 (18 (، ص1383ين)حس يفر،نخ) «.ترین اقدام در این مرحله ارزشيابی است مهم
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سایر  كنندهآموزشی معلم و تكميل  یها تيفعالآخرین حلقه از  ،ارزشيابیبی: ارزشیا -1-3-1

 در. »هاست اقتيل و ها تفاوت گذاشتن نمایش به راه بهترین ارزشيابی .اوست یها تيفعال

 برای ارزنده و اساسی ابزارهای از یكی مثابه به ارزشيابی پرورش، و آموزش به نو رویكردهای

 امروز. شود می گرفته كار به آموزان دانش های آموخته كردن معنادار و یادگيری بخشی كيفيت

 های مالك عرصه به ورود و پيشرفت گيری اندازه كمّی های مالك از خروج حال در ارزشيابی

 ماهيت به توجه لزوم شود، می ترغنی پرورش و آموزش علم آنچه هر. است گيری اندازه كيفی

آقا زاده، ) .«شود می بيشتر عمل در آنان های یادگيری یتجلّ نحوه و آموزان دانش یادگيری

 (213ص ،(1385)محرم

تواند نتایج  ارزشيابی از شاگردان اصولی دارد كه تخلف از آن میاصول ارزشیابی:  -1-3-1-1

را كم اعتبار یا بی اعتبار جلوه دهد. در زیر به برخی از اصول ارزشيابی در كالس درس اشاره 

 شود. می

های فردی از قبيل تفاوت در هوش،  وجود تفاوتهای فردی:  توجه به تفاوت -1-3-1-1-1

استعداد و تجربيات قبلی دانش آموز و تفاوت در عالیق افراد نسبت به موضوعات علمی و درسی 

تا دانش آموزان از موفقيت و پيشرفت تحصيلی یكسانی برخوردار  شود یمگوناگون موجب 

با خودش مورد مقایسه  زشيابی مناسب آن است كه پيشرفت هر فردینباشند؛ از این رو، روش ار

 اللَّهِ إِلَی الْخَيراتِ فَاسْتَبِقُوا آتاكمْ ما یف لِيبْلُوَكمْ لكنْ وَ واحِدَةً أُمَّةً لَجَعَلَكمْ اللَّهُ شاءَ لَوْ وَ قرار گيرد.

 امّت یك را شما خواست یم اخد اگر و( 48مائده/)نَتَخْتَلِفُو فيهِ كنْتُمْ ما به فَينَبِّئُكمْ جَميعاً مَرْجِعُكمْ

 بر نيك كارهای در پس. بيازماید است داده شما به آنچه در را شما تا[ خواست] ولی ،داد یم قرار
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 اختالف آن در آنچه باره در گاه آن خداست سوی به شما[ همه] بازگشت. گيرید سبقت یكدیگر

 امكانات و ها داده ميزان به كس، هر آزمایش معيار آیه، بر این بناكرد.  خواهد آگاهتان دیكرد یم

 «آتاکمْ ما فِی لِیبْلُوَکمْ. »اوست

های ارزشيابی متنوع است.  نكته دیگر استفاده از روشتنوع در ارزشیابی:  -1-3-1-1-2

های متنوع كتبی و عملی متناسب با توانایی خاص، با در نظر  های شفاهی، روش كاربرد روش

در آیه:  .رود به شمار می ها در بيان شفاهی و یا كتبی، توجه دیگری در این زمينه ودیتگرفتن محد

مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ  نَقْصٍمِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ  ءٍ یبِشَوَ لَنَبْلُوَنَّكمْ 

و  ها جانو  ها مالش در ترس، گرسنگی، و كاهقطعاً همه شما را با چيزی از  (155/)بقرهالصَّابِرینَ

متنوع بيان  ها انسانمصادیق ارزشيابی  !كنندگان استقامت؛ و بشارت ده به ميكن یم، آزمایش ها وهيم

 شده است. 

 را شما ا( ت7)هود/...عمالً...لِيبْلُوَكمْ أَیكمْ أَحْسَنُ هدر آی: اصالت کیفیت نه کمیت -1-3-1-1-3

نه به  داند یماو مربوط « حسن عمل»ارزش هر انسانی را به  ؛است بهتر عملتان ككدامي كه بيازماید

عمل تكيه « كيفيت» همين مطلب حاكی از آنست كه اسالم در همه جا روی  كثرت و فزونی.

 نه روی كثرت و كميت عمل. كند یم

 .شود یم محسوب ارزش و امتياز یك عمل سرعت ارزشيابی، درسرعت عمل:  -1-3-1-1-4

، به كسی رخصت آوردن تخت مانيسلتخت بلقيس توسط جنيان، حضرت  در جریان آوردن

 (40)نمل/ «طَرْفُك إِلَيك یرْتَدَّ أَنْ قَبْلَ بِهِ آتِيك أَنَا» كه زودتر بتواند این كار را انجام دهد. دهد یمرا 
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... لِيبْلُوَكمْ أَیكمْ در آیه « لِيبْلُوَكمْ»بودن فعل با توجه به مضارع مستمر بودن:  -1-3-1-1-5

. كه دال بر استمرار است، است بهتر عملتان كداميك كه بيازماید را شما ( تا7...)هود/عمالًأَحْسَنُ 

. بنابراین شيوه شود یمكه در الگوی قرآن، ارزشيابی به صورت مستمر در نظر گرفته  رساند یم

 باشد، بهتر است.  تر كینزدلگو یادگيری، هر چه به این ا-ارزشيابی در طول فرایند یاددهی

 شود یمیی اطالق ها مهارت، به ها مهارتاین بر اساس شخصیت معلم:  ها مهارتانواع  -3-2

نياز دارد. به طور  ها آنقبل، ضمن و بعد از تدریس( به ) سیتدركه معلم بدون در نظر گرفتن زمان 

 یادگيری بيشترین زمان، كمترین در نفراگيرا كه دانست آميز موفقيت توان یم زمانی را كلی تدریس

 كيفيت ،ها آن كسب با باید معلمان كه است ییها مهارت داشتن گرو در این و باشند داشته را

ی معلمی بر اساس شخصيت معلم به ها مهارتدر این پژوهش،  .دهند افزایش را خویش تدریس

 است.ی، شناختی، اخالقی دسته بندی شدهسه حيطه تخصص

یی است كه ها ییتوانا ی تخصصی عبارت از مجموعهها مهارتی تخصصی: ها رتمها -3-2-1

 در معلمان اینكه برای. باشد یم ها آنتدریس نيازمند  به مربوطبرای ایفای صحيح وظایف  معلم

ی تخصصی باشند؛ كه در زیر به ها مهارت برخی دارای باید ،باشند موفق فرایند تدریس انجام

 .شود یماشاره  ها آنبرخی از 

 پيش و آینده بينی پيش. 1: است مرحله دو دارای خالق تفكر»خالق:  تفکر داشتن -3-2-1-1

 مدلی و سيستم. ها آل ایده به دستيابی برای زمينه ایجاد و آینده طراحی. 2 مطلوب نا موارد از گيری

 و نشود بحران به مبتال تا كند تنظيم را خود عملكرد و بينی پيش را آتی های موقعيت بتواند كه
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 آیاتی برخی (107ص يد،عبدالحمی، واسط) «.است خالق تفكر یك زایيده دهد، ادامه را خود رشد

 :از اند عبارت كند، می دعوت خالق تفكر به را انسان كه

 سَمِيعٌ اللَّهَ أَنَّ وَ بِأَنفُسِهِمْ مَا یغَيرِّواْ یحَت قَوْمٍ یعَل أَنْعَمَهَا نِّعْمَةً مُغَيرًا یك لَمْ اللَّهَ بِأَنَّ ذَالِك

 تغيير داشته ارزانی قومی بر كه را نعمتی خداوند كه است سبب بدان[ كيفر] این( 53انفال/)عَلِيمٌ

 .داناست شنوای خدا و دهند تغيير دارند دل در را آنچه آنان آنكه مگر ،دهد ینم

 كذَّبُواْ لَكن وَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ مِّنَ بَرَكاتٍ عَلَيهِم الَفَتَحْنَ اتَّقَوْاْ وَ ءَامَنُواْ الْقُرَی أَهْلَ أَنَّ لَوْ وَ

 بودند، گرایيده تقوا به و آورده ایمان شهرها مردم اگر و (96اعراف/)یكسِبُونَ كانُواْ ما به فَأَخَذْنَاهُم

 اندستاوردش[ كيفر] به پس كردند تكذیب ولی ،میگشود یم برایشان زمين و آسمان از بركاتی عاًقط

 .ميگرفت را آنان[ بانیگر]

 از ایمجموعه شبكه یك: »آورد یم واسطی در تعریف شبكهی: ستمیس تفکر داشتن -3-2-1-2

. «اند تالش در واحد هدف یك تحقق برای و كنند می برقرار ارتباط یكدیگر با كه است عناصر

د فهم و درك اجزا و علی عالقه بند نيز شناخت كل شبكه را، نيازمن( 89يد، صعبدالحم ی،واسط)

. و در داند یمی متقابل اجزا و ميان كل و اجزا ضروری ها كنشعناصر متشكله آن و روابط و 

 از مقصودبنابراین  مؤثر عمل نماید. تواند ینماینصورت در یك شبكه، یك جزء بدون اجزاء دیگر 

 موضوعات عناصر از آگاهی بر عالوه فراوان، سعی و تالش با باید معلم كه است آن مهارت این

 دارند، ای وابسته هم به ارتباط كه ای پيوسته هم به اجزاء همچون را ها آن ميان رابطه تدریس،

 .كند پياده را ها آن عمل مرحله در و نماید تبيين بتواند
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 به اگر اما است؛ آمده ميان به سخن گوناگونی موضوعات از بقره مباركه در سوره نمونه عنوان به

 مفهوم تقوا حول سوره این اساسی و محوری موضوع بنگریم، آن آیات در تعمق و تأمل دیده

 وظيفه گویی كه باشند یم سيستم یك از عناصری مثابه به آیات از گروه هر دیگر، سخن به. است

 :شود یم اشاره عبارات این از برخی به. دارند عهده بر مفهوم تقوا را تشریح

 شك كه است عظمتی با كتاب آن( 2بقره،) نَيلِلْمُتَّق هُدی فيهِ رَیبَ ال الْكتابُ ذلِك: هدایت. الف

 .است پرهيزكاران هدایت مایه و رد؛ندا راه آن در

 در شما برای و( 179بقره/) تَتَّقُونَ لَعَلَّكمْ الْأَلْبابِ أُولِی یا حَياةٌ الْقِصاصِ فِی لَكمْ وَ :قصاص.ب

 كنيد پيشه تقوا شما شاید! دخِر صاحبان ای است، زندگی و حيات قصاص،

 تَتَّقُونَ لَعَلَّكمْ قَبْلِكمْ مِنْ الَّذینَ عَلَی كتِبَ كما الصِّيامُ عَلَيكمُ كتِبَ آمَنُوا الَّذینَ أَیهَا یا: روزه.ج

 قبل كه كسانی بر كه گونه همان شده، نوشته شما بر روزه! دیا آورده ایمان كه افرادی ای (183بقره/)

 .شوید پرهيزكار تا شد؛ وشتهن بودند شما از

 علمی، هر در مطالب كردن نموداری یا الگوریتم طراحی درسی: الگوریتم طراحی -3-2-1-3

 مخاطب، سردرگمی رفع بر عالوه مهارت این با و كرده برابر چندین را یادگيری كيفيت

 در وی نشاط افزایش موجب یادآوری و مراجعه در سرعت و پراكنده اطالعات سازماندهی

 بتوانيم باید باشيم، داشته موفق و كاربردی تدریس یك خواهيم می اگر اصوالً. شد خواهد یادگيری

 سوره قالب در كریم قرآن آیات بندی تقسيم. كنيم طرّاحی الگوریتم یك درس، از مطلبی هر برای

 .دانست تدریس مفاد بندی ساختار یا سازی الگوریتم نوعی توان یم را
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 مخاطب خود موضوع درس به نسبت قبل از تدریس باید معلم ی شناختی:ها مهارت -3-2-2

 .باشد داشته كافی شناخت ها روش

ای از معنویت، اخالق و آداب اسالمی تهی باشد، وقتی جامعهی اخالقی: ها مهارت -3-2-3

یده را به داشتن اخالق پسند اش یگرامزوال آن حتمی و اجتناب ناپذیر است. اسالم عزیز پيام آور 

ای هستی  ( و مسلماً تو بر شيوه )اخالقی( بزرگوارانه4قلم/عَظِيم)ی خُلُقٍ لَعَلوَ إِنَّك  مودهستوده و فر

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ  و سبب موفقيت او در انجام رسالتش را اخالق خوش و مهربانی او دانسته كه

( به )بركت( رحمت 159...)آل عمران/نفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكلِنتَ لَهُمْ وَ لَوْ كنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ الَ

، در برابر آنان ]مردم[ نرم )و مهربان( شدی! و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو، الهی

 شدند. پراكنده می

 به نسبت عام و فراگير ایمسئله معرفتی، حوزه در توجه قابل نكته اولين»نیّت:  -3-2-3-1

 همه در نيّت در اخالص از است عبارت آن و است انسانی های فعاليت تمامی و ها انسان تمامی

 این از نيز گردند، می تلقی بشری های فعاليت ترین مهم از كه تربيت و تعليم امر دو. زندگی شؤون

 خيری ثمر هيچ بوده، نارس و ابتر اعمال نتيجه صورت این غير در كه چرا نيستند؛ مستثنی امر

-23ص تدریس، اخالق ،(1386)(يدوارالف، ف )ام) .«بود نخواهد متصور آن هندهد انجام برای

22)  

 من، قوم ای( »51هود/)تَعْقِلُونَ فَلَا أَ فَطَرَنی الَّذِی عَلی إِلَّا أَجْرِی إِنْ أَجْرًا عَلَيهِ ْ لُكمُئأَسَ لَا یاقَوْمِ

 آفریده مرا كه كسی عهده بر جز من پاداش. كنم ینم درخواست شما از پاداشی[ رسالت] این برای
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پوردره،  يلاسماع) .«است مردم جذب كليد اخالص گفت باید» ؟ديشیاند ینم آیا پس. نيست است،

  (55ص نور، تفسير از فرهنگی برگرفته متوليان و قرآن (،1390ی)مهد

 كرد، خدا دریافت جانب از پيامبر كه دستوری اولينخدا:  نام با تدریس شروع -3-2-3-2

 نام به بخوان (1علق/)خَلَقَ الَّذِی رَبِّك بِاسْمِ اقْرَأْ كند: شروع خدا نام با را سخنش كه بود نای

 حضرت عالوه، به.. باشد خدا برای و خدا نام با باید فرهنگی كار. آفرید كه پروردگارت

 مِن إِنَّهُ. ودنم آغاز خدا نام با را خود دعوتنامه خواند،  فرا ایمان به را سبا ملكه وقتی سليمان

 باید فرهنگی، كار كه آموزند می ما به آیات این( »30نمل/)الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ إِنَّهُ وَ سُلَيمَانَ

  (56ص همان، (،1390ی)پوردره، مهد يلاسماع) .«شود آغاز خدا نام با

 پس خداست؛ از يقتوف ولی ماست؛ از كارها اراده»خداوند:  از توفیق درخواست -3-2-3-3

پوردره،  يلاسماع) .«خداست بدست موفقيت كه بدانيم اما ببریم، بكار را ها تالش آخرین دبای

: تگف (88هود/)... بِاللَّهِ إِلَّا تَوْفِيقِی مَا وَ اسْتَطَعْتُ مَا الْاصْلَاحَ إِلَّا أُرِیدُ إِنْ... یاقَوْمِ قَالَ (57ص ی،مهد

  ....«نيست خدا به جز من توفيق و ندارم، بتوانم، كه آنجا تا اصالح جز قصدی من... من، قوم ای»

 اهل باید مصلح باشد و تالش كنار در كه است بخش نتيجه زمانی توكل»انابه:  -3-2-3-4

-می قرآن كریم از زبان پيامبران خداوند در (61ص ی،پوردره، مهد يلاسماع) .«باشد انابه و توكل

 أُخَالِفَكمْ أَنْ أُرِیدُ مَا وَ حَسَنًا رِزْقًا مِنْهُ رَزَقَنی وَ ِ یرَّب مِّن بَينَةٍ یعَل كنتُ إِن رَءَیتُمْأَ یاقَوْمِ قَالَ اید:فرم

 ( 88هود/) أُنِيبُ إِلَيهِ وَ تَوَكلَّتُ... اسْتَطَعْتُ مَا الْاصْلَاحَ إِلَّا أُرِیدُ إِنْ عَنْهُ أَنْهَئكمْ مَا یإِل
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 یك بر و عام طور به انسان هر بر وظيفه، انجام در موفقيت برای»توسّل:  و توکّل -3-2-3-5

 توكّل او بر و باشد یكتا خالق با ارتباط حال در دائماً كه است الزم و فرض خاص طور به معلم

 حامی یك با صورت بدین تا نماید گذاری تأثير توفيق درخواست عاجزانه و گيرد مدد او از نموده،

 كریم قرآن كه چنان( 27-28ص يدوار،الف، ام) .«رود پيش مقصد سوی به قدرت با نظير بی

 فَاسْتَغْفَرُواْ جَاءُوك أَنفُسَهُمْ ظَّلَمُواْ إِذ أَنَّهُمْ لَوْ وَ اللَّهِ بِإِذْنِ لِيطَاعَ إِلَّا رَّسُولٍ مِن أَرْسَلْنَا مَا وَ: دفرمای می

 مگر یمنفرستاد را پيامبری هيچ ما و( 64نساء/)رَّحِيمًا تَوَّابًا اللَّهَ لَوَجَدُواْ الرَّسُولُ لَهُمُ اسْتَغْفَرَ وَ اللَّهَ

 آمدند یم تو پيش بودند، كرده ستم خود به وقتی آنان اگر و. كنند اطاعت او از الهی توفيق به آنكه

 رِیپذ توبه را خدا قطعاً ،كرد یم آمرزش طلب آنان برای[ نيز] پيامبر و خواستند یم آمرزش خدا از و

 خدا درگاه در بر را او و پيامبر سراغ به آمدن كه گوید می حاًیصر آیه این » .افتندی یم مهربان

 و توبه، پذیرش موجب و است، مؤثر گنهكاران برای او استغفار و وساطت و دادن، قرار شفيع

 (451ص ،3 ج)مكارم شيرازی، ناصر،  .«است الهی رحمت

 و برداشت دعا به دست شد، مأمور الهی الترس به موسی حضرت وقتی»دعا:  -3-2-3-6

 ) «.وزیر داشتن و روان بيان آماده، شرایط صدر، سعه: نمود طلب خداوند از را خواسته چهار

 وَ( 26) أَمْرِی لی یسِّرْ وَ( 25) صَدْرِی لی اشْرَحْ ِ رَبّ قَالَ (61 -62ص مهدی، دره، پور اسماعيل

 و گردان گشاده را ام نهيس پروردگارا،: »گفت( 28انشراح/)قَوْلی یَفْقَهُواْ (27) لِّسَانی مِّن عُقْدَةً احْلُلْ

  بفهمند. را سخنم بگشای گره زبانم از و ساز آسان من برای را كارم

 بر كه ایوظيفه بداند باید است گرفته قرار هدایتگری مسير در كه معلمی»استقامت: -3-2-3-7

 به اقتدا باید موفقيت به رسيدن برای بنابراین ست؛ا پرمشقت و سخت ایوظيفه گرفته، عهده
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 كمَا فَاسْتَقِمْ: فرموده رسولش به متعال خداوند كه چنان نماید؛ استقامت بسيار كرده، رامیگ رسول

 دستور كه گونه همان پس،( 112هود/) بَصِيرٌ تَعْمَلُونَ ما به إِنَّهُ تَطْغَوْاْ لَا وَ مَعَك تَابَ مَن وَ أُمِرْتَ

 انجام آنچه به او كه مكنيد طغيان و ،[كند چنين نيز] كرده توبه تو با كه هر و كن، ایستادگی یا فتهای

  (38ص ،(اميدوار) ف الف،). «بيناست ديده یم

 خوش نگاهی داشتن معلم، یك برای الزم صفات از یكی»متعلّم:  به ظنّ حسن -3-2-3-8

. است خویش لجباز و جو ستيزه متعلم به سبتن ظنّ سوء گونه هر از دور و آميز محبت بينانه،

 دیفرما یم؛ و به موسی فرستد یمرا به سراغ فرعون  یموسخداوند با چنين دیدی، حضرت 

 لَّينًا قَوْلًا لَهُ ی فَقُولَاطَغَ إِنَّهُ فِرْعَوْنَ یإِل اذْهَبَاعون طغيان گر، متذكر شده و خشوع پيدا كند: شاید فر

 سخنی او با و برخاسته سركشی به او كه بروید فرعون سوی به (43-44طه/) یخَشی أَوْ یتَذَكرُ لَّعَلَّهُ

 .بترسد یا پذیرد پند كه شاید گویيد، رمن

 در لباس پاكيزگی و خوبی به كه است واجب مكتبی دعوتگر برآراستگی:  و پاکی -3-2-3-9

 اجتماعی مبارزه در بودن گيردر بهانه به كه نيست درست این و باشد داشته توجه مكتبی حادّ جوّ

 در همه او ظاهری وضع و رفتار و كردار كه بداند را این باید و بماند غافل خود ظاهر به توجه از

. خداوند شود یم محسوب او رسالت بر نتيجه در و شخصيت بر دليلی و مقياس مردم از بعضی نزد

  .كن پاك را خویشتن لباس و( 4دثر/م) فَطَهِّرْ ثِيابَك وَ كند كه:ش نيز توصيه میبه پيامبر
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 نتیجه

در آوردن  يتبه فعل یبالقوه است كه برا یاز استعدادها یا انسان مجموعه یماز نگاه قرآن كر

است  یاسالم يتو ترب يماست. آنچه هدف تعل يتو ترب يمتعل يازمندن ها، ییاستعدادها و توانا ینا

در  یقرآن یستدر یها مهارت یقز از طرمساله ج یناست و ا یو حصول رستگار ییجو يقتحق

 یبه موازات رشد اخالق ی. از نگاه قرآن، چون رشد عقالنشود یحاصل نم یستدر یها كنار روش

 یها الزم است در كنار روش ینبنابرا یكدیگرند،دو الزم و ملزوم  ینا يریو به تعب گيرد یصورت م

 بهره برد. يزن یقرآن یستدر یها از مهارت یس،تدر

 بعمنا

 قرآن كریم

 .، اول ، يروتب ،دار الفكر،  يلمحمد جم ی: صدقيق، تحقيرالتفس یف يطالبحر المح ق(، 1420) یوسفمحمد بن  يان،ابوح

 .از قرآن، تهران، دوم ییدرسها ینشر مركز فرهنگ ی،فرهنگ يانقرآن و متول (،1390ی)پوردره، مهد يلاسماع

از  یادگيری ییمغز محور،ساخت گرا یهاپژوهش یه)بر پایستدر یننو یهاروش ی، راهنما(1385)آقا زاده، محرم

 .تهران، دوم یيژ،و . . .(، نشر آ ياری،فراشناختهم یقطر

 .تهران، اول یيژ،(، نشر آیآموزش و كار آموز ی)برا یستدر یننو یهاروش یكاربرد ی، راهنما(1378)آقا زاده، محرم

دار الكتب  ی،محمد عل ين،: شاهيقتحق ، یلالتنز یمعان یف یللباب التأو، ق( 1415)بن محمد یعل ینعالء الد ی،بغداد

 .اول يروت،ب ية،العلم

 .36 -45، صص1380، 260، شماره يوندپ يتیترب -یماهانه آموزش یهمعلم، نشر یهابه پژوه، احمد، نقش

 .تهران، دوم در آموزش قرآن، تالوت، یو روانشناس یستدر یها، كاربرد مهارت(1390)تك فالح، داوود

 .، قاهره، ششم ، دار السالميرالتفس یاالساس ف ق(، 1424يد)سع ی،حو

  .نشرهاجر، قم، اول یس،ها و فنون تدرروش (،1383ين)حس يفر،نخ

 ی،فرهنگ ینشر دفتر پژوهش ها ی،اعراب ی؛عل يان،: پارسائينمترجم ی،رفتار سازمان یریتمد (،1374ی).پيفناست ينز،راب

 .تهران، اول
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 .مشهد، اول ی،انتشارات آستان قدس رضو ی،رفتار كالس یریتمد (،1380ين)محمد حس ی،وفرئ

 .تهران، اول یران،انتشارات دانشگاه آزاد ا یس،تدر یها، انواع مهارتتا()بیزنگنه، بهرام

 یو پژوهش یمركز انتشارات مؤسسه آموزش یزدی،مصباح  یروان شناخت یهایدگاه، د(1387)محمد صادق ی،شجاع

 .قم، دوم )ره(،ينیامام خم

 یكتب علوم انسان ینانتشارات سازمان مطالعه و تدو یس،تدر ی، فنون و الگوها(1382)هاامان اهلل، روش ی،صفو

 .اول ها)سمت(، تهران،دانشگاه

 يزدهم.)متن كامل(، انتشارات معاصر، تهران، سیسروشها و فنون تدر يات، كل(1386)امان اهلل ی،صفو

 .دفتر نشر معارف، قم، دوم یس،، اخالق تدر(1386)(يدوارالف، ف )ام

 .نشر فرهنگ آوران، تهران، چاپ اول يت،ترب یبرا يمو تعل یستدر یروانشناس (،1390ی)عل یضی،فا

 .انتشارات شفق، تهران، اول يت،و ترب یتشناخت، هدا (،1363ی)عل ی،قائم

 .اول ها(، نشر عابد، تهران،ن و مهارت)فنویستدر ی، راهنما(1387)حشمت اهلل يدزاده، س یمرتضو

 يان،(، مترجم: آهنچيابیاجرا، ارزش ی،)طراحی، اقدام پژوه(1384)جك یتهد،لوماس، پامال؛ وا ين؛ج يف،مك ن

 .پنجم محمدرضا، انتشارات رشد، تهران،

 .اول تهران، ية،نمونه، دار الكتب اإلسالم ير، تفس(1374)ناصر يرازی،مكارم ش

 .جا، اول یانتشارات فروزان، ب ی،آداب گفتگو و سخنور (،1378)یعل ی،نور محمد

انتشارات مؤسسه  ی،با اقتباس از نگرش اسالم به علم و علم آموز یستدر یراهنما (،1389يد)عبدالحم ی،واسط

 .علوم و معارف اسالم، مشهد، اول یمطالعات راهبرد

 .نهم نور، تهران، يامنشگاه پ، انتشارات دایس، روشها و فنون تدر(1390)منوچهر يليان،وك

 ، اول.تهران 1390انتشارات صورتگر،  یچهر،پر يرادفر،معلمان، مترجم: ه یفشار عصب یریتمد (،1390يزابت)ال ی،هارتن



 

 

 



 

167 

 

 جاذبه قرآن با تاکید بر پاسخ به نیازهای بشر

 1محمد مهدی عصاریان

 27/10/96 تاریخ دریافت

 167 -192صص                                                         15/11/96تاریخ پذیرش 

 چکیده

توجه به این نکته ضروری است که انسان همیشه در طول تاریخ به دنبال کسب پاسخ برای 

نیازهایش بوده است؛ گاهی این نیاز تامین معاش و امنیت خانواده است، و گاهی تعالی روحی 

انسان ها از سه عامل استفاده کرده است: الف( پیامبران و فکری. خداوند متعال برای هدایت 

انسان ها را به دارد. ب(  را با بیان روشن و معتدل و معجزات به سوی انسان ها گسیل می

ها سازد تا به لحاظ روحی متوجه درگاه خدا شوند. ج( در هم شکستن بتمشکالت گرفتار می

 ن تأثیری ندارند.و خدایان ساختگی تا نشان دهد که آنها در جها

 در خصوص نیازهای اجتماعی انسان باید به چندین نکته توجه و دقت داشته باشیم: 

برای زندگی اجتماعی، انسان نیازمند  -انسان اساساً موجودی اجتماعی است. ب -الف

جوامع ناگزیرند برای زندگی بهتر قوانینی را وضع نمایند.  -تعامل دوسویه و متقابل است. ج

بشر نیاز دارد تا قوانین فطری  -مش یك جامعه در گرو عمل به قوانین اجتماعی است. هآرا -د

                                                 
 ارشد علوم قرآن.ناس شارك 1
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انسان الهی در جامعه تنها به خود ومنافع شخصی خویش نمی  -بر اجتماعش حاکم باشد. و

سازد. این  قرآن به بهترین شکل انسان اجتماعی را برای تعامل در جامعه آماده می -اندیشد. ز

مامی نیازهای بشر برای زندگی سعادتمند و متعالی است که در قرآن بیان شده ای از تمجموعه

 است.و مسیر هدایت بدرستی برای او روشن گردیده

  جاذبه های قرآن، نیازهای بشر، پاسخگویی قرآن: کلیدواژه

  مقدمه

نظام  ای منسجم و های موجود در خلقتش نيازمند برنامه انسان موجودی است كه به دليل پيچيدگی

 باشد. یافته برای زندگی می

  برای هدف خلقت انسان با لحاظ طبيعت و سرشت وجود وی، سه مرتبه طولی می توان بر شمرد؛

اش می تواند به برترین مرتبه هدف خویش دست یابد  یعنی انسان بر پایه توان و استعداد وجودی

  و نيز با عدم حركت و تالش در اولين مرحله هم گام نگذارد.

 عبادت خداوند سبحان -1

عبودیت یعنی حيات انسان باید بستر احيای روح بندگی و وصول به مقام  -2

 عبودی در برابر خداوند سبحان باشد كه عبادت زمينه عبودیت است.

  ،1388مظهر ربوبيت و والیت حق )رك: جوادی آملی، تفسير موضوعی،  -3

 (177تا  175ص   ،17ج
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ای جامع برای تمامی نيازهای انسان در بر دارد. به برنامهعنوان كتابی عميق و شگرف  قرآن به

عبارت بهتر قرآن تمامی نيازهای انسان در هر عصر و زمانی را برای او به ارمغان آورده و او را به 

 سوی یك زندگی سعادتمند راهنمایی می كند.

 زیرا. كند مى بيان وجهى ترینكامل به را آن و انسانيت كامل هدف بر است مشتمل مجيد قرآن

 قوانين و اخالقى اصول كاربستن به و كامل بينى جهان شده، سرشته بينى واقع با كه انسانيت هدف

 به را مقصد این كامل تشریح مجيد قرآن و باشد بينى جهان همان الزمه و مناسب كه است عملى

 (156، ص 1380،  مقدم پاك )دامن .دارد عهده

 از و ستوده رحمانيت و رحمت به را خود گفتارش و سخن آغاز در مهربان و بزرگ خداوند

 همان زیرا است، نموده انتخاب سخنش آغاز براى را صفت این تنها كمالش صفات تمام ميان

 به را قرآن و بفرستد بشر سوى به را پيامبران تا گردیده موجب كه است خداوند رحمت صفت

 این و شود شروع خداوند رحمانيت با رآنق كه است سزاوار و بجا بسيار پس كند، نازل ها آن

 (575ص   ،1354) خویی،  .گردد آغاز رحمت صفت با كتاب

های صالح یا فساد افراد و جوامع را مورد اشاره قرار یم در آیات بسياری عوامل و زمينهقرآن كر

 است.ها و جوامع مختلف به تصویر كشيدهداده و تابلوی بدیعی را از انسان 

آحاد آن به  تواند در رهنمون ساختن امت اسالمی وو مطالعه در این گونه آیات میشك تدبر بی

سوی رشد و تعالی و نجات از گرداب فساد و انحطاط نقشی موثر و كارآمد ایفا نماید.) محمد 

 (127ص   ،1387قاسمی، 

ه در مجموع قرآن كتابی است انسان ساز و حاوی برنامه هدایت و سعادت بشری كه محدود ب

ترین برنامه ارائه شده برای سعادت شود. قرآن را بدون شك باید جذاب زمان و قوميت خاصی نمی

 ای را نداشته و نخواهد داشت. بشری دانست كه هرگز بشر خود قدرت ارائه چنين برنامه
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 انسان و اصالح اجتماعی: 

برای سالم سازی های قرآن ترین روشاست. مهمالحات اجتماعی را ریشه یابی كردهقرآن اص

 محيط اجتماعی از مفاسد اخالقی، عبارتند از: 

 ریشه یابی انحرافات -1

 های و اعتقاداتدگرگونی ارزش -2

 اصالح تدریجی -3

 امر به معروف و نهی از منكر  -4

 های مختلف ها و تكنيكبهره جستن از روش -5

 ها راه صحيح و مشروع پيش از ممنوعيتبازگذاردن  -6

 حفظ حریم ميان زن و مرد -7

 عمل در برابر انحرافات  شدت -8

 طرد عوامل فساد و تباهی  -9

 (151تا  132نشان دادن راه حق بعد از محو باطل)محمد قاسمی، پيشين، ص  -10

 دو به ناگاه را عرب مردمان برخورد، اوّلين با قرآن، هاى آیه العقول محيّر نيروى كه بينيم مى

 دسته دو به نيز شده جذب خشب آن و نمود دفع را بخشى و جذب را بخشى نمود؛ تقسيم بخش

 و تسليم منهاى جذب دوّم دسته و فداكارى نهایت و تسليم و جذب اوّل دسته شدند؛ تقسيم

 اند: شده تقسيم دسته دو به نيز شده دفع بخش و عداوت، نهایت و لجاجت و انكار بعالوه

 صدا و سر ممرد اى: كشند مى فریاد و اند بسته را خود گوش و چشم گریز، حال در اى دسته

 و« 26/ فصلت -فِيهِ الْغَوْا وَ الْقُرْآنِ لِهذَا تَسْمَعُوا ال» نشنود را ها آیه آن تالوت نواى كسى تا كنيد

 تالوت گویند مى و پردازند مى سرایى یاوه و هذیان به صحنه از دور و فرار حال در دیگر دسته
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ن عصر جدید را می تواند در دو حوزه است. انسا كاهن و دیوانه و شاعر و ساحر ها آیه آن كننده

 بسيار مهم، متمایز از انسان عصر قدیم دانست:

 در حوزه شناخت ها  -1

 (47ص  ،1389  در حوزه تكنولوژی)كالنتری، -2

در حقيقت انسان امروز به واسطه پيشرفت های غير قابل مقایسه با گذشته، عنصری متفاوت 

 شده است؛ 

   دگی و به ویژه اجتماعی.چه در بعد فردی و چه در بعد خانوا

توجه به این نكته ضروری است كه انسان هميشه در طول تاریخ به دنبال كسب پاسخ برای 

ای این نيازها تامين معاش و امنيت خانواده بوده است، و در  نيازهایش بوده است؛ حال در دوره

 ای تعالی روحی و فكری. دوره

است و تنها زندگی های علمی و تمدنی نبودهمؤلفهاوليه زندگی قطعا به دنبال انسان در عصر 

به است. اما بشر در طول تاریخ رفته رفته كردهاش جستجو می هراحت مادی را برای خود و خانواد

 است.سوی رشد علمی و فكری پيش رفته

اً انسانی هوش عملی های صرفمهمترین لحظه در جریان رشد عقالنی كه موجب پيدایش شكل

، ص 1378 رسند.) ویگوتسكی،  شود زمانی است كه گفتار و فعاليت علمی به هم میمیو انتزاعی 

41) 

ار تواند تحت تأثير عوامل ژنتيكی ویا محيطی قرار گرفته باشد و رفتانسان در این مرحله می

 های حاكم محيطی تعریف و مدیریت كند.  خود را بر اساس قوانين و سنت

كند( ادراك اشيای واقعی است.)همان،  در سنين آغازین بروز میخصيصه ویژه ادراك انسان )كه 

( این ادراك نيز متأثر از نوع نگاه خانواده و محيطی اجتماعی خواهد بود؛ بدان گونه كه نوع 51ص
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كند و در دو انشقاق مثبت  ارتباط پدر ومادر در سنين آغازین شناخت عاطفی كودك را تحریك می

 برد.جلو میو منفی ادراك حسی كودك را 

است و انسان كوشيده تا تنها در هر دوره زمانی حرف اول را زدهطبيعی است كه منافع بشر 

افتند گاهی اخالقيات به خطر می  منافع،منافع خود را تأمين كند. و باز طبيعی است كه برای تأمين 

گذارد،  روی طبيعت اثر میها فراتر می گذارد. برخی نيز معتقدند انسان  و انسان پا را از دایره ارزش

پيشين،  سازد.)ویگوتسكی، فراهم میآن را تغيير می دهد و برای خود شرایط طبيعی تازه زیستی 

 (72ص 

 عوامل سرنوشت ساز در تربيت انسان از دید قرآن عبارتند از: 

 روش الگویی -1

 ( 4إِبْرَاهِيم.....) ممتحنه/  فىِ حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ لَكُمْ كاَنَتْ قَدْ

 موعظه -2

 (54بقره/ ).... عَلَيْكُمْ فَتَابَ بَارِئكُمْ عِندَ لَّكُمْ خَيرٌْ ذَالِكُمْ أَنفُسَكُمْ فَاقْتُلُواْ بَارِئكُمْ  إِلىَ .....فَتُوبُواْ

 و عطوفت  محبت  مهرورزی، -3

 ( 87اللَّهِ.....) یوسف/ رَّوْحِ مِن تَاْیَْسُواْ لَا وَ أَخِيهِ وَ یُوسُفَ مِن فَتَحَسَّسُواْ اذْهَبُواْ    یَبَنىِ

 عبرت آموزی -4

 ( 9قَبْلِهِمْ... )روم/  مِن الَّذِینَ عَاقِبَةُ كاَنَ كَيْفَ فَيَنظُرُواْ الْأَرْضِ فىِ یَسِيرُواْ لَمْ وَ أَ

 تشویق و تنبيه  -5

 (16نساء/ )رَّحِيمًا تَوَّابًا كَانَ اللَّهَ إِنَّ عَنْهُمَا فَأَعْرِضُواْ أَصْلَحَا وَ تَابَا .....فَإِن

 (148تا  145ص   ،1385تمرین و عادت دادن یا مداومت عمل)مهدوی راد،  -6

 كنيم.ت كه از آن به نياز بشر تعبير میتربيت انسان همان چيزی اس
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ساز و نسخه شفابخش هدایت بشر به خوبی این نياز را تشخيص داده قرآن به عنوان كتابی انسان

 گوناگون تالش نموده این مهم را به انجام رساند. های مختلف و به كمك ابزار  و با زبان

غایت و نهایت نياز انسان است كه پس از اصالح و پس از تحقق   آرمش قلب و اطمينان باطن،

 یابد.  تربيت الهی انسان به این مرحله یعنی آرامش درونی دست می

 اند: در همين راستا مفسران آثار آرامش قلب را اینگونه دسته بندی كرده

 ازدیاد ایمان

 (4فتح )... إِیمَانهِِمْ مَّعَ إِیمَانًا لِيزَْدَادُواْ الْمُؤْمِنِينَ قُلُوبِ فىِ السَّكِينَةَ أَنزَلَ الَّذِى هُوَ

 عنایت خداوند

  (30و29فجر/ )جَنَّتىِ ادْخُلىِ عِبَادِى * وَ فىِ فَادْخُلىِ

 اقرار به توحيد 

 (14كهف/)شَطَطًا إِذًا قُلْنَا لَّقَدْ إِلَاهًا دُونِهِ مِن نَّدْعُوَاْ لَن الْأَرْضِ وَ مَاوَاتِالسَّ رَبُّ رَبُّنَا فَقَالُواْ ......

 انابه

 (27رعد/ )أَنَابَ مَنْ إِلَيْهِ یهَْدِى وَ یَشَاءُ مَن یُضِلُّ اللَّهَ إِنَّ قُلْ .......

 پيروزی

 (126آل عمران/ )الحَْكِيمِ یزِالْعَزِ اللَّهِ عِندِ مِنْ إِلَّا النَّصرُْ مَا وَ ......

 هدایت

 (27رعد/ )أَنَابَ مَنْ إِلَيْهِ یهَْدِى وَ یَشَاءُ مَن یُضِلُّ اللَّهَ إِنَّ قُلْ

 ثبات قدم 

 (11انفال/ )الْأَقْدَامَ بِهِ یُثَبِّتَ وَ قُلُوبِكُمْ  عَلىَ لِيرَْبِطَ وَ الشَّيْطَانِ رِجْزَ   عَنكمُ یُذْهِبَ وَ .....
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 قدرت 

 (387و  377ص  )همان، (7قصص)الْمُرْسَلِينَ مِنَ جَاعِلُوهُ وَ إِلَيْكِ رَادُّوهُ ......إِنَّا

پس از بحث درخصوص هدایت و تربيت انسان به عنوان مهمترین نياز معنوی بشر كه قرآن به 

 نوبت به بحث از ابعاد تربيت عبادی در انسان می رسد.  خوبی به آن پرداخته است،

چيزی است كه رشدیافتگی انسان در مسير پروردگار و تعالی به سمت  دی اساساً تربيت عبا

 بندگی می تواند نام گيرد.

 ابعاد تربيت عبادی در قرآن از دیدگاه استاد رضایی اصفهانی عبارتند از؛

 عبادت عقالنی -1

 آل عمران/)النَّارِ عَذَابَ فَقِنَا سُبْحَانَكَ بَاطِلًا هَذَا تَخَلَقْ مَا رَبَّنَا الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ خَلْقِ فىِ یَتَفَكَّرُونَ .....وَ

191) 

 عبادت جسمانی -2

 (9زمر/)..... رَبِّهِ رَحْمَةَ یَرْجُواْ وَ االَْخِرَةَ یحَْذَرُ قَائمًا وَ سَاجِدًا الَّيْلِ ءَانَاءَ قَانِتٌ هُوَ أَمَّنْ

 (98حجر/)ینَالسَّاجِدِ مِّنَ كُن وَ رَبِّكَ بحَِمْدِ فَسَبِّحْ

 (77حج/  ) تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ الْخَيرَْ افْعَلُواْ وَ رَبَّكُمْ اعْبُدُواْ وَ اسْجُدُواْ وَ ارْكَعُواْ ءَامَنُواْ الَّذِینَ یَأَیُّهَا

 (206اعراف/ ) یَسْجُدُونَ لَهُ وَ یُسَبِّحُونَهُ وَ عِبَادَتِهِ عَنْ یَسْتَكْبرُِونَ لَا رَبِّكَ عِندَ الَّذِینَ إِنَّ

 عبادت اجتماعی، سياسی -3

 عَنِ نَهَوْاْ وَ بِالْمَعْرُوفِ أَمَرُواْ وَ الزَّكَوةَ ءَاتَوُاْ وَ الصَّلَوةَ أَقَامُواْ الْأَرْضِ فىِ مَّكَّنَّاهُمْ إِن الَّذِینَ

 (41حج/)الْمُنكَرِ...

) (27حج / )عَمِيقٍ   فَجّ    كلُ مِن یَأْتِينَ ضَامِرٍ   لّكُ  عَلىَ وَ رِجَالًا یَأْتُوكَ   بِالحَْجّ النَّاسِ فىِ أَذِّن وَ

 (99و  98، ص 1393  رضایی اصفهانی،
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 استاد رضایی همچنين مبانی تربيت عبادی در قرآن را اینگونه تبيين كرده است؛

 خدامحوری نظام خلقت؛ -1

 (93مریم/ )عَبْدًا  الرَّحْمَانِ ءَاتىِ إِلَّا الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ فىِ مَن كُلُّ إِن

 فقر زادیی انسان؛ -2

 (15فاطر/ )الْحَمِيدُ     الْغَنىِ هُوَ اللَّهُ وَ اللَّهِ إِلىَ الْفُقَرَاءُ أَنتُمُ النَّاسُ یَأَیهَُّا

 مدبر بودن خداوند؛ -3

 (40روم/)..... یحُْيِيكُمْ ثُمَّ یُمِيتُكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ خَلَقَكُمْ الَّذِى اللَّهُ

 لف بودن انسان؛ مك -4

 (62مومنون/ )یُظْلَمُونَ لَا هُمْ وَ   بِالحَْقّ یَنطِقُ كِتَابٌ لَدَیْنَا وَ وُسْعَهَا إِلَّا نَفْسًا نُكلَِّفُ لَا وَ

 هماهنگی تعاليم قرآن با فطرت؛ -5

 (30وم/ عَلَيهَْا...)ر النَّاسَ فَطَرَ الَّتىِ اللَّهِ فِطْرَتَ حَنِيفًا لِلدِّینِ وَجْهَكَ فَأَقِمْ

 مختار بودن انسان؛ -6

 (3انسان/  )كَفُورًا إِمَّا وَ شَاكِرًا إِمَّا السَّبِيلَ هَدَیْنَاهُ إِنَّا

 توجه به كرامت انسان؛ -7

 88)رك: همان، ص (70اسراء )تَفْضِيلًا  خَلَقْنَا مِّمَّنْ كَثِيرٍ  عَلىَ فَضَّلْنَاهُمْ وَ .... ءَادَمَ بَنىِ كَرَّمْنَا لَقَدْ وَ

 (91تا 

 در مجموع این مباحث ذكر چند نكته مهم به نظر می رسد: 

 تربيت عبادی خدا محور است. -الف

 در این نظام تربيتی، جبری در كار نيست. -ب

 تفكر و اندیشه در این تربيت ركن اساسی ومهمی را داراست. -ج

 نماید. تدبير الهی نظام جامعی برای تربيت پيش روی بشر ترسيم می -د



              

176 

 

 

 اند؛ با آسيب شناسی تربيت نيز محققان نظراتی ارائه كرده در رابطه

 شمارد؛ فرهنگ قرآن این موارد را این گونه بر می

 تحریف -1

 (41مائده/ )...... مَوَاضِعِهِ بَعْدِ مِن الْكلَِمَ یحَُرِّفُونَ ..... هَادُواْ الَّذِینَ مِنَ وَ

 تقليد كوركورانه -2

مائده/ )ءَابَاءَنَا..... عَلَيْهِ وَجَدْنَا مَا حَسْبُنَا قَالُواْ الرَّسُولِ إِلىَ وَ اللَّهُ أَنزَلَ مَا  لىَإِ تَعَالَوْاْ لهَُمْ قِيلَ إِذَا وَ

104) 

 تكذیب خدا -3

 (177اعراف/ )یَظْلِمُونَ كاَنُواْ أَنفُسَهُمْ وَ بَِایَتِنَا كَذَّبُواْ الَّذِینَ الْقَوْمُ مَثَالً سَاءَ

 حرامخواری -4

 (42مائده/  )..... لِلسُّحْتِ أَكَّلُونَ كَذِبِلِلْ سَمَّاعُونَ

 دنيا طلبی -5

 (176اعراف/ )..... هَوَئهُ اتَّبَعَ وَ الْأَرْضِ إِلىَ أَخْلَدَ لَكِنَّهُ وَ بهَِا لَرَفَعْنَاهُ شِئْنَا لَوْ وَ

 دوست گمراه -6

 (28فرقان/ )خَلِيلًا فُلَانًا أَتخَِّذْ لَمْ لَيْتَنىِ  یَاوَیْلَتىَ

 شياطين -7

 (36بقره/ )..... فِيهِ كاَنَا مِمَّا فَأَخْرَجَهُمَا عَنهَْا الشَّيْطَانُ فَأَزَلَّهُمَا

 هواپرستی -8

 (53یوسف/ )رَّحِيمٌ غَفُورٌ   رَبىّ إِنَّ   رَبىّ رَحِمَ مَا إِلَّا بِالسُّوءِ لَأَمَّارَةُ النَّفْسَ إِنَّ نَفْسىِ أُبَرِّئُ مَا وَ* 

 (451تا  448ص   ،7ج ن، )رك: هاشمی رفسنجانی، پيشي
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های غلطی كه ممكن است انسان به ا آسيب شناسی راهدر هر شكل قرآن كریم كتابی است كه ب

 نماید.  سمت آنها رفته باشد، راه درست حركت را برای انسان بازگو می

 قرآن راهكارهای مختلف و گوناكونی برای پاسخگویی به نيازهای انسان طرح نموده است؛

 گيرند: داشت كه این راهكارها در سه دسته كلی قرار می باید توجه

راهكارهای عينی در محور نيازهای ثابت انسان؛ مانند: راهكارهای عينی بر  -1

 (32(، غریزه جنسی)نور/ 24محور نيازهای مادی)عبس/ 

راهكارهای عينی بر محور نيازهای روانی؛ مانند: نياز به امنيت و آرمش  -2

(، نياز به محبت و 26( ، )ناپایدار: رعد/ 97ز به شادی )پایدار: نحل/ نيا ، (82روانی)انعام/ 

  (11(، نياز به دانستن و فهميدن )مجادله/ 63و  62عشق )انفال/ 

(، 32راهكارهای عينی بر اساس نيازهای روحی؛ مانند: زیبائی طلبی)اعراف/  -3

پرستش  انگيزه 4-3(، 8(، ميل به جاودانگی)جمعه/177نياز به نيكی ) بقره/ 

 (60تا  48ص   ابراهيم، پيشين،  )كالنتری، (30)روم/

 اند:از یك زاویه دیگر نيز نگاه كرده محققين همچنين به جریان زمان

شوند،  روانی و روحی انسان در بستر زمان دچار تغيير و دگرگونی نمی  گرچه نيازهای جسمی،

 سان رقم می زند: اما جریان زمان از دو جهت نيازهای جدیدی را در زندگی ان

ی به نيازهای ثابت به وجود میها و اشكال جدیدی را برای پاسخگوئشيوه -1

 آورد.

 (61اند.)همان، ص  آفریند كه سابقه نداشته موضوعات و مسائل جدیدی را می -2

های انسان رابطه دو سویه و مستقيمی با ا نباید از نظر دور داشت كه نيازالبته این نكته مهم ر

او دارند و ابعاد و جزئيات گوناگون زندگی در این مقوله تأثيرگذارند. به عبارت بهتر عصر زندگی 
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كند، كه این شرایط متفاوت از دوره  انسان درهر دوره زمانی شرایط منحصر به فردی را تجربه می

 های احساس ناایمنی بدین صورت بيان شده:د. روانشناسی انسان گرا در نشانهزمانی دیگر هستن

 دیگران نبودن س طرد شدن و مورد عشق و عالقهاحسا -1

 احساس تنهایی -2

 احساس دائمی در معرض خطر بودن -3

 احساس عدم اتحاد  -4

 (129، ص 1378احساس تنش و فشار درونی)شاملو،  -5

های بيدار شعور و ادراك و به حس مایه تعالی انسان است و به وجدانارتباط با كمال مطلق 

بخشد و موقعيت انسان را در جهان با واقع بينی كاملی رو میني جویی و كنجكاوی انسان،  علم

 سازد. روشن می

كه متن روانی انسان را تشكيل  داند رواشناسی امروز، حس مذهبی را یكی از چهار حسی می

 دهد؛می

 حس علم جویی و كنجكاوی -1

 حس اخالق و نيكوكاری -2

 حس هنر جویی و زیبایی خواهی -3

 حس خداجویی -4

-لی میهب ریشه عميقی در روح و روان انسان دارد و در نهاد او تجاز نظر متفكران، مذ

( فطرت و طبع انسان در هر دوره زمانی ثابت است، 322تا  320، ص 14، ج1383سبحانی، یابد.)

اما نوع نگاه انسان به اطرافش و نوع تعامل او با جامعه پيرامونی در هر دوره زمانی متفاوت است. 

آئين مشخصی ها لزوماً با پذیرش یك دین و یا كه حس خداجویی در انساننمائيم  یالبته اضافه م
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تواند در چارچوب فطرت پاك الهی تعبير گردد ولی چه بسا انسان به خطا رود شود و می معنا نمی

  رسد.و بيراهه را راه انگارد لذا تمسك به انبياء ضروری به نظر می

تواند دریافت ترین منشور اجتماعی مسلمانان، میمجمالی به آیات قرآن به عنوان مهبا نگاهی ا

است كه در سایه عمل به این ای بودهون اوليه اسالم، محصول تفكر دینیكه پيشرفت علمی در قر

 (108ص  ،1386آیات حيات بخش حاصل شده است.)طالب تاش، 

 كند؛ قرآن برای درمان امراض نفسانی دو راه پيشنهاد می

 تقوی -1

 (201اعراف/  )مُّبْصِرُونَ هُم فَإِذَا تَذَكَّرُواْ الشَّيْطَانِ مِّنَ طَئفٌ مَسهَُّمْ إِذَا اتَّقَوْاْ الَّذِینَ إِنَّ

 تهذیب و تزكيه نفس  -2

 سُبُلَنَا لَنهَْدِیَنهَُّمْ فِينَا جَاهَدُواْ الَّذِینَ ، وَ(14اعلی/ ) تَزَكىَ مَن أَفْلَحَ ، قَدْ(9شمس/ )زَكَّئهَا مَن أَفْلَحَ قَدْ

 (384و  383، ص 17ج )جوادی، پيشين، (69عنكبوت/)الْمُحْسِنِينَ لَمَعَ اللَّهَ إِنَّ وَ

بنابر این از دیدگاه قرآن كریم تقوی وتهذیب دو عاملی هستند كه اگر در اختيار انسان قرار 

 های انسانيت بر طرف ساخته و مشكالت احتمالی او توانند نيازهای او رادر همه زمينه گيرند، می

 كه در مسير زندگی مادی پيش آمده را مدیریت كنند.

 و سرنوشت او در دستان خود او قرار دارد.بوده شت كه انسان با اختيار البته نباید از نظر دور دا

 های وجدان در نهاد انسان:ریشه

دهند كه در درون انسان، درك و آگاهی خاصی كه  های فراوان، گواهی می تجارب و آزمون

-ع درك و آگاهی را وجدانيات میها آگاه سازد، وجود دارد و این نو ها و بدی ن را از خوبیانسا

 رود. نامند و در فلسفه اسالمی بخشی از عقل عملی به شمار می
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 است:های مختلفی تشبيه شدهسان در دیدگاه قرآن گاه به حقيقتبه گفته استاد انصاریان اعمال ان

گاه تشبيه به حيوان و.... )انصاریان، آثار مثبت عمل،   شبيه به نباتات؛گاه ت  گاه تشبيه به جمادات؛

 (249ص   ،1388 

نفس انسان دارای حاالت گوناگونی است كه این حاالت در اثر یك سلسله روابط و مسائل 

شود.)انصاریان، نفس، برای نفس ساخته می  كند، پيدا میگوناگونی كه انسان با آنها سر و كار 

 (215 ص  ،1388

تواند یك برگ را هم نردبان رسيدن به حق اهل حركت به سوی خدا باشد می  اًانسان اگر واقع

قرار دهد، چرا كه آثار قدرت و علم حكمت و عنایت و مرحمت و عشق و لطف او در همان یك 

فيق در مطالعه وضع عالم برگ قابل خواندن و مطالعه و معرفت پيدا كردن است تا چه رسد به تو

 ها.ها، زمين وكهكشانز آسمانا

 نویسد: ری و اخالقی تفاوت قائل شده و میاستاد سبحانی ميان وجدان فط

یك رشته اعمال مانند ازدواج با محارم در وجود انسان ریشه فطری ندارند و تنها به خاطر 

شتی ز اند. كه ایننی در نهاد انسان زشت جلوه یافتهتذكرات پياپی و وضع تبليغی شرایع آسما

ای چون خيانت به امانت در نزد وجدان فطری انسان زشت و مذموم اما مسأله زشتی اخالقی است، 

 (216تا  213، ص 14پيشين، ج  است.)رك: سبحانی، جعفر،

 (168اعراف )یَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ السَّيَِّاتِ وَ بِالحَْسَنَاتِ بَلَوْنَاهُم استاد جوادی آملی به آیه شریفه وَ

آزماید و هدفش  ها می ها و بدی اره نموده و می نویسد: خدای متعال بندگانش را به خوبیاش

 (583ص   ،30ج  بازگشت آن ها به سوی خداست.)جوادی آملی، تسنيم، 
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بی بهره بودن از معارف اعتقادی، دور بودن از آراستگی به اخالق الهی و نداشتن فهم درست 

در دنياست. خداوند مبادی برهان فطری را در نهان انسان تعبيه نمونه ای از جزای عمل بد  دینی، 

فرمود. و سپس این گنجينه فطری توسط رهبران الهی در انسان شكوفا گردید.)جوادی آملی، 

 (45، ص 26ج   تسنيم،

های صالح یا فساد افراد و جوامع را مورد اشاره قرار یم در آیات بسياری عوامل و زمينهقرآن كر

است. قرآن تماماً به قصد ها و جوامع مختلف به تصویر كشيدهبلوی بدیعی را از انسانداده و تا

های می قصه های و وقایع تاریخی و مثلهدایت و ایجاد تحول در بشر با او سخن می گوید. تما

 قرآن كریم در همين راستا هستند.

 پاسخگویی به نیازهای اجتماعی در قرآن؛

شود، و ارتباط  ای از افراد، كه زندگی آنها به هم مربوط میمجموعهاند: در تعریف جامعه گفته

، 1360آنها ناشی از داشتن خواسته یا منافع مشترك بوده، و باید در تحقق آنها بكوشند.)بهشتی، 

 (345ص 

بينيم كه از یك سو روی مسئوليت فرد نسبت به خود سازی و محيط در تعاليم اسالمی می

وی دیگر روی تأثير اجتناب ناپذیر محيط اجتماعی در شكل دادن به سازی تكيه شده و از س

ها به مقداد زیاد به هم پيوسته تا آنجا كه گویی سرنوشت انسان  ؛اراده، اخالق و عمل فرد اندیشه، 

 (351است.)همان، ص 

 النَّاسُ لِيَقُومَ الْميزانَ وَ الْكِتابَ مَعَهُمُ أَنْزَلْنا وَ بِالْبَيِّناتِ رُسُلَنا أَرْسَلْنا شهيد بهشتی در ذیل آیه لَقَدْ

-كنند؛ برابری انسان نين تبيين می(، عوامل و اصول ایجاد اعتدال اجتماعی را چ25بِالْقِسْط )حدید/ 

ها، عدل حقوقی، رفع تبعيض در سایه بينش توحيدی، عدل اقتصادی، آزاد اندیشی و علم آموزی، 
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وری، ای به خاطر تجاوز در بهرهنی، محروم شدن عدهو فعاليت همگا بهره گيری در سایه كار

قانون عدل و مجری عادل، صالحيت در احراز مناصب اجتماعی، احساس مسئوليت، والیت 

 (362تا  354اسالمی، خود سازی و مبارزه با فساد)همان، ص 

مربوط است به یك پدیده   لغات اجتماعی قرآن دوگونه است: بعضی از لغات اجتماعی،

سنت و امثال آن. و برخی لغات دیگر عنوان  منهاج،  شرعه،  شریعت،  اعی؛ مانند: ملت، اجتم

قبائل  شعوب،  امت، ناس،  رود؛ مانند قوم،  ها به شمار میهایی از انسان برای همه یا گروه اجتماعی

 (334، ص1368 و...) مطهری، 

امت و ارجمندی دا و عزت، كرشهيد بهشتی معيارهای اصلی اخالق از نظر اسالم را تقرب به خ

افزاید: یكی از شرایط مهم معبود آن است كه او عبادت كنندگان خود را هدایت انسان دانسته و می

 (.166گيرد.) همان، ص  كند كه این خود شرایط خاصی را در بر می

كند. زیرا كه  وقتی انسان تصميم گرفت حق را نپذیرد، خدا او را مجبور به پذیرش حق نمی

ب هدایت و منظور خداوند نيست و خدا انسان را به طور كلی در انتخا  مراهی و هدایت اجباری،گ

 (98ص   است.)همان،ضاللت مختار قرار داده

 نماید: استاد مطهری در خصوص دیدگاه قرآن نسبت به جامعه چند دسته بندی مطرح می

فگر و استضعاف از نظر قرآن جامعه دو قطبی است و همواراه به دو قطب استضعا -1

 شود. شده تقسيم می

 سنت الهی بر پيروزی مستضعف بر ستمگر استوار است. -2

 یابد. اراده خداوند به وسيله خود مستضعفان جامعه تحقق می -3

تطابق و   همواره ميان پایگاه فكری و پایگاه اجتماعی و موضع طبقاتی، -4

 (433و  432هماهنگی است.)مطهری، پيشين، ص 
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تأمين كند از قدرت بقای بيشتری برخوردار است و  د سعادت بشری را دقيق، هر مكتبی كه بتوان

از این رو شریعت اسالم تا قيامت باقی خواهد ماند و مسلمانان در صورتی كه به آن درست عمل 

 (136، ص 13پيشين، ج ،بهرامپور كنند، از بقا و قدرت آن برخوردار خواهند شد.)

تقویت نظام خانواده، رعایت حقوق همسایگان جهانی،   آرامش در سایه تقویت باورهای دینی،

راه حل قرآنی اقتصاد جهانی، مبارزه با آلودگی محيطی، جلوگيری از افزون طلبی و.... برخی راه 

 (129تا  116.)همان، ص های درمانی قرآن برای رهایی بشر امروز از نگرانی هستند حل

. سازد كه پيام قرآن پيام هدایت و سعادت استشن میجمع بندی این مباحث این نكته را رو

 است: ها از سه عامل استفاده كردهخداوند متعال برای هدایت انسان

 دارد. ها گسيل مین و معتدل و معجزات به سوی انسانالف( پيامبران را با بيان روش

نيز با سازد تا به لحاظ روحی متوجه درگاه خدا شوند و ا به مشكالت گرفتار میها رانسانب( 

 ها و بی اثر بودن آنان به نادرستی آئين خود پی ببرند.درخواست رفع مشكالت از بت

ها در دهند كه بت م شكستن آنها نشان میها و احياناً در هبران نيز با معانده علنی و با بتج( پيام

 (133، ص 1390ندارند.)رجبی، جهان تأثيری 

 شهيد بهشتی حوزه انتخاب و اراده انسان از دیدگاه قرآن را اینگونه تقسيم بندی كرده است؛

 فطرت و تمایل انسان؛ -1

 ( 30النَّاس)روم/  فَطَرَ  الَّتی اللَّهِ فِطْرَتَ حَنيفاً لِلدِّینِ وَجْهَكَ فَأَقِمْ

 تعدیل تمایالت؛  -2

 ( 135هلل) نساء/  شهَُدَاءَ بِالْقِسْطِ قَوَّامِينَ كُونُواْ ءَامَنُواْ الَّذِینَ یَأَیهَُّا* 

 نقش محيط طبيعی؛ -3    

 ( 122الدِّین)توبه/  فِی لِيَتَفَقَّهُوا طائِفَةٌ مِنْهُمْ فِرْقَةٍ كُلِّ مِنْ نَفَرَ ال فَلَوْ كَافَّةً لِيَنْفِرُوا الْمُؤْمِنُونَ كانَ ما وَ

http://ketabeqom.com/fa/sites/books?cId=1095
http://ketabeqom.com/fa/sites/books?cId=1095
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 جتماعی و اقتصادی؛ا نقش عوامل تاریخی، -3

 (116هود/) .... الْأَرْضِ فِی الْفَسادِ عَنِ یَنْهَوْنَ بَقِيَّةٍ أُولُوا قَبْلِكُمْ مِنْ الْقُرُونِ مِنَ كانَ ال فَلَوْ

 نقش ضوابط و اصول در حوزه انتخاب؛ -1

 (19فاطر /) الْبَصيرُ وَ  الْأَعْمى یَسْتَوِی ما وَ

 وحی الهی؛  -2

 (3نجم/)  هَوىالْ عَنِ یَنْطِقُ ما وَ

 عمل انسان؛ -3

 (38مدثر/) رَهينَةٌ كَسَبَتْ بِما نَفْسٍ كُلُّ

 خداجویی و حق طلبی؛ -4

تا  150)رك: بهشتی، پيشين، ص (6انشقاق/ )فَمُلَاقِيهِ كَدْحًا رَبِّكَ  إِلىَ كاَدِحٌ إِنَّكَ الْانسَنُ یَأَیُّهَا

162) 

 زندگى تمام و عمل، و اعتقاد، و ،بينى جهان در انسان به و بخش، روشنى و است نور ایمان

 عالم كل از صحيحى بينش نه آن در و تاریكى، و است ظلمت كفر اما دهد، مى آگاهى و روشنایى

 .خبرى صالح عمل و درست اعتقاد از نه و است، هستى

 در خصوص نيازهای اجتماعی انسان باید به چندین نكته توجه و دقت داشته باشيم: 

 وجودی اجتماعی است.انسان اساساً م -الف

 برای زندگی اجتماعی، انسان نيازمند تعامل دوسویه و متقابل است.  -ب

 جوامع ناگزیرند برای زندگی بهتر قوانينی را وضع نمایند. -ج

 آرامش یك جامعه در گرو عمل به قوانين اجتماعی است. -د

 بشر نياز دارد تا قوانين فطری بر اجتماعش حاكم باشد.  -ه
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 اندیشد. نها به خود ومنافع شخصی خویش نمیالهی در جامعه ت انسان -و

 سازد.  قرآن به بهترین شكل انسان اجتماعی را برای تعامل در جامعه آماده می -ز

 انسانى ارزش بزرگترین تقوى

 ضمن در و آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا صورت به خطاب و بود، مؤمنان به سخن روى گذشته آیات در

 .فرمود نهى آن از و كرد بازگو سازد مى روبرو خطر با را مؤمن جامعه یك كه را عددىمت آیات

 ضامن كه را اصلى ترینمهم و است انسانى جامعه كل مخاطب بحث مورد آیه در كه حالى در

 و كاذب هاى ارزش برابر در را انسانى هاىارزش واقعى ميزان و كند، مى بيان است ثبات و نظم

 .سازد مى مشخص دروغين

 دادیم قرار ها قبيله و ها تيره را شما و آفریدیم، زنى و مرد یك از را شما ما! مردم اى :فرماید مى

 قَبائِلَ وَ شُعُوباً جَعَلْناكُمْ وَ  أُنْثى وَ ذَكَرٍ مِنْ خَلَقْناكُمْ إِنَّا النَّاسُ أَیُّهَا یا) "بشناسيد را یكدیگر تا

 (.لِتَعارَفُوا

 بر بنا است، حوا و آدم به ها انسان نسب بازگشت همان زن و مرد یك از مردم شآفرین از منظور

 كنند، افتخار یكدیگر بر قبيله و نسب نظر از كه ندارد معنى هستند واحدى ریشه از همه چون این

 مردم اجتماعى زندگى نظم حفظ براى آفریده هایىویژگی اى طائفه و قبيله هر براى خداوند اگر و

 انسانى جامعه در نظم افراد، شناسایى بدون و است، شناسایى سبب ها تفاوت این كه چرا است،

 مرج و هرج بودند، همانند و یكدیگر شبيه و یكسان همه گاه هر كه چرا شود، نمى حكمفرما

 .گرفت مى فرا را انسانى جامعه سراسر عظيمى

 ملت یك بر امروز شعب كه نطورهما است، قبائل دایره از تر گسترده شعوب دایره اند گفته برخى

 .رسد مى نظر به مناسبتر همه از تفسير شود، كه این مى اطالق
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 و نسب یعنى جاهلى عصر مفاخره و مباهات مایه بزرگترین آنكه از بعد مجيد قرآن حال هر به

 خداوند نزد شما ترین گرامى ":افزاید مى رفته ارزشى واقعى معيار سراغ به اندازد، مى كار از را قبيله

 و شناسد، مى خوبى به را خداوند پرهيزگاران (.أَتْقاكُمْ اللَّهِ عِنْدَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ) "است شما تقواترین با

 گرامى خود علم طبق بر را آنها است، آگاه آنها صفاى و پاكى و نيت خلوص و تقوا درجه از

 .دهد مى كيفر و شناسد مى نيز را دروغين مدعيان دهد و مى پاداش و دارد مى

 نكاتی در این خصوص حائز اهميت است؛

 كاذب هاىارزش و راستين هاىارزش -1

 به و باشد، افتخارى پر و ارزش با موجود كه است این خواهان فطرتا انسانى هر شك بدون

 .كند مى تالش هاارزش كسب براى وجودش تمام با دليل همين

 محسوب ترمهم هاارزش همه از ارزش قبيله هك كرد ظهور محيطى در قرآن كه است عجيب و 

 و نژاد و رنگ و قبيله و خون اسارت از را انسان و شكست، هم در ساختگى بت این اما شد، مى

 واالیش صفات و جانش درون به خویش یافتن براى را او و ساخت، آزاد ثروت و مقام و مال

 !كرد رهبرى

 تقوى حقيقت -2

 .داده است قرار هاانسان ارزش سنجش معيار به عنوان تنها تقوى اىبر را امتياز بزرگترین قرآن

 الزَّادِ خَيْرَ فَإِنَّ تَزَوَّدُوا وَ":گوید مى شمرده، توشه و زاد بهترین را تقوى دیگر جاى در

 (197 بقره/)" التَّقْوى

 خَيْرٌ ذلِكَ  التَّقْوى لِباسُ وَ شمرد مى انسان براى لباس بهترین را تقوى لباس دیگر جاى در و

 (26اعراف/
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 جاى در باآلخره و كرده، را تقوى ذكر انبياء دعوت اصول نخستين از یكى متعددى آیات در و

 :گوید مى و شمرد، تقوى مى اهل را خدا كه برده باال حد آن تا را موضوع این اهميت دیگر

 (.56 مدثر/) الْمَغْفِرَةِ أَهْلُ وَ  التَّقْوى أَهْلُ هُوَ 

 آفریند؛ دانش مى و علم شود، راسخ جا هر كه داند مى الهى نور را "تقوى "قرآن،

 (.282 بقره/) اللَّهُ یُعَلِّمُكُمُ وَ اللَّهَ اتَّقُوا وَ 

 . التَّقْوى وَ الْبِرِّ عَلَى تَعاوَنُوا وَ شمرد، مى هم قرین را تقوى و نيكى نيز و

 . لِلتَّقْوى أَقْرَبُ هُوَ اعْدِلُوا: كند مى ذكر تقوى قرین را عدالت و

 چيست؟ امتيازات اینهمه با معنوى بزرگ سرمایه این تقوى حقيقت دید باید اكنون

 "را تقوى جاى متعددى آیات در: دارد مى بر تقوى حقيقت روى از پرده كه دارد اشاراتى قرآن

 :فرماید مى جمله از شمرد، مى "قلب

 پائين خدا رسول برابر در را خود صداى كه آنها ": لِلتَّقْوى هُمْقُلُوبَ اللَّهُ امْتَحَنَ الَّذِینَ أُولئِكَ

-آزموده تقوى پذیرش براى را قلوبشان خداوند كه هستند كسانى كنند مى ادب و آورند مى

 (3 حجرات/)"است

: خوانيم مى شمس سوره 8 آیه در كه چنان كرده، ذكر "فجور "مقابل نقطه را "تقوى "قرآن،

 ."داد نشان او به را تقوى و فجور راه و آفرید را انسان خداوند ":تَقْواها وَ ورَهافُجُ فَأَلْهَمَها

 "اساس بر باشد گرفته سرچشمه پاك نيت و ایمان و اخالص روح از كه را عملى هر قرآن

 .شمرد مى "تقوى

 ( 327: ص ،18 ج ،1417 رك: طباطبایی، (اندخصوص این آیه نكاتی را متذكر شدهتفاسير در 

 شمارند:ا بر میتاد سبحانی تنها در خصوص نتایج دنيوی عمل صالح موارد زیر راس
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 عمل صالح و تكامل ایمان؛ -1

 كَانُواْ مَا بِأَحْسَنِ أَجْرَهُم صَبرَُواْ الَّذِینَ لَنَجْزِیَنَّ وَ بَاقٍ اللَّهِ عِندَ مَا وَ یَنفَدُ   عِندَكمُ مَا

 (96نحل/)یَعْمَلُونَ

 اكيزه؛عمل صالح و زندگی پ -2

  (97طَيِّبَة )نحل/  حَيَوةً فَلَنُحْيِيَنَّهُ مُؤْمِنٌ هُوَ وَ  أُنثىَ أَوْ ذَكَرٍ مِّن صَالِحًا عَمِلَ مَنْ

 محبوبيت در دل مردم؛ -3

 (96مریم/ )وُدًّا الرَّحْمَانُ لهَُمُ سَيَجْعَلُ الصَّلِحَاتِ عَمِلُواْ وَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ إِنَّ

 نورانيت و روشنی؛ -4

 ( 11النُّورِ)طالق/  إِلىَ الظُّلُمَاتِ مِنَ الصَّالِحَاتِ عَمِلُواْ وَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ لِّيُخْرِجَ ....

 مایه آمرزش گناهان؛  -5

 (2محمد/ )بَالهَُمْ أَصْلَحَ وَ سَيَِّاتهِِمْ عَنهُْمْ كَفَّرَ .... وَ الصَّالِحَاتِ عَمِلُواْ وَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ وَ

 ئه به حسنه؛تبدیل سي -6

)رك: (70فرقان/).... حَسَنَاتٍ سَيَِّاتِهِمْ اللَّهُ یُبَدِّلُ فَأُوْلَئكَ صَالِحًا عَمَلًا عَمِلَ وَ ءَامَنَ وَ تَابَ مَن إِلَّا

 (356تا  344، ص 14ج سبحانی، پيشين،

و قرار گرفته در رابطه با نيازهای انسان باید ابتدا بررسی نمود كه چه منابع و امكاناتی در اختيار ا

 اند.

 در این خصوص چند نكته مهم وجود دارد:

 نعمت های بی شمار الهی براحتی قابل مشاهده و درك هستند. -1

 ها مهم است.ك نيست، بلكه فهم و درك خلقت آنها مالدیدن نعمت -2

درك و تشخيص درست انسان درباره خالق هر نعمت از اهميت باالیی  -3

 برخوردار است.
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 ها عبور خواهد كرد.داشته باشد، براحتی از كنار نعمتاگر انسان تعمق ن -4

نی غير از خالق اصلی شان نسبت یی كه در پيرامونمان، به كسا ها بسيارند نعمت -5

 دهيم. می

آنچه به ما در یافتن راه درست زندگی و دریافت حقيقت و معنای واقعی نيازهای بشر كمك 

شرف مخلوقات واقف باشيم و در این راه از كند آن است كه به جایگاه انسان به عنوان ا می

 شناخت خالق خویش باز نمانيم. 

وقتی انسان جایگاه خویش درعالم هستی را به درستی بشناسد، آنگاه خود به دنبال برنامه برای 

 زندگی خواهد رفت.

كریم به عنوان نسخه پاسخگوی نكته مهم دیگری كه نباید از آن غافل بود آن است كه قرآن 

كتابی نيست كه هر مشكلی را به او عرضه كنيم و این كتاب خود به تنهایی همه   های بشر،نياز

مسائل را حل و فصل نماید. درك درست انسان از معرف قرآن و مطالعه عميق و همراه با تدبر این 

افق روشنی از هدایت را پيش روی او  تواند راه را برای انسان هموار كرده و صحيفه نورانی، می

 گستراند. ب

 نتیجه

آنچه در خصوص نيازهای بشر باید مد نظر قرار داد آن است كه این نيازها در حوزه مادی 

در بعد مادی خود دچار حرص و زیاده خواهی است و نمی تواند   باشد. بشر اساساً نامحدود می

ادی و دنيایی این زیاده خواهی را مخفی كند. اما آن نيازی كه قرآن به آن پاسخ می دهد از جنس م

اما  كند،  نيست. اگرچه قرآن كریم می فرماید كه خداوند نيازهای مادی انسان را نيز فراموش نمی

او  قرآن به عنوان یك برنامه جامع و تمام عيار برای سعادت بشری به شمار رفته و نيازهای معنوی

 گيرد.  را در نظر می
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مه سونگر آنچه را كه به همه ابعاد انسان تكامل ترین امتيازات اسالم آن است كه با دید هاز مهم

آموزد و از هر چه ناهماهنگی یا وقفه در كمال و رشد همه جانبه او ایجاد كند،  بخشد می می

كند، به همين جهت اخالق اسالمی نقش سازنده دارد و مایه سالمت بخشی روان  جلوگيری می

بر اساس این جهان بينی از انسان و جامعه آدمی است. این منطق كه دین ماهيتاً یكی بيش نيست 

است كه انسان نوع واحد است؛ همچنانكه جامعه انسانی از آن نظر كه یك واقعيت عينی است نوع 

 (341واحد است نه انواع.)همان، ص 

تواند  صحيح می های ها نيست بلكه كتابی است كه بر اساس یافتهقرآن كریم كتاب سرگذشت

 (61، ص 1392مختلف در عرصه زندگی بشری باشد.)مؤدب،  هایتبيين كننده نظام

شوند، طرح و های اساسی اجتماعی محسوب میای تمامی مسائلی كه به نوعی چالشقرآن بر

 برنامه كالن و بيان عمومی دارد.

هدف قرآن دگرگون كردن انسان و جامعه و هدایت وی به سمت تالش و حركت و راه راست 

هم قرآن، تأمين سعادت دنيوی همه افراد جامعه دركنار راهنمایی آنان به های ماست. یكی از هدف

 های اصيلتواند خاستگاهسعادت اخروی است. متفكران حوزه تفسير اجتماعی معتقدند، قرآن نمی

ها، تفریح و شادی را لذت  ها،های پيشرفت، بهره برداری از نعمتانسانی را نادیده بگيرد و مقوله

كند، ان اسوه ذكر می( قرآن آنجا كه افرادی را به عنو77روری نشمارد.)همان، صبرای انسان ض

گيرد.)همان،  صيت اخالقی و انسانی را در نظر میبلكه شخ توجهی به شخصيت دنيایی آنها ندارد، 

 (356ص 

در مجموع تمامی نيازهای بشر برای زندگی سعادتمند و متعالی در قرآن بيان شده و مسير 

 ستی برای او روشن گردیده.هدایت بدر
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كوشد تا راه  های فطری و الهی درون خود میتمامی ظرفيت انسان متعالی با بهره گيری از

 صحيح نيل به سعادت را از قرآن كشف كند و از آن برای رسيدن به مقصود بهره گيرد.

نسان هایی كه های پاك نهاد در اختيار دارند؛ ار نيازمند نورانيتی است كه انساناین كشف مسي

 اند.ها خاموش نساخته و تاریكی جهالت نورانيت فطرت خویش را با سياهی ظلم به نفس

 

 منابع

 قرآن كریم 

  ق 1417 ،  پنجم مدرسين، چ ى جامعه القرآن، قم،  تفسير فى ، الميزان حسين محمد سيد طباطبایى،

 177تا  175ص   ،17ج  ، 1388، 2تفسير موضوعی، قم، اسراء، چ  عبداهلل،  جوادی آملی،

  1392قم، اسراء، چ اول،  ، تفسير تسنيم،----------------

  1380 اوّل، و فرهنگ، چ تاریخ قرآن، تهران، نشر زبان بودن عرفى نظریه بررسى ، ناهيد، مقدم پاك دامن

 575ص  ش ، 1354، خویی، ابولقاسم البيان، بيان در علوم و مسائل قرآن، ترجمه نجمی و هریسی، قم، مهر استوار

 41، ص 1378 چ دوم،  تهران، فاطمی،    ذهن و جامعه،  ترجمه بهروز عزبدفتری،  ویگوتسكی، یوسيمو نوویچ،

 129، ص  1378، 12رشد، چ  شاملو، سعيد، بهداشت روانی، تهران، 

 322تا  320، ص 14، ج 1383سبحانی، جعفر، منشور جاوید، قم، مؤسسه امام صادق عليه السالم، چ اول، 

 345، ص 1360بهشتی، سيد محمد حسين و دیگران، شناخت اسالم، تهران، نشر فرهنگ اسالمی، چ اول، 

 334، ص1368، 5 چاپ مرتضی، جامعه و تاریخ، تهران، صدرا، مطهری، 

 243، ص 11، ج 1389  ، چ دوم،انتشارات آوای قرآنتهران، ، تفسير نسيم حيات، ابوالفضل ،بهرامپور

 مقاالت

، سال سوم، بهار و 7شماره  رجبی، محمود، تبيين جامعه شناختی برخی از سنت های اجتماعی قرآن، قرآن شناخت، 

 133، ص 1390تابستان 

 61، ص 1392، بهار 12شماره    ؤدب، سيد رضا؛ روحانی زاده، مجتبی، تفسير اجتماعی قرآن، قرآن و علم، م

، سال اول، 2ابراهيم، راهكارهای پاسخگویی قرآن به نيازهای انسان معاصر، مطالعات تفسيری، شماره   كالنتری،

 47ص  ،1389تابستان  

http://ketabeqom.com/fa/sites/books?cId=1095
http://ketabeqom.com/fa/sites/publisherInformation?eId=160
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  ،1385زمستان ، 14تربيت انسان در سيره انبياء، پژوهش دین، شماره مهدوی راد، محمد علی؛ زرسازان، عاطفه، روش

  148تا  145ص 

 127ص   ،1387حميد، اصالح و افساد در آموزه های قرآنی، مطالعات قرآن و حدیث، زمستان  محمد قاسمی، 

، سال 14علم، شماره قرآن و   تربيت عبادی از منظر قرآن كریم،  محمد علی؛ نجفی جزه ای، حميد،  رضایی اصفهانی،

 99و  98، ص 1393هشتم، بهار وتابستان 
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 بررسی پیوندانعطاف پذیری احکام وجامعیت قرآن

 1مجتبی نم نبات

 27/10/96 تاریخ دریافت

 193 -211صص                                                         15/12/96تاریخ پذیرش 
 

 چکیده 

قطعا یك ی است. هماهنگی با هر محیط و شایستگی طاف پذیری به معنای سازگاری،انع

قانون جاودانه اگر بخواهد که بر تمام صورت زندگی احاطه بیابد و راه حل مشکالت را ارائه 

. نگارنده دهد باید دارای تحرک باشد و از خشکی و جامدی و انعطاف ناپذیری به دور باشد

های احکام در قرآن مانند احکام نماز، با بررسی و واکاوی نمونهاست هدر این مقاله سعی کرد

وضو، روزه ، حج، جهاد و ... و تغییر در شرایط و عوامل مختلف به انعطاف پذیری احکام 

ها سعی محقق بر آن بوده است که به بررسی الم برسیم. پس از بیان این نمونهدین مبین اس

بپردازد، در این باره موارد زیر: عسر و حرج، اکراه، تقیه، عوامل و علل انعطاف در احکام 

 مورد بررسی قرارگرفته است. اضطرار، قاعده الضرر، پیشرفت اسالم، توبه 

 : قرآن، حدیث، علوم قرآن، جامعیت قرآن، انعطاف پذیریکلید واژه

 

                                                 
.كارشناس ارشد علوم قرآن m.namnabat61@gmail.com 

mailto:m.namnabat61@gmail.com
mailto:m.namnabat61@gmail.com
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 مقدمه 

ان تشنگى و نيازش وسع خود و به ميزه اندازه ی قرآن دریاى بيكران معرفت است كه هر كس ب

زبان خاكيان ه تواند از آن بهره گيرد كه این خود نيز از معجزات این كتاب آسمانى است كه ب مى

-هاى مردم است و نه مختص به یك قشر یا حرفه گر تمامى اقشار و توده گوید و هدایت سخن مى

 . خاصی 

برای سعادت بشر  هایی است كهقوانين و دستورات و برنامه جامع، شكی نيست كه قرآن

 قرآن این قطعاً(؛ 9اسراء/«)إِنّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدی لِلّتی هِیَ أَقْوَمُ: »فرمایدمیند اوخد هستند.ضروری 

های اصلی مه طباطبایی از این امور به ریشهعال. نماید مى راه است پایدارتر خود كه[  آیينى] به

 :اردددر سه اصل بيان می را اسالم یاد كرده، و آن

اصول عقائد اسالمی كه نوعی از آن اصول سه گانه دین است: توحيد، نبوت و معاد و نوعی . 1

 ...عقاید متفرع بر آنها مانند لوح و قلم و قضا و قدر و مالئكه و

 . اخالق پسندیده. 2

احكام شرعی و قوانين عملی كه قرآن كریم كليات آنها را بيان فرموده و تفاصيل و جزئيات . 3

نيز به موجب حدیث ثقلين  واگذار نموده است و پيغمبر اكرم ها را به بيان پيغمبر اكرمآن

ام و جایگزین اند، بيان اهل بيت خود را قائم مقق اسالمی به نحو تواتر نقل نمودهفر ی كه همه

یعنی  زهكوشد تا در این حو( این مقاله می15قرآن در اسالم،  طباطبائى،. )استبيان خود قرار داده

های جامعيت را كه انعطاف پذیری است با بهره گيری از آیات و مقررات شرعی یكی از مالك

 روایات مبرهن نماید.
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 قلمرو قرآن

-ندگی مسلمانان ظهور و نفوذ داشتههای مختلف زدهد كه قرآن در عرصهتاریخ اسالم نشان می

. علمی و 3 . عملی و اجتماعی2 . معنوی و روحی1ها عبارت است از: است. بخشی از این عرصه

به نظر ميرسد بعد اخير، پرسش درباره كه  (275 /35 ،قلمرو قرآن ،قراملكی كریم پور)نظری

 را در اذهان مسلمانان پدید آورده است. « جامعيت قرآن»

، فرهنگ فارسی امروز صدری،)«فراگيری، وضع یا كيفيت جامع بودن»جامعيت در لغت به معنی 

 (فرهنگ بزرگ جامع نوین، سيّاح )«شمول و فراگيری»برخی دیگر از منابع به معنی و در  (1/390

حال این شمول چه در  در اصطالح جامعيت به معنای فراگيری و شمول است،. و استآمده

 . امور غير دینی را نيز شامل باشد ه داشته باشد وعهای دینی باشد وچه توسموزهی آعرصه

معنای وجود همه چيز در قرآن است در حالی كه عدم ورود قرآن در  جامعيت بهبعضی در نگاه 

ایجاب  اسالم جامعيت گوید:باشد. استاد مطهری میامعيت آن میای از مسائل خود به معنای جپاره

كند كه اساساً در بسياری از این امور دستور نداشته باشد، نه این كه هيچ دستوری نداشته باشد. می

 (1/265، اسالم و مقتضيات زمان، مطهری)است كه مردم آزاد باشند بلكه دستورش این

ی در حوزه تكاليف شرعی است. منعطف شدن احكام انعطاف پذیریكی از ابعاد جامعيت قرآن 

)دهخدا، لغت  دارا باشدی را قابليت خم پذیری و هماهنگی با هر محيطبه این معناست كه چيزی 

در  انعطاف پذیریگفتيم . معنای تمایل به سازگاری است انعطاف پذیری بهلذا ( 3/3565نامه،

رسد احكام اسالم از این منظر جامع . به نظر میآیدمی رهای جامعيت به شماحكام یكی از مالكا

و  سازدمیمخاطبان خود را دچار مشكل ن ،اجرا یمرحله دردارد یعنی انعطاف وكامل است كه 

این نوع  .كندمی صادر ،ات مناسب باشرایط واحوال انسانخصوصي توجه به واقعيات واحكام را با

 شود. از انعطاف در آیات ذیل مشاهده می
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 تبدیل نماز چهار رکعتی به دو رکعتی در حالت خوف و سفر -1

 الَّذینَ تِنَكُمُیَفْ أَنْ خِفْتُمْ إِنْ الصَّالةِ مِنَ تَقْصُرُوا أَنْ جُناحٌ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ الْأَرْضِ فِی ضَرَبْتُمْ إِذا وَ»

 شما به اند ورزیده كفر كه آنان كه داشتيد بيم اگر كردید، سفر زمين در چون و ( ؛101نساء/«)كَفَرُوا

 . كنيد كوتاه را نماز كه نيست شما بر گناهى برسانند، آزار

 تغییر در حالت انجام نماز در هنگام ترس -2

(؛ 239بقره/«)تَعْلَمُونَ تَكُونُواْ لَمْ مَّا عَلَّمَكُم كَمَا اللَّهَ فَاذْكُرُواْ أَمِنتُمْ ذَافَإِ رُكْبَانًا أَوْ فَرِجَاالً خِفْتُمْ فَإِنْ»

 آنچه كه كنيد یاد را خدا شدید، ایمن چون و[ كنيد نماز] سواره یا پياده داشتيد، بيم اگر پس

 . آموخت شما به دانستيد نمى

 تبدیل نماز ایستاده به نشسته و خوابیده -3

 إِنَّ الصَّالةَ فَأَقِيمُوا اطْمَأْنَنْتُمْ فَإِذَا جُنُوبِكُمْ  عَلى وَ قُعُوداً وَ قِياماً اللَّهَ فَاذْكُرُوا الصَّالةَ قَضَيْتُمُ افَإِذ» 

 در] را خدا آوردید، جاى به را نماز چون و (؛103نساء/ «) مَوْقُوتاً كِتاباً الْمُؤْمِنِينَ عَلَى كانَتْ الصَّالةَ

 به] را نماز شدید، خاطر آسوده چون پس. كنيد یاد آرميده، پهلو بر و نشسته و ایستاده [ حال همه

 . است شده مقرّر معيّن اوقات در مؤمنان، بر نماز زیرا دارید، پا به[  كامل طور

 كه كسى و نشسته مریض ایستاده، سالم شخص یعنى :فرمودند آیهاین  ةدربار یعل امام

 (5/488حر عاملی، وسایل الشيعه، .)بخواند نماز دهخوابي تواند، نمى نشسته

 دركه -در این آیات نمونه هایی از انعطاف در نماز گفته شده؛ كه اوال اهميت نماز را بيان كرده 

و یا  جنگاضطرار مانند  حال درترك نشود و  نماز هاموقعيت ترین سخت در حتى و شرایطى هر

 د.خوان باید شكسته صورت به را نماز و شده هداد تخفيف نماز در در سفر و یا بيماری
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 انعطاف در آیة روزه )رفع حکم وجوب روزه( -4

 فِدْیَةٌ یُطِيقُونَهُ الَّذِینَ عَلَى وَ أُخَرَ أَیَّامٍ مِنْ فَعِدَّةٌ سَفَرٍ  عَلى أَوْ مَرِیضاً مِنْكُمْ كانَ فَمَنْ مَعْدُوداتٍ أَیَّاماً»

(؛ 184)بقره/« تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ تَصُومُوا أَنْ وَ لَهُ خَيْرٌ فَهُوَ خَيْراً عَتَطَوَّ فَمَنْ مِسْكِينٍ طَعامُ

 سفر در یا بيمار شما از كس هر[  ولى[. ] است شده مقرر شما بر] معدودى روزهاى[ در روزه]

[  روزه] كه ىكسان بر و ،[بدارد روزه را] دیگر روزهاى از تعدادى[  شماره همان به] باشد،

 بيشتر خود، ميل به كس هر و. است بينوایى به دادن خوراك كه است اى كفاره فرساست، طاقت

 . است بهتر شما براى گرفتن روزه بدانيد، اگر و است، بهتر او براى آن پس كند، نيكى

افطار در سفر و نماز شكسته از هدایاى الهى است. كسى كه توجه »می فرمایند: رسول اكرم

 (10/177حر عاملی، وسایل الشيعه،«)است.الهى را رد كردهه آن نكند هدیه ب

 انعطاف در آیة وضو )تبدیل حکم وضو وغسل به تیمم( -5

 ماءً تَجِدُوا فَلَمْ النِّساءَ المَسْتُمُ أَوْ الْغائِطِ مِنَ مِنْكُمْ أَحَدٌ جاءَ أَوْ سَفَرٍ  عَلى أَوْ  مَرْضى كُنْتُمْ إِنْ وَ»...

 لكِنْ وَ حَرَجٍ مِنْ عَلَيْكُمْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ یُرِیدُ ما مِنْهُ أَیْدِیكُمْ وَ بِوُجُوهِكُمْ فَامْسَحُوا طَيِّباً صَعِيداً مَّمُوافَتَيَ

 یكى یا د،بودی سفر در یا بيمار اگر و (؛6مائده/«)تَشْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَهُ لِيُتِمَّ وَ لِيُطَهِّرَكُمْ یُرِیدُ

 كنيد، تيمّم پاك خاك با پس نيافتيد آبى و اید كرده نزدیكى زنان با یا آمد، حاجت قضاى از شما از

 شما خواهد مى ليكن بگيرد، تنگ شما بر خواهد نمى خدا. بكشيد هایتاندست و صورت به آن از و

  .بدارید[ او] سپاس كه باشد گرداند، تمام شما بر را نعمتش و پاك، را

 احكام این كه سازد مى نشان خاطر و كند مى ذكر را گانه سه هاىطهارت علت پایان این آیه، در

 قاعدهدليل بعنوان  اسالمى فقه. این قسمت از آیه در اندازیم زحمت به را شما كه نيست آن براى

 .باشد مى فقها استناد مورد «الحرج»
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 انعطاف در احکام حج -6

 یَبْلُغَ حَتَّى رُؤُسَكُمْ التَحْلِقُوا وَ الْهَدْیِ مِنَ اسْتَيْسَرَ فَمَا أُحْصِرْتُمْ فَإِنْ لِلَّهِ عُمْرَةَالْ وَ الْحَجَّ أَتِمُّوا وَ»

 تُمْأَمِنْ فَإِذا نُسُكٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ صِيامٍ مِنْ فَفِدْیَةٌ رَأْسِهِ مِنْ أَذىً بِهِ أَوْ مَرِیضاً مِنْكُمْ كانَ فَمَنْ مَحِلَّهُ الْهَدْیُ

 سَبْعَةٍ وَ الْحَجِّ فِی أَیَّامٍ ثَالثَةِ فَصِيامُ یَجِدْ لَمْ فَمَنْ الْهَدْیِ مِنَ اسْتَيْسَرَ فَمَا الْحَجِّ إِلَى بِالْعُمْرَةِ تَمَتَّعَ فَمَنْ

 اعْلَمُوا وَ اللَّهَ اتَّقُوا وَ امِالْحَر الْمَسْجِدِ حاضِرِی أَهْلُهُ یَكُنْ لَمْ لِمَنْ ذلِكَ كامِلَةٌ عَشَرَةٌ تِلْكَ رَجَعْتُمْ إِذا

 علت به] اگر و رسانيد، پایان به را عمره و حجّ خدا براى و (؛196ه/بقر «)الْعِقابِ شَدِیدُ اللَّهَ أَنَّ

 سر نرسيده قربانگاه به قربانى تا و[ كنيد قربانى] است ميسّر قربانى از آنچه شدید، بازداشته[  موانعى

 در شود ناچار و] باشد داشته ناراحتيى سر در یا باشد بيمار شما از كس هر و مَتراشيد را خود

 چون و بكند قربانيى یا دهد، اى صدقه یا بدارد، اى روزه[ باید آن،] كفّاره به[ بتراشد سر احرام

 است ميسّر قربانى از آنچه[ باید] پرداخت، حجّ به عمره[  اعمال] از كس هر پس یافتيد، ایمنى

 چون و[ بدارد] روزه روز سه حجّ، هنگام در[ باید] نيافت[  قربانى] كه كس آن و ،[كند قربانى]

 است كسى براى[  تمتّع حجّ] این. است تمام[ روزِ] ده این[ بدارید روزه دیگر روز] هفت برگشتيد

این آیه  .است كيفر سخت خدا كه بدانيد و بترسيد، خدا از و باشد[  مكّه] الحرام مسجد اهل كه

 باشد ترین آیه قرآن كریم در خصوص مناسك حج میه در حقيقت جامعشریف

 عدم وجوب جهاد برای ضعیفان و ناتوانان -7

 وَ لِلَّهِ نَصَحُواْ إِذَا حَرَجٌ یُنفِقُونَ مَا یجَِدُونَ لَا الَّذِینَ عَلىَ لَا وَ  الْمَرْضىَ عَلىَ لَا وَ الضُّعَفَاءِ عَلىَ لَّيْسَ

 كسانى بر و بيماران بر و ناتوانان بر(؛ 91)توبه/رَّحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ وَ سَبِيلٍ مِن لْمُحْسِنِينَا عَلىَ مَا رَسُولِهِ

 خيرخواهى پيامبرش و خدا براى كه صورتى در -كنند خرج[ جهاد راه در تا] یابند نمى چيزى كه

  .است مهربان آمرزنده خدا و نيست، ایرادى نيكوكاران بر[ نيز و] نيست، گناهى هيچ -نمایند
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 را آیه این سپس و ندارد تكليف دهد، انجام نتواند انسان كه را كارى هر: دنفرمو صادق امام

  (1/165.)كلينی، كافی، فرمودند تالوت

 جواز ازدواج موقت -8

 مَهرشان اید، كرده مُتعه كه را زنانى و(؛ 24)نساء/« فَرِیضَة أُجُورَهُنَّ فََاتُوهُنَّ مِنهُْنَّ بِهِ اسْتَمْتَعْتُم فَمَا»

 . بدهيد آنان به اى فریضه عنوان به را

 وَ عَنكُمْ یخَُفِّفَ أَن اللَّهُ یُرِیدُ: »كند مى اشاره  انسان ضعف و گيرى آسان بهخداوند  در ادامه آیات

 ن،انسا[  كه داند مى] و گرداند سَبُك را بارتان تا خواهد مى خدا( ؛ 28/نساء«)اضَعِيفً الْانسَنُ خُلِقَ

  باشد.اف پذیری احكام در بحث ازدواج میكه این یكی از مصادیق انعط .استشده آفریده ناتوان

 دندارن ازدواج به امیدى که اى افتاده کار از زنانعدم لزوم حجاب برای  -9

 مُتَبرَِّجَتِ غَيرَْ ثِيَابَهُنَّ ضَعْنَیَ أَن جُنَاحٌ عَلَيْهِنَّ فَلَيْسَ نِكاَحًا یَرْجُونَ لَا الَّاتىِ النِّسَاءِ مِنَ الْقَوَاعِدُ وَ»

[ دیگر] كه اى افتاده كار از زنان بر و(؛ 60/نور« )عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ وَ لَّهُنَّ خَيرٌْ یَسْتَعْفِفْنَ أَن وَ بِزِینَةٍ

 آشكار را زینتى[  كه شرطى به] نهند كنار را خود پوشش كه نيست گناهى ندارند زناشویى اميد

  .داناست شنواى خدا و است، بهتر آنها براى ورزیدن عفت و نكنند

است و از اميد ندارند نيز آسان گرفته شده اى كه به ازدواج خورده زنان سالدر این آیه برای 

: فرمودند آیه این ةدربار )ع(صادق امامو  (7/243اند.)طبرسی، مجمع البيان، پوشش كامل معاف شده

 (5/522.)كلينی، كافی، برهنگى نه است وپوشر و روسرى گذاشتن كنار مراد

 آیات جواز مأکوالت حرام به جهت اضطرار -10

 عادٍ ال وَ باغٍ غَيْرَ اضْطُرَّ فَمَنِ اللَّهِ لِغَيْرِ بِهِ أُهِلَّ ما وَ الْخِنْزِیرِ لَحْمَ وَ الدَّمَ وَ الْمَيْتَةَ عَلَيْكُمُ حَرَّمَ إِنَّما»

 آنچه و خوك گوشت و خون و مردار تنها[ خداوند،](؛ 173بقره/ «)رَحِيمٌ غَفُورٌ هَاللَّ إِنَّ عَلَيْهِ إِثْمَ فَال
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 كه كسى[  ولى. ]است گردانيده حرام شما بر شده، برده آن بر خدا غير نام[  بریدن سر هنگام] كه را

 او بر نباشد متجاوز و ستمگر كه صورتى در شود، ناچار[ آنها خوردن به خود جان حفظ براى]

 . است مهربان و آمرزنده خدا زیرا نيست، اهىگن

ای اندازه همان به انسان می تواند باشد، نداشته غذایى هيچ خود جان حفظ براى كسى اگر

 حال در عمداً انسان اگر :فرمایدمی صادق امامنجات دهد.  مرگ از را خود كه كند استفاده

 (1/130.)حویزی، نورالثقلين، است دهمر كافر بميرد، و نخورد ممنوع هاى خوردنى از اضطرار

 قراءت قرآن در حد توان -11

. در این آیه بخوانيد قرآن است ميسّر شما براى آنچه(؛ 20مزمل/«)الْقُرْءَانِ مِنَ تَيَسَّرَ مَا فَاقْرَءُواْ»

است وهم در عمل نی هم قرائت قرآن مستحب تلقی شدهانعطاف در انعطاف رخ داده است یع

 است. اوانی به آن شده، تخفيف داده شدهفرمستحبی كه تأكيد 

 انعطاف و نرمش در تبلیغ دین -12

 أَعْلَمُ هُوَ رَبَّكَ إِنَّ أَحْسَنُ هِیَ بِالَّتِی جادِلْهُمْ وَ الْحَسَنَةِ الْمَوْعِظَةِ وَ بِالْحِكْمَةِ رَبِّكَ سَبِيلِ  إِلى ادْعُ»

 پروردگارت راه به نيكو اندرز و حكمت با(؛ 125نحل/«)هْتَدِینَبِالْمُ أَعْلَمُ هُوَ وَ سَبِيلِهِ عَنْ ضَلَّ بِمَنْ

[  حال] به تو پروردگار حقيقت، در. نماى مجادله است نيكوتر كه[  اى شيوه] به آنان با و كن دعوت

  .است داناتر[ نيز] یافتگان راه[  حال] به او و داناتر، شده منحرف او راه از كه كسى

  ت.اش بر محور تحمل و مدارا و احترام اسشيوه تبليغی حتی واست اسالم، دین منطق و گفتگو 

 انعطاف در حکم قتل عمد -13

نثَى بِاألُنثَى فَمَنْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَاألُ»

شَیْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ  عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ

اید! حكم قصاص در مورد  اى افرادى كه ایمان آورده (178)بقره/ «اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
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در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن، پس  كشتگان، بر شما نوشته شده است: آزاد

اگر كسى از سوى برادر )دینى( خود، چيزى به او بخشيده شود، )و حكم قصاص او، تبدیل به 

خونبها گردد،( باید از راه پسندیده پيروى كند. )و صاحب خون، حال پرداخت كننده دیه را در نظر 

به نيكى دیه را )به ولى مقتول( بپردازد؛ )و در آن، مسامحه نكند.( این،  [ نيز، بگيرد.( و او ]= قاتل

تخفيف و رحمتى است از ناحيه پروردگار شما! و كسى كه بعد از آن، تجاوز كند، عذاب دردناكى 

 خواهد داشت.

 باشند رفاه در تا دیه، گرفتن بين و عفو و قصاص بين كرده مخيّر را اسالم پيامبر امتدر این آیه 

 كه در ادیان قبلی وجود نداشته است.

 دست برداشتن از حرمت مجامعت درماه رمضان  -14

 زنانتان با همخوابگى روزه، هاىشب در (؛187بقره/ ...«)نِسَائِكُمْ  إِلَى الرَّفَثُ الصِّيَامِ لَيْلَةَ لَكُمْ أُحِلَّ»

 ماه هاى شب طول تمام در هكه شد داد اجازه مسلمانان بهدر این آیه  ...است گردیده حالل شما بر

 (2/504)طبرسی، مجمع البيان، .باشند داشته جنسى آميزش خود همسران با و بخورند غذا رمضان،

 جواز نجوا با پیامبر با اعطاء صدقه -15

-12مجادله/ ...«)صَدَقَةً   نجَْوَئكمُ یَدَىْ   بَينْ فَقَدِّمُواْ الرَّسُولَ نَاجَيْتُمُ إِذَا ءَامَنُواْ الَّذِینَ یَأَیهَُّا»آیه نجوا: 

 گفتگوى از پيش كنيد، مى محرمانه گفتگوى پيامبر با گاه هر اید، آورده ایمان كه كسانى اى(؛ 13

 مردم تا برداشت را صدقه وجوب حكم خود لطف با خدا... بدارید تقدیم اى صدقه خود یمحرمانه

است. در داده تخفيفبه مسلمانان  هآیكه خداوند در این  كنند گوتگف پيامبر با بتوانند تر راحت

 ده با را آن و دینارداشت یك كه بود على امام كرد عمل فوق ةآی به كه كسى تنها آمده تاروای

عبداللّه . داد مى صدقه درهم یك برود پيامبر مالقات به خواست مى هرگاه و كرد عوض درهم
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دارى خيبر، از  پرچمو  را در كنار همسرى حضرت زهرا بن عمر، این فضيلت على

  (6/185شمرد.)سيوطی، درالمنثور،  ترین فضایل او مى بزرگ

 جواز نجوای مؤمنان در موارد خاص  -16

فْعَلْ ذَلِكَ الَّ خَيْرَ فِی كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِالَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْالَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن یَ»

در بسيارى از سخنانِ درِگوشى )و  (114)نسائ « مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًاابْتَغَاء 

جلسات محرمانه( آنها، خير و سودى نيست؛ مگر كسى كه )به این وسيله،( امر به كمك به دیگران، 

كند، پاداش یا كار نيك، یا اصالح در ميان مردم كند؛ و هر كس براى خشنودى پروردگار چنين 

 بزرگى به او خواهيم داد.

 کفاره تخییری به جای تعیینی -17

را ميان چند كفّاره مخير  به جاى تعيين یك كفّاره برای قسم، انسانمائده  89در آیة  خداوند

است. از در چند مورد اختيار گذاشته . همچنبن در بقية آیات كفاره خداوند انسان رااستگذاشته

 . راى محرم، كفّاره ظهار و كفّاره قتل خطایىصيد بی كفّارهجمله: 

 عدم مؤاخذه در انجام کاری ناشایست به اشتباه -18

 كه آنچه در شما بر(؛ 5احزاب/ «)لَيسَ عَليكُم جُناحٌ فيما أخطَأتُم بِه ولكِن ماتَعمّدَت قُلُوبُكم..»

عمد باشد، هيچ گونه اگر به غير  ت... ارتكاب بسيارى از كارهانيس گناهى اید، داده انجام خطا به

 ( 2/462مؤاخذه و پيامدى ندارد و یا پيامد آن اندك و سبك است.)كلينی، كافی، 

 عدم مؤاخذه در صورت عدم ابالغ  -19

-مین عذاب به برنينگيزیم، پيامبرى تا ما و(؛ 15)اسراء/ «نَبعَثَ رَسولًا  و ما كُنّا مُعذّبينَ حتّى»

كه این تخفيفی از خداوند مهربان است كه   ان گرفته استخداوند در آیه بر ناآگاهان آس .پردازیم

 شود. آگاهی عذاب از انسان برداشته می به دليل نداشتن
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 اسباب انعطاف

احكام تبدیل آن به حكم توأم با انعطاف در و حكم اوليه موجب تغيير كه عواملی قرآن كریم 

  :است برخی از این عوامل عبارت است از، بيان فرمودهشودمی

 عسر وحرج .1

به عسر وحرج  باشد. هر دو واژهراحكام اسالم عسر و حرج مییكی از عوامل انعطاف پذیری د

آن است كه آن سختی و مشقتی  اصطالح( و در 3/77.)فراهيدی، العين، معنای ضيق و مشقت است

 دین، در حرج عدم معناى فقه نظر از. و كه عقل تكليف به آن را قبيح نداند مثل تكليف ماالیطاق

 تفسيرى هاىكتاب در معنا ینا .بيفتند تنگنا به آنها یناحيه از مكلفين كه است احكامى جعل عدم

 ( 1/253ت.)بجنوردی، قواعد الفقهيه، اسآمده خاصّه و عامّه

 حَقَّ اللَّهِ فىِ جَاهِدُواْ وَ»به عنوان مثال: اشاره دارد  عسر و حرج نفیدر قرآن آیات فراوانی به 

 حق كه چنان خدا راه در و( ؛ 78)حج/« حَرَجٍ مِنْ الدِّینِ فىِ   عَلَيْكمُ جَعَلَ مَا وَ اجْتَبَئكُمْ هُوَ دِهِجِهَا

 سختى شما بر دین در و برگزیده[ خود براى] را شما كه اوست كنيد، جهاد اوست[  راه در] جهاد

 ست. اشده صراحت حرج در دین را نفی به كه در این آیه  .است نداده قرار

 مصلحت و حكم مالك در كه است حرجى. 1عالمه حرج را بر دو گونه تقسيم می كند: 

 حكم چون شود،می صادر حرجى ذاتا حكم صورت این در كه شود، مى پيدا حكم آن از مطلوب

 لذا حرج شود، مى حرجى هم حكم قهرا شد حرجى مالك وقتى است، خودش معيار و مالك تابع

 حرجى اصل در هم حكم خود قهرا و نيست حكم مالك در كه است حرجى .2شود، با فایده می

 حكم افراد از بعضى نتيجه در شده عارض آن بر اتفاقى علل به و خارج از بودن حرجى ولى نبوده،
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 آن غير در و شود، مى ساقط افراد آن خصوص در حكم فرضى چنين در كه شده حرجى مذكور

 وجه هيچ به دینى احكام بين نتيجه دررود ا فایده حكم از بين میلذ است، باقى خود اعتبار به افراد

 حرج خود نه كرده، نفى را حرج حكم جهت همين به و ندارد، وجود تحميلى و حرجى حكمى

 (5/230ا.)طباطبایی، الميزان، ر

 :فرمود پيامبراست به عنوان مثال: اشاره شده عسر و حرج نفیدر روایات نيز فراوان به 

 و ام شده مبعوث آسان و ساده دینى بر من؛  «مِنّى فَلَيْسَ سُنَّتى خالَفَ مَنْ وَ السَّمْحَةِ بِالْحَنيفيَّةِ تُبُعِثْ»

 (22/264)مجلسی، بحار،  .نيست من از كند، مخالفت من روش با كه هر

باشد یا میهر جا كه حكمی سخت گيرانه باشد و میبسيار  در فقهعدم عسر و حرج كاربرد 

شود و حكمی دیگر جایگزین  برداشته میآن حكم بطور موقت  دتضمن عسر و حرج باشمی حكم

 . د كه این عاملی مهم برای منعطف شدن احكام در اسالم استشو آن می

 اکراه .2

و در اصطالح، عبارت است از   (10/49ناپسند داشتن)مصطفوی، تحقيق،به معنای  تلغدر  اكراه

 جواهر )نجفی، .انجام دادن یا ترك كارى كه از آن ناخرسند استوادار كردن انسان با تهدید به 

اكراه با مفاهيمى دیگر همچون اضطرار و اجبار از آن جهت كه در هرسه، انسان ( 32/11الكالم، 

 . هایى نيز با یكدیگر دارندشود مشترك است؛ اما تفاوت وادار به انجام یا ترك كارى مى

وارد معناى لغوى آن است كه در بيشتر مایى گوناگون یاد كردهها و تعبيره قرآن از اكراه با واژه

 را چيزى بسا(؛ 216بقره/ «)ان تَكرَهُوا شَيًا و هُوَ خَيرٌ لَكُم  عَسى»است. به عنوان مثال: قصد شده

است؛ ى آیات به معناى اصطالحى آن آمدهت. در برخاس خوب شما براى آن و دارید نمى خوش

 پس كس هر(؛ 106نحل/...«)بِالْایمَانِ    مُطْمَئنِ قَلْبُهُ وَ أُكْرِهَ مَنْ إِلَّا إِیمَانِهِ بَعْدِ مِن اللَّهِبِ كَفَرَ مَن»مانند: 
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 شده مجبور كه كس آن مگر[  داشت خواهد سخت عذابى] ورزد كفر خدا به خود، آوردن ایمان از

 ... دارد اطمينان ایمان به قلبش[  لى] و

مباح  برای وی واجب ترك یاحرام  انجامگرفت،  دید قراردر معرض تهپس اگر شخصی 

 . باشدیكی از عوامل انعطاف در احكام میلذا اكراه نيز شود.  شود و حكم تكليفی برداشته می می

 تقیه .3

باشد. تقيه خود نگهداری از شود تقيه میاملی كه باعث انعطاف در احكام مییكی دیگر از عو

است  برای رسيدن به هدف های بزرگدارای عقاید محكم هستند  كهاظهار درون از سوی افرادی 

در فرهنگ  كه استعقائد  حفظ براى تاكتيك نوع یك بلكه ،بودهن ترس و ضعفة نشانو لذا 

 بيت اهل و قرآن تأیيد مورد اصول از یكىبرخوردار است و  واالییاز جایگاه  یاسالمی شيع

 .  است

 ى حفظ و نگهدارى چيزى از اذیت و آزار دیگران استاست: تقيّه به معنادر مصباح آمده

( و همچنين نگهداری خود است از ضرر غير بواسطة موافقت كردن 2/76)فيومی، المصباح المنير، 

 با آن در قول یا فعل كه مخالف با حق است و گاه واجب وگاه حرام و گاه مستحب وگاه مكروه.)

 یَتَّخِذِ لَّا»است: قرآن به صراحت به تقيه اشاره شدهدر  ، واژه تقيه( اسالمى  معارف  سجادى، فرهنگ

 تَتَّقُواْ أَن إِلَّا ءٍ  شىَ فىِ اللَّهِ مِنَ فَلَيْسَ ذَالِكَ یَفْعَلْ مَن وَ الْمُؤْمِنِينَ دُونِ مِن أَوْلِيَاءَ الْكَافِرِینَ الْمُؤْمِنُونَ

 جاى به را كافران نباید مؤمنان(؛ 28آل عمران/)«الْمَصِيرُ اللَّهِ إِلىَ وَ نَفْسَهُ اللَّهُ یُحَذِّرُكُمُ وَ تُقَئةً مِنْهُمْ

 نيست،[  اى بهره] خدا[  دوستىِ] از[ را او] چيز هيچ در كند، چنين كه هر و بگيرند دوستى به مؤمنان

 بازگشتِ و ترساند، مى خود[  عقوبت] از را شما خداوند، و كنيد تقيّه نوعى به آنان از اینكه مگر

ال إیمان لمن ال تقيّة له و یقول: »فرمایند:  مى ل اكرمرسوو در روایات  .خداست سوى به[  همه]
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-فرمود: خداوند فرموده دارد، و مىكند، ایمان ن ؛ كسى كه تقيّه نمى«إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً»قال اللّه: 

 ( 1/66، تفسير عياشى عياشى،)««.إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً»است: 

 همچنين و داد مى انجام مخفيانه را خود دعوت بعثت، اول سال چند در نيز اسالم پيامبر

اند:  فقهاى شيعه، تقيه را به چهار نوع تقسيم كرده. استتقيه بوده در نيز پيامبر عموى ابوطالب،

در مناسك و  تقيه مداراتى (826پژوهى،  خرمشاهى، قرآن«)اكراهيه، خوفيه، كتمانيه و مداراتى»

 بسيار كاربرد دارد.  دهندهایی كه حاجيان انجام میها و مستحبو دیگر واجب اعمال حج

 اضطرار .4

ای قرآن كریم به دنبال بيان غذاه وشود كه موجب تغيير حكم میاست ازجمله مواردی اضطرار 

تياج پيدا كردن به چيزی و احبه معنای . این واژه در لغت استحرام و ممنوع بدان اشاره كرده

 است عبارت فقهى( و در معنای ماده ضرر ،بالعر لسان ،ابن منظور. )ناچار شدن به آن چيز است

 كردنش ترك یا است حرام آوردنش جا به كه دهد انجام را كارى كنند وادار را شخصى اینكه از

)سبحانی، تهذیب .شود مى برداشته اضطرار دليل به تكليفى حكم صورت، دو هر در واجب،

بحث اطعمه و  دربيشتر است ولی فقها اضطرار را دامنة اضطرار در فقه گسترده(. 2/234االصول، 

رافعيت به اندازة رفع . 2، امتنانی بودن. 1 اجرای قاعدة اضطرار شرایطی دارد:البته . نداهورداشربه آ

بعضی مدلول قاعده . م محرماترعایت تدریج و ترتيب در انجا. 4، غير اختياری بودن. 3، ضرورت

 (63/42، قاعده اضطرار، عبداللهی د.)دانن را رخصت و بعضی عزیمت می

 وَ عَلَيْهِ اللَّهِ اسْمُ ذُكِرَ مِمَّا تَأْكُلُواْ أَلَّا لَكُمْ مَا وَ»است: رآن اضطرار به صورت كلی بيان شدهدر آیه ق

 هُوَ رَبَّكَ إِنَّ عِلْمٍ بِغَيرِْ بِأَهْوَائهِم لَّيُضِلُّونَ كَثِيرًا إِنَّ وَ إِلَيْهِ اضْطُرِرْتُمْ مَا اإِلَّ عَلَيْكُمْ حَرَّمَ مَّا لَكُم فَصَّلَ قَدْ

-شده برده آن بر خداوند نام( ذبح در) آنچه از كه شود مى چه را شما(؛ 119)انعام/« بِالْمُعْتَدِینَ أَعْلَمُ

-شده ناگزیر آن،( خوردن) از آنچه جز كرده امحر شما بر را آنچه كه حالى در خورید نمى است
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( را مردم) نادانى به هایشان هوس و هوا با بسيارى گمان بى و استساخته روشن برایتان باشيد

 ت. اس داناتر تجاوزكاران( حال) به خود تو پروردگار راستى به و كنند مى گمراه

، از ؛ یعنی«...و ما اضطرّوا اليه.. .رفع من امتی تسعة: »استنقل شده و در روایات از پيامبر

در همه موارد روایت طبق این ...كه و آنچه بدان ناچارند ...استامت من نُه چيز برداشته شده

شود.)مجلسی، بحار، میاری اضطرار در جميع احكام جلذا شود.  اضطرار، تكليف برداشته می

22/443) 

 قاعده الضرر .5

است كه به این معن باشد. این قاعدهقاعده الضرر می انعطاف در احكام،یكی دیگر از عوامل 

در قرآن آیات  .استنه ضرر و اضرار در اسالم نفی شدهمشروعيت ندارد و هرگو اسالمضرر در 

 را آنان و(؛ 231/ بقره)«مْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُواوَ ال تُ»كرده از جمله: قاعده اشاره  به این زیادی

  د.كني تعدّى[  حقوقشان به] تا مدارید نگاه[  ایشان به] رساندن زیان[ و آزار] براى

در  سمرة بن جندب .استترین حدیثی كه به آن استدالل شدهمعروفدب سمرة بن جنروایت 

باغی درخت خرمایی داشت كه در آستانه آن باغ منزل یكی از انصار قرار داشت. سمره بدون اجازه 

انصاری كرد و این مسأله ناراحتی شخص  گرفتن از صاحب خانه بطرف نخل خود آمد و رفت می

آیی، بهتر است قبالً اجازه بگيری.  خبر به منزل ما می آورد. روزی به او گفت تو بی را فراهم می

 !گيرم باشد و از تو نيز اجازه نمی سمره در پاسخ گفت: این راه من بطرف درختی كه دارم می

و  به احضار سمره دستور فرمود پيغمبر. ، شكایت بردشخص انصاری از سمره به پيغمبر

اش بدون  گوید تو بر او و خانواده وقتی حاضر شد به او فرمود این مرد از تو شكایت كرده و می

گوید: آیا من در راه خود به سوی  در زمان ورود از او اجازه بگير! سمره می .شوی اذن وارد می

فرماید از آن درخت صرف نظر كن تا برای تو  می درختم از دیگری اجازه بگيرم؟ پيغمبر

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A8
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 او می به زند! پيغمبر ولی سمره همچنان از قبول آن سرباز می .درختی در جایی دیگر باشد

سمره باز هم بر امتناع  !فرماید: از این درخت صرف نظر كن و در عوض درختی در بهشت بگير 

انك رجل مضارّ و ال ضرر و ال ضرار »به او فرموده:  ورزد. در این هنگام پيغمبر خود اصرار می

این »گوید:  ید وجلوی سمره بيندازند و به او مدهد آن درخت را در آورن و دستور می «ی مؤمنعل

ضرر زدن به  ( لذا5/294كلينی، پيشين، .«)خواهی آن را بنشان درخت را بگير و برو و هر جا می

 باشد. نشانة انعطاف در احكام اسالم می كه حرام و غير مشروع استدیگران 

 پیشرفت اسالم .6

ن مقدس اسالم كه از مكه آغاز شده و در اندك زمانی به دورترین نقاط جهان راه یافت. آئي

ده است بلكه با اسالم به هيچ وجه خود را در محدودة تعصبات ملی و قومی و نژادی محصور نكر

است و این پيشرفت به خاطر محتوای عالی و انسانی و جهانی آن و نيز انعطاف در آنها مبارزه كرده

ورات با توجه به ظرف زمانی، مكانی و نيز مخاطب بود. عامل گرایش ملتها به اسالم، مساوات دست

باشد. تعليمات اسالمی ی و اخالقی و اجتماعی و سياسی میاسالمی و مزایایی چون مزایای اعتقاد

از طرفی معقول و خرد پسند است و از طرف دیگر فطری و قابل فهم كه این تعليمات یك نيروی 

-مختلف را تحت نفوذ خود قرار دادهش وجاذبة خاصی دارد كه به موجب همان جاذبه، ملل كش

 آسانى و سادگى، آدمى فطرت با سازگارى: از است عبارت اسالم پيشرفت در مؤثر عواملاز  است.

 از عفو و بخشش، شرك سران با جنگ، محرومان از حمایت، جامعه هاىواقعيّت به توجه، احكام

 رفتپيش در پيامبر نقشو  احكام تدریجى اجراى و ابالغپذیرفتن اظهار اسالم، ، دافرا گذشته

ی بزرگوارانه برخوردو  كند جذب اسالم سوى به را دلها توانست خود یكریمه اخالق باكه  اسالم

 ت زده كند.لاخج را دشمنانشبه سوی اسالم جذب و  را دوستان حضرت، آن
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 توبه .7

دهند و توبه به عنوان یك پناهگاه و دژ را به سوی انحراف سوق میشيطان و هوای نفس انسان 

شود. توبه آثار محكم برای در امان بودن از سقوط و انحطاط كامل و بازگشت به خدا محسوب می

شود؛ واهد؛ باعث تنزل بركات آسمانی میو بركات زیادی دارد از جمله اینكه محبوب پروردگار خ

-رستگاری را در پی دارد و باعث میهد شد؛ دخول در بهشت و زندگی خوش نصيب انسان خوا

شود كه گناهان به حسنات تبدیل شود. و هزاران آثار و بركات دیگر این همه نشان از انعطاف 

تواند یكی از عوامل هم می توبه بسيار قوی و زیبای اسالم در برابر گنهكاران است. بنابراین

 . انعطاف در اسالم باشد

  نتیجه

و جاوید ماندن دین و توجه به همه جوانب مادی و روحی و فردی و اجتماعی  قرآن معيّتجا

دین ثابت و جامع باید انعطاف پذیر باشد تا بتواند نيازهای همه اعصارها  ترین ركن دین است.مهم

های ای وضع كند كه فراز ونشيبخصوصيات انسان قانونی را به گونهباتوجه به را جوابگو باشد و 

ها را در نظر گرفته و اری، جنگ، ناامنی، اضطرار و سختیها را از جمله فقر، بيمزندگی انسان

ای عرضه بدارد كه شرایط مختلف را شيوهمناسب با شرایط واحوال انسان باشد و احكام را به 

 بپذیرد. بطوری كه نه مكلف را دچار مشكل كند و نه قانون را پایمال سازد.

د كریم، در جعل قوانين آسانی را بر بندگانش را ترجيح داده و تكليف به خداونمعتقدیم كه 

زحمت شما  نه خواهد مى را شما راحتى خداوند»است: زی كه توان آن را ندارند، ننمودهچي

 (184بقره/»)را

بر همين اساس احكام دینی كه در قرآن بيان شده همه دارای استثنائاتی هستند كه برخی از آنها 

است. طبعا روایات اسالمی به تفصيل بيان شدهاشاره رفت در قرآن كریم و بعضی دیگر در چنانچه 
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اینگونه انعطاف به جهت موقعيت انسان بوده و چون به صراحت تبيين گشته است راه بر كسانی 

 كه بخواهند خودسرانه به بيان استثناء بپردازند، بسته است. 
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