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 ن، ایرانتهرا استةدیةر گرو  فاسفه تتایم و تربیت اسال   دانشگة  عال ه طبةطبةئ ،
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 چكیده  

هللة  انسلللةن شللمةخت  تربیللت اسلللال   در    هللدو پللدوه  حةضللر، بةزشمةسللل  و بةزنگللةر  بمیللةن     

اسللتمبةط  و  -ایللن تح یللق از نللوت کللةربرد ، روش آن تحایالل   . اسللت )ر ( ئ اندیشلله عال لله طبةطبللة 

هللة بلله روش  اسللت و داد  از نللوت قیةسلل  روش تجزیلله و تحایللن اطالعللةت تحایللن  حتللوا  کیفلل     

هللة  انسللةن : بمیللةنداد  اسللتپةسللخ  سلللايایللن تح یللق بلله ایللن  . شللد  اسللت گللردآور ا  کتةبخةنلله

ابتلللدا تح یلللق بلللة ای لللة    ( کدا ملللد ر ) طبةطبلللةئ  عال لللهشلللمةخت  تربیلللت اسلللال   در اندیشللله 

سللشد ایللن  آغللةز گردیللد و« تربیللت اسللال  » و« تربیللت» ،«شمةسلل انسللةن»، «بمیللةن»  فللةهیم  چللون

حملن ا ةنلت از   بلودن ا لور دنیلة؛    زیملت ) هلة  نلةظر بله حیلةت دنیلو  انسلةن      بمیلةن  :نتةی  بدسلت آ لد  

بمیللةن ؛بللودن  للرس انسللةن(توسللو خداونللد  تتللةي؛ حتملل   هللةانسللةن؛ هللدایت عمللو   انسللةن  سللو 

 )دریةفللت سللتةدتممدانه یللة شلل ةوتممدانه نة لله اعمللةي؛ ح ی للت    هللة  نللةظر بلله حیللةت اوخللرو  انسللةن  

شللفةعت اوخللرو : تبللدّي گمةهللةن بلله حسللمةت بللة در نررگللرفتن رضللة  اکهلل ؛  جللةزات اوخللرو :         

بمیللةن ؛هللة بللرا  ق للةوت عةدتنلله( شللدن انسللةنبرانگیختللهوحللود عیمیللت بللین عمللن و حللزا  عمللن؛  

هبللو  اروا  بلله عللةکم  للةد  و سللتةدتممد یللة شلل ةوتممد) هللة  نللةظر بلله حیللةت دنیللو  و اوخللرو  انسللةن

هللة از  مللد  آنعللدم بهللر   مللد  یللة مللد  نفللوس بشللر  بللر اسللةس  یللزان بهللر   رتبلله ؛هللةشللدن آن

                                                            
 Email: rashidi66@atu. ac. ir 
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 پللرورش و عللدم پللرورش  ؛ اسللت مة  برخلل  از افللراد از حکللم نفللخ  للور و ایتللة  کتللة ؛       کمللةتت

اکهلل  انسللةن در دنیللة و    کللریما تللداد آرللةر ت  ؛در دنیللة و آرللةر اخللرو    بللت و  مفلل  آن     للرت ف

 .  رس به  تمة  انت ةي انسةن از دنیة به آخرت(؛ هةانسةناروا   مد  آخرت؛  رتبه

 . شمةس ، تربیت اسال  ، بمیةن، انسةن(ر )طبةطبةئ  عال هواژگان کلیدی: 
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 مسئله بیانمقدمه و . 1
 هلة   ةیله  ایلن  و ببیملیم  را هلة انسلةن   لة  اگلر . اسلت  « لردم »  جیلد  قلرآن  در «نلةس » از  راد

 و نکمللیم نرللر ... و هللةشللکن و هللةرنللال بلله یتملل  ؛بگللذاریم کمللةر را تبتللی  و اخللتالو

 کله (  لردم ) «نلةس » :گلوییم  ل   اعتبلةر  ایلن  در کملیم،   الحرله  انسلةن  کبلةس  در را هةانسةن

اسللال   بللهشمةسلل  طللور عللةم و انسللةنآگللةه  از انسللةن بلله. 1اسللت بشللر افللراد هملل  شلة ن 

هسللت  بسللیةر حللةئز  دهمللدۀ حهللةنعمللوان یکلل  از عمة للر ا للا  تشللکین طللور خللةص بلله

تللوان تتللة الت انسللةن  را در ابتللةد    زیللرا از طریللق ایللن آگللةه   لل      ؛اهمیّللت اسللت 

هللة  تربیتلل  سللةزگةر و همةهمللال  هللة و  لکفلله ختالل  شمةسللةی  و تمرللیم نمللود و روش 

بللرا  بللر اسللةس آن  بللة هللدو غللةی  تربیللت اسللال   یتملل  قللر  اکهلل  اتخللةل نمللود  و   

 .ریللز  نمللود برنة للهتربیللت انسللةن   اللو  در بهتللد نرللر  و عمالل  از دیللدگة  اسللالم     

طبیتللت انسللةن اسللت و  للحت و سللال ت   ۀدهمللدنفللد انسللةن ، دو للین عمصللر تشللکین »

آن، در گللرو عاللم بلله خداونللد و اطةعللت از او و همللةهمگ  بللة قللوانین و سللمن و  در        

در واقللآ تربیللت ح ی لل  بةیللد هللم در بهتللد عاملل  و هللم در بهتللد عمالل   . 2«آفللریم  اسللت

و ایلللن در گلللرو تربیلللت بهتلللد  و انسلللةن را از  هاللل  بللله  اکلللوت برسلللةند یةبلللدتح لللق 

اسةسلًة انسلةنیت انسلةن نیلز بسلتگ  بله تربیلت بهتلد غیر لةد           . غیر ةد  وحود انسلةن اسلت  

وحللود انسللةن  ةد  ختالل آشللمةی  و   ةکتلل  ابتلل دپلل ؛دارد تربیللت نفللد() وحللود انسللةن

 . تربیت اسال   اهمیت و ضرورت دارد در

 پیشینه پژوهش. 1-1
( در 1396) رحیملل  و گمجتالل بللة بررسلل  پیشللیمه تح یللق بلله ایللن نتللةی  دسللت یللةفتیم:    

شللمةخت   للدیریت  مللةبآ انسللةن  اسللال   بللة    تبیللین  بللةن  انسللةن » دو   ةکلله بللة عمللةوین: 

تحایلللن  بلللةن  » (1395)   و رحیمللل گمجتالللو « طبةطبلللةئ تیکیلللد بلللر نرلللرات عال للله 

هللة  شللمةخت  سللةز ةن و  للدیریت از  مرللر اندیشلله  هللة  حة تلله پللةرادایمشمةسلل  انسللةن

عاللم سیةسللت اسللال   »ا  بللة عمللوان ( در   ةکلله1396) و نیللز سللیدبةقر « طبةطبللةئ عال لله 
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)ر ( و دسلللتةوردهة  آن در توکیلللد ایلللن   طبةطبلللةئ از  مرلللر عال للله  کلللریم قلللرآندر 

شللمةخت  از حیللث پللرداختن بلله ) بللةن  انسللةن . انللدبلله   ةکتلله و تح یللق پرداختلله « دانلل 

وکلل  از سللو  دیگللر  الحرلله   ؛( بللة تح یللق حةضللر  شللترم هسللتمد (ر )طبةطبللةئ  عال لله

ةوت از تح یلق حةضلر نرلر    هلةی  کلة الً  تفل   هلة و حی له  شود که این  ح  لین بله حمبله     

... و شمةسلل  دیگللر  چللون  للدیریت و حة تلله  طللور   للةي در دایللر  عاللوم   داشللتمد بلله 

دیگللر  بلله  شمةسلل  طللور کالل  و نرللر  و بللة روش  تح یللق و بررسلل  نمودنللد و یللة بلله  

 .  وضوت حةضر پرداختمد

 روش پژوهش. 1-2
)بللة  شمةسلل  تح یللق در فاسللفه تتاللیم و تربیللت اسللال   بللر پةیلله فاسللفه اسللال         روش

  تیکید بر حکمت  تتةکیه( عبةرت است از:

 اک ( روش ع ا ؛ 

  ( روش ن ا ؛ 

 . ج( روش شهود 

در فرایمللد تح یللق و  مللد یةفتلله و قةعللد وش ع الل  یتملل  کوشلل  ع النلل  سللةز ةن ر

 قللرآنروش ن الل  یتملل  استشللهةدهة و اسللتمةدهةی  کلله  ح للق در فرایمللد تح ی للةت بلله      
و و روش شللهود  یتملل  کشللفیةت قابلل    دهللد)ت( انجللةم  لل  و سللمت  تصللو ةن کللریم

هللة  فرعلل  کلله زیر جموعلله روش روش. پللةتی شللهودهة  عرفللةن  بللر پةیلله خویشللتن  

 عبةرتمد از:  ،هة  ع ا  هستمد

 اک ( روش است بةق ؛ 

 . 3 ( روش استمتةح  یة استمبةط 

ا  از روش ع اللل  و ن اللل  اسلللتفةد  شلللد  اسلللت و در ایلللن تح یلللق نیلللز بللله گونللله

 . هة  شهود استیةفتههةی   ورت گرفته است که در قسمت استمبة 
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شللود، طللور خال لله ایللن پللدوه  از نللوت کللةربرد  اسللت کلله در آن کوشلل   لل بلله

تحاین اسللتمبةط ) -شللود و بللة روش تحایالل    آور ا  حمللآ  ةکلل  بلله روش کتةبخةنلله  

 .  حتوا  کیف  از نوت قیةس (  ورد تجزیه و تحاین قرار گیرد

بمللد   لل کدگللذار  و طب لله للورت  للمرم هللة یللة اطالعللةت بللهدر ایللن روش، پیللةم

سللت بلله بللر تصویرسللةز  آننلله هتحایالل   ح للق عللالو  - ی للةت تو للیف در تح. شللوند

. 4پللردازدبللودن و چرایلل  وضللتیت  سللئاه و ابتللةد آن  لل  تشللری  و تبیللین دتیللن چگونلله

نکللةت پراکمللد  نللةظر بلله  مللد تحایللن  حتللوا  کیفلل  قیةسلل  عبللةرت اسللت از بیللةن نرللةم 

هللة، تح ی للةت  وحللود و دانلل   تخصصللةن ن  لله شللروت آن نرریلله. هللة وضللوت و   وکلله

. سللتهةاسللت و فرایمللد تفسللیر آن شللة ن اسللتمتةج بللر اسللةس   وکلله، کللد و روابللو آن     

دهمللد   وضللوت در کیفلل  قیةسلل   فللةهیم،   للوتت توضللی   داد تحایللن  حتللوا  بللرون

مت  م للق قیةسلل ، از کللن بلله حللز  و از نرریلله بلله سلل     . 5قةکلل  ن شلله  فهللو   هسللتمد  

تحایللن  حتللوا   بتملل  بللر قیللةس، ز للةن  ضللرورت  . کمللدتجربلله و  شللةهد  حرکللت  لل 

هللة  نرللر  گونللةگون  وحللود دارد، و  یةبللد کلله پیرا للون  وضللوت تح یللق، دیللدگة   لل 

هللة در یلل  ز یملله  هللة  پیشللین و یللة بسللو آن  هللدو از انجللةم تح یللق، آز للون نرریلله  

 . 6 تفةوت است

هللة نسللبت بلله شللوند بللر اسللت الي و آزاد  آن وحلودات هللر انللداز  کلله کة للن تللر  ل   

گیلرد، ایلن نشلةن  انسلةنیت اسلت،      یل  انسلةن کله روز   ل     . شلود اشیة  دیگر افلزود   ل   

ا  هسللتم کلله اسللیر تحریکللةت غرایللز یةفتللهنشللةن  ایللن اسللت کلله  للن یلل   وحللود کمللةي

تلرین  علةک  . آشلة م خلورم، تشلمه هسلتم وکل  نمل      خودم نیستم، گرسلمه هسلتم وکل  نمل     

اسللتتداد انسللةن همللةن اسللت کلله بللرای  ا کةنللةت زیللةد فللراهم کللرد  و آزاد و  ختللةر      

در روایللةت . 7(3/انسللةن) ظَیَفنددورْ ظَشَددظیَ ً َ َإِق دَدَُ ددظَهَدد َيخرَظهسَ َِِّ دد ِ َََإِق ددَََ َ اسللت

. اسللت« تف لله در دیللن» )ت( آ للد  اسللت کلله هملله کمللةي، در ا للور ،  ةنمللد     تصللو ین

، عاملل  را کلله اسللةس کللریم قللرآن. بللةور و دیللنشمةسلل  دیللنتف لله در دیللن، عبللةرت از 

َِّددظَإَِِّدد َددظةختٌَخَأََُّدد و پةیلل  هملله عاللوم اسللت بلله پیغمبللر آ وخللت و فر للود   ِّتَ ددَسَإَِِّّددظَََََس
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 کمللةي ایللن اسللت کلله انسللةن  تللةرو اکهلل  را   . اسللت« توحیللد» ( و آن، عاللم19/) حمللد

ا  حللز بخللواهیم کة للن بشللویم چللةر اگللر . بلله خللوب  بفهمللد و بللر اسللةس آن عمللن کمللد

آگللةه  . خداشمةسلل  اسللت    د للشمةسلل  بمللةبراین بحللث انسللةن  ؛8تهللذی  رو  نیسللت

توانللد یللةر  بخلل  افللراد در فهللم و یللةدگیر     ختالل  وحللود انسللةن  لل  هللة  از سللةحت

نیللز ... و شمةسلل  عاللوم و  تللةرو دیگللر  از حمالله عاللم اخللالا، فاسللفه و عرفللةن و حة تلله  

از طرفلل  دیگرخودشمةسلل   . انسللةن و شللئونةت  ختالل  و   للرتبو هسللتمد   بةشللد کلله بللة  

 زدایلل  شللد  و نیللز  للةنآ آگللةه  اسللت و  وحلل  غفاللت  للرس  سللةز ت ویللت روحیللز یملله

در ابتللةد  ختالل  در  شمةسلل  انسللةن. شللودخودفرا وشلل  و خدافرا وشلل  در انسللةن  لل   

انسللةن  تخاللق و  تللد عمالل   مجللر بلله پللرورش   در به. بهتللد نرللر  و عمالل   مکللن اسللت  

انسللةن اگللر خللود را نشمةسللد و قللدر و حةیگللة  خللوی  را   . شللوددان  لل  هللذ  و آدا 

بمللةبراین  ؛در نرللةم هسللت  درنیةبللد  توحلله ظللواهر دنیللة شللد  و دچللةر خسللران خواهللد شللد 

هلللة   لللت ن و ضلللرورت دارد کللله شلللمةخت از خویشلللتن خلللوی  را بلللر اسلللةس بمیلللةن

 تبیللین شللد  اسللت   )ت( و روایللةت ائملله  تصللو ین  کللریم قللرآن  مئملل  کلله در آیللةت  

بمللة نهللد و در  سللیر تتللةک  عاملل  و عمالل  خللوی   سللیر رو بلله رشللد  را آغللةز نمللود  و 

در تح یللق . بللرا  رسللیدن بلله هللدو غللةی  قللر  اکلل  اهلل درسللت و اسللتوار گللةم بللردارد  

)ر ( کلله برگرفتلله از   ئ حةضللر نرللرات  فسللر بللزرس و عللةکم بزرگللوار عال لله طبةطبللة    

  و تفکللرات ژرو ایشللةن اسللت  بمللة  کللةر اسللتخراج و اسللتمبة  بمیللةن     قرآنللاندیشلله 

در نوشللتةر حةضللر کوشلل  گردیللد  اسللت بلله   . شللمةخت  قللرار گرفتلله اسللت هللة  انسللةن

 عال للهشللمةخت  تربیللت اسللال   در اندیشلله هللة  انسللةنایللن سلللاي پةسللخ داد  شللود: بمیللةن

  (کدا مد ر ) طبةطبةئ 

  اختصللةر برخلل  از  فللةهیم کایللد  تح یللق حةضللر را بررسلل  نمللودطللور در ادا لله بلله

در کغللت بلله  تملل  بمیللةد نیللز  لل   "بمیللةن"نمللةییم: هللة  تح یللق را بیللةن  لل و سللشد یةفتلله

 قللرآنانللد، وکلل  ظللةهراً ایللن کاملله در را  صللدر گفتلله اهللن کغللت و تفسللیر، بهمیللةن. 9بةشللد

سلور  توبله    109طلور   لةي در آیله    کلةر رفتله اسلت، بله    ) بّمل ( بله   همه حة به  تم   فتوي
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َ د ََََََََََََفر ةید: چمین    ِیََل د نَ َق دلََ  ََ دوَُقَدَلَ هلِلََ َرِخدو  َسََةتد َ َ دَ َ سر ظَُد  َ ََِدلََ 

هللة  ا  از گللزار  جموعلله»بمیةدهللة یللة  بللةن  را   . 10 سر ظَُددَسَةَتدد َشَددفظَجسدد نتََهددظریَََ

ا کةنللةت بللةک وّ  ع للن آد لل   هللة  واقتلل  و تو للیف  یللة اخبللةر  کالل  کلله بلله ویدگلل   

هللة  بشللر ، افللزون بللر پللی   در هریلل  از دانلل . 11کمللیم، تتریلل   لل «نللةظر هسللتمد

بسللیةر  هسللتمد کلله اگللر بللدیه  نبةشللمد، هللة  فللرضبللدیه ،  بتملل  بللر پللی هللة  فللرض

در « بمیللةن» .12نة مللدرا  بللةن   لل هللة فللرضایللن پللی . بةیللد در عاللوم دیگللر اربللةت شللوند 

 .  تمة   بمة و بمیةد خواهد بودتح یق حةضر به 

عاّللت تسللمیه انسللةن، بلله ایللن . بللر وزن افتِللالي و ا للن آن  نسللیةن بللود  اسللت «انسللةن»

در فرهمللال کغللت . 13یللردگ لل خللةطر اسللت کلله بللة هللرکد بلله او دوسللت  کمللد اکفللت    

در سللةحت . 14بلله  تمللة  اونللد گرفللت، خللو گرفللت، آ للد  اسللت« انللد» فةرسلل ، -عربلل 

عاللوم   و اسللمة  حسللمة و  للفةت عایللة  او حللز گسللترد  عاللم، شللمةخت خللدا  سللبحةن  

ا همراهلل  کمللد، نسللبت بلله ح ی لل  و ا  للةک  اسللت و هللر دانشلل  کلله در ایللن را ، بشللر ر 

 "شمةسلل انسللةن"بللر ایللن اسللةس، . آیللدشللمةر  لل  ترفللت خللدا، عاللم  ابللزار  و آکلل  بلله 

آشلمةی  بلة خلود، بله شلمةخت خلدا  سلبحةن        بلر  ام  است ابلزار  کله آد ل  را علالو     ع

هللر  مرو لله  ترفتلل  را کلله بلله بررسلل  انسللةن بهتللد یللة    . 15کمللدهللدایت و راهممللةی   لل  

انسللةن"تللوان پللردازد،  لل هللة  لل ابتللةد  از وحللود او یللة گللرو  و قشللر خة لل  از انسللةن 

 . 16نة ید "شمةس 

را کلله بللةک وّ  ا  دادن، یتملل  اسللتتدادهة  درونلل  عبللةرت اسللت از پللرورش  "تربیللت"

دو  "تربیللت"  واژۀ شمةسللةن بللرا واژ . در یلل  شلل    وحللود اسللت بلله فتایّللت درآوردن   

توحلله بلله ریشلل  اوي، بلله  تمللة  بللزرس تربیللت، بللة . «رَبَلل َ» و« رَبَللوَ» انللد:ریشلله لکللر کللرد 

کلردن یلة رشلد و نملو حسلمةن  اسلت و بللة توحله بله ریشل  دوم، بله  تملة  پلرورش پلل  در             

 .  17به سر حدّ کمةي، یة رشد حسمةن  و  تمو  استپ  چیز  تة نین 

 مرللور ا  کلله بلله اسللت از هرگونلله اقللدام هدایتگرانلله    عبللةرت "تربیللت اسللال   "

و عمالل   تربلل  در چهللةر    اسللتتدادهة  ادراکلل ،  یالل ، اراد    و اکمللةي ایجللةد، اب للة  
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حلوز  ارتبلة  بللة خلدا، ارتبللة  بلة خلود، ارتبللة  بلة دیگللران و ارتبلة  بلة حهللةن بلر  بمللة           

 . 18شود، سمت، و ع ن، به سو  هدو غةی  قر    اق اکه  انجةم   قرآن

 دست آمده از آثار عالمه طباطبائیهای بهانواع بنیان. 2
طبةطبللةئ  را بللة سلله  دسللت آ للد  از آرللةر عال لله   هللة  بلله در ایللن قسللمت، انللوات بمیللةن  

 قرآنل را هملرا  بلة شلواهد    هلة  بملد  کلرد ، آن   الم بله سله دسلته بله شلر  زیلر گلرو        

 .  شةن شر  خواهیم داد

 های ناظر به حیات دنیوی انسانبنیان. 2-1

 بودن امور دنیازینت. 2-1-1

 ِّدد س ُ  َظَإَُِ َِددظَ ِّ حَ َددظةنَخللدا  سللبحةن بلله تو للی  زنللدگ  دنیللةی  پرداختلله و فر للود :    

هللر « کهللو» فتالل  اسللت کلله غللةیت  حللز خیللةي نللدارد و« کتلل » .(36/) حمللد َِّعَدد ٌَ ََِّهخددوٌ

. چیللز  اسللت کلله انسللةن را بلله خللود  شللغوي سللةزد و  وحلل  فرا وشلل  دیگللران گللردد  

زنللدگ  دنیللةی  همللةن تتاللق نفللد بلله بللدن اسللت کلله انسللةن را بلله خللوی   شللغوي  لل   

و  مشللی ایللن فرا وشلل  آن اسللت کلله زنللدگ  شللود دارد و  وحلل  فرا وشلل  دیگللران  لل 

پمللدارد و از عللةکم  فریبللد کلله خللود را بللة بللدن  تّحللد  لل       دنیللةی  رو  را چمللةن  لل   

سللشةرد و طللوي گللردد و تمللةم آننلله در آن داشللته بلله فرا وشلل   لل   م  للآ  لل  حسللمغیر

خَََ َ ََِّّد. سلةزد عمر را به سلرگر   و بلةز  سلشر   ل      یََِد َ ُیَ ِ َ عَدکیَََ َيلََیَفَد ن  َأَةخَِدظِّنهٌس

َ سَسَ ِّرَّ َ َ ِّتَ دََسَحََِدظ ََسََ َوَ َّدظهسََةَر د َهسََ ِّتَ دََََ َ َجَد َََشَد خاًَظَيَلِد خهسَََِّدٌخََجَظءَهسَإِذَ  َِخآِنَقَظءَْحَتَّيَحِخ

نمةیللد حللز   ة للد خیةکیّلله و   و بلله هللر شلل   رو   لل   . (39/) نللور ِّ حََِددظَََُِدد ِي س

آ دنللد تللة انسللةن در عللةکم دنیللة دچللةر فرا وشلل   انبیللة  و رسللن. 19آرزوهللة  وهمیّلله نیسللت

باکلله دعللوت  ؛طللرو نیسللت هللة در   ةبللن دعللوت انبیللة  بلللات انسللةن. و خسللران نشللود

 . ممدکهة تذکر و یةدآور    آن. هةستانبیة   ةبق بة ندا  ف رت و لات انسةن
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 حمل امانت از سوی انسان. 2-1-2

و آننلله در آن  ا ةنللت تسللخیر ایللن حهللةن» .عمللوان ا للین اکهلل  و لل  شللد  اسللتانسللةن بلله

 .20«شللدن بلله سللو  خداونللد و شللمةخت او و شللکر و پرسللت  و  اسللت، بللة هللدو هللدایت

َقَظَُدکََةَتَد َ َِِّ دَِظ َ  ََََََإََُِّدسلور  احلزا :    72عرض ا ةنت بلر انسلةن از آیله     ظَةَ َخ درَظَ ُِّ 

َسَیَدظََََِتنوقْدظَََإََُِّدَ َأَش دفَ  لََقَر هَدظَ َحََِتَهَدظَ ِّ  ُِ َِدظِنََََ َ ِّ َُرخضَِ َ ِّ لِ َدظََِ َدَُ َ خلََأَِ َيَحخَِت رَهَدظََََ

ا  بةشللد کلله سللت ایللن آیلله اشللةر  بلله همللةن نکتلله  مکللن ا. آیللددسللت  لل ه، بللجَهسوًِّددظ

تم ّللن شللجر   مموعلله و خللوردن از آن در حللةک  برزخلل  ر  داد  و کللذا ظاللم نةشلل  از     

بملةبراین اگلر  لوطن ایلن علرض ا ةنلت وحلود        این عصیةن از عان هبلو  بله ز لین بلود ،     

دنیللةی  بةشللد بةیللد ظاللم در نشللئه سللةبق  تح للق بةشللد و  للراد از ا ةنللت همللةن تکایلل       

اسللت و اگللر  للوطن ایللن عللرض ا ةنللت قبللن از وحللود دنیللو  بةشللد بةیللد ظاللم بلله طریللق  

اوکلل  در نشللئه قبللن از دنیللة  ح للق شللد  بةشللد و در ایللن  للورت ا ةنللت همللةن وتیللت     

 سلور  احلزا :   73آیله  . بملةبر بت ل  از روایلةت هلردو تفسلیر  لحی  اسلت       . دخواهد بلو 

سش دد ِیَظ ََ َيَتنددوََُ ِّتَ ددَسَةَتَدد ََََََِّ سعَدد ِّ سش دد ِیَ لََ َ ِِّ  ََُ ِّتَ ددَسَ ِّ ِسرَددظ َ َ لََ َ ِّ ِسرَظ َ َددظ ََ َ ِِّ 

. علرض ا ةنلت اسلت    ، غةیلت و   صلد   ِّ ِسؤ قَرَ لََ َ ِّ ِسؤ قَرَدظ ََ َیَدظََِ ِّتَ دَسَغَفندورْ َرَحَ ِْدظَََََ

در این آیه انسةن بله دو دسلته  لل ن و  ملةفق ت سلیم گشلته کله  شلتذ بله حملن ا ةنلت از            

کممللد و بت لل  ف للو در   حةنلل  هملله اسللت، بت لل  ظللةهراً و بةطمللةً آن را حمللن  لل       

عمللوان ا ةنللت اکهلل  بیللةن نمللود ، کمللةي دیللن    بلله( ر ) طبةطبللةئ  آننلله عال لله. 21ظللةهر

کة للن و خافللة  اکهلل  رو  ز للین، هللة  اکهلل  کلله بلله انسللةناسللت؛ یتملل  وتیللت کاّیّلل  

و  تکة للن تیللقةبادهمللد  نشللةن  ا ةنللت اکهلل. 22اسللتیتملل  انبیللة  و ائملله)ت( سللشرد  شللد  

 . آیددست   هاستکمةي نفد انسةن  است که در سةیه عبودیت، اخالص و ت وا ب

 توسط خداوند متعال هاهدایت عمومی انسان. 2-1-3

َیندََََّ ةخطََدأَ ََُرَدظَ َِّّدََقَدظَََرَ َُّ خلوانیم سلور  طله  ل     50این  بحث در آیله  در ارتبة  بة 

 ََُلَتَددقَََِّّدد خللوانیم: سللور  اعالل   لل   3و  2، و در آیللةت هَدد َ َشَدد خء َلَت  َددَسَثنددٌ َ
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آن را بلله  خداونللد سللبحةن بتللد از اتمللةم لات هللر شلل  . رََ َهَدد َ  ََُقَدد   َِّّدد َ.َ  ََِددو 

خداونلد سلبحةن بتلد از خا لت اشلیة       . کملد بله خلودش هلدایت  ل      سو  کمةي  خلت ّ 

  تللیّن فر للود  کلله در واقللآ ایللن ت للدیر همللةن   « ت للدیر » هللةهللة بللر آن و پللرداختن آن

 ت رَظهسَََف صَددد تًظشَددد خء َ َص ددَدَ َیندددََّ سلللت،هةخصو لللیةت وحلللود  آن « تفصلللین»

« هللدایت»   للدّر  هللة را بلله خصو للیةت( و پللد از ایللن ت للدیر و تفصللین، آن 12/اسللرا )

کمد و این هدایت در واقلآ بله ایلن نحلو اسلت کله در شل   اقت لةی  لاتل  نسلبت بله              

دهللد و ایللن همللةن اش کلله  للتمّم لات اوسللت، قللرار  لل هملله کللوازم و کمللةتت وحللود 

نرللةم ح ی لل  اسللت کلله هللم در هللر شلل    مفللرداً و هللم در  جمللوت  وحللودات و  للن     

هللة و ز للین کممللدۀ آسللمةننللوربخ  و هللدایتخداونللد . 23حمالله انسللةن،  ح ّللق اسللت 

اسللت، چمةنکلله در بت لل  از روایللةت آ للد  اسللت کلله نللور در آیلل   بةرکلله بلله  تمللة       

تللوان فهمیللد کلله راهممللةئ  از  بةشللد، بللة انللدم تللوحّه   لل  کممللد (  لل هللةد  )هللدایت

تللرین  ختصّللةت نللور اسللت، نللور روشللن بللرا  خللود و روشللمگر حللز خللود  لل    اسةسلل 

د  اسللت و نمللوفللراهم  ه افللراد بشللرهملل  را بللرا تیهللدا اهیوسللخداونللد سللبحةن . 24بةشللد

 :است داد  قرار حجت دو هةهمه انسةن  برا

 . )ع ن(  حجت بةطم. 1

 . (و فرستةدگةن خداوند ة برانیپ)  حجت ظةهر. 2

خللوا  شللکرگزار بةشللمد و خللوا    شللود لل  هللةانسللةناکهلل  شللة ن حللةي هملله   تیهللدا

. کمملد  اسلتفةد  نمل    و گروهل  کمملد   ل   رویل پ تیهلدا  نیل از ا  گروهل    متهل  نةسشةس؛

. سلةز ابلتال و ا تحلةن خواهلد بلود     بمةبراین نتمت هلدایت اکهل  بلرا  همله بله نلوع  ز یمله       

 . بردو هرکد به  یزان  ترفت و ایمةن  که کس  نمود  از آن بهر    

  بودن مرگ انسانحتمی. 2-1-4

قَددظَلَتَددقََ ِّتَ ددَسََأَ ََِّددٌخَيَتَفَََّدد فر للود  کللریم قللرآنخداونللد سللبحةن در   ن  َ َدد َأَُ فنَِددهٌَِخ

َدِ ََََََ یَثَ د ً َقَدلََ ِّرَ دظسَِ ِتَ َدظءَََََََ َ َإَِِّ َِِّ َِظ َ  ََ َ ِّ َُرخضََ َقَدظَ َ خرَهسَِدظَإَِِّ دظَ ِدظِّ حَقِ َ َأَجَدَیَقِس
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أنق دد.(8/)رومرَ ِ هِددٌخََََِّددظ َ ن َِ قَددلَ  ؛ (5/)حجللرأَجَتَهَددظَ َقَددظَيَِخددتَُ لَ ن َِکیَقَددظَََِخدد ِقَن

َََََََََِ ِخدَت   َقسو ََ َسَََدظةًَکَ ََِّدظَ َََِةر د ُ لَ ن  ِخدَت ََ ّیََِّدظَ َسَيَدوخ ٌخََق عَدظ َن ََِّ َ دسلتورى  . (30/)سلبی قن

اش، بله ایمکله پةسخشلةن دهلد بله ایمکله:  یتلةدى        است از خداى تتلةک  بله رسلوي گرا ل     

واقللآ خواهللد شللد،  بشللذیرد، باکلله ق تللةً حتملل  و  تللین دارنللد، کلله  مکللن نیسللت تخالل 

کمللد، چیللزى کلله اى داد  کلله خالل  آن نملل بلله ایللن  تمللة کلله خللدا بلله آ للدن آن وعللد  

 . 25هسلللت وقلللت وقلللوت آن پوشلللید  اسلللت، و کسللل  حلللز خلللود او از آن خبلللر نلللدارد

. اسللتآ للد    للرر  للدت تمللة    تملل  بلله تحللن ،(2انتللةم/)ةَر دد َهسَقسَِددِ  َأَجَددَاَ َ

 احلن  "و "احلن  "از  مرلور  کله  اسلت  ایلن  بحلث   لورد  آیله  در تتلةک   خلداى  کالم ظةهر

 احللن "یکلل : اسللت گونلله دو احللن. آن تمللة   نلله اسللت زنللدگ   للدت آخللر " سللم 

 احللن همللةن ایللن و تتللةک  خللداى نللزد در  تللین یتملل  ،" سللم  احللن "یکلل  و " للبهم

 نلزد  عملد   "بله  کلرد     یلد  را آن حهلت  هملین  بله  و پلذیرد نمل   تغییلر  کله  است  حتو  

 هملةن  ایلن  و شلود، نمل   تغییلر  دسلتخوش  اسلت خد نلزد  کله  چیلزى  اسلت   تالوم  و "خدا

  سللور  ز للر  42بمللة بللر آیلله   . 26داردبرنملل  تبللدین و تغییللر کلله اسللت  حتللو   احللن

يَتَددوَ َّ َ ألُفندد ََحَددََ از طللرو « خللود»،  للرس یتملل  اسللتیفة  کة للن     لََقَوََهددظ هللَن

بلله اختیللةر کسلل  نیسللت باکلله بللراى هللر ا تلل   احللن. 27وسللیا  فرشللتگةن اکهلل خداونللد بلله

همللةن ور کلله فللرد . هةیشللةن نوشللته شللد کتللة   تاللو   نللزد خداسللت کلله در آن احللن 

هللةى  ختالل  بشللرى نیللز داراى فللرد بشللر داراى کتللة  و احللن و سرنوشللت  هسللتمد، ا للت

 توحلله خللوی ، «نفللد» کیفیللت و حللةتت  بلله بمللةبراین انسللةن بةیللد  . 28کتللة  هسللتمد 

 . بة روش تهذی  نفد و روش توبه به خودسةز  بشردازدنمود  و 

 های ناظر به حیات اُخروی انسانبنیان. 2-2

 دریافت سعادتمندانه یا شقاوتمندانه نامه اعمال. 2-2-1

و آیله    َََّ َأَلََّدُنَ ِّ  ُِ َِدظِنَيَوخقَاَد  َ َِِدظَقَد  ََََ  َديسرَ سلور  قیة لت   13عملوان نمونله از آیله    به

ََرَجَددظ ٌَقَِ دد اح للةوسللور   19 َِّددظَيسر تَِسددوَِ َََِّنددَیَ  خَ َهسددٌَخ  ظَةََِتنددو َ ََِّ سددوَ َ  َهسٌخَأَةخَِددظَِّهٌس
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بمللدگةن بلله . هةسللتشللود کلله نة لله اعمللةي  ت للمن خللود اعمللةي و ح للةیق آناسللتفةد   لل 

َََُدد خةسوَینددََّ دارنللددو نحللو نة لله اعمةکشللةن را دریةفللت  لل   أنَُددظسیَ ِ ِقَددظقَهٌِخَ ََِددل ََيَددوّخ

َََِ َت تًدظََََََََ ِسدو ٌخَ ََِّدظَيسر َت َََِیتَدظ َهس ُن َِّاَدَ ََي  دَ ءس   ََََ َِ رَد َسَِ َ   َقَدل َیَدظََِ َد َهَد َهََََََ.َأن َََ ََیَتظ َد

   صللود از یمللین و. (71-72 /)اسللرا  ََدد ِ تًظَأَةخَِدد َ َهسددوََ َدد َ ِّ ددآلَ َةَِأَةخَِدد َ َأَخَددَََُّ

توانللد همللةن  بللةرک  و شللو   و یللة سللتةدت و شلل ةوت  لل     راسللت و چلل (  ) شللمةي

پللد چگللونگ  عمللن انسللةن در دنیللة، کیفیللت زنللدگ  اوخللرو  او را تتیللین  لل   . 29بةشللد

دنیلة  زرعله آخلرت اسلت و  حلن      . زنلدگ  دنیلو    د له زنلدگ  اوخلرو  اسلت      . نمةید

هللر کسلل  در دنیللة چشللم دکلل  بیللدار شللد در آخللرت نیللز    . سللرگر   و غفاللت نیسللت 

بللودن آفللریم  نرللةم  دهمللد  حکیمةنلله و هدفممللد و ایللن نشللةن  مد خواهللد شللد سللتةدتم

 . خا ت توسو خداوند  تتةي است

تبفدلل گناهفان بفه حسفنات بفا درنظرگفرفتن       ) حقیقت شففاعت اُخفروی  . 2-2-2

 (رضای الهی

تللرین ویللد  کة للنگویللد: نفللوس کللة ا   ةنمللد نفللوس انبیللة ، بلله(  لل ر ) طبةطبللةئ  عال لله

کممللد تللة حللةتت شلل ةوت  کلله    )ص( وسللةطت  لل   نفللد پیللة بر اکللرم  هللة، یتملل   آن

بللرخالو طبللآ بلله نفللوس ضللتیفه افللراد بةایمللةن دسللت داد ، زایللن گللردد و ایللن همللةن     

و الن خداونللد  تتللةي بلله شللةفآ یتملل  رضللة  ا . 30 شللفةعتِ  خصللوص گمةهکللةران اسللت 

  برخل . کلردن اوسلت کله بةیلد  رضل  حلق بةشلد       به قلوک  و قلوي شلةفآ هملةن شلفةعت     

  سَ َ ِّ َِتَظَََِددکنَيَددوخََّيَ نددوّسَ ِّدد ُّ خللوانیم   لیللد ایللن   الل  را در ادا لله  لل قرآنللشللواهد 

قَدل َذَ َ َِّ د ََََُو نیلز   (38/)نبلی ِسوََِإَِِّ دظَقَدل َأَذََََِِّدَسَ ِّد َ حخَِلنَ َقَدظَََصَدوَ  ْظََََََظََِّظَيَتَََتَّصَفًّ

 َهسَإَِِّ دظَََِِّدل َأَذََََِِّدَسَََفَظةَکنَةَر َد َََِّدظَََر فَد سَ ِّشَّدَََ نیلز ( و 255/)ب لر  يَش فَ سَةَر  َهسَإَِِّ ظَ ِ ِذ َََُ

تلوان چملین نتیجله گرفلت: فةیلد  شلفةعت تبلدّي گمةهلةن بله حسلمةت اسلت              . (23/)سبی

شللفةعت حللةیگزین عمللن . تللة ایمکلله بلله سللب  ایللن شللفةعت رضللة  خللدا حة للن گللردد  

ظَقَددل َََددظََُ َاقَددلََإَِِّّدد سللور  فرقللةن چمللین آ للد  اسللت  70در آیلله . گللردد لل   للةک 
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غَفنددوْر ََََََََ ََس َ یَددظََِ َِّت دد حََِددَرظ َ  ٌَخ ََددِ  َاظََِه ََس ََن َِّت دد ُن َِّاَدد ََيس َددَ   َِتًددظَصَددظَِّْحظََ  َ ةََِددََََة

تللرین عوا للن حبللران گمةهللةن و نجللةت انسللةن، شللفةعت یکلل  از  هللم بمللةبراین. 31رَحَ ِْددظ

. شلود کله  سلتحق آن بةشلد     ل  اوکیة  اکه  است و اکبتله شلفةعت نیلز شلة ن حلةي کسل        

 . شدن شفةعت نیز رضةیت خداوند  تتةي استشر  پذیرفته

 (وجود عینیت بین عمل و جزای عمل) مجازات اُخروی. 2-2-3

چللون انسللةن پللد از  للرس هللم دارا  حیللةت اسللت پللد نیةزهللةی  خواهللد داشللت کلله    

انسللةن بتللد از غللذا  . هللة بکوشللدهللة را پللی  از  للردن بشمةسللد و در تحصللین آنبةیللد آن

 سللامةً رمللرات  اکللوت ،  حصللوي  سللیر  عةکمةنلله و  . رحاللت از دنیللة ، عاللم اسللت و عمللن 

پلللةداش نیکوکلللةران بللله بهشلللت و . 32عملللن  لللةکحةن  انسلللةن سلللةک  و  لللةک  اسلللت 

  بلله آن اشللةر  قرآنلل جللةزات گمهکللةران بلله دوز  ا للر  اسللت کلله در ک یللر  از آیللةت 

. خ خواهللد گفللت و اسللةئت را بلله اسللةئتخداونللد احسللةن را بلله احسللةن پةسلل. شللد  اسللت

اعمللةي خیللر و شللر انسللةن بتیملله بلله و  برگردانللد   . ن عیمیّللت اسللتآ بللین عمللن و حللزا 

 ندو َيَوخقْدظََن  جَعسدوََِ َ دَََإَِِّد ََََََ َ ََّ: فر ةیلد  ل   کلریم  قلرآن خداونلد  تتلةي در   . شوند  

کملةي  در نتیجله  .  33(281/)ب لر  َُف د یَقَدظَیََِد َِخَ َهسدٌخََِّدظَيسر تَِسدوََََََََِیندَََُّ َندوَ َََّ ِّتَ َََثنٌ 

بمللةبراین انترللةر  لل   ؛ح ی لل  انسللةن بلله نیللةت، اعمللةي و کللردارش در دنیللة بسللتگ  دارد   

هللة و رفتةرهللةی   حةسللبه و  راقبلله    گللرای  هللة،همللوار  در حی لله بیللم   انسللةن رود 

 . کمدنفد داشته بةشد و از خداوند طا   غفرت 

   انسان برای قضاوت عادالنه شدنتهبرانگیخ. 2-2-4

 رََ ِّ ددآلَ َةَََِّهِدد ََ ِّ حَ َددوَ ِنََ ِّدد  َ َإَِِّ: فر ةیللد لل  کللریم قللرآنخداونللد  تتللةي در  

 تلللةد . (42/)نجلللمرَ ِ ددد ََ ِّ ِسر تَهَددد َإَِِّددد َ ََأََِّ فر ةیلللد( و نیلللز  للل 64/عمکبلللوت)

. 34انللدح ی تلل  اسللت کلله از آن وحللود یةفتلله  بةزگشللت اشللیة  بللة تمللةم وحودشللةن، بلله    

انسللةن در عللةکم آخللرت بللة کمللةتت واقتلل  کلله خللود از را  ایمللةن و عمللن  للةک  کسلل  

کمللد، ب للةی  اسللت کلله فمللةی  بللة آن نیسللت، کللذت  اسللت کلله بللة اکللم   کللرد  زنللدگ   لل 
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آ یختلله نیسللت، سللتةدت  اسللت کلله شلل ةوت  در پلل  نللدارد، پللد آخللرت حیللةت  اسللت    

و حسللة  نسللبت بلله هملله اعمللةي  سلللايدر قیة للت . 35ح ی للت  تمللةى کامللهواقتلل ، و بلله 

 . سلللايبلله  تمللة  پرسلل  از ح ی للت ا للر اسللت . سلللايهللة عمللو   خواهللد بللودو نتمللت

 للورد بةزخواسللت، . (24/) للةفةتههللمإ  َسإللئووکوون وَقِفوللوههمإ   نَّ. از توابللآ حسللة  اسللت 

انللد، چلله اعت للةد حللق و چلله نیللد عبللةرت اسللت از هللر ح لل  کلله در دنیللة از آن روى گردا

و  ورزیللدنعمللن حللق و  للةک  و ایللن روگردانلل  آنللةن بلله دو حهللت بللود : یکلل  کبر     

ایملةن بله  تلةد و عالم بله وقلوت       . 36کلةران گر   بله داشلتن یلةران و کمل     یک  هم پشت

حتملل  آن و نیللز عمو یللت وقللوت آن یکلل  از بهتللرین عوا للن بةزدارنللد  از گمللة  خواهللد   

دهملد  بله سلو  حسلمةت     عملوان یل  عة لن ایجلةب  و سلوا     توانلد بله  بود و همنملین  ل   

و اعمللةي خیللر و خداپسللمدانه ایفللة  ن لل  کمللد و ن لل  بسللزای  در سرنوشللت انسللةن       

 . داشته بةشد

 های ناظر به حیات دنیوی و اُخروی انسانبنیان. 2-3

 هاشدن آنهبوط ارواح به عالم ماده و سعادتمند یا شقاوتمند. 2-3-1

قنت رَددظَ هخ ِطنددو َقَر هَددظَجََِ عْددظََ: فر ةیللدسللور  ب للر   لل  39و  38 تتللةي در آیللةت خداونللد 

ُندوَِيََ  َِّ د َيلَََََََََََََ َ ِق  ٌخَيَحخَو ٌخَ ََِّدظَهسد َََُ تَدظَلَدوخٌتََةتَد خِه ٌخََقَر  َهسد ْ َ ََِدل َََ ِدَ َهسدَ   َن َََ َر   ُ ظََي

در نتیجلله هبللو  . هسددٌخَ َ هَددظَلَظَِّدد س ََِ ِّرَ ددظرِیَفَدد ن  َ َیَدد َ  سو َ ِآيَظََرَددظَأن َِّاَدد ََأَصخددحَظُسََ

گللردد: طریللق  اروا  بلله ز للین و عللةکم حسللمیّت  وحلل  انشللتة  را  بلله دو شللتبه  لل      

شللوند: هللة بلله دو گللرو  ت سللیم  لل    سللتةدت و طریللق شلل ةوت و بلله دنبللةي آن انسللةن    

 َأََِّددٌخَََدد ََإَِِّدَد سللور  ابللراهیم  28 گروهلل  در بهشللت و گروهلل  در حهللمم و از آیلله   

َدََِ ِّتَ دَََینف د ً َ َأَحَتُّدََََ َيلََ َد  َ َِّّ شلود کله طریلق    اسلتفةد   ل    و َقَدوخقَهسٌخَََ رََ ِّ  َدوَ رََِِّنو ََُعِخ

شلل ةوت در واقللآ نللوع  نیسللت  و نللةبود  اسللت بلله خللالو سللتةدت کلله واقللآ حیللةت      

( 2/)یلوند َِّهسدٌخَقَد َََّصَد خعیَةَر د ََرَ ِ هِدٌخََََََ ََ َشَ د َِ َِّ د َيلََاقَرندو َأَََََِّ. 37همیشگ  اسلت 

سللةب ه  " مرللور از قللدم  للدا چیسللت  نخسللت ایمکلله اشللةر  بلله آن اسللت کلله ایمللةن     
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سللوم ایمکلله . هللةى آخللرت بةشللد تللةد و نتمللت  سللئاهدوم ایمکلله اشللةر  بلله . دارد "ف للرى

یتملل  بللراى  ل مللةن پیشللوا و رهبللرى  للةدا فرسللتةد   ؛قلدم بلله  تملل  پیشللوا و رهبللر اسللت 

روایللةت  تتللددى در لیللن ایللن آیلله وارد شللد  و قللدم  للدا را بلله شللخ    . شللد  اسللت

و همللةن تفسللیر کللرد  اسللت،  لیللد همللین  تملل  اسللت( ت )یللة وتیللت عالل   (ص)پیللة بر 

گونلله کلله گفتللیم  مکللن اسللت بشللةرت بلله هملله ایللن ا للور، هللدو از تتبیللر فللوا بللود     

 تکة للن از آخللرت در حتلل  و بللرز  دنیللة، در انسللةن نفللد دیملل  دیللدگة  از. 38بةشللد

. انللدکللرد  تصللویر را اسللتکمةي از  راحالل  انسللةن بللراى نیللز فالسللفه. اسللت برخللوردار

 . طور حد در این خصوص اقدا ةت تزم اتخةل شودبمةبراین بةید به

 ها از کماالت( مندی آناساس میزان یا عدم بهره)بر مندی نفوس بشریمرتبه. 2-3-2

از . و حسللة  خواهللد شللد سلللايهللة در قیة للت از افللراد بلله   ت للة  سلل و   ترفللت آن 

آیللد و تمهللة  ل مللةن و  لاخللذ  بلله عمللن نملل  ...یتملل  افللراد نةبللةکف و اطفللةي و «  توسّلل ین»

 (ر )طبةطبلةئ   عال له از نرلر  . 39گیرنلد قلرار  ل    سللاي ظةکمةن هسلتمد کله  لورد  لاخلذ  و     

دهلد، حلةکت  نفسلةن  از سلتةدت و شل ةوت بلرا  او       بر ارر هلر فتال  کله انجلةم  ل       انسةن

بتللداً . آیللد للورت  اکلله راسللخ در  لل  ایللن حللةتت در ارللر تکللرار، بلله . شللودپیللدا  لل 

شللود کلله یللة  الئللم بللة هللة بللرا  نفسشللةن حة للن  لل  للورت سللتةدت یللة شلل ةوت از آن

 ربلو  اسلت کله در حهلت سلتةدت      ایلن بله نفوسل     . نفد انسلةن  اسلت یلة  ملةفر بلة آن     

ا لة نفوسل  کله از نرلر سلتةدت و شل ةوت نةقصلمد،         ؛انلد یة ش ةوت بله حلد کملةي رسلید     

دکیللن هللة بلله ةنمللد نفوسلل  کلله لاتللةً سللتید، ا للة از نرللر فتللن شلل   هسللتمد، بللر لات آن    

شللود کلله بللرخالو اقت للة  لات آن   هللةی  از شلل ةوت عللةرض  لل    گمةهللةن، حةکللت 

گونله نفلوس در علةکم بلرز  یلة قیة لت از نتملت پلةک  و         ت، ایلن پلذیر نیسل  هةست و دوام

هملین سلخن در  لورد کسلةن  کله لاتلًة شل   و از حهلت         . گردنلد ستةدت برخلوردار  ل   

نفللوس  ست للتفةن یتملل  .  ةنللدهللة بللةق   لل فتللن سللتیدند، نیللز  للةدا اسللت و لات آن 

، از نرللر هللة کلله در حیللةت دنیللو ، فتایللت سللتةدت یللة شلل ةوت برایشللةن دسللت نللداد  آن

شللود:   ل  نیآخلرت از سلله بخل  تشلک   . 40سرنوشلت خلود در انترلةر فر للةن خلدا هسلتمد     
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و   خللةصّ خللدا(، دوم بهشللت ظللةهر   ةیللو اوک ة برانیللاروا  پ گللة ی)حة اوي بهشللت ک للة

از نرللر   وحللود لات و سرشللت  شللترم وکلل   ةهللة بلل انسللةن. 41حهللمم ز،یللبخلل  سللوم ن 

 دیللبة زیللن تیللو ترب میدر تتالل نیبمللةبرا ؛ تفللةوت هسللتمد گریکللدیو اسللتتداد بللة  تیللظرف

 . را کحةد نمود ةنی ترب  فردهة  تفةوت

 استثناء برخی از افراد از حكم نفخ صور و ایتاء کتاب. 2-3-3

 للراد نفللخ در  للور، در ایللن  للورت   اللق نفللخ بةشللد، چلله آن نفخلل  کلله بللة آن          

هلر چله بةشلد از    شلوند، بلراى ایمکله، نفخله      یرنلد و یلة آن نفخل  کله بلة آن زنلد   ل          

هلة   ختصةت قیة لت اسلت و ایمکله بت ل  در فلزت و بت ل  در ایممل  هسلتمد و نیلز کلو           

افتمللد، هملله از خللواص نفخلله اوي بةشللد و ایمکلله  للردم بللة خللوارى نللزد خللدا    بلله را   لل 

راحلآ بله    43در هلر دو آیله  ربلو  بله نفلخ  لور      . 42شوند، از خلواص نفخله دوم بةشلد     

همةنللة کسللةن  هسللتمد کلله لاتللةً از     «  خاصللةن»بةیللد گفللت:  « ات  للن شللة اهلل »عبللةرت 

بیمملد و نلله اختیللةر نفللآ خللوی   بلرا  غیرخللدا وحللود  نملل  . انللدشلرم، پللةم و پیراسللته 

بللةر  تمهللة اوکیللة  . ایللن همللةن وتیللت اسللت. را دارنللد و نلله ضللرر، نلله  للرس و نلله حیللةت

گردنللد و در حةکیکلله هملله کسللةن  کلله در ز للین  مة   لل اهلل هسللتمد کلله از حکللم فللزت اسللت

قَدل َ َدوَ یََََدهملد گذرنلد، آنلةن بله حیلةت خلود ادا له  ل        و آسمةنمد بة نفخه در     ََهسدٌَخ

کتللة  یللة نة لله اعمللةي ف للو بلله دو گللرو  از  للردم داد   لل  . (89نمللن/)يَوخقَاَدد  َاقَرنددوَِ

« اکسللةب ون» خةرحمللد یتملل  همللةنز دو گللرو  فللوا شللود، گللرو  سللو   هللم هسللتمد کلله ا

از نفللخ  للور ایمهللة همللةن  خاصللون یتملل  بمللدگةن خللةص خداوندنللد کلله . 44«اکم ربللون» و

و اعملللةي  بملللةبراین بةیلللد احلللواي، خصو لللیةت. 45 سلللت مة هسلللتمد ...و اح لللةر و  یلللزان و 

هللة در ابتللةد  ختالل  زنللدگ  سر شللق گرفتلله و       خاصللون را   ةکتلله نمللود  و از آن  

 . آنهة را سرکوحه خود قرار دهیمروش و  م  
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 در دنیا و آثار اخروی مثبت و منفی آنطرت ف پرورش و عدم پرورش. 2-3-4

بللراى انسللةن قةئللن بلله ف للرت اسللت و ایللن یلل  نللوت بیللم  خللةص دربللةر  انسللةن   قللرآن»

 گللرفتنبةشللد ق تللةً تربیللت او بةیللد بللة درنرر  اگللر انسللةن داراى یلل  ساسللاه ف ریّللةت . اسللت

 در هملله حلة در  فهللوم ایلن کاملله، خاللق بله  تمللةى ابللدات   . هملةن ف ریّللةت  لورت گیللرد  

   جیللد قللرآندر آیللةت . 46بلله یلل   تمللة یتملل  آفللریم  بللدون سللةب ه    « ابللدات». هسللت

و همللةهمگ  بللة آن در ابتللةد  ختالل    « ف للرت» گیللر  از  مبللآ غملل   ترفتلل   بللر بهللر  

قٌََخ َجخهَدد َََُ َدد فر ةیللد:روم  لل سللور   30خداونللد در آیلله . زنللدگ  تیکیللد شللد  اسللت

ََََََََََ َََََِّخت دِقَ ِّتَّد َََ َِّّتد َ َطَدَ َ ِّر دظَسََةَت خهدظَالَََ خد ي  "ف لرت "کامله . َِّت  يِلََحر فًظَ َط  ََةَ ِّتَّد

دهلد کله  لالزم ف لرت     چملین  تملة  ل     "فِ ْلر تَ اکاَّلهِ   "به  تمةى نلوع  از خا لت اسلت و   

بمللةبراین انسللةن نیللز . نللدارد  گللر سللتةدتپللد هللیف انسللةن  هللیف هللدو و غللةیت   . بللةش

 ةنمد سلةیر انلوات  خاوقلةت  ف لور بله ف رتل  اسلت کله او را بله سلوى تکمیلن نلواق ،             

و بلله آننلله کلله   د ، و بلله آننلله کلله نللةفآ بللراى اوسللت   و رفللآ حللوائج  هللدایت نمللو  

هددظَ ََ َََُف دد یَ ََقددظَََددو  هظَ ََُِّ هََِهددظَ نلسورََ بللرای  ضللرر دارد  اهللم کللرد  و فر للود   

 . (7-8/)شمدََ  و هظ

پللد انسللةن از ایللن حهللت کلله انسللةن اسللت، بللی  از یلل  سللتةدت و یلل  شلل ةوت   

تمهللة یلل  سللمت رةبللت   و چللون چمللین اسللت تزم اسللت کلله در  رحالله عمللن      ردنللدا

و بةیللد ایللن  و هللةدى واحللد او را بلله آن هللدو رةبللت هللدایت فر ةیللد  بللرای    للرر شللود

، ف لرت بلله 48سلور  انفلةي   29بللر اسلةس آیله   . 47هلةدى هملةن ف لرت و نلوت خا لت بةشلد      

فرقللةن بلله  تملل  قللدرت تشللخی  اسللت کلله     . عمللوان  للدرم  تللةرو ح ی لل  اسللت   

یةب  بلله آن  مللو  بلله  ا للة دسللت. بللودن انسللةن همللین  تمةسللت  مرللور  للة از  للدرم حللق 

. 49اسلللت تلللة خداونلللد ایلللن نیروهلللة  ف لللر  را بلللرا  او بةزگشلللةی  کملللدایملللةن و ت و

هللدایت ف للر  بللرا    ۀبللةطم  و سللال ت نفللد، بهتللرین رمللر  بیللدار  وحللدان و شللتور  

 . عةقن است که هرگز دچةر غفات و گمراه  نخواهمد شدهة  انسةن
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آرى . هللةتوحیللد ف للر  هملله انسللةن   نیللز دکیالل  اسللت بللر   50سللور  ک مللةن  25آیلله 

سللةز شللکوفةی  ف للرت آد لل  اسللت، چللرا کلله نللور توحیللد در  ز یمللههللة شللدائد و طوفللةن

حکةیللت از  52سللور  زخللرو 27 و 26 آیللةت. 51نهفتلله اسللتهللة انسللةندرون حللةن هملله 

ف للرت پللةم و توحیللد  ح للرت ابللراهیم )ت( و اعت للةد خللةک  ایشللةن بلله ربوبیللت اکهلل  

در ایمکلله خللدا را بلله ف للر )ایجللةد( تو للی  . پرسللتةن دارنللدو بیللزار  ایشللةن از آیللین بللت

بللراى ایمکلله ف للر و اسللت بلله حجللت بللر ربوبیللت و اکوهیللت خللداى تتللةک ،  کللرد ، اشللةر 

ایجللةد  مفلل  از تللدبیر ا للر  وحللودى کلله ایجللةد کللرد  نیسللت، پللد آن کسلل  کلله تمللةم 

کمللد، پللد تمهللة او علةکم را ایجللةد کللرد ، هملةن کسلل  اسللت کلله ا لور آنللةن را تللدبیر  ل     

یکلل  از  مللةبآ   کللریم قللرآنبللر  بمللة  آیللةت  . 53سللزاوار آن اسللت کلله پرسللتید  شللود  

 لل  وسللیاه ف للرت افللرادهبلل.  ترفللت انسللةن کلله در هملله افللراد وحللود دارد، ف للرت اسللت

هللة  گللرای . توانملد در  سللیر هلدایت اکهلل  قلرار گیرنللد و بله سللر  ملزي سللتةدت برسلمد      

را بلله سللو  خیللر و نیکلل  هللة افللراد وحللود دارد کلله آن  ف للر    شللترمِ بسللیةر  در هملل

ف للر  کلله بلله نللوع  از  مللةبآ   هللة  تربیللةن بةیللد ایللن گللرای  بمللةبراین  ؛دهللدسللوا  لل 

 . آید، را در خوی  ت ویت نمةیمد ترفت افزای  به شمةر   

 امتداد آثار تكریم الهی انسان در دنیا و آخرت. 2-3-5

انسللةن در نرللةم آفللریم   وحللود بسللیةر بللة ارزشلل  اسللت و     کللریم قللرآنبمللة بللر آیللةت  

خََ َََِّ َدد خَیَ َّقخرددظَ َردد . اسللت للورد تکللریم خداونللد سللبحةن قللرار گرفتلله  اََََّ ََحََِت رددظهٌس

یَث د یَقَِ دل َلَتَ  ردظَََف َد  ًَََََ َ َ ِّ  َ َِّ ََ ِّ  َحخ َِ ََرَََق ردظهسٌخَقَدلََ ِّطَّ ِّ دظ ََ ََ َََّدت رظهسٌخَةَتد َََََ

دادن بلله خصو للیت  اسللت کلله در دیگللران       صللود از تکللریم شللرافت  . (70/)اسللرا 

کملد، در تکلریم تمهلة شلخ   لورد      فلرا پیلدا  ل     "تف لین  "بلة  "تکلریم  " تملةى . نبةشد

تکللریم  للورد نرللر اسللت کلله داراى شللرافت  و کرا تلل  بشللود، بلله خللالو تف للین کلله     

تف للین و . برتللرى یةبللد مرللور از آن ایللن اسللت کلله شللخ   للورد تف للین از دیگللران   

  لل الً هللةى اکهلل  اسللت کلله بلله انسللةن داد  شللد ، تکللریم نللةظر بلله یلل  دسللته از  وهبللت 

وسلیاه  تکریم  به دادن ع لن اسلت کله بله هلیف  وحلودى دیگلر داد  نشلد  و انسلةن بله          
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 تف للین، هللم  . دهللدآن خیللر را از شللر و نللةفآ را از   للر و نیلل  را از بللد تمیللز  لل        

هللةی  و هللم در نتمللت شللوداسللتح ةا آن را دارد اطللالا  لل  هللةی  کلله  ف للندر نتمللت

 یللةن تکللریم )کر مللة( و تف للین )و ف للامةهم(  . کلله طللرو اسللتح ةا آن را نداشللته بةشللد 

و دو لل  عبللةرت  ر لاتلل  و  اح للةت آن از غرائللز اسللتفللرا اسللت اوکلل  عبللةرت از ا للو 

 . 54از ا ور کسب  است که خود او بةید تحصین کمد

هلة  گونلةگون   حالو  . انسلةن هلم کرا لت داد  اسلت و هلم ف لیات      خدا  کلریم بله   

 عبةرت است از:  کریم قرآنکرا ت انسةن در 

 ؛55عام به اسمة . 1

 ؛56خالفت اکه . 2

 . ... و  .3

 هة  ف یات انسةن نیز عبةرتمد از: حاو 

 ؛ 57بودناکمخاوقینا حسن. 1

  ؛تر در انسةنغ    قو . 2

 توان برتر در حرکت و کةربرد انسةن  آن؛ . 3

 برتر  در آفریم  آیت  و  مفتت آن؛ . 4

 . 58برتر  بر ارر داشتن حمب  تشریت . 5

تزم بلله لکللر اسللت کلله بگللوییم، کرا للت دو نللوت اسللت: کرا للت لاتلل  و کرا للت    

ا للة کرا للت   ؛سللور  اسللرا  بلله کرا للت لاتلل  اشللةر  شللد  اسللت     70در آیلله. اکتسللةب 

طللور کالل  رعةیللت حللدود ت للوا در انسللةن ایجللةد  ایمللةن و عمللن  للةک  و بللهاکتسللةب  بللة 

و ایللن نشللةن  شللود و هللرکد بللةت واتر بةشللد نللزد خداونللد حةیگللة  واتتللر  دارد      لل 

سللته وحللو  و ظرفیللت خللةص انسللةن اسللت کلله بللة ایللن هملله قةبایللت و ا کةنللةت    ۀدهمللد

. خاق شد  و در  ترض ا تحةن اکهل  قلرار گرفتله اسلت کله آیلة شلةکر خواهلد بلود یلة نله           

 وقللآ و بمللةبراین انسللةن بةیللد ارزش وحللود  خللوی  را بلله درسللت  بشمةسللد و اقللدام بلله   

 .  مةس  را اتخةل دارد
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 هاانسانمندی ارواح مرتبه. 2-3-6

 . توان انوات و  راتب  برا  اروا  انسةن  قةئن شدبراسةس آیةت و روایةت   

در انبیللة و رسللن پللم  رو  وحللود دارد: رو  ایمللةن، رو  قللدس، رو  بللدن، رو        -

  ؛قوّت و رو  شهوت

  ؛در  ل مةن چهةر رو  وحود دارد: رو  بدن، رو  قوت، رو  شهوت و رو  ایمةن -

 . وحود دارد: رو  بدن، رو  قوت و رو  شهوتدر کةفران سه رو   -

 روح ایمان

هللة در آن  شللترکمد رو  دیگللر  هللم هسللت کلله    عللالو  بللر روحلل  کلله هملله انسللةن   

أن َِّاَدد ََیَتَدد ََ َدد َقنتنددو ِهٌِسَ شللود:نة یللد   لل  "رو  ایمللةن " خللت   ل مللةن اسللت و 

قَر ددَسَ ِّ  ِيَِدظََِ َأَي دَد  خلت ّ بلله    و رسلن اکهلل  ة یللقلدس: انب رو  . (22/هکلل) جةد َهسٌَخ ِد ن  َی

رَجَظ ََرَ َ دد سَ ِّدد  اسللت:  گللرانید تگریکلله نللور هللدا مللةنیاز رو  ا ریللغ گرنللدید  روحلل

قَددل َةَ َددظََهَََِّ سر دد َرََيَددوخََّ ِّتََّذن َ ِّ عَدد   َِيست  َدد َ ِّدد ُّ أَقخدد ِهََةَتَدد َقَددل َيَشَددظءَس تَددظعِ  ََقَددلَ 

بلله  "ییللدیت "کامللهسللور   جةدکلله چمللین آ للد  اسللت:   22در تفسللیر آیلله .  59(15/) للل ن

عبللةرت اسللت از  بللدت حیللةت، کلله قللدرت و شللتور از آن  "رو  ".  تمللةى ت ویللت اسللت

در  لل مین بله غیلر از رو  بشلریت کله در  لل ن و کلةفر هسلت، روحل           . شلود نةش   ل  

شللتورى حدیللد  شللود، و قللدرت  ودیگللر وحللود دارد کلله از آن حیللةت  دیگللر نةشلل   لل  

اکلللذکر در درواقلللآ هلللر انسلللةن  بلللی  از یللل  رو  نلللدارد و انلللوات فلللوا. 60آورد للل 

و انسللةن همللوار  بةیللد در حهللت رشللد و   رونللدح ی للت  راتلل  طللوک  آن بلله شللمةر  لل  

تتللةک  نفللد خللوی  گللةم بللردارد و   للد ةت سللیر  للتود  رشللد روحللةن  خللوی  را    

 . یةبد فراهم آورد تة به حیةت طیبه و ستةدت ابد  دست

 مرگ به معنای انتقال انسان از دنیا به آخرت. 2-3-7

باکلله انت للةي اسللت  ؛ للرس انتللدام نیسللت. شللود همةنللة رو  اسللتآننلله بللة  للوت  مت للن  لل 

ََدَ  َةنََ  َجَدظءَ خَ رگل  کله خلدا آن را بله حلق و ل  نملود ،        . از دنیةی  به دنیلة  دیگلر  
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َددوخ ََ ِددظِّ حَقِ   ی رو  و حسللد حللدا نی للوت بلل. نخواهللد بللود(، ب للالن و عللدم 19/)ا ِِّ 

 رایل  ةنلد ز   ل   بلةق  نیگلردد و حسلد در ز ل    بلةز  ل    افکملد، رو  و نلور بله قلدس اوکل       

بةزگشلت  اسللت بله سلو  او کله بللة خلروج از نشلئه دنیلة و ورود بلله         و آن 61ةسلت یاز شلین دن 

ََِدظعنََََ گلردد )آخلرت(  ح لق  ل     نشلئه دیگلر    لراد  . (30/)قیة لت إَِِّد َرَ ِ د ََيَوخقَاَد َ  ِِّ 

، ایللن اسللت کلله از ایمکلله در قیة للت یللة در روز  للرس سللوا بلله سللوى خللداى تتللةک  اسللت 

و اگللر از بةزگشللت، بلله  سللةا تتبیللر آورد، بللراى اشللةر  بلله ایللن  بةزگشللت بلله سللوى اوسللت

اى از آن و او خللود هللیف چللةر  یللن بةزگشللت، اختیللةرى از خللود نللداردبللود کلله آد لل  در ا

شلمةخت انسلةن   . 62نهلةی  هسلت  برگشلتن بله خلداى تتلةک  اسلت        پلد غةیلت و ن  له    ندارد

و کیفیللت سللاوم و  در دنیللة و سرنوشللت آن در آخللرت از  هللم تللرین  سللةئن تتاللیم و     

تربیللت اسللال   اسللت و هللرکد بةیللد در خصللوص کیفیللت و  راحللن خا للت و حیللةت و    

 .   مةت  آگةه  یةبد و خود را آ ةد  و  هیة سةزد

 نتیجه
هللة  انسللةن شللمةخت  تربیللت اسللال   در : بمیللةنداد  اسللتپةسللخ  سلللايایللن تح یللق بلله ایللن 

، «بمیللةن» ابتللدا تح یللق بللة ای للة   فللةهیم  چللون   ( کدا مللد ر ) طبةطبللةئ  عال للهاندیشلله 

دسللت هآغللةز گردیللد و سللشد ایللن نتللةی  بلل « تربیللت اسللال  » و« تربیللت» ،«شمةسلل انسللةن»

حمللن ا ةنللت از بللودن ا للور دنیللة؛ زیمللت) نللةظر بلله حیللةت دنیللو  انسللةن هللة  بمیللةن :آ للد

بللودن  للرس  توسللو خداونللد  تتللةي؛ حتملل   هللة انسللةن؛ هللدایت عمللو   انسللةن   سللو 

)دریةفللت سللتةدتممدانه یللة شلل ةوتممدانه  ن هللة  نللةظر بلله حیللةت اوخللرو  انسللة بمیللةن ؛انسللةن(

نررگللرفتن رضللة  و : تبللدّي گمةهللةن بلله حسللمةت بللة درنة لله اعمللةي؛ ح ی للت شللفةعت اوخللر

شللدن برانگیختللهات اوخللرو : وحللود عیمیللت بللین عمللن و حللزا  عمللن؛       اکهلل ؛  جللةز 

 هللة  نللةظر بلله حیللةت دنیللو  و اوخللرو  انسللةن   بمیللةن ؛بللرا  ق للةوت عةدتنلله( هللة انسللةن

نفللوس  مللد   رتبلله ؛هللةشللدن آنهبللو  اروا  بلله عللةکم  للةد  و سللتةدتممد یللة شلل ةوتممد  )

اسلت مة  برخل  از    از کملةتت،  هلة  ملد  آن علدم بهلر     ملد  یلة  بشر  بر اسلةس  یلزان بهلر    
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در دنیللة و آرللةر  للرت ف پللرورش و عللدم پللرورشافللراد از حکللم نفللخ  للور و ایتللة  کتللة ؛ 

ا تلللداد آرلللةر تکلللریم اکهللل  انسلللةن در دنیلللة و آخلللرت؛     ؛ اخلللرو    بلللت و  مفللل  آن 

 .   رس به  تمة  انت ةي انسةن از دنیة به آخرت(؛  هةاروا  انسةن مد   رتبه

نمللودن دسللتةوردهة  تح یللق ارائلله پیشللمهةدهةی  در حهللت کللةربرد  در ایللن قسللمت بلله

آورد تللة عاللوم  پللردازیم: اوتً تتاللیم و تربیللت اسللال   بةیللد عةکمللةن  حکللیم بللةر  حةضللر  لل 

سللةز حیللةت بشللر  شللکن داد  و   بمللة   سللةئن اسةسلل  و سرنوشللت انسللةن  اسللال   را بللر  

تفصللین بیللةن نمةیمللد و انسللةن  هللة  اسةسلل  را بلله دقللت و بللة  هللدایت کممللد و پةسللخ پرسلل  

 تة للر را یللةر  دهمللد تللة بللدون شللتةبزدگ  و از سللر حاللم و عللدي ح ی للت خللود را بیةیللد و   

رةنیلةً بلة توحله بله اهمیّلت و تلیریر بسلزا  تربیلت نفلوس          . در آیةت خداوند تفکر و تدبر نمةیلد 

در  کللةرگیر  روش  راقبلله و  حةسللبه نفللدهبشللر  در سللتةدت دنیللو  و اوخللرو  بةیللد در بلل

 . نرةم تتایم و تربیت اسال   توسو  ربیةن و  تربیةن تالش و کوش  شود

شللمةخت  نللةظر بلله حیللةت دنیللو  انسللةن تزم اسللت در بهتللد   بللة توحلله بلله بمیللةن انسللةن 

بللودن حیللةت دنیللو  بلله دقیللق و تخصصلل  زیمللت یللة کهللو و کتلل  هللة  بیمشلل  و بللة شللیو 

حیللةت دنیللو  رو  و بللدن در    تربلل  آ للوزش داد  شللود، از سللوی  دیگللر چللون در     

تربیتلل  بلله تللیریر  ت ةبللن رو  و بللدن    هللة  انسللةن  تحدنللد، در اتخللةل و احللرا  روش   

توحلله کللةف   بللذوي گللردد و از توحلله یلل  حةنبلله بلله یکلل  از ایللن دو بهتللد بللدون توحلله  

 در بللة  عللرض ا ةنللت   کللریم قللرآنرةنیللةً بللة توحلله بلله بیللةن  . بلله دیگللر  احتمللة  شللود 

کشللیدن ایللن ا ةنللت اکهلل  دوشاسللتمکةو آنهللة از حمللن آن و بللهین و هللة و ز للبللر آسللمةن

دهملدۀ حملن یلة    از سو  انسلةن و ایمکله کلن پهمل  حیلةت دنیلو  انسلةن در ح ی لت نشلةن         

و هللة سللةز   تربلل  از ایللن ح ی للت ز یملله عللدم حمللن آن اسللت تزم اسللت ضللمن آگللة  

 سللئوتن  ا ةنللت اکهلل  فللراهم کشللیدن آگةهةنلله، آزادانلله و بسللترهة  تزم بللرا  بلله دوش

  کلله انسللةن در ایللن عللةکم حیللةت  قرآنللرةک للةً بللة نرللر بلله ایللن ح ی للت انکةرنةپللذیر  . آیللد

 للورد نیللةز هللة  حةودانلله نخواهللد داشللت و روز  خواهللد  هللرد بةیسللته اسللت هللم بیللم   
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در ایللن ز یملله بلله  تربلل  آ للوزش داد  شللود و هللم عماکللرد و  در راسللتة   رگلل          

 . رةرت،  راقبت و هدایت قرار گیردعزتممدانه  ورد ن

هلة  انسللةن شلمةخت   ت للوو بله حیللةت اوخلرو  انسللةن بةیسلته اسللت      بلة نرللر بله بمیللةن  

اوتً بللة تتللةک   تربلل  بلله  راتلل  عةکیلل  حیللةت  تمللو  در نشللئ  دنیللة   للد ةت تزم بللرا     

رةنیللةً بللة توحلله بلله وحللود  . نیللن بلله درحلله اسللتح ةا برخللوردار  از شللفةعت تللی ین شللود  

هلة   فیلد   ب   لات  و تکلویم  عیمیلت  یلةن عملن و حلزا  عملن ضلمن اع لة  بیلم          را

هلللة  اخالقللل  دربلللةرۀ ایلللن  وضلللوت، بسلللترهة  تزم بلللرا  بلللروز و ظهلللور کوشللل  

هللة بللرا  ق للةوت  برانگیختلله شللدن انسللةن رةک للةً بللة عمةیللت بلله  . خداپسللمدانه تح للق یةبللد 

  او را نسلبت بله حسةسلیت    قرآنل دهل  دقیلق بله  تربل  دربلةرۀ ایلن  بملة         بة بیم  عةدتنه

و سللرانجةم بللة نرللر بلله    تلل  تلل  اعمللةي و  در سرنوشللت اوخللرو  اش آگللة  نمللةییم   

شللمةخت   شللتر بلله حیللةت دنیللو  و اوخللرو  انسللةن اوتً بةیسللته اسللت     هللة  انسللةنبمیللةن

شللئ  دنیللة کلله ا للر    تربلل  از ایللن ح ی للت آگللة  گللردد کلله پللد از هبللو  اروا  بلله ن   

اسللت غیراختیللةر ، انتخللة  را  سللتةدت یللة شلل ةوت ا للر  اسللت آگةهةنلله و اختیللةر  و   

کممللد  یکلل  از دو سرنوشللت سللتةدتبمللةبراین نللوت عمللن و  در ایللن عللةکم تحللرم تتیللین

رةنیللةً چللون نفللوس بشللر  بمللة بلله  . بللةر و  در نشللئ  آخللرت خواهللد بللود بللةر یللة شلل ةوت

هللة از سللو   ز یلل  سللو و عماکللرد ظرفیللت آفللرین آن   هللة  تکللویم  لاتلل  ا  ظرفیللت

دیگللر و بمللة بللر قةعللدۀ تشللکی  در  راتلل  گونللةگون چلله در دنیللة و چلله در آخللرت        

هللة  گیرنللد پللد دسللتگة  تتاللیم و تربیللت اسللال   از همللةن ابتللدا  آ للوزش  حللة   لل 

ا  کمللد کلله اسللت رار هللرکد در هللر  رتبلله رسللم   تربیللةن را بللة ایللن ح ی للت آشللمة  لل  

. بللة عماکللرد  اسللت کلله خللودش بللة آگللةه  و آزاد  در دنیللة انجللةم داد  اسللت  تمةسلل 

هلة از سرشلت و ف لرت اکهل      انسلةن   بلودن همل    برخلوردار قرآنل رةک ةً بلة توحله بله  بملة      

هللة تزم اسللت تمللةم ابزارهللة و تسللهیالت   هللة و چلله در بهتللد گللرای   چلله در بهتللد بیللم  

رابتللةً بللة عمةیللت بلله . کهلل  بکللةر افتللدیللةب  ف للرت اتربیتلل  در حهللت شللکوفةی  و فتایللت

هلة از سلو  پروردگلةر  تتلةي       یتمل  تکلریم همله انسلةن    قرآنل این گلزار   سلام و ق تل     
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شللود تزم اسللت نرللةم تربیللت اسللال   از تمللة    کلله از آن بلله کرا للت لاتلل  تتبیللر  لل  

 . ور شودحةنبه  تربیةن بهر  مرور تکریم همهسةز و کةرهة و ابزارهة  تزم به

 

، تهللران: 26 ، ج مههةةر دیمجموعةةه آثةةار اسةةتاد شةةه (. 1395  هللر   رت لل  ) .1
  144 درا: 

فاسللفه    للیت ب   ةکتلله ؛یاسةةالم تیةةفلسةةفه تره (،1389) کیالنلل   ةحدعرسللةن  .2
 477تهران: سمت: ،  تة ر  تیترب  هةو فاسفه  اسال  تیترب
  هةةر مبنةةا  یاسةةالم تیةةو تره میفلسةةفه تدلةة  هیةةنظر»(، 1396) بهشللت  سللتید  .3

شناسةةی و (؛ مفهةةومتیةةو تره میتدلةة هیةةحکمةةت متدال هیةة)نظر هیةةحکمةةت متدال
  54: 83 شمةر  ،قبسةت «شناسیروش

تهللران: ، یدر علةةوم انسةةان  یةةهةةر روش تحق  امقدمةةه(، 1389) نیللة  حمدرضللةحللةفظ .4
 75-77: سمت
 یِفةةةیک  محتةةةوا لیةةةحلت»(، 1391)  عاللل  میسلللا رضلللة،یعا  زیلللتبر   حسلللم .5

فصللامة ه « یدر علةةوم اجتمةةاع  یاسةةالم  هةةااز آمةةوزه  ریةةگو ههةةره یاسةةیق
 141: 72 شمةر   ،شمةس  عاوم انسةنروش
  کردهةةایاز منظةةر رو یفةةیک  محتةةوا لیةةتحل»، (1393)  مصللور  ، زیللتبر .6

 118: 64  ، شمةر فصامة ه عاوم احتمةع «ییو استقرا یاسیق
. تهللران: 26 ، ج مههةةر دیمجموعةةه آثةةار اسةةتاد شةةه، (1396)   هللر   رت لل   .7

  190-193 درا: 
  52-59، قم: اسرا : ا ال  در قرآن  مباد، (1390) حواد  آ ا  عبداهلل  .8
 183، تهران: بمیةد: نینامه نوواژه، (1367) قری   حمد  .9
 232 :هیتهران: داراککت  اتسال ، قاموح قرآن(، 1381اکبر )قرش  عا   .10
هةةر  ،یعقالنةة تیةةدر نظةةام تره ی/پدوهشةة  ردپرور نیةةیآ (،1386بهشللت  سللتید )  .11

  145:  تة ر شهیدان  و اند  تهران:  لسسه فرهمگ، )ا(ی سخنان امام عل  مبنا
 

 نوشتپی
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و  میفلسةةةفه تدلةةة (،1390) حسلللن ةنیوسلللفی ،  حملللود،  صلللبة   جتبللل  فتحتاللل  .12

  65: انتشةرات  درسهتهران: ، یاسالم تیتره
، میمفةةردات الفةةاآ قةةرآن کةةر  ، (1395) بللن  حمللد  نیحسلل  راغلل  ا للفهةن   .13

 53: اسالم دیدفتر نشر نو ق،یتهران: کتة  ع 

  22 : تهران: اسال ، منجدالهالب ،(1394) فواد افرام  بستةن  .14
  ،قلللم، انسةةةان در قةةةرآن رتیصةةةورت و سةةة ،(1393) حلللواد  آ اللل  عبلللداهلل  .15

  223:  سرا 
و   قلللم: انتشلللةرات  لسسللله آ وزشللل ، یشناسةةةانسةةةان ،(1396)  حملللود  رحبللل .16

 21: )ر (  میا ةم خم  پدوهش
تهللران : سللةز ةن   ،تیةةو تره میدر تدلةة یتةةأمالت فلسةةف  ،(1389) بهشللت  سللتید   .17
  89: اکمان نیشرکت چةپ و نشر ب ، اسال  غةتیتبا
 17 همةن ص  .18
 59-60: قم: بوستةن کتة ، انسان از آغاز تا انجام (،1389) نی حمدحس  طبةطبةئ  .19
  484:پیشین کیالن ،  ةحدعرسةن،  .20
 48 :پیشین ،نی حمدحس  ،طبةطبةئ  .21
امانةت   یةة در آ یمفهةوم امانةت الهة   »، (1394) الیفلر نلةز   حمدرضلة، علةدي   ةینستود  .22

 87: 20 ، شمةر پدوهشمة ه  تةرو قرآن «یعالمه طباطبائ لیها استناد هه دال
  58: پیشین ،نی حمدحس  ،طبةطبةئ .23
تهللران: دفتللر ، )15 ، جالبالغةةهنهةةج ریترجمةةه و تفسةة(، 1374)   حمللدت   حتفللر  .24

 223 : نشر فرهمال اسال 
قلللم: دفتلللر   ،16 ، جزانیالمریترجمةةةه تفسةةة  (،1374) نی حمدحسللل  طبةطبلللةئ  .25

 569 : درسین حوز  عامیه قم  انتشةرات اسال   حة ت
  10:  7 همةن، ج  .26
 153-154: تهران:  درا، شناسی قرآنانسان (،1395)   هر   رت    .27
 141 :12 ج پیشین، ،نی حمدحس  ،طبةطبةئ  .28
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  131-137: پیشین ،نی حمدحس  ،طبةطبةئ  .29
 لسةةوفانیف یمالصةةدرا و هر ةة دگاهیةةاز د نیةةعقةةل و د ،(1386) عبللةس کللزادین  .30

 اکمالن. نیشلرکت چلةپ و نشلر بل     ر،یل رکبیتهلران:  لسسله انتشلةرات ا     ،مداصةر  ییصدرا
 117: پدوهشگة  حوز  و دانشگة قم: 
 175-178 :نیشیپ ن،ی حمدحس ، طبةطبةئ  .31
 261 :پیشین، عبداهلل  ،آ ا  حواد  .32
 169 :نیشیپ ن،ی حمدحس ، طبةطبةئ  .33
 120:همةن  .34
 225 :16 ج ن،یشی، پنی حمدحس ، طبةطبةئ  .35
 200 :17 ج همةن،  .36
 33 :نیشیپ ن،ی حمدحس ، طبةطبةئ  .37
 216: 1، هیتهران: داراککت  اتسال ، 8، ج نمونه ریتفس (،1374) نة ر  رازی کةرم ش  .38
 91 :نیشیپ ن،ی حمدحس ، طبةطبةئ  .39
 116: پیشینعبةس،  ،کزادین  .40
 264: پیشینعبداهلل،   ،آ ا  حواد .41
 573 :15 ج ن،یشی، پنی حمدحس ، طبةطبةئ  .42

شَدظءَََََََََََََََ َ .43 َِ دَِظ َ  ََ َقَدلَ  َد َ ِّ دَُرخضَِإَِِّ دظَقَدلَ  ََّيسر فَخنَ َد َ ِّصس دورَِ َفَدوِ ََقَدلَ  َد َ ِّ يَوخ

َ َِِّ ددَِظ َ  ََ َدد َقَددل َ َصَددعَقََ ِّصس ددورَِ َدد َ َُنفَددخََ؛(87نمللن/) ََ لَدد ِيلَأَََددوخهسَ َینددَا  ِّتَ ددََس

َرخضَِ َ َ َقَل  سَشَظءََقَل َإَِِّ ظَ ُِّ  خَ َ ِذَ َأنل  َ َ َ َََُنفَخََثٌن َ ِّتََ   (68 /)ز ر يَر رن ن ََِقَ َظٌَّهٌس

خَأََخ َ جْظَثَتَظثَکً.َ َین .44 َرَدکَِقَدظَأَصخدحَََََر تٌن َ ِخ َرَدکَِ. ََُصخدحَظُسَ ِِّ  َ ِخ َش دَََظُسَ ِِّ  َِکَِقَدظََاَ َأَصخدحَظُسَ ِِّ 

َش  س َ َ  سوََِاَ َأن َََِِّکِ.َ َ َِِّ ظ ِ نوََِ َِِّ ظ ِ نوَِ.اأَصخحَظَُس ِِّ   ( 7-11 /)واقته  ِِّ 

 141 :نیشیپ ن،ی حمدحس ، طبةطبةئ  .45
 18:  درا ،هرانت ،فهرت، (1392)   رت     هر .46
 267- 268 :16 ج ن،یشی، پنی حمدحس ، طبةطبةئ  .47

  (29/)انفةي إِ َََتَّ نو َ ِّتََََّيَلخعََ َََِّنٌَخ ن  قظُظً .48
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قلللم: دفتلللر ، 20 ج ،زانیةةةالم ریترجمةةةه تفسةةة ،(1372) نی حمدحسللل  طبةطبلللةئ  .49
 135:  درسین حوز  عامیه قم  انتشةرات اسال   حة ت

قَددل َلَتَددقََ ِِّ ددِظ   ََ ََ ِّ ددَُرخضَََِّ َ نددوِّنلََّ ِّتَّددَسَقنددََِ ِّ حَِخدد سََِّتَّددَََ َددَ ََ .50  َََِّدداَل َََددَُِّ تَهسٌَخ

خَالَيَعختَِسوَِ   (25)ک مةن/ أَی ثَ نهٌس

 216: 16 پیشین، جنة ر،   ،رازی کةرم ش .51

52. ََََََََِ ِ دظَََعخ سد س  َُّرَد َ َد  ٌءََق َََِإ ََََ ََقوخقَد ٌسَََُِِّ  د َََإِ خد  َه  إِالََّ َِّّد ََُ َطَ ََُد َ َ َُِّدَسَََََ.َ َإِذ َقظ

  (26-27/زخرو) ََ َهخ َيلِ

، قلللم: دفتلللر 18 ج ،زانیةةةالم ریترجمةةةه تفسةةة (.1374) نی حمدحسللل  طبةطبلللةئ .53
  142:  درسین حوز  عامیه قم  انتشةرات اسال   حة ت

 214-223 :13 ج ،همةن  .54

َظءََینتَ هَدظََ .55 ََِخ  ُِّ َ ََاَََّ َ ََُِخدَِظءََهَََََََةََثندٌ َ َةَتٌَ  َ َ َدظَََأَُ  ِاندوَُ  َِتَظَََِدکِ  ِّ َ ةَتَد  َخ َخَإِِ َؤنَِّدظءََ َخَدهٌس َینر دتٌن

ختَرَظصَظََقَ لَ َِّرَظَإَِِّ ظَقَظَةَتَِ  َ َِّظَةَتٌ  َس خحَظَُ َ ََإَُِ  ََ.َقَظِّنوَ   (. 31-32 ب ر /)  ِّ حَََ ٌسَ ِّ عَتَ ٌسَأَُِ 

 (30ب ر : )  َإِذ َقَظَََرَ س  َََِّت َِتَظَََِکَِإَُِ  َجَظةََاَ َ َ ِّ َُرخضَِلَتَ فَکً .56

 َةر د َََغ خد َِ َِّت دََََِّوَجَد س  ََ  دَََ ل َتَتظ ًدظََیَث دً  ََََََََقَدل ََیَدظَََِ ََِّدوخََأَ َتَظَيَتَد َ َ  ن ََِ ِّ  ند  اَََِ .57

َِّفََِدد ََََظ، (82/نسللة ) إَِِّ ددظَ ِّتَ ددََس َةََِ ددظَ ِّ عَدد   َِرَُِ َ ِّتَ ددَََ َِسدد خحَظَََِِّددوخَیَددظََِ َ هَِِددظَاَِّهَددکَا

 (22/انبیة ) يَصَفنوَِ

 216-234:  سرا  ،قم، انسةن به انسةن ریتفس ،(1398) عبداهلل  آ ا  حواد .58
  35 :نیشیپ ن،ی حمدحس ، طبةطبةئ  .59
 340-341 :19 ج ن،یشی، پنی حمدحس ، طبةطبةئ  .60
 71 :نیشیپ ن،ی حمدحس ، طبةطبةئ  .61
 181 :20 ج ن،یشی، پنی حمدحس ، طبةطبةئ .62
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 و مآخذ منابع

 . کریم قرآن -
. 3چ. بملللدرریگ  ترحمللله  حملللد. منجةةةدالهالب. (1394بسلللتةن ، فلللواد افلللرام )  -

 . تهران: اسال  

تهللران : سللةز ةن  . ت فلسةةفی در تدلةةیم و ترهیةةت تةةأمال. (1389). بهشللت ، سللتید  -

 . تبایغةت اسال  ، شرکت چةپ و نشر بین اکمان

آیةةةین  ردپرور /پدوهشةةةی در نظةةةام ترهیةةةت  .(1386) للللللللللللللللللللللللل . -

 لسسله فرهمگل  دانل  و اندیشله     تهلران:   .هةر مبنةا  سةخنان امةام علةی)ا(     . عقالنی

 .  تة ر

نظریةةه فلسةةفه تدلةةیم و ترهیةةت اسةةالمی هةةر مبنةةا  ». (1396)لللللللللللللللللللللللل .  -

-و روششناسةی  مفهةوم . نظریةه حکمةت متدالیةه تدلةیم و ترهیةت     . حکمت متدالیةه 

 . 83 شمةر . سةي بیست و دوم. قبسةت. «شناسی

کیفةةی از منظةةر رویکردهةةا    تحلیةةل محتةةوا  ». (1393). تبریللز ،  مصللور   -

 . 105-138. (64)21. فصامة ه عاوم احتمةع . «قیاسی و استقرایی

تهللران: دفتللر  . 4چ .البالغةةهترجمةةه و تفسةةیر نهةةج  .(1374). حتفللر ،  حمللدت    -

 . نشر فرهمال اسال  

 . قم:  رکز نشر اسرا . 8چ. قرآنمباد  ا ال  در  .(1390). حواد  آ ا ، عبداهلل -

 . قم:  سرا . 9 چ. قرآنصورت و سیرت انسان در . (1393) لللللللللللللللللللللل . -

 . قم:  سرا . 9 چ .تفسیر انسان هه انسان .(1398) لللللللللللللللللللل . -

. هةةر روش تحقیةة  در علةةوم انسةةانی ا  مقدمةةه .(1389). نیللة،  حمدرضللةحللةفظ -

 . تهران: سمت

و عملةةی پةةدوهش در علةةوم انسةةانی و    مبةةانی نظةةر    .(1390). دتور، عالل  -

 . تهران: رشد. اجتماعی
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. کةةریم قةةرآنمفةةردات الفةةاآ  . (1395). راغلل  ا للفهةن ، حسللین بللن  حمللد    -

 . تهران: کتة  ع یق، دفتر نشر نوید اسالم. ترحمه حسین خداپرست

قللم: انتشللةرات  لسسلله آ وزشلل   . 24 چ. انسةةان شناسةةی. (1396). رحبلل ،  حمللود -

 . خمیم )ر (و پدوهش  ا ةم 

تبیةةین مبةةانی انسةةان شةةنا تی   ». (1396). رحیملل ، احسللةن و اسللداهلل گمجتالل    -

اندیشله  . «طباطبةائی مدیریت منةاهع انسةانی اسةالمی هةا تأکیةد هةر نظةرات عالمةه         

 . 2ش. 11سةي.  دیریت راهبرد 

مفهةةوم امانةةت الهةةی در آیةةة » .(1394). فللرنیللة،  حمدرضللة و نللةزیال عللةديسللتود  -

. 6سللةي.  قرآنللپدوهشللمة ه  تللةرو . «اسةةتناد هةةه دالیةةل عالمةةه طباطبةةائیامانةةت هةةا 

 . 20شمةرۀ

شةةنا تی علةةم سیاسةةت اسةةالمی مبةةانی انسةةان». (1396). سللیدبةقر ، سللیدکةظم -

)ره( و دسةةتاوردها  آن در تولیةةد  طباطبةةائیاز منظةةر عالمةةه  کةةریم قةةرآندر 

 . 85 ش. 22سةي. قبسةت. « این دانش

 حمللدبةقر   ترحملل .ترجمةةه تفسةةیر المیةةزان  . (1372). طبةطبللةئ ،  حمدحسللین  -

 . ى  درسین حوز  عامیه قمقم: دفتر انتشةرات اسال   حة ته.  وسو  همدان 

 حمللدبةقر  وسللو    ترحملل .ترجمةةه تفسةةیر المیةةزان  .(1374) لللللللللللللللللللللللل . -

 . ى  درسین حوز  عامیه قمقم: دفتر انتشةرات اسال   حة ته. همدان 

ترحملله  للةدا   .نسةةان از آغةةاز تةةا انجةةام   ا .(1389). طبةطبللةئ ،  حمدحسللین  -

 . قم: بوستةن کتة . 3 چ. تریجةن 

تهللران:  .فلسةةفه تدلةةیم و ترهیةةت اسةةالمی  .(1390). و همکللةران فتحتالل ،  حمللود -

 . انتشةرات  درسه

 . تهران: داراککت  اتسال یه .قرآنقاموح . (1381اکبر )قرش ، عا  -

 . ةدیتهران: انتشةرات بم .نینامه نوواژه. (1367 حمد )  ،یقر -
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فلسةةفه ترهیةةت اسةةالمی؛ مهالدةةه تهبیقةةی فلسةةفه  .(1389کیالنلل ،  ةحللد عرسللةن ) -

 . تهران: سمت. بهروز رفیت   ترحم .ها  ترهیتی مداصرترهیت اسالمی و فلسفه

شناسةةی تحلیةةل مبةةانی انسةةان  ». (1395). گمجتالل ، اسللداهلل و احسللةن رحیملل     -

هةا  عالمةه   جامدةه شةنا تی سةازمان و مةدیریت از منظةر اندیشةه      هةا   پارادایم

 . 9و  8 ش. 5 سةي. اسالم و  دیریت. «طباطبائی

تحلیةةل محتةةوا  کیفةةیِ   ». (1391). و عالل  سللایم   ایرضللة حسللم  تبریللز ، ع  -

فصللامة ه . «هةةا  اسةةالمی در علةةوم اجتمةةاعی گیةةر  از آمةةوزهقیاسةةی و ههةةره

 . 135 -159. (72) 18. عاوم انسةن شمةس  روش

 . تهران:  درا .فهرت .(1392).   هر ،  رت   -

 . تهران:  درا .تدلیم و ترهیت در اسالم .(1385) لللللللللللللللللللل . -

 . تهران:  درا. 5 چ. قرآنشناسی نانسا .(1395)للللللللللللللللللل .  -

 .  تهران:  درا. 8 چ .استاد شهید مههر مجموعه آثار . (1395) للللللللللللللللللل . -

 . تهران:  درا. 5 چ. مجموعه آثار استاد شهید مههر . (1396)للللللللللللللللللللل .  -

 . تهران: داراککت  اتسال یه .تفسیر نمونه .)1374).  کةرم شیراز ، نة ر -

عقةةل و دیةةن از دیةةدگاه مالصةةدرا و هر ةةی فیلسةةوفان . (1386نیکللزاد، عبللةس ) -

. اکمالن تهلران:  لسسله انتشلةرات ا یرکبیلر، شلرکت چلةپ و نشلر بلین         .صدرایی مداصةر 

. قم: پدوهشگة  حوز  و دانشگة 


