
چكيده:
در ميان عناصر مكّون تربيت، غايات و اهداف، به سبب جهت دهى به ساير مؤلفه ها (روش ها، اصول، 
محتوا و ...) محوريت دارند. اين پژوهش با استفاده از روش هاى تحليل متن در «معناشناسى»1 با رويكرد 
«هم زماني»2 به كشف معنا، شبكة مفهومى و طراحى الگوى اهداف تربيت دينى مبتنى بر گزاره هاى قرآن 
كريم پرداخته است. از بازشناسى و تبيين چيستى غايت ها و اهداف تربيت بر اساس غايت هاى مصّرح 
در خلقت الهى و اهداف فرايند هدايت در قرآن كريم (احسـن عمًالًً، عبادت، شـكر، اهتداء، رحمت، رشد، 
فالح و فوز) و سپس تعيين روابط و شبكة مفهومى حاكم بر آن ها، درمى يابيم كه غايت تربيت را «ايمان 
و عمل صالح» مشخص مى كند. اين غايت در قالب دو دسته هدف تحقق مى يابد؛ اهدافى كه خود جزئى 
از هدف غايى هستند نظير ايمان و عمل صالح (تقوا به معناى امتثال اوامر و نواهى) و اهدافى كه واسطه 
و معبر رسـيدن به اهداف پيشـين مى باشـند (اهداف ابزارى يا عالى). علم آموزى و انديشه ورزى (تفكر، 
تذكر، تعقل، تدبر، فقه) از اين گونه اند. انديشه ورزى در طول هدف علم آموزى قرار دارد. اهداف جزئى در 
سه بخش شناخت يا علم، ايمان و عملكرد (درونى و بيرونى) ارائه گرديده است. رابطة طولى ميان اين 

اهداف حاكم است.

 قرآن كريم، تربيت، روابط و شبكه اهداف، معناشناسي هم زمانيكليد واژه ها:

تاريخ پذيرش مقاله: 92/11/2٠ تاريخ شروع بررسي: 92/6/31  تاريخ دريافت مقاله: 92/6/16 
mhmddelbari1@gmail.com ................دانشجوى دورة دكترى، دانشگاه امام صادق(ع) تهران ـ رئيس گروه قرآن و معارف اسالمى *

   دفتر برنامه ريزى و تأليف كتاب هاى درسى
**دانشيار دانشكدة الهيات دانشگاه امام صادق(ع) تهران

***دانشيار دانشكدة علوم تربيتى دانشگاه عالمه طباطبايى

الگوى اهداف تربيت ديني مبتنى بر 
آموزه هاى قرآن كريم

سيد محمد دلبرى*
عباس مصاليى پور**

حسن ملكى***

مقدمه
مهم ترين چيزی که يک نظام تربيتی را از ساير نظام های تربيتی متمايز می کند، اهداف و غايت های 
آن نظام اســت (ملکاوی، ۱۳۸٠، ص. ۴۲) ترســيم شفاف و منطقی اهداف مورد نظر در هر نظام تربيتی، 
مســتلزم مدل و الگويی اســت که از مؤلفه های جامعيت، استناد و انسجام برخوردار باشد. فقدان چنين 
الگويی، از مهم ترين کاستی ها و مسائل آموزش وپرورش است (آقازاده، ۱۳۸۳، صص. ۲۱۲-۲۱۴). قطعًا 
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بدون شفاف سازی، اولويت بندی، و طبقه بندی اهداف نمی توان به سياست گذاری و تعيين تکليف ساير 
عناصر نظام تربيتی پرداخت.

ميان ارزش های اخالقی و آموزه های دينی از يک ســو و اهداف تربيتی نظام آموزشی از سوی ديگر 
روابط عّلی آشــکاری وجود دارد (علم الهدی، ۱۳۸۴، ص. ۲۵۸) و در صورتي تعليم وتربيت به فرايندی 
پويا، و تعالي جويانه تبديل می شود كه اهداف آن، نه تنها از انتظارات و فرهنگ جامعه، که از مبنای الهی 

و مطلق نيز سرچشمه بگيرد (جعفری، بي تا، ص. ۱۴۶).
قــرآن کريم که مبنای آموزه هاي قطعي الصدور و قطعي الداللة دين اســالم اســت غايات و اهداف 
متعددي را براي خلقت جهان و انسان، هدايت رسوالن، انزال كتب، اوامر و نواهي و ... ذكر كرده است. 

بدون آنكه به تبيين رابطة اين غايات و اهداف با يکديگر و بالطبع طبقه بندي آن ها پرداخته باشد. 
لذا تالش اين پژوهش دســتيابی به شــبکة اهداف تربيت ديني و طبقه بندی آن ها با پاســخگويي به 

پرسش هاي زير است:
۱. با توجه به تعدد غايات در قرآن كريم و ضرورت ارائة يك غايت براي هر نظام تربيتي، اوًال نسبت 

غايات مذكور با يكديگر چگونه است؟ ثانيًا غايت تربيت ديني چيست؟
۲. آيا در قرآن ميان اهداف ارتباطی معنادار و شبكه اي وجود دارد؟ و آيا بر اساس اين ارتباطات، اگر 

وجود دارد، مي توان مراحلي را براي تربيت پيش بيني كرد؟ 

1. پيشينة پژوهش 
توجه به ارزش ها در تدوين اهداف تربيت مســيحی مؤثر بوده است. فينيکس هدف غايی تربيت را 
قداســت و جيفريز، آن را به دســت آوردن عقيدة  نصرانّيت بيان کرده است (فينکس، ۱۹۸۲، ص. ۴۸۸). 
البته به دليل تحريفات دين (متولی، ۱۴٠۷، صص. ۶۷- ۶۸) و رد «هرگونه غايت مشخص» برای تربيت، 
طراحی اهداف تربيت در مسيحيت ناکام مانده است (ميمان، ۱۴۲۲، صص. ۶۵۱- ۶۵٠). در مسيحيت، 
جدايــی اهــداف تربيت از دين همراه با تأکيــد بر مهارت های مادی، برچيده شــدن ميدان های اخالق، 

ارزش ها و عقايد را در پی داشت (کيالنی، ۱۴۱۷ ق، ص. ۱۸٠).
در ميان دانش پژوهان مسلمان، بر انتخاب غايت تربيت، براساس ارزش های قرآن کريم، تأکيد شده 
اســت. از آن جمله اســت: عبادت خدا، خضوع برای او و خالفت در زمين با محقق ســاختن شريعت 
الهی و اطاعتش، تنظيم رفتارها و نگرش ها براســاس دين و محقق ســاختن عبوديت در حيات فردی و 
اجتماعی (نحالوی، ۱۹۹۹، صص. ۱٠۸-۱٠۷) تغيير رفتارهای عقالنی، عاطفی و حرکتی (مقداد يالجن، 
۱۴٠۹ ق، صص. ۱- ۱٠) ســاختن فرد مســلمان که عمل صالح را به پا می دارد (کيالنی، ۱۴۱۷ ق، ص. 
۴۱) انســان کامل (مطهری، ۱۳۷٠، صص. ۱۴- ۱۵) يگانه شمردن خداوند عزوجل و عبادت او، عمران 
هســتی و محقق ســاختن وظيفة خليفة الهی، برپا داشــتن دين خدا در زمين و تحکيم شريعت و رفتار 
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متناســب با تکريم الهی، ساختن انسان صالح و جامعة مسلمان، ســالمتی روان، بنای اخالق، پيشرفت 
علمی، بهره گيری کامل از منابع هستی (حريری، ۱۴۱۶ ق، صص. ۱٠۹- ۱٠۵) رسيدن به مقام قرب الهی 
و خليفة  الهی (اسماعيلی يزدی، ۱۳۸۱، ص. ۴٠) پرورش انسان در تمام شئونات حيات مادی و معنوی 
(حجتی، ۱۳۷۷، صص. ۳۷- ۳۶) و آزاد کردن انســان از قيود برای ورود به گســترة بی کران جاودانگی و 

آزادگی (کريمی،۱۳۸٠، ص. ۵۹).
بررسی كتاب هايی که مسلمانان در حوزة اهداف تربيت دينی نوشته اند، حکايت از آسيب های زير دارد:

۱. برخــی از آن ها بــا بيان تعدادی هدف، هيچ هدف غايی برای تربيــت ارائه نداده اند (علی خليل، 
ابوالعينين، اهداف التربيه االســالميه، محروس سيدمرسی، االهداف التربويه من منظور االسالمی، 
ســيد اسماعيل علی، رؤيه اسالميه لقضايا تربويه، اسالم و تعليم وتربيت، سيدمحمدباقر حجتی و 

نظام تربيتی اسالم، باقر شريف القرشی)
۲. ذکــر اهــداف جزئی و خلط ميان وظايف، اهداف، وســايل، اهداف عــام و خاص، ثابت و متغير 

(عبدالجواد سيد بکر، فلسفه التربيه االسالميه فی الحديث الشريف)
۳. بيان اهداف غايی و واســطه ای به شــکل مفّصل اما فاقد جامعيت. اين كتاب ها از هيچ الگويی در 
تعيين اهداف که سبب تمايز ميان اهداف باشد بهره نبرده اند (بدريه صالح الميمان، نحو التاصيل 

االسالمی لمفهومی التربيه و اهدافها)
۴. ارائة اهدافی برای تربيت و ســپس تالش برای اضافه نمودن پشتوانه های اسالمی به آن ها (فوزيه 
خياط، االهداف التربويه السلوکيه عند شيخ االسالم ابن تيميه، فاخر العاقل،معالم التربيه؛ دراسات 

فی التربيه العامه والتربيه العربيه) 
در دهه های اخير به تالش برای ارائة الگوی اهداف تربيت در آثار تربيتی بيشــتر توجه شــده است. 
مهم ترين آسيب اين گونه آثار عدم استخراج اهداف بر اساس روش علمی است. از همين رو اهداف از 
جامعيت برخوردار نيستند و در مباحث متعدد به آيات و احاديث ارجاع نمی دهند. لذا عدم استناد را نيز 

در پی دارد (سعيدی رضوانی و غفاری، ۱۳۸۴، صص. ۱۴۵- ۱۴۹).

2. روش پژوهش
در اين پژوهش از علم معناشناسي كه دانش مطالعة علمي معنا است بهره گرفته شده است. مطالعة معنا 
با دو رويكرد هم زماني و در زماني يا تاريخي۵ صورت مي گيرد. رويكرد متخذ در اين پژوهش معناشناسي 
هم زماني است. در اين رويكرد صرفًا «تفاوت ها و تمايزها»، «ميان معاني» در يك مقطع زماني مشخص 
مورد مطالعه قرار مي گيرند (كريستال۴، ۱۹۹۲، صص. ۹۹-۱٠۱). در اين رويكرد به دو روش؛ «معناشناسي 
ســاخت گرا»- در چارچوب تقابل معنايي، هم معنايي و ...،- و «معناشناســي براساس بافت زباني»، به 
مطالعه و توصيف معنا پرداخته مي شود. در قسم اخير، معنا در چارچوب روابط جانشيني۵ و هم نشيني۶، 
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براساس محيط وقوع آن واژه، در يك بافت معنايي۷ تعيين مي شود. پيش فرض اين روش آن است که ميان 
لفظ و معنا در يک زنجيرة کالمی رابطه ای افقی و عمودی برقرار است؛ رابطة افقی همان رابطة ترکيبی 
(هم نشينی) ميان لفظ – معناهای زنجيرة کالم است و رابطة عمودی رابطة انتخابی (جايگزينی) ميان لفظ 

و معناهايی است که می توانند جايگزين آن ها شوند (ص. ۳۷۹). 
براي روشن تر شدن روش، به ترتيب نمونه هايي از روابط جانشيني، هم نشيني، تقابل، موازنه و تعريف 

بافتي مي آيد: 
۱. گاهي واژة الف جانشين واژة ب در بافتي يكسان يا مشابه از لحاظ ساختمان صوري مي شود. اين 
جانشيني براي ما در بررسي مقولة معنايي هر دو واژه, كمك بزرگي است. براي نمونه «َوَما َأْرَسْلَنا 
يَِّئِة اْلَحَسَنَة َحتَّى  ْلَنا َمَكاَن السَّ ُعوَن. ُثمَّ َبدَّ رَّ اِء َلَعلَُّهْم َيضَّ رَّ ِفي َقْرَيٍة مِّن نَِّبيٍّ ِإالَّ َأَخْذَنا َأْهَلَها ِباْلَبْأَساِء َوالضَّ
اُء َفَأَخْذَناُهم َبْغَتًة َوُهْم َال َيْشُعُروَن» (االعراف،۷: ۹۵-۹۴).  رَّ اُء َوالسَّ رَّ َقاُلوا َقْد َمسَّ آَباَءَنا الضَّ َعَفوا وَّ
واژة «السيئه» جانشين «الباساء» و «الضراء», و «الّسّراء» جانشين «الحسنه» شده است. از طرف 
ديگر تقابل معنايي (الســيئه ≠ الحســنه) را هم داريم. بنابراين مي توان گفت: «السيئه» در بعضي 
بافت ها به معناي سختي و بدبختي به كار رفته، همان طور كه «الحسنه» در برخي بافت ها به معني 

شادي و خوشحالي به كار مي رود.
۲. در برخي موارد با شناســايي واژه هاي هم نشين در يك حوزة معنايي، معناي دقيق كلمة كانوني آن 
حوزه مشخص مي شود. مثًال شناسايي و مالحظة هم نشيني واژه هاي «أظلم»، «إفتري» و «الكذب» 
كــه در يك حوزة معنايي قرار گرفته اند, ما را در رســاندن به معنــاي اصلي واژة »أظلم« كه كلمة 

كانوني اين حوزه است، ياري مي رساند.
۳. در برخي موارد ساخت معنايي يك واژه يا اصطالح از روي متضاد آن شناخته مي شود. براي مثال 
از پيدايش دو تقابل معنايي [كافر ≠ مؤمن] و [فاسق ≠ مؤمن] مي توان تساوي [كافر = فاسق] (در 

جهاتي كه تقابل ها شكل گرفته اند) را به دست آورد.
۴. گاهي موازنة ساختمان دستوري يا تناظر۸ وجود يك رابطة معنايي ميان دو واژه را بر ما مكشوف 

مي سازد. براي مثال:
«َرُضوا ِبَأن َيُكوُنوا َمَع اْلَخَواِلِف َوُطِبَع َعَلى ُقُلوِبِهْم َفُهْم َال َيْفَقُهوَن» (توبه: ۸۷).

« َرُضوا ِبَأن َيُكوُنوا َمَع اْلَخَواِلِف َوَطَبَع اللَّـُه َعَلى ُقُلوِبِهْم َفُهْم َال َيْعَلُموَن» (توبه: ۹۳).
تناظر اين دو آيه دليل روشني است بر اينكه «يعلمون» و «يفقهون» حداقل در جهتي كه در آيه ذكر 

شده است، معادل معنايي يكديگرند.
۵. گاهي معناي يك واژه از روي بافت و از راه توصيف لفظي روشــن مي شــود. اين گونه تعريف را 
«تعريف متني» يا بافتي مي نامند. به عنوان مثال آيه « لَّْيَس اْلِبرَّ َأن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب 

َولَـ ِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِباللَّـِه َواْلَيْوِم اْآلِخِر ... » (بقره:۱۷۷) تعريف متني «ِبّر» را بيان مي كند.
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3. غايت تربيت ديني در قرآن كريم
دستيابی به غايت تربيت ديني با تحليل آيات ناظر به «اهداف خلقت» و « اهداف هدايت» امکان پذير 

است.
3-1: خلقت و غايت آن

بر اساس آموزه هاي ديني، ميان «تكوين» و «تشريع»، رابطه وجود دارد. خلقت انسان و هدايت او 
دو فعل غايتمند الهي اند. خداوند متعال براي هر خلقتي تقديرات متناسب با غايت آن خلقت قرار مي دهد 
تا آن را براي رسيدن به آن ياري نمايد. اين تقديرات متناسب با هدفی هستند که موجود برای آن آفريده 

َر َفَهَدى » (االعلی۳/۸۷) . شده است. «َو الَِّذى َقدَّ
ارسال رسوالن الهي و تشريع احكام در كنار انديشه و اختيار براي رسيدن به همان غايت مقدر است. 
تناقض، تغاير و تنافر ميان غايت خلقت و غايت هدايت، از حكمت به دور اســت. از اين رو بررســي 

غايات خلقت و ارتباط آن ها با يكديگر ما را در كشف غايت تربيت ديني كمك خواهد كرد.
الف: احسن عمًالًً

غايت خلقت آسمان ها و زمين، و به عبارتی هدف خلق زينت ها و ايجاد زيبايی های زمين، و غايت 
خلقت موت و حيات (هود، ۷/۱۱، الکهف، ۱۸/ ۷ ،الملک، ۲/۶۷) با جملة «لَِيْبُلَوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال» 
تعليل شده است. «ابتال» هدف اصيل نيست بلکه ابزاری است برای رسيدن به هدف اصلی و تشخيص 

تحقق يا عدم تحقق آن يعنی عمل حسن.
مهم ترين مفهوم هم نشيِن «احسُن عمال»، جهاد است (العنکبوت، ۶/۲۹-۷) ايمان و عمل صالح، 
معــادل جهــاد در راه خــدا اســت (طباطبايــی، ج ۱۶، ص. ۱٠۳) و از آنجا که در ايــن آيات عمل 
حســن به جهاد برمی گردد. عمل حســن همان ايمان و عمل صالح است و احسُن عمًال مؤمنين عامل 

می باشند.
دو ترکيب که در مقابل « َأْحَسُن َعَمًال » قرار دارند «أخسر عمًال» و« اسوء عمال» هستند. َأْخَسِريَن 
َأْعَماًال يعنی کسانی که به پندار خود َأْحَسُن َعَمًال می باشند. آنان به آيات خداوند کفر ورزيده و منکر لقاء، 
قيامت و معاد شده اند (الکهف، ۱٠۳/۱۸- ۱٠۶) خداوند متعال پس از تبيين أحسن َأْعَماًال، پرداخته است 

(الکهف، ۱٠۷/۱۸)
در ايــن آيات «ايمان و عمل صالح» يا حســن صنع (احســن عمل)، در مقابل کفــر به آيات ولقاء 

پروردگار (اخسر عمل) قرار گرفته است.
ترکيب دوم «سوء عمل» است. اعمال انسان و به عبارت ديگر صنع انسان به حسن و سوء، هر دو، 
متصف شده است. (فاطر، ۷/۳۵- ۸) صاحب عمل سوء، کافری است که عذاب شديدی در انتظار اوست 
و صاحب ايمان و عمل صالح يا همان احسن عمالًًً کسی جز مؤمنين و برپادارندگان عمل صالح نيستند 

که مغفرت و پاداش الهی برايشان مهياست.
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تأمــل در ســياق آيات ۲ تا ۱٠ ســورة ملــک، روابط حاکم ميــان آيات ۱ تا ۸ ســوره مبارکه کهف،
 و مفاد آيه ۷ سورة هود تقابل ميان احسن عمالًًً با « کفر،تکذيب، عدم استماع، تعّقل و انکار معاد»، احسن 
عمالًًًً به معنای ايمان و پذيرش دعوت الهی را ترسيم می کند. «احسن عمالًًً» در آيات ايمان و عمل صالح 

تعريف شده است (تعريف بافتي)
اِلحاِت إِنَّا ال ُنضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمًال (الکهف، ۱۸/۳٠) ِإنَّ الَّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ

ب: عبادت خدا
«عبادت خدا» هدف جنس بشر می باشد (طباطبايی،۱۴۱۷ ق، ج ۱۸، ص. ۳۸۸) َو ما َخَلْقُت اْلِجنَّ َو 

اْإلِْنَس ِإالَّ لَِيْعُبُدوِن (الذاريات، ۵۶/۵۱)
جملة «ِإالَّ لَِيْعُبُدوِن »استثنايی از نفی است. اين استثنا ظهور در انحصار عبادت را دارد (طباطبايی،۱۴۱۷ 

ق، ج ۱۸، ص. ۳۸۶)
 عبادت به معنای غايت تذّلل، (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ ق، ص. ۵۴۲) غايت خضوع (طريحی، ۱۳۷۵، 
ج ۳، ص. ۹۲) و اطاعت و فرمان برداری (زبيدی، ۱۴۱۴ ق، ج ۲، ص. ۴۱٠) است. طبری آن را به خشوع 
و خضوع تفسير کرده و می گويد. اصل عبوديت نزد همة عرب تذلل و خاکساری است (طبری، ۱۴۱۲ ق، 

ج ۱، صص. ۸۱-۸٠؛ قرطبی، ۱۴٠۸ ق، ج ۱، ص. ۱٠۱). 
در برخی آيات «دعا» و «عبادت» جانشين و معادل يکديگرند (غافر،۴٠ / ۶٠، االحقاف، ۵/۴۶- ۶، 
طباطبايی، ۱۴۱۷ ق، ج ۲، ص. ۳۵) حقيقت دعا، در تذّلل عابد و گدايی از معبود، تجسم می يابد و زمانی 

محقق می شود که انسان تنها و تنها او را مالک حقيقی خود و جهان بداند. 
دعوت از غير خدا به شرک تعبير شده: «َيْكُفُروَن ِبِشْرِكُكْم» (فاطر، ۱۳،۱۴/۳۵) و «دعوت از غير خدا» 

ْم َكاِفِريَن» (االحقاف، ۶/۴۶)».  معادل «عبادت آن ها» معرفی شده است: «كَاُنوْا ِبِعَباَدتهِِ
در آيات متعددی عبادت و دســتور به آن، هم نشــين صفات و افعال الهــی به ويژه صفت «رّب» 
شــده اســت (آل عمران، ۵۱/۳، االنبياء، ۹۱/۲۱) ربوبيت ســوق دادن شیء به سمت کمال آن است و 
رب کسی است که شأن او سوق دادن اشياء به سوی کمال آن هاست. ربوبيِت مفاهيمی چون مالکيت، 
مصاحبت، سيادت، قيوميت، مالزمت، تداوم بخشيدن، برآوردن حاجت، تعليم و تغذيه همه از لوازم 

و آثار ربوبيت است (جوادی آملی، ۱۳۷۹، ج ۱، ص. ۳۳۱).
 تمام اين صفات در عبادت غير خدا انکار شده است (العنکبوت، ۱۷/۲۹، النمل، ۷۳/۲۷، االنبيا، 

۶۶/۲۱، يونس، ۷۶/۱٠، المائده، ۱۸/۵، يونس،۳/۱٠، يونس، ۱۸/۱٠، الزمر، ۲/۳۹).
عبادت، اظهار خضوع برای معبود اســت همراه با اين اعتقاد که «معبود» مالک نفع و ضرر «عابد» 

است. مالکيتی که ذاتی و مستمر می باشد (ابن عاشور، بی تا، ج ۲۷، ص. ۴۵).
عبادت در برخي آيات به صراط مستقيم تعريف شده است که خود معادل و تبيين کنندة اين مفهوم 

است (ال عمران، ۴۹/۳، مريم، ۳۵،۳۶/۱۹، الزخرف، ۶۴-۵۹/۴۳).
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با توجه به بافت و سياق آيات، عناصر اصلی صراط مستقيم عبارت اند از اعتقاد به ربوبيت، وحدانيت 
و الوهيت خداوند متعال و رد هرگونه شريکی در اين امور برای او. 

صراط مســتقيم با « َحِنيف» معادل و در تقابل کامل با «شــرک» اســت (االنعــام، ۶ /۱۶۱، النحل، 
۱۲٠/۱۶- ۱۲۳، يونس، ۱٠۵/۱٠-۱٠۶). پيروی نکردن از وحی و اقرار نکردن به وحدانيت مطلق خداوند 

از مؤلفه های اصلی شرک است (ايزوتسو، ۱۳۷۸، ص. ۲۶۲).
واژة حنيف در قرآن کريم، با مفهوم انحصارِی توحيدی، از عناصر ايمان به خدای يکتا، تسليم مطلق 

و کامل به خدای يکتا، و مخالف بودن با بت پرستی است (ص. ۳۸۸) 
از عناصر مهم ديگر در ماهيت صراط مســتقيم، تبعيت و پيروی کردن از خدا می باشــد (الزخرف،

(۶۲ -۶۱ /۴۳ 
« ِصَراٌط مُّْسَتِقيٌم » با عبادت خداوند هم سان و با عبادت شيطان در تقابل است (يس، ۳۶/۶۱-۶٠) 
مراد از عبادت شيطان پرستش خدايان دروغين است. پرستش اصنام به پرستش شيطان تعبيرشده و در 

مقابل «صراطًاسوّيا» است (مريم، ۴۴-۴۳/۱۹). 
ج: شكر

غايت شــکر از مجموع آيــات قرآن کريم با محوريت خلقت انســان اســتنباط می گردد. ترکيب 
«لعلهــم تشــکرون» بــا آفرينــش (المؤمنــون، ۷۸/۲۳، الملــک، ۲۳/۶۷) و جعل ابزارهــای ادراکی 
انســان، (النحــل، ۷۸/۱۶) تبيين آيــات، (المائده، ۸۹/۵) ابتــالء، (النمــل، ۴٠/۲۷) مصاديق رحمت 
و فضــل الهــی، (المائــده، ۶/۵، القصــص، ۷۲/۲۸، االنفــال، ۲۶/۸، البقــره، ۵۱/۲)، (آل عمــران، 
۱۲۳/۳) و تســخير امکانــات (الحج،۳۶/۲۲، النحل، ۱۴/۱۶) (دريا و حيوانات و...) هم نشــين شــده 

است. 
کفر در دورة جاهليت در روابط غيردينی متعارف بود. ولی پس از اسالم به حوزة دينی تسّری يافت. 
در برابر هر نعمتی دو حالت قابل تصور اســت: شــکر يا کفر (ايزوتســو، ۱۳۸۸، ص. ۳٠٠) شكرگزاري 
نعمت هاي تكويني به توحيد و اطاعت (حقي بروسوي، بي تا، ج۵، ص. ۱۹) و نعمت عظيم هدايت، بدان 
است که انسان به رسالت انبيا ايمان بياورد واّال بی ايمان خواهد بود (خودروان، ۱۳۹۱، ص. ۱۱۴) شکر 

در تقابل با کفر، تکذيب و شرک است (النمل، ۲۷/۴٠).
در برخی آيات «ايمان» و «شکر» درکنار همديگر قرار دارند (النساء، ۱۴۷/۴) تا معلوم شود که شکر 
نعمت خدا با ادای حق واجب او، يعنی ايمان به او، ســبب می شــود که عقابی گريبانگير مؤمنان نشــود 

(قرائتی، ۱۳۸۳، ج ۲، ص. ۴۱۹؛ قرشی، ۱۳۷۷، ج ۲، ص. ۴۷۷).
 در آيات ديگر ی «شــکر خدا » منطبق با «ايمان» به خداســت. هم چنان که در مقابلش کفران خدا 

منطبق بر کفر وی است (الزمر، ۷/۳۹) (طباطبايی، ۱۴۱۷ ق، ج ۱۷، ص. ۲۴٠) 
تقابل شکر و شرک در قرآن کريم با مقابلة صريح شاکرين و مشرکين نمود دارد (االنعام، ۶۴-۶۳/۶) 
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در داستان حضرت يوسف (ع) توحيد و نفی شرک شکر ناميده شده است (يوسف، ۳۸/۱۲) و (طباطبايی، 
۱۴۱۷ ق، ج ۷، ص. ۱٠۴).

انســان ها به هنگام شدايد، ســخافِت انديشة شــرک را درک می کنند و وعدة شاکر بودن خويش را 
می دهند. همين امر، فطری بودن توحيد و نفی شرک را نشان می دهد (قطب، ۱۴۱۲ ق، ج ۲، ص. ۱۱۲۴).

«شــکر» در برخي از آيات هم نشــين «عبادت» شده و تجلي آن دانســته شده است (البقره،۱۷۲/۲) 
برخی شکر را معادل عبادت دانسته اند و شکرگزاری را به اين می دانند که به زبان و عمل اظهار کنی که 
اين نعمت ها تنها ازخداســت (طباطبايی، ۱۴۱۷ ق، ج ۱۹، ص. ۱۳۵) و حقيقت شــکر را، اخالص در 

عبوديت می دانند (ص. ۳۶۸).
شکر عبارت است از اينکه شخص به ربوبيت خدا و اينکه تنها معبود و اله است اعتراف کند (ص. 
۸۷). مراد از شاکرين در عبارت؛ «والَتُجد اکثُرُهم شاکرين» همان مخَلصين است؛ يعنی کسانی که برای 

خدا خالص شده باشند (طباطبايی، ۱۴۱۷ ق، ج ۴، ص. ۳۸).
د: رحمت

هدف ديگری که برای آفرينش بشــر تعريف گرديده رحمت اســت (هود، ۱۱۸/۱۱- ۱۱۹) رحمت 
شامل دو مؤلفه رّقت و احسان است که در طبع انسان رقت سپس احسان و در مورد خدا صرفًا احسان 

مطرح است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ ق، ص. ۳۴۷).
از ديگر معانی رحمت، عطوفت (ابن منظور، ۱۴۱۴ق، ج ۱۲، ص. ۲۳۱) رأفت، لطف، رفق و شفقت 
می باشد (مصطفوی، ۱۳۶٠، ج ۴، ص. ۸۹) مصطفوی احسان، انعام و فضل را مصداق رحمت می داند. 
از مهم ترين هم نشينان رحمت، غفران است (االعراف، ۱۵۵/۷، المؤمنون، ۱٠۹/۲۴) هم نشينی غفران 
و رحمت برخی را بر آن داشــته که يکی از معانی رحمت را مغفرت بدانند (طريحی، ۱۳۷۵، ج ۶، ص. 

۹۶، ابن منظور، ۱۴۱۲ ق، ج ۱۲، ص. ۲۳۱). 
رحمت الهی درمغفرت او متمثل است (قطب، ۱۴۱۲، ج ۲، ص. ۱۱٠۱). مغفرت مصداقی از رحمت 
الهی است (الکهف، ۵۸/۱۸). نمود رحمت الهی در مغفرت برخاسته از توبة مومنان و اصالح اعمالشان 

است (االنعام، ۵۴/۶، غافر،۷/۴٠) و (زمخشری، ۱۴٠۷، ج ۲، ص. ۲۹). 
هم نشين ديگر رحمت فضل است. معنای فضل در مورد خداوند عطا و بخشش بسيار زياد و بيش 
از حد الزم و مقرر برای تأمين زندگانی مادی و معنوی است. با توجه به معنای فضل، خير همان فضل 
اســت (مصطفوی، ۱۳۶٠، ج ۹، ص. ۱٠۶) فضل از شاخه های رحمت است (آل عمران/ ۷۳-۷۴) که در 

مصاديق متنوعی تجلی می يابد (البقره، ۱٠۵/۲، يونس، ۱٠/ ۱٠۷).
ر و خير، رحمت و ّسيئه (الروم،۳۶/۳٠)، سوء و رحمت (يوسف، ۵۳/۱۲، االحزاب  از تقابل ميان ضُّ
،۳۳ /۱۷)، هالکــت و رحمــت (الملک، ۲۸/۶۷) تعذيب الهی و رحمت (العنکبوت، ۲۹ /۲۱، االســراء، 
۵۴/۱۷، االحزاب، ۷۳/۳۳) و اختصاص کشف ضر (المؤمنون، ۷۵/۲۳) و ارائة خير و فضل به خداوند و 
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تعبير آن دو به رحمت را می توان تجميع رحمت در دو چيز دانست: «يکی برطرف کردن و کشف هرگونه 
ضرر و زيان و ديگری ارائة خيرات، فضل و آنچه نفع دارد.»

از همين رو هر آنچه موجب رسيدن به سعادت در دنيا و در آخرت و رهايی از عذاب جحيم و فوز 
به ثواب عظيم شود، مانند کتب آسمانی، رحمت شمرده شده است (حسينی شاه عبدالعظيمی، ۱۳۶۳،ج ۸، 

ص. ۴۵۳). 

رابطة غايات خلقت با يكديگر
عمل َحَسن، بر اساس آيات، تعبير ديگري از ايمان و عمل صالح است. شكر و عبادت نيز همين معنا 
را دارند. با اين تفاوت كه شكر از زاوية وظيفة منِعم و منَعم (نعمت دهنده و نعمت داده شده) و عبادت از 
زاوية عبد و معبود (بنده و مولي) به اين موضوع پرداخته اند. بنابراين، اين سه غايت از زوايايي متفاوت 

به مفهومی مشترك پرداخته اند.
اما غايت رحمت با ساير اهداف كامال متفاوت است. رحمت از جانب خداست كه در نتيجة تحقق 

غايت هاي پيشين از جانب انسان، شايستگي دريافت آن به وجود مي آيد. 
3-2: هدايت و غايت تربيت 

کشــف و فهم غايت ارســال رســل و مجاهدت های تربيتی مربيان الهی، اعم از رسوالن، کتاب های 
مقدس و روش های تربيتی بيان شده در آن ها، نظير تبيين و تصريف آيات، قصه گويی و.... همچنين عبادات 

و احکام، و در يک کالم جريان هدايت الهی غايت تربيت دينی را وضوح بيشتری می بخشد.
الف: اهتداء 

اهتداء به معنای هدايت شدن به راه راست يا رشد يافتن است (فيروزآبادی، ۱۴۱۵، ج ۴، ص. ۴۶۷) 
و تفاوتی با هدی از نظر لغوی ندارد؛ اما اهتداء مخصوص انسان است و در مورد اموری که فرد از سر 

اختيار آن را اکتساب کند به کار می رود (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ ق، ص. ۸۳۹). 
خداوند متعال هدف هدايت خويش را مهتدی شدن انسان می داند و تنها اهتدايی را معتبر می داند 

که به واسطة هدايت او به دست آمده باشد.

اهتداء → (اتباع + ايمان و اتخاذ ولی الهی)

ضاللت → (اتباع + ايمان و اتخاذ اولياء من دون اهللا)

هدايت الهی
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اهتداء، هم نشين «صراط َسوّی» شده و رهروان آن، مهتد دانسته شده اند: (يونس، ۱۳۵/۱٠) «سوی» 
به معنای دوری از افراط و تفريط در اندازه و کيفيت می باشــد و با تمام، راســت و مســتقيم، يکی است 
(راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ ق، ص. ۴۳۹) صراط ســوی؛ صراط مســتقيم، (طباطبايي، ۱۴۱۷ ق، ج ۱۴، ص. 

۲۴۱) و نيز توحيد و عبادت خدای يگانه، (سبزواری نجفی، ۱۴۱۹، ج ۴، ص. ۳۹۴) است.
از هم نشــين های اهتداء، که نقش زمينه ســازی آن را دارد، علم است (سبأ، ۳۴/ ۵٠) علم، حق است. 
حق وقتی از هر جهت حق باشد، در رساندن به واقع از هيچ جهتی خطا نمی کند و اگر نه از همان جهت 
که خطا کند باطل خواهد بود. پس وحی که [همان علم] الهی است منجر به هدايت می شود (طباطبايي، 

۱۴۱۷ ق، ج ۱۶، ص. ۳۸۹). 
در پذيرش هدايت و زياد شــدن اهتداء (محمد، ۱۷/۴۷) ســه مؤلفه تأثير اساســی دارد. ۱. علم. ۲. 
انديشــه ورزی. ۳. التزام با عمل.عالمه طباطبايی زياد شــدن هدايت را مربــوط به تکميل در ناحية علم 
می دانــد و تقــوی را مربوط به ناحية عمل (طباطبايــی. ج ۱۴، ص. ۲۳۶). علم و التزام به عمل هر دو از 
اموری اســت که شــدت و زيادت و نقصان می پذيرد (البقره، ۲/ ۲۴۷، طه،۲٠/ ۱۱۴) هدايت که از آن دو 
تأليف  شده قابل زيادت و نقصان و شدت و ضعف است (طباطبايي، ۱۴۱۷ ق، ج ۱۸، ص. ۲۶٠). مراد 

از اهتداء ايمان و زياد شدن آن زياد شدن درجة ايمان است (طباطبايي، ۱۴۱۷ ق، ج ۱۸، ص. ۲۳۶). 
 اولين گام در هدايت، دادن يا آموزش علم به مخاطب است (التوبه، ۹/ ۶) و اگر علمی نباشد اهتداء 
محقق نمی گردد؛ از همين رو کسانی را که با تقليد از آباء غيرعالم خود، نمود کامل تبعيت جاهل از جاهل 

را به نمايش گذاشته اند، توبيخ می کند (المائده، ۵/ ۱٠۴).
البته علم به تنهايی برای هدايت کافی نيســت بلکه بايد در آن انديشــه شــود و با تفکر پذيرفته شود 

(العنکبوت، ۶۳/۲۹).
از ديگر مفاهيم مهم هم نشين هدايت «رشد» است. رشد به «نقيض َغّی» (ابن منظور، ۱۴۱۴ ق، ج 
۳، ص. ۱۷۵) خــالف غّی (راغب اصفهاني، ۱۴۱۲ ق، ص. ۳۵۴) و اهتداء به خير و صالح (مصطفوي، 
۱۳۶٠،ج ۴، ص. ۱۴٠) معنا شده است. برخی داللت اين ريشه را استقامت و راستی راه دانسته و از همين 

رو مقاصد راه ها را، مراشد گفته اند (ابن فارس، ۱۴۱٠، ج ۲، ص. ۳۹۸).
اين واژه در قرآن تنها در حوزة عقالنی و معنوی انســان (النســاء، ۴/ ۶) به کار رفته است (البقره، ۲/ 
۲۵۶). بيشــترين هم نشــينی رشد با هدايت، ايمان و سبيل است. رشد با هدايت، ايمان، راه (درست) در 
يک حوزه و در مقابل غّی، کفر و راه انحرافی قرار داد. غی از راه راســت به دور افتادن و منحرف شــدن 

است (ابن ُدريد، ۱۹۸۷، ج ۱، ص. ۱۶٠). 
ْشِد َفآَمنَّا ِبِه َو َلْن ُنْشِرَك  بين هدايت و مفهوم رشد ارتباط معنايی نزديک وجود دارد. «َيْهدي إَِلى الرُّ

ِبَربِّنا َأَحدًا » (الجن، ۷۲/ ۲) (زمخشری، ۱۴٠۷ ق، ج ۴، ص. ۶۲۳). 
«هدايت به رشــد»، هدايت به حق و صواب تفســير شده است (فخررازی، ۱۴۲٠، ج. ۱۵، ص. ۴). 
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ميان هدايت و سبيل رشاد نيز ارتباط معنايی نزديکی وجود دارد. سبيل رشد، سبيل هدايت، دين حق و 
صواب در علم و عمل اســت. سبيلی است که سلوک در آن آدمی را به حق می رساند (طباطبايی، ۱۴۱۷ 
ق، ج. ۱۷، ص. ۳۵۱). ســبيل رشاد، در مقابل ســبيل غی قرار دارد (االعراف، ۷/ ۱۴۶). در برخی آيات، 
رشد در مقابل ضرر قرار دارد (الجن،۲۱/۷۲) تعبير از غی به ضرر، از باب تعبير به مسبب از سبب است 

(طباطبايي، ۱۴۱۷ ق، ج. ۲، ص. ۵۱).
رشد و ايمان، غی و کفر، از نظر بافتار هم معنا گرديده اند: (البقره ۲/ ۲۵۶) (ايزوتسو، ۱۳۷۸، ص. ۳۹۶) 

قد تبين الرشد من الغی يعنی قد تميزَّ االيمان من الکفر (زمخشري، ۱۴٠۷ ق، ج ۱، ص. ۳٠۳). 
ايمان و اهتداء جانشين يکديگر شده اند. ايمان آوری، تعبير ديگری از اهتداء است (البقره، ۲/ ۱۳۷، 

الکهف، ۱۸/ ۱۳).
 نزديک ترين معنايی که از ايمان در اين آيات به ذهن متبادر می شود هدايت است (هم معنايی هدايت 

و ايمان) (ابن کثير، ۱۴۱۹، ج ۵، ص. ۱۲۷). 
در برخی از آيات واژة ايمان با همة مشــخصات و الزامات عملي و اعتقادي با ويژگی های مهتدين 

برابر است و در مقابل مشرکين قرار دارد (التوبه، ۱۷/۹-۱۸) و (ايزوتسو، ۱۳۸۸، ص. ۳۹۴). 
ب: فالح

فالح در يازده آيه  با تعبير «لعلکم تفلحون»، هدف اوامر، نواهی، اعمال و اذکار بيان گرديده اســت 
(الحج،۲۲/ ۷۷، االنفال، ۸/ ۴۵، المائده، ۵/ ۱٠٠).

«الفلح» به معنای شــکافتن و قطع کردن چيزی اســت (راغب اصفهاني، ۱۴۱۲ ق، ص. ۶۴۴). فوز، 
نجــات و بقــاء در خير (فراهيدی، ۱۴٠۹ق، ج ۳، ص. ۲۳۳؛ ابــن منظور، ۱۴۱۴ ق، ج ۲، ص. ۵۴۷) غلبة 
پيروزمندانه بر مشکالت و رسيدن به هدف (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ ق) الفوز بامانيهم والظفر بمطلوبهم 
مــن الخــالص من عذاب اهللا و البقاء علی دوام رحمه لهم (طريحي، ۱۳۷۵، ج ۲، ص. ۴٠٠) و نجات از 
ُشرور و رسيدن (به دست آوردن) خير و صالح (مصطفوي، ۱۳۶٠،ج ۹، ص. ۱۳۳) از ديگر معانی فالح 

ذکر شده است. 
فالح با روی آوردن به خيرات و دوری از شرور حاصل می شود و اين جز از طريق شناخت خير و 
شر، امکان پذير نيست. فالح به معنای رسيدن به وضعيت مطلوب و بقاء در آن است. بقاء در تبيين فالح 
در تفاسير نقش ويژه ای دارد (ابوالفتوح رازی، ۱۴٠۸ ق، ج ۱۳، ص. ۱۶۳؛ طبرسی، ۱۳۷۷، ج۱، ص. ۸۸؛ 

زمخشری، ۱۴٠۷ ق، ج۳، ص. ۱۷۴، سمرقندی، بی تا، ج۱، ص. ۲۴). 
اين هدف اغلب با عوامل و موانع دســتيابی به آن، هم نشــين شده اســت. در اين ميان ايمان و تقوا 
از نمود بيشــتری برخوردار است (البقره،۱۸۹/۲) ساير عوامل را می توان مصاديق تقوا دانست (المائده، 
۵/ ۹٠- ۹۱، ۱٠٠؛ آل عمــران،۳/ ۲٠٠، المائده،۵/ ۳۵، االعراف، ۶۹/۷). اغلب، موانع هم نشــين فالح در 
حوزة کفر و تکذيب قرار دارند (يوســف، ۱۲/ ۲۲ االنعــام، ۶/ ۲۲و ۱۳۴، يونس، ۱٠/ ۱۷،القصص، ۲۸/ 
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۸۲- المؤمنون، ۲۳ / ۱۱۷). 
 فالح ايجاِد تغييِر (تقويت يا تقليل) ويژگی ها و اســتعدادهای مطلوب در انســان (شناخت، گرايش 
و عمل)، نيست، بلکه جايگاه، نتيجه  يا پاداشی است که، پس ازآن ها، اميد رسيدن به آن در جهان ديگر 
وجود دارد (االنعام، ۶/ ۱۳۵التوبه، ۹/ ۸۸-۸۹ ؛ يوسف، ۱۲/ ۲۳، التغاين، ۶۴/ ۱۶-۱۵، المجادله، ۵۸/ ۲۳) 
تقابل فالح با عذاب يوم القيامه و عذاب اليم (المائده، ۵/ ۲۵-۳۶، االنعام، ۶/ ۱۳۵) و تساوی عدم فالح 
با « العذاب الشديد» (يونس، ۱٠/ ۶۹-۷٠) و تفسير فالح به رسيدن به دار آخرت، از ديگر مؤيدات است 

(القصص،۲۸/ ۸۳-۸۲). 
ج: فوز

در تبيين چيستی هر يک از مفاهيم فوز و فالح، از ديگری استفاده شده است (ابوحيان اندلسی،۱۴۲٠ 
ق، ج ۳، ص. ۳۴٠ و ج ۴، ص. ۲۴۲؛ طباطبايي، ۱۴۱۷ ق، ج ۱۱، ص. ۳۷۳). 

برخی فوز را مرتبه ای بعد از فالح، (مصطفوي، ۱۳۶٠،ج ۹، ص. ۱۵۵) برخی فالح عظيم، (طبرسی، 
۱۳۷۷، ج ۵، ص. ۱۸۴) و برخی فالح ظاهر (طباطبايي، ۱۴۱۷ ق، ج ۱۸، ص. ۱۸۳) می دانند. 

فوز، ظفر به خير و نجات از شر (فراهيدي، ۱۴٠۹ ق، ج ۷، ص. ۳۸۹). نائل شدن به خير و مطلوبی که 
سالمت و امنيت را به همراه دارد (ابن منظور، ۱۴۱۴ ق،ج ۵، ص. ۳۹۲). دادن و رسيدن به خير و ورود 
به بهشت و متنعم شدن به نعمت های آن (راغب اصفهاني، ۱۴۱۲ ق، ص. ۶۴۷)، ظفر و فالح (طبرسي، 
۱۳۷۲،ج ۵، ص. ۱۸۴)، بقاء (طالقاني، ۱۳۶۲، ج ۵، ص. ۴۳۲)، فضل (دروزه، ۱۳۸۳ ق، ج ۴، ص. ۵۵۵)، 
ربح کثير (حجازی، ۱۴۱۳ ق، ج ۳، ص. ۶۷٠)، نجات و خالص شدن از شر و حصول خير (طباطبايی. 

ج ۲٠، ص. ۱۸۵)، و مقام محمود (زمخشری، ۱۴٠۷ ق، ج ۳، ص. ۵۳) دانسته شده است. 
 «نجات و ظفر» و «شر و خير» در تحليْل فوْز محور می باشند. فوز، نجات از شر (مقدمه) و ظفر به 

خير است. نجات و ظفر از آثار و لوازم فوز است (مصطفوي، ۱۳۶٠،ج ۹، ص. ۱۵۵). 
هم نشين های فوز داللت بر آن دارد که فوز از درجات و مقام های بهشتی، (التوبه، ۹/ ۲٠، آل عمران، 
۳/ ۱۸۵، التغابن، ۶۴/ ۹، المائده، ۵/ ۱۱۹، طه/ ۱۹) اجر، (آل عمران، ۳/ ۱۸۵) جزأ، (المؤمنون، ۲۳/ ۱۱۱) 
و وعده ای، (التوبه، ۹/ ۷۲ و ۱۱۱) از رحمت الهی است (االنعام، ۶/ ۱۶. غافر، ۴٠/ ۹. الجاثيه، ۴۵/ ۳٠) و 
در کفران گناهان و سيئات (الفتح، ۴۸/ ۵، التغابن، ۶۴/ ۹) وقايت از بدی ها و عذاب (غافر، ۹/۴٠، الدخان، 
۴۴/ ۵۶، االنعام، ۱۶/۶)، خروج از آتش (آل عمران، ۳/ ۱۸۵)، ورود به جنات خالد (النساء، ۴/ ۱۳، التوبه، 
۹/ ۷۲، ۸۹ و۱٠٠، الحديد، ۵۷ /۱۲) به همراه رضوان الهی (التوبه، ۹/ ۷۲ و۱٠٠) و ساير نعمت ها (الصف، 

۶۱ / ۱۲) ظهور می يابد. 
کسانی مشمول اين رحمت می گردند که در دنيا اهل ايمان و عمل صالح (الجاثيه، ۴۵/ ۳٠، التغابن، ۶۴/ 
۹)، تقوا (النبأ، ۷۸/ ۳۱، النور، ۲۴/ ۵۲، الزمر، ۳۹/ ۶۱)، اطاعت از خدا و رسولش (النور، ۲۴/ ۵۲، االحزاب، 
۳۳/ ۷۱، النساء، ۴/ ۱۳)، اخالص (الصافات، ۳۷/ ۴٠)، صدق (المائده،۵/ ۱۱۹) و خشيت باشند (نور / ۵۲). 
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رابطة غايت هاي خلقت و هدايت
هم نشين ها، جانشين ها و مقابل هاي اهتداء، همه حاکی از تمركز اين مفهوم بر «ايمان و عمل صالح» 
اســت؛ از اين رو با غايت هاي «احســن عمالًًً »، «شكر» و «عبادت» مشترك است با اين تفاوت كه در 
اهتداء، از اســتعارة «راه» براي تبيين اين مهم اســتفاده شده است. آن كس كه ايمان بياورد و عمل صالح 

انجام دهد راه يافته است .
«فوز» و «فالح» از آن جهت با غايت «رحمت» ارتباط دارند كه تجلی آن مي باشند. رحمت الهی، 
مقام، نتيجه و پاداش اخروی تحقق «ايمان و عمل صالح » است. فوز زمانی مطرح می شود که در يک سو 
خطر هالکت و در سوی ديگر آرامش، بقاء و ابديت باشد، و زمانی تحقق می يابد که از جانب اهوال و 
عذاب رهايی حاصل و دخول در «رحمت» انجام شود. اما در فالح در يک سو رفتارها و اعمال مطلوب 
قــرار دارد که البته برای انجامش بايد مشــکالتی (نه خطــر) را تحمل و آن رفتارها را، که مطلوب مولی 

است، امتثال کرد تا به سوی ديگر که «رحمت های الهی» است دست يافت. 

4. اهداف واسطه اى
اهداف واســطه ای دو گونه اند: اهدافی که مقدمة وصول به غايت و واســطه در فرايند تربيت هستند 
(نه جزئی از غايت). اين اهداف را می توان اهداف ابزاری و آلی نام نهاد و اهدافی که جزء و بخشی از 

غايت را تحقق می بخشند. از مجموع اين گونه اهداف، غايت تربيت شکل می گيرد.
4-1: ايمان 

غايــت پرکاربردترين فعل تربيتی قــرآن؛ هدايت (الحجرات، ۴۹/ ۱۷)، دعوت (الشــعراء، ۲۶/ ۳۹. 
الحديد، ۵۷/ ۸)، سنت ابتال امتحان و آزمون (العنکبوت، ۲۹/ ۲- ۳و ۱۱، آل عمران، ۳/ ۱۵۴،۱۴٠، ۱۶۶-

۱۶۷، الممتحنه، ۶٠/ ۱٠)، سؤال از صدق صادقين (االحزاب، ۳۳/ ۲۳-۲۴، التوبه، ۹/ ۴۵)  و مؤاخذة الهی 
(المائده، ۵/ ۸۹، البقره، ۲/ ۲۲۵) بر محور ايمان تمرکز دارد. 

ايمان عالوه بر متعلقات فراوان، قابليت تشديد، تضعيف و تثبيت شدن را دارد. اين مهم از همنشينی 
آن با افعال از ريشــة زيد- زاد (التوبه، ۹/ ۱۲۴، ااالحــزاب، ۳۳/ ۲۲، االنفال، ۲/۸)، ردد (البقره، ۱٠۸/۲- 
۱٠۹)، زاغ (الصــف، ۵/۶۱) و ثبــت (النحل، ۱۶/ ۱٠۲) درک می شــود. ازدياد و نقصان معانی متضايفی 
هســتند که در کنار يکديگر معنا می يابند. ايمان معنايی افزايش پذير و نقصان پذير اســت. پس ايمان امر 

ثابتی نيست. 
 هم نشينی «ايمان» و «اسالم» حاکی از تفاوت اين مفاهيم است. در پاره ای از آيات، اسالم رتبه ای 
نازل تر از ايمان دارد (الحجرات، ۴۹/ ۱۴- ۱۷) در اين موارد اسالم، تسليم ظاهری است. اسالم به معنی 

گردن نهادن به جريان غالب جامعه و به عبارتی يک پذيرش اجتماعی است. 
 در پاره ای ديگر از آيات، اســالم،  تســليم محض در برابر خداوند است. و اهل ايمان برای وصول 
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به اين مقام ترغيب شده اند (البقره،۲ / ۲٠۸) رتبه های متعالی ايمان، رتبة تسليم است (المائده، ۵/ ۱۱۱).
قرآن کريم در عمل ايمان آوردن بر انديشه ورزی و حضور عنصر فکر (ُلّب) تأکيد می نمايد (الطالق، 
۶۵/ ۱٠)، و (االعــراف، ۷/ ۱٠۱). پذيرش نقش بّينات نيز بر ايمان مبتنی بر دليل و شــاهد بر عقل مندی 
و برهان پذيری ايمان صحه می گذارد. به يقين اهل ايمان انديشــه  ورزند و آنکه ايمان نمی آورد انديشــه 
نمی کند (يونس،۱٠/ ۹۹ - ۱٠٠). بی توجهی به انديشه ورزی، عدم ايمان و عاقبت سوء را به همراه دارد 

(الملک، ۶۷/۱٠). 
پاية ديگر ايمان، علم است. تنها کسانی به کتاب الهی (اعم از محکم و متشابه) ايمان می آورند که در 
علم رسوخ داشته باشند. ايمانی برآمده از آگاهی (آل عمران، ۳/ ۷). قرآن کريم با نفی سفاهت از مؤمنان، 
کافران را سفيه می نامد. اين نامگذاری به حرکت و انتخاب آگاهانه  و عالمانة مؤمنين اشاره دارد. اين واژه  
با فقدان علم و معرفت مقارنت دارد (البقره، ۲/ ۱۲). ايمان مبتنی بر علم در بيان های متفاوتی آمده است. 

در برخی آيات ميان آيات و مجاری شناخت ارتباط برقرار کرده است (المائده، ۵/ ۸۳). 
عــدم کاربــرد اين ابزارها يعنی توقف فرايند توليد علم، عدم توفيق در ايمان و اســتمرار حرکت در 
ضاللت و گمراهی است (االعراف، ۷/ ۱۷۹). از جملة عوامل عدم ايمان کافران، نارسايی و ناکافی بودن 
علم آن هاســت (الروم، ۳٠/ ۷) كفر و نفاق باديه نشــينان نيز به خاطر دوريشان از تمدن و محروميتشان از 

بركات انسانيت از قبيل علم شديدتر است (التوبه، ۹/ ۹۷) و (طباطبايي، ۱۴۱۷ ق، ج ۹، ص. ۳۷۱).
پربســامدترين هم نشين ايمان «عمل صالح» است (النســاء، ۴/ ۱۲۴). به عمل صالحی پاداش تعلق 

می گيرد که در زمينة ايمانی واقع شده باشد. 
هم نشينی ايمان و تقوا نيز تبيين ديگری از تأييد تفاوت «عمل صالح»  و«ايمان» را فراهم می سازد. 
انجام «عمل صالح» ســبب تقوای قلب اســت و تقوای قلب عمل صالح را در پی دارد. تقوا مؤلفه ای از 
مؤلفه های ايمان نيست. هر يک از اين دو انگيزه و اقدام جداگانه ای می طلبد (البقره، ۲/ ۱٠۳، آل عمران، 

۳/ ۱٠۲ و ۱۳٠). 
4-2: رعايت حدود الهي

اين هدف در قالب مفاهيم تقوا، عمل صالح و ... ارائه شده است با محوريت تقوا اين هدف تبيين 
مي گردد.

هدف از تبيين آيات (البقره، ۲/ ۱۸۷)، ذکر (االنعام، ۶/ ۶۹)، انذار(االنعام، ۶/ ۵۱)، وحی و نزول قرآن 
کريم (الزمر، ۳۹/ ۲۸)، عبادت (البقره، ۲/ ۲۱)، وعظ (االعراف، ۷/ ۱۶۴)، احکام و افعال دينی (البقره، ۲/ 

۱۸۳ و ...)، تقوا است.
از سوی ديگر برای دستيابی به مراحل و مراتب باالتر، يعنی مقام «شکرگزاری»، «دريافت رحمت 

الهی» و «فالح » تقوا ضرورت دارد (آل عمران، ۳/ ۱۲۳، الحجرات، ۴۹/ ۱٠، البقره، ۲/ ۱۸۹). 
 تقوا به معنای حفظ کردن و نگاه داشــتن خود از بدی و گزند اســت. به ســبب مالزمت ميان تقوا و 
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خوف، اين واژه را خوف نيز معنا کرده اند (راغب اصفهاني، ۱۴۱۲ ق، ص. ۸۸۱). 
تقوا در دورة جاهليت، لزومًا معنای دينی يا اخالقی نداشــته اســت، و در زمينة عرفی زمانی که ميان 
خود و چيزی که از آن ترس وجود دارد، حايل و مانعی مادی قرار دهند تا از گزند آن حفظ شوند تقوا 
اطالق شــده است (ايزوتســو، ۱۳۸۸، ص. ۳٠۵). در روز قيامت انســان گناهکار برای حفظ خود، بايد 
چهره اش را که شريف ترين عضو اوست حايل ميان خود و آتش کند (فخررازی، ۱۴۲٠ ق، ج ۲۶، ص. 

 .(۴۴۸
توجه به اوامر و نواهی الهی يا همان حرمات اهللا و تعظيم شــعائر الهی از تقوای قلوب است (حج، 
۲۲/ ۳۲). حقيقت تقوی، امری معنوی و قائم به دل است. تقوی در اينجا قائم به اعمالی که از حرکات و 

سکنات بدنی است، نمی باشد (طباطبايي، ۱۴۱۷ ق، ج ۱۴، ص. ۳۷۴). 
اين تقوا، از تقوايی که به نفوس الهام شده (الشمس،۸/۹۱) متفاوت است. در الهام، آگاهی يا علم از 
چيزی در دل آدمی می افتد. خداوند در الهام به انسان ها نشان داده است که تقوا چگونه اعمالی و فجور 

چگونه اعمالی است (ج ۲٠، ص. ۲۹۸). 
اين تقوا از جنس علم و آگاهی و عام اســت. اما تقوای قلب، خاص اســت و از مقاماتی اســت که 

در آن محقق می گردد و محرک ارادة انسان به امتثال اوامر و نواهی خداوند است (الحجرات، ۴۹/ ۳).

رابطة تقوا و عمل صالح
تقوا عالوه بر قلب، در آيات بســياری با امر به طاعت و نهی از معصيت در آيات بســياری هم نشين 
شــده اســت (البقره، ۲/ ۱۸۷) عالمه طباطبايی ذيل آية دوم ســورة مائده، تقوا را به مراقبت از امر و نهی 
خداوند (طباطبايی، ج ۵، ص. ۱۶۳) و عمل به طاعت و ترک معصيت (ج ۱۹، ص. ۲۱۸) معنا کرده است. 
در اين معنا، متقی کســی اســت که اعمال صالح خود را سپر عذاب الهی قرار دهد (طبرسي، ۱۳۷۲، 
ج ۱: ص۱۱۹). با اين تفســير می توان آياتی را که در آن ها حدود الهی هم نشــين تقوا شده اند، تبيين کرد 
(الروم،۳٠/ ۳۱، البقره، ۲/ ۱۸۳ و ۱۸۷، االعراف، ۷/ ۱۵۶و...) اين تقوا، ريشه در ايمان زنده و فعال دارد و 
از لوازم ايمان است. هرگاه الف (ايمان) وجود داشته باشد، ب (تقوا) نيز وجود خواهد داشت (المائده، 

۵/ ۵۷) (ايزوتسو، ۱۳۸۸، ص. ۳۹۸). 
در آيات ديگری، مؤمنين به تقوا ترغيب شده اند (البقره، ۲/ ۱٠۳، البقره، ۲/ ۲۷۱، آل عمران، ۳/ ۱٠۲). 
جدا بودن تقوا از ايمان به اين معناست که ممکن است کسی ايمان آورده باشد ولی در مواردی مرتکب 
خالف و لغزش شود و عمل صالح را ترک کند. «مؤمن رباخوار» و «مؤمن متقی» تعابير صحيحی هستند. 
تعبيری که در آن تقوا مقدم بر ايمان واقع شده نيز، مربوط به اهل ايمان است (المائده، ۵/ ۹۳) يعنی 
اگر کســانی که ايمان آورده اند، تقوا پيشــه کنند و به يکايک احکام الهی ايمان بورزند، بر ايشان حرجی 

نيست (طباطبايی، ج ۶، صص. ۱۲۷- ۱۲۸).
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 رابطة تقوا و عبادت
درهم تنيدگی و آميختگی عبادت و تقوا، برخی را بر آن داشته که بگويند نمی توان رابطة تقدم و تأخر 

بين آن ها برقرار کرد و يکی را مقدمه و ديگری را نتيجه دانست (علم الهدی، ۱۳۸۴، ص. ۱۵۶). 
 برخــی آيــات تقوا را غايت، و عبادت را واســطه  (البقره، ۲/ ۲۱) و برخــی ديگر، عبادت را غايت 
می دانند (الذاريات، ۵۱/ ۵۶). عالمه جوادی آملی در اين باب می فرمايد: «تقوا هدف عبادت اســت، نه 
هدف خلقت، مگر با واسطه يعنی هدف خلقت عبادت است و هدف عبادت، تقوا» (جوادی آملی، ۱۳۷۸، 

ج ۲، ص. ۳۶۹). 
نزديکی تعبير «َلَعلَُّكْم َتتَُّقون» با تعبير «َخَلَقُكْم » دليلی برای اين برداشت است که تقوا هدف خلقت 
اســت. در حالی که سياق آيه، دعوت به عبادت را نشــان می دهد. تعبيرات «خلقکم» و «لعلکم تتقون» 
برهانی برای اين دعوت است که ارائه شده است. مالحظة مجموع دو دليل اين نتيجة کلی را می دهد که 

تقوا هدف و علت غايی عبادت و عبادت هدف خلقت است (خمينی، ۱۳۷۷، ص. ۲۱۳).
معانی تقوا در قرآن نشان می دهد که تقوا با حفظ معنی اساسی خود يعنی حايل نمودن چيزی ميان 
خود وآنچه از آن می ترسند، در دو معناست: ۱. رعايت حدود الهی يا همان عمل به طاعت و اجتناب از 

معصيت (انجام عمل صالح)؛ ۲. يک نوع حالت قلبی و ملکة نفسانی. 
عمل به طاعت و اجتناب از معصيت (نوع اول) شــرط الزم برای رسيدن به تقوا (نوع دوم) است و 
اين خود عامل تقويت و تکرار تقوای نوع اول اســت. تقوای اول از عذاب الهی و تقوای دوم، از عدم 

امتثال اوامر الهی مانع می شود. 
عبادت خدا به معنای انجام اعمال و اذکار، همان رعايت حدود الهی اســت که با آن به تقوای نوع 
دوم می رسيم. به عبارت ديگر تقوا هدف و غايِت عبادت محسوب می شود و رسيدن به اين درجه از تقوا 

انسان را در عبادت بيشتر و خالصانه تر و کامل تر ياری می رساند. 
تقوای نوع اول انسان را از اهوال دنيا و آخرت همچون سپری حفظ می کند و از همين رو نسبت به 
اموری که در آخرت به متقی داده می شود يا از او دور می گردد مقدمه واقع شده است (االعراف، ۷/ ۳۵، 
الزمر، ۳۹/ ۲٠ و ۷۳، الرعد، ۱۳/ ۳۵؛ يوسف، ۱۲/ ۱٠۹؛ آل عمران، ۳/ ۱۹۸؛ يس، ۳۶/ ۴۵؛ آل عمران، ۳ / 

۷۶؛ االنعام، ۶/ ۱۵۵). 
تقوای نوع اول که در عبادات تجلی می يابد، هدف خلقت است و تقوای نوع دوم هدف عبادت. 

عالمه طباطبايی ذيل آية دوم و سوم سورة نوح دعوت به رعايت تقوا را دعوت به اجتناب از شرک و 
پايين تر از آن، (طباطبايي، ۱۴۱۷ ق، ج ۲٠، ص. ۱۶۳) و به عبارت ديگر عبادت خالصانة خداوند می داند. 
بنابراين تقوا در اينجا همان عبادت خالصانه است که هدف خلقت می باشد (طبرسی، ج ۱، ص. ۱۵۴). 

به بيان ديگر «َلَعلَُّكْم َتتَُّقون» و «َخَلَقُكْم»هر يک دليل مستقلی برای لزوم عبادت است، با اين تفاوت 
که يکی از راه مبدأ فاعلی است و ديگری از راه مبدأ غايی (جوادی آملی، ۱۳۷۹) 
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4-3: انديشه ورزى 
» با تفكر، تذكر و.. تأكيد شــده اســت. تبيين ايــن مفاهيم جايگاه هدف  ايــن هدف با تركيب «َلعلَّ

انديشه ورزی در قاموس اهداف تربيت دينی را مشخص می سازد. 
تفکر: تفکر از مادة «فکر»، مقلوب «فرک» (راغب اصفهاني، ۱۴۱۲ ق، ص. ۶۴۳) به معنای جداسازی 
و فحص امور برای دستيابی به حقيقت آن هاست. مهم ترين هم نشين تفکر، لفظ های «آيه» و «آيات» و 
معانی آيه يا آيات است. معانی آيات هم نشين شده با تفکر عبارت اند از ۱. آيات تکوينی و مصاديق آن 
(الجاثيه، ۴۵/ ۱۳، الروم، ۳٠/ ۲۱، النحل، ۱۶/ ۱۱)؛ ۲. آيات تشريعی و مصاديق آن (النحل، ۱۶/ ۴۴)؛ ۳. 

آيه به معنای عام (نشانه، ظاهر، مثل) (البقره، ۲/ ۲۶۶ و ۲۷۴، الحشر، ۵۹/ ۲۱، االعراف، ۷/ ۱۷۶). 
خداوند برای برقراری ارتباط دوطرفه با نوع بشر، نشانه هايی (آيات) می فرستد. عکس العمل انسان 
در مقابل آيات دوگونه می تواند باشــد: اســتقاللی و طريقی؛ درســت مانند عکس العمل در مقابل عالئم 

راهنمايی و رانندگی. 
عکس العملی که خدا در مقابل نزول آيات انتظار دارد، نگاه طريقی به آن هاست، يعنی رسيدن از دال 

به مدلول و از ظاهر به باطن يا از مثل به ممثل. 
چنانچه نگاه طريقی به آيات شــود، نتيجه آن می تواند «ايمان به آيات» باشــد. بين واژه های مثبت 
هم نشين آيات، ايمان با ۳۱ بار بيشترين کاربرد را دارد. اما اگر اين عکس العمل، استقاللی باشد به تکذيب 
و تکفير آيات منجر می شود. در بين واژه های منفی، تکذيب با ۴۲ و تکفير با ۱۷ کاربرد بيشترين هم نشينی 

را با آيات دارند. 
بنابراين تفکر همان ارتباط برقرار کردن بين دال هاســت. مداليل آيات تکوينی، معاد (آل عمران، ۳/ 
۱۹۱) توحيد، به ويژه توحيد ربوبی، (الرعد، ۱۳/ ۳، النحل، ۱۶ /۱۱) حقانيت رسالت پيامبر، (النحل، ۱۶/ 

۴۴) و ... می باشد.
 عقل ورزی (تعقل): کاربرد اسمی و اسم مصدری از ريشه عقل در قرآن کريم وجود ندارد (عبدالباقی، 

همان، ص۴۷٠- ۴۷۱) لذا از «عقل ورزيدن» به جای مفهوم «تعقل» استفاده کرده ايم. 
«عقل ورزی» و «تفکر» به صورت متوالی در پايان تعدادی از آيات جانشين يکديگر شده اند (الرعد، 
۳/۱۳ - ۴، النحل،/ ۱۱- ۱۲ و ۶۷- ۶۸) اين جانشينی در حالی است که هم نشين آيات می باشند. جانشينی 
تفکــر و عقل ورزی در آيات ۲۱ حشــر، و ۴۳ عنکبوت همراه  با مثل نيز ديده می شــود. عالوه بر آن در 
ساختارهای مشابهی همچون، «ان فی ذلک اليات (آليه) لقوم (يتفکرون- يعقلون)» و «کذلک يبين اهللا 
االيات لعلکم تتفکرون» که باز هم هم نشين آيات می باشند ديده می شود. مهم ترين هم نشين عقل آيه و 

آيات می باشند. بنابراين رابطة داّل و مدلول در اينجا نيز حاکم است. 
فقه، هم جانشين عقل ورزی شده و هم در ساختاری مشابه ساختاِر استفاده از تفکر به کار رفته است. 
«عقل ورزی» و «فقاهت» يا تفّقه به قلب منتسب هستند. «طبع قلوب» سبب می گردد که فرد «اليعقل» 
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يا «اليفقه» شود (المنافقون، ۶۳/ ۳، التوبه، ۹/ ۸۷). 
از ديگر مؤيدات برای برقراری اين تســاوی جانشــينی «يعقلون» و «يفقهون» در ساختاری مشابه 

است (الحج، ۲۲/ ۴۶ ، االعراف، ۷/ ۱۷۹). 
به نظر می رســد که ســمع و بصر و فؤاد اصالتًا ابزار کســب علم (النحل، ۱۶/ ۷۸) هستند و چون علم 
مقدمه ای برای عقل ورزی است به عنوان ابزار عقل ورزی هم به کار رفته اند (البقره، ۲/ ۱۷۱ و الحج، ۲۲/ ۴۶).

در واقع عقل ورزی بدون علم و آگاهی ممکن نيست (العنکبوت، ۲۹/ ۴۳) اهل کتاب با «افالتعقلون» 
توبيخ شده اند. زيرا مّحاجة آنان دربارة حضرت ابراهيم (ع) بدون علم بوده است (آل عمران، ۳/ ۶۶). 

با همين اســتدالل جانشــينی «اليعقلون» و «اليعلمون» در آيات توجيه می شــود (البقره، ۲/ ۱۷٠، 
المائده، ۵/ ۱٠۴. العنکبوت، ۲۹/ ۶۳ و لقمان، ۳۱/ ۲۵). 

می توان کسی را که «اليعلم» است «اليعقل» هم ناميد و نمودار زير را در سير تربيت ترسيم کرد. 
 اهتداء → علم → عقل ورزي → علم 

تذکر: «تذکر»، به اّتعاظ (طبرسی، ۱۳۷۷، ج ۲، ص. ۵۶۱؛ ميبدی،۱۳۷۱، ج ۳، ص. ۵۳۴)، 
انديشــيدن و پند گرفتن (ســورآبادی، ۱۳۸٠، ج ۱، ص. ۷۲۳)، تفکر (ســبزواری نجفی، 
۱۴۱۹، ج ۳، ص. ۱۳۱) و عبرت گرفتن بعد از تفکر (ج ۱، ص. ۱۶۲) معنا شده است. 

 از پربســامدترين مفاهيمی که با تذکر هم نشــين شــده ، مفهوم آيات اســت. از اين حيث با تفکر و 
عقل ورزی ارتباط معنايی دارد. مفهوم آيه و مصاديق آياتی که در حوزة تذکر آمده از لحاظ تنوع، دسته بندی 

و مدلول ها با آنچه پيرامون تفکر و تعقل آمده کامًال منطبق است. 
دومين هم نشين مهم تذکر «اولوااللباب» است. از ۱۶ کاربرد عبارت «اولوااللباب» در قرآن کريم، ۱٠ 
مورد با ذکر و مشتقات آن هم نشينند و در ۹ مورد از آن ها «ذکر و تذکر» منحصر به اولوااللباب می باشد. 
تنها کسانی می توانند «متذکر» شوند که صاحب «لب» باشند (البقره، ۲/ ۲۶۹، الرعد، ۱۳/ ۱۹، الزمر، ۳۹/ 

۲۱). حکمت متوقف بر تذکر است و تذکر هم متوقف است بر عقل (البقره، ۲/ ۲۹۶).
کلمة لب در قرآن کريم به معنای عقل استعمال شده و عقل به آن معنايی که امروز معروف شده يکی 

از اسماء مستحدثه است (طباطبايي، ۱۴۱۷ ق، ج ۲، ص. ۳۹۶). 
 عقل را به اين اعتبار لب می گويند که نســبت آن به انســان، همانند نســبت مغز به پوستة گردوست 

(فراهيدي، ۱۴٠۹ ق، ج ۸، ص. ۲۱۶). 
«تذكر»، منتقل شدن از نتيجه به مقدمات نتيجه، و يا منتقل شدن از مقدمات به نتيجه است (طباطبايي، 
۱۴۱۷ ق، ج ۲، ص. ۳۹۶). تذکر، عدم توقف در مسببات و حرکت به سوی اسباب است. انتقال از مسبب 
به سبب همان تذکری است که اولوااللباب از آن برخوردارند (فخررازی ،۱۴۲٠ ق، ج ۷، ص. ۵۹). تذکر، 
تأمل و تدبر برای کشــف و بازنمايی چيزی اســت که از آن غفلت شده است (ابن عاشور، بي تا، ج ۲۴، 

ص. ۷۷). 
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تذکر در آيات ديگری با ابزارهای ادراکی نظير عقل و ســمع هم نشين شده است (ق/ ۳۷) منظور از 
قلب، عقل است (طبرسی، ۱۳۷۷، ج ۹، ص. ۲۲۴). 

ارتباط معنايی تفکر وعقل ورزی (تعقل) و تذکر سبب شده که در ساختارهای مشابه و در سياق های 
يکسان و متوالی جانشين هم شوند (البقره، ۲/ ۲۱۹، البقره، ۲/ ۲۲۱، البقره، ۲/ ۲۴۲). 

 تدبر: تدبر با عبارات تفکر در عاقبت امور يا عاقبت انديشی، (راغب اصفهاني، ۱۴۱۲ ق، ص. ۳٠۷) 
به ديدة دل نظر کردن به عواقب و نتايج هر چيز (ميرزاخسروانی، ۱۳۹٠ ق، ج ۲، ص. ۲۵٠)، تأمل پس 
از تأمل، (طباطبايي، ۱۴۱۷ ق، ج ۵: ص۲٠) و تفکر برای عبرت گرفتن (سبزواری نجفی، ۱۴۱۹ ق، ج ۶، 

ص. ۶۴۶)، تفسير شده است.
 نقطه  اشتراک ميان اين تعاريف، تمرکز آن ها بر تفکر است. تدبر مانند تفکر، تذکر و تعقل از افعال 
قلب اســت (محمد، ۴۷/ ۲۴) تدبر تصرف قلب در عواقب و تفکر تصرف قلب با نظر در داليل اســت 
(ميرزاخســروانی، ۱۳۹٠، ص. ۲۵٠). برخــی تدبــر را نوعی تأمل و تفکر دانســته اند که نتيجة آن اتعاظ 
(ســبزواری نجفی، ۱۴۱۹ ق، ج ۶، ص. ۱۱۴) يا حصول معرفت ورای ظاهر (زمخشري، ۱۴٠۷ ق، ج ۴، 

ص. ۹٠) است. 
4-4: علم آموزى 

يکی از عوامل ازدياد ايمان که نوعی گرايش عمدی و آگاهانه است علم است. با تقويت يا تضعيف 
علم، ايمان نيز تقويت و يا تضعيف خواهد شد (طباطبايي، ۱۴۱۷ ق، ج ۱۸، ص. ۲۵۹) روايات نيز علم 
را ريشــه و منشــأ هر خوبی و جهل را منشأ هر بدی می دانند. قرآن کريم «علم» را مالک تبعيت (يونس، 
۱٠/ ۸۹، الجاثيه، ۴۵/ ۱۸)، رفتار (االسراء، ۱۷/ ۳۶)، احتجاج (آل عمران، ۳/ ۶۶) و ربانی شدن (آل عمران، 
۳/ ۷۹) و عدم آن را منشأ خسران، تکذيب (االنعام، ۶/ ۱۴۴)، افتراء (النحل، ۱۶/ ۱٠۱)، اعراض (االنبياء، 
۲۱/ ۲۴)، جدال فی اهللا (الحج، ۲۲/ ۳)، رفتارهای ســفيهانه (االنعام، ۶/ ۱۴٠) و در يک کالم، ضاللت و 

گمراهی (االنعام، ۶/ ۱۱۹) می داند.
 رفعــت و علّو درجة مؤمنيــن (المجادله، ۵۸/ ۱۱)، درک آيات و نشــانه های الهی (الروم، ۳٠/ ۲۲)، 
رســيدن به مقام خشــوع و خضوع (فاطر، ۳۵/ ۲۸) و تعقل در امثال در گرو داشتن علم (العنکبوت، ۲۹/ 

۴۳) است. 
قرآن کريم، علم را به دو نوع تقسيم می کند؛ علمی که پاية هدايت رشد، ايمان و... می گردد و ازدياد 
آن طلب می شود (الزمر، ۳۹/ ۹) و علمی که تأثيری در فرايند تربيت ندارد (غافر، ۴٠/ ۸۳، الروم،۳٠/ ۷) 
علمی که برترين هدايت شمرده شده عبارت است از شناخت و نگرش درست به جهان هستی و مبدأ و 

منتهای آن، علم به راه درست زندگی و نيل به هدف های عالی انسان و علم هايی از اين نوع. 
آگاهی ها ودانش ها، اعم از درست يا نادرست، جزء شناختی نگرش را تشکيل می دهند. نسبت عقايد 

به نگرش ها مانند نسبت جزء به کل است (آذربايجانی و ديگران، ۱۳۸۲، ص. ۱۴۵). 
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رابطة هدف انديشه ورزي و علم آموزي
هرقدر آگاهی نسبت به متعلِِّق گرايش دقيق تر و جامع تر باشد، زمينه برای قوت گرايش در جهت مثبت 
يا منفی آن، وضوح بيشتری می يابد. قرآن کريم از دو مسير اين مهم را تحقق بخشيده است. اول: عرضة 
مستقيم اطالعات و ارائة شناخت در جهت تقويت و رشد آگاهی های الزم و سوق دادن جهان بينی انسان 
به سمت بينش يکپارچه و منســجم توحيدی قرار دارد. دوم: فراهم نمودن زمينه های انديشه ورزی برای 
رسيدن به شناخت از طريق تشويق به انديشه ورزي، ارائة موضوعات تفکربرانگيز و نيز طرح سؤال. هر 

دو هدف جزء اهداف واسطه اي ابزاري هستند كه مقدمة وصول به اهدافي نظير ايمان مي شوند.

5. اهداف جزئى
بی ترديــد، قــرآن کريم در فرايند تربيت، ايجاد يا تغيير نگــرش را در موضوعات متعددی پی جويی 
می کند. هر نگرش از ترکيب شناخت ها، احساس ها و آمادگی برای عمل نسبت به يک چيز معين حاصل 
می شود (کريمی، ۱۳۷۳، ص. ۲۹۵). از اين رو اهداف جزئی در سه بخش مرتبط به هم در موضوعات و 

متعلقات گوناگون ارائه می گردد. 
5-1: اهداف حوزة علم و شناخت 

ارائة جهان بينی جامع، منسجم و صحيح گام آغازين در ايجاد و تغيير رفتار است. اصالح، تثبيت و 
ارائة گزاره های صحيح پيرامون جهان هســتی (شناخت صحيح عناصر مکّون عالم، رابطه و نسبت ميان 
اين عناصر و وظايف متقابل آن ها) اهداف جزئی در حوزة علم و شناخت را تشکيل می دهند. براي نمونه 

اهداف جزئي با محوريت يكي از عناصر عالم غيب؛ مالئكه، در جدول انتهايي آورده شده است.
 5-2: اهداف حوزة ايمان 

ايمان مفهومی عام و يکسان است اما متعلَّقات آن متعدد است (البقره،۲/۲، ۱۳۶، ۲۸۵، سبأ، ۳۴/ ۳۱) 
در ميان متعلقات، بعضی شــامل ديگری است ايمان به محتوای قرآن کريم و محتوای آن ساير متعلقات 
ايمان را شــامل می شود. ايمان بايد به کل متعلقات باشــد (البقره، ۲/ ۸۵) عالوه بر اين، ايمان به روابط 
متعلقات نيز الزم است (مطهری، مجموعه آثار، ج ۲۳، ص. ۶۴۵-۶۴۴). از آنجا که در گزاره های قرآنی 
عالوه بر وجود روابط به بيان وظايف برخی از عناصر نيز پرداخته شده، ايمان به وظايف نيز از اهداف 

است (جدول انتهايي)
5-3: اهداف حوزة عملكرد 

قرآن کريم برای ايمان به عناصر مکّون هســتی، روابط و وظايف آن ها، نتايج، آثار و تحوالت قلبی 
را برمی شــمرد که از آن ها با تعبير «عملکرد درونی» ياد می کنيم. محبت و عشق (البقره، ۲/ ۱۶۵)، توکل 
(الفرقــان، ۲۵ /۵۸)، اخالص (غافر،۴٠/ ۱۴)، خوف و خشــيت (االعراف، ۷/ ۲٠۵)، خضوع و خشــوع 

(االسراء، ۱۷/ ۱٠۹– االنبياء، ۲۱/ ۹٠) احساس فقر و نياز (فاطر، ۳۵/ ۱۵) و ... 
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اين تحوالت (عملکرد درونی)، منشــأ و مصدر افعال و رفتار، اعم از گناه يا ثواب اســت. عملکرد 
درونی در اعمال و رفتار بيرونی تجلی می يابد که از آن با عملکرد بيرونی ياد می کنيم. تسليم رسول خدا 
بودن (النساء، ۴/ ۶۵) - اعراض از لغو، پرداخت زکات، حفظ دامن خويش (پاکدامنی)، وفاداری به پيمان، 
برپايی نماز (المؤمنون، ۲۳/ ۹- ۱)، انفاق (االنفال، ۸/ ۴- ۲) و در يک کالم حفظ حدود الهی. در ادامه به 

اهداف اين حوزه پيرامون فرشته اشاره شده است.

جدول اهداف جزئی
(مربوط به يکی از عناصر هستی، فرشته- عالم غيب)

علم به وجود عناصر مکّون 
عالم هستی و ويژگی های آنان

علم به وظايف متقابلعلم به روابط عناصر

۱. از موجودات عالم غيب 
فرشتگان هستند.

۲. فرشتگان دارای اختيار نيستند 
و ...

۱. فرشتگان آفريده هستند.
۲. فرشتگان دختران نيستند.

۳. فرشتگان با برخی از انسان ها 
ارتباط دارند (با اذن خدا).

...

۱. فرشتگان تدبير امور جهان را با 
اذن خدا برعهده دارند.

۲. فرشتگان وظيفة ثبت اعمال 
انسان ها را برعهده دارند.

۳. نصرت و ياری مؤمنان از وظايف 
اصلی فرشتگان است و ...

ايمان به وظايف متقابلايمان به روابط عناصرايمان به وجود عناصر

ايمان به وحیايمان به وجود فرشتگان

۱. ايمان به تدبير امور توسط 
فرشتگان

۲. ايمان به ثبت و ضبط اعمال 
انسان ها

۳. ايمان به نصرت و ياری فرشتگان

بيرونیدرونی

تالش برای انجام خيرات و ترک معاصی در خلوت و جلوتاطمينان قلبی به حضور در پيشگاه الهی
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جمع بندى و نتيجه گيرى
شناســايی و تبيين روابط جانشينی، هم نشــينی، متضادها، مترادف ها و موازنه های 
ســاختاری گزاره هــا و واژگان ناظر بر حــوزة اهداف تربيت در قــرآن کريم، منظومه و 
شبکه ای به هم پيوسته و منسجم از اهدافی با محوريت غايت «احسن عمالًًً» ترسيم و 
توصيف می نمايد. اين غايت تعبيری از تغييرات مطلوب نهايی اســت که ساير اهداف 
خلقــت و فرايند هدايت را تبيين می نمايــد. تحقق کامل اين غايت در گرو تجّلی کامل 
عناصر مکّون آن، يعنی «ايمان» و «عمل صالح» است. در اين شبکه «عمل صالح» مبتنی 
بر «ايمان» اســت و ســنگ بنای ايمان، به مثابه يک نگرش، علم و شناخت است. هر 
هدف از حيث معنوی و منطقی با هدف بعدی خود ارتباط دارد و تحقق هر هدف پس 

از عبور از اهداف پيشين و در فرايندی معين صورت می پذيرد. 
«علم و شــناخت» پايه و اســاس ســاير اهداف در قرآن کريم است و از دو طريق 
«ارائة مستقيم» و «تمهيد شرايط توليد» شناخت (ايجاد شرايط انديشه ورزی) پی جويی 
می شــود. بنابراين «شناخت» بر «انديشه ورزی» اســتوار است. به تْبع «ايماِن مبتنی بر 
شــناخت» نيز بر عنصر «تفکــر» بنا می گردد. از آنجا که متعلَّقات ايمان متعدد اســت، 
شــناخت اين متعلقات (شناخت عناصر، روابط و وظايف متقابل) و آثار ايمان به آن ها 
(درونی و بيرونی) کثــرت می يابند. مجموعة اين امور، اهداف جزئی و مطلوب فرايند 
تربيت را در چند مرحله شــکل می دهند: ۱. شــناخت عناصر وجود، روابط و وظايف 
متقابل آن ها ۲. ايمان به عناصر وجود، روابط و وظايف متقابل و ۳. عملکردهای درونی 

و باالخره تجليات بيرونی. 
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قرآن کريم
ابــن دريــد، محمدبن حســن. (۱۹۸۷). جمهره اللغــه. بيروت: 

دارالعلم للماليين.
ابن عاشور، محمدبن طاهر. (بی تا). التحريروالتنوير. بی جا.

ابن فارس،احمد. (۱۴۱٠ق). معجم مقاييس اللغه. بيروت: الدار 
االسالميه.

ابن كثير دمشقى،اســماعيل بن عمر. (۱۴۱۹ق). تفســيرالقرآن 
العظيم (ابن كثير) .بيروت: دارالكتب العلمية.

ابن منظور، محمدبن مكرم. (۱۴۱۴ ق). لســان العرب. بيروت: 
دارصادر.

اسماعيلی يزدی، عباس. (۱۳۸۱). فرهنگ تربيت. قم: دليل ما.
اندلسى،ابوحيان محمدبن يوســف. (۱۴۲٠ ق). البحر المحيط 

في التفسير. بيروت: دارالفكر.
ايزوتسو،توشيهيکو. (۱۳۸۸). خدا و انسان درقرآن، معنی شناسی 
جهان بينی قرآن (ترجمه احمد آرام). تهران: شــرکت ســهامی 

انتشار.
ايزوتسو، توشــيهيکو. (۱۳۷۸). مفاهيم اخالقی- دينی در قرآن 

مجيد (ترجمه فريدون بدره ای). تهران: فرزان روز.
بــدره ای، فريــدون. (۱۳۷۸). مفاهيم اخالقــی- دينی در قرآن 

مجيد. تهران: فرزان روز.
آذربايجانی، مسعود و ديگران. (۱۳۸۲). روان شناسی اجتماعی 

با نگرش به منابع اسالمی. تهران: سمت
آقا زاده، احمد. (۱۳۸۳). مسائل آموزش وپرورش ايران. تهران: 

سمت.
باقری، خسرو. (۱۳۷۴). نگاهی دوباره به تربيت اسالمی. تهران: 

مدرسه.
جعفــری، محمدتقی. (بی تــا). زيبايی و هنر از ديدگاه اســالم. 
تهران: انتشــارات شــرکت ســهامی چاپ خانة وزارت ارشاد 

اسالمی.
جوادی آملی، عبداهللا. (۱۳۷۸). تفسير تسنيم. قم: اسراء.

جوادی آملی، عبداهللا. (۱۳۷۹). تســنيم، تفســير قرآن کريم. قم: 
اسراء.

حجازى، محمــد محمود (۱۴۱۳ق). التفســيرالواضح. بيروت: 
دارالجياللجديد.

حجتــی، محمد باقر. (۱۳۷۷). اســالم و تعليم و تربيت. تهران: 
دفتر نشر فرهنگ اسالمی.

حريــری، محمدعلــی. (۱۴۱۶ق). اهــداف التربيه االســالميه. 
الرياض: دارالمعراج.

 .(۱۳۶۳) احمــد.  بــن  شاه عبدالعظيمى،حســين  حســينى 
تفسيراثناعشرى. تهران: ميقات.

حقي بروسوي، اسماعيل. (بي تا). روح البيان. بي جا : دار فكر.
خمينی،سيد روح اهللا. (۱۳۷۷). شرح حديث جنود عقل و جهل. 

تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار.
خودروان، حسن. (۱۳۹۱). معناشناسی واژة کفر در قرآن کريم. 

تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
دروزه، محمدعزت. (۱۳۸۳ق). التفسيرالحديث. قاهره: دارإحياء 

الكتب العربيه.
رازى،حســين بن على. (ابوالفتوح) (۱۴٠۸ق). روض الجنان و 
روح الجنان فى تفسيرالقرآن. مشهد: بنياد پژوهش هاى اسالمى 

آستان قدس رضوى.
(فخر) رازى، محمد بن عمر. (۱۴۲٠ ق). مفاتيح الغيب. بيروت: 

داراحياءالتراث العربى.
راغب اصفهانى،حســين بن محمــد. ( ۱۴۱۲ق). المفردات في 

غريب القرآن. دمشق، بيروت: دارالعلم، الدارالشاميه.
زبيــدى، محمد بن محمد. (۱۴۱۴ق). تاج العروس. بيروت: دار 

الفكر
زمخشــرى، محمود. (۱۴٠۷ق). الكشــاف عن حقائق غوامض 
التنزيل و و عيون اال قاويل في وجوه التأويل. بيروت: دارالكتاب 

العربي.
سبزوارى نجفى، محمدبن حبيب اهللا. (۱۴۱۹ق). ارشاد االذهان 

الى تفسير القرآن. بيروت: دارالتعارف  للمطبوعات
سمرقندى، نصر بن محمد (بی تا). بحرالعلوم. بی جا.

ســورآبادى، ابوبكر عتيق بن محمد. (۱۳۸٠). تفسيرسورآبادى. 
تهران: فرهنگ نشر نو.

شريف القرشی، باقر. (۱۳۶۲ق). نظام تربيتی اسالم. تهران: فجر.
طالقانى،ســيدمحمود. (۱۳۶۲). پرتوىازقرآن. تهران: شركت 

سهامى انتشار.
طباطبايى، سيدمحمدحسين. (۱۴۱۷ق). الميزان فى تفسيرالقرآن. 

قم: دفتر انتشارات اسالمى جامعة مدرسين حوزة علميه.
طبرسى،فضل بن حسن. (۱۳۷۲). مجمع البيان فى تفسيرالقرآن. 

تهران: ناصرخسرو.
طبرى، ابوجعفــر محمد بن جريــر. (۱۴۱۲ق). جامع البيان فى 

تفسيرالقرآن. بيروت: دارالمعرفه.
تهــران:  البحريــن.  مجمــع   .(۱۳۷۵) فخرالديــن.  طريحــى، 

كتاب فروشى مرتضوى.
علم الهدی، جميله. (۱۳۸۴). مبانی تربيت اسالمی و برنامه ريزی 
درســی «براساس فلســفة صدرا». تهران: دانشگاه امام صادق 

(ع).
فراهيدى، خليل بن احمد. (۱۴٠۹ق). كتاب العين. قم: هجرت .

فيروز آبادى، محمــد بن يعقوب. (۱۴۱۵ق). القاموس المحيط. 
بيروت: دارالكتب العلميه.

فينکــس، فليپ. (۱۹۸۲). فلســفه التربيــه (ترجمه محمد لبيب 
النجيحی). القاهره: دارالنهضه العربيه.

قرائتــی، محســن. (۱۳۸۳). تفســيرنور. تهــران: مركز فرهنگى 

منابع .............................................................................................
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1 .semantic

2. Synchronic

3. diachronic

4. Crystal

پى نوشت ها .....................................................................................

درس هايى از قرآن.
قرشى،ســيدعلى اكبر. (۱۳۷۷). تفسيراحســن الحديث. تهران: 

بنياد بعثت.
قرطبی، محمد بــن احمد. (۱۴٠۸ق). الجامــع الحکام القرآن. 

بيروت: دارالکتب العلميه.
قطــب، ســيد. (۱۴۱۲ق). فى ظــالل القرآن. بيــروت- قاهره: 

دارالشروق.
کريمی، عبدالعظيم. (۱۳۸٠). ســازه های تربيت و دموکراســی؛ 

عقالنيت، مدنيت، معنويت. تهران: پژوهشکدة تعليم و تربيت.
کريمــی، يوســف. (۱۳۷۳). روان شناســی اجتماعــی. تهران: 

باهشت.
کيالنی، ماجد عرســان. (۱۴۱۷ق). اهداف التربيه االسالميه فی 
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