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 ۱۳۹۶)، تابستان ۱۱۳های اجتماعی اسالمی، سال بیست و سوم، شمارۀ دوم (پیاپی پژوهش

 های اخالقی  . تأثیر آموزه۳
 در ارتقاء نگرش دینی افراد جامعه

 ١علی احمد پناهی                   
 چکیده

ترین اهداف تربیت دینی اسـت. سـؤال  مندی از نگرش ایمانی و دینی از مهم بهره
ایمانی  های تأثیرگذار در تحول نگرش دینی و ترین مؤلّفه اساسی این است که مهم

گیری  ها در شـکل ترین مؤلّفـه چیست؟ پـژوهش حاضـر بـا هـدف تبیـین اساسـی
کیـد بـر جایگـاه آموزه هـای اخالقـی انجـام شـده اسـت. روش  نگرش دینی با تأ

های دینـی  تحلیلی و استنباطی است. از تتبع و دقّت در آموزه -پژوهش، توصیفی
ری از ارکان اصلی تشکیل های شناختی، گرایشی و رفتا آید که مؤلّفه به دست می

های شناختی و گرایشی و رفتـاری، تـأثیر و تـأثر  دهندۀ نگرش دینی است و مؤلّفه
های  هــای دینــی بــه اهمیــت و جایگــاه مؤلّفــه متقــابلی دارنــد. همچنــین در آموزه

کید فراوان شده است.   شناختی و معرفتی و رفتاری در تحقق تربیت دینی، تأ
خداونـد، رسـالت، امامـت و معـاد و معرفـت دینـی مؤلفۀ شناختی شامل شناخت 

است و برخی از نمودهای مؤلّفۀ گرایشی عبارتند از: احساس محبـت و عشـق بـه 
گمانی و امیدواری، رضایتمندی از خداوند، احسـاس خضـوع در  خداوند، خوش

هـا در  مقابل او، احساس فقر و بندگی در مقابل پروردگار و شرمساری از نافرمانی
لق متعال، ایمان به خدا و رسالت، ایمان و اعتقاد به معاد و روز واپسـین، مقابل خا

                                                   
 .۸/۴/۱۳۹۶تاریخ پذیرش:  - ۴/۲/۱۳۹۵تاریخ دریافت:  
 (نویسندۀ مسئول). . استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دانش آموختۀ حوزۀ علمیۀ قم١

 .apanahirihu.ac.ir 
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التزام عملی به فرمایش خداوند و اولیاء الهی و تعهد اخالقـی و انجـام رفتارهـای 
 اخالقی، از مهمترین نمودهای مؤلّفه رفتاری و کارکردی است.

ۀ شـناختی، نگرش دینی، تربیت دینی، تعهدات اخالقـی، مؤّلفـ :واژگان کلیدی
 مؤّلفۀ گرایشی، مؤّلفۀ رفتاری و سعادتمندی.

 مقدمه
شـود، از  برخورداری از نگرش دینی که در سایۀ تربیت دینـی و اخالقـی محقـق می

آمال اساسی در جامعۀ اسالمی و توحیدی است. قوام و شاکلۀ نگرش دینـی، بـه ارکـان 
هـای وجـودی انسـان،  های اصلی آن مبتنی است. دقت نظـر در ظرفیت اساسی و مؤّلفه

ها دارای ابعـاد مختلـف شـناختی، گرایشـی  تبیین کنندۀ ایـن مطلـب اسـت کـه انسـان
(عاطفی) و رفتاری هستند. اگر چنانچه درصدد تربیت دینـی و اخالقـی انسـانها باشـیم 
ناگزیریم به این سه ُبعد عنایت داشته و درصدد تربیـت و اصـالح ایـن سـه حـوزۀ مهـم 

شوند.  ترین استعدادهای انسان شمرده می از مهم ١شناختی و ادراکی های برآییم. توانایی
گاهی ٢شناخت و... محقـق  ٤های ذهنی، حواس سـالم و عقـل که در سایۀ توانایی ٣و آ

فرد انسـان اسـت و در سـایر موجـودات وجـود نـدارد.  شود، از امتیـازات منحصـربه می
، ۱۳۹۲(هافمن،گذارند  کردها میها) و عمل ها (گرایش ها، تأثیری عمیق بر هیجان شناخت

ها دارند. در تعالیم اسالمی بر ُبعد شناختی و  گیری ای در تصمیم کننده و نقش تعیین )۹
کید فراوانـی شـده اسـت  هـای دینـی بـر  . در آموزه)۱۳۸۹(جـوادی آملـی، معرفتی انسان تأ

ت خاصـی تأثیرگذاری کیفیت نگرش افراد از دنیا، بر کیفیت هیجان و رفتار آنـان عنایـ
در روایتـی  . حضـرت علـی)۲۰/۲۷۱ ، ۱۴۰۴الحدیـد،  ؛ ابن أبی۶۴، ۱۳۸۲(پاینده، ٥شده است

کنـد و  روانی را شامل نیروی شناختی، نیروی شهوانی و نیروی غضبی بیان می نیروهای 
توازن شخصیت را که تعبیر به عدل نموده، در اعتدال و انسجام بـین ایـن سـه قـوا مـؤثر 

                                                   
1. perception. 

2. Recognition. 

3. Knowledge. 

4. nous. 

: مـن عـرف نیا ما أعلم الستراحت أنفسـکم منهـا و قـال علـیالّد   من  لو تعلمون: «الله . قال رسول٥
 ».للبلوی  یحزن  الدنیا لم
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، راه نجات و سعادت را ؛ حضرت علی)۴۰/۱۶۵؛  ۷۵/۸۱، ۱۴۰۳ی، (مجلسـدانسته است 
در شناخت و بصیرتی که توأم با رفتار شایسته و کردار صحیح باشد، معرفی نموده است 

ترین امتیـازات  . در نظرگاه اندیشمندان مسلمان نیز قوای شناختی، از مهم)۷۵/۷۶(همان، 
هـای   . اسـتعدادهای شـناختی و توانایی)۱/۸۶، ۱۳۸۱(نراقـی، ها معرفـی شـده اسـت  انسان

سـرعت  ٣اسـتعداد عـددی، ٢درک کالمـی، ١ذهنی انسان با موضوعاتی ماننـد حافظـه،
دقـت، سـرعت  ٧تجسـم فضـایی، ٦اسـتدالل اسـتنتاجی، ٥استدالل اسـتقرائی، ٤ادراک،

 .)۵۲، ۲۰۱۵(رابینز و جاج،انتقال، عقل و... مرتبط است 
گرایش) و رفتار اسـت. بـه عبـارت دیگـر، ابعـاد هر انسانی دارای شناخت، عاطفه (

توان به ُبعد شناختی، رفتاری و عاطفی تقسیم کرد. عواطـف و  شناختی انسان را می روان
های وجـودی انسـان اسـت. رقیـب اصـلی سـاحت  ترین سـاحت ها یکی از مهم هیجان

خود، هم عاطفی در انسان، ُبعد شناختی و ادراکی است. ُبعد عاطفی و هیجانی به نوبۀ 
متأثر از بعد شناختی و رفتاری است و هم در آنها تأثیر دارد. به عبارت دیگـر، بـین ایـن 

شـناختی انسـان  سه حوزه تعامل و ارتباط جدی وجود دارد و مجموع اینها، حاالت روان
هـای  دهند؛ چه بسا ممکن است که ایـن بخـش از هسـتی انسـان، مالک را تشکیل می

ه عقل ابزاری را به کار نگیرد و به تقاضای عاطفه پاسخ گوید و ویژ  حسابگرانۀ عقلی، به
آور انگاشـته شـود.  حتی ممکن است رفتاری انجام دهد که بـا محاسـبات عقلـی زیـان

بسا ممکن است بتوان ادعا کرد که در مواردی انسانیت انسان در گرو همین گزینش  چه
ای از  کـه طیـف گسـتردهای اسـت  واژه ٨عاطفی و گـرایش عـاطفی قـرار دارد. عاطفـه

را زیـر چتـر خـود  ١٠هـا  و خلق ٩ها گیرد و این مفهوم، هیجان احساسات افراد را دربرمی
 .  )۹۸، ۲۰۱۵(رابینز و جاج، دهد  قرار می

                                                   
1. Memory. 

2. verbal comprehension. 

3. number aptitude. 

4. perceptual speed. 

5. inductive reasoning. 

6. deductive reasoning. 

7. spatial visualization. 

8. affect. 

9. emotions. 

10. moods. 
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های مهم انسان، عاطفی بودن آن اسـت، کـه اختصـاص بـه زمـان و یکی از ویژگی
گـاه و نقشـی اساسـی مقطع سنی خاصی ندارد. عواطف در ساختار وجودی انسان جای
ایـم. بـه هنگـام متقاعـد دارد. همه ما در زندگی روزمره نقش عواطف را مشاهده کرده

کردن دیگران، اگر عواطف جاری بین طرفین، مثبت باشد چنـدان نیـازی بـه اسـتدالل 
شـود طـرف ها نیز نمـیترین استداللنیست، اما اگر عواطف منفی باشد، گاهی با قوی

دهـد، بیشـتر اظهـار عشـق و رد. ادعیۀ ما بیشتر عواطف را پرورش میمقابل را متقاعد ک
محبت نسبت به خدا و تنفر از شیطان است؛ در مقابل، استدالل کمتر اسـت. در واقـع، 

ها را بشناسـیم و ابـزار اسـت؛ اگـر خروارهـا ها و بدیشناخت برای این است که خوبی
ح شکل نگیرد، هیچ ارزشی شناخت روی هم متراکم شود، اما عواطف به صورت صحی

 ١شناسان که هوش شـناختی. رابرت کوپر، برخالف بسیاری از روان)۱۳۹۱(پناهی، ندارد 
اند، این دیدگاه را باطل شمرده و ثابـت کـرده را باعث پیشرفت و تکامل و ارتقاء دانسته

شـود. کند و باعـث ارتقـاء و پیشـرفت مـیکه این قلب انسان است که او را متحول می
هـای متعـدد و تی اخیرًا در گزینش مشاغل گوناگون در کشورهای پیشرفته، از آزمونح

هـای شـود؛ بلکـه از مصـاحبهو تخصصـی و...، کمتـر اسـتفاده مـی های علمیصافی
کنند و احساس افـراد را نسـبت بـه استفاده می ٢های هوش عاطفیاحساسی و پرسشنامه

اند که حتی افـرادی کـه ضـریب رسیده سنجند و به این نتیجهموضوعات گوناگون می
هوش شناختی باال دارند، اگـر ضـریب هـوش عـاطفی آنـان پـایین باشـد در زنـدگی و 

 .)۱۳۹۱(پناهی، شوند شغلشان موفق نمی
انـد، امـا  بنـدی کرده های بسیار طبقه شناسان دامنۀ وسیعی از عواطف را با روش روان

وان مثبـت (خوشـایند) یـا منفـی (ناخوشـایند) ها، عواطف را با عن بندی تقریبًا تمام طبقه
کنند. عواطف مثبت شـامل شـادی، خوشـحالی، عشـق، شـور، دوسـتی و  مشخص می

ترّحم است. عواطف منفی شامل دشمنی، خشـم، تـرس، نفـرت، غـم و تعجـب اسـت 
. رفتار و کـارکرد هـر فـردی از )۱۳۸۴؛ فرانکن، ۱۳۶، ۱۳۹۲؛ سانتراک، ۱۰۰، ۲۰۱۵(رابینز و جاج، 

سو متأثر از شناخت و عواطف اسـت و از سـوی دیگـر، بـر شـناخت و عـواطفش یک 
                                                   

1. IQ (Inteligence Quotient). 

2. EQ (Emotional Quotient). 
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تأثیرگذار است. در پژوهش حاضر سعی شده نخسـت بـه تعریـف دیـن، تربیـت دینـی، 
های آن اشاره شود و سپس به تبیین مؤّلفۀ اساسی که در تربیت دینـی و  نگرش و ویژگی

  شکل گیری نگرش اسالمی، نقش آفرین است پرداخته شود.

 مفهوم نگرش و تربیت دینی
مند باورهای مربـوط بـه  ریزی شده و نظام تربیت دینی عبارت است از آموزش برنامه

منـد عبـادات و مناسـک، اخالقیـات و  ریزی شـده و نظام خدا و جهان و آموزش برنامه
. به عبارت دیگر، تربیت دینی عبارت اسـت )۴۹۹۵، ۱۹۹۴(توماس، هدف و معنای زندگی 

های معتبر یک دین به افراد  ۀ اعمال عمدی و هدفدار، به منظور آموزش گزارهاز مجموع
(داودی، ها متعهد و پایبند گردند  دیگر، به نحوی که آن افراد در عمل و نظر به آن آموزه

نیز به معنای یک روش نسبتًا ثابت در فکر، احساس و رفتار نسـبت  ١. نگرش)۲۶، ۱۳۸۳
ای در  تـر، هـر گونـه حادثـه های اجتماعی یـا قـدری وسـیع ها، و موضوع به افراد، گروه

گانه است که عبارتند از: افکار و عقایـد  های سه دارای مؤّلفهمحیط فرد است. نگرش، 
بـه فکـر و » مؤلفـۀ شـناختی«(شناخت)، احساسـات (عواطـف) و تمـایالت رفتـاری. 

های  ؤلفـهم«هـای منفـی یـا مثبـت و  بـه هیجان» های عـاطفی مؤلفه«تفسیرهای خاص، 
. نگـرش دارای )۱۹۹۱(سـیرز و تـایلور، به نحوۀ خاصـی از کـنش فـرد اشـاره دارد » رفتاری
گاهی از آنهـا در تبیـین مؤّلفـه ویژگی های  های نگـرش و مؤّلفـه های خاصی است که آ

 ها عبارتند از: تربیت دینی اهمیت دارد. این ویژگی
هایش، وجود عینی ندارد و  ؤّلفهای است فرضی؛ زیرا خوِد نگرش، ورای وجود م . سازه۱

 های آن بپردازیم. برای کّمی کردن آن الزم است به کّمی کردن مؤّلفه
 یابد؛ زیرا تجربه و آموزش در آن مؤثر است. . اکتسابی است و به تدریج وجود می۲
. نسبتًا پایدار است؛ چون یک نظام است و از ابعـاد مختلـف و هماهنـگ برخـوردار ۳

 آسان نیست. است و تغییر آن
هـای  . فردی یا گروهی است؛ زیرا در بسـیاری از مواقـع نگـرش مـا ناشـی از موقعیت۴

 گروهی است.
                                                   

1. Attitude. 
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توانـد بـه  ها می های شناختی، عاطفی، رفتاری است و هر یـک از مؤّلفـه . دارای مؤّلفه۵
 صورت هشیار یا ناهشیار باشد.

رش، اعم از اصلی و فرعـی، های هر نگ . از ویژگی اصلی و فرعی برخوردارند و مؤّلفه۶
با یکدیگر تعامل دارند؛ هیچ رفتاری نیسـت کـه هرقـدر هـم عقالنـی باشـد، واجـد 

توان شاهد حالت عـاطفی  عوامل عاطفی به عنوان محرک نباشد و نیز بالعکس، نمی
دهـد ـ  که ادراک یا فهم ـ که ساخت شناختی آن حالت را تشـکیل می بود مگر این

 ها مداخله دارد. در آن
اش  دیگر تناسب سطح دارند، معموًال وقتی ُبعد شناختی های هر نگرش با یک . مؤّلفه۷

اش  های مهم ما باشند، به همان نسبت ُبعد عاطفی دار و وابسته به ارزش عمیق و ریشه
تـر  دار و به تبع آن، آمادگی روانی ما برای رفتـار مناسـب نیـز بیش هم محکم و ریشه

اش براسـاس شـایعه شـکل گرفتـه باشـد، ُبعـد  شـناختیعکس، وقتی ُبعـد است و بر 
عاطفی و انگیزشی و به تبع آن، آمادگی روانی ما برای رفتار نیز خیلی سست خواهـد 

 بود.
اند، و  تر درونی شده های فرعی تأثیر مستقیم دارند، بیش های اصلی بر نگرش . نگرش۸

های فرعـی هرقـدر فرعـی  اند؛ اما نگرش ها و شرایط خارجی وابسته تر به موقعیت کم
باشند، وابستگی بیشتری با شرایط محیطی دارند. به عنوان مثـال، ایمـان بـه خـدا بـر 

خواهی، بــر زنــدگی خــانوادگی و زنــدگی خــانوادگی، بــر  خواهی و عــدالت عــدالت
انتخاب محل زندگی و... و در نهایت، بر رنگ انتخابی برای اتومبیل نیز مؤثر واقـع 

تـوان ادعـا کـرد کـه  . براساس اندیشۀ دینی می)۱۱۱، ۱۳۹۳دیگران،  (ساالری فر وشود  می
تعلـق و گـرایش «، »عقیده و شـناخت«ایمان نوعی نگرش است و دارای سه مؤّلفۀ 

فرماینـد:  می است. پیامبر» آمادگی رفتاری یا گاه خود رفتار و عمل«و » عاطفی
. )۲/۲۷، ۱۴۰۷(کلینی، است ایمان عبارت از معرفت قلبی و اقرار زبانی و عمل با اعضا 

ایمان دارای ارکان چند گانه است؛ رکن درونی ایمـان، ترکیبـی از مؤّلفـۀ شـناختی و 
گردد.  می های رفتاری باز مؤّلفۀ عاطفی و انگیزشی است؛ رکن بیرونی آن نیز به زمینه

، )۷۰؛ طـه ۱۹۳(آل عمـران، شـود کـه ایمـان حـالتی اکتسـابی  از آیـات قـرآن روشـن می
و قابـل شـدت و ضـعف اسـت  )۱۳۶؛ نسـاء، ۵۲(قصـص تـدریجی  )۲۹(کهف، ری اختیا
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های  . در عـین حـال، ایمـان مـاهیتی بسـیط دارد و در مرحلـۀ عمـل، مؤّلفـه)۲(انفال، 
های شناختی، عاطفی و رفتاری آن به صورت منسجم و یکپارچه عمل  تفکیک مؤّلفه

ن قرابت زیادی دارنـد گرچـه توان ادعا کرد که نگرش و ایما کنند. در نتیجه، می می
 هایی نیز داشته باشند. ممکن است تفاوت

 های اساسی تربیت دینی و نگرش ایمانی مؤلفه
همانطور که اشاره شد تربیت دینی و نگرش ایمانی، قرابت اساسی با یکدیگر دارند 

توان گفت که هدف تربیت دینی نیل به نگرش ایمانی است. در تربیت دینی  و حتی می
هایی وجود دارد که قوام نگرش ایمانی و تربیتی دینی به حضور و  ش ایمانی، مؤّلفهو نگر 

 ها عبارتند از: وجود آنهاست. این مؤّلفه

 مؤّلفۀ بینشی و شناختی .الف
های تربیت دینـی و نگـرش ایمـانی را شـناخت و  های دینی، یکی از مؤّلفه در آموزه

اند. حضرت  معصوم و معاد معرفی کرده بینش صحیح نسبت به خداوند، پیامبر و امامان
فرماید: آغاز دین شناخت اوست، و کمال شناختش باور کردن او، و نهایت  می علی

از باور کردنش یگانه دانستن او، و غایت یگانه دانستنش اخالص به او، و حـّد اعـالی 
سـت اخالص به او نفی صفات (زائد بر ذات) از اوست، چه اینکه هر صفتی گواه این ا
(شـریف که غیر موصوف است، و هر موصوفی شاهد بر این است که غیر صـفت اسـت 

ترین وظایف و تکالیف  فرماید: برترین و واجب نیز می امام صادق  .)۳۹، ۱۴۱۴الرضی، 
بر انسان، شناخت پروردگار و اقرار به بنـدگی اوسـت و معرفـت او آن اسـت کـه بدانـد 

نـدارد و بدانـد کـه او قـدیم، ثابـت و موجـودی معبودی جز او نیست و شیبه و نظیری 
ای  همیشگی و همه جا حاضر است. موصوفی است بدون اینکـه شـبیه و باطـل کننـده

داشته باشد. هیچ چیز مانند او نیست و او شنونده و بیناست. برترین معرفت و شـناخت 
ترین مرتبـۀ  پس از شناخت خداوند، شناخت رسول و شهادت بـه نبـوت اسـت و پـایین

ای کـه آورده از  شناخت رسول خدا، اقرار به نبوت اوست و اینکه کتاب یـا امـر و نهـی
جانب خداوند است. پس از نبـوت، شـناخت امـام و بیـنش نسـبت بـه او از مهمتـرین 
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ترین  ها است. شناخت امام با اوصاف و اسمش در حال سختی و آسانی، پـایین شناخت
سـنگ پیـامبر اسـت و وارث  تبۀ نبوت، همدرجۀ شناخت امام این است که او جز در مر 

پیامبر بوده و اطاعتش، اطاعت خداوند و رسول خداست. معرفت امام نیز ، تسلیم بودن 
در برابر امر و نهی او و رجوع به او و پذیرفتن سخن اوست و اینکـه بدانـد امـام پـس از 

تـا  است و پس از او حسن، حسین و سایر ائمـه ، علی ابن ابیطالبرسول خدا
 .)۲۶۲، ۱۴۰۱(خزاز رازی،  امام هستند  حضرت حجت

چرخد و هدف بعثت پیامبران و هدف زندگی،  چیز بر محور خدا می  در اسالم، همه
َهـا ﴿ :فرماید می در چرخۀ عبودیت اوست. قرآن کریم دربارۀ اهداف پیامبران یُّ

َ
یـا أ

ْرَسْلناَك شا
َ
ا أ ِبیُّ ِإنَّ رًا َو النَّ ِه ِبِإْذِنـِه َو ِسـراجًا ُمِنیـراً  َنِذیراً ِهدًا َو ُمَبشِّ  ؛ ای﴾َو داِعیًا ِإَلی اللَّ

 خدا فرمان به را مردم و  باشی دهنده بیم و دهنده مژده شاهد، تا فرستادیم را تو ما پیامبر

ُیْخـِرُجُهْم ﴿همچنـین فرمـود:  .)۴۶(احزاب، باشی  تابناک چراغی و بخوانی او سوی به
. پیامبر )۲۵۷(بقره، کند  ها به سوی نور هدایتشان می ؛ از تاریکی﴾ورمن الُظُلماِت إلی النُّ 

ِلَیْفَعُلـوا َمـا َیْسـَتْوِجُبوا ِبـِه   َخَلَقُهـْم «فرماینـد:  نیز در حدیثی نـورانی می گرامی اسالم
؛ آنها را آفرید تا کارهـایی کـه موجـب رحمـت )۴۰۳، ۱۳۹۸(ابن بابویه، » َرْحَمَتُه َفَیْرَحَمُهْم 

 نجام دهند و (به خاطر آن کارها) بر ایشان رحمت آورد. است ا
شود که هدف از آفرینش انسان، رسیدن بـه نـور  با توجه به نکات مذکور روشن می

در  هـا اسـت. امـام حسـین ها و تاریکی توحید و عبودیت الهی و رها شدن از ظلمت
ها الناُس! إّن اللَه جلَّ ِذکُره ما«فرماید:  باره می این یُّ

َ
َخَلق العباَد إّال ِلَیعِرُفوه، َفـإذا َعِرُفـوُه  أ

؛ ای مـردم! )۵/۳۱۲، ۱۴۰۳(مجلسی، » َعَبُدوُه، فاذا عبدوه إْسَتغَنوا بِعبادِته َعن ِعبادِة ما سواه
خداوند بزرگ، بندگانش را نیافرید جز برای اینکه او را بشناسند و پس از شناختن، او را 

عبـادت کننـد و از بنـدگی غیـر او آزاد شـوند. فـارابی پرستش نمایند و آنگاه کـه او را 
گوید: هدف از آفرینش انسان این است که به سعادت نهایی (خیر مطلق) برسد. به  می

ناچار در راه رسیدن به آن، نخست باید معنـای سـعادت را بشناسـد و آن را غایـت کـار 
انجـام دهـد خود قرار داده و سپس اعمالی را کـه الزمـۀ سـعادت و خوشـبختی اسـت 

. برخی از اندیشمندان مثل نیچه در تبیین فلسفه و هـدف زنـدگی بـه )۱۹۰، ۱۳۷۱(فـارابی، 
اند و برخی نیز مثـل اپیکـور، بنتـام و دیگـران، هـدف زنـدگی را  گرایی روی آورده پوچ
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های دینی هماهنگی ندارد و مورد تأیید اسـالم نیسـت  اند که با آموزه گرایی دانسته لذت
 .)۱۳۸۴، (مصباح یزدی

های دینی و اسالمی، انسان خوشبخت و سعادتمند کسی است که در  از منظر آموزه
مسیر بندگی خدای متعال باشد و با انجام دادن وظایف دینی و انسانی و رعایت تقوی به 
خداوند نزدیک شود و احساس دوستی، نزدیکی و محبت به خداوند داشـته باشـد و بـه 

؛ به عبارت دیگر، سـعادت یعنـی رسـیدن بـه بهشـت و اهداف نهایی خلقت دست یابد
. در متون دینی، ابزارهای رسیدن به )۱۸۵عمران،  (آلرضوان الهی و تقرب به خدای متعال 

و رضــایتمندانۀ اخــروی را، اطاعــت اوامــر الهــی، اطاعــت  )۱۷(اعلــی، زنــدگی فناناپــذیر 
ــی  ــدگان اله ــزاب، برگزی ــت ت )۴/۲۷۶، ۱۴۰۳؛ مجلســی، ۷۱(اح ــوی و رعای ، ۱۴۰۳(مجلســی، ق

 معرفی کرده است. )۱۹/۱۲۷

 مؤّلفۀ گرایشی و عاطفی .ب
دومین مؤّلفه در تحّقق تربیت دینی و گرایش ایمانی، ُبعد گرایشی و عـاطفی اسـت. 

 برخی از ابعاد مؤّلفۀ گرایشی و عاطفی عبارتند از:

 احساس محبت و عشق به خداوند .یک
ز مصـادیق اساسـی و ضـروری در مؤّلفـۀ محبت و عشق به خداوند و اولیای الهـی ا

عاطفی است. اگر محبت و عالقه به خالق متعال وجود نداشته باشد، نگرش ایمانی ابتر 
ـه﴿فرماید:  خواهد بود. خداوند متعال در قرآن کریم می ـا ِللَّ َشـدُّ ُحبًّ

َ
ِذیَن آَمُنـوا أ  ﴾ َوالَّ

تر است. پیامبر گرامی اسالم  دید؛ آنان که ایمان دارند، محبتشان به خداوند ش)۱۶۵(بقره، 
َك «فرماید:  می ُهمَّ اْجَعْل ُحبَّ َحبَّ   اللَّ

َ
ْشَیاِء ِإَلیَّ   أ

َ
؛ خدایا محبت )۸۸/۷۰، ۱۴۰۳(مجلسی،  » اْأل

نیز فرموده است:  ترین چیز نزد من قرار بده. موالی مّتقیان علی به خودت را محبوب
؛ هرگاه خـدا بنـده را گرامـی )۲۸۶، ۱۴۱۰می آمـدی، (تمی » بمحّبته  اذا اکرم الّله عبدًا شغله«

سازد (یعنی بـه امـوری کـه باعـث دوسـتی خـدا  بدارد، او را به دوستی خود مشغول می
 سـازد). امـام سـجاد شود و خداوند انجام آن کارها را دوسـت دارد، مشـغول می می
َنا ِمْن «فرماید:  می

َ
ِدی أ َك   َسیِّ    َجاِئٌع   ُحبِّ

َ
ْشَبُع أ

َ
ْرَوی َوا َشْوَقاْه ِإَلـی َال أ

َ
َك َظْمآُن َال أ َنا ِمْن ُحبِّ

َراه
َ
؛ موالی من، من گرسنۀ محبت تو هسـتم و )۱/۵۶، ۱۴۰۹(ابن طاووس، » َمْن َیراِنی َو َال أ
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شوم، چقـدر مشـتاق اویـم کـه مـرا  شوم و تشنۀ محبت تو هستم و سیراب نمی سیر نمی
نقـل اسـت کـه فرمـود: خداونـد بـه  لبینم. از حضرت رسو  بیند و من او را نمی می

وحی فرمود که ای موسی، مرا دوست داشت باش و کاری کن کـه  حضرت موسی
عرض کرد خدایا! من تـو  مخلوقات من نیز مرا دوست داشته باشند. حضرت موسی

را دوست دارم و چکار کنم که دیگران نیز تو را دوست داشته باشند. خداونـد فرمـود: 
هـا را از  یشان متذّکر باش، به درسـتی کـه وقتـی تمـام خیـرات و خوبیهایم را برا نعمت

 . همچنین از امـام سـجاد)۴۸۴، ۱۴۱۴(طوسی، جانب من بدانند، به یاد من خواهند بود 
وحی کرد: ای موسی! مرا بـه  نقل است که فرمود: خدای تعالی به موسی بن عمران

عـرض کـرد: پروردگـارا  سیمخلوقم و آنان را نسبت به من مهربان کن! حضرت مو 
های ظاهری و باطنی مرا بـرای ایشـان بـازگو  چگونه مهربان کنم؟ خطاب رسید: نعمت

کن تا مرا دوست بدارند و هیچ گریزپایی را از در خانۀ من و هیچ گمراهی را از آسـتانۀ 
من باز مگردان که این عمل، برای تـو از عبـادت یـک سـال کـه روزهـا روزه بـداری و 

 . )۳۴۳، ۱۴۰۹، حسن بن علیمنسوب به (ا نماز بگزاری باالتر است شبهایش ر 

 گمانی و امیدواری خوش .دو
گمانی و امیدواری به خداوند، از دیگر نمودهای ُبعد گرایش و عاطفی است.  خوش
ْحِسِن «فرماید:  می امام رضا

َ
َن   أ هِ   الظَّ َنا عِ   ِباللَّ

َ
َه َعزَّ َو َجلَّ َیُقوُل أ ْنـَد َظـنِّ َعْبـِدَی َفِإنَّ اللَّ

؛ بـه خـدا خـوش گمـان )۲/۷۲ ، ۱۴۰۷(کلینـی، » اْلُمْؤِمِن ِبی ِإْن َخْیرًا َفَخْیرًا َو ِإْن َشّرًا َفَشـّراً 
فرماید: من نزد گمان بنده مؤمن خویشم، اگر گمان او  باشید. زیرا خدای عز و جل می

رفتار مـن هـم بـد خوب باشد، رفتار من هم خوب خواهد بود و اگر گمانش بد است، 
یا ِعبـاِدَی ﴿باشد. خداوند متعال نیز توصیه فرموده که به رحمت او امیدوار باشـیم:  می

ْسَرُفوا َعلی
َ
ِذیَن أ ْنُفِسِهْم   الَّ

َ
ُه ُهَو   أ ُنوَب َجِمیعًا ِإنَّ َه َیْغِفُر الذُّ ِه ِإنَّ اللَّ ال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اللَّ

ِحیم روی کردیـد، از  ؛ بگو ای بندگان من که بـر ضـد خـود زیـاده)۵۳، (زمر ﴾ اْلَغُفوُر الرَّ
آمرزد. همانـا او  رحمت خداوند ناامید نباشید، به درستی که خداوند همۀ گناهان را می

هَ   اْرُج «فرمود:  آمرزنده و مهربان است. امام صادق یَك َعَلی َمْعِصـَیِتِه   اللَّ َرَجاًء َال ُیَجرِّ
؛ بـه خداونـد چنـان امیـد )۶۷/۳۸۴، ۱۴۰۳(مجلسـی، » ُیْؤِیُسَك ِمـْن َرْحَمِتـهِ  َو َخْفُه َخْوفًا َال 
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داشته باش که تو را بر گناهان او دلیر و جسور نکند و از خداوند چنان بترس کـه تـو را 
، احساس خضوع )۲۲ومجادله،  ۸(بینه، از رحمت او مأیوس نسازد. رضایتمندی از خداوند 

ــل او  ــراء، در مقاب ــار ، )۱۰۹(اس ــل پروردگ ــدگی در مقاب ــر و بن ــاس فق ــاطر، احس و  )۱۵(ف
از دیگـر مصـادیق  )۲/۲۳۲، ۱۴۰۷(کلینـی، ها در مقابل خـالق متعـال  شرمساری از نافرمانی

 مؤّلفۀ عاطفی و گرایشی است.

 مؤّلفۀ رفتاری و کارکردی .ج
های رفتاری و کارکردی در رابطه با تربیت دینـی و نگـرش ایمـانی، نمودهـای  مولفه

 گردد: ختلفی دارد که به برخی از آنها اشاره میم

 ایمان به خدا و رسالت  .یک
ترین کارکردهای رفتاری در تربیت دینی، ایمان و بـاور قلبـی  ترین و محوری اساسی

داشتن به خدای متعال و ایمان به رسوالن الهی است. اعتقاد بـه توحیـد تمـام قـدرتها و 
دهـد. هـیچ  کنـد و قـدرت انسـان را افـزایش می ها را در نظر انسان کوچک مـی جاذبه

. ﴾الحـی﴿موجودی جز او ارزش معبود شدن ندارد. حیات واقعی و ابدی مال اوسـت 
ال ﴿. هر موجودی خسـتگی و خـواب دارد جـز او ﴾القیوم﴿همه چیز وابسته به اوست 

همۀ هستی و قدرت بـه دسـت  ﴾له ما فی السموات...﴿. همه چیز از اوست ﴾تأخذوه
. حفاظـت هسـتی ﴾وسـع﴿. حکومت او محـدود نیسـت ﴾من ذا الذی یشفع﴿اوست 

. خداوند، محور نظام هستی است، یعنـی )۲۵۶(بقره،  ﴾و الیؤده﴿برای او سنگین نیست 
، )۲۲(انبیـاء، و قـوام، پایـداری  )۶۲و غـافر،  ۳۵(نـور، جهان یک قطب و محور بیشتر نـدارد 

؛ بـه )۱۲۳(طـه، آغازگر همۀ روابط اسـت  تدبیر و ادارۀ آن نیز بر عهدۀ خداست. خداوند
. )۵۳(شوری، ها به سوی اوست  و بازگشت همۀ رابطه )۵(حشر، شود  اذن او رابطه ایجاد می

ای طولی اسـت.  باور به رسالت و امامت نیز در راستای باور به خداوند قرار دارد و رابطه
نمایی و تزکیۀ افـراد جامعـه پیامبران، فرستادگان الهی برای ابالغ پیام الهی، هدایت، راه

. کالم و دستورات و افعال پیامبران، مورد تأییـد خداونـد بـوده و بـرای )۲(جمعه، هستند 
، آور است. سرپیچی از دستورات پیامبران و امامان معصـوم انسانها حجت و اطمینان

یـر . فرایند یگانه پرستی، نبوت و امامت، مثل زنج)۸۱(نساء، سرپیچی از دستور خداست 
 .)۱۵۱(نساء، به هم پیوسته است و باید همۀ آنها را پذیرفت 



 

  
ش

ژوه
پ

مي
سال

ي ا
ماع

اجت
ي 

ها
تاب / 

ان 
ست

۱۳
۹۶

  /
رة 

شما
11

3

۶۸ 

 ایمان و اعتقاد به معاد و روز واپسین .دو
ایمان به معاد و روز جزا، از باورهـای اعتقـادی و مسـّلم در اسـالم اسـت کـه مـورد 

کید قرآن کریم می . باور به قیامت، عامـل شـتاب در کارهـای )۱۶وطـه، ۲۳(نحل، باشد  تأ
، )۵۲(انعـام، ، کلیـد تقـوی )۱۷(طـه، ، کنترل و مدیریت هواهای نفسانی )۶۱منون، (موخیر 

. انکار معاد، عالوه بر اینکـه )۶۳(بقره، ، اطمینان و آرامش است )۶و۵(بقره، عامل سعادت 
، یـأس و )۴(نمـل، ، باعـث سـرگردانی و تحّیـر )۷۴(مومنـون، انحراف از راه مستقیم است 

 است. )۳۲(انعام، و خسران بزرگ  )۲۳(نحل، ستکبار ، ا)۲۳(عنکبوت، ناامیدی 

 التزام عملی به فرمایش خداوند و اولیاء الهی .سه
التزام عملی به دستورات اولیای الهی و پیروی از آنان از دیگر مصادیق مؤّلفۀ رفتاری 
در تحّقق تربیت دینی است. در تربیت دینی، بایستی اطاعـت از دسـتورات اولیـاء الهـی 

فرماید:  می عین باشد تا سعادت و موفقیت واقعی حاصل شود. حضرت علینصب ال
هـای  گرداننـد؟ در حـالی کـه پرچم روید؟ و شما را به کجـا برمـی ای مردم به کجا می

ها واضح است و عالمت درستی منصوب است. چه جایی شـما  هدایت برپاست، نشانه
ینکـه عتـرت پیامبرتـان در میـان اند؟ بلکه چگونه متحّیریـد؟ و حـال ا را سرگردان کرده

اند. پس آنان را به بهترین  های دین و زبانهای صدق شماست، آنان زمامداران حق، نشانه
منازل قرآن (که قلب است) فرود آورید، و همانند ورود شتران تشـنه بـر چشـمۀ آب بـر 

کـه  میرد کسی می«بگیرید:  ایشان وارد شوید. ای مردم، این سخن را از خاتم انبیاء
شـود، ولـی کهنـه  شـود از مـا آن کـه کهنـه مـی از ما مرده، ولی مرده نیست و کهنه می

گاه نیسـتید اظهـارنظر نکنیـد، زیـرا اکثـر حـق در همـان ». نیست پس نسبت به آنچه آ
کنید. معذور داریـد کسـی را کـه شـما را بـر او حّجتـی  چیزی است که شما انکار می

ثقل اکبر (قرآن) عمل نکردم؟ و ثقل اصغر (عترت) نیست و آن منم. آیا در میان شما به 
را در میان شما نگذاشتم؟ پرچم ایمان را در میانتان نصب کردم، بر حدود حالل و حرام 
گاهتان نمودم، بر شما از عدالت خود لباس عافیت پوشاندم، با گفتار و عمل خـویش  آ

ما نمایانـدم. پـس رأی سفرۀ معروف را برایتان پهن کردم و کرائم اخالقی خود را به شـ
کند واندیشه به آن راه ندارد به کار نبرید  خود را در آنچه چشم عقل قعرش را درک می
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 .)۱۱۹، ۱۴۱۴(شریف الرضی، 
ـاِلحاِت ُطـوبی﴿فرمایـد:  قرآن کریم می ِذیَن آَمُنوا َو َعِمُلـوا الصَّ   َو ُحْسـُن   َلُهـْم   الَّ

عمل صالح انجام دادند، خوشی و سرانجامی ؛ آنان که ایمان آوردند و )۲۹(رعـد،  ﴾ َمآب
یَماُن َعَمٌل «فرماید:  نیک از آن ایشان است. امام صادق می هُ   اْإلِ َو اْلَقْوُل َبْعـُض َذِلـَك   ُکلُّ

ُه َعزَّ َو َجلَّ ِبِه َفُهَو ُمْؤِمٌن   َعِمَل   ..... َمْن   اْلَعَمل َمَر اللَّ
َ
؛ همـۀ )۲/۳۴۰۳۸، ۱۴۰۷(کلینـی، » ِبَما أ

ان، عمل کردن و التزام عملی است و گفتن (شهادتین) بخشی از عمـل اسـت...... ایم
 هر کس به آنچه خداوند امر کرده عمل کند، مؤمن است.

 تعهد اخالقی و انجام رفتارهای اخالقی .چهار
هـای اخالقـی  ترین مصادیق مؤّلفۀ رفتاری و عملکردی، التزام بـه ارزش یکی از مهم

ی و خانوادگی است. اخالق جمع ُخلـق یـا ُخُلـق، در لغـت و در روابط اجتماعی، فرد
های باطنی اسـت کـه تنهـا بـا دیـدۀ  ای از سرشت و ویژگی اصطالح به معنای مجموعه

بصیرت و چشم دل قابل درک هستند. در مقابل َخلق، به شکل و صـورت محسـوس و 
انکه قرآن کریم . چن)۱/۷۰۴، ۱۴۱۲(راغب اصـفهانی، شود  قابل درک با چشم ظاهر گفته می

بـه همـین معنـا بکـار رفتـه اسـت. در  )۴(قلـم،   ﴾َعِظـیم  ُخُلـٍق   ِإنََّك َلَعلی﴿نیز فرموده: 
خورد، هنگامی که خطاب به یکـی  فرمایش پیامبر گرامی نیز چنین تمایزی به چشم می

ْحِسـْن «از مسلمانان فرمود: 
َ
ُه َخْلَقـَك َفأ ْحَسَن اللَّ

َ
َك اْمُرٌؤ َقْد أ ، ۱۴۰۳(مجلسـی،  » ُلَقـكُخ   ِإنَّ

های راسـخ نفسـانی انسـان اسـت کـه زمینـۀ  . در مجموع ُخلق به معنای هیئت)۶۸/۳۹۴
آورد  انجام برخی رفتارها را در وجود انسان و بدون نیاز بـه فکـر و تأمـل، بـه وجـود مـی

اسـت کـه از  "Ethics". معادل واژۀ اخـالق در زبـان التینـی، واژۀ )۲۷، ۱۳۸۹(محمـدی، 
 "Morality"مشتق شده و به معنای منش اسـت و همچنـین واژۀ  "Ethos"نانی ریشۀ یو 

، ١۲۰۰۳(وود و رنسـچر،و به معنای عادت و رفتار اخالقی آمده است  "Moral"که از ریشۀ 
۳۴۵-۳۵۰(. 

ورزی انسان دارد واگرچه مفهوم  یک جنبۀ بنیادی و فراگیر در کنش ٢اگرچه اخالق

                                                   
1. Wood & Rentscher. 

2. Morality. 
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می روشــن اســت؛ امــا یــک مفهــوم دشــوار بــرای اخــالق در میــان اندیشــمندان اســال
های علمی است. در یک نگاه، اخالق بـه معنـای مجموعـۀ ملکـات نفسـانی و  بررسی

هـای  و به عبارت دیگـر مجموعـۀ صـفات و ویژگی )۲۲، ۱۳۶۸(سـادات، خصائص روحی 
(مکـارم گردد، تعریف شده اسـت  درونی و ملکه شده که منشأ صدور کارهای نیک می

. از نگاهی دیگـر، اخـالق عبـارت اسـت از علـم چگونـه زیسـتن. )۳/۲۴، ۱۳۷۷شیرازی، 
کردن و چگونه  دهد: چگونه رفتار اخالق دستور چگونه زیستن را در دو ناحیه به ما می

ها  اعمال انسان و چگونه بودن به چگونگی و کیفیت خویکردن به  بودن؛ چگونه رفتار
. علـم اخـالق نیـز، بـه عنـوان )۱۹۰و  ۱۸۹ا، (مطهری، بی تـشود  و ملکات انسان مربوط می

گاهی از فضـیلت )۵۵، ۱۴۲۲(ابن مسکویه، برترین علوم  هـا و  ها و رذیلت و به معنای علم آ
و به  )۴۸؛ ص ۱۳۶۹(طوسی؛ ها  لتها و پاک شدن از رذی چگونگی آراسته شدن به فضیلت

گاهی از انواع صفت فعـال اختیـاری هایی است که با ا های خوب و بد و صفت معنای آ
، از علومی است کـه بـا مباحـث )۱۹۸، ۱۳۷۲و  ۱۰، ۱۳۶۷(مصباح یزدی، انسان ارتباط دارند 

دســته از  اخــالق بــه آن )۱، ۱۳۸۹(مالنـی و جودیــث، اخالقـی مــرتبط اســت. بــه نظــر واکــر 
کند کـه حـداقل بـه صـورت بـالقوه دارای تلویحـات  های اختیاری فرد اشاره می کنش

روانـی قـرار دارد.  های درون دی بوده و تحت کنترل برخی از مکانیزمفر  اجتماعی یا بین
اخالق یک پدیدۀ چندوجهی است که متضمن تعامـل بـین رفتـار، افکـار و هیجانـات 

داننـد امـا  است. خالصه اینکه قدما، اخالق را بیشـتر معطـوف بـه ملکـات نفسـانی می
هـای  ده بـه مـنش و رفتارمتأخرین، اخالق را عالوه بر ملکات نفسانی، بـه طـور گسـتر 

 .)۱۳۹۲(مرکز اخالق و تربیت، دارند  اختیاری معطوف می
کید بیشتر است و در تربیت  برخی از مصادیق مهم اخالق که در متون دینی مورد تأ

 اخالقی و دینی نقش سازندۀ بیشتری دارند عبارتند از:

 . ارتباط کالمی و غیر کالمی نیکو۱
از ابزارهای مهـم در روابـط اجتمـاعی  ٢کالمی، و غیر ١گیری از ارتباط کالمی بهره

                                                   
1. verbal communication. 

2. nonverbal communication. 
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شـود، ولـی در روابـط غیـر کالمـی  است. در ارتباط کالمی از گفتگو بهـره گرفتـه می
توان از حاالت چهره، تماس چشـمی، تـن صـدا، حرکـات و تمـاس بـدنی، کسـب  می

سخنان سنجیده  التزام به )۱۹۹۷(بارون و بایرن، اطالعات نموده و زمینۀ تعامل را ایجاد کرد 
، )۳۴(انعـام، ، پرهیـز از زخـم زبـان )۸۷(نسـاء، گیری از گفتار زیبا و دلنشـین  بهره )۹(نساء، 

، )۴۵۷، ۱۴۱۰(تمیمـی آمـدی، ، مؤدبانـه )۳۲۳، ۱۴۰۴(حرانـی، وگوی محترمانـه  توصیه به گفت
، از نمودهـای رابطـۀ کالمـی نیکـو )۱۲/۱۸۶، ۱۴۰۹(حـر عـاملی، گفتگوی شیرین و گوارا 

و دلنـواز، صـدا زدن  )۱۹(لقمـان، وگو بـا آهنـگ صـدای مالیـم  ست. همچنـین گفـتا
و توصـیه بـه پرهیـز از کلمـات رکیـک و  )۲/۶۴۳، ۱۴۰۷(کلینـی، همدیگر با زیباترین نـام 

، از دیگر نمودهای روابط کالمی بـوده و در راسـتای ایجـاد محبـت و )۳(مؤمنون، زشت 
می زیبـا باعـث تحکـیم روابـط اجتمـاعی و نشاط در میان هم نوعان است. ارتباط کال

. همچنین کـنش کالمـی پسـندیده، مـانع از )۳۴(فصلت، گردد  باعث تقویت دوستی می
هـای  گردد. در آموزه زند و باعث آرامش می کینه و حسد شده و دلها را به هم پیوند می

، به روابـط دینی و تربیتی عالوه بر اینکه توصیه به روابط کالمی زیبا و محبت آمیز شده
کید شده است. تواضع و فروتنی  (آل عمـران، رویی  ، گشـاده)۲۵(اسـراء، غیر کالمی نیز تأ

کید قـرآن )۶۱(توبه، و رفتار مؤدبانه  )۱۶۰ . از مصادیق روابط غیر کالمی است که مورد تأ
است. این نوع ارتباطات، عاملی در تقویت روابط دوسـتانه و نزدیکـی دلهـا و جـذابیت 

رویی و گفتار و رفتار مؤدبانه، دلدادگی،  گردد. ثمرۀ تواضع، گشاده ماعی میروابط اجت
 )۲۷۳، ۱۴۰۸؛ دیلمـی، ۹۹، ۱۳۷۶واسطی،  (لیثیو افزایش دوستان  )۲/۶۴۳، ۱۴۰۷(کلینی، محبت 
(کلینـی، شـود  ها و فزونـی محبـت می چهرۀ گشاده و روی باز، باعث جذب دل ١است.
آورد و  . شادی، سـالمت روانـی و نشـاط مـی)۳۲۷و۱۱۵، ۱۴۱۰؛ تمیمی آمدی، ۲/۱۰۷، ۱۴۰۷

زداید. افزون بر موارد یاد شده، تبسـم و خنـده در چهـره، در بهبـود  ها می کینه را از دل
. در مقابـل، اسـتکبار و خـودبرتربینی، باعـث )۲/۱۸۸، ۱۴۰۷(کلینی، روابط نیز مؤثر است 

، ۱۸(لقمـان، شـود  می کدورت در روابط اجتماعی شده و باعث سقوط و کاهش منزلـت
جـویی کـه دارد،  . چه بسا گـاهی انسـان بـه خـاطر روحیـۀ اسـتکبار و برتری)۷؛ نوح، ۷۴

                                                   
 . البته در رابطه با نامحرم و جنس مخالف، بایستی موازین اخالقی را جدی گرفت، مخصوصـًا در روابـط١

 عاطفی.
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کنــد و ایــن تعــارض درون و بیــرون، باعــث تزلــزل  بــرخالف یقــین خــودش اقــدام می
ها در روابـط کالمـی و  . اگر این ویژگی)۵(قصص، گردد  شخصیتی و اختالل روحی می

روابط اجتماعی و خانوادگی و روابط سیاسـی بهبـود زیـادی  غیر کالمی رعایت گردد،
گردنـد و تربیـت اسـالمی در جامعـه نمـود  ها به همدیگر نزدیک می کند و دل پیدا می

 یابد. می

 . صبوری، سعۀ صدر و وفای به عهد۲
و ظرفیـت روانـی  )۲۲(زمـر، آراسته شدن به صفاتی از قبیل برخورداری از سعۀ صدر 

، التــزام بــه )۲۰۱؛ آل عمــران، ۵(معــارج، ، صــبوری در نامالیمــات )۲۶؛ طــه، ۱۲۶(انعــام، بــاال 
و همچنین رعایت تقـوی  )۷۷(آل عمران، ها و تعهدات خانوادگی، اجتماعی و الهی  پیمان

هـای قرآنـی مـورد توجـه قـرار  ها، از مصادیق دیگری است کـه در آموزه در تمام عرصه
اال و سـعۀ صـدر، عـالوه بـر اینکـه الزمـۀ گرفته است. برخورداری از ظرفیت روانـی بـ
های روانی و بسترساز تربیت دینـی اسـت.  تعامالت اجتماعی است، باعث کاهش تنش

تـا بتوانــد در  )۱(الشــرح، سـعۀ صـدر عنایــت فرمـود  خداونـد متعـال بــه پیـامبر اکــرم
نیـز از خداونـد،  نامالیمات زندگی، سالمت و امنیت خـود را حفـظ کنـد و پیـامبر

 .)۴۰۵، ۱۴۰۶، الرضا ؛ فقه۲۵(طه، ی شرح صدر نمود تقاضا

 . اصالح روابط اجتماعی، نیکوکاری و فداکاری۳
، )۱۰۵؛ آل عمـران، ۱۱۵(نساء، ، امر به نیکی و احسان )۲(انفال، اصالح روابط بین فردی 

، عفو و گذشـت از خطاهـای افـراد، کنتـرل خشـم و )۱۶۱(انعام، کمک و یاری دیگران 
، از )۱۳۵(آل عمـران، با خطای افراد و ایجـاد الفـت و دوسـتی بـین افـراد  غضب در رابطه

 باشد.  دیگر نمودهای اخالق است که مورد توجه قرآن کریم می

 . راستی در گفتار و رفتار۴
کلید اخـالق اسـت. دروغ،  ، گل سرسبد و شاه)۱۴(آل عمران، راستگویی و صداقت 
ز نظـر قـرآن کـریم، راسـتی و صـداقت های اخالقی اسـت. ا سرچشمۀ اکثر ناهنجاری

واقعی، در کسانی تجّلی دارد کـه ایمـان بـه خـدا، قیامـت، مالئکـه، کتـب آسـمانی و 
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پیامبران دارند و از مال خود به خویشان، در راه ماندگان، سائالن و در راه آزادی بردگان 
هد خود وفـا پا دارند و زکات دهند و به ع صرف کنند؛ اینها کسانی هستند که نماز را به

ها اسـتقامت کننـد؛ اینهـا کسـانی  ها و در جنگ ها و محرومیت کرده و در برابر سختی
گوینـد (گفتـار و رفتـار و اعتقادشـان هماهنـگ اسـت) و اینـان  هستند کـه راسـت می

ترین آیـات قـرآن اسـت و ویژگـی انسـان  . این آیه یکی از جـامع)۱۷۸(بقره، پرهیزکارانند 
را بیان کرده است. در تفسیر المیزان نقل شده کـه رسـول خـدا کامل و بهنجار و سالم 

  )۱/۳۴۹، ۱۳۷۹(قرائتی، فرمود: هرکس به این آیه عمل کند ایمانش کامل است 

 نگری اندیشی و مثبت . مثبت۵
، باعث بیـزاری و نفـرت و )۶۵(نساء، نگری و خطای شناختی نسبت به دیگران  منفی

کینــه و نفــرت نیــز بــه بــدگویی و غیبــت  در نهایــت ممکــن اســت باعــث کینــه شــود.
، تحلیل نادرستی )۱۲(حجرات، نگری است  ظن و منفی انجامد. کسی که مبتال به سوء می

از دیگران دارد و این تحلیل نادرست باعث رفتـار و عملکـردی نادرسـت خواهـد شـد. 
ای های درونی بـوده و گـاهی بـر  افراد بدبین، آرامش روانی ندارند و مبتال به کشمکش

آورنـد.  روی می )۱۲(حجـرات، کاهش تنش روانی خودشان بـه تهمـت و غیبـت دیگـران 
بدگویی از دیگران نشانۀ نفرت و بیزاری از آنان و نشانۀ خشم و کینه نسـبت بـه دیگـران 

ظن و غیبت کردن برحذر  ها را از سوء . قرآن کریم، انسان)۶۹/۱۹۰ ، ۱۴۰۳(مجلسـی، است 
 داند. جاری و ضد تربیت اخالقی و کاری مشمئزکننده میدارد وآن را گناه، ناهن می

 های سرد) . پرهیز از آلوده شدن به حسادت (شعله۶
های اخالقـی و روان شـناختی اسـت. افـراد حسـود، آرامـش و  حسادت، از بیماری

. )۲۸(مائـده، های سـرد و تعـارض وجـود دارد  امنیت روانی ندارنـد و در درونشـان شـعله
بری، برای حسود بسیار اندک است و افراد حسود و بخیل  ی و لذتآسایش، امنیت روان

؛ ۶۹/۲۶۱ ؛ ۷۰/۲۵۲ ؛ ۶۹/۱۹۰ ؛ ۱۴۰۳،۷۰/۲۵۲(مجلســـی، در آشـــفتگی تربیتـــی قـــرار دارنـــد 
ای خطرناک دارد و ممکن است برای کاهش آالم درونی، بـه  . حسود، اندیشه)۷۰/۲۵۰ 

 .)۹و  ۶(یوسف، برادرکشی نیز اقدام کند 
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 ز غفلت، اختالف ومجادله. پرهیز ا۷
و یا خطـای شـناختی، از  )۲۳(انفـال، و گرفتار شدن به نفهمی  )۱۰۹(نحل، غافل بودن 

. )۴۰؛ مــریم، ۱۱و۱۰(ذاریـات، کنـد  نکـاتی اسـت کـه نگـرش دینـی و تربیتـی را تهدیـد می
اختالف و دشمنی، چه در میان امت اسالمی و چه در میان خانواده و دوستان و چه در 

 )۳۵(غافر، و کدورت و ناراحتی  )۱۴(شوری، فرهنگی و اجتماعی، از عوامل دشمنی رابطۀ 
ــاتوان و  ــان را ن ــرده و آن ــین ب ــین، اقتــدار و هیبــت افــراد را از ب اســت. اخــتالف همچن

 .)۴۷(انفال، کند  صالبت می بی

 . دقت و محافظت از ِعرض مردم۸
خالقی و تربیتی مؤکد حفظ آبروی افراد و به خصوص آبروی مؤمنین از دستورات ا

. آبرو و جایگـاه اجتمـاعی مـؤمن )۳/۷۴۵ ، ۱۴۲۹؛ کلینی، ۳/۴۸۸ ، ۱۴۰۷(کلینی، اسالم است 
بسیار ارزشمند است و اگـر احسـاس کنـد بـه خطـر افتـاده، بسـیار محـزون و ناراحـت 

، )۱۱۳(نسـاء، ، تهمـت، نسـبت نـاروا دادن بـه مـؤمنین )۳۴(انعـام/گویی  شود. لذا یـاوه می
، از خطاهای بزرگ شمرده شـده اسـت. )۷۹(توبه، و زخم زبان زدن  )۱۹(نور، گناه ترویج 

 ها پرهیز نمود. برای نیل به تربیت دینی باید از این ناهنجاری

 . پرهیز ازخودبرتربینی ۹
خودبرتربینی، نوعی بیماری اخالقی و روان شناختی است. این بیماری کـه معمـوًال 

شود، باعث کدورت در روابط اجتماعی شده و باعث  به دلیل خطای شناختی ایجاد می
. )۷؛ نـوح، ۷۴؛ ص، ۱۸(لقمـان، گـردد ( سقوط و کاهش منزلت معنوی و اجتماعی افراد می
جویی که دارد، بـر خـالف یقـین  چه بسا گاهی انسان به خاطر روحیۀ استکبار و برتری

تی و اخـتالل کند و این تعارض درون و بیرون، باعـث تزلـزل شخصـی خودش اقدام می
. خودبرتربینی و غرور علل مختلفی دارد که از جملۀ )۵وقصص، ۱۴(نمل، گردد  روحی می
های  ، بیگانگی با معارف الهـی و اندیشـه)۱۸۶(آل عمران، توان به دلبستگی به دنیا  آنها می

و برخــورداری از قــدرت و جایگــاه  )۷۶(ص، ، روحیــۀ نــژاد پرســتی )۷(لقمــان، وحیــانی 
ای ندارند،  اشاره کرد. افرادی که از تربیت دینی و خودسازی، بهره )۵صص، (قاجتماعی 

کننــد، معمــوًال بــه  وقتــی بــه موقعیــت و ُپســتی و یــا بــه ثــروت دنیــایی دســت پیــدا می
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 دانند. تر از دیگران می خودبرتربینی مبتال شده و خود را شایسته

 . اجتناب از نفاق و دورویی۱۰
کـه بـه  )۹۵(توبـه، شخصیت و بیماری روحـی اسـت  نفاق و دورویی، نوعی اختالل
؛ هم در دنیا (عذاب درونی و تردیـد) و هـم )۱۰۱(توبه، دنبالش عذابی دوگانه وجود دارد 

نشــاطی،  . عالیــم مشــخص نفــاق، بی)۱۳۹(نســاء، در آخــرت (آتــش وسرنوشــت شــوم) 
دیـد و ، ظاهرکاری، عدم انسـجام شخصـیت، تر )۱۴۳(نسـاء، ریاکاری، غفلت از یاد خدا 

مردگی، حسـرت  است. نفاق باعث دل )۸۷(توبـه، دودلی و محروم بودن از بینش صحیح 
، زیرا منافق مذبذب است و بطـور مرتـب بایـد )۱۸۷(اعـراف، و ناآرامی و سرگردانی است 

 . )۱۱۰(توبه، موضِع جدید بگیرد 
حـزاب، ؛ أ۱۱(بقـره، های قلبی و روحی است  نفاق و شک و تردید، از مهمترین بیماری

و گرفتـار سـرگردانی  )۳(منـافقونکه افراد مبتال به آن از اندیشۀ صحیح محروم بـوده  )۶۰
(توبـه، مردگی  . نفاق باعث دل)۱۸(بقره، ، گمراهی، وحشت و حیرت هستند )۱۳و۱۲(بقره، 

 است. )۸۷

 . رعایت ادب در تعامالت ۱۱
بت به رعایـت ادب یکی از مسائل بسیار مهم در زندگی هر انسانی، این است که نس

کیـد فراوانـی کـه در رابطـه بـا  در برخورد های اجتماعی التزام داشته باشد. اهمیـت و تأ
آمــوزی فرزنــدان شــده، داللــت بــر اهمیــت ادب در روابــط فــردی و اجتمــاعی و  ادب

فرماید: حق فرزند بر پـدر سـه چیـز اسـت: دایـه و  می خانوادگی است. امام صادق
کند؛ نام خوبی برایش بگذارد و در تربیت او تالش فـراوان مربی خوبی برایش انتخاب 

. در روایات همچنین، ادب را بهترین هدیۀ والدین به فرزند )۷۵/۲۳۶، ۱۴۰۳(مجلسی، کند 
 (ابنو به برخی مصادیق ادب نیز اشاره شده است  )۱۶۵ـ ۱۵/۱۶۴، ۱۴۰۸(نوری، تلقی کرده 

ــه،  ــا نگــاه تربیتــی و روان)۴/۳۷۲، ۱۴۱۳بابوی ــوان گفــت کــه ادب باعــث  شناســانه می. ب ت
ارزشمندی و جذابیت، روابط سالم و پایدار، مورد تکریم و تشویق قرار گـرفتن و غیـره 

گردد.  شود و همۀ اینها عاملی برای عّزت نفس و احساس عّزت و رضایت درونی می می
اخالق خوب، خوش رفتاری، حسـن ظـن، نیـت پـاک داشـتن، خوشـرویی و تواضـع، 



 

  
ش

ژوه
پ

مي
سال

ي ا
ماع

اجت
ي 

ها
تاب / 

ان 
ست

۱۳
۹۶

  /
رة 

شما
11

3

۷۶ 

خیرخواهی، همگـی از مصـادیق و نمودهـای ادب اسـت کـه باعـث جلـب  وفاداری و
. برخــورداری از ادب باعــث حــّس )۲۶۴، ۱۳۸۲(آذربایجــانی، گــردد  محبــت و دوســتی می

شود و نیاز به کرامت و محترم بودن از نیازهای اساسی و عالی  ارزشمندی و کرامت می
 در انسان است. 
ان غربی، نیاز به احترام را از نیازهای اساسـی یکی از روان شناس )۱۹۷۰(آبراهام مزلو 
گوید: ارضای نیاز به احتـرام و محبوبیـت، بـه احساسـات مثبتـی از قبیـل  شمرده و می

اعتماد به نفس، ارزشمندی، قدرت، لیاقـت و شایسـتگی، مفیـد و پرثمـر بـودن، منجـر 
بـر آثـار شود، عـالوه  و کرامتی که در سایۀ رعایت ادب حاصل می  خواهد شد. بزرگی

مثبت اجتماعی و فرهنگی بسیار، مانع انسان از تمایل به گناه و ارتکاب کارهای پست و 
شود؛ چه اینکه کسی که به کرامت و عزت  باعث جلوگیری از تنزل شخصیت افراد می

شود این اعتبار و جایگـاه را بـا انجـام کارهـای  گاه حاضر نمی نفس رسیده است، هیچ
عزت نفس، ما را از دست زدن به امور نامطلوب باز مـی. «ارزش ضایع کند پست و بی

دارد، ماهیت بازدارندگی دارد. همانطور که اعتماد به نفس، ما را به کارهای مطلـوب و 
انگیزاند و ماهیـت ایجـابی دارد. اگـر بخـواهیم رو شدن با مشکالت برمی بزرگ و روبه

ی زندگی، اعتماد به نفس خود را از هافرزندان ما در بزرگسالی و در مواجهه با ناهمواری
(اسـتنهاوس، » های عزت نفـس آنـان را از کـودکی محکـم کنـیمدست ندهند، باید پایه

انـد: آنـان کـه کرامـت نفـس  ه در تأیید ادعای فـوق فرمود . حضرت علی)۱۲، ۱۳۷۹
و در  )۱۱/۳۳۹، ۱۴۰۸(نـوری، کننـد  دارند، هرگز با ارتکاب گناه آن را پست و موهون نمی

روایتی دیگر فرمودند: به خیر کسی که برای خود عزت و کرامتی قایل نیست، امیـدوار 
 .)۳۹۴، ۱۳۷۳(خوانساری، شرح غرر و درر، نباش 

 . رفق و مدارا ۱۲
شـفقت و  )۱۲/۱۸۱۲۰، ۱۳۷۳(دهخـدا، مدارا به معنای مهربـانی کـردن، نرمـی نمـودن 

، از )۲۳۷، ۹ج  ۱۳۷۶ی، (دشــتمالیمــت نشــان دادن، درایــت و فهــم، مماشــات و ســلوک 
باشد. پیامبر  های اخالقی دین اسالم و حتی از دستورات اخالقی سایر ادیان نیز می آموزه

فرمایند: مدارا بـا مـردم نیمـی از  گرامی اسالم دربارۀ ارزش مدارا در برخورد با مردم می
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رت . حضـ)۱۲/۲۰۱، ۱۴۰۹(حرعـاملی، خـویی بـا آنـان نیمـی از زنـدگی اسـت  ایمان و نرم
همچنین در حدیث دیگری فرمودند: سه چیز اسـت کـه اگـر در کسـی نباشـد کـار او 
کامل نیست: تقوایی که او را از معصیت خدا باز دارد، حالتی که به وسیلۀ آن بـا مـردم 

. امـام )۱۲/۲۰۰(همان، مدارا کند و بردباری که به وسیلۀ آن نادانِی نادان را برطرف سازد 
در مناجـات میـان خـدا و موسـی در تـورات چنـین آمـده: ای فرماینـد:  نیز می باقر

موسی، مسائل سّری را در درون وجود خـود حفـظ کـن و در ظـاهر بـا دشـمنان مـن و 
در رابطه بـا مـدارای  دشمنان خودت از میان مردم, مدارا کن (همان). حضرت علی

او بـه نیکـی فرمایند: همیشه و در همه حال با همسرت (زنت) مدارا کـن و بـا  با زن می
 . پیــامبر گرامــی)۲۰/۱۶۹(همــان، زا گــردد  معاشــرت نمــا تــا زنــدگیت باصــفا و فــرح

گونـه کـه مـرا بـه انجـام  فرماید: خدای من مرا به مدارای با مردم فرمـان داد، همـان می
ــات دســتور داد  ــی، واجب ــردی و )۲/۱۱۷، ۱۴۰۷(کلین ــدگی ف ــادی در زن ــد زی ــدارا فوای . م

(تمیمـی آمـدی، ، امنیـت )۱۲۰(همـان، آسـایش  )۱۱۹(، همـان، ت اجتماعی در پی دارد: برک
، عامل محبت (همان)، تسهیل کنندۀ مشـکالت (همـان)، ابـزار موفقیـت و )۲۲۴، ۱۴۰۷

 پایداری (همان).

 گیری  نتیجه
 شود: های اسالمی نتایج زیر حاصل می از تتبع و دقت در آموزه

 وجود انسان است؛ . ُبعد شناختی، گرایشی و رفتاری از ابعاد اصلی۱
های شناختی، گرایشی و رفتاری از ارکان اصلی تشکیل دهندۀ نگرش دینـی و  . مؤّلفه۲

 تربیت دینی است؛
 های شناختی و گرایشی و رفتاری، تأثیر و تأّثر متقابلی دارند؛ . مؤّلفه۳
 های دینی به اهمیت و جایگاه مؤّلفۀ شناختی و معرفتی و رفتاری در تحقـق . در آموزه۴

کید فراوان شده است؛  تربیت دینی، تأ
 . مؤّلفۀ شناختی شامل شناخت خداوند، رسالت، امامت و معاد و معرفت دینی است؛۵
. برخی از نمودهای مؤّلفۀ گرایشی عبارتند از: احساس محبـت و عشـق بـه خداونـد، ۶

گمانی و امیدواری، رضایتمندی از خداونـد، احسـاس خضـوع در مقابـل او،  خوش
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ها در مقابـل خـالق  قر و بندگی در مقابل پروردگار و شرمساری از نافرمانیاحساس ف
 متعال؛

. ایمان به خدا و رسالت، ایمان و اعتقاد به معاد و روز واپسین، التزام عملی به فرمایش ۷
خداونــد و اولیــاء الهــی و تعهــد اخالقــی و انجــام رفتارهــای اخالقــی، از مهمتــرین 

 رکردی است.نمودهای مؤّلفۀ رفتاری و کا

 شناسی کتاب
 ، ترجمه ناصر مکارم شیرازی.قرآن کریم .۱
اللـه المرعشـی  ، قـم، مکتبـة آیـة البالغـه شـرح نهج ق)،۱۴۰۴اللـه ( الحدید، عبدالحمید بن هبـة  ابن ابی .۲

 النجفی.
 ، قم، جامعه مدرسین. التوحید (للصدوق) ق)،۱۳۹۸ابن بابویه، محمد بن علی ( .۳
  ، قم، انتشارات اسالمیحضره الفقیهمن ال ی )،۱۴۱۳ـــــــــ ، ( .۴
 ، تهران، دار الکتب اإلسالمیه.إقبال األعمال )،۱۴۰۹ابن طاووس، علی بن موسی ( .۵
 .، قم، بیدارتهذیب االخالق و تطهیر االعراق)، ۱۴۲۲ابن مسکویه ( .۶
 .، ترجمۀ ناهید آزادمنش، تهران، کتابهای دانهاعتماد به نفس )،۱۳۷۹استنهاوس، گلن ( .۷
، قم، پژوهشگاه حوزه روان شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسالمی )،۱۳۸۲نی و همکاران (آذربایجا .۸

 .و دانشگاه
 ، تهران، انتشارات جاویدان.الفصاحه نهج )،۱۳۸۲پاینده، ابوالقاسم ( .۹
 ، قم، امام خمینی.روان شناسی و تبلیغات )،۱۳۹۱پناهی، علی احمد ( .۱۰
غرر الحکم و درر الکلم (مجموعـة مـن کلمـات و حکـم  )،۱۴۱۰تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد ( .۱۱

 ، قم، دار الکتاب اإلسالمی.)اإلمام علی
 .، بیروت، مؤسسة االعلمی للمطبوعاتغررالحکم و درر الکلم )،۱۴۰۷ـــــــــ ، ( .۱۲
 ، قم، امام خمینی.تربیت دینی در جامعۀ اسالمی معاصر )،۱۳۸۸جمعی از نویسندگان ( .۱۳
 ، قم، اسراء.منزلت عقل در هندسۀ معرفت دینی )،۱۳۸۹( جوادی آملی، عبدالله .۱۴
 .البیت ، قم، آلوسایل الشیعه ق)،۱۴۰۹حسن( حر عاملی، محمدبن .۱۵
، قـم، جامعـه تحـف العقـول عـن آل الرسـول ق)،۱۴۰۴، (حسـن بـن علـی حرانی، ابن شعبه، .۱۶

 .مدرسین
، قـم، العسـکریالتفسیر المنسـوب إلـی اإلمـام الحسـن )، ۱۴۰۹، امام یازدهم (حسن بن علی .۱۷

 مدرسة اإلمام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف.
 ، قم، بیدار.کفایة األثر فی النّص علی األئمة اإلثنی عشر)، ۱۴۰۱خزاز رازی، علی بن محمد ( .۱۸
، (تألیف تمیمی آمدی)، تهـران، شرح غررالحکم و دررالکلم)، ۱۳۷۳الدین محمد، ( خوانساری، جمال .۱۹

 .دانشگاه تهران
 ، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت (تربیت دینی) )،۱۳۸۳محمد( داودی، .۲۰
 .االسالم ، قم، غرفة نهج البالغه )،۱۳۸۵دشتی، محمد (مترجم)( .۲۱
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 ، تهران، دانشگاه تهران.نامه لغت )،۱۳۷۳اکبر ( دهخدا، علی .۲۲
 الشریف الرضی.، قم، إرشاد القلوب إلی الصواب ق)،۱۴۰۸دیلمی، حسن بن محمد ( .۲۳
 ، بیروت، دارالقلم.مفردات ألفاظ القرآن ق)،۱۴۱۲راغب اصفهانی، حسین بن محمد ( .۲۴
 .، تهران، سمتاخالق اسالمی )۱۳۶۸سادات، محمدعلی، ( .۲۵
، قـم، روان شناسی اجتمـاعی بـا نگـرش بـه منـابع اسـالمی )،۱۳۹۳ساالری، محمد رضا و همکاران ( .۲۶

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
، ترجمه مهـرداد فیروزبخـت، چـاپ چهـارم، تهـران، شناسی زمینۀ روان )،۱۳۸۸ن دبلیو (سانتراک، جا .۲۷

 رسا.
 ، قم، هجرت.نهج البالغه (للصبحی صالح) )،۱۴۱۴شریف الرضی، محمد بن حسین ( .۲۸
، تصحیح مجتبـی مینـوی و علیرضـا حیـدری، اخالق ناصری ،)۱۳۶۹( طوسی، خواجه نصیر الدین، .۲۹

 تهران، خوارزمی.
 ، قم، دار الثقافة.األمالی (للطوسی) )،۱۴۱۴بن الحسن (طوسی، محمد  .۳۰
، ترجمه سید جعفر سجادی، تهـران، فرهنـگ و ارشـاد سیاست مدنیه )،۱۳۷۱فارابی، ابونصر محمد، ( .۳۱

 اسالمی.
 ، تهران، نشر نی.انگیزش و هیجان )،۱۳۸۴فرانکن، رابرت ( .۳۲
 .بیت)، مشهد، مؤسسة آل ال۱۴۰۶، (الفقه المنسوب إلی اإلمام الرضا .۳۳
 ، قم، در راه حق.تفسیر نور )،۱۳۷۹قرائتی، محسن ( .۳۴
 ، تهران، دار الکتب اإلسالمیة. الکافی )،۱۴۰۷کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق ( .۳۵
  قم، دارالحدیث. ،المواعظ و الحکم عیون )،۱۳۷۶محمد ( بن علی واسطی، لیثی .۳۶
 راث العربی.، بیروت، دار احیاء التبحاراالنوار ق)،۱۴۰۳مجلسی، محمدباقر ( .۳۷
 ، قم، بوستان کتاب.گرایی اخالقی های نسبی مکتب) ۱۳۸۹محمدی مسلم، ( .۳۸
 ، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.مناسبات اخالق و فقه)، ۱۳۹۲مرکز اخالق و تربیت ( .۳۹
 ، تهران، امیرکبیر.اخالق در قرآن )،۱۳۷۲مصباح یزدی، محمد تقی ( .۴۰
 ، مؤسسه امام خمینی (ره).، قماخالق در قرآن )،۱۳۸۴ـــــــــ ، ( .۴۱
 .تهران، اطالعات ،فلسفۀ اخالق) ۱۳۶۷ـــــــــ ، ( .۴۲
 .، قم، صدراآشنایی با علوم اسالمی تا)، مطهری، مرتضی (بی .۴۳
 ، قم، انتشارات مدرسه امیرالمومنین.اخالق در قرآن )،۱۳۷۷مکارم شیرازی، ناصر ( .۴۴
محمـد رضـا جهـانگیرزاده و همکـاران، ، ترجمۀ رشد اخالقی) ۱۳۸۹مالنی کلین و جودیث اسمتانا، ( .۴۵

 قم، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسالمی.
 ، قم، هجرت.معراج السعاده )،۱۳۸۱نراقی، احمد ( .۴۶
 .البیت الحیاءالتراث ، بیروت، مؤسسة آلمستدرک الوسایل ق)، حسین،۱۴۰۸نوری طبرسی ( .۴۷
ه مهـرداد فیروزبخـت، ، ترجمـای بر درمان شـناختی رفتـاری نـوین مقدمه )،۱۳۹۲هافمن، استفان جی ( .۴۸

 شناسی و هنر. تهران، انتشارات روان
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