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 ۱۴۰۰یز و زمستان )، پای۱۲۴های اجتماعی اسالمی، سال بیست و هفتم، شمارۀ دوم (پیاپی پژوهش

 )۱۵۲-۱۳۱ترویجی ( -نوع مقاله: علمی 

  یاخالق یهاشیت احساسات و گرایترب یهاروش
  میدر قرآن کر  یاخالق یگوهاو  در گفت

 ١سیدعلی اصغر حسینی محمدآباد  
 چکیده

در  یاخالقـ یهـاشیت احساسات و گرایترب یهاان روشین پژوهش با هدف بیا
، ن پژوهشیروش انجام ا. استانجام شده ، میآن کر در قر  یاخالق یگوهاو  گفت

، مـرتبط بـا موضـوع یهـاشکل که ابتـدا پـژوهش نیبه ا. تحلیلی است -توصیفی
 یبررسـ، مطالعه، ن نگاهیبا ا، ات قرآنیسپس تمام آ؛ دیگرد  یبردارشیمطالعه و ف

ت احساسات و یدهد که هدف تربین پژوهش نشان میج ایاین. شد یبردارشیو ف
بازداشـتن عواطـف و ، در قـرآن یاخالقـ یگوهـاو  در گفت یاخالقـ یهاشیاگر 
 مخاطبمثبت در  یاخالق یهاشیختن عواطف و گرایو برانگ یمنف یهاشیگرا

 یاخالقــ یهــا شیت احساســات و گــرایــترب یبــرا، گوهــاو  ن گفتیــدر ا. اســت
 یالگوهـا یمعرفـ، یو کالم یظاهر یهااستفاده از جاذبه یهااز روش، مخاطب
بر اساس . استفاده شده است، و محبت یختن و بازداشتن و دوستیبرانگ، یاخالق

، گران هستندید  یت اخالقیکه در مقام ترب ین و کسانیوالد، ن پژوهشیا یهاافتهی
 یبرا، ادشدهی یتیترب یهااز روش، گو استفاده نمودهو  وۀ گفتیاز ش ید به خوبیبا
 . ندیاستفاده نما، انیان و متربفرزند یاخالق یهاشیت عواطف و گرایترب

                                                 
 . ۲۳/۰۳/۱۴۰۱تاریخ پذیرش:  - ۰۴/۰۳/۱۴۰۰تاریخ دریافت:  
 جهبری در دانشگاه علوم پزشکی یاسو معاون دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم ر . ١

 e.hosaini.366@razavi.ac.ir 
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 یگو و  گفـت، هـا و عواطـفشیگـرا، یت اخالقـیـترب، قـرآن :یدیـواژگان کل
 یت اخالقیترب یهاروش، یاخالق

 مقدمه
کـه در سرنوشـت انسـان و جامعـه  یبا توجه به نقش مهمـ یت اخالقیاخالق و ترب

 یهان بخش آموزهیشتر یب، بوده ینیان د یشوایشمندان و پیمورد توجه اند، ربازیاز د ، دارد
 یهاتیاست و اغلب فعال یاخالق یهاآموزه، انیر اد یت و اسالم و سایحیمس، هودین ید 

، طبرسـی( ،)۱۳۸۵، یداود( استمخاطبان بوده  یت اخالقیدر جهت ترب، انین اد یبزرگان ا
ت یدن نور هدایکه عصر درخش ١خداوند متعال به عصر نزول قرآن، لذا ،)۱۰/۷۶۶: ۱۳۷۲

: ۱۴۱۷، ییطباطبـا( اسـت ٢در خسران، کند که انسانیاد میقسم ، ها استت انسانیترب و
رسند و از یا و آخرت میدر دن یقیحق یبه خوشبخت یتنها کسان، رو نیا از ،)۲۰/۳۵۵-۳۵۶
، یاخالقـ یهـایدر امـان هسـتند کـه خـود را از زشـت، و هالکت یبدبخت، ن خسرانیا
هـر ، از نگاه قرآن کـریم، نیبنابرا ،)۱/۳۶: تـایب، ینراق( باشندتهآراس، هاییبایراسته و به ز یپ

، بـه فضـایل اخالقـی، موظف است که خود را از رذایل اخالقـی پـاک کـرده، یانسان
  .)۱۰-۹، شمس( بیاراید

امبران بـزرگ و یـپ، هـات انسانیترب یخداوند برا، ت بشریر بودن تربیبا توجه به خط
، رازییمکارم شـ( روانه ساخت، هاانسان یسو  به یآسمان یهاابوارستۀ خود را همراه با کت

ز هدف نهایی رسـالت ین، ن راستا است که پیامبر اکرمیدر هم ،)۲۴/۱۰۶-۱۰۷: ۱۳۷۴
: ۱۳۹۲، یطبرسـ( ٣ها و به نهایت رساندن مکارم اخـالق برشـمرده خویش را تربیت انسان

 ،)۳/۱۷: ۱۴۰۹، یهنـد  یمتقـ( ٤دانسـته اسـت، کیـقت اسـالم را همـان اخـالق نیحق، )۳
با هدف ، خیدر طول تار  امبرانیگر پیو د  امبر اسالمیپ یهاجنگ یحت، رو نیا از

                                                 
ْنساَن  ِإنَّ  ٭ َواْلَعْصرِ ﴿. ١  ). ۳-۱ /عصر( ﴾ُخْسٍر... َلِفی اْإلِ
راغـب ( نـه کـم شـدن سـود ؛در تجـارت اسـت، ان کردن از اصل مالیکم شدن و ز ، منظور از خسران. ٢

 ). ۲۸۱: ۱۴۱۲ی، اصفهان
 .»األخالق مکارم مألتمّ  بعثت مانّ إ«. ٣
 .» الخلق حسن، سالماإل «. ٤



 

وش
ر

ش
گرای

ت و 
اسا
حس

ت ا
تربی

ی 
ها

...
 در
قی
خال

ی ا
ها

۱۳۳ 

 اسـتهـا بـوده انسـان یو اجتماع یت و رشد فردیترب یط مناسب برایفراهم کردن شرا
   .)۱۳۵-۱۳۲: ۱۳۹۳، یر ینص(

ر امـر تربیـت د یعنی. عاطفی و عملی است، تربیت اخالقی دارای سه بعد شناختی
ر یـدر غ؛ احساسی و عملی پرورش یابد، از لحاظ فکری، الزم است که انسان، اخالقی

تشـخیص ، منظـور از بعـد شـناختی. استصورت نپذیرفته، تربیت اخالقی، صورت نیا
کارگیری قوای عقالنی و ادراکی و  درست از نادرست است که مستلزم بهخوب از بد و 
خـوبی و  فـرد بـه یهاشیگر احساس عاطفی و گرا بیان، یبعد عاطف. باشداستدالل می
و  یاخالقـ یهـافـرد بـه اصـول و ارزش یبنـدیبعد عملی نیز مربوط به پا. بدی است

در ، گریان د یبه ب ،)۵۴-۵۳: ۱۳۹۴، منصوری قزالحصـار( ها در عمل استاز ضد ارزش یدور
 ۀدر حـوز . اردو حرکـت ارادی وجـود د کت اساسـی ادرایدو خاصـ، انسـان یرفتارها
رغبت و ، لیم، شود و در اراده ر میینش تعبیل است که به بیعلم و شناخت دخ، کادرا
نش و یـعنـی بی، دو عامـل اساسـی نیـا. شـود ش نامیده مـییزش نقش دارد که گرایانگ
ت یموفق یبرا، بنابراین ،)۱۳۸۰، جاللی( شود عنی رفتار میی، ش کنشیدایش موجب پیگرا

د درست فکر کند و خوب و بد را تشخیص دهد و نسبت بـه یرد باف، در تربیت اخالقی
احساس و گرایش مثبت داشته باشد و بـر اسـاس آنچـه ، یاخالق یهاامور خیر و ارزش

  ،)۵۴: ۱۳۹۴، منصوری قزالحصار( دیعمل نما، خوب است
. هـای او هسـتند شیهـا و گـرا نشیـب، ار انسـانیعناصر اساسی اراده و اخت، نیبنابرا

انجام  ۀالزم، پس. ردیپذ تحقق نمی، بدون شناخت و گرایش، ارییار ارادی و اختک چیه
ل و رغبت بـرای بـروز و ظهـور یم، ن است که انسان آن را بشناسد و سپسیهر رفتاری ا

نش و شـناخت اسـت و یـافتن بیـت یّ شرط تحقق و فعل، عاطفه، بنابراین. آن داشته باشد
ایجـاد ، رو ایـن از ،)۱۳۸۰، یجاللـ( دیـآ شمار می به های مهم و اساسی رفتار محّرك کی ازی

هـای تربیـت اخالقـی ترین بخـشیکی از مهم، یها و عواطف اخالقی در متربّ گرایش
گاهی و تفکر اخالقی، زیرا. است شود که رفتارهای اخالقی از لزوما سبب نمی، رشد آ

، ا نیست که شـخصمعن به این، که رفتاری خوب استدانستن این، یعنی. انسان سر بزند
: ۱۳۸۸، یداود( حتما آن را انجام خواهد داد یا نسبت به آن گرایش مثبت پیدا خواهد کرد

۳/۱۳۷(.   
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هـای هـای شـفابخش کتـاباز دیدگاه قرآن کریم تذکر و موعظۀ پیـامبران و آمـوزه
بـر ، همچنین ١.گردد که از خداوند بترسندتنها سبب رشد و کمال افرادی می، آسمانی
سـبب شـتاب در انجـام ، مان و تـرس از خداونـدیا، کتاب مقدس های اینآموزهاساس 
و دوری از گناهـان و نافرمـانی  ٢ر و سبقت گرفتن از دیگران در نیکوکـارییخ یکارها

 یبنـدو رتبـه یبنـددرجـه کمـال، قـرآن کـریم، افزون بر ایـن ٣.در برابر خداوند است
، و مبنای پاداش دیدن انسـان در آخـرت را ٤هااعمال انسان، ها در جهان آخرت را انسان

تنهـا اعمـالی ارزش دارنـد و ، جـاامـا در آن ٥؛دانسته اسـت، همراه داشتن کارهای نیک
انجـام شـده ، گردند که با نیـت و انگیـزۀ الهـی و بـرای خشـنودی خداونـدپذیرفته می

 هـا و احساسـاتشیت گـرایـترب، همین دلیل است کـه در روایـات اسـالمی به ٦.باشند
دور شـدن از جهـنم و رفـتن بـه ، سبب عاقبـت بـه خیـری، هاانسان و کنترل آن یاخالق
نقش ، پست انسان یهاشیگرا، مین از نگاه قرآن کر یهمچن ٧.استشده یمعرف، بهشت

او و دسـت و پـا زدن و فـرو رفـتن در بـاتالق رذائـل  یدر سقوط اخالقـ یاکنندهنییتع
تردیـد در قـدرت خداونـد ، ل اصلی انکار معادیلد ، میبه فرمودۀ قرآن کر . دارد یاخالق

، ایـدن  د انسان بـهیشد ۀبلکه عالق؛ ستیهای پوسیده و پراکنده نآوری استخوان در جمع
دن یرا از سـر راه رسـ یشود که او هر مانع های سرکش سبب میتمایالت پست و هوس

موانـع و ، نهـی الهـیرش معاد و امر و ین از آنجا که پذیبنابرا؛ خود بر دارد یهابه هوس
لـذا بـه انکـار اصـل مطلـب ، کنـد جـاد مـییا، ن راهیـهای فراوانـی بـر سـر اتیمحدود 

                                                 
ُر َمْن َیْخشی﴿. ١ کَّ ْکری. َسَیذَّ ْر ِإْن َنَفَعِت الذِّ ْشَقیَو   َفَذکِّ

َ
ُبَها اْأل  ). ۱۱-۹/ اعلی( ﴾...َیَتَجنَّ

ِهْم ُمْشِفُقوَن ﴿. ٢ بِّ ذیَن ُهْم ِمْن َخْشَیِة َر ُهْم ِإلی ...ِإنَّ الَّ نَّ
َ
ولِئَك ُیساِرُعوَن   َوُقُلوُبُهْم َوِجَلٌة أ

ُ
ِهْم راِجُعوَن أ بِّ ِفی َر

 ). ۶۱-۵۷/ مؤمنون( ﴾اْلَخْیراِت َوُهْم َلها ساِبُقوَن 
مَّ َو ﴿. ٣

َ
ِه َو أ بِّ ْفَس َعِن الْهَویا َمْن َخاَف َمَقاَم َر َوی  َنَهی النَّ

ْ
َة ِهَی اْلَمأ  ). ۴۱-۴۰/ نازعات( ﴾َفِإنَّ الْجنَّ

ا َعِمُلواَو ﴿. ٤  ). ۱۹/ احقاف( ﴾ ِلُکلٍّ َدَرجاٌت ِممَّ
ئاِت ِإالَّ مـا کـاُنوا َمْن جاَء ِبالْ ﴿. ٥ ـیِّ ـذیَن َعِمُلـوا السَّ َئِة َفـال ُیْجـَزی الَّ ـیِّ َحَسَنِة َفَلُه َخْیٌر ِمْنها َوَمْن جاَء ِبالسَّ

 ). ۸۴/ قصص( ﴾َیْعَمُلوَن 
قیَن ﴿. ٦ ُه ِمَن اْلُمتَّ ُل اللَّ  ). ۲۷/ مائده( ﴾ِإنَّما َیَتَقبَّ
، إذا رضـیو إذا غضـب إذا رهب وإذا اشـتهی و من ملك نفسه إذا رغب و «است: ودهفرم امام صادق. ٧

 ). ۴/۴۰۰: ۱۴۰۴، ابن بابویه( » حرم الله جسده علی النار
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یکـی از عوامـل مهـم ، بنابراین ١.سازد رها می، کلی منکر شده د و آخرت را بهز یخ برمی
د و شرط یق کسب آزادی بی، گری و انکار مبدأ و معاد از دیرباز تا کنون یش به مادیگرا

از عوامل مهم کور شدن  یکیو  ،)۲۵/۳۰۱: ۱۳۷۴، رازییمکارم شـ( شهوات و لذاتدر برابر 
 ٢باشـد مـی، ایـدن د بـهیش شـدیگرا، یقیبشر و گم کردن راه سعادت حق ۀشیعقل و اند

سرگذشت بلعم باعورا را بیان کـرده ، خداوند حکیم، زمینه در این ،)۲/۱۳۶: ۱۳۶۵، ینیکل(
او در ابتـدا . بود یل در عصر حضرت موسیاسرائیاست که از دانشمندان برجستۀ بن

 یموسـ یکـرد و از سـو یو رشد حرکـت مـ یر خوشبختیدر مس، ۀ دانش خودیبر پا
الت و یخاطر تمـا اما به؛ کردیخدمت م، لیاسرائ یبن یاخالق یو مربّ  ینیعنوان مبّلغ د  به
پشـت ، ش خـودطان افتاد و به دانیدر دام ش، ینفسان یو هواها یپست ماد یهاشیگرا

 یاخواهین سقوط به باتالق دنیا ،)۱۴-۷/۱۲: ۱۳۷۴، رازییمکارم ش( وستیبه فرعون پ، کرده
کند کـه یه میتشب یجا بود که خداوند او را به سگاو تا آن یاطلبیدن یرنشدنیو عطش س

دن بـه یرس یوسته در تکاپو یو پ) یلهث( رون آوردهیب، زبانش را از کام، از شدت عطش
امبر و یـپ یدانسـت موسـیکـه مـنیفرعـون نیـز بـا ا ،)۴/۴۲: ۱۴۱۰، دییاهفر ( آب است

رهنمودهـای او را ، یطلبـو جـاه ییجـو یبرتـر، خـاطر تکّبـر اما بـه، فرستادۀ خدا است
 ٣.نابود شد، یکه با عذاب الهد تا اینینپذیرفت و با او جنگ

ار سـخت و یبسـ یامـر، اگر چـه، ال و عواطف انسانیت امیت و تربیر یمد، نیبنابرا
و حرکت  یآدم یده آور در جهت شگفت یار مؤثر و قدرتیبس یاما نقش ٤،ن استیسنگ

ت و یر یبـه مـد یاژهیـتوجـه و ، اسالم، رو نیا از؛ دارد، یا بدبختی یر خوشبختیاو در مس
  .)۱۳۸۷، یساجد ( دارد، ها و احساسات انسانشیت گرایترب

م یتعل ۀشمندان حوز یاند، یت اخالقیت تربیان و دانشمندان به اهمیدر کنار توجه اد 
توجـه ، تیـگـو در تربو  ت روش گفـتیـبـه اهم، الدیقبل از مـ ۵ت از حدود قرن یو ترب

                                                 
یُد اْالن﴿. ١ َماَمُه، َیْسئَبْل ُیِر

َ
اَن َیْوُم اْلِقَیاَمةِ َساُن ِلَیْفُجَر أ یَّ

َ
 ). ۶-۵/ قیامت( ﴾ُل أ

 .»الرقاب ذلوی بکموی صّم وی یعمی ایالدن حّب  فإّن  ؛ایفارفض الدن«نقل شده است:  نیرالمؤمنیاز ام. ٢
ْنُفُسُهْم ُظْلمًا َو اْسَتْیَق َوَجَحُدوا ِبها َو ﴿. ٣

َ
اَنْتها أ  ). ۱۴/ نمل( ﴾....ُعُلوًّ

تـر از آن اسـت کـه قلـب انسـان و آسـان، هـاجـا کـردن کـوه به نقل شده است که جا از امام صادق. ٤
، ۱۴۰۳، مجلسـی( »موضـعه عـن قلـب إزالة من أهون الجبال إزالة«: ر دادییتغ، ها و عواطف او را شیگرا
۷۵/۲۴۰(.   



 

ش
ژوه

پ
می
سال

ی ا
ماع

اجت
ی 
ها

 
ان 
مست

و ز
ییز 
/ پا

۱۴
۰۰

 
رۀ 
شما

 /
۱۲۴ 

۱۳۶ 

شـود و یشـناخته مـ، و شـنود عنوان مبدع روش گفت به، سقراط، رین سیدر ا. اندنموده
روشـن ، گـوو  شـه و گفـتیاند ۀجـیقـت در نتیباور داشـت کـه حق، شاگرد او، افالطون

 دیـآیبـه حرکـت درمـ، قـتیطلـب حق یسو  ج بهیتدر ذهن به، گوو  دد و با گفتگر  یم
رخ ، که در جوامـع یراتییها و تغشرفتیهمزمان با پ، رو نیا از ،)۱۳۹۳، زاده و همکارانصادق(

. اسـتشـرفت شـده یو پ یدچـار دگرگـون، زیـن یت اخالقـیـترب یهاروش، استداده 
سازگارتر است و ، دیهم با زمانه و نسل جد، ورگومحو  گفت یهاروش، امروزه، نیبنابرا

مـؤثرتر و کارآمـدتر ، یتـیترب یدر اثرگـذار، هیسـو كیـمحـور و  یمربـ یهاهم از روش
سـؤال کـردن از علـت  یرندگان بـرایادگیرا به  ییهافرصت، گوو  گفت ،)همان( باشد یم

گاهین طر یدهد و از ایمسائل م کند هنگـام یم کد و به آنان کمیافزایآنان م یق بر آ
دور ، رنـد و از خطـا و جـرمیم بگیتصم، یدرست به، کرده یابیدرست ارز ، یریگمیتصم
گـاه ،)۲۳: ۱۹۹۲، نگزیناد( بمانند تـوان بـا یگـو مـو  بـا گفـت، یدهنـدگیافزون بر جنبـۀ آ

گـو بـا و  را از راه گفـتیـز ؛ آن رابطه را حفظ کـرد، برقرار نموده یارتباط عاطف، گرانید 
 یگران را در برقراریما و د ، ن شناختیم و ایشناسیگر را مید  ها و عالئق هماز ین، گرانید 

  .)همان( دهدیم یاری، ت نسبت به همیهمراه با احساس مسئول یو حفظ رابطۀ عاطف

انسـان اسـت کـه خداونـد  یت اخالقـیـگو در رشـد و تربو  ت گفتیبا توجه به اهم
از هر  -مانی را یچ فرد با ایکه ه .)۵۴ /انعام( دهد دستور می شیامبر خو یبه پ، مهربان

ش را یبلکـه آغـوش خـو ، نه تنها از خـود نرانـد -طبقه و نژاد و در هر شرائطی که باشد
گاه و ام، یزباند و با خوشیروی همه بگشا سان به كی دوار یآنان را به رحمت خداوند آ

، یراز یرم شـمکـا( تالش کننـد، یقیحق یدن به خوشبختیو رس یر خودسازیکند تا در مس
ت افـراد و یش نسبت به تربیخو  یفۀ الهیز در انجام وظین امبر اکرمیپ .)۵/۲۶۰: ۱۳۷۴

شـان بـه یو آراسـتن ا یو اخالقـ یل فکـریـشـان از رذاینمودن ا کو پا یاجتماع اسالم
خو و مهربـان  با مردم نرم ییتا جا، شیدر رفتار و گفتار خو ، یل اخالقیکماالت و فضا

آل ( دیـنماید میر و تمجیتقد، شانیاز ا، میکه خداوند حک ،)۶/۳۴۱: ۱۴۱۹، فضل الله( بود
عنوان اصلی  به، گوو  توان گفت اسالم بیش از هر دینی بر گفتیرو م نیا از ،)۱۵۹ /عمران
گاه یبرا مردم از حقایق هسـتی و آشـنا سـاختن آنـان بـا روش تکـاملی خـود و  یسازآ

  .)۱۳۹۳، زاده و همکارانصادق( فشرده است یپا، یابی به تمدن برتر دست
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، مین کـر آدر قـر  یاخالقـ یگوهـاو  گفـت یآن است که با بررس ین پژوهش در پیا
 . دینما یبنداستخراج و طبقه، گوهاو  ن گفتیرا در ا یت اخالقیترب یهاروش

 پژوهش ۀنیشیپ -۱
 یپژوهشـ، میدر قـرآن کـر  یاخالقـ یگوهـاو  گفـت ینۀ بررسـیتوان گفت در زمیم

 زاده و همکـارانمـثال پـژوهش صـادق. ق و کامل انجام نگرفتـه اسـتیدق، یاختصاص
ــه، )۱۳۹۳( ــ، اگرچ ــه و دق روش یپژوهش ــمندان ــتی ــ؛ ق اس ــا کل ــوده یام ــه یب، ب ــتر ب ش

 یروانـیا. پرداخته اسـت، قرآن یاخالق یگوهاو  و کمتر به گفت یاعتقاد یگوهاو  گفت
 یارهـایمع، مـؤثر یتباط گفتارار  ین عوامل برقراریمهمتر ، ز در پژوهش خودین ،)۱۳۸۶(

خـاص را بـر  یهـاگو با گروهو  گفت ۀژ یاز آداب و  یموانع ارتباط و بخش، ستهیسخن شا
ز در خصوص ین ،)۱۳۷۴( یپژوهش مهرمحمد. استان نموده یب، ینید  یهااساس آموزه

 ،)۱۳۸۸( و پژوهش نیستانی ،روش تدریس مبتنی بر پرسش و پاسخ و تربیت سؤال محور
، در پـژوهش خـود ،)۱۳۹۷( برنـدق یروحـ. باشـدیگو مو  آموزش مبتنی بر گفت ۀدربار 
 ککـرد تـر یژه بـا رو یو  به، دست آوردن اخالق مناظره به یرا برا امام رضا یهامناظره
در کتاب خـود  ،)۱۳۹۲( یرضوان. استنموده  یبررس، ب در بحث و جدلین به رقیتوه

ان یـاظره را از دیـدگاه قـرآن و روایـات بت در منیط موفقیگو و شراو  آداب و آفات گفت
، گوو  ان اهمیت گفتیدر پژوهش خود به ب ،)۱۳۹۳( دیفر  یو مهدو یزیعز . استکرده 

گـو و  آفات گفت، گوو  انواع گفت، بودن آن کید بر فطری أ جایگاه آن در قرآن کریم با ت
 نیشـریفی اصـفها یهـادر پـژوهش. اندپرداخته، مؤثر یگو و  ح گفتیصح یهاو روش

آداب و اقسـام ، تیـاهم، )۱۳۸۰( و نـوعی ،)۱۳۸۳( نیـاکریمـی، )۱۳۹۶( ساعدی، )۱۳۸۱(
خداوند با  یگوهاو  مثل خطاب و گفت( میمختلف در قرآن کر  یگوهاو  خطاب و گفت

 . است شده یبررس، )امبران با مردم و مانند آنیپ یگوهاو  گفت، هااقسام انسان
 نیمـثال بـر ؛ ف و احساسـات وجـود داردت عواطـیـنـۀ تربیز در زمیـن ییهـاپژوهش

د یاز د ، تیگاه عقل و عواطف انسان در تربیجا یبررس یدر پ، در پژوهش خود، )۱۳۹۳(
تنهایی هیچ نقـش انگیزشـی و  عواطف به، شانینظر ا د بهیگو یم کهاست  یاستاد مطهر

، نـدیابتدریج که قـوای عقالنـی پـرورش مـی بلکه به؛ کندمعرفتی در اخالق ایجاد نمی



 

ش
ژوه

پ
می
سال

ی ا
ماع

اجت
ی 
ها

 
ان 
مست

و ز
ییز 
/ پا

۱۴
۰۰

 
رۀ 
شما

 /
۱۲۴ 

۱۳۸ 

، ع عقــل شــدهیــمط، دنبــال آن عواطــف او بــه، فضــایل اخالقــی در انســان ایجــاد شــده
پژوهش . گردد سازگار می، درست تشخیص داده است، با آنچه عقل، های عاطفی پاسخ
، و حسـادت را یشـاد، خشم، محبت: مانند، یاز عواطف اخالق یبرخ ،)۱۳۷۹( یبهشت

 یدر پـژوهش سـجاد. کـرده اسـت یرسـبر ، در نهـج البالغـه نیرالمـؤمنیاز نگاه ام
ۀ یـکـه بـر پا ییتـوان گفـت کارهـا یا مـیـله پرداخته شده است که آئن مسیبه ا ،)۱۳۹۰(

 یاست و ارزش اخالقـ یاخالق، نه عقل او، ردیگیعواطف و احساسات انسان انجام م
د رفتار عاطفی و متکـی بـر یگو یباره م نیمختلف در ا یهادگاهیان د یدارد؟ او پس از ب

نجفـی و . باشـد دارد و مورد تأیید شش گروه از آیات قـرآن مـی یارزش اخالق، فطرت
ــژوهش خــو  ،)۱۳۹۴( همکــاران ــ، شیدر پ ــان یدر پ اصــول و ، اهــداف، یاســتخراج مب

 و احمدزاده یجۀ پژوهش سلحشورینت. اندم بودهیدر قرآن کر  یت عاطفیترب یها روش
ها شۀ آنیزودتر از عقل و اند، کودکاندهد که عواطف و احساسات یز نشان مین ،)۱۳۹۰(

 . شودیشکوفا م

 د بودن پژوهشیجد ۀجنب -۲
 :تواند مورد پژوهش واقع شودیاز دو جهت م، گو در قرآنو  گفت

 یرا بـرا یم چـه موضـوعات و آدابـیقرآن کـر  یعنی: عنوان موضوع گو بهو  گفت. ۱ 
 است؟ ان کردهیگران بیگو با د و  گفت
، گـوو  م چگونـه از روش گفـتیقرآن کـر  یعنی: تیروش تربعنوان  گو بهو  گفت. ۲ 
مـورد ، گـو را از نگـاه دومو  ن پژوهش گفـتیاست؟ ااستفاده کرده ، ت انسانیترب یبرا

در خصــوص  ینکــه پــژوهش مســتقل و کــاملیبــا توجــه بــه ا. قــرار داده اســت یبررســ
رآن در قـ یاخالقـ یگوهاو  در گفت یاخالق یهاشیت احساسات و گرایترب یها روش
ــداردیکــر  ــا، م وجــود ن ــژوهش در صــدد ی ــترب یهــااســت روشن پ ت احساســات و ی
 . دینما یم را بررسیدر قرآن کر  یاخالق یگوهاو  در گفت یاخالق یها شیگرا

 م پژوهشیف مفاهیتعر  -۳
، به مخاطـب یم اخالقیعالوه بر انتقال مفاه، یت اخالقیگو در تربو  هدف از گفت
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 ،)۱۳۸۷، موحد و همکاران( باشدیبا مخاطب م یدرد انه و همو دوست یارتباط عاطف یبرقرار
منـد  گویی هدفو  بحث و گفت، ن پژوهشیدر ا یاخالق یگو و  منظور از گفت، نیبنابرا

دنبـال ایجـاد تغییـر و  ا چند نفـر کـه یکـی در نقـش مربـی بـهو دوسویه است میان دو ی
 . باشدیثیرپذیر ممتربی یا عنصر تأ، یدر مخاطب است و دیگر یاخالق یاثرگذار

ت عواطـف و یـترب، یدر متربـ یاخالقـ یهـاشیهـا و گـرات احساسیمنظور از ترب
، و تنّفـر یاخالقـ کیـن یبه صفات و رفتارها یاست که سبب تمایل مترب ییهاشیگرا
 . است یبد اخالق یها و رفتارهایژگیاو از و  یو دور یزاریب

اسـت  ییگوهـاو  گفـت، میر قرآن کر د یاخالق یگوهاو  منظور از گفت، ن پژوهشیدر ا
آمـده اسـت کـه ، میدر قرآن کر ، هاانسان یت اخالقیو ترب یان مسائل اخالقیکه با هدف ب

. توجـه نمـوده اسـت، شیت بعـد احسـاس و گـرایـبه ترب، گوهاو  ن گفتیدر ا، ن پژوهشیا
 :عبارت است از، خارج است، ن پژوهشیکه از موضوع ا یموارد، رو نیا از

 .یاعتقاد یگوهاو  مانند گفت، قرآن یر اخالقیغ یوهاگو  گفت. ۱ 
 یماننـد دسـتورات و سفارشـات اخالقـ، قـرآن ییگو و  رگفتیغ یمباحث اخالق. ۲ 

هـر ، طرفه بندگان با خداونـد کی یگوهاو  ا دعاها و گفتیها طرفه خداوند به انسان كی
 .باشدداشته  یاخالق ییچند که محتوا

 . شه و رفتاریمانند اند، انسان یت اخالقیگر تربیابعاد د . ۳ 
 یگوهـاو  رو است که اقسام گفت عنوان منبع این پژوهش از آن انتخاب قرآن کریم به

ــ ــ یهــاشیت احساســات و گــرایــترب یهــاو اهــداف و روش یاخالق ــدر ا یاخالق ن ی
 . کار گرفته شود تعلیم و تربیت اسالمی به ۀدر حوز ، استخراج شده، گوهاو  گفت

 روش پژوهش -۴
شکل که ابتـدا بـه کتـب و  نیبه ا. تحلیلی است -توصیفی، ن پژوهشیش انجام ارو 

، مطالعـه، ن نگـاهیبا ا، ات قرآنیسپس تمام آ؛ دیمراجعه گرد ، مقاالت مرتبط با موضوع
، تیــدر نها. شــد یبــردارشیو فــ یبررســ، اســتخراج، در آن یاخالقــ یگوهــاو  گفــت
در قـرآن  یاخالقـ یگوهاو  گفت در یاخالق یهاشیت احساسات و گرایترب یها روش

 . دیو ارائه گرد  یبندطبقه، میکر 
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 یگوهاو  در گفت یاخالق یهاشیت عواطف و گرایترب یهاروش -۵
 در قرآن یاخالق

عواطف ، ت کردهیرا تقو  یل اخالقیانسان به فضا شیم در صدد است گرایقرآن کر 
 یوانیـح یهاشیبه گرا، قرآن رو نیا از. قرار دهد، خداوند ید و بندگیاو را در مدار توح

را بهتر  ییچون تقوا و پارسا یلیفضا، اشاره کرده، او یها برابخش بودن آنانسان و لذت
کــه  یکوکــارانیاز ن ،)۳/۱۳۷: ۱۳۸۸، یداود( دانســته، التین تمــایــاز مشــغول شــدن بــه ا

شـکر ر و تیتقـد، دهنـدیازمنـدان مـیخود را بـه ن یغذا، غذا ازشان بهیل و نیرغم م یعل
ز یدن بـه امکانـات نـاچیرسـ یبرا، ها را فراموش کردهلتیرا که فض یو کسان ١کند یم
 ٢.کندیبه شدت نکوهش م، ندارند یزیپره، یچ ستمیاز ه، ییایدن

 یهـاشیت احساسات و گرایتوان گفت هدف تربیم، با توجه به مطالب گفته شده
 یهـاشین عواطـف و گـرابازداشـت، میدر قـرآن کـر  یاخالق یگوهاو  در گفت یاخالق
مـثال . مثبت در او است یاخالق یهاشیختن عواطف و گرایدر مخاطب و برانگ یمنف

، ار آنان قرار دهدیهمانان خود را در اختیشان خواستند که میاز ا که قوم لوط یهنگام
 یهـاشیختن عواطف و گـرایو برانگ یمنف یهاشیبازداشتن عواطف و گرا یشان برایا

اسـت؟  یاز جـوانمرد، همانیبه م یاحترامیا بیآ: به آنان گفت، در مردم مثبت یاخالق
، همانـانمید آبـرو و عـّزت مـن را نـزد میـخواهیا مـیـهمـان را اکـرام کـرد؟ آید میا نبایآ

، قـارون را از حـرص، لیاسـرائ یاز مؤمنان بنـ یز برخین ،)۶۹-۶۷ /حجـر( دیدار کن خدشه
، ختـهیبرانگ، ازمنـدانیبـه ن یکـیاحسـان و ن، عبـه تواضـ، تکّبر و غـرور بازداشـته، بخل

 کن یکیگران احسان و نید   ز بهیتو ن، کرده یکیگونه که خداوند به تو ن گفتند همان یم
هـا و شیبازداشـتن گـرا یم بـرایقـرآن کـر  یاخالقـ یگوهاو  در گفت ،)۸۲-۷۶ /قصـص(

                                                 
عاَم َعلیَو ﴿. ١ یـُد ِمـْنُکْم َجـزاًء َوال   ُیْطِعُموَن الطَّ ـِه ال ُنر سیرًا ِإنَّما ُنْطِعُمُکْم ِلَوْجِه اللَّ

َ
ِه ِمْسکینًا َوَیتیمًا َوأ ُحبِّ

 ). ۹-۸/ انسان( ﴾ُشُکوراً 
وَن َعلیَو یَم َکالَّ َبْل ال ُتْکِرُموَن اْلَیت﴿. ٢ ا َو َطعاِم اْلِمْسکیِن   ال َتَحاضُّ ْکًال َلمًّ

َ
راَث أ ُکُلوَن التُّ

ْ
وَن اْلمـاَل َو َتأ ُتِحبُّ

َحٌد 
َ
ُب َعذاَبُه أ ا... َفَیْوَمِئٍذ ال ُیَعذِّ ا َدکًّ ْرُض َدکًّ

َ
ِت اْأل ا َکالَّ ِإذا ُدکَّ ا َجمًّ َحـٌد َو ُحبًّ

َ
/ فجـر( ﴾ال ُیوِثـُق َوثاَقـُه أ

د بـه یش شدیحّب و گرا، شانیمان و ناتوانان و ستم به ایتیخوردن حّق  ۀسرچشم، اتین آیادر ). ۱۷-۲۶
 . استداده شده ، وعدۀ عذاب سخت، کار را مرتکب شوند ینکه ا یکسان ، بهشده یمعرف، مال و ثروت
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، خاطبمثبت در م یاخالق یهاشیت عواطف و گرایختن و تربیو برانگ یعواطف منف
 : استفاده شده است، لیذ یهااز روش

 یکالم یهااستفاده از جاذبه -۵-۱
فصاحت ، ن آن راید مهمتر یاز وجوه اعجاز قرآن و شا یکی، یمتخصصان علوم قرآن

وه و یشـ ،)۷۹: ۱۴۰۴، عائشـة عبـد الـرحمن بنـت الشـاطی( انـدقرآن دانسـته یهمتایو بالغت ب
ای اسـت کـه نـه  گونـه به، کتاب آسمانی نیاشکل طرح موضوعات و سطح مفاهمه در 

در حالی ؛ ازندین ق از آن بییمانند و نه اهل تخصص و تحق عامۀ مردم از فهم آن فرو می
شود و خـواص از  ا بدان گونه است که برای عامه مردم نوشته مییهای بشری که کتاب
تـوده مـردم از ده اسـت کـه یـچین و پیای سـنگ گونـه ا مطالب بـهی؛ برند ای نمی آن بهره

خواننـد و  عمـوم مـردم آن را مـی، اما در مورد قرآن؛ شوند زی متوجه نمییمطالب آن چ
م آن را بـا یهـا و مفـاهامیـند و پیآ جان مییکنند و به ه ی آن را لمس مییبایحالوت و ز 

، برنـد ز از قـرآن بهـره مـییـدانشمندان و اهل فن ن، گریاز سوی د . رندیپذ جان و دل می
ق را یـبا و عمیار ز یم بسیمفاه، کنند می کالغت قرآن را در سطح عالی در فصاحت و ب

 ،)۱۸: ۱۳۸۱،  ازییـا( کند تجلی می، در عقل و روح آنان، ابند و علوم و معارف آنی در می
اسـت کـه بـه ای آفریـده گونـه انسان را به، قرآن آن است که خداوند یژگین و یل ایدل،

، رو نیـا از. شودگرایش دارد و مجذوب آن می -یحسی باشد یا عقل -زیبایی و خوبی 
آراسته باشد  یو معنو  یظاهر یهاییبایخود مرّبی به ز ، ییباید از سو ، در جریان تربیت

 یمرّبـ، گـرید  یاز سـو  ،)۱۶۰-۱/۱۵۸: ۱۳۸۵، بـاقری( فتۀ او گرددیمجذوب و ش، یتا متربّ 
د تا متربی به آن گرایش پیدا آراسته گردان، دینماد صورت آنچه را به متربی عرضه مییبا

ت کـه مفـاهیم مـورد نظـر خـویش را از رهگـذر کلمـات و جمـالت اسـ، انسان. کند
، اسـتفاده از کلمـات و جمـالت نامناسـب، همـین دلیـل بـه. دیـنمادیگران منتقل می به

مفاهیم را بهتر به ، کار گرفتن کلمات و جمالت زیبا اما به؛ کندمفاهیم را نیز پایمال می
قرآن کریم که . داردنگه می، بیشتر در خاطر شنونده و خواننده، منتقل کرده، بمخاط

  .)۱/۱۶۱: همان( در اوج است، در استفاده از این روش، کتاب هدایت و تربیت است
ظـواهر الفـاظ  ۀجنبـ :كی: قابل بحث و بررسی است، انی قرآن از دو جهتیب ۀو یش
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  .)۲۵۵: ۱۳۸۱، علوی مهر( ویمعن ۀجنب :دو. اتیب آیمفردات و ترک، قرآن
از  یدگاه برخــیــاز د ، اتیــب آیــمفــردات و ترک، نــۀ بحــث از ظــواهر الفــاظیدر زم
کتـاب  نیا یو معنو  یلفظ ییبایاز ابعاد ز  یکین و آاز وجوه اعجاز قر  یکی، کارشناسان

 :۱۴۰۴ ،بنـت الشـاطی ( باشـدیهماهنگ و مسّجع مـ یبا الفاظ، اتیحسن ختام آ، مقدس
 یانیـکلمـات پا، سـورۀ شـعراء ۱۹۱ – ۱۷۶ات یدر آ بی در داستان قوم شعمثال ،)۲۷۸
ُقونَ ، َن یاْلُمْرَسلِ ( اتیآ ِمـ، َتتَّ

َ
طِ ، ٌن یأ

َ
، َن یُمْفِسـدِ ، ِم یاْلُمْسـَتقِ ، َن یاْلُمْخِسـرِ ، َن یاْلَعـاَلمِ ، ُعـوِن یأ

لِ  وَّ
َ
رِ ، نیاْأل اِدقِ ، َن یاْلَکاِذبِ ، َن یاْلُمَسحَّ ْؤِمنِ ، ٍم یظِ عَ ، َتْعَمُلونَ ، َن یالصَّ ِح یمُّ وزن و  هم ،)ُم ین و الرَّ
 ١.باشدینواز و جذاب مار گوشیبس، ه بودهیقاف هم

حضـرت توان مثال به داستان گم شـدن یم، اتیآ ینۀ بحث از جنبۀ معنو یاما در زم
ن یـدر برابر ا عقوبیحضرت ، داستان نیدر ا. اشاره کرد، توسط بردارانش وسفی

، نفـس شـما: فقط به آنان گفت، رکانهیمتوکالنه و ز ، بایز ، نرم، یبا لحن، رفتار فرزندان
ل یـفقـط صـبر جم، ن حادثـهیـبا جلوه داده است و من در برابـر ایرا نزدتان ز  یکار بد

ار یاما بسـ، باشدیکه کوتاه م یدر حال، گوو  ن گفتیا ،)۲/۴۵۱: ۱۴۰۷، یزمخشر ( ٢کنم یم
از  عقـوبیحضـرت نکه یبا ا، ز داستانن صحنه ایدر ا. اثرگذار و پندآموز است، بایز 

گاه اسـت، وسفیحسادت فرزندان خود نسبت به  قاَل یا ُبَنیَّ ال َتْقُصـْص ُرْؤیـاَك ﴿ آ
امـا ؛ شان سـپردیوسف را به ای، با اصرار آنان، )۵(یوسف/ ﴾ِإْخَوِتَك َفَیکیُدوا َلَك َکْیداً   َعلی
بـاز تغافـل کـرد و ، یعقـوب نبـیز ینجا نیدر ا. وسف برگشتندیبا خبر مرگ ، شب، آنان

که فرزندان نیا یاما برا؛ دیاوسف آوردهیبر سر  ییبال، خاطر حسادتان به، نگفت که شما
هـا بـه آن، تغافـل کـرده، توبه کنند و بدانند که پدرشان، ار شدهیند و هوشیبه خود آ، او

َلْت َلُکـْم  َبْل ﴿ استبا جلوه داده یز ، را در نظرتان یکار زشت، نفس شما یفرمود هوا َسوَّ
                                                 

خـارج ، هن مقالـیـاز حوصـلۀ ا، ذکر شـده یهاظواهر الفاظ قرآن در نمونه یهااز آنجا که بحث از جنبه. ١
 . گرددیاشاره می، معنو  یهاییبایشتر به ز یب، اکتفا شده، ك نمونهین ینجا تنها به ذکر همیدر ا، است

َلْت  َبْل  قاَل  َکِذٍب  ِبَدٍم  َقمیِصهِ   َعلی َوجاُؤ ﴿. ٢ ْنُفُسُکْم  َلُکْم  َسوَّ
َ
ْمراً  أ

َ
هُ  َجمیٌل  َفَصْبٌر  أ  مـا  َعلـی اْلُمْسَتعاُن  َواللَّ

شدت  به، عقوبحضرت یاگر چه شده است که  یگونه معن نیل ایصبر جم). ۱۸/وسفی( ﴾َتِصُفوَن 
نگفـت و  یچ سـخنیامـا هـ ؛ن و ناراحـت بـودیار غمگـیبسـ، او یعالقه داشـت و از دور وسفیبه 
از رحمـت او  یدیا ناامینسبت به خداوند  یناسپاس ۀت خداوند و نشانینکرد که مخالف رضا یکار چیه

 ). ۹/۳۴۵: ۱۳۷۴، رازییمکارم ش( باشد
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ْمراً 
َ
ْنُفُسُکْم أ

َ
 یبـد یها به فرزندان خود نگفت که شما انسان، شانیا یعنی )؛۱۸(همـان/ ﴾أ

ب یفر ، ن است که شمایخاطر ا به، دیاکه مرتکب شده یکار بد نیبلکه گفت ا؛ دیهست
، کـنم و نسـبت بـه خداونـدیصبر مـ یخوب سپس فرمود من به؛ دیا نفس خود را خورده

رفـع  یبـرا، و از خداونـد (همـان)، ﴾ٌل یَفَصْبٌر َجم﴿ ندارم یا ناسپاسیت یشکا، لهچ گیه
بـاز هـم حاضـر نشـد در آن  یعنـی ،)۹/۳۴۵: ۱۳۷۴، رازییمکارم ش( خواهمیم یاری، بال نیا

بـه ، ده بـودین فرزنـدان خـود را شـنیدروغـ یط سخت که آن خبر ناگوار را و ادعایشرا
بلکـه ؛ ده اسـتیـوسـف را گـرگ در ید که ییگو یمد شما دروغ یش بگو یفرزندان خو 

خواهم که هـم بـه مـن صـبر یم یاری، از خداوند، دیف کرد یکه تعر  یگفت در داستان
ُه اْلُمْسَتعاُن َعلی﴿ وسف را به من بازگردانـدیت کند و هم یهم شما را هدا، دهد ما   َو اللَّ

ز یـانگشـگفت، کوتـاه یگـو و  گفـت کیـدر ، باین همه نکتۀ ز یا ،)۱۸(یوسف/ ﴾َتِصُفوَن 
که اکنون  یوسفیبر  وسفیصحنۀ وارد شدن برادران ، ن داستانین در ایهمچن. است

، بـایز ، یار احساسـیبسـ، درگاه آن بزرگـوار از بهیز مصر شده است و اظهار عجز و نیعز 
لحـن ملتمسـانه و از سـر  ییاز سـو ، اتیـن آیـدر ا ١.م شده استیترس، ا و اثرگذاریگو 
ر و مضـطر یـفق، خـوار، ز بـزرگ مصـریـوسف که خود را در برابر عز یان برادر  یچارگیب
ْزَجئـٍة یا اْلَعزِ َه یُّ أَ یَ ﴿ کامال آشکار است، نندیب یم ـرُّ َو ِجْئَنـا ِبِبَضـَعٍة مُّ ْهَلَنـا الضُّ

َ
ـَنا َو أ ُز َمسَّ

ْوِف َلَنا اْلکَ 
َ
ْق َعلَ یْ َفأ َه یْ َل َو َتَصدَّ قِ جیَ َنا ِإنَّ اللَّ ، گـرید  یاز سـو  ،)۸۸(همـان/ ﴾نیِزی اْلُمَتَصدِّ
ق یـف و عمیـار نـرم اسـت و احساسـات لطیبس، با برادران خطاکار خود وسفیان یب

عـذر نـادان بـودن را ، ه کـار بـرادرانیـتوج یبرا، وسفیخود ، در آن موج زده، برادارنۀ
ـا َفَعْلـُتم بِ ﴿ کنـدیالقا م، شانیتراشد و به ا یم ِخ  وُسـَف َو یُ َقاَل َهْل َعِلْمـُتم مَّ

َ
نـُتْم یـأ

َ
ِه ِإْذ أ

دوار کـردن یـبـا ام، خود را انجام داده یامبریفۀ پیوظ، تیدر نها ،)۸۹(همـان/ ﴾َجاِهُلون
، خداونـد یآنان را به توبه و بازگشت بـه قلعـۀ امـن بنـدگ، یبرادران خود به بخشش اله

ـُه َلُکـْم َو یَ ْوَم َیـُکُم الْ یْ َب َعَلـیـَال َتثرِ ﴿ دیـنمایدعوت م اِحِم  ْغِفـُر اللَّ ْرَحـُم الـرَّ
َ
 ﴾نیُهـَو أ

چشمان  یخود را نسبت به شفا یفۀ فرزندیوظ، ست و اویان کار نین پایاما ا ،)۹۲(همان/
دهـد و پـدر و بـرادران خـود و یز نشـان مـیش را نیکرامت خو ، پدر انجام داده ینایناب

                                                 
ْوِف لَ ﴿. ١

َ
رُّ َوِجْئنا ِبِبضاَعٍة ُمْزجاٍة َفأ ْهَلَنا الضُّ

َ
نا َوأ یُز َمسَّ َها اْلَعز یُّ

َ
ا َدَخُلوا َعَلْیِه قاُلوا یا أ ْق َفَلمَّ َنا اْلَکْیَل َوَتَصـدَّ

قیَن... َه َیْجِزی اْلُمَتَصدِّ  ). ۹۳-۸۸/ وسفی( ﴾َعَلْینا ِإنَّ اللَّ
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شـته دا یخـوش و راحتـ یزندگ، کند تا در کنار اویدعوت م، شان را به مصریخانوادۀ ا
ْلُقوهُ َعلی  اْذَهُبوا ِبَقمیصی﴿ باشند

َ
بی  هذا َفأ

َ
ُتونی  َوْجِه أ

ْ
ِت َبصیرًا َوأ

ْ
ْجَمعـیَن   َیأ

َ
ْهِلُکْم أ

َ
 ﴾ِبأ

  .)۹۳(همان/

 معرفی الگوهای اخالقی -۵-۲
در حیطۀ   خصوص  به، تربیتی  های ترین روش ترین و اساسی روش الگـویی از عـمده

تواند  گاه نمی هیچ، ؤثرترین و رسـاترین دروس اخـالقیطـوری کـه مـ به؛ اخالق اسـت
 برابری کنـد، دهد مربی یا الگو از اعمال و رفتار خود ارائه می  یک  با سرمشق خوبی که 

ای در انتخـاب اهـداف کنندهنقش تعیین، داشتن الگوی مناسب ،)۱۳۸۷، ید یقت و مز یحق(
ه آن اهداف و تالش کردن و تحمل منظم کردن افکار و استعدادها برای رسیدن ب، عالی
م در یخداونـد کـر ، رو نیا از ،)۳۳-۳۲: ۱۳۸۶، انیجالل( کندایفا می، ها در این مسیرسختی

است تـا ها را بزرگ داشته آن، یاد کرده، پی و فراوان در پی، از برخی الگوها، میقرآن حک
باشـد و ، خوانـدیهمیشه جلوی چشم و در یاد متربی و کسی که قرآن را م، این الگوها

 . نشانه رود، ها راسمت این قله، نمای تمایالت متربیهمیشه قطب
خداونـد رّب ، بـا خضـر یموسـحضرت  یگو و  در داستان گفت، عنوان نمونه به
بـه او سـفارش ، یموسـحضرت نش و معرفت یش دامنه و عمق بیافزا یبرا، نیالعالم

، ن داسـتانیـدر ا ،)۱۲/۴۸۰: ۱۳۷۴ ،رازییمکـارم شـ( کنـد یرا همراهـ کند که خضریم
شـود و تحمـل یمواجـه مـ، یموسـحضـرت  یهابا اعتراض، که سه مرتبه خضر

در داسـتان  ،)۸۲-۶۰ /کهـف( ظ اسـتیصـبر و کنتـرل نفـس و کظـم غـ یالگو ، کند یم
دن طـالوت و امتحـان یاست رسـیل با آنان و به ر یاسرائ یامبران بنیاز پ یکی یگو و  گفت

از ، شـوند تـا صـف بنـدگان نفـسیش میامتحان و آزما، ان طالوتیر لشک، لیاسرائیبن
در . گـردد یخـالص از هـر آلـودگ، لشـکر خداونـد، جدا شده، صّف بندگان خداوند

پسـت  یهاشیکنترل نفس و مقابله با گرا، صبر یالگو ، لیاسرائیمؤمنان بن، داستان نیا
 یروزیـبـه پ، جهـاد مخلصـانهصـبر و ، مانیخاطر ا ل بهیاسرائ یخود هستند و بن ینفسان
 .)۲۵۲-۲۴۶ /بقـره( افتنـدیگستر دسـت حکومت عدالت کیبه  دند و توسط داودیرس

حضـرت پس از آنکه فرزنـدان ، زیبا فرزندان خود ن عقوبیحضرت  یگو و  در گفت
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، د و خـوردیرا در  وسفی، وسف آمدند و گفتند گرگین یراهن خونیبا پ عقوبی
 یجا به، یصبر و بندگ یاخالق و الگو  یامبر و مربیپ کیعنوان  به، عقوبیحضرت 
، کنم و از خداوندیل میصبر جم، ن رخدادید من در ایگو یم، پرخاش و خشم، فحش
در اوج ، وسـفیکـه  یهنگـام، ن داستانیز در این .)۱۸-۱۷ /وسفی( خواهمیم ککم

، دور کرده بودند ،برادران او که او را آواره و از دامان پرمهر پدر، قدرت و شوکت است
نجـا بـود کـه یا. گندم درخواست کردند یمقدار، نزد او آمده یبا حال اضطرار و فروتن

هر چه  یرخواهینه و با خیاز خشم و ک ینمود و با دور یها معرفخود را به آن، وسفی
آن ، ن کـرد کـه شـما آن روزیشان تلقـیبه ا، ت آنانیحفظ احترام و شخص یبرا، ترتمام

، دیـااما حال که عاقل و دانـا شـده؛ دیچون آن زمان نادان بود ، دیمن روا داشتظلم را بر 
د شما را ببخشد کـه او ید و از خداوند بخواهیشما فقط توبه کن؛ ستیبر شما ن یسرزنش

و  یبزرگـ، کرامـت یالگـو ، وسـفی، بیـن ترتیار مهربان و بخشنده است و به ایبس
خا با ین در داستان خلوت کردن زلیهمچن .)۹۳-۸۸ همان/( شود ینشان داده م یرخواهیخ
ار یبسـ، تیـن دو انسـان در آن موقعیـشه و کـالم هـر کـدام از ایاند ۀسیمقا، وسفی

وسف را یاست و  ییروا کام ۀشیدر اند، مغرور یبایز  یخایزل. جالب و قابل توجه است
شـۀ یش است و در اندیمتوجه پروردگار خو ، وسفیاما ؛ دهدیفرمان م ییبه کامجو 

نشـان ، ن داسـتانیـم در ایخداوند حکـ، رو نیا از. یان و نافرمانیاز عص یو دور یبندگ
خداوند را  یبند بندگ، وسفید چون یبا، نجات از بند هوس و گناه یدهد که برایم

  .)۲۳همان/( آزاد و رها شد، طانینفس و ش یتا از دام هوا؛ به گردن انداخت

 ختن و بازداشتنیبرانگ -۵-۳
آشـنا اسـت و ، بـا فضـائل و رذائـل اخالقـی، چه انسان با فطرت الهی خـویشاگر 

در ذات ، بـد یاخالق یهایو تنفر از خو  کین یاخالق یهایژگیش به اخالق و و یگرا
هـای طلبـیخـاطر منفعـت بـه، امـا گـاهی همـین انسـان؛ ها هستو سرشت همۀ انسان

، از فضائل اخالقـی، هاانند اینمورد و مهای بیترس، های زودگذرجوییلذت، جاهالنه
پیـامبران ، های آسمانیکتاب، رو ازاین. یابدگرایش می، به رذائل اخالقی، گریزان شده

ها و کم نمودن و از بین بـردن برای تقویت گرایش انسان به نیکی، الهی و مرّبیان بشری
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: ۱۳۸۸، یداود( نماینـداستفاده مـی، از روش برانگیختن و بازداشتن، هاگرایش او به بدی
ابن ( یانجام کار یجاد شوق و رغبت در فرد برایا یمعنا ب بهیا ترغیختن یبرانگ .)۳/۱۳۸

 کتـر  یجـاد تـرس در انسـان بـرایا یمعنـا ب بهیا ترهیو بازداشتن  .)۱/۴۲۲: ۱۴۱۴، منظور
 . )۴۳۷: همان( است یعمل

 یهـاشیات احساسات و گـر یترب یبرا، خود یاخالق یگوهاو  در گفت، میقرآن کر 
مـثال . استفاده نموده اسـت، بیب و ترهیاز روش ترغ، یدر موارد فراوان، انسان یاخالق

ب آنان نسبت بـه یو تره یال عالیب امیها و ترغت انسانیترب ین برایخداوند رّب العالم
گـاه او و یو علـم و جا نش آدمیان داستان آفـر یبا ب، ینفسان یاز گناه و هواها یدور

به همۀ ، ور نمودهشعله، دهیدم، هاحس کرامت نفس را در انسان، بر اوسجده فرشتگان 
پـس از او ؛ رخـواه شـما اسـتیبخش و خکرامت، کند که خداوندیها سفارش مانسان

د و مراقـب یکن یپس با او دشمن، دشمن و خوارکنندۀ شما است، طانید و شیکن یرویپ
ــا وسوســه ــیه ــراف( دیش باش ــره ؛۲۵-۱۱و۲۷-۱۹ /اع ــتان  .)۱۲۴-۱۱۶ /طــه ؛۳۹-۳۰ /بق در داس
بـرادر خـود را از ارتکـاب قتـل و ، یرخـواهیل بـا خیهاب، زیل نیل و قابیهاب یگو و  گفت

، بیدر داسـتان قـوم شـع .)۳۱-۲۷ /مائـده( داردیبرحـذر مـ، گرفتار خشم خداوند شـدن
خداونـد را بـه  یهـانعمـت، یفروششان از کمیت آنان و بازداشتن ایترب یبرا بیشع
ن ماننـد یشیسرگذشت اقوام پ، بازداشته ین تذکر داد و آنان را از خشم و عذاب الهشایا

 کـردیمـ یادآوریـبـه آنـان ، نـابود شـدند یهود و صالح را که با عـذاب الهـ، قوم نوح
   .)۱۸۹-۱۷۶/و شعراء ۹۳-۸۵ /اعراف ؛۹۵-۸۴/هود(

شدت آنان  به، کار زشت زداشتن قوم خود از آنبا یبرا لوط، در داستان قوم لوط
 یگو و  ز در گفتین .)۶۹ /حجر ؛۷۸/هود( ترساند، یرا از گرفتار شدن به خشم و عذاب اله

 یتنها برا، باور داشتند بهشت، خداوند دانسته ۀدیان که خود را قوم برگز یهود یخداوند با 
ا و آخـرت یـان و گناه و گرفتار عذاب دنیآنان را از عص، بیب و ترهیبا ترغ، آنان است

مـان و یبه ا، ا و آخرتیدر دن ییروا و کام یبه خوشبخت یابی دست یبرا، ازداشتهب، شدن
که  ین در داستان فرزندانیهمچن ،)۱۱۲-۱۱۱و  ۸۲-۸۰/بقره( دینمایسفارش م، عمل صالح

، ن بـه بعـدیـا ودند و با هم قرار گذاشتند کـه ازکوکار خود به ارث برده بیاز پدر ن یباغ
، بـرادر مـؤمن ،)۲۴/۴۰۰: ۱۳۷۴، مکارم شیرازی( میازمندان ندهین به، باغ یهاوهیاز م یسهم
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امـا ؛ برحـذر داشـت، زنده کرد و آنان را از خشم او، گر برادرانیاد خداوند را در دل د ی
ن قـرآن یهمچنـ .)۳۳-۱۷ /قلم( ران کردیباغ آنان را و ، ها به حرف او گوش ندادند و بالآن

را و بـه چـه  یزیـد چـه چیپرسـ بر اکـرمامیم در پاسخ عمرو بن جموح که از پیکر 
، ب مؤمنـان بـه احسـان و انفـاقیـترغ یبـرا ،)۲/۵۴۷ :۱۳۷۲، طبرسـی( م؟یانفاق کن یکس
گاه است و به شما یهاد خداوند به انفاقیفرما یم  /بقره( دهدیم، ستهیپاداش شا، شما آ

هم به اموال آنان کنند و  یدگیمان رسیتینکه افراد جامعه هم به یا یز خداوند براین ،)۲۱۵
و ( کنـدیم یمعرف، مان را برادران و خواهران مردمیتینکه ین ایدر ع، نکنند یدرازدست

د یفرمایم، د کردهیمردم را تهد، )کندیم کیبه آنان تحر  ککم یعواطف مردم را برا
گاه اسـت و سـتم، خداوند مراقب و به رفتار شما با آنان گـران را بـه شـّدت مجـازات  آ

از ، س منـافق کـه بـه بهانـۀ حفـظ خـود از گنـاهیدر حادثۀ جد بن ق .)۲۲۰/بقره( کند یم
 ۴۹ات یآ، ان شرکت نکندیخواست که به او اجازه دهد در جنگ با روم امبر اکرمیپ

پاسخ گفت و منافقان را سرزنش کـرد و بـه ، او یهاتوبه نازل شد و به بهانه ۀسور  ۵۲تا 
 ،)ا شهادتی یروزیپ( یاز دو خوب یکیدن به یرس، آنان وعدۀ رفتن به جهنم و به مؤمنان

ن در پاســخ بــه یهمچنــ ،)۷/۴۳۸: ۱۳۷۴، و مکــارم شــیرازی ۵/۵۶ :۱۳۷۲، طبرســی( د دادیــرا نو 
توبه نازل شـد  ۀسور  ۶۱ه یآ، دانستندیم (ساده و زودباور)، نذُ را اُ  امبریکه پ یمنافقان

از گرفتـار شـدن بـه عـذاب ، نـدکردیت میرا اذ امبر اکرمیکه پ یو منافقان و کسان
  .)۶۱/توبه( ترساند، خداوند کدردنا

 و محبت یدوست -۵-۴
خـوانی هـم، های تربیت اخالقی است که با فطـرت انسـاناز بهترین روش، محبت

نیروی فراوانی در برانگیختن احساسات درونـی و شـکوفا کـردن ، محبت. بیشتری دارد
ایـن ، چیـزی دل بنـدد ای کـه هرگـاه انسـان بـهگونـه به؛ های متعالی انسان داردگرایش

شـۀ او و همـۀ تمـایالت و یسـازد کـه تمـام انددلبستگی چنان او را مجذوب خـود مـی
بـا توجـه بـه اثـر  ،)۱۹۹: ۱۳۸۸، یر یـان امیـبابائیحاج( دینماهای او را متوجه خود میگرایش
د به دشمن یمافریم میاست که قرآن کر  یت اخالقیدر ترب، ر محّبتیاکس یآسامعجزه

قلـب ، محبت یایمیرا که کیز ؛ دیکن یکیمحّبت و ن، کرده است یخود که به شما بد
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روش ، ن اسـاسیبـر همـ ١بردار شـما خواهـد نمـوددار و فرماندوست، فتهیش، او را رام
، یرا که محبت بـه متربـیز  ٢؛دیچرخیبر مدار محبت م امبر اسالمیپ یت اخالقیترب

هـا و یکـین یسـو  او به یهاشیختن گرایو برانگ یزه در متربیجاد انگیدر ا ینقش مهم
  .)۱۳۹۰، و همکاران یکاظم( فضائل دارد
مثال . استفاده شده است، زیاز روش محّبت ن، میقرآن کر  یاخالق یگوهاو  در گفت

 یمقـدار، نزد او آمـده یبا حال اضطرار و فروتن وسفیحضرت که برادران  یهنگام
 ییت قـدرت و توانـایـدر نها، وسفیحضرت که  یر حالد، گندم درخواست کردند

بـه ، و مجـازات آنـان یتـوزنـهیک، سرزنش یجا به، نموده یمعرف، شانیخود را به ا، بود
بلکـه ، شـان را دادخود و خانواده ییرۀ غذایج، نه تنها به آنان، شانیا. محبت کرد، آنان

را  ید و راحتـیـجد یند و زنـدگیآشان را به مصر دعوت کرد تا نزد او یهاآنان و خانواده
ن مهــر و یــا، لیــن دلیهمــ بــه ،)۹۳-۸۸ /وســفی( رقــم زننــد، شیخــود و نســل خــو  یبــرا

گـاه و ، خـود یآنان بـه خطـا، در آنان اثر گذاشته، وسفیمخلصانۀ  یورز محّبت آ
، آنـان یشان خواستند که برایاز ا، ش برگشتندیکه نزد پدر خو  یمان شدند و هنگامیپش

 یز براین بیشع حضرت، )۹۸-۹۷ همان/( دیدرخواست توبه و بخشش نما ،از خداوند
را  ،)قوم من یا( »ا قومی«واژۀ ، یوسته و با مهربانیپ، شیجلب محّبت و اعتماد قوم خو 

ن و یامـ یامبریـد که مـن پیگو یبه قوم خود م ،)۹۳-۸۵ /و اعـراف ۹۵-۸۴ /هود( کار برده به
شـما  یرخواه شـما هسـتم و از عـذاب آخـرت بـرایو خ ،)۱۸۰-۱۷۶ /شـعراء( مورد اعتماد

جـاد یا یخداونـد بـرا، مـانیتیح تعامل بـا یدر بحث روش صح ،)۸۶-۸۴ /هود(. ترسم یم
مـان را یتی، مـانیتیت در مـردم نسـبت بـه یمحّبـت و مسـئول، یو خـواهر یحس بـرادر

و چپـاول  مانیتیمردم را از خوردن اموال ، کرده یمعرف، آنان ،)برادر و خواهر( »اخوان«
  .)۲۲۰ /بقره( باز داشته است، شانیحق ا

محّبـت و ارادت ، ای بر انسـان داردالعادهاز مواردی که اثر تربیتی فوق، نیافزون بر ا

                                                 
تیِّ َال السَّ ُة َو اْلَحَسنَ  یال َتْسَتِو َو ﴿. ١ ذ َی هِ   یَئُة اْدَفْع ِبالَّ ْحَسُن َفِإَذا الَّ

َ
ُه َوِلـیْ بَ َنَك َو یْ بَ  یأ نَّ

َ
 ﴾ٌم یَحمـ یٌّ َنُه َعداَوٌة َکأ

 ). ۳۴ /فصلت(
ِه ِلْنَت َلُهْم َو  َفِبما َرْحَمةٍ ﴿. ٢ ا َغلِمَن اللَّ وا ِمْن َحْولِ یَلْو ُکْنَت َفظًّ آل ( ﴾...َك َفـاْعُف َعـْنُهْم َظ اْلَقْلِب َالْنَفضُّ

 ). ۱۵۹ /عمران
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ر ییـن عامـل در تغیتـر  ن و بـزرگیباالتر ، نیّ شخص مع کیفتگی به یارادت و ش. است
نیک شدن انسان دارد تأثیری شگرف در ، جا و درست باشد دادن انسان است که اگر به

فـردی را ، اگر انسان، بنابراین. کشاندآدمی را به نابودی می، جا و اشتباه باشدو اگر نابه
ر او یار تحت تأثیبس، ات او شودیفتۀ اخالق و روحیآل و انسان کامل تلقی بکند و ش دهیا

همـین  بـه .)۲۶۲: ۱۳۸۲، یمطهـر ( پیمایـد راه رشـد و تربیـت را مـی، به سرعت، قرار گرفته
 -ویـژه اهـل بیـت به -شتن نسبت به نیکان و صالحان به محّبت دا، در اسالم، دلیل

ن عامل اصـالح یتر  بزرگ، نیکان و وارستگان  زیرا که محبت؛ استبسیار سفارش شده 
انسان را ، رباکه مثل آهن  اء خداوند استیمحبت برگزیدگان و اول. ت انسان استیو ترب
که  یقرآن با کسان یتیترب یگو و  در گفت، رو نیا از .)۲۶۳: همان( دکشان سوی کمال می به
 یمعرفـ ین برایخداوند رّب العالم، کردندیمسخره م، شمرده» نذُ اُ «را  امبر اکرمیپ

ار و یشان را یا، شانیو جلب توجه و محّبت مردم به ا امبر اکرمیت پیگاه و مأمور یجا
. کنـدیمـ یمعرف، یبخت دن مؤمنان به خوشیۀ جلب رحمت و رسیخوار مؤمنان و ما غم

  .)۶۱ /توبه(

 یریگ جهینت
بـه ، م وجود داردیکه در قرآن کر  یاخالق یگوهاو  در گفت، ان شدیگونه که ب همان

ن یـا یبررسـ. توجـه شـده اسـت، مخاطـب یاخالقـ یهـاشیت احساسات و گـرایترب
ن یـدر ا یقـاخال یهـاشیت احساسات و گـرایدهد که هدف تربیگوها نشان مو  گفت
 یهاشیختن عواطف و گرایو برانگ یمنف یهاشیبازداشتن عواطف و گرا، گوهاو  گفت
ت احساســات و یــترب یبــرا، گوهــاو  ن گفــتیــدر ا. مثبــت در مخاطــب اســت یاخالقــ
، یو کالمـ یظـاهر یهـااستفاده از جاذبـه یهااز روش، مخاطب یاخالق یهاشیگرا
اسـتفاده شـده ، و محبـت یزداشـتن و دوسـتختن و بایبـرانگ، یاخالق یالگوها یمعرف
 . است

کـه در عرصـۀ  یان و کسـانیـروحان، معلمـان، نیوالـد، پژوهش نیج ایبا توجه به نتا
 : ندیتوجه نما، لید به نکات ذیبا، کنندیت میفعال، مند بودهدغدغه، یت اخالقیترب
برقرار ، ار هستار اثرگذیبس، او یانسان در رفتارها یهاشیاز آنجا که عواطف و گرا. ۱
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، یت اخالقـیـدر ترب، چهره به چهـره یگو و  با مخاطب و گفت یکردن ارتباط عاطف
 . دارد یاساس ینقش

ان خـود را یـفرزنـدان و مترب یهـاشید احساسات و گـرایبا، ان اخالقین و مربیوالد. ۲
 ینسبت به صـفات و رفتارهـا، ختهیبرانگ، یاخالق یبایز  یصفات و رفتارها یسو  به

 . بازدارند، یالقزشت اخ
، شیبا فرزنـدان خـو  عقوبیحضرت د مانند برخورد یبا، ان اخالقین و مربیوالد. ۳

 . باشند، عمل کردن یکو سخن گفتن و اخالقیدر ن کین یخود الگو 
هـم ، نـدیمحبـت نما، شیان خو ید هم به فرزندان و متربیبا، ان اخالقین و مربیوالد. ۴

 . ندیخو را فراهم نما كیراد نآنان با دوستان و اف ینۀ دوستیزم
ماننـد ، کامل اخـالق یهاد تالش کنند که محّبت اسوهیبا، ان اخالقین و مربیوالد. ۵

 . ندیت نمایبکارند و تقو ، شیان خو یرا در دل فرزندان و مترب تیاهل ب

 نامه کتاب
ه، یـالحـوزة العلم ین فـیمنشورات جماعة المدرسـ ،قم ،هیحضره الفقیمن ال  ،محمد بن علی، ابن بابویه .۱

۱۴۰۴ . 
 . ۱۴۱۴، دار صادر ،بیروت ،لسان العرب ،محمد بن مکرم، ابن منظور .۲
 . ۱۳۸۱، نیانتشارات کتاب مب، رشت، ۱چ ،دانیاثری جاو ، قرآن  ی،د محمد علیس، ازییا .۳
 . ۳۴-۳: ۲۵ ،۱۳۸۶،هامجله پژوهش، »ثیدگاه قرآن و حدیگو از دو  آداب گفت« ،جواد، یروانیا .۴
 . ۱۳۸۵، انتشارات مدرسه ،تهران، ۱چ، نگاهی دوباره به تربیت اسالمی ،روخس، باقری .۵
 ۀدور  ۀپایـان نامـ، بررسی جایگاه عقل و عاطفه در تربیت اخالقی از دیدگاه اسـتاد مطهـری ،سمیرا، برین .۶

 . ۱۳۹۳، کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبائی
م و یمسـائل کـاربردی تعلـ ۀفصـلنام، علـی تربیت عواطف از منظر امیرالمؤمنین امـام ،محمد، بهشتی .۷

 . ۵۹۲-۵۶۹: ۴ ،۱۳۷۹،ت اسالمییترب
: ۱۳۸۰،۵۰؛ مجلـه معرفـت ،هـادرآمدی بر بحث بینش، گرایش و کنش و آثار متقابل آن ،حسین، جاللی .۸

۴۵-۵۵  . 
 . ۱۳۸۶، انتشارات مشهور ،قم ،عصر ارتباطات و نیازهای جوانان ،عسکر، جاللیان .۹
 . ۱۳۸۸، سروش ،تهران ،در اسالم یکاربرد یت اخالقیترب یهاروش ،محسن، یریان امیبابائیحاج .۱۰
کـرد یچهار رو  یآموزش یهاو روش ینة فلسفیزم یابیو ارز  یبررس« ،محمد، یدیشهربانو و مز ، قتیحق .۱۱

 . ۱۳۴-۱۰۵: ۲۶ ،۱۳۸۷، رازیدانشگاه ش ینید  ۀشیاند ۀفصلنام ،»معاصر یت اخالقیترب
فصلنامه علمی پژوهشـی انجمـن  ،»های بنیادین در تربیت اخالقیپرسشرویکردها و « ،محمد، داودی .۱۲

 . ۱۷۵-۱۵۳: ۲، سال دوم، ۱۳۸۵؛ معارف اسالمی
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 . ۱۳۸۸، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم ،)یت اخالقی( ترب تیامبر و اهل بیپ یتیرۀ تربیس، ــــــ  .۱۳
 . ۱۴۱۲، رالعلمدا ،دمشق ،ب القرآنیغر  یالمفردات ف ،ن بن محمدیحس، راغب اصفهانی .۱۴
 . ۱۳۹۲، ل مایدل ،تهران ،گو و مناظره از دیدگاه قرآن و روایاتو  آداب گفت ،اصغریعل، یرضوان .۱۵
 ،»امـام رضـا یهـا گو در قرآن و حدیث؛ با تأکید بـر منـاظرهو  اخالق گفت« ،کاووس، روحی برندق .۱۶

 . ۷۴-۵۳: ۱، سال بیست و دوم، ۱۳۹۷، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی ۀفصلنام
 . ۱۴۰۷، دار الکتاب العربی ،بیروت ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،محمود، زمخشری .۱۷
-۷: ۳، سـال اول، ۱۳۸۷، نیـو د  یشناسـ روان ۀمجلـ ،»۳ن و بهداشت روان ید« ،ابوالفضل، یساجد .۱۸

۳۷ . 
 . ۵-۱۸: ۱۲ ،۱۳۹۶، ثینقد کتاب قرآن و حد ،گو در قرآنو  بررسی آیین خطاب و گفت ،آمنه، ساعدی .۱۹
 ،۱۳۹۰، های قرآنیمجلۀ پژوهش ،»قرآن و ارزش اخالقی عواطف و احساسات« ،مید ابراهیس، یسجاد .۲۰

۶۸ :۲۰-۴۳ . 
ت یـترب ۀفصـلنام ،یت اخالقیگاه عقل و عاطفه در تربیجا، محمدرضا ،احمد و احمدزاده، یسلحشور .۲۱

 . ۱۳۹-۱۲۱: ۱۲، ۱۳۹۰ ،یاخالق
نامه کارشناسی ارشد رشته علوم قـرآن و انیدر قرآن؛ پا گوو  آیین خطاب و گفت ،مهین، شریفی اصفهانی .۲۲

 . ۱۳۸۱: خ دفاعیتار ، استاد راهنما آذرتاش آذرنوش ،حدیث دانشگاه تهران
تربیتـی و اصـول و  یگوو  گفت« ،زهرا، متعهد یم و صالحیابراه، ییطال، رضایعل، یزاده قمصرصادق .۲۳

، ۱۳۹۳ ،در مسائل تعلیم و تربیـت اسـالمیپژوهش  ،»تربیتی قرآن یگوهاو  گفت یآن: واکاو یهاروش
 . ۱۴۱-۱۱۹: ۲۵، دوره جدید، سال بیست و دوم

مدرسـین  ۀدفتـر انتشـارات اسـالمی جامعـ ،قـم ،المیزان فی تفسیر القرآن ،سید محمدحسین، طباطبایی .۲۴
 . ۱۴۱۷، قم ۀعلمی ۀحوز 

 . ۱۳۹۲، یف الرضیمنشورات الشر  ،جا بی ،مکارم األخالق ،حسن بن فضل، یطبرس .۲۵
 . ۱۳۷۲، انتشارات ناصر خسرو ،تهران ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ــــــ  .۲۶
 . ۱۴۰۴، دار المعارف، قاهره، ۲؛ چ للقرآن یانیاإلعجاز الب ، عائشة عبد الرحمن بنت الشاطی .۲۷
 Pure؛ گـو از نگـاه قـرآن و پیـامبر اعظـمو  آداب گفـت ،یعلـ، دیـفر  یار و مهـدویـبخت، یزیـعز  .۲۸

Life۵۷-۳۶: ۱ ،۱۳۹۳؛ . 
 .  ۱۳۸۱، نشر اسوه ،قم، ۱چ ، رییهای تفسشیها و گراروش ،نیحس، علوی مهر .۲۹
 . ۱۴۰۱، انتشارات هجرت ،قم ،نیکتاب الع ،ل بن احمدیخل، دییفراه .۳۰
 . ۱۴۱۹، للطباعة و النشر کدار المال ،روتیب، ۲چ ،القرآن یر من وحیتفس ،نید محمدحسیس، فضل الله .۳۱
نیـل بـه تربیـت  یبـرا یبرنامـۀ درسـی، ابـزار «ی، عباسـعل، ملیشـا، حسن، ملکی، حمیدرضا، کاظمی .۳۲

 . ۹۸-۷۷: ۲، سال سوم، ۱۳۹۰ ،یتیترب یهامجلۀ اسالم و پژوهش ،»اخالقی
 . ۸۶-۱۰۵: ۲۹ ،۱۳۸۳؛شهیرواق اند ،گفت و گو در قرآن کریم ،محمد مهدی، نیاکریمی .۳۳
 . ۱۳۶۵ ،هیسالمدار الکتب اإل ، تهران، ۴چ، یالکاف ،عقوبیمحمد بن ، ینیکل .۳۴
 ،یانیح یخ بکریالش: قیتحق ،فعالقوال و األسنن األ یکنز العمال ف ،نیبن حسام الد یعل، یهند یمتق .۳۵

 . ۱۴۰۹ه، مؤسسة الرسال ،روتیب
 . ۱۳۸۲، انتشارات صدرا ،تهران ،ت در اسالمیم و تربیتعل ،مرتضی، مطهری .۳۶
 . ۱۳۷۴ ه،دار الکتب اإلسالمی ،تهران ،تفسیر نمونه ،ناصر، مکارم شیرازی .۳۷
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ای معلمان مقطع ابتدایی شهر تربت جـام در تربیـت صالحیت حرفه ،شرف الدین، منصوری قزالحصار .۳۸
 . ۱۳۹۴، نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهدپایان ،اخالقی

و نل  یامام محمد غزال یهادگاهید یقیتطب یبررس ،احمـد، یخسرو و سلحشور، یصمد و باقر، موحد .۳۹
 . ۶۰-۳۹: ۲۷ ،۱۳۸۷، رازیدانشگاه ش ینید  ۀشیاند ۀفصلنام ،یت اخالقیربنگز دربارۀ تیناد

شناسـی و  روان ۀمجلـ ،و عملی تعلیم و تربیـت سـؤال محـور یبررسی ابعاد نظر  ،محمود، یمهرمحمد .۴۰
 . ۷۶- ۶۳: ۵۴ ،۱۳۷۴، علوم تربیتی دانشگاه تهران
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