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 ۱۳۹۶)، بهار ۱۱۲اول (پیاپی  ۀوم، شمار سهای اجتماعی اسالمی، سال بیست و پژوهش

 تأثیر تربیتی نعمت در زندگی انسان 
  ماز نگاه قرآن کری

 ١زادهحسن نقی      
 ٢محمدآباد اصغر حسینیسیدعلی      

 چکیده
ــوزه  ــه در ح ــاحثی ک ــت و از مب ــالق، تربی ــفه، اخ ــی، فلس ــت عمل ــای حکم ه

باشـد. خداونـد متعـال از  شناسی مطرح اسـت، چگـونگی تربیـت انسـان می روان
را در ابتدای خلقت انسان، همواره با فرسـتادن پیـامبران و کتـب آسـمانی، انسـان 

مسیر تربیت و تزکیه تا رسیدن به سعادت حقیقی، یاری کرده است. ایـن نوشـتار، 
گاه در پـی بررسـی ایـن نکتـه  پردازد؛ آن ابتدا به بررسی مفهوم نعمت و تربیت می

است که آیا در قرآن کریم، ارتباطی بین مفهوم نعمت و تربیت انسان وجود دارد؟ 
عنوان  ها، بـه ای از نعمت در قرآن مجید، پارهدهد که  دست آمده نشان می نتیجۀ به

های تربیتی قـرآن  های تربیت انسان است. برخی دیگر، حاکی از روش لوازم و پایه
ها نیـز اهـداف تربیتـی قـرآن کـریم را نشـان داده  باشد؛ بعضی از نعمت کریم می

 است. در این میان، بخشی از موانع تربیت نیز در ارتباط بـا مفهـوم نعمـت وجـود
 دارد که در قرآن به آن، اشاره شده است.

 نعمت در قرآن، تفسیر موضوعی، نعمت و تربیت. واژگان کلیدی:

                                                           
 .۹/۱۱/۱۳۹۵تاریخ پذیرش:  - ۱۰/۵/۱۳۹۵تاریخ دریافت:  
 )naghizadeh@um.ac.ir( . استاد دانشگاه فردوسی مشهد١
 hosaini.366@razavi.ac.ir) ( ولئمس ۀ. دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد؛ نویسند٢
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 مقدمه
(بقـره، انگیزترین مخلوق خداوند و واالترین نشـانۀ قـدرت حـق اسـت  آدمی شگفت

. براساس مفاد آیات قرآن، حقیقت انسان، حقیقتـی ملکـوتی اسـت و انسـان بـا )۳۰-۳۵
ترین مراتـب  ، قوس نزولی را طی کرده و در این مرتبۀ خـاکی و در پـایینپیمودن مراتبی

تواند به حقیقت وجود خویش دست یابد و بـه واالتـرین  قرار گرفته است و با تربیت می
صفات و کماالت الهی متصف شود. خدای متعـال در ایـن بـاره یـادآور شـده اسـت: 

ْنساَن فی﴿ ْحَسِن َتْق   َلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ
َ
ـذیَن آَمُنـوا َوَعِمُلـوا  هویٍم ُثمَّ َرَدْدناأ ْسَفَل سـاِفلیَن ِإالَّ الَّ

َ
أ

ْجٌر َغْیُر َمْمُنوٍن 
َ
اِلحاِت َفَلُهْم أ در تفسیر این آیه گفته شـده مـراد، همـان  )۴-۶(تین،  ﴾الصَّ

تر از بهـائم  پرورش انسان تا رسیدن به مقام خلیفة اللهی یا سقوط انسـان بـه مقـام پسـت
 .)۵/۴۰۸، ۱۳۹۸؛ ثقفی، ۲۴/۳۲۳، ۱۴۱۹؛ فضل الله، ۱۰/۷۷۶، ۱۳۷۲برسی، (طاست 

گویـد:  از آن جا که تربیت انسان، امری بس خطیر اسـت؛ کانـت در ایـن بـاره می
نقص تأدیب و تعلیم بزرگساالن، نه تنها صالحیت مربی خردساالن بودن را از آنان سلب 

ببـریم، محـروم  پـذیری آدمـی پی تربیتکند؛ بلکه ما را از این که به امکان و حدود  می
زادگان را بـه  سازد. به عقیدۀ او، اگر موجوداتی با طبیعتی برتر از انسان، تربیت آدمی می

شـدیم  گرفتند، در آن حال احتماًال از امکانات رشد کامـل آدمـی بـا خبـر می عهده می
 .)۴، ۱۳۶۳(کانت، 

اوصیاء معصوم ایشان را بـه همـراه  رو، حق تعالی برای تربیت انسان، پیامبران و ازاین
کتب آسمانی خویش، به سوی بندگان روانه ساخت تا انسان را از مرتبۀ اسـفل بـه اعـال 

آوران الهـی،  کشانده و از ظلمات حیوانیت به نور انسانیت برسانند. تربیت در سنت پیام
خداوند  باشد. خروج از ظلمات به سوی نور است و کتاب انبیا، کتاب تربیت انسان می

ْنَزْلنا﴿فرمایـد:  اش می متعال دربارۀ قرآن کریم به پیامبر گرامی
َ
ِإَلْیَك ِلُتْخـِرَج  هالر ِکتاٌب أ

ِهْم ِإلی بِّ وِر ِبِإْذِن َر ُلماِت ِإَلی النُّ اَس ِمَن الظُّ (مراغـی،  )۱(ابـراهیم،  ﴾ِصراِط اْلَعزیِز اْلَحمیـِد   النَّ
بینیم پیــامبر  . در همــین راستاســت کــه مــی)۳/۱۰۳، ۱۴۲۴؛ حســینی شــیرازی، ۱۳/۱۲۳بــی تــا، 

ها و بـه نهایـت  ، هدف نهایی و غایت بعثـت خـویش را تربیـت انسـانگرامی اسالم
؛ همانـا »انما بعثت ألتّمم مکارم األخالق«اند:  رساندن مکارم اخالق برشمرده، فرموده

؛ ۳، ۱۳۹۲(طبرسی، ام  من فقط برای به نهایت رشد رساندن مکارم اخالقی، برانگیخته شده
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نیـز دربـارۀ اهمیـت  . امیر المؤمنین علـی)۳/۱۶، ۱۴۰۹؛ الهندی، ۱۶/۲۱۰، ۱۴۰۳مجلسی، 
أّیها الناس، توّلوا من أنفسکم تأدیبها، و اعدلوا بهـا عـن ضـراوة «فرماید:  تربیت نفس می

هـایی کـه  ؛ ای مردم! به تربیت نفس خویش همت گمارید و نفس را از عادت»عاداتها
املکـوا «فرماید:  . همچنین می)۳۵۹، ح ۵۱۰، ۱۳۸۴(دشتی، حرص دارد، باز گردانید  به آن

؛ با جنگیدن بـا نفسـتان، آن را تحـت اختیـار خـویش درآوریـد »انفسکم بدوام جهادها
 .)۱/۴۵۴، ۱۴۱۶؛ محمدی ری شهری، ۲/۴۱۰، ۱۴۲۳؛ نجفی، ۸۹(لیثی، بی تا، 

هـای ایـن تربیـت، موانـع آن و  در زمینۀ هـدف از تربیـت انسـان و غایـت آن، روش
شناسـان، فیلسـوفان و  شناسـان، جامعه های مختلفی بین روان مسائلی از این قبیل، دیدگاه

(صـالحی و باشد  ها، تربیت از منظر دین می مربیان تربیت، وجود دارد. یکی از این دیدگاه
ترّبـی کـه . تربیت دینی، فرآیندی است دو سـویه، میـان مربـی و م)۹۴-۷۵، ۱۳۸۸تهـامی، 

کند تا  گیری از مجموعۀ عقاید، قوانین و مقررات دینی، تالش می ضمن آن مربی با بهره
شرایطی فراهم آورد که مترّبی، آزادانه در جهت رشد و شکوفایی استعدادهای خود گام 

های مطلوب و کمال و سعادت مورد نظر دیـن، رهنمـون گـردد  برداشته، به سوی هدف
 .)۵۳-۵۰، ۱۳۷۲(میرهادی، 

 های این پژوهش پرسش
هایی بـه ذهـن  هنگام بررسی مفهوم نعمت در قرآن کریم با رویکرد تربیتی، پرسـش

 کند مانند: خطور می
 شود؟ آیا در فرهنگ قرآن کریم، ارتباطی بین مفهوم نعمت و تربیت دینی دیده می -
بر فرض وجود ارتبـاط بـین مفهـوم نعمـت در قـرآن مجیـد و تربیـت دینـی، ایـن  -

ها، چه بیـنش و بصـیرتی بـرای  اند و از رهگذر این رابطه ها تا چه اندازه و چگونه رتباطا
 شود؟ مخاطبان قرآن کریم، حاصل می

 فرضیه
ایم که ارتباطی عمیق، بین مفهـوم نعمـت در قـرآن کـریم و تربیـت  ما بر این عقیده

قـرآن، اهـداف  وجود دارد. لذا نگارنده در این نوشتار، در چند بخش، لوازم تربیـت در
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های تربیت در قرآن و موانع تربیت در قرآن مجید با بررسی نعمـت از  تربیتی قرآن، روش
 دیدگاه تربیتی را بررسی کرده و از این راه، سعی در اثبات دیدگاه خود نموده است.

 پیشینۀ پژوهش
از دیرباز، برداشت تربیتی از آیات قـرآن وجـود داشـته اسـت کـه ایـن دیـدگاه را در 

ضالل  فی، خالصة البیان فی تفسیر القرآن، تفسیر مراغی، المنارفاسیر تربیتی، مانند: ت
تـوان  و... و تفاسیر جامع می روان جاوید، پرتوی از قرآن، األساس فی التفسیر، القرآن

ها و مقاالتی که تحت عنوان  . عالوه بر این، کتاب)۲۸۶-۲۷۹، ۱۳۸۵(مؤدب، مشاهده کرد 
های تربیت دینی و...  ت دینی، اصول و مبانی تربیت در اسالم، روشآداب تعلیم و تربی

 .)۱۳۹۲(شرافت، نگاشته شده، فراوان است 
همچنین، در کتب تفسیری، کم و بیش به موضوع نعمـت، پرداختـه شـده اسـت و 
کتب و مقاالت زیادی نیز، در ارتباط با نعمت در قرآن بـه رشـتۀ تحریـر درآمـده اسـت 

از » نعمـت و سـپاس«از آقای محمد بنی هاشمی، کتاب » نعمتشکر «مانند: کتاب 
از سـارا علـی » نعمت و ابعاد آن از دیدگاه آیـات و روایـات«آقای جواد محدثی، مقالۀ 

اثر آیت اللـه محمـد تقـی مصـباح » ها شکرگزاری؛ واکنش فطری به نعمت«پور، مقالۀ 
 از عمر الراکشی و... .» نعمة«یزدی، مقالۀ 

 و ضرورت آننوآوری پژوهش 
هرچند، آثار فراوانی وجود دارد که به مباحث مربوط به تربیت دینـی و نیـز مباحـث 

اند؛ اما با این وجود، اثر مستقلی کـه بـا رویکـردی تربیتـی، بـه  مربوط به نعمت پرداخته
بررسی مفهوم نعمت در قرآن کریم پرداخته باشد، بسیار اندک اسـت. نگارنـده در ایـن 

نایینی  خانی از آقـای هـادی حسـین» روش تربیتی یـادآوری نعمـت«قالۀ زمینه، تنها به م
کـه همـان روش –هـا  های تربیتـی نعمت دست یافته که این اثـر، تنهـا بـه یکـی از جنبـه

پرداخته است. از این رو، نگارنده در این نوشتار در پی آن  - باشد ها می یادآوری نعمت
 هی تربیتی بررسی نماید.است که مفهوم نعمت در قرآن کریم را با نگا
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 روش تحقیق
ای و بـا اسـتفاده از قـرآن کـریم، کتـب روایـی،  روش انجام ایـن تحقیـق، کتابخانـه

اند.  ها و مقاالتی است که به مباحث تربیت، تربیت دینی و نعمت پرداختهتفاسیر، کتاب
ها و  هـا، ریشـه های تربیتـی قـرآن کـریم نسـبت بـه نعمت همچنین، برای کشف دیدگاه

، »شــکر«، »وهــب«، »آیــه«، »رحــم«، »مــّن «، »فضــل«، »نعــم«مشــتقات واژگــان 
ــی بررســی شــده اســت. ســپس » وعــد«و » رزق«، »ســخر« ــد تربیت ــا دی ــرآن، ب در ق

های تربیتی اسـتخراج شـده از آیـات در چهـار محـور: لـوازم تربیـت، اهـداف  برداشت
 ست.های تربیت و موانع تربیت گنجانده و ارائه گردیده ا تربیت، روش

 الف. مفهوم شناسی
برای شناخت رویکردهای تربیتی قرآن کریم در رابطه با مفهـوم نعمـت، ابتـدا بایـد 

شــناخته شــود؛ از ایــن روی در ایــن بخــش، بــه » نعمــت«و » تربیــت«معنــای واژگــان 
 ایم. معناشناسی این دو واژه پرداخته

 . معنای نعمت۱
دققـت «شـود:  ست؛ لذا گفتـه میدر اصل به معنای مبالغه و زیادی ا» نعمة«واژه  

، ۱۳۷۲(طبرسـی، ؛ یعنـی دارو را بسـیار کوبیـدم »الدواء فأنعمت دقـة أی بالغـت فـی دقـة
. این واژه و مشتقات آن به معنی مال، راحتی و آسایش، خوشـی و لـذت آمـده )۱/۱۰۸

؛ راغـــب ۱۲/۵۸۰، ۱۴۱۴؛ ابـــن منظـــور، ۲/۱۶۲، ۱۴۱۰؛ فراهیـــدی، ۱۷/۶۹۰، ۱۴۱۴(زبیـــدی، اســـت 
در صحاح بـه دسـت، عمـل » نعمه«. واژۀ )۱۲/۱۷۷، ۱۳۶۰؛ مصطفوی، ۸۱۴، ۱۴۱۲فهانی، اص

. )۲۰۴۱، ۱۴۰۷(جوهری، شود، معنی شده است  نیک و آنچه با آن به انسان نعمت داده می
عیِم ﴿در بیان معنای نعیم در آیۀ شریفۀ  لسان العربدر  آمده  ﴾ُثمَّ َلُتْسَئُلنَّ َیْوَمِئٍذ َعِن النَّ

عنی در روز قیامت از تمام چیزهایی که انسـان در دنیـا از آن بهـره بـرده اسـت، است: ی
. این واژه در قاموس قرآن به معنی آنچه خدا بـه )۱۲/۵۷۹، ۱۴۱۴(ابن منظور، شود  سؤال می

کند: به نظـر نگارنـده، اصـل آن از ِنْعـَم (فعـل  انسان داده است آمده؛ سپس اضافه می
 کلیاتاند؛ لذا از  چسب بودن، نعمت گفته خوب و دلمدح) است و نعمت را به جهت 
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، ۱۳۷۱(قرشـی، ابوالبقا نقل شده: نعمة، در اصل حالتی است که انسان از آن لـّذت ببـرد 
عـیِم ﴿، ذیل آیۀ البحرین مجمع. در )۷/۸۴-۸۵ ، بـه مصـادیق ﴾ُثمَّ َلُتْسَئُلنَّ َیْوَمِئٍذ َعِن النَّ

ت، سالمتی، آسایش، غذا، پوشـاک، مسـکن نعمت اشاره شده است؛ مانند: دین، امنی
های لغت فارسی به معنی احسـان،  . این واژه در کتاب)۱۷۸-۶/۱۷۷، ۱۳۷۵(طریحی، و... 

، ۱۳۷۳؛ دهخــدا، ۱۱۲۰، ۱۳۸۲(معــین، نیکــی، دارایــی، روزی، بهــره و خوشــی آمــده اســت 
 .)۲/۱۹۱۰، ۱۳۶۲؛ عمید، ۱۳/۱۹۹۸۴

های مادی و  ر قرآن کریم، بررسی تمام بهرهپس به طور کلی، مراد ما از بررسی نعمت د 
 ها اشاره شده است. معنوی است که خداوند به انسان ارزانی داشته و در قرآن، به آن

 . تعریف تربیت۲

 . تربیت در لغت۲-۱
گرفته شده است. این ریشه و مشتقات آن بـه » ربب«یا » ربو«واژۀ تربیت از ریشۀ  

(ابن ، باال رفتن، بزرگ شدن، زیادی و رشد است معنی افزودن و زیاد شدن، رشد کردن
؛ ۱۹/۴۴۱، ۱۴۱۴؛ زبیــدی، ۲/۶۴، ۱۳۷۵؛ طریحــی، ۸/۲۸۳، ۱۴۱۰؛ فراهیــدی، ۱۴/۳۰۵، ۱۴۱۴منظــور، 

 .  )۳۴۰، ۱۴۱۲؛ راغب اصفهانی، ۲/۱۹۱، ۱۳۶۷ابن اثیر جزری، 
(مهیـار، بـی همچنین گفته شده است: تربیت به معنی پرورش فکری و اخالقی است 

(دهخـدا، . در کتب لغت فارسی، این واژه بـه معنـی پـرورش، پـروردن، فـرهیختن )۳۸ا، تـ
، ۱۳۸۲؛ معــین، ۲۷۰، ۱۳۷۱(بهشــتی، و ادب و اخـالق را بــه کســی آمــوختن  )۴/۵۷۷۸، ۱۳۷۳
 باشد. می )۲۷۹

از نظر لغـوی بـه معنـای فـراهم آوردن موجبـات » تربیت«بنابر آنچه گفته شد، واژۀ 
 .)۳۷، ۱۳۸۲(باقری، شد با فزونی و پرورش می

 . تربیت در اصطالح۲-۲
اما در اصطالح، معانی بسیار و با دیدهای گوناگون برای تربیت ارائه شـده اسـت و  

شناسی و... هـر یـک از جهـت  شناسی، جامعه دانشمندان اخالق، تربیت، فلسفه، روان
یـت ارائـه انـد و بـه فراخـور دیـدگاه خـود، تعریفـی از ترب خاصی به ایـن بحـث پرداخته
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. در میان علمای تربیت نیز، تعاریف متعـدد و متفـاوتی از )۵۰، ۱۳۷۲(میرهادی، اند  نموده
(بهشتی، بی تا، تربیت ارائه شده است مانند: به فعلیت رساندن نیروها و استعدادهای انسان 

آبـادی،  (حـاجی ده؛ اتخاذ تدابیر مقتضی جهت فراهم ساختن شرایط مساعد برای رشد )۵۱
؛ به فعلیت درآوردن و پروردن استعدادهای درونی که به صورت بالقوه در یک )۹، ۱۳۷۷

و تعاریف دیگری که در این زمینـه ارائـه شـده  )۲۲/۵۵۱(مطهری، بی تا، شیء وجود دارد 
است؛ لذا با وجود این اختالفات، ارائۀ یک تعریف مـورد قبـول همـه، امـری دشـوار و 

حال، ارائۀ تعریـف ضـرورت دارد. بنـابراین بـه نظـر شاید غیرممکن باشد؛ ولی در عین 
تر اسـت و در  تر و مناسـب نگارنده، در میان تعاریف متفاوت تربیت، تعریفی که جـامع

کردن زمینۀمناسب برای پـرورش  فراهم«این پژوهش مورد نظر ماست، عبارت است از: 
از وقـوع  ها در جهت مطلوب و جلـوگیری استعدادهای جسمانی، روحانی و هدایت آن

 .)۱۰، ۱۳۸۱(اسحاقی، » ها انحرافات و ناهنجاری
که در اصل به معنی مبالغه و زیادی اسـت، بـا » نعمة«بینیم، واژۀ  گونه که می همان

معنای لغوی و اصطالحی تربیت، کامًال هماهنگ و مرتبط است؛ زیرا الزمۀ هر پرورش 
تـوان ارتبـاطی  است. اما آیا می ها ها و مهارت ها، توانایی و شکوفاکردنی، افزودن ظرفیت

 بین مفهوم نعمت و تربیت در قرآن کریم نیز کشف کرد؟
در بررسی مفهوم نعمت در قرآن کریم نیز مشاهده شد که مفهوم نعمت، نه تنهـا بـا 
تربیت، هماهنگ و مرتبط است، بلکه این ارتباط به اشکال گونـاگونی وجـود دارد. در 

وم نعمت و تربیت در قرآن، به چهار شکل ترسیم شده این نوشتار، چگونگی ارتباط مفه
 های تربیت، اهداف تربیت و موانع تربیت. است که عبارت است از: لوازم تربیت، روش

 ب. لوازم تربیت در قرآن کریم با توجه به مفهوم نعمت
هـا  شود که بعضـی از نعمت بعد از بررسی مفهوم نعمت در قرآن مجید، استفاده می

 ها و لوازم تربیتند. ها اشاره شده است، از اصول، پایه به آنکه در قرآن 
ها و قواعد نسبتًا کلی هستند که در بیشتر موارد  اصول تعلیم و تربیت، مفاهیم، نظریه

صادقند و باید راهنمای مربیان، معلمان، مـدیران، متولیـان فرهنـگ و والـدین، در تمـام 
 .)۱۱، ۱۳۸۳(شریعتمداری، اعمال تربیتی، قرار گیرند 
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۱۵۸ 

تـرین اصـل تربیـت در  در اسالم، اصوًال تربیت مبتنی بر جهان بینی است. لـذا مهم
ترین وسـیلۀ تربیـت، تقـوا و  اسالم، ایمان به یگانگی خداوند و مبدأ و معاد است و مهم

 .)۱۵۳-۱۵۲، ۱۳۸۱(نیکزاد، ترین هدف، نیل به کمال و سعادت است  مهم
باشـند،  اشاره کرده و از اصول و لوازم تربیت میها  هایی که قرآن مجید به آن نعمت

 عبارتند از:

 . ایمان۱
. قـرآن کـریم بـه )۹۷(نحل، باشد  های تربیت الهی، ایمان می ترین پایه یکی از اساسی

ـُه َعَلْیِهَمـا ﴿فرماید:  این نعمت اشاره کرده، می ْنَعـَم اللَّ
َ
ذیَن َیخـاُفوَن أ قاَل َرُجالِن ِمَن الَّ

. در تفسیر این آیه گفتـه شـده کـه مـراد از خـوف، )۲۳(مائده،  ﴾ْیِهُم اْلباَب...اْدُخُلوا َعلَ 
، ۱۳۸۶؛ قمـی مشـهدی، ۵/۲۹۱، ۱۴۱۷(طباطبـایی، خوف از خدا و مراد از نعمت، ایمان است 

سورۀ مبارکۀ حجرات، ایمـان آوردن مؤمنـان را از نعمـات  ۸و  ۷. همچنین آیات )۴/۷۶
 کند. ان معرفی میالهی و مایۀ مّنت الهی بر انس

 . توحید۲
ُه الَّذی َخَلَقُکْم ُثمَّ َرَزَقُکْم ُثمَّ ُیمیُتُکْم ُثمَّ ُیْحییُکْم َهْل ِمْن ُشَرکاِئُکْم َمْن َیْفَعُل ِمـْن ﴿  اللَّ

 ۱۴۰سـورۀ مبارکـۀ ملـک و آیـۀ ۲۱. براساس این آیه و آیـۀ )۴۰(روم،  ﴾ٍء... ذِلُکْم ِمْن َشْي 
هایی که به انسـان داده اسـت از او  که خداوند در مقابل نعمتسورۀ مبارکۀ انعام، آنچه 

خواهد، توحید و پرستش خداوند یگانه است و این توحید است که سـبب یگـانگی  می
 .)۵/۳۰۵۰، ۱۴۱۲(سید بن قطب، شود  شخصیت، آرامش و رشد انسان می

 . حفظ پاکی سرشت۳
رشت و طبیعت پـاک های خداوند که شالودۀ تربیت انسان است، س یکی از نعمت 

ـذی ﴿فرماید:  است. قرآن کریم در این باره می ـِه َوالَّ بِّ ُب َیْخُرُج َنباُتـُه ِبـِإْذِن َر یِّ َواْلَبَلُد الطَّ
ُف اآل  َخُبَث ال َیْخُرُج ِإالَّ  . ایـن آیـه را )۵۸(اعـراف،  ﴾یاِت ِلَقـْوٍم َیْشـُکُروَن َنِکدًا َکذِلَك ُنَصرِّ

(سـید بـن بیعت پاک، که الزمۀ هرگونه تربیت الهی اسـت اند از سرشت و ط مثالی دانسته
 .)۸/۳۹۰، ۱۳۸۰؛ مصطفوی، ۴/۴۵، ۱۳۳۶؛ کاشانی، ۸/۱۶۱، ۱۴۱۲قطب، 
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 . داشتن راهنما، مربی و الگو۴
هایی که در قرآن کریم به آن اشاره شده و مایۀ رشد و تربیت فرد  ترین نعمت از مهم 

باشد.  ترین و دلسوزترین مربیان بشرند، میو جامعه است، نعمت فرستادن پیامبران که به
خاطر این نعمت بر مردم مّنت گذاشته و فرمـوده  قرآن کریم، این نعمت را برشمرده و به

ْنُفِسـِهْم َیْتُلـوا َعَلـْیِهْم آیاِتـِه ﴿است: 
َ
ُه َعَلی اْلُمْؤِمنیَن ِإْذ َبَعَث فیِهْم َرُسوًال ِمْن أ َلَقْد َمنَّ اللَّ

یِهْم.. ـراَط اْلُمْسـَتقیَم ﴿. هنگامی که مـا در نمـاز )۱۶۴(آل عمران،  ﴾.َوُیَزکِّ ...اْهـِدَنا الصِّ
ْنَعْمَت َعَلْیِهْم...

َ
ذیَن أ خواهیم که به مـا  گوییم، در حقیقت از خداوند می می ﴾ِصراَط الَّ

حرکـت کنـیم و  )۶۹(نسـاء، توفیق دهد تا در راه پیامبران، صـدیقان، شـهداء و صـالحان 
 .)۲/۱۹۰، ۱۴۱۸خمینی، موسوی (وی خویش، قرار دهیم ایشان را الگ

 . استمرار داشتن سیر تربیتی در فرد و جامعه۵
هایی که حق تعالی به انسان داده است تا راه سعادت و تعالی را طـی  یکی از نعمت 

راه  هاسـت. خداونـد حکـیم بـرای ایـن کـه شـاه کند، فرستادن پیامبران و جانشـینان آن
برای بشر باز کرده بود، گم یا منحرف نشود، به ایشان دستور  رمسعادتی که رسول اک

را به عنوان ولّی و جانشین خود برگزیند تا بعـد از او نیـز  دادند که امیرالمؤمنین علی
(طوسـی، بـی تـا، ، رهبری جامعۀ بشری به سوی کمال را به انجام رسانند امامان بعدی

. قـرآن کـریم، ایـن نعمـت را سـبب )۲۹۸-۴/۲۹۵، ۱۳۷۸؛ طیب، ۲/۱۴۱، ۱۴۰۷؛ شبر، ۳/۴۳۵
ْکَمْلـُت ﴿های الهی بر بشر دانسته و فرموده است:  اکمال دین و اتمام نعمت

َ
... اْلَیـْوَم أ

ْتَمْمُت َعَلْیُکْم ِنْعَمتی
َ
ْسالَم دینًا...  َلُکْم دیَنُکْم َوأ  .)۳(مائده،  ﴾َوَرضیُت َلُکُم اْإلِ

 . تقویت آخرت گرایی۶
خـوش  هـای دنیـوی دل شـود کـه تنهـا بـه نعمت از مردم خواسته می در قرآن کریم 

نبوده، فقط به دنیا قناعت نکنند؛ بلکـه نعمـات و لـذات حقیقـی، بهتـر و جـاودان، در 
وتیُتْم ِمْن َشْي ﴿ها نیز باشند:  سرای آخرت است؛ پس باید در پی آن

ُ
ٍء َفَمتاُع اْلَحیاِة  َوما أ

یَنُتها َوما ِعْنَد  ْنیا َوز ْبقی الدُّ
َ
ِه َخْیٌر َوأ  َفال َتْعِقُلوَن   اللَّ

َ
. این آیات نیز به همـین )۶۰(قصص،  ﴾أ

؛ ۷۲و  ۳۸؛ توبـه، ۶۱؛ قصـص، ۱۸۵و  ۱۴؛ آل عمـران، ۲۵۴مضون اشاره دارند: بقـره، 
 ۳۶٫و شوری،  ۲۰؛ حدید، ۳۹؛ غافر، ۱۵ملک، 
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 . آزادی۷
برخورداری انسـان از  های الهی که الزمۀ تربیت و رشد انسان است، از جمله نعمت 

بـه فرعـون کـه بنـی اسـرائیل را بـه  . موسی)۲۵۶(بقره، آزادی فردی و اجتماعی است 
َوِتْلَك ِنْعَمٌة ﴿کند:  گونه شکایت می بندگی گرفته و آزادی ایشان را سلب کرده بود، این

ْدَت َبنی ْن َعبَّ
َ
ها َعَلیَّ أ  .)۲۲(شعراء،  ﴾ِإْسرائیَل   َتُمنُّ

 در برابر منعم. شاکر بودن ۸
ِه...﴿  بًا َواْشُکُروا ِنْعَمَت اللَّ ُه َحالًال َطیِّ ا َرَزَقُکُم اللَّ . در این آیۀ )۱۱۴(نحـل،  ﴾َفُکُلوا ِممَّ

، خداوند به افراد بشر ۱۵و احقاف،  ۴۰و  ۱۹؛ نمل، ۹۰شریفه و آیاتی از قبیل: یوسف، 
یرقابل شـمارش را بـه شـما های غ کند که باید در برابر کسی که این نعمت یادآوری می

 گزار باشید و هرگز او را نافرمانی نکنید.داده است، شاکر و سپاس

 ها در مسیر رضایت الهی . استفاده از نعمت۹
ـْیطاِن...﴿  ِبُعـوا ُخُطـواِت الشَّ ُه َوال َتتَّ ا َرَزَقُکُم اللَّ ْنعاِم َحُموَلًة َوَفْرشًا ُکُلوا ِممَّ

َ
 ﴾َوِمَن اْأل

سورۀ مبارکۀ مائده، خداوند متعال از انسـان  ۹۶و  ۸۷در این آیه و نیز آیات . )۱۴۲(انعام، 
ها، مطیع وی بوده و  خواهد که در تحلیل و تحریم نعمات و چگونگی استفاده از آن می

 های شیطانی پیروی نکند. از وسوسه

 . دانش و بینش۱۰
ــوازم هــدایت و تربیــت بشــر، نعمــت علــم و حکمــت و  یکــی از مهم  ــرین ل نیــز ت
های آسمانی است که خداوند به بندگان برگزیدۀ خود داده تا هـم خـود هـدایت  کتاب

ها را به صراط مستقیم هـدایت کننـد. قـرآن کـریم در ایـن بـاره  شوند و هم دیگر انسان
َمَك ما َلْم َتُکْن َتْعَلُم َو ﴿فرماید:  می ُه َعَلْیَك اْلِکتاَب َواْلِحْکَمَة َوَعلَّ ْنَزَل اللَّ

َ
کـاَن َفْضـُل ...أ
ِه َعَلْیَك َعظیماً  ؛ اسـراء، ۱۱۰؛ مائـده، ۲۵۱. عالوه بر این از آیات: بقره، )۱۱۳(نسـاء،  ﴾اللَّ

 توان همین مفهوم را برداشت کرد. نیز می ۷۸و نحل،  ۱۱۱و  ۶؛ یوسف، ۸۲

 گرایی . حفظ تعادل بین دنیاگرایی و آخرت۱۱
گرایی از سوی انسان در  و آخرت یکی از لوازم تربیت، رعایت تعادل بین دنیاگرایی 
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َواْبَتِغ فیمـا ﴿فرماید:  ها است. قرآن کریم به این مهم اشاره کرده و می استفاده از نعمت
ـُه ِإَلْیـَك َوال َتْبـِغ  ْحَسَن اللَّ

َ
ْحِسْن َکما أ

َ
ْنیا َوأ اَر اآلِخَرَة َوال َتْنَس َنصیَبَك ِمَن الدُّ ُه الدَّ آتاَك اللَّ

 
َ
َه ال ُیِحبُّ اْلُمْفِسدیَن اْلَفساَد ِفی اْأل . به موجب ایـن آیـه، انسـانی )۷۷(قصص،  ﴾ْرِض ِإنَّ اللَّ

های دنیوی اسـتفاده کنـد و  دارد باید، هم از نعمت که در راه بندگی و تربیت گام برمی
هـا در مسـیر  ها به دیگران و هم بـا اسـتفادۀ خـودش از آن هم با انفاق و بخشیدن نعمت

 .)۱/۴۰۰، ۱۴۱۹(سبزواری، آبادکردن سرای آخرت خویش باشد رضایت الهی، به فکر 

 . توجه به دیگران و خروج از خودخواهی۱۲
ـٌة َوال﴿  ِتَی َیـْوٌم ال َبْیـٌع فیـِه َوال ُخلَّ

ْ
ْن َیأ

َ
ا َرَزْقناُکْم ِمْن َقْبِل أ ْنِفُقوا ِممَّ

َ
ذیَن آَمُنوا أ َها الَّ یُّ

َ
 یا أ

ها سـفارش  سـورۀ مبارکـۀ حـج بـه انسـان ۲۸یه و آیۀ . در این آ)۲۵۴(بقره،  ﴾َشفاَعٌة َو...
ها را فقط برای خود نخواهید؛ بلکه به دیگران و مستمندان نیـز توجـه  شود که نعمت می

 هایی که خداوند به شما داده، برخوردار کنید. داشته، ایشان را از نعمت

 خویی مربی . مهربانی و نرم۱۳
خـو کـردن  هـا داده اسـت، مهربـان و نرم هایی که خداوند به انسـان از جمله نعمت 

تر  ها، موفـق اند تا در امر تربیت انسـان پیامبران و مربیان الهی است که به سوی بشر آمده
ـا َغلـیَظ اْلَقْلـِب ﴿فرماید:  باشند. خداوند می ِه ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُکْنـَت َفظًّ َفِبما َرْحَمٍة ِمَن اللَّ

وا ِمْن َحْوِلَك...  .)۱۵۹(آل عمران،  ﴾َالْنَفضُّ

 . نصرت و یاری الهی۱۴
ـاُس َفـآواُکْم ﴿  َفُکُم النَّ ْن َیَتَخطَّ

َ
ْرِض َتخاُفوَن أ

َ
ْنُتْم َقلیٌل ُمْسَتْضَعُفوَن ِفی اْأل

َ
َواْذُکُروا ِإْذ أ

َدُکْم ِبَنْصرِ  یَّ
َ
باِت... هَوأ یِّ سـورۀ  ۱۲۳. براساس ایـن آیـه و آیـۀ )۲۶(انفال،  ﴾َوَرَزَقُکْم ِمَن الطَّ

هایی که خداوند به مسلمانان داده است کـه بـدون آن  مبارکۀ آل عمران، یکی از نعمت
رشد و تکامل جامعۀ اسالمی و افراد ایـن جامعـه، ممکـن نبـود، نصـرت و یـاری الهـی 

 .)۵/۳۹۹، ۱۴۲۱(مکارم، باشد  می

 . عفو و عذرپذیری۱۵
ول اساسی تربیت شمارد و از اص هایی که خدای متعال در قرآن برمی از دیگر نعمت 
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۱۶۲ 

باشد، نعمت عفو و عذرپذیری اوست. به عنوان مثال، دربـارۀ خطـای مسـلمانان در  می
 )۱/۷۲، ۱۴۱۶(محلـی و سـیوطی، جنگ احد که سبب ناکامی ایشان در ایـن غـزوه گردیـد 

ُه َوْعَد ﴿فرمایـد:  می ـی ِإذا فَ  هَوَلَقْد َصَدَقُکُم اللَّ وَنُهْم ِبِإْذِنِه َحتَّ ِشـْلُتْم... َوَلَقـْد َعفـا ِإْذ َتُحسُّ
ُه ُذو َفْضٍل َعَلی اْلُمْؤِمنیَن  و  ۲؛ فـتح، ۶۴و  ۵۲. آیات بقـره، )۱۵۲(آل عمران،  ﴾َعْنُکْم َواللَّ

 نیز به همین مطلب اشاره دارد. ۸۳نساء، 

 . داشتن کرامت و عزت نفس۱۶
ترّبـی ها و لوازم تربیت، ایجاد حس کرامت و عزت نفس در م ترین پایه یکی از مهم 

ها کـه  هـا حرکـت کـرده و از بـدی گونه او با تمایل درونی به سوی نیکی است، تا بدین
. خداونـد مهربـان بـه )۴۸-۲۷، ۱۳۸۷(نجارپور اسـتادی، کنند، دوری کند  انسان را پست می

های ما به شما، کرامت نفس و بزرگی است که  ترین نعمت فرماید یکی از مهم انسان می
ْمنـا َبنـی﴿ایـم:  شما را بـر دیگـر موجـودات برتـری دادهایم و  به شما داده آَدَم   َوَلَقـْد َکرَّ

ـْلناُهْم َعلـی بـاِت َوَفضَّ یِّ ـْن َخَلْقنـا   َوَحَمْلناُهْم ِفی اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقنـاُهْم ِمـَن الطَّ َکثیـٍر ِممَّ
 .)۷۰(اسراء،  ﴾َتْفضیالً 

 . امنیت۱۷
ْنُتْم َقلی﴿ 

َ
ـاُس َفـآواُکْم َواْذُکُروا ِإْذ أ َفُکُم النَّ ْن َیَتَخطَّ

َ
ْرِض َتخاُفوَن أ

َ
ٌل ُمْسَتْضَعُفوَن ِفی اْأل

َدُکْم ِبَنْصرِ  یَّ
َ
ُکْم َتْشُکُروَن  هَوأ باِت َلَعلَّ یِّ طور که ایـن آیـه  . همان)۲۶(انفال،  ﴾َوَرَزَقُکْم ِمَن الطَّ

هـایی  جملـه نعمت فرماینـد، از می ۵۷و قصـص،  ۱۱؛ مائده، ۲۵۱و  ۱۲۶و آیات: بقره، 
که برای حرکت انسان در مسیر کمال و سعادت نیاز اسـت، نعمـت امنیـت و احسـاس 

 آرامش و آسایش است.

 . قناعت کردن و رضایت داشتن از نعمت۱۸
هـایی کـه بـه او ارزانـی  از جمله وظایفی که خداوند متعال به انسان در برابـر نعمت 

هایی است کـه بـه او داده  بودن از نعمتکند، قناعت کردن و راضی  داشته، گوشزد می
هایی که به دیگران داده شـده، چشـم نـدوزد و حسـرت نخـورد؛  شده تا دیگر به نعمت

بلکه از آن چه خود دارد به بهترین شکل، در جهت رشد خود و دیگران استفاده نماید؛ 
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َوال ﴿شو: های دیگران، خیره ن دهد که به داشته لذا خداوند متعال به پیامبرش دستور می
نَّ َعْیَنْیَك ِإلی ـَك َخْیـٌر   َتُمدَّ بِّ ْنیا ِلَنْفِتَنُهْم فیـِه َوِرْزُق َر ْزواجًا ِمْنُهْم َزْهَرَة اْلَحیاِة الدُّ

َ
ْعنا ِبِه أ ما َمتَّ

ْبقی
َ
به همین معنـی  ۸۲و قصص،  ۸۸؛ حجر، ۳۲. همچنین آیات: نساء، )۱۳۱(طه،  ﴾َوأ

 اشاره دارند.

 جتماعی. اتحاد و مسالمت ا۱۹
ْعـداًء ﴿ 

َ
ِه َعَلـْیُکْم ِإْذ ُکْنـُتْم أ ُقوا َواْذُکُروا ِنْعَمَت اللَّ ِه َجمیعًا َوال َتَفرَّ َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَّ

ْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه ِإْخوانًا َوُکْنـُتْم َعلـی
َ
َف َبْیَن ُقُلوِبُکْم َفأ لَّ

َ
ْنَقـَذُکْم   َفأ

َ
ـاِر َفأ َشـفا ُحْفـَرٍة ِمـَن النَّ

ترین لـوازم تربیـت فـردی و اجتمـاعی  . این آیه به یکی از مهم)۱۰۳(آل عمران،  ﴾ْنها...مِ 
اشاره دارد که همان وجود وحدت و اتحاد در جامعه و دوری از جنگ و جـدال اسـت 

 .)۳/۱۷۴(ابن عاشور، بی تا، 

 . طهارت جسمی و روحی۲۰
ذیَن آَمُنوا ِإذا ُقْمُتْم ِإَلی الصَّ ﴿  َها الَّ یُّ

َ
ـُه یا أ یُد اللَّ ْیِدَیُکْم... ما ُیر

َ
الِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُکْم َوأ

ُکـْم َتْشـُکُروَن  ـَرُکْم َوِلُیـِتمَّ ِنْعَمَتـُه َعَلـْیُکْم َلَعلَّ یُد ِلُیَطهِّ  ﴾ِلَیْجَعَل َعَلْیُکْم ِمْن َحَرٍج َولِکْن ُیر
هـارت جسـمی و . با توجه به این آیه، الزمۀ ایمـان و تربیـت معنـوی انسـان، ط)۶(مائـده، 

 .)۳/۳۷، ۱۳۸۳(قرائتی، روحی است 

 . توجه هم زمان به امیال عالی و دانی انسان (تأمین همۀ نیازها)۲۱
ـْلناُهْم   َوَلَقْد آَتْینا َبنی﴿  بـاِت َوَفضَّ یِّ َة َوَرَزْقناُهْم ِمَن الطَّ ُبوَّ ِإْسرائیَل اْلِکتاَب َواْلُحْکَم َوالنُّ

. با توجه به آیۀ ذکر شده، در تربیت انسان، هم باید به امیـال )۱۶(جاثیـه،  ﴾َعَلی اْلعاَلمیَن 
عالی روحی و فطری او مانند: میل به دانایی و پرستش و هم به امیال زیسـتی او ماننـد: 

. همچنـین )۲۵/۲۶۷، ۱۴۱۸(زحیلی، تأمین نیازهای جسمی توجه کرده و همه را تأمین کرد 
؛ ۲۱-۲۴؛ روم، ۸۱و  ۸۰، ۷۲، ۷۱، ۱۴نحل،  ؛۱۰؛ اعراف، ۸۷؛ مائده، ۱۲۶آیات: بقره، 

 ، به همین مضمون اشاره دارند.۳۲؛ زخرف، ۷۳یس، 
ها و لوازم تربیت انسان که در قرآن کریم، بـا توجـه بـه  در این بخش، به اصول، پایه

های تربیتی در رابطه بـا  آید، اشاره شد. در بخش بعد، روش مفهوم نعمت، به دست می
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۱۶۴ 

ها، در پی تربیت و  کارگیری این روش که حق تعالی با به -مجید مفهوم نعمت در قرآن 
 گردد. بررسی می - رشد انسان است

 های تربیتی قرآن کریم با رویکرد مفهوم نعمت ج. روش
. )۵۱۱، ۱۳۷۱(بهشـتی، روش در لغت به معنی رسم، شیوه، عادت و رفتار آمده اسـت 

نی در پیمـودن جـادۀ موفقیـت یـار و هایی که بتواند ما را بـه سـادگی و آسـا اتخاذ روش
مددکار باشد، از شرایط توفیق در انجام هر کاری است. اسالم، پیروان خود را به اتخـاذ 

های درست در انجام کارها توصیه کرده است. خداوند متعـال در قـرآن  ها و شیوه روش
ُتوا اْلُبُیوَت ِمْن ُظُه ﴿فرماید:  کریم می

ْ
ْن َتأ

َ
قـیَوَلْیَس اْلِبرُّ ِبأ ُتـوا   وِرهـا َولِکـنَّ اْلِبـرَّ َمـِن اتَّ

ْ
َوأ

ْبواِبها...
َ
انـد کـه  فرموده . در تفسیر این آیه، امام محمدباقر)۱۸۹(بقـره:  ﴾اْلُبُیوَت ِمْن أ

، ۱۳۷۷(قرشـی، یعنی باید هر کاری را از راه خودش انجـام داد » و اتوا البیوت من ابوابها«
 .)۱/۳۰۵، ۱۳۶۶؛ بروجردی، ۱/۳۴۹

هـا را بـا چـه  ها آموخـت و ایـن ارزش هایی را بـه انسـان سأله که باید چه ارزشاین م
از زمان سقراط، افالطون  -االیام  ها یاد داد، موضوعی است که از قدیم هایی به آن روش

تا قرن بیسـتم مـورد توجـه فالسـفه و دانشـمندان بـوده اسـت. جـان دیـویی  - و ارسطو
رگ و... ازجمله کسانی هستند که در قرن بیستم آمریکایی، جان ویلسون انگلیسی، کلب

 .)۱۶۵-۱۴۴، ۱۳۷۹(سجادی، اند  به این موضوع پرداخته
تواند تعلیمـات و  هایی است که با استفاده از آن، شخص می های تربیت، شیوه روش

ها  معارف حق و اخالق پسندیده را در خود یا دیگری پیاده کرده، عمق بخشد و ناپاکی
. اسـتفاده از )۱/۱۵، ۱۳۷۹(موسـوی کاشـمری، و روح خود یا دیگری بزداید را از صفحۀ دل 

اندرکاران مسائل  های تربیتی صحیح، از اصول و مبانی مهمی است که همۀ دست روش
هـا و  تربیتی باید به آن توجه داشته باشـند؛ زیـرا دنیـای امـروز، دنیـای اسـتفاده از روش

 .)۱۲۳-۱۱۶ ،۱۳۹۰(موگهی، گیری از راه کارهاست  بهره
. قـرآن )۳۳۰-۳۰۷، ۱۳۸۰(عبود، های تربیتی و رفتاری است  قرآن کریم، زیربنای روش

هـای  کریم برای این که انسان را به بهترین شـکل تربیـت کنـد، در تربیـت او، از روش
-۲۵، ۱۳۸۸(تقوی نسب، گوناگون استفاده کرده و به یک شیوۀ خاص، اکتفا نکرده است 
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بینیم کـه  د تربیتی به مفهوم نعمت در قرآن کریم نگـاه کنـیم، مـی. اگر ما با رویکر )۴۵
های مختلفی از نعمات مادی، معنوی، دنیوی و اخروی استفاده کرده  حق تعالی با روش

ها را به مسیر هدایت آورده و تـا رسـیدن بـه مقصـد سـعادت، ثابـت قـدم  است تا انسان
 ها عبارت است از: ترین این روش بدارد. از مهم

 های الهیتفکر و تعقل در نعمت. ۱
ها را به نعمات مادی و معنوی که بـه ایشـان ارزانـی داشـته اسـت،  حق تعالی انسان 

ـِه ﴿فرماید:  توجه داده و می ِه َعَلْیُکْم َهْل ِمْن خاِلٍق َغْیُر اللَّ اُس اْذُکُروا ِنْعَمَت اللَّ َها النَّ یُّ
َ
یا أ

ْرِض 
َ
ماِء َواْأل نَّی ُتْؤَفُکوَن  َیْرُزُقُکْم ِمَن السَّ

َ
. همچنین آیات: بقـره، )۳(فاطر،  ﴾ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو َفأ

؛ اعراف، ۱۱۳؛ نساء، ۱۱۰و  ۵۴، ۲۰؛ مائده، ۱۷۴و  ۱۳؛ آل عمران، ۲۵۱و  ۲۴۳، ۴۷، ۴۰
در  ۵؛ جاثیـه، ۲۱؛ نـور، ۱۲؛ نحـل، ۴۱و  ۳۳؛ یـس، ۴۶و  ۲۰-۲۴؛ روم، ۷۰؛ اسراء، ۲۶

 گویند. این زمینه سخن می

 فارش به استفاده از حواس و عقل. س۲
ْبصـاَر ﴿ 

َ
ـْمَع َواْأل هاِتُکْم ال َتْعَلُموَن َشْیئًا َوَجَعـَل َلُکـُم السَّ مَّ

ُ
ْخَرَجُکْم ِمْن ُبُطوِن أ

َ
ُه أ َواللَّ

ُکْم َتْشُکُروَن  ْفِئَدَة َلَعلَّ
َ
خاطر  شود که به ها خواسته می . در این آیه از انسان)۷۸(نحـل،  ﴾َواْأل

 اند، به درگاه الهی شکرگزاری کنند. که ابزار کسب علم و تربیتحواس و عقل 

 . ترغیب و تشویق۳
ها به این کـه ایمـان آورده، کارهـای نیـک و شایسـته  قرآن کریم برای تشویق انسان 

ها  های مادی و معنوی که در این دنیـا و سـرای آخـرت بـه انسـان انجام دهند، از نعمت
ـُه اْلُمـْؤِمنیَن َواْلُمْؤِمنـاِت ﴿فرمایـد:  ده و میدهد، سخن به میان آور  داده و می َوَعـَد اللَّ

َبًة فی ْنهاُر خاِلدیَن فیها َوَمساِکَن َطیِّ
َ
اٍت َتْجری ِمْن َتْحِتَها اْأل اِت َعْدٍن َوِرْضواٌن ِمـَن   َجنَّ َجنَّ

ْکَبُر ذِلَك ُهـَو اْلَفـْوُز اْلَعظـیُم 
َ
ِه أ ایـن بـاب سـخن  . از دیگـر آیـاتی کـه در)۷۲(توبـه،  ﴾اللَّ
؛ ۱۷۵و  ۶۹؛ نسـاء، ۱۷۱و  ۱۵۷توان به آیات ذیل اشاره کـرد: آل عمـران،  گویند می می

 و... ۹۷؛ نحل، ۲۹؛ حدید، ۹۰؛ یوسف، ۷ابراهیم، 
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۱۶۶ 

 . تنبیه۴
در برابر آن همه نعمت الهی که در بهشت برای ایشـان  وقتی که آدم و حوا 

، ایشان ردند، حق تعالی برای تنبیهو فراهم بود، نافرمانی کرده و از شجرۀ ممنوعه خ
هایش، محروم و اخراج کـرد و غـم هجـران و سـختی گـذران  را از بهشت و نعمت

ْیطاُن َعْنها ﴿در نظر گرفت:  انشنزندگی در دنیا را برای ایشان و فرزندا ُهَما الشَّ َزلَّ
َ
َفأ

ا کانا فیِه َوُقْلَنا اْهِبُطوا َبْعُضُکْم ِلَبْع  ْخَرَجُهما ِممَّ
َ
ْرِض ُمْس َفأ

َ
َقرٌّ ـتَ ـٍض َعُدوٌّ َوَلُکْم ِفی اْأل

. عالوه بر این، کسانی کـه در ایـن دنیـا، راه عصـیان و )۳۶(بقره،  ﴾حیٍن   َوَمتاٌع ِإلی
 شوند. اند، در آخرت به شدت عذاب می نافرمانی در برابر خدا را انتخاب نموده

 . موعظه و نصیحت۵
در برابر نعمات الهی شاکر باشید و کفران  کند که ها سفارش می حق تعالی به انسان 

ُکْم َوَلـِئْن َکَفـْرُتْم ِإنَّ َعـذابی﴿نعمت نکنید:  یَدنَّ ز
َ
ُکْم َلِئْن َشَکْرُتْم َأل بُّ َن َر ذَّ

َ
 ﴾َلَشـدیٌد   َوِإْذ َتأ

؛ احقـاف، ۱۴۲؛ انعـام، ۱۴۷؛ نسـاء، ۸۷؛ مائده، ۲۵۴. در آیاتی مانند: بقره، )۷(ابـراهیم، 
 ، نیز از همین روش استفاده شده است.۱۳؛ سبأ، ۲۱ور، ؛ ن۱۲؛ لقمان، ۱۵

 . تهدید و ترهیب۶
ْوالدِ ﴿ 

َ
ْمواِل َواْأل

َ
یَنٌة َوَتفاُخٌر َبْیَنُکْم َوَتکاُثٌر ِفی اْأل ْنیا َلِعٌب َوَلْهٌو َوز َما اْلَحیاُة الدُّ نَّ

َ
 اْعَلُموا أ

اَر َنباُتُه ُثمَّ َیهیُج فَ  ْعَجَب اْلُکفَّ
َ
ا ُثمَّ َیُکوُن ُحطامًا َوِفی اآلِخَرِة َعـذاٌب  هَتراَکَمَثِل َغْیٍث أ ُمْصَفرًّ

ْنیا ِإالَّ َمتاُع اْلُغُرورِ  ِه َوِرْضواٌن َوَما اْلَحیاُة الدُّ . در این آیـه )۲۰(حدیـد،  ﴾َشدیٌد َوَمْغِفَرٌة ِمَن اللَّ
کنـد  می، خداوند انسان را تهدیـد ۳؛ هود، ۳۰؛ ابراهیم، ۱۹۷و آیاتی مانند: آل عمران، 

 -های دنیا دلخوش و قانع نباشد؛ بلکه در پی آباد کردن سرای آخرت  که تنها به نعمت
 نیز باشد. - که جایگاه ابدی است

 . تعریف و تمجید۷
ْمنا َبنی﴿  ـْلناُهْم   َوَلَقْد َکرَّ بـاِت َوَفضَّ یِّ آَدَم َوَحَمْلناُهْم ِفی اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقناُهْم ِمـَن الطَّ

ْن َخَلْقنا َتْفضیالً   لیَع  . خداوند متعال در این آیه، برای تقویت عزت )۷۰(اسراء،  ﴾َکثیٍر ِممَّ
نفس در انسان، از او تعریف و تمجید کرده و انسان را دارای کرامت و برتر از بسـیاری 
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 از مخلوقات، معرفی نموده است.

 . سرزنش و توبیخ۸
و کفــران نعمــت، ســرزنش و تــوبیخ در برخــی از آیــات، انســان بخــاطر ناسپاســی  
ْکَثـَرُهْم ال َیْشـُکُروَن  ...﴿شود. مانند:  می

َ
اِس َولِکنَّ أ َه َلُذو َفْضٍل َعَلی النَّ (یـونس،  ﴾ِإنَّ اللَّ

بـاره  نیـز در این ۶۱و غـافر،  ۷۳؛ نمـل، ۷۲؛ نحـل، ۷۷؛ نسـاء، ۲۴۳. آیات: بقـره، )۶۰
 گویند. سخن می

 . ارائۀ اسوه و الگو۹
گزاری در انسان نسـبت بـه  برای ایجاد و تقویت روحیۀ اطاعت و سپاس قرآن کریم 

کند که در اوج قدرت و ثروت بودند، امـا آن قـدرت و  خداوند، از کسانی صحبت می
دانسـتند و خداونـد بـر عـزت و جاهشـان  ثروت را از جانب خدا و فضل او به خـود می

گویـد کـه بـه  کسـانی سـخن می افزود، مانند داوود، سلیمان و ذوالقرنین. همچنـین، از
قدرت و ثروت خویش غّره شده، کارشان به جایی رسید که ادعای خدایی کردند؛ امـا 

ها را خوار و نابود کرد، مانند نمرود، فرعون و قارون. همچنین از آبادی مثال  خداوند آن
کردنـد و  زند که تا وقتی مؤمن و مطیع خـدا بودنـد، در رفـاه و آسـایش زنـدگی می می
دسـتی و تـرس و  مین که راه ناسپاسی و کفران نعمت در پـیش گرفتنـد، دچـار تنگه

تیها ِرْزُقهـا َرَغـدًا ِمـْن ُکـلِّ ﴿اضطراب شدند: 
ْ
ًة َیأ َیًة کاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنَّ ُه َمَثًال َقْر َوَضَرَب اللَّ

ُه ِلباَس اْلُجوِع  ذاَقَها اللَّ
َ
ِه َفأ ْنُعِم اللَّ

َ
(نحـل،  ﴾َواْلَخْوِف ِبمـا کـاُنوا َیْصـَنُعوَن َمکاٍن َفَکَفَرْت ِبأ

۱۱۲(. 

 . تمثیل۱۰
شود، به چگونگی  خداوند گاهی با نعمت باران که سبب زنده شدن زمین مرده می 

شـمارد و انسـان را بـه تقـوی  زنده شدن انسان بعد از مرگ مثـال زده، آن را ممکـن می
یاَح ُبْش ﴿کنـد:  سفارش می ـْت َسـحابًا َوُهَو الَّذی ُیْرِسُل الرِّ َقلَّ

َ
ی ِإذا أ رًا َبْیَن َیَدْی َرْحَمِتِه َحتَّ

َمراِت َکـذِلَك ُنْخـِرُج اْلَمـْوتی هِثقاًال ُسْقنا ْخَرْجنا ِبِه ِمْن ُکلِّ الثَّ
َ
ْنَزْلنا ِبِه اْلماَء َفأ

َ
ٍت َفأ   ِلَبَلٍد َمیِّ

ُروَن  ُکْم َتَذکَّ نیـز ایـن روش  ۳۹صلت، و ف ۵۰؛ روم، ۲۶. آیات: اعراف، )۵۷(اعراف،  ﴾َلَعلَّ
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۱۶۸ 

 اند. را دنبال کرده

 . آزمایش۱۱
اش، بـه او  گاهی خداوند برای آزمودن و نشان دادن میزان معرفـت و اطاعـت بنـده 

. کنـد، ماننـد سـلیمان و داوود العـاده عطـا می های خارق قدرت، امکانات و نعمت
ند شـدن خـود م ، پرده از این راز برداشته، علت بهرهمصحف شریف از زبان سلیمان

ـذی ﴿فرمایـد:  را از این همه نعمت، آزموده شدن بوسیلۀ حق تعالی دانسـته، می قـاَل الَّ
ا َرآ هِعْنَد  ْن َیْرَتدَّ ِإَلْیَك َطْرُفَك َفَلمَّ

َ
َنا آتیَك ِبِه َقْبَل أ

َ
ا ِعْنَد  هِعْلٌم ِمَن اْلِکتاِب أ قاَل هـذا  هُمْسَتِقرًّ
ی ِلَیْبُلَونی بِّ ـی   ِمْن َفْضِل َر بِّ ْکُفُر َوَمْن َشَکَر َفِإنَّما َیْشُکُر ِلَنْفِسـِه َوَمـْن َکَفـَر َفـِإنَّ َر

َ
ْم أ
َ
ْشُکُر أ

َ
 أ
َ
أ

یٌم  هـای الهـی بـرای رشـد و  دانیم، آزمون طور کـه مـی . البتـه همـان)۴۰(نمل،  ﴾َغِنیٌّ َکر
 .)۶، ۱۳۹۱(ساالریان، پرورش هر چه بیشتر انسان است 

 ف و رجا. قرار دادن متربی بین خو ۱۲
َه َغُفوٌر َرحیٌم ﴿  نَّ اللَّ

َ
َه َشدیُد اْلِعقاِب َوأ نَّ اللَّ

َ
. در این آیه و آیـاتی )۹۸(مائده،  ﴾اْعَلُموا أ

سورۀ مبارکۀ انعام، خداوند متعال برای این کـه انسـان را در مـدار بنـدگی  ۱۴۷مانند آیۀ 
دهد.  عه و جاذبه قرار میقرار دهد تا به راحتی از آن خارج نشود، او را بین دو نیروی داف

کنـد؛ در  عنوان قـوۀ جاذبـه عمـل می در این روش، رحمت و نعمت خداوند مهربان بـه
 مقابل، خشم و عذاب او، نقش قوۀ دافعه را دارد.

 . تقویت عزت نفس در مترّبی۱۳
های تربیت، تقویت عزت نفس و اعتماد به نفس در مترّبی است.  از جمله روش 

فرماید که ما شما را  ها، می ایجاد حّس بزرگی و شرافت در انسانحق تعالی نیز برای 
ْمنا ﴿شریف و با کرامت خلق کردیم و همه چیز را مسّخر شما قرار دادیم:  َوَلَقْد َکرَّ

ْلناُهْم َعلی  َبنی باِت َوَفضَّ یِّ َزْقناُهْم ِمَن الطَّ َبرِّ َواْلَبْحِر َوَر ْن َکثیٍر مِ   آَدَم َوَحَمْلناُهْم ِفی اْل مَّ
. همچنین فرعون برای این که قومش از او اطاعت کنند )۷۰(اسراء،  ﴾َخَلْقنا َتْفضیالً 

طـاُعو﴿کرد:  ها را تحقیر و خوار می و در مقابل او نایستند، آن
َ
 هَفاْسَتَخفَّ َقْوَمُه َفأ

ُهـْم کاُنـوا َقْومـًا فاسـ ت ـیات و تربـرای نج۷ـ)؛ اما حق تعالی ب۵۴رف، ـزخ ﴾قیَن ِإنَّ
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هــا یــادآور شــده و  اســرائیل، بزرگــی و عزتــی کــه بــه ایشــان داده بــود را بــه آن بنی
تی  یا َبنی﴿فرماید:  می ْلُتُکْم َعَلی   ِإْسرائیَل اْذُکُروا ِنْعَمِتَی الَّ نِّی َفضَّ

َ
ْنَعْمُت َعَلْیُکْم َوأ

َ
أ

 .)۴۷(بقره،  ﴾اْلعاَلمیَن 

 . ایجاد و تقویت هویت مستقل در انسان۱۴
. آیـات )۱۵۰(بقـره،  ﴾ْن َحْیُث َخَرْجَت َفَولِّ َوْجَهَك َشـْطَر اْلَمْسـِجِد اْلَحـراِم...َومِ ﴿ 
کـه قبلـۀ  -المقـدس  سورۀ مبارکۀ بقره که در زمینۀ تغییر قبلـه از سـمت بیت ۱۴۴-۱۵۰

کند، ضرورت داشـتن هوّیـت مسـتقل را بیـان  به سمت کعبه صحبت می - یهودیان بود
 .)۱/۴۲۸ ،۱۳۷۲(طبرسی، دارد  می

 . توجه دادن به احوال محرومان و ضرورت انفاق۱۵
ٌة َوال﴿  ِتَی َیْوٌم ال َبْیٌع فیِه َوال ُخلَّ

ْ
ْن َیأ

َ
ا َرَزْقناُکْم ِمْن َقْبِل أ ْنِفُقوا ِممَّ

َ
ذیَن آَمُنوا أ َها الَّ یُّ

َ
 یا أ

اِلُموَن  سورۀ حج،  ۳۶انند آیۀ . این آیه و آیاتی م)۲۵۴(بقره،  ﴾َشفاَعٌة َواْلکاِفُروَن ُهُم الظَّ
به ضرورت توجه به محرومان و انفاق اشاره دارند. توجه به محرومان و انفـاق کـردن 

های الهی را بهتر بداند  شود که انسان قدر نعمت ها، از نظر تربیتی، هم سبب می به آن
، ۱۳۸۲(مردانـی نوکنـده، تواند مانع فریفته شدن او به مال و ثروت خـویش شـود  و هم می

۳۲-۳۵(. 

. توجه دادن به حاالت انسان در حال تنگی و وسعت نعمـت (فـرح و ۱۶
 قنوط)

خداوند متعال در قرآن کریم با توصیف حاالت انسان در حال گشایش و تنگی رزق 
بـه او  - دسـتی سرمستی و طغیان در گشـایش و ناامیـدی و سسـتی در تنگ -و روزی 

کدام از این دو حالـت، شایسـتۀ کند که همه چیز به دست خداست و هیچ  گوشزد می
ْیـدیِهْم ِإذا ﴿انسان نیست: 

َ
َمْت أ َئٌة ِبما َقدَّ اَس َرْحَمًة َفِرُحوا ِبها َوِإْن ُتِصْبُهْم َسیِّ َذْقَنا النَّ

َ
َوِإذا أ

سورۀ روم نیز، به همین مسأله  ۳۳سورۀ مبارکۀ فصلت و  ۳۶. آیۀ )۳۶(روم،  ﴾ُهْم َیْقَنُطوَن 
 اشاره دارند.
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۱۷۰ 

 و بسط در نعمت و رفاه؛ نه یکنواختی. قبض ۱۷
هـایی کـه  از آن جا که انسان موجودی فراموش کار است و ممکن اسـت بـا نعمت 

خداوند به او داده، طغیان کرده و در زمین فساد کند، یا در فقر و تهی دستی، ناامیـد و 
گاه تر است، روزی و رفاه هـر  سست شود، خداوند که از همه به حال بندگان خویش آ

کند تا نه در رفاه بیش از حد، سرکشـی کنـد و نـه در  ای را گاه کم و گاه زیاد می بنده
ـُه ﴿تنگ دستی مطلق، افسرده و غمین شود:  ْزَق ِلَمـْن َیشـاُء َوَیْقـِدُر ِإنَّ َك َیْبُسُط الرِّ بَّ ِإنَّ َر

 ۵۲؛ زمر، ۳۹و  ۳۶؛ سبأ، ۳۷. همچنین آیات: روم، )۳۰(اسراء،  ﴾َخبیرًا َبصیراً  هکاَن ِبِعبادِ 
 گویند. در این باره سخن می ۱۲و شوری، 

 . توجه دادن به مرگ و تقویت آخرت گرایی۱۸
ـاِر ﴿  ُجـوَرُکْم َیـْوَم اْلِقیاَمـِة َفَمـْن ُزْحـِزَح َعـِن النَّ

ُ
ْوَن أ ُکلُّ َنْفٍس ذاِئَقُة اْلَمْوِت َوِإنَّما ُتَوفَّ

َة َفَقْد فاَز َوَما اْلَحیاةُ  ْدِخَل اْلَجنَّ
ُ
ْنیا ِإالَّ َمتاُع اْلُغُرورِ  َوأ . در این آیـات و )۱۸۵(آل عمران،  ﴾الدُّ

 ۳۹؛ غافر، ۲۰؛ حدید، ۶۱؛ قصص، ۷۲و  ۳۸؛ توبه، ۱۴مانند: آل عمران،  -آیات مشابه 
های دنیوی و زندگی جـاودان  از روش یادآوری مرگ و انقطاع از نعمت -۳۶و شوری، 

بـه ایمـان آوردن و انجـام اعمـال صـالح، انسان در جهان آخرت، بـرای ترغیـب انسـان 
 استفاده شده است.

 . دعا برای خود و فرزندان۱۹
یکـی از دعاهــایی کــه در قــرآن از زبــان پیــامبران بــزرگ الهــی بیــان شــده، دعــای  

بعد از بازسازی دیوارهای کعبه است. او در این دعـا، نعمـت ایمـان آوردن و  ابراهیم
نـا ﴿نـد مهربـان خواسـته و فرمـوده اسـت: اطاعت خـود و نسـل خـویش را از خداو  بَّ َر

ْنـَت 
َ
ِرنـا َمناِسـَکنا َوُتـْب َعَلْینـا ِإنَّـَك أ

َ
ًة ُمْسِلَمًة َلَك َوأ مَّ

ُ
ِتنا أ یَّ َواْجَعْلنا ُمْسِلَمْیِن َلَك َوِمْن ُذرِّ

حیُم  اُب الرَّ وَّ  سورۀ مبارکۀ ابراهیم نیز به این مطلب اشاره دارد. ۳۷. آیۀ)۱۲۸(بقره،  ﴾التَّ
تـوان بـا اسـتفاده از مفهـوم  های تربیتی بـود کـه می ن چه در این بخش آمد، روشآ

ها بهره بـرد. در بخـش بعـد، از  نعمت در قرآن کشف کرده و برای تربیت انسان، از آن
 شود. اهداف تربیتی قرآن کریم با توجه به مفهوم نعمت، بحث می
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 ها در قرآن کریم د. اهداف تربیتی نعمت
، ۱۳۶۲؛ عمید، ۱۱۹۱، ۱۳۸۲(معین، معنی نشانه، غرض و مقصود است هدف در لغت به 

هــا معنــا داده و بــه افــراد بــرای انجــام  . تعیــین هــدف بــرای کارهــا، بــه فعالیت)۲/۱۹۶۵
ها بخشد. هدف همچنین، معیار ارزشیابی و سنجش فعالیت ها، انگیزه و نیرو می فعالیت

برای تعیین صّحت مسیر پیمـوده  است. میزان تحقق اهداف، مقیاس و مالکی است که
های بکار گرفته شده و همچنـین درسـتی اقـدامات در دسـت  شده، مناسب بودن روش

 .)۲۳-۲۰، ۱۳۷۲(میرهادی، رود  اجرا به کار می
ترین منبع برای استخراج اهداف تربیتی در جوامع دینی، مذهب و فلسـفۀ دینـی  مهم

تـوان وضـع  دامات تربیتـی، هـدف را می. در اق)۲۳-۲۰، ۱۳۷۲(میرهـادی، آن جامعه است 
گاهانـه، سـودمند تشـخیص داده شـده و بـرای  نهایی و مطلوبی تلّقی کرد که بـه طور آ

 .)۷۴–۳۹، ۱۳۸۴(عابدی، پذیرد  های مناسب تربیتی انجام می تحقق آن، فعالیت
تـرین بخـش تربیـت دینـی، پـرورش  در تربیت دینی، برخی بـر ایـن باورنـد کـه مهم

و هدف تربیت اعتقادی، پرورش شناخت، پرورش پذیرش قلبی و پرورش اعتقادی است 
. اما به طور کلی باید گفت که هدف نهـایی در )۶۱-۴۷، ۱۳۸۸(داوودی، باشد  محبت می

 .)۷۴–۳۹، ۱۳۸۴(عابدی، تربیت اسالمی، قرب الهی و رسیدن به مقام خلیفةاللهی است 
م که خداوند حکیم با برشـمردن خواهیم به اهداف تربیتی بپردازی در این بخش، می

 هایش، به آن اهداف توجه داده است. این اهداف عبارت است از: نعمت

 . تسلیم شدن و اطاعت از خداوند عزیز۱
ْکنانـًا... َکـذِلَك ُیـِتمُّ ﴿ 

َ
ا َخَلَق ِظالًال َوَجَعـَل َلُکـْم ِمـَن اْلِجبـاِل أ ُه َجَعَل َلُکْم ِممَّ َواللَّ

ُکْم ُتْسِلُموَن ِنْعَمَتُه َعَلْیُکْم  ماننـد:  -. در این آیات و آیاتی از ایـن دسـت )۸۱(نحل،  ﴾َلَعلَّ
؛ ۱۷؛ قصص، ۳۷؛ حج، ۲۶؛ اعراف، ۱۴۲؛ انعام، ۸۸؛ مائده، ۱۰۳؛ آل عمران، ۴۰بقره، 
هایی که خداوند به انسان داده،  هدف از این نعمت -۴و جاثیه،  ۱۵؛ احقاف، ۹۷نحل، 

ز حق تعالی ذکـر شـده اسـت. همچنـین، در مـواردی بـه ایمان آوردن و اطاعت انسان ا
؛ ۷۲جهاد با مال در راه خدا در کنار جهاد با جان، سفارش شده اسـت، ماننـد: انفـال، 

شود که در برابر نعمات الهی،  . در برخی از آیات نیز از انسان خواسته می۴۱و  ۲۰توبه، 
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۱۷۲ 

َر ﴿گزار باشد، مانند: شاکر و سپاس یـا َو...  َو ُهَو الَّذی َسخَّ کُلوا ِمْنُه َلْحمـًا َطِر
ْ
اْلَبْحَر ِلَتأ

کْم َتْشکُروَن  ؛ ۷۳؛ قصـص، ۲۶؛ انفال، ۵۶؛ همچنین آیاتی مانند: بقره، )۱۴(نحـل،  ﴾َلَعلَّ
گویند. یکـی از مصـادیق  باره سخن می نیز در این ۷؛ زمر، ۷۳؛ یس، ۱۵؛ سبأ، ۴۶روم، 

دهنده تعیین کـرده  ای که نعمت هشکر نعمت این است که از نعمت در مسیر و محدود
ها در تحـریم و تحلیـل  است، استفاده شود؛ لذا حق تعالی هر گونه بدعتی را که انسـان

... ﴿اند، بر نتابیده است؛ لذا این عمل را محکوم کـرده و فرمـوده:  ها روا داشته نعمت
ِه َتْفَتُروَن  ْم َعَلی اللَّ

َ
ِذَن َلُکْم أ

َ
ُه أ  .)۵۹(یونس،  ﴾ُقْل آللَّ

، عصیان و نافرمـانی )۱۷-۱۵(سبأ، خاطر کفر  همچنین، خداوند ناسپاسان نعمت را به
ــاده )۱۱۲، نحــل، ۶۵-۶۴(بقــره،  ســرزنش و مؤاخــذه کــرده، در  )۱۹-۱۸(ســبأ، خواهی  و زی

و گرفتـه  )۱۱۲(نحـل، فرماید نتیجۀ این اعمال، تبدیل شـدن نعمـت بـه نقمـت  نهایت می
اند، نه به خداوند بی نیاز  ها فقط به خودشان ظلم کرده ن؛ لذا ای)۶۱(بقـره، شدن آن است 

 .)۱۰۱و هود،  ۴۵(ابراهیم، عزیز 

 . انفاق و کمک به محرومان و آباد کردن سرای آخرت۲
هـایی کـه خداونـد بـه  کند که هم خود از نعمت ها سفارش می قرآن کریم به انسان 

محرومان دهید تا هـم در ایـن  شما ارزانی داشته است استفاده کنید، هم به مستمندان و
بخشـی مندانه و لذت دنیا خوب زندگی کنید و هم در سرای آخرت، از زندگی سعادت

ْحِسـْن ﴿برخوردار شوید: 
َ
ْنیا َوأ اَر اآلِخَرَة َوال َتْنَس َنصیَبَك ِمَن الـدُّ ُه الدَّ َواْبَتِغ فیما آتاَك اللَّ

ُه ِإَلْیَك... ْحَسَن اللَّ
َ
و فجـر،  ۳۷؛ نور، ۳۱؛ ابراهیم، ۲۵۴آیات بقره، . )۷۷(قصص،  ﴾َکما أ
نیز به همین مطلب اشاره دارند. اهمیت انفاق تا آن جاست که در بیشتر مـوارد،  ۱۵-۲۵

 کند. قرآن کریم نماز را با زکات قرین کرده و به هر دو با هم، سفارش می

 . آزمودن انسان۳
ن آوردن و تسـلیم بـودن آزمایی ادعـای مؤمنـان در ایمـاخداوند حکیم، برای راست

(بقـره، آزمایـد  ها می گونه که ایشـان را بـا سـختیهای حق تعالی، هماننسبت به خواسته
آزماید. قرآن کریم در این زمینـه، داسـتان ممنوعیـت  ، گاهی نیز با دادن نعمت می)۲۱۴
 کند که در این روز برای آزمـایش گیری برای یهودیان در روز شنبه را یادآوری میماهی
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شدند؛ اما در روزهای دیگر، به اعمـاق  ها به روی آب و نزدیک ساحل میایشان، ماهی
، )۴۰(نمـل، . در همین راستاست که سـلیمان بـا قـدرتش )۱۶۸-۱۶۳(اعراف، رفتند  دریا می

 شوند. آزمایش می )۱۷۶(اعراف، و بلعم باعورا با علمش  )۷۶(قصص، قارون با ثروتش 

 . غافل کردن افراد ناسپاس۴
هـا در مسـیر تکامـل و سـعادت اسـت؛ امـا  ها، استفاده کردن از آن هدف از نعمت 

خواهند بندۀ خدا و مطیع امر و نهـی او باشـند؛ بـه همـین  گاهی افرادی هستند که نمی
ها را بر آنان سـرازیر کـرده، آنـان را غـرق در خوشـی و  دلیل، خداوند حکیم نیز نعمت

ها از مرگ و قیامـت و افـزون شـدن عـذاب  دن آنکند؛ اما این برای غافل کر  شادی می
؛ جرجانی، ۴۶۳-۱/۴۶۲، ۱۳۸۲؛ مالحویش، ۲/۳۰۹، ۱۴۱۴(شوکانی، ایشان در سرای آخرت است 

و  )۱۸۲(اعـراف، . قرآن کـریم ایـن روش را، سـنت اسـتدراج نامیـده اسـت )۳/۲۹۷، ۱۳۷۷
ادا فریفتـه و خداوند از آن، به عنوان زنگ خطری برای مؤمنان یـاد کـرده اسـت تـا مبـ

ْکَر َوکـاُنوا َقْومـًا ُبـوراً ﴿ها شوند:  سرمست نعمت ـی َنُسـوا الـذِّ ْعَتُهْم َوآباَءُهْم َحتَّ  ﴾... َمتَّ
، ۴۴، انبیـاء، ۱۳۱، طه، ۵۶و  ۵۵، مؤمنون، ۱۸۲. آیاتی از قبیل: اعراف، )۱۸و  ۱۷(فرقـان، 

 نیز به همین مطلب اشاره دارند. ۳و حجر،  ۴۴قلم، 
فته آمد، اهداف تربیتی خداونـد بـا توجـه بـه نعمـت، ایمـان آوردن و بنابر آن چه گ

ها و گاهی هم  اطاعت از خداوند عزیز، رفع نیازهای انسان، انفاق کردن، آزمودن انسان
بـا توجـه بـه مفهـوم  -اغفال است. در بخش پایانی، موانعی که بر سر راه تربیت انسان 

 گردد. وجود دارد، بررسی می -نعمت در قرآن کریم 

 . موانع تربیت در قرآن کریم با توجه به مفهوم نعمت  ه
موانعی بر سر راه تربیت وجود دارد که سد راه رشد و کمال و تعالی انسان شده، او 

دارد.  را از رسیدن به غایت و هدفی که خداونـد بـرای او ترسـیم کـرده اسـت، بـاز مـی
هل، عجـب، حـّب دنیـا و ماننـد برخی از این موانع، در درون خود انسان است مانند ج

عمـل یـا بـدعمل،  آنها؛ بعضی دیگر از این موانع نیز در خارج است ماننـد: عالمـان بی
. آن چه تربیت مطلوب را فراهم )۹۴-۷۵، ۱۳۸۸(صالحی و تهامی، حاکمان بد و مانند اینها. 
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۱۷۴ 

ن های تربیـت اسـت و تـا چنـی کند، شناخت و رفع موانع و ایجاد مقتضیات و زمینـه می
. لذا علمـای اخـالق، )۷۴-۵۷، ۱۳۹۰(سادات کیـایی، یابد  نشود، تربیت صحیح، تحقق نمی

» تحلیـه«و مرحلۀ بعـد را  - یعنی برداشتن موانع -» تخلیه«اولین مرحله برای تربیت را، 
 .)۱/۴۵، ۱۳۵۱(نراقی، دانند  می - یعنی آراسته شدن به فضایل -

ه قرآن کریم، چه موانـع تربیتـی در رابطـه بـا در این بخش، برآنیم که ببینیم از دیدگا
شـمارد، از  هـا برمی ها وجود دارد؟ موانع تربیتی که قرآن مجید در رابطه بـا نعمت نعمت

 این قرار است:

 . شرک و کفر۱
باِتُکْم فی﴿  ْذَهْبُتْم َطیِّ

َ
اِر أ ذیَن َکَفُروا َعَلی النَّ ْنیا َوا  َوَیْوَم ُیْعَرُض الَّ ْسـَتْمَتْعُتْم َحیاِتُکُم الـدُّ

ْرِض ِبَغْیـِر اْلَحـقِّ َوِبمـا ُکْنـُتْم 
َ
ِبها َفاْلَیْوَم ُتْجَزْوَن َعذاَب اْلُهوِن ِبما ُکْنُتْم َتْسـَتْکِبُروَن ِفـی اْأل

؛ ملـک، ۳۰؛ ابـراهیم، ۲۵۴. بر اساس این آیه و آیاتی مانند بقـره، )۲۰(احقاف،  ﴾َتْفُسُقوَن 
ها برای رسیدن  موانع استفادۀ صحیح از نعمت، شرک و کفر یکی از ۳و  ۲و حجر،  ۲۱

 به سعادت و کمال است.

 ها. نشناختن قدر و ارزش نعمت۲
داند  هایی می قرآن کریم یکی از موانع رشد و تعالی انسان را، نشناختن ارزش نعمت 

که خداوند برای حرکت انسان در راه سـعادت حقیقـی، بـه او تفضـل کـرده اسـت. از 
نعمت فرصت زندگی در این دنیا است. مصحف شریف در احوال  ها، جملۀ این نعمت

جهنمیان که از نعمـت زنـدگی دنیـوی، اسـتفاده نکـرده و بـه همـین خـاطر در جهـنم 
ْخِرْجنـا َنْعَمـْل صـاِلحًا َغْیـَر ﴿فرمایـد:  اند، می سرنگون شده

َ
نـا أ بَّ َوُهْم َیْصَطِرُخوَن فیها َر

 َوَلْم ُنَع 
َ
ا َنْعَمُل أ ـذیُر...الَّذی ُکنَّ َر َوجـاَءُکُم النَّ ُر فیِه َمْن َتـَذکَّ ْرُکْم ما َیَتَذکَّ . از )۳۷(فـاطر،  ﴾مِّ

داند، نعمـت دیـن و ایمـان اسـت. خداونـد، در  ها که انسان قدر آن را نمی دیگر نعمت
فرمایـد: اگـر  انـد، می گذاشتند کـه ایمـان آورده مّنت می مقابل کسانی که بر پیامبر

باشید، این من هستم که باید بر شما منت بگذارم؛ زیراکـه شـما را بـه واقعًا ایمان آورده 
وا َعَلـیَّ ِإْسـالَمُکْم ﴿سوی ایمان آوردن هدایت کردم:  ْسَلُموا ُقْل ال َتُمنُّ

َ
ْن أ
َ
وَن َعَلْیَك أ َیُمنُّ

ْن َهداُکْم ِلْإلیماِن ِإْن ُکْنُتْم صاِدقیَن 
َ
ُه َیُمنُّ َعَلْیُکْم أ و ایـن مـن هسـتم  )۱۷(حجرات،  ﴾َبِل اللَّ
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دارم؛ پس مؤمنـان بایـد شـکرگزار  که نعمت ایمان را به هر کس که بخواهم، ارزانی می
 .)۸و فاطر،  ۹۳(نحل، این نعمت باشند 

گاهی نیز قدرنشناسی انسان، سبب گرفته شدن نعمت از انسان و جایگزینی بالها و  
اوند، داستان آبادی را بیان گردد. خد ها میهایی مانند: جنگ، قحطی و مانند آن سختی
آمـد، امـا چـون  شان از همه سو به سویشان می کند که مؤمن و شاکر بودند و روزی می

ـًة ﴿ها گرفته شد:  کافر و ناسپاس شدند، نعمت َیًة کاَنْت آِمَنـًة ُمْطَمِئنَّ ُه َمَثًال َقْر َوَضَرَب اللَّ
تیها ِرْزُقها َرَغدًا ِمْن ُکلِّ َمکاٍن َفَکَفرَ 

ْ
ُه ِلباَس اْلُجوِع َواْلَخـْوِف ِبمـا َیأ ذاَقَها اللَّ

َ
ِه َفأ ْنُعِم اللَّ

َ
ْت ِبأ

کنـد  . همچنین قرآن کریم داستان بنی اسرائیل را مطـرح می)۱۱۲(نحل،  ﴾کاُنوا َیْصَنُعوَن 
کـه صـمغ درختـان و  -جای مّن و سلوی  خاطر حرص، طمع و ناسپاسی خود، به که به

(مکـارم داده  هـا قـرار مـی راحتی در اختیـار آن آن را بـه کـه خداونـد - نوعی کبوتر بوده
، سبزی و خیار و عدس و... خواستند و این سبب شد که هم مّن )۱/۲۶۴، ۱۳۷۴شـیرازی، 

َوِإْذ ﴿هایشان نرسـیدند: و سلوی از دستشان رفت و هم به خیار و سبزی و دیگر خواسته
ْرُض ِمـْن َطعاٍم واِح   َلْن َنْصِبَر َعلی  ُقْلُتْم یا ُموسی

َ
ـا ُتْنِبـُت اْأل َك ُیْخِرْج َلنـا ِممَّ بَّ ٍد َفاْدُع َلنا َر

ْدنـی
َ
ـذی ُهـَو أ  َتْسَتْبِدُلوَن الَّ

َ
اِئها َوُفوِمها َوَعَدِسها َوَبَصِلها قاَل أ ـذی ُهـَو َخْیـٌر   َبْقِلها َوِقثَّ ِبالَّ

َبْت َعَلْیِهُم  ْلُتْم َوُضِر
َ
ـِه  اْهِبُطوا ِمْصرًا َفِإنَّ َلُکْم ما َسأ ُة َواْلَمْسـَکَنُة َوبـاُؤ ِبَغَضـٍب ِمـَن اللَّ لَّ الذِّ

یَن ِبَغْیِر اْلَحـقِّ ذِلـَك ِبمـا َعَصـْوا َوکـاُنو  ِبیِّ ِه َوَیْقُتُلوَن النَّ ُهْم کاُنوا َیْکُفُروَن ِبآیاِت اللَّ نَّ
َ
ا ذِلَك ِبأ
 .)۶۱(بقره،  ﴾َیْعَتُدوَن 

هـا  ها از نعمت که هرگاه انسانکند  خداوند حکیم، این را به صورت قانون ذکر می 
کنـد؛ امـا  هـا پایـدار می ها را برای آن در مسیر عبادت و بندگی استفاده کنند، آن نعمت

هـا را تبـدیل بـه نقمـت و عـذاب  هرگاه راه ظلم و عصـیان در پـیش گیرنـد، آن نعمت
رًا ِنْع ﴿: )۱۵/۴۹۶، ۱۴۲۰(رازی، کند  می َه َلْم َیُك ُمَغیِّ نَّ اللَّ

َ
ْنَعَمها َعلـیذِلَك ِبأ

َ
ـی   َمًة أ َقـْوٍم َحتَّ

َه َسمیٌع َعلیٌم  نَّ اللَّ
َ
ْنُفِسِهْم َوأ

َ
ُروا ما ِبأ ؛ نحل، ۲۸. همچنین آیات: ابراهیم، )۵۳(انفال،  ﴾ُیَغیِّ

 به همین موضوع اشاره دارند. ۸۲و اسراء،  ۲۰، احقاف، ۸۳

 . تبعیت از شیطان۳
ْنعاِم َحُموَلًة َوَفْرشًا کُ ﴿ 

َ
ُه َلُکْم َوِمَن اْأل ْیطاِن ِإنَّ ِبُعوا ُخُطواِت الشَّ ُه َوال َتتَّ ا َرَزَقُکُم اللَّ ُلوا ِممَّ
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۱۷۶ 

. در این آیۀ شریفه، تبعیت و اطاعت از شیطان در حالل شمردن )۱۴۲(انعام،  ﴾َعُدوٌّ ُمبیٌن 
توجهی به دستورات  ها و بی برخی از چهارپایان و حرام شمردن برخی دیگر توسط انسان

؛ زیـرا کـه شـیطان، )۱/۱۶۶، ۱۴۱۲(شـبر، این زمینه، نهی و مذمت شده است خداوند در 
باشد و از هیچ تالشی بـرای گمـراه کـردن و بـه هالکـت دشمن قسم خوردۀ انسان می

 .)۸۲، و ص ۳۹(حجر، کشاندن او، دریغ ندارد 

 . آلوده کردن سرشت پاک الهی۴
خواه خـود، بـه  یقـتها با آلوده کردن سرشت و فطـرت خـداجو و حق گاهی انسان 
های وحیانی الهی را قبـول کـرده، سـرزمین  جای این که آموزه رسند که به ای می مرحله

خشک وجود خـود را گلسـتان کننـد، آن را رد و انکـار کـرده، در خـاک وجودشـان، 
ـُب ﴿: )۲/۱۱۲، ۱۴۰۷(زمخشـری، کننـد خارستانی سرد و تاریک، ایجـاد مـی یِّ َواْلَبَلـُد الطَّ

ُف اآلیـاِت ِلَقـْوٍم َیْخُرُج نَ  ـذی َخُبـَث ال َیْخـُرُج ِإالَّ َنِکـدًا َکـذِلَك ُنَصـرِّ ـِه َوالَّ بِّ باُتـُه ِبـِإْذِن َر
 .)۵۸(اعراف،  ﴾َیْشُکُروَن 

 . بی ظرفیتی انسان۵
ظرفیتی انسان در  از جمله موانع تربیت انسان که در آیات قرآن به آن اشاره شده، بی 

دستی و فقدان نعمت است. در اولی،  در حال تنگ حال توانگری و فزونی نعمت و نیز
َذْقَنـا ﴿شـود:  سرکشی و طغیان کرده و در دومی، از خداونـد دلگیـر و ناامیـد می

َ
َوِإذا أ

ْیـدیِهْم ِإذا ُهـْم َیْقَنُطـوَن 
َ
َمْت أ َئٌة ِبما َقـدَّ اَس َرْحَمًة َفِرُحوا ِبها َوِإْن ُتِصْبُهْم َسیِّ . )۳۶(روم،  ﴾النَّ

و  ۵۰؛ فصـلت، ۸۳؛ اسـراء، ۴۸؛ شوری، ۹؛ هود، ۳۳؛ روم، ۲۱ت یونس، همچنین، آیا
 به این موضوع اشاره دارند. ۱۶و  ۱۵فجر، 

گـزاری در برابـر خداونـد کـه ایـن همـه جای سـپاس  عالوه بر این، گاهی انسان به
ها، دچار غرور شده و در مرحلۀ بعد، بـه  نعمت را به او ارزانی داشته است، با این نعمت

َسـْوا ﴿شود و حتی به جنگ با دین خدا برمـی خیـزد:  ر و ریا کشیده میتفاخ
ْ
ِلَکـْیال َتأ

ُه ال ُیِحبُّ ُکلَّ ُمْختـاٍل َفُخـورٍ   َعلی َوال ﴿، )۲۳(حدیـد،  ﴾ما فاَتُکْم َوال َتْفَرُحوا ِبما آتاُکْم َواللَّ
اِس  ذیَن َخَرُجوا ِمْن ِدیاِرِهْم َبَطرًا َوِرئاَء النَّ ـُه ِبمـا  َتُکوُنوا َکالَّ ـِه َواللَّ وَن َعـْن َسـبیِل اللَّ َوَیُصدُّ
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نیز به همین مطلب  ۲۰و حدید،  ۱۸؛ لقمان، ۱۰. آیات هود، )۴۷(انفال،  ﴾َیْعَمُلوَن ُمحیٌط 
 اشاره دارند.

 طلبیرانی و لذت . افراط در شهوت۶
فرموده ها به زن و بچه و مال را یادآور شده و  قرآن کریم، در ابتدا میل فراوان انسان 

َهِب ﴿است:  ساِء َواْلَبنیَن َواْلَقناطیِر اْلُمَقْنَطـَرِة ِمـَن الـذَّ َهواِت ِمَن النِّ اِس ُحبُّ الشَّ َن ِللنَّ یِّ ُز
ْنعاِم َواْلَحْرِث...

َ
َمِة َواْأل ِة َواْلَخْیِل اْلُمَسوَّ ها  ؛ سپس از تفاخر به این)۱۴(آل عمـران،  ﴾َواْلِفضَّ

روی را مایـۀ هالکـت  ها سخن گفته و این زیـاده اختن به آنروی در پرد و تکاثر و زیاده
َما ﴿های اخروی شمرده، فرموده است:  انسان در دنیا و گرفتار شدن به عذاب نَّ

َ
اْعَلُموا أ

ْوالِد... َوَمـا الْ 
َ
ْمـواِل َواْأل

َ
یَنٌة َوَتفاُخٌر َبْیَنُکْم َوَتکاُثٌر ِفـی اْأل ْنیا َلِعٌب َوَلْهٌو َوز َحیـاُة اْلَحیاُة الدُّ

ْنیا ِإالَّ َمتاُع اْلُغُرورِ   .)۲۰(حدید،  ﴾الدُّ

 . غفلت از آخرت و فراموش کردن آن۷
ها بـر  گونه که در بحث استدراج و اغفال افراد ناسپاس گفته شد، گاهی انسان همان

های دنیا، خدا و قیامـت و حسـاب را فرامـوش  اثر فریفته شدن و سرگرم شدن به نعمت
. )۲۳؛ جاثیـه، ۴۳(فرقـان، جز خداونـد یکتـا  شـوند، بـه هـر چیـز می کرده، بندۀ هر کس و

خداوند عزیز، عاقبت ایشان در قیامت را، فراموش شدن و عذاب جاودانه بیـان کـرده و 
َفُذوُقوا ِبما َنسیُتْم ِلقاَء َیْوِمُکْم هذا ِإنَّا َنسیناُکْم َوُذوُقوا َعذاَب اْلُخْلـِد ِبمـا ﴿فرموده است: 

 .)۱۴(سجده،  ﴾َمُلوَن ُکْنُتْم َتْع 

 . محیط و فرهنگ اجتماعی نامناسب۸
ها  گرایی کـه خـدا بـه انسـان جای این که از نعمت مؤانست و هم ها به گاهی انسان 

عطا کرده است در جهت رشد، توسعه و رسیدن به کمـاالت مـادی و معنـوی اسـتفاده 
تی کسانی را کـه صدا شده، ح کنند، همگی در پیمودن راه ضاللت و ظلم و گناه، هم

راه صحیح رهنمون شوند، برنتابیده، ایشان را کشته، شـکنجه و تبعیـد  بخواهند آنان را به
هـا کـه امیـدی بـه بازگشـت و بهبـود خـود و فرزندانشـان  کنند. این شهرها و محیط می

نیست، مورد خشم و غضب الهی قرار گرفته، با عذاب الهـی، طومـار ننگـین حیاتشـان 
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۱۷۸ 

حق تعالی در کتاب شریفش، سرگذشت و نابودی اقوامی ماننـد قـوم  گردد. برچیده می
ای  کنـد کـه  نوح، لوط، شعیب و دیگر پیامبران را بیان داشته و بارها و بارهـا تکـرار می

 ها، پند گیرید و در اندیشۀ فرجام کار خویش باشید. انسان

 . نوع حکومت و حاکمیت۹
گـزار در برابر این نعمت الهی سپاسجای اینکه  ها، به برخی از حاکمان و حکومت 

بوده، با مردم عادالنه برخورد کنند و عالوه بر تـأمین نیازهـای مـادی مـردم، در تربیـت 
مانند پادشاهی  -روحانی آنان نیز کوشا باشند و خیر دنیا و آخرت را برای آنان بخواهند 

د، آنـان را کننـ مردم را به استضـعاف کشـانده، بـه ایشـان ظلـم می -داود و سلیمان
ُکـُم ﴿کننـد. گـاهی نـدای  پرسـتی وادار می تحقیر کرده، به کفر و شـرک و بت بُّ َنـا َر

َ
أ

ْعلی
َ
مانند نمـرود، فرعـون،  - خیزند ها به جنگ بر می را سر داده، با خدای آسمان ﴾اْأل

کشـانند و هـم قـوم  گونه هم خود را به ورطۀ هالکت و نابودی می و این -جالوت و...
 .)۲۹و  ۲۸(ابراهیم، آخرت نیز جایگاهی جز جهنم ندارند  خود را و در

 . مناسبات اقتصادی و نوع کسب و درآمد۱۰
هـا بـا دانـد تـا انسـان ها می قرآن کریم، مال و ثروت را از نعمات الهـی بـه انسـان 

استفاده از آن، نیازهای فرد و جامعه را تأمین کرده، در مسـیر رشـد و کمـال حرکـت 
ها، نسبت به این نعمت الهی ناسپاسی کرده، آن  اما برخی افراد و گروه؛ )۵(نساء، کنند 

دهنـد و بـا  پرسـتی خـود قـرار می دوسـتی و مال ای بـرای ارضـاء شـهوت مال را وسیله
دسـت جامعـه و در  فروشی، ربا و... سـبب نـابودی تـدریجی اقتصـاد افـراد پایین کم

. بـه همـین دلیـل، پیـامبرانی )۳۵(اسـراء، شـوند  نهایت، از هم پاشیدن کـل جامعـه می
ای بودند، با ایـن انحرافـات اقتصـادی، بـا  که گرفتار چنین جامعه همچون شعیب

 .)۹۳-۸۵(اعراف، کردند  سوزی برخورد می دل
بنابر آن چه در این بخش گفته شد، قرآن کریم موضوعاتی را در رابطه با نعمت، بـه 

مـوارد، مـانع رشـد و شـکوفا شـدن  عنوان موانع تربیت انسان مطرح کرده است که ایـن
 انسان است.
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۱۷۹ 

 گیری نتیجه
و معنـای لغـوی و  - که بـه معنـای زیـادی اسـت -توان بین معنای لغوی نعمت  . می۱

ارتباط معناداری کشف کرد؛  -که به معنای پرورش دادن است  -اصطالحی تربیت 
 ها است.رتها و مهاها، تواناییدادنی، افزودن ظرفیت زیرا که الزمۀ هر پرورش

 ای برقرار است. . در قرآن کریم نیز بین مفهوم نعمت و مفهوم تربیت، ارتباط ویژه۲
انـد؛  ها اشاره شده است، از لوازم و اصول تربیت ها که در قرآن به آن . برخی از نعمت۳

 مانند ایمان، توحید، حفظ پاکی سرشت، داشتن راهنما و....
رسی مفهوم نعمت، عبارت اسـت از تفکـر و تعقـل های تربیتی قرآن کریم با بر  . روش۴

 در نعمات الهی، ترغیب به استفاده از حواس، تشویق، تنبیه، موعظه و....
. اهداف خداوند از دادن نعمت به انسان، تسـلیم شـدن در برابـر او، انفـاق، آزمـایش ۵

 باشد. انسان و غافل کردن افراد ناسپاس می
تبعیت از شیطان، آلوده کـردن سرشـت پـاک  . شرک و کفر، نشناختن ارزش نعمت،۶

هـا، بـه  ظرفیتی انسان و... از موانع تربیتی است که قرآن در رابطه بـا نعمت الهی، بی
 ها اشاره کرده است. آن

 شناسی  کتاب
 .قرآن کریم .۱
، محقق: طناحی، محمود محمد، چ النهایة فی غریب الحدیث و األثرابن اثیر جزری، مبارک بن محمد،  .۲

 .۱۳۶۷، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ، قم۴
یر و التنویر ابن عاشور، محمد بن طاهر، .۳  تا. جا، بی ، بیالتحر
 ق.۱۴۱۴، بیروت، دار صادر، لسان العرب ابن منظور، محمد بن مکرم، .۴
 .۱۳۸۱، قم، بوستان کتاب، سلوک علوی اسحاقی، حسین، .۵
 .۱۳۸۲هران، انتشارات مدرسه، ، چاپ هشتم، تنگاهی دوباره به تربیت اسالمی باقری، خسرو، .۶
 ش. ۱۳۶۶، تهران، انتشارات صدر، تفسیر جامع بروجردی، سید محمد ابراهیم، .۷
 ، قم، دفتر نشر پیام.تربیت از دیدگاه اسالم تا)، بهشتی، احمد (بی .۸
 .۱۳۷۱، تهران، انتشارات صبا، فرهنگ صبا بهشتی، محمد، .۹
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۱۸۰ 

تربیت دینی از منظـر مبـانی علمـی، دینـی و های  ضرورت نوآوری در روش« تقوی نسب، سیده نجمه، .۱۰
 .۱۳۸۸، پاییز و زمستان ۹، ش ۴، فصلنامۀ تربیت اسالمی، س»فلسفی

 ق. ۱۳۹۸، تهران، انتشارات برهان، تفسیر روان جاوید ثقفی تهرانی، محمد، .۱۱
، تهـران، انتشـارات دانشـگاه جالء األذهـان و جـالء األحـزان جرجانی، ابو المحاسن حسین بن حسن، .۱۲

 ش. ۱۳۷۷ن، تهرا
 ق.۱۴۰۷، بیروت، دار العلم للمالیین، ۴، چ الصحاح جوهری، .۱۳
، چـاپ اول، قـم، دفتـر تحقیقـات و تـدوین درآمدی بر نظام تربیتی اسالم آبادی، محمدعلی، ده حاجی .۱۴

 .۱۳۷۷کتب درسی، 
 ق. ۱۴۲۴، بیروت، دار العلوم، تقریب القرآن إلی األذهان حسینی شیرازی، سید محمد، .۱۵
، مصحح: هاللی، چاپ اول، بیروت، تاج العروس من جواهر القاموس ، محمد مرتضی،حسینی زبیدی .۱۶

 ق. ۱۴۱۴دارالفکر، 
 ق.۱۴۱۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تفسیر القرآن الکریم خمینی، سید مصطفی، .۱۷
و زمسـتان ، پـاییز ۹، فصلنامۀ تربیت اسالمی، ش »تأملی در هدف تربیت اعتقادی« داوودی، محمدی، .۱۸

۱۳۸۸. 
 .۱۳۸۴، ، قم، مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین۳۳، چ نهج البالغه دشتی، محمد، .۱۹
 .۱۳۷۶، تهران، انتشارات سمت، درآمدی بر تعلیم و تربیت اسالمی دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، .۲۰
 .۱۳۷۳، تهران، مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، نامه لغت دهخدا، علی اکبر، .۲۱
 .۱۳۶۶، تهران، مرکز چاپ، های فارسی سره فرهنگ واژه رازی، فریده، .۲۲
 ق.۱۴۱۲، بیروت، الدار الشامیة، المفردات فی غریب القرآن راغب اصفهانی، حسین بن محمد، .۲۳
 .۱۴۱۴، بیروت، دار الفکر، تاج العروس زبیدی، .۲۴
یعة و المنهج زحیلی، وهبة بن مصطفی، .۲۵ یروت، دار الفکر المعاصـر، ، بالتفسیر المنیر فی العقیدة و الشر

 ق. ۱۴۱۸
 ق. ۱۴۰۷، بیروت، دارالکتاب العربی، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل زمخشری، محمود، .۲۶
، فصلنامۀ بصیرت »موانع تربیت از منظر احادیث و روایات اهل بیت«سادات کیایی، سید محسن،  .۲۷

 .۱۳۹۰، بهار ۱۸و تربیت اسالمی، شماره 
، شـماره ۱۳۹۱مهـر  ۲۴، روزنامه کیهان، دوشـنبه »سنت امتحان و فلسفۀ آن بررسی«ساالریان، محمد،  .۲۸

۲۰۳۳۲. 
، بیــروت، دارالتعــارف ارشــاد االذهــان الــی تفســیر القــرآنســبزواری نجفــی، محمــد بــن حبیــب اللــه،  .۲۹

 ق.۱۴۱۹للمطبوعات، 
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 -های فلسـفی  ، مجله پژوهش»های تربیت اخالقی و ارزشی رویکردها و روش«سجادی، سید مهدی،  .۳۰
 .۱۳۷۹، بهار ۳کالمی، ش

 ق.۱۴۱۲، دار الشروق، فی ظالل القرآن، بیروتسید بن قطب بن ابراهیم شاذلی،  .۳۱
 ق.۱۴۱۲، بیروت، دار البالغة للطباعة و النشر، تفسیر القرآن الکریمشبر، سید عبدالله،  .۳۲
 ق.۱۴۰۷، کویت، مکتبة األلفین، الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین، ــــــ ــ .۳۳
رسانی مرکز دایـرة المعـارف  ، پایگاه اطالع»شناسی تعلیم و تربیت اسالمی منبع«فت، امیر حسین، شرا .۳۴

 .۱۳۹۲/ ۱۲/ ۷بزرگ اسالمی، 
 .۱۳۸۳، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۲۵، چاپ اصول و فلسفۀ تعلیم و تربیتشریعتمداری، علی،  .۳۵
 ق. ۱۴۱۴، بیروت، دار الکلم الطیب، فتح القدیرشوکانی، محمد بن علی،  .۳۶
بررسی و تحلیل عوامل و موانع مؤثر در تربیت دینی بر مبنای «صالحی، اکبر و تهامی، رحیمه السادات،  .۳۷

 .۱۳۸۸، پاییز و زمستان ۹، فصلنامۀ تربیت اسالمی، ش»در نهج البالغه سخنان حضرت علی
درسـین قـم، ، ترجمۀ سید محمد باقر موسوی همدانی، جامعـه مالمیزانطباطبائی، سید محمد حسین،  .۳۸

۱۳۷۴. 
 ق.۱۴۱۷، قم، دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، المیزان فی تفسیر القرآن ،ــــــ ــ .۳۹
 .۱۳۷۲، تهران، انتشارات ناصر خسرو، مجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن،  .۴۰
 ق. ۱۳۹۲ف الرضی، جا، منشورات الشری ، چاپ ششم، بیمکارم األخالقطبرسی، حسن بن فضل،  .۴۱
 .۱۳۷۵، تهران، کتابفروشی مرتضوی، مجمع البحرینطریحی، فخرالدین،  .۴۲
 تا. ، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بيالتبیان فی تفسیر القرآنطوسی، محمد بن حسن،  .۴۳
 ش. ۱۳۷۸، تهران، انتشارات اسالم، اطیب البیان فی تفسیر القرآنطیب، سید عبد الحسین،  .۴۴
، خـرداد و تیـر ۵۷مجله مصـباح، شـماره » اهداف تربیت از دیدگاه معصومین«، عابدی، لطفعلی .۴۵

۱۳۸۴. 
های تربیـت اسـالمی،  ، مترجم: مهدی اسدی، مجلۀ پژوهش»موانع تربیت اسالمی«عبود، عبدالغنی،  .۴۶

 .۱۳۸۰، تابستان ۶ش
 .۱۳۶۲، تهران، انتشارات امیرکبیر، فرهنگ عمیدعمید، حسن،  .۴۷
، بیـروت، دار احیـاء التـراث العربـی، مفاتیح الغیـبله محمد بن عمر، فخرالدین رازی، ابوعبدال .۴۸

 ق. ۱۴۲۰
 ق. ۱۴۱۰، قم، انتشارات هجرت، کتاب العینفراهیدی، خلیل بن احمد،  .۴۹
 ق. ۱۴۱۹، بیروت، دار المالک للطباعة و النشر، تفسیر من وحی القرآنفضل الله، سید محمد حسین،  .۵۰
 ش.۱۳۸۳هایی از قرآن،  ز فرهنگی درس، تهران، مرکتفسیر نورقرائتی، محسن،  .۵۱
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۱۸۲ 

 .۱۳۷۱، تهران، دار الکتب اإلسالمیة، قاموس قرآنقرشی، سید علی اکبر،  .۵۲
 ش. ۱۳۷۷، تهران، بنیاد بعثت، الحدیث تفسیر احسن ،ــــــ ــ .۵۳
، تهران، سازمان چاپ وانتشارات تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائبقمی مشهدی، محمد بن محمدرضا،  .۵۴

 ش. ۱۳۶۸د اسالمی، وزارت ارشا
 .۱۳۶۳، مترجم: غالمحسین شکوهی، انتشارات دانشگاه تهران، تعلیم و تربیتکانت، امانوئل،  .۵۵
، تهران، کتابفروشـی محمـد حسـن علمـی، منهج الصادقین فی الزام المخالفینکاشانی، مال فتح الله،  .۵۶

 ش. ۱۳۳۶
خ حسـین الحسـینی البیرجنـدی، ، تحقیق: الشـیعیون الحکم والمواعظلیثی الواسطی، علی بن محمد،  .۵۷

 تا. چاپ اول، قم، دار الحدیث، بي
، چـاپ سـوم، بیـروت، دار إحیـاء بحار األنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة االطهارمجلسی، محمد باقر،  .۵۸

 ق. ۱۴۰۳التراث العربی، 
 ق. ۱۴۱۶، بیروت، مؤسسه النور للمطبوعات، تفسیر الجاللینمحلی، جالل الدین،  .۵۹
 ق.۱۴۱۶، چاپ اول، قم، دار الحدیث، میزان الحکمةری، محمد، محمدی ری شه .۶۰
 تا. ، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بیتفسیر المراغیمراغی، احمد بن مصطفی،  .۶۱
، ۱۳۸۲، کیهان فرهنگی، آبـان »احسان و انفاق از منظر آیات و روایات«مردانی نوکنده، محمدحسین،  .۶۲

 .۲۰۵شمارۀ 
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(Tazkiyah) till achieving the real Prosperity. This paper has first 

studied the concept of the favor of Allah and training, and then it 

has examined if there is a relation between the concept of the 

favor of Allah and the concept of human training in the noble 

Quran. The result shows that in the holy Quran, some of the 

favors are as tools and bases of human training and some 

mention the holy Quran training methods and some other favors 

show the holy Quran training goals. Among these, some of the 

training barriers relating to the concept of the favor of Allah 

have been implied. 
Keywords: the favor of Allah in the holy Quran, the subjective 

exegesis of the noble Quran, the favor of Allah and training 
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crime.  But one of the most important crimes against the 

community security which faces with a severe criminal reaction 

in Islam is disturbing peace and order in the land- fassad fil-arz 

and muharebeh (fighting against Islam). Over the history, Iran 

especially after Iran's Islamic Revolution has been targeted by a 

lot of terrorist crimes but Iran's laws have never observed to face 

this evil phenomenon severely. With considering that, it has 

been codified 13 international documents to combat terrorism, 

Iran has only ratified 6 documents of these 13 documents. 

Islamic Republic of Iran should ratify a comprehensive law 

about this evil phenomenon which leads to genocide. Perhaps, 

one of the reasons that Iran is as the first and the largest victims 

of terrorism is lack of this comprehensive law about terrorism. 
Keywords: Terrorism, law, Iran. International documents  

The Training Effect of the Favor of Allah in 
Human Life from the View of the No ble Quran 

  Hasan Naqizadeh 
  Sayyed Ali Asghar Husseini Muhammad Abad 

One of the subjects in the areas of the practical hikmah, 

philosophy, ethics, training and psychology is how the human 

training is. From the creation of man, the almighty God through 

sending down the prophets and the divine books has constantly 

helped human beings in the way of training and purification  



 

 

  
ش

ژوه
پ

مي
سال

ي ا
ماع

اجت
ي 

ها
 / 

ار 
به

١٣
٩٦

  /
ارة

شم
 

11
2

۱۸۶ 

life lesson in secondary high school have an upper religiosity 

measure to those students who taught  by teachers of the 

Religion and Human life lesson in the traditional method.  
Keywords: religiosity, the active teaching method, the Islamic 

approach 

The Standards of the Terrorism Offence in the 
International Documents and the Law of Iran 

  Muhammad Reza Keikha 
  Ali Amir Ahmadi 
  Fatimah Amir Ahmadi 

The ultimate aim of this research is to study the standards of 

terrorism crimes in the international documents and the law of 

Iran. This note has examined this issue with applying the 

analytic- descriptive method with gathering objects from the 

library and internet sources. In spite of having been expanded 

and grew the specifics of terrorism phenomenon, it is only some 

decades that it has been turned to a controversial and 

international and domestic (national) issue. Despite all countries 

convicting terrorism today, unfortunately, the terrorism debate 

has changed more to political aspect than a legal one. It has not 

been considered an independent offensive title by Iran criminal 

law. The crime of Baghi, or armed rebellion or uprising against 

the legitimate ruler is not an exception of this principle. Some 

law scholars believe that Baghi, or armed rebellion is a political  
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۱۸۷ The Validation of the Religiosity (Piety) Scale and 
the Role of Active Teaching Methods with the 

Islamic Approach on the Religiosity Measure of 
Students in the (Upper) Secondary School  

  Farank Omidian 
  Marzieh  Dehghani 
  Aziz Khajeh Hasanzadeh 

The aim of this research is the validation of the religiosity 

scale and the examination of the role of the teaching method 

(active based on the Islamic- traditional approach) of the 

Religion and Human Life lesson on the religiosity measure of 

students in the (upper) secondary school in the city of Dezful. 

The method of study is ex post facto and of the type of causal-
comparative. The statistical population includes all (upper) 

secondary high school students in the city of Dezful in the 

school year 1394-1395 which 370 students have been selected 

with cluster sampling method as the statistical population. The 

tool of the thesis included the questionnaire of the religiosity 

scale which its validity was proved by the exploratory factor 

analysis (EFA) in four areas (religious beliefs, devotion to 

Allah- ibadat-, good deeds, interaction with nature). The 

research findings show that the students who are taught with the 

active teaching method by teachers of the Religion and Human  
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of the altruism and martyrdom which has flown from the breeze 

of Islam sense in the society. This culture is of the important 

specifics of Shia school and guarantees the stability and 

continuation of the real and pure Islam. Forming this pure 

culture in the society needs components and parameters that 

without them, it is not expected to form this pure culture in the 

Islamic societies. The present paper is going to answer this 

principle question what the components and parameters in the 

Islamic societies are from the point of Shaheed Muthari. It can 

be imagined the broad components and parameters for forming 

the culture of the altruism and martyrdom in the society. This 

note with documentary method and the made questionnaire 

model for the culture of the altruism and martyrdom studies 

cases of them based on Shaheed Muthari's statements. Findings 

show that it should be strengthened the components such as 

good manners, self-esteem, God-centered,   not loving Dunyā 

(not having worldly desire), good deeds and also strengthened 

their parameters. 
Keywords: martyrdom, altruism, the political culture of Shia, 

foundation of the faith, Shaheed Muthari 
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not able to take advantage again because of poverty. So, the role of 
Zakat in enabling the poor to participate in the growth, 
development and building wealth is: increasing using or 
productivity using with using the most abundant property mean 
"work" through this way, it is possible to create stable and assured 
income for them. The research shows that if Zakat collection and 
Zakat spending is done by mind and management it will be able to 
provide high financial to eliminate poverty and produce 
occupations to make the work force of the poor engage. Therefore, 
the protective and financial policies of the holy Quran in the form 
of  zakat is to root out poverty and deprivation in the society and its 
focus on eliminating the capacity discrimination and creating 
capacity for work and occupation for persons. With this approach 
to the function of Zakat, in this paper it is assumed that it is 
possible to build wealth in the community while eliminating 
poverty and deprivation 

Keywords: the holy Quran, Zakat, building wealth, redistribution of 
wealth, financial justice, poverty alleviation 

The Examination of the Components of the 
Altruism and Martyrdom Culture in the Thought 

of Shaheed Muthari 
  Zahed Ghafari  
  Muhammad Rahimian 
  Saeed Ghorbani 

 

One of the great culture supporters and sources is the culture  
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of their position, God, Shayṭān (the devil) and the methods of the 

growth and training are of the barriers of the personal growth in 

the theoretical ignorance. Lack of parental involvement and 

carelessness in the scientific and practical education of Islamic 

ethics , rites and orders and the religious beliefs, secularism, not 

categorizing the problems (which are necessary for children in 

the different stages) are of the practical barriers of personality 

growth and flourish in family from the Perspective of the Noble 

Quran and hadith. 
Keywords: the Noble Quran, hadith, Personality, human being, 

family, barriers of the development 

The Role of Zakat in Building Wealth from the 
View of the Holy Quran 

  Mahmoud Asghari 

This note tries to examine the importance and the role of Zakat 

in building wealth through the alleviation of poverty or poverty 

eradication and the poverty reduction in the community with 

removing widening gap and deep social class inequality or social 

gaps and its role for all people to possess the God- given wealth 

from the point of the noble Quran. The approach of the noble 

Quran in building wealth through Zakat mechanism focusing on 

the growth of personal capacity and empowering those who take 

disadvantage in business or economy circle and those who are  
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and Simple or Minimalist Living in the society, enhancing the 

quality of religiosity and individual and collective God-fearing. 

These are some of the components which the social aspect has 

been strengthened in them. It is possible to mention some other 

components.   
Keywords: components, self-glory, humiliation, culture, lifestyle 

The Barriers to Personality Development in 
Family from the Perspective of the Noble Quran 

and Hadith 
  Muhammad Mirzaii 
  Zahra mokfi 

Personality in the noble Quran and Hadith texts is in reality 

the same behavioral and rather stable character which is resulted  

(arouse) from the instinct and social- training factors 

collectively. The mentioned factors are based on the basis and 

aim which Islam has about man and human personality. Family 

is one of the important units for forming personality growth and 

flourish. The note issue which has been provided in a 

descriptive- analytic method from the library sources is a part of 

the most important barriers to the personal growth in family and 

its damages from the view of the noble Quran and hadith.  These 

barriers have been determined in two areas: practical ignorance 

and theoretical ignorance. Families especially parents unaware  



    

 

مي
سال

ي ا
ماع

اجت
ي 

شها
ژوه

پ

۱۹۲

 

 

Abstracts 

The Components of the Cultural Self-Glory 
(Power) in Institutionalizing the Islamic Lifestyle 
  Nabi ollah Sadrifar 
  Muhammad Molavi 

The aim of this research is to explore the cultural 

components to achieve the Islamic Lifestyle and the research 

question is which components of the cultural self- glory 

directly have impacts on the Islamic lifestyle. What this note 

is going to study is not the all components but a choice of its 

most important components which are: the revival of personal 

and social identity, attention to self-aptitude in the society, 

applying the principle of negation path (nafi sabil) in the 

negation of the cultural prominence of enemies in the cultural 

fields, defining the real samples (patterns) to the society for 

the negation of following the false and untruth ones, the 

promotion of the culture of the contentment in consumption 


