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 ينيت ديترب يقرآن يراهبردها
 يمحمد قطب

 دهكيچ
ردار گيري معيني برخوهاي تربيتي الزاماً بايد از يك پيوستگي و جهتانجام فعاليت

رو، درستي انجام دهد. ازاينسازي را بهباشد تا بتواند رسالت عظيم تربيت و ربوبي

هاي ديـن اسـ م در گيريهتها شناخت راهبردها و جترين مسألهيكي از اساسي

اساس، با بررسي قرآن كريم چهار راهبرد تعظيم، تكريم، تربيت انسان است. بر اين

هـا گيري فعاليتتبيين، و تبشير و تحذير را به دست آورديم كه تعيين كنندة جهت

اص خن يرا با عناو ين اهداف راهبردين مقاله ايما در ا و اقدامات تربيتي هستند.

. 4 لتزام. ا3 . اعتبار2 . اختبار1ند از: اه عبارتكم ياقرار داده يو بررسجه تو مورد

 اعتدال.

 تيـر تربيه سـ  كـم يادهيجه رسين نتيدام پرداخته و به اكن هرييسپس به شرح و تب

 رفت.ين چهار گام صورت خواهد پذيب ايت ترتيبا رعا ،دگاه قرآنيانسان از د

 .تبار، اعتبار، التزام، اعتدالت، اخي، تربها: راهبردكليد واژه

                                                      
 13/10/88ـ پذيرش:  10/9/88دريافت:  آموخته حوزه علميه.دانش 
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 مقدمه

هـا  مـاد  و دارايب ؛از دو گونـه دارايـب خرخوردارا ـت ،انسان در وجود خود
 تفكـر، وزش،تعلـي،، آمـ خـاآنچـه انسـان از خيـرون  . همچنين،ها  معنو دارايب

يكب نگـاه معنـو  و  ؛نبال شوددتواند خا دو نگاه كند، مبمشاهده و... دريافت مب
ها  دارايب ،ها  انسان خا نگاه ماد  دنبال شودگاه ماد . هرگاه دريافتديگر  ن

ي ر ماد ِ انسان تحريـ  شـده، ايـن دو از درون و خيـرون خـا تيكـبِ يكـديگر  ـِ
 .آوردمـب وجـود ماديّـت و هـوا  نفـا را خـه  متتصاعد ِ حركت انسان خه

ها ر اثر تيكب دريافتها  انسان خا نگاه معنو  دنبال شود، خاگر دريافت ،همچنين
معنويـت و خـدامحور    ـمتنسان خه اها  معنو ، حركت تصاعد ِ و دارايب

 ل خواهد گرفت.كش
 اشهــا  درونــبرونــب ا ــت تــا دارايبهــا  خياختــدا، خشــر نيازمنــد دريافت

 ا  از رشــد خر ــده خــه درجــهكــيبتــا جا ،ديــت درآكحرتحريــ  شــده و خــه
 از گرفتــه و د ــتعنــان را خه ،صــور اين در ؛و خودانگيختــه و مســتول شــود

 خـواه ؛كنـدراه را دنبـال مب ةادامـا ـت كه خـه آن شـكل گرفتـه   اهيهمان زاو
. اگرچـه كـرداين گرايش ماد  خاشد و خواه معنو ، همان  ِير را دنبال خواهـد 

كـه انسـان، گـرايش خـرا  اينگر  ا ت حال چراغ روشنهمه عول هميشه و در
ــ ــه خــود نگي ــاد  خ ــ  ،ردم ــيار  از مواك ــب در خس ــاد  ،ول ــرايش م  شــد  گ

ها  ماد  از درون،  ـايه خـر عوـل ها  اوليه و شد  تحري  دارايبدر دريافت
انسان را از روشنايبِ عوـل محـروخ خواهـد  ،ها و يا خرا  هميشهتا مد  ،افكنده
ل كيو تشـ  ركـدن انسان خه خلـوغ فير  از پيشتوان گفت مب ،روازاين ؛ اخت

گير  و نگاه حاك، در جهتا ت ـ كه در افرادِ متفاو ، مختلف    ـه در ولكشا
تـرين ن مرحله، عول مه،يها، عامل مؤثر در ترخيت خواهد خود و پا از ادريافت

عامل در اصيح و تكميل راه ا ت و شواهد خيرونب نيز، هميار  عول را خرعهـده 
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شـود و هـر گفتـه مب« ركّتـذ»، خه اين هميـار ، خواهد داشت. در اصطيح دينب

 .كندتواند عول را خيدار و انحراف انسان را گوشزد لحظه مب
 توان گفت:ه آنچه كه مطرح شد، مبخ هخا توج

سـان خـر ترخيـت ان انسـان، ةلكشا  ريگلكش از ، خه ويژه پيشها  خيرونبداده .1
 ند؛اثرگذار

 ؛انسان داردت يكننده در هدانوش تعيين ،هانگاه حاك، در اين داده .2
 ؛شوندخود تحري  مب  ها  همتادادهخراخر ها  درونب انسان در دارايب .3
 ؛كندها ِ همتا، حركت تصاعد  در انسان ايجاد مبها و دارايبتيكب داده .4
 ؛يافت انسان ادامه خواهد ةلكشا لكياين  ِير، تا  رحدّ تش .5

اگر  حتب ؛شكل خواهد گرفت ( ؛ ماد انسان، خا يكب از دو نگاه )معنو ةلكشا .6
 ها خه طول خينجامد.نزاع اين دو نگاه  ال

ه كـ بايشله، عنان در اختيار هند ه و گركشا  ريگلكراه و پا از ش ةدر ادام .7
 ؛خواهد خود ،آمدهوجوددر انسان خه

پـا از  به حتـكـد يـآبم شـمارانسـان خه  ترين چراغ هدايت خرامه، عول . 8
خـود   گرنـد از روشـنكبتيش م، له(كانسان )شا  ركف ةهند   ريگلكش
 ؛اهدكن
هنمـايب انسان را خـرا  هـدايت، را ارهاتذكر، مرتّب و خ ةگونشواهد خيرونب خه .9

 .كنندمب

 لهكشا

ويت و هتوان از آن خه به مكدارد  بدر كرآن كري، اشاره خه موضوع« لهكشا»ة واژ
ِِلاًمَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِلي شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَقُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَ: كردشخصيت تعبير   هْدي سََ

اخ انج بعمل ،عت خوديا خرحَسَب ذا  و طبكه هرك؛ تو خه خلق خگو ( 84)ا را:
 .تر ا تا آگاهكاز همه  ،افتهيت يه راه هداكشما خر آن  خواهد داد و خدا
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 لهكشا يستيچ

 ،ا ت و در اعضا و جوارح  ن  اره در خدك بله را خه روحكشايب طباطبا عيمه
عمل  ،مهيرك يةن آيه در اكد كنبان ميرده و خكه يتشبياخد، مبو اعمال انسان تَمثُّل 
ه؛ عمل انسـان منا ـب و موافـق كن معنا يخه ا ا ت؛ له شدهكانسان مُترتِّب خر شا

 1او ت.ة لكشا

 چگونگي تشكيل شاكله

ا ، كـن اعمـال، مليارتباط خ بنوع» هكند كبان مين پر ش خيدر پا خ خه اعيمه 
ط يا  و محـيـز ذا  انسان در ظـرف حاو عوامل خارج  ،اوضاع و احوال انسان

ن عوامـلِ يـ؛ ا ديـاو وجود دارد؛ مثل آداب،  نن، ر ـوخ و عـادا  تول بزندگ

   ونند و خهكبآنچه خا آن موافق خاشند دعو  م  متذا ، انسان را خه ازخارج 
ــانند و اوكبآن م ــاخته و دور  ش ــر   ــند، مُنزجِ ــالف خاش ــا آن مخ ــه خ را از آنچ
اثـر  برونيخ  هاافتيله، از دركه شاكح دارد يعيمه تصر ،انين خيدر ا 2«. ازندبم

 شود.بل مكيگرفته و تش

 تأثير شاكله بر انسان

ر آن يتأث خارةدر ،لهكشا  ريگلكش بو چگونگ بستيچدرخارة عيمه پا از خحث 
ة لكه عمـل شـما از شـاكنيا بعني ،قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلي شاكِلَتِهِ» د:يافرمبخر انسان م

تش يعادله خاشد، هداة لكشا  ا داراكپا هر ؛شودبشما و مطاخق خا آن صادر م
وت و عمل صالح آ ان ا ت و از دعو  حق نفـ  خواهـد خـرد و يخه حق و حو

صالح  خت ا ـت  او ظالمه خاشد، واداشتن او خه كول حق و عملة لكا شاكهر
 3«.شودببش نمينص  گريز دير از خسار ، چيدن دعو  حق، غيو از شن
ــوان گفــت: شــاكله، جــوهرهبم ،ا ــا نيخرا ــا از ورود ت ــه پ ا  ا ــت ك
ل كهايب درونب در وجود انسان شـ ها  خيرونب و تيكب آن خا خرخورداردريافت
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كند؛ مديريت مب ،ن پايز اا ها و رفتارها  انسان راگير رد و تماخ تصمي،يگبم

 .كندخرمبنا  ي  خطِ مشب مشخص، حركت   اگونهخه
هـ،  ،رد و چون وجود انسانيگبمريشه از وجود او  ،انسان بها  دروندارايب

رو، انسـان دارا  هـردو ازاين ،6و الهب 5فطر  ةدارد و ه، جنب 4ماد  و خاكب ةجنب
ها  مختلفب، از جمله ديدن، خه شكلاو نيز كه  برونيخ  هاويژگب ا ت. دريافت

شوند، از هـردو انسان مب نصيب الهاخو  فكركردن، تحليل كردن 7خواندن، شنيدن،
 ماد  و معنو  خرخوردارند.  ةجنب
ت يـاخلرا دارد و ه، ك  ماد ةلكش خه شايت گرايه، كاخل ،گر، انسانيدعبار خه
ون ريـه از خكـانسـان   هـاافتيدرية ن موضوع خه زاوي. ا معنو ةلكش خه شايگرا

 دارد. بشود خستگبت ميهدا

 افتيدر يَمجرا

ؤُاًانَ عَنْهُ مَولئِكَ كأُإِنَّ السَّمْعَ وَ الَِْصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ »ية ، در آيرككرآن  ا ـرا: «)سَْ
انسته و انسان را حسّا  د ها افتيدر ةيعنب دو مَجرا  عمد«  م  و خصر( »36

يـن اولب فوط خـه  ؛داندمبمسئول شنود خيند و آنچه مبچه مبآن خراخرانسان را در 
 ها و پا از ذكررا نيز در كنار آن« فؤاد»و  نكرده خسندهها دو عنصر حياتبِ دريافت

ن ن حسّا  و مورد  ؤال خرشمرده ا ت؛ اين امـر نشـان دهنـدة آهمچنا ،اين دو
تحليـل  وعول  نجيده ار ين و معشود خايد خا ميزاشنيده مبو ا ت كه آنچه ديده 

ؤاد يـا فـ .كننده نباشـدگمراه ،شودكه در ورا  آن نصيب انسان مب بتا خينش شود
هـا  نگاهبـان دارايب ،تعبير خـه ؛ها ـتها و دارايبدادهة پيوند حلو ،همان كلب

ــ ــا از دريافــت داده بدرون ــل و طبوهانســان ا ــت و پ ــا تحلي ــا خ ــد  آن، ه خن
 دهـدكنـد و هرگـز اجـازه نمبيب را مشـخص مبو و  تيكب داده و دارا مت
 .ندكنها را تحري  صور  ضرخدر و غيرهمتا، دارايبخه هاداده

 5  5 
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رد كـه از يـل خگكا  شگونهخاص ترخيت كرد تا خه بشيتوان خا گرابمفؤاد را 

، ورود نااهـل را خـه بپا ـبان ونهمچـها  غيرهمگرا جلوگير  كند و ورود داده
ه كـ بتوان فضايب ايجاد كرد تا انسـانمب ب،لكطور د و خهدرون انسان ممنوع  از
از خـود جا  كنترل از خيـرون، خه ،ها  مختلف كرار داردتحت آموزش و دريافت

ش خاشد. در عصر كنونب كه يها  خوگر دريافتش تو ط فؤاد، كنترليدرونِ خو
 ،كن ا ـتممنـا، توريباً تو ط خشر بطيط محيشرا ةها از خيرون در همكنترل داده

فـؤاد  ،اكـه از همـان اختـد را فراه، كـردشرايطب  هاانسانالزخ ا ت خرا  ترخيت 
 ها  انسان خاشد. و  دارايبا ، پا بان كندملكه ةگونخه

ثَّمََراِِ لَعَلََُّْمْ َُْمْ مَِنَ الارْزُقْ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النََّاِِ َََْْوِي إِلََلِْْمْ وَ»ة از آي

ششـب دارد كـه ك ،فؤاد در درون خـودكه  فهميد توانمب (37راهي،: )اخ «يَشْكُرُونَ
تواند خه شكل جمعـب و مب ،و همچنين ؛خاص خكشاند  متبتواند انسان را خهمب
گير  فرهنـ  شـكل ةريشـ ،صـور نيكـه درا ياخـدالنا ، تجلّـب  ةافئد ةگونخه

ان ه مـرور زمـتوحيد  در جامعه خواهد خود. فؤاد، گرايش ذاتب انسان ا ت كه خ
 د.يآبها  انسان خرمرل دريافتگيرد و در مواخ كنتشكل مب

عُونَ لَ فَلَتَِِّنَ الْقَوْالَّذِينَ يَسْتَمِعُو »كرآن در جا  ديگر تأكيد دارد كه:  ،همچنين 
 اشـاره هايدهشن ةدن  خن نيكو از ميان هميرگزخين آيه نيز خه ( ا18زمر: )«أَحْسَنَهُ

و ، گـوش انسـان را نـوازش  ةگونـدون شرطِ هرآنچه خهدارد و نه پذيرش خ صـُ

 .شودبتصوير، خر پيش چش، انسان نمايان م ةگوندهد و آنچه خهمب
ا ـت كـه « فـؤاد»ها ها و دريافتها، ديدهنيرو  تشخيص شنيده ،ترتيبخدين

كُلُّ  » ا ت.مسئول چراكه آن ه، شود؛ مبدرصور  خطا كردن، خود نيز مؤاخذه 
 .(36ا را: )«...كَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُاًأُولئِ

 ادراك و شناخت

خرخـوردار  ا ويـژهادراك و شناخت از اهميت  ةمرحل ،ان شديخا توجه خه آنچه خ
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و ــو  توحيــد  و خــا نگــاه  متهــا خــه انســان خــا داده ئــةچراكــه ارا ؛ا ــت

 و ـو تها خا  مة دادهعرض ،ني، و همچن«خينش توحيد »پديدار  الهب، جهان
خـه «  خيـنش مـاد»محور ، و انسـان يبگرارتوحيد  و خا نگاه مادهيغيرالهب و غ

دهنـده، و ديـد تعلي، ةط ترخيت انسان، زاوييخستر و شرا خناخراين،. خخشدمبانسان 
گر  انتخـاب ةدر تعيين خيـنش و كـوّ ،شودبافت خه انسان عرضه ميدر  آنچه خرا

رَد و فطـر ، چـراغ هـدايت را در كلـب گرچه از درون نيز خِا ؛انسان تأثير دارد
 تر خاشد. گر ِ در ت نزديند تا خه انتخابكنانسان روشن مب

وختـه خا توجه خه تماخ آنچه آم ،و شناخت كادرا ةانسان در مرحل ،ا ا نيخرا

شود و اميده مبن« لهكشا»آورد كه د ت مبفكر  خه ةهند  ،ا ت كردهافت يو در

در  ـطح  ،صـور كند و خدينرفتار  را تعريف مب ها  معنو  وله، ارزشكشا

رهنمـون  ،عنوان ارزشرفتارهـا  خاصـب خـه  متانتخاب و اختيار، انسان را خه

  ازد.مب

 يتيترب يراهبردها

ار يخسـ بتـيترخ  هادن خرنامـهكـردار و هدف ئهن، ارايدر تدو ب،تيترخ  راهبردها

را  انانسـ بتـيترخ  هارنامـهخ بو اصـل با ا ـ  ريگن راهبردها جهتيمؤثرند. ا

 ند.كبم هدايت  معنو  هاافتيت در مخه

كني، را از منظر كرآن خرر ب مـب بتيترخ  ن راهبردهايتربا ا  پخش،ن يدر ا

، يتنظ خر اين راهبردها بمبتنب تيترخ  هاها و فعاليتكه اگر خرنامه ي،و خر اين خاور

مـان د؛ هيـخواهـد انجام هانسـانات هويت دينب يل و تووكيد، خه تششوه يو ارا

 ةكننـدا ت؛ چراكه اين راهبردهـا تعيـين ناميدهچيز  كه كرآن كري، آن را شاكله 

ها  انسان را در جهت معنـو  تنظـي، و دريافت انديتجهت معنو ِ حيا  خشر

 ند.كنمب
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ش يخلكه معنا 8؛خهره نگيري، فنّاور صنعت و   ن معنا نيست كه از دنياااين خد

ديد انسان خه هستب خايد الهب خاشد تـا موجـب نهادينـه شـدن  ةه زاويكآن ا ت 
 . شود در و له و هويت انسانب و دينب كشا

 د:كر، ين تر ين راهبردها را چنيتوان ابم باجمال بخرر  ي در 

 ر و تحذير.ي. راهبرد تبش4. راهبرد تبيين؛ 3. راهبرد تكري،؛ 2راهبرد تعظي،؛  .1
  (بق هستيايجاد معرفت و اختبار انسان از حوا ةحل)مر راهبرد تعظي، .1 
هـركا »مـه: (؛ ترج32ج: ح)«لُوبِوَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّْا مِنْ ََقْوَي الْقُ »

 «.شعائر الهب را خزرگ دارد، اين كار نشانه تووا  دلها ت

 تعظمـپيـاخ تعظـي، خاشـد؛ خـاور خـه ة نخست خايد درخردارنـد ب،تيترخ ةخرنام

ه فرد خه كتا زمانب ؛ ا يمب، نبو  ، كرآن و... ريشعا خداوند خلندمرتبه، شريعت و
ها  ا يمب خاور نداشته خاشد و اين عظمت خداوند خلندمرتبه و شريعت و ارزش

رچـه ند، هرگز خه د تورا  آن تن نخواهـد داد و اگنامور خرايش مودّ  جلوه نك
خاطر نخواهـد در عمـق جـان و خـا رضـايتز خه آنها عمل كند، ولـب يدر ظاهر ن
 پذيرفت. 
ن ين چنـيـن موضـوع را تحـت عنـوان راز دعـو  آورده و ايا يد مطهر شه

 فرموده ا ت:

در برابـر مسـئوليت  ةدغدغ ،آورنديوجود مامبران بهيه پمسئوليت ك ةن دغدغياوّل

 ةاسـت از دغدغـ يجزئـ ي،اجتماعمسئوليت  ةاست. دغدغ ينش و هستيلّ آفرك

ه در كـه كيـم يهاه سورهكم يردكنش. قب ً اشاره يو آفر يدر برابر هستوليت مسئ

ر مبـد  و كجز تذ يمتر مطلبكرم نازل شده است، كزده سال اوّل بعثت رسول ايس

 9«معاد در آنها هست.

ن خه انسـا بمختلف  هاتوان از راهبعت او را مين و شريو د حق عظمت حضر 
 ند از:اها عبار ها و راهب از اين شيوهرخمنتول  اخت؛ خ
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 يعظمت هست( الف

ماأَ وَ لََمْ يَنْظَُرُوا فَِي مَلَكَُوِِ » :ه خـه نظـاخ آفـرينشـ تذكر و توج واِِ وَ  السََّ
 (185اعراف: )«الْأَرْضِ
ماواِِ وَ الَْأَرْضِ » :ن رخوخيّت حضر  رب العـالمينييـ تب  «نَُْمَا مَا بَلْوَرَبُّ السََّ

 (82)دخان: 
 (52ت: فصل)«سِِْمْي أَنْفُسَنُرِيِْمْ آياَِنا فِي الْآفاقِ وَ فِ»:، آفاق و انفاه خه عالـ توج

 يخالق هست يبزرگوار( ب

 (58ا: ي)«حِلمٍرَسَامٌ قَوْاً مِنْ رَبٍّ  » :ن مهرخانب و خزرگب خداوند متعالييـ تب
ا  للََّهِعَُدُّوا نِعْمََ َ اََوَ إِنْ »هـا  خـالق هسـتب؛ نعمت انسان خهتوجه  ر وكـ تذ

 (18نحل: )«َُحْصُوها
 ـ و... 

 ها ا تفاده شده ا ت.وهين شياز ا ب، در مواض  مختلفيركه در كرآن ك

 گونه كه اشاره شد، توجه خه عظمت و حويوـت پنهـانِ هسـتب، انسـان راهمان

ش از آنكـه يتر خواهد  اخت. انسان پخه واك ، آمادهنسبت خرا  دريافت معرفت 

ش يتواند از درون خـوا  فلسفب و كيمب، خدا را درك كند، مبها تدالل راهاز 

ها  كـرآن كـري، و رو، خيشتر ا تداللاخد. ازاينيرا در پاياناين حويوت خب وجودِ

ب ا ت. در   و حسركها  فرها و ا تداللمعطوف خه تذك السيخ عليه،خيتاهل

كه در اطراف زندگب خشـر توان زوايا  پنهان اين حويوت را تب مبيها  ترخخرنامه

ز و رمـز شـان را از راينمايانـد و ا هاانسانخه  ،جا  هستب وجود داردو در جا 

ين حالـت ترقيـدر عم بر نسبت خـه هسـتين توجه و تذكهستب خاخبر  اخت. ا

 وب در خصـوص اثبـا  وجـود و منطو بعول  هاه ا تداللخود، انسان را متوج

 ت خداوند متعال خواهد  اخت.يانحو
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گير  خيـنش در آفاق )طبيعت( و انفا )وجود انسـان( در شـكلتدخر  ر وتفك

تأكيـد و خـه آن دعـو  شـده در كرآن خسيار خـرآن خسيار مؤثر ا ت و  ،توحيد 
« دريافـت»گر ، خدون وا ـطه ،ا ت، و نوعب راه كسب شناخت ا ت كه در آن

در آفـاق و دخر تـ وتفكر  خاانسان پذيرد و رمز آن نيز در اين ا ت كه صور  مب
شود و چون هستب مب آفريدگارعظمت  خراخرانفا، دچار حير  و  ردرگمب در 

گـو  ،او در خلوـت خسـته شـودتفكـر  هرگاه مَدار 10ت،خداجو  ا  فطر  انسانْ
گرايب انسان را تحري  مت روشنايب گشوده شده، حا مطلق ا  خهرهجاينكه پن
 خرد.و خا خود مب دهكند و او را خه  و  حويوتب حويوب كشانمب
شناختِ خداوند، هيچ كار  از پـيش نخواهـد  ةده كردن مباحث در حوزيچيپ

ه سـان را خـو خا اشاره خه زوايا  دكيق و پنهان هسـتب، ان ، اده و رواند خرد و خاي
و حكمت و عدالت او و رأفت و رحمتش آگـاه  ـاخت.  ،يكتاآفريدگار عظمت 

و  ،ولكولم لول و  ،دا  ريز  همچون ات،ها  موجوظرافت هنگامب كه در خيان
مـت كو ح ،و نظـ،، دكـت ژه انسـانيـدر تشريح خدنِ موجودا ، خـه وهمچنين 

ها  نِ گونهكه در آموخت گاهرد و آنيگبكرار متوجه  موجود در آفرينشِ آنها مورد
دكيـق و  ةها و ...، هـزاران نكتـجغرافيا  عال،، شناخت كهكشان گسترةحيوانب، 
،ِ حكـي آفريدگارخه حويوت پنهان توجه  رد،يگبانسان كرار م  ش رويپظريف در 

تـوان انتظـار داشـت كـه مبصور ، اينشود؛ درمبز خا آن همراه ييكتا ِ رحي، ن

 گـرفتن نمـره وتـيش خـرا  حفظ كردن خرخب اطيعا  و  نياز خهانسان، خدون 
خضـوع و خشـوع ،شيافته و در وجود خوياز، خه خاور و معرفت دينب د ت يامت
 .كندعظمت خداوند را احسا  خراخر در 

  ـمتنش انسان را خـه يتواند خبز ميها نن نگاهيترخا  اده بحت بهست ةمطالع
انسان و   رو شِيشه در پيهم متنِ ب،هست .ش خبردياو پ يبتايكو  آفريدگاروجود 

او،  يبتـايكخـر وجـود خـدا،  گـواهب ،ن مـتنيا ت؛ ا بخداشنا ة تاب گشودك
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  بـايزآفريـدة  ب،هسـت ،حالهرمت و كـدر  او، صـفا  او و ... ا ـت. خـهكح

و خـه آن  كـردهش اعتـراف يخـو آفريـدگار يببـايزخه آن،   جا خدا ت و جا
و ...   در كالـب مثنـوعارفـان ا ـيمب ه كـ يبهاش عرفانيدايدهد. پبشهاد  م
خا  ،فين توصيااند و خا آن پرداخته  هايببايو ز بف هستيده و خه توصعرضه كر
ق پنهـان يخـر حوـاگواهب را  به هستك  اهين زاوياز هم ،اندردهك  خازخدا عشق
 اند، نشأ  گرفته ا ت.دانسته

يـد را اطاعت و خندگب در پيشگاه حضر  حق خداني،، خا بنيهويت د ةاگر ثمر
 ؛تخپذيري، كه راه ر يدن خه آن، محفوظا  و يادگير  خرا  نمـره و معـدل نيسـ

 رآفريـدگااز عـال، هسـتب و در ـت  بدركـ ئةن راه ر يدن خه آن، ارايهترخلكه خ

ب، ه خه دكت و ظرافت، عظمت و خزرگك بحكي، و خبير آن ا ت. انسان تا هنگام
 ادگب و پيچيدگب، جـيل و جبـرو ، شـوكت و صـولت، نظـ، و همـاهنگب، 

كشـف و  تيها  انسان، كاخللطافت و نرمب، كامل و جام  خودن،  ازگار  خا نياز
پذير  و هزاران ويژگب ديگرِ عال، هستب پب نبرد، هرگـز خـه صَرف خودن، تبديل

ب پـب حكي،، علي،، رحي،، ودود، عظي،، اعلب، عادل، مال  و ربِّ هسـت آفريدگار
ه دادن انسـان خـ، توجـه نينخواهد خرد و در وجودش او را نخواهد يافت. همچنـ

عظمت درونـب هـر دليل خه ،گرفته ا تكرانب كه در اختيار او كرار ها  خبنعمت
 س، خواهد  اخت. خالق را در ذهن و روان انسان مج نعمت، عظمت

ير در عـال، در تكرآن كري، خرا  د تياخب خه خصير  و نگاه  ، انسان را خه  ـِ
توجـه  ند واها  خداوند عال،ها، همگب نشانهكند. نعمتآفاق و انفا دعو  مب

. يكب خخشدهستب را خه انسان مب خراخر آفريدگارش در رنك، و يتعظ يةروح ،خه آن
توجه  ها وها  كرآن كري، خرا  ايجاد معرفت در انسان، خرشمار  نعمتاز روش

دادن او خـه توجـه  خه عظمت آنها ت. هرگاه انسان از مسير حق منحـرف شـود،
روحـب  11ت،او ـ بزنـدگ ةنندكنيهايب كه در اختيارش كرار گرفته و تضـمنعمت
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آفريند. وجود مخلوكا ، ارتباط تنگاتنـ  خخشد و ايمانش را خاز مبزه خه او مبتا

نيازهـا  انسـان در نظـاخ هسـتب،  ةو يكد تب در نظاخ هستب، تأمين شـدن همـ
پـارچگب آن، عظمـت و علت و معلـولب و ي ةحكيمانه خودن ايـن نظـاخ، راخطـ

مت خداونـد و عامـل ل عظيهمه، از دالوآن و ... همه ةشگفتب عناصر پديدآورند
 جاد روح توحيد  در انسان ا ت. يا

دادن انسـان خـه عظمـت توجـه  گاه خا 12،، گاه خا تشريح عظمت عال،،يرككرآن 
از اينكـه چـرا خـه  15و گـاه خـا خازخوا ـت 14گـاه خـا پر ـش 13انگيز خـودش،شگفت
نگـر  و... شـگفتب نظـاخ آفـرينش را خـه انســان نمب بشـگرف الهـ  هادهيـآفر
و  باعـ، از آفـاك ـ در عوال، هستبتفكر  انسان را خه ،صراحتد. كرآن خهنمايانمب

 .كندمت تشويق مب، او را خه اين  كيد فراوانأدعو  و خا ت ب ـانفس
ه اختـراع كـاز اين پـيش، ر فنّـاوتوان گفت پيشرفت صناي  و درحويوت، مب

راكه ؛ چآن ةكشف عظمت هستب و كدر  پديدآورند ؛، اكتشاف ا تشمار آيدخه
ها ها و ويژگبو خداوند اين كاخليت داشتهت نين همه كاخليا ،خود خودخه بهست

داد، نمب وجود آورده ا ت. اگر خداوند، الكتريسيته را در طبيعت كراررا در آن خه
لـب و ؛نش آن را نداشـتنديتنها اديسون، كه صدها دانشمند ديگر ه، تـوان آفـرنه

 اند. را كشف كرده ده شده و هست، آنيه آفركاكنون 
  هاترين راهبرداز مه، ـ و نه پنهان هستب ـ توجّه دادن انسان خه حويوت پيدا

ها  رو، خرنامـهد؛ ازايـنكرهب توجمهر  و خبآن خب خهترخيتب ا ت و هرگز نبايد 
ا  گونـهد خه دكت دنبـال ايجـاد روح تعظـي، در مخـاطبين خاشـند و خهيتب خايترخ
 نگرد.خآفريدگار آن عظمت، خه هستب و  ةند كه انسان، از پنجرشوه ئن و ارايتدو

ها  مختلفـب ها و كالبگير  از روشخا خهرهعظمت خداوند را هرگاه ختواني، 
را در  صـور ، گـاخ نخسـتآندر ، ــ نه اينكه فوط خياموزي، ـخه انسان خنماياني، 

، از آب تا آ مان، هستب، از خاك تا خورشيد ةاي،. همخخشب خه او خرداشتههويت
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نـان تـا از خاد تا خاران، از درخت تا دريا، از شير تا شتر، از كـوه تـا كهكشـان، از 

 آفريـدگارآور عظمـت هسـتب و وهمـه، پيـاخهمه،  نم ، از چش، تا چشمه، و...
 اويند.
  گرتـانيك  خه آنها انسـان را خـه  ـوتوجه  هدارد ك بمختلف  هاهيال بهست
 ند از:اها عبار هين الياز ا باند. خرخشكبش ميخو آفريدگار

ت مثل رن ، حج،، خُعد، حالـ  افته از عناصريلكياهر تشظن يا ظاهر هستب:
 نگرد.بخه آن م بشنا يببايل ا ت و انسان از منظر زكشو 

توان خه ب، مبشتر خه عناصر ظاهر هستيه خا دكت خك ب ا تتوازن توازن هستب:
د ونـيپ»و « گريديكـارتبـاط اجـزا خـا » ر دو  ـطحِن تـوازن دي. ايافت بآن آگاه

خـه آن  باز منظر علّـت و معلـول و ا ت  خندكاخل د ته« گريديكآنها خا   وجود
 بپـ بهسـت  ان اجـزايـانسان خه اصل ارتبـاط م ،شود. در  طح اولبسته مينگر
 د.كرخواهد  كآن را در بعلّت و معلول ةراخط ،خرد، و در  طح دوخبم

توان خـه بم ب،ن عناصر هستيخ ةشتر خه راخطيختوجه  ودكت  خا ط:مركزيت ارتبا
ن يـه انسـان در اك اگونهخه ؛افتيها د ت بخستگها و ه،بو تگين پيت ايزكمر

ت يـزكش، مريهابو گسـتردگ بدگيچيپ ةنش خا هميه نظاخ آفركاخد يبمرحله درم
 ب، خرخـكد ت ،نش در عال،، وجود داشتيانون آفركو چنانچه دو دارد   واحد
ن يـدر ا 16شـد.بده ميشـكب و فسـاد يـا خه تخريو  ناپديدها در عال، ن راخطهياز ا

رد و مفهـوخ كـعال، توجه خواهـد   تايك آفريدگارالعلل و انسان خه علت ،مرحله
 د.يخواهد فهمرا د در خلوت يتوح

ه انسـان كـن ا ـت يـادكـت  وتوجـه  نيـا ةگاخ خاالتر در ادامـ كمال هستب:
 آفريـدگارهمـان  بعنيعلت واحد،  ي معلول  بهمگ ب،ه هستكافت يد درخواه

ة وجـود نداشـته و گسـتر با ـتكچ ياو هـ زنـدگبانسـان و   متعال ا ت و خرا
ــرينش، ــدكنيتأم آف ــ ةنن ــا  ةهم ــلك، باو ــت. هســت نيازه ــدگارو  ،ام آن  آفري
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ز خه كدر خـود يهرچ ؛متكدارد و نه در ح با تككدر   درنه  ؛ها تنيتراملك

 ده شده ا ت.يخود آفر  و در جا
  اريرده و خسـمتوجه ك بد افعالياوشگر را خه توحكتواند انسان بن مرحله ميا

تـوان در ادامـه، بل مكن شـيار  ازد. خه همكآش وا  د را خرايتوح اين از مراتب
 .كردد در صفا  و ذا  خداوند يانسان را متوجّه توح

 ب خه او(ان و اعتبار خخشاحتراخ خه انس ةمرحل) . راهبرد تكري،2
ت و يّشـأنب و عظمـت خلوـت و خـالق آن، خايـد خه هستتوجه  انسان پا از

ف و اشـرآفريـدگان ن يخرتـر او هكـد خدانـد يآگاه شود. خا بگاه خود در هستيجا
جـه تو ديده شده ا ت. خايخاطر او آفراو و خه  خرا بهست ةجنبندگان ا ت و هم

مـون او رايپ آفريـدگان،ار گرفته و تماخ عال، و كر بانون هستكه در كداشته خاشد 
  در رو ن خـوديه خداونـد او را جانشـكاخد يدكت درد خهيانسان خا .اندحلوه زده

ن ي. خهتـرفراخوانده ا ت بگاه در عال، هستين جاين كرار داده و او را خه خرتريزم
نش او يآفـر اعتراض خردليل فرشتگان را خهرا خه  جده خر او واداشته و آفريدگان 

 ه تمـاخ نظـاخكـ عاد  خداند و خفهمد ن انسانِ خوشيد ايرده ا ت. خاكوهش كن
 انسـان كـرار ،ان آنيـه در مكارزش دارد  بدرصورت ،همه عظمتش نش خا آنيآفر
مـان يب، اعول و اد بعني ب،اله  هان نعمتيخهترخداوند ه كند كد خاور يخا رد.يگ

در موـاخ  ،هابن خرجسـتگياو داده و خـا همـ تنها خهرا ر و ذهن و... كو اخيص، ف

هشت خش يداده، خرا  ن و زمان روزينشانده ا ت. او را از زم  رامت و خزرگوارك
ده كـرار دا مؤثر ش و عال، وجوديده و او را خر  رنوشت خوين آفريو فردو  خر

 ا ت.
 ؛نـدكبها و عظمتش خه وجود انسـان افتخـار مبدگيچيپ ةنش خا همينظاخ آفر

ر يسـمده و ير ـ بت و خندگيه خه مواخ عبودك، تنها او ت آفريدگانان يا در مريز
 ش گشوده شده ا ت.يش رويپ ،مال و  عاد ك
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ن يتـره او واالكند ك كند و دريخب بگاه خاعظمتين جايخود را در چن اگرانسان 

 بستهرگز تن خه پَ ،ردهكش افتخار يت خويرامت و شأنكخداوند ا ت، خه  آفريدة
ن ينش نخ و ه،وانا  ه،يان و حيه خا چهارپاكداند بو خر خود ناپسند م دهدبنم

 تر خواهد خود.از آنان پست ،صور نيه دراكشود 
ت يولئمسـ بعنـي؛ بامبران الهيپ ةدغدغنخستين پا از اشاره خه   د مطهريشه

 ب،مـا  ا ـيميدر تعل»نـد: كبان ميـگونـه خنينش، ايو آفر بانسان در خراخر هست
رامت ذا  و شرافت كدادن انسان خه ب توجه عنيشود، بده ميد بانسان  هابآگاه

ن يـخـودش. انسـان در ا بذاتـ  دادن خه عـزّ  و خزرگـوارتوجه  ذا  خودش،
ون يليه در طول صدها مكن ا ت يل وجودش ايه دلكا ت  بوانينه آن ح ،تبكم

تنـازع خوـا  ةدر صـحن ،ر جـانوران خـودهي ـا يةپادوش و ه،ه، ،ه در آغازك ال 
 ،ه در آنكـا ـت   ه موجودكخل ؛دهيه ر ين پايتا امروز خه ا ،ردهكانت يكدر خآن
عـرش  ةنگرهـكاو را از  ؛اندفرشتگان خه او  جده خرده ؛ا ت باز روح اله  پرتو
خه شهو  و شر و  بوانيي  حيرغ، تمابن موجود، علير ايكدر پ د.زننبر ميصف

، ب، دروغ، فسـاد، زخـون زير، خـون   خـا خـداكب ا ت كه خالذفساد، جوهر پا
 يبايـبراك  ، نا ـازگار ا ـت؛ مظهـر عـزل زور و ظلـ،ب، حوار  و تحمـپست
 17«.ا ت

ه انسـان را كشود بافت مي  متعدد  هاد تورا  و خرنامه بنيد  هادر آموزه

و  ،گـرانيدو احتـراخ خـه خـود و  خوانـدفرامبگران يو دد خه خو نهادن خه ارزش
لح خه فرهن  عمل صـا ،نمونه خرا شمارد. بم بمتعال بشان را ارزشيا خدمت خه

 د:شومباشاره  ،، خه آنيرككرآن ها   فارشو 
از محورها  ا ا ب در خُعد تكري، ا ـت كـه  يكبانديشب نگر  و خيرصالح

آن توجه خهطور جدّ  خهوآله عليهاهللصلبپيامبر گرامب ا يخ ةدر كرآن كري، و  ير
ش از هفتاد مورد، ايمان و عمل صالح را كنار ه، كرار ي، در خيركا ت. كرآن ه شد
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، ر ـانبگران را در كالب فرهن  خدمتيارج نهادن خه خود و د ، اننيداده و خد

انديشب ترويج كرده ا ت. عمل صالح كه در  ـطوح مختلفـب نگر  و خيرصالح
خـه يكـديگر ب و احتراخ احسا  نزديك هاانسانشود كاخل انجاخ ا ت، موجب مب

محسـو  توـرب، معنويـت و خنـدگب را در حـد خـود   اگونهداشته خاشند و خه
 ند.كناحسا  

عد اجتماعب آن، در خدما  و عمل صالح كه خُ« الينف ّ»يكب از نتايج مؤثر و »
كلبـب مـردخ خـه آن  يـقعواطف انسان و عيتوجه  ،شود، مبتعاون عمومب مجسّ
دهنـد. ه در خدمت جامعه خوده و خرا  آنان كار صـور  مبگروه از افراد ا ت ك

مستوي، خدمت خالصانه خـه  ةتواند اين حويوت را انكار كند كه نتيجكا نمبهيچ

داني، كه پيـامبران و همگان مب خاشد.جامعه، جلب عواطف و ر وخ در كلوب مب
ماننـد  هـيچ شخصـيتب ،ها خوده و در جهـانمورد احتراخ جامعه ،آموزگاران الهب
و  هاانسـانعواطـف وآله عليهاهللصـلبو حضر  محمدالسيخ عليهحضر  مسيح

 18«.خشر را جلب نكرده ا ت
ترين مصاديق شاد  از منظر ا يخ، انجاخ عمل صالح ا ت. يـ  يكب از دكيق

ه در كـه افـزون خـر اينكانگيز ا ت خخش و فرحق، شاد يدك  معناخه برفتار، وكت
و مـرور   ادآوريـنـد، هنگـاخ كبجاد مي  انسان نشاط و شعف اخرا ،زمان انجاخ

 را ز شاد  و نشاط كبلب را خازآفريند و احسا  مسـرّ  و شـادكامبيآن ن ةخاطر

ا ت؛ ي  شاد  زودگذر و فرامـوش گونه در جان انسان خنشاند. عمل صالح اين
خوانب دار ا ت. هر انسان در خازيمستمر و پا بو نشاط  ه شادكست، خليشدنب ن

زندگب خود، از خرخب رفتارها و اعمالش خُر ند ا ـت و از آنهـا خـه نيكـب يـاد 
اين رفتارها  .كندآنها، خُر ند  و مسرّ  را حا مب ةآور  دوخاركند و خا يادمب

ا ـت، خـدا انجـاخ داده   ه انسـان خـرا  رضـاچو اعمال، جز اعمال صالح و آن
ياخد، رضامند  و احسـا   سترشگفرهن ِ عمل صالح در جامعه هرچه . نيستند
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تنها انجـاخ عمـل صـالح، خيشتر خواهد شد. نه هاانسانخوشبختب و اميدوار  در 

دنبال روان انسـان را نيـز خـه نجا  و  عاد  خشر خواهد شد، خلكه  يمت ةماي
  تـوان از ايـن لطـف الهـب خـرااين خاور ا ت كـه مب خواهد داشت. نگارنده خر

گاه كه افراد در ها  روحب كم  گرفت. آنتيط، ها وفتگبدرمان خسيار  از آش
رف  خكوشندخگيرند و  پيشبها از يكديگر انجاخ خوخب تا توان و كوّ  خود را صـَ

و خـه شد خواهند  هاعمل صالح كنند، از خند خسيار  از مشكي  روحب و روانب
  هـاراهيكـب از خهتـرين  ،تـبيهـا  ترخدامن آرامش خاز خواهند گشـت. فعاليت

نيست كه عمل صـالح فوـط  پوشيده. رودشمار مبخهفرهن  عمل صالح  گسترش
. ر ـاترين و در داردديگـر  نيـز ها  گونهشود و ر انب خيصه نمبدر خدمت

هـا  فيزيكـب و ر ـانب و انجـاخ فعاليتترين نوع عمـل صـالح، خدمتد تر 
، از هـدايتباز:  اندعمل صالح عبار ها  گونهگر از يد بر انب ا ت. خرخكم 
ازمنكر، مشاوره و راهنمايب، خنـا   ـنت حسـنه، نهب معروف و: تبليغ، امرخهمانند
ح، تشويق و ترغيب خه عل، و دانش، يخينب و اميدوار ، الگو  رفتار  صحخوش
ل همچون: اخيق خوب و رفتار صـالحانه، تحمـ، جوششب ؛، و... نداريدين و د
 ةت، صـلدلب خا مردخ، خرخورد دو تانه، مود  و محبدرد  و ه،ها، ه،خدرفتار 
ديدگان، مردمـب زيسـتن، احتـراخ و تكـري، ب مصـيبتيمـار، تسـلاد  خيرح،، ع

ر، كـار ، ذيـش، زياينماز، دعا، ن مانند:، معنو  ؛ديگران، مساوا  و موا ا  و...

: عمران، مجاهد ، دفاع و مبارزه، خـدما  همچون، و خدمتب ؛تيو  كرآن و...
ها  فرهنگب و تفريحب، اعانا  و وزشب و فرهنگب، خدما  اكتصاد ، فعاليتآم

 الحسنه و...صدكا ، كرض
توانـد داده، مبهايب كه در خود جـا ر فعاليتب خا تنوع و تكثتيها  ترخخرنامه
صـالح عمل  نگر  و خيرانديشب خاشد. در را تاصالح  متگر انسان خه هدايت

نيـز از جملـه محورهـا  مهـ، در «  ا  و توـديرفرهن   پ»ر انب، و خدمت



 1389سال دوم، شماره، اول، بهار و تابستان   / 88

ها و خدما  ديگران و  پا  از زحمـا  شود؛ تودير از تيشمبشمرده تكري، 

اند، از خـارزترين مصـاديق كه هستبِ خود را فدا  رشد و شكوفايب ما كرده بآنان
آور فرهن   پا  د پياخيتب خايها  ترخو خرنامه بها  فرهنگتكري، ا ت و محيط

نعمـت خـود را كـدردانب و كدرشنا ـب از  افـزايشد. خداوند عال،، مبنـا  نشخا
و   وق داده پا  و تشكر   و و انسان را خه  ا ت ها  پيشين كرار دادهنعمت

شمار  كـه در اختيـارش ها  خبنعمت خراخرده ا ت كه مبادا در كرخه او گوشزد 
لَئِنْ شَكَرَُْمْ  »: شودمب نعمترفتن آن موجب از كف كهكند نا پا ب كرار گرفته، 

نعمتـت افـزون  ،شكر نعمت( 7اخراهي،: )«لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرَُْمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ
 كفر نعمت از كفت خيرون كند. كند

ه از كـرامت انسـان ا ـت كت و يش ا ت، انسانين مواخ مورد  تايآنچه در ا

عبـور از  ،رونيـان كرار گرفته ا ت. ازاار انسيامانت در اختحضر  حق خه   و

خه  رشت انسـان، و در توجه  البد وكر ، پشت  ر گذاشتن ي  كصور  و در

ت، يدن خـه جـان و انسـانيخخشـ بردن و تعـالكـجـان   جس، را فـدا ،يخك ي 

 .اندرامتكدن خه يوهمه، از مراحل ر همه

ه كشود ب، مي صور  ترينرامت خدكخه مواخ  باخيتا ا ، مراحل د نيخرا

 كنـد، شيت را  ـتايدانسـته و انسـان بت انسانيشأن  ختدا نوع خشر را دارانسان اا

ش كـرار يعمل خو ةوحگران را  رليخه د بمند خوده و دو تشان عيكهي پا خه ا

، تـاًيرامـت دانسـته و نهاكسـبِ كگـران را راه يردن خـه دكآن، خدمت بدهد؛ درپ

ند ه ختواكل خاشد يش ارج و ارزش كايمخدوخ خوتِ محبوب و يانسان  كدر خراآن

 بعنـيارد؛ ناخ د« ا تشهاد» ،ن مواخ در ا يخي. اشوداو   رده و فداكاز خود عبور 

ضـا را رخواهد خود و مواخ  ب، ناظر خر هستبه فرد در آن فراتر از هستك بگاهيجا

 خه د ت خواهد آورد.
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خت و از ش آگاه  ايخو بواكع گاه واال ويشأن و جاخه د انسان را يخا ،نايخناخر

همّـت  هـةن وجيتررا مه، يبگرا و ماد  ه در آن گرفتار شده و مادك بخند غفلت
ه  اخت و خـه او ش آگايرامت خوكرا از  ود ايخا ؛ديا ت، رهان داده ش كراريخو

ز يچز همهرا ا  ه وك بتيرا از شأن ود ايخا ؛ديخخش بر انو خدمت  اركحاّ فدا
 آگاه  اخت.، داندبتر و واالتر ما خاالكو همه
ه كا ت  بن موامياز چن  شانده، دورك بآنچه امروزه خشر را خه لِئامت و پست 

ه مواخ انسان را نشناخته، كا كا ت. آن  بتوجّهبو خ بو ناآگاه بهمه از ر نادان
رده، خـا كـن كرامـا  را دركن يـه اكـا كـپندارد و آن بشرفته ميپ بوانياو را ح
ث اشـاره يحـد ي خه  ،نمونهخرا  ند. كبخا او خرخورد م يبايو دن  ماد معادال 

؛ دانـدبم بپر ـتو شهو  باز پسـت  رامت را موجب دوركخه توجه  هك، ينكبم
 19«.ه شَهوَتهيه هانَت عَليرمَت نَفسه عَلكمَن »: السيخ عليهبكال عل
 خه انسان(  بخخشوليت و التزاخئاز مس )مرحلة آگاهب . راهبرد تبيين3

گـاه و شـأن يو جا كـرداصـيح  بش را خه هسـتيه انسان نگاه خوينكپا از ا
   وريـخـه فراگ بن انسـانيه چنـكـتوان انتظار داشت بافت، ميخود را در بواكع

را  آنهـا خـه پايبنـد خـود درون بند خـوده و در يپا باخيك  هاخه ارزش تمس 
 ورد. آوجود خه

خواهـد  ه آن  خـشـتريخپايبنـد  تر خاشد، اهخود آگ مسئوليتاز  هرچه انسان

 بها ـت آگـا بهي. خـدعمل كندداند خه آن به خر خود الزخ م  كاگونهخه ؛داشت
حدّ دنِ انسـان خـه  ـرياز ر پا ه كد خخش خاشد آور و تعهتواند التزاخبم بوكت
خاشـد. د ـت آمـده خهش، ي، در خراخـر خـويركـدگارش و تيـ، در خراخر آفريتعظ
 بنـيد  هـان معـارف و ارزشيـينوخت خـه راهبـرد تب ،در گاخ  وخ ،ا ا نيخرا
  ر د.بم

 ترپايبنـدتر خاشد، خـه آن ش آگاهي، خر خوكن و اصول حايانسان هرچه از كوان
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را  بو راننـدگ يبن راهنمـايل هرچـه كـوانياتومب ةه رانندك گونهخواهد خود. همان

مل خه آنها خواهد داشـت. انسـان ع  خرا  شتريخ پايبند تر خداند، التفا  و قيدك
ف خـود را خدانـد تـا خـدان يـلكفه و تيآگاه خاشد و وظ بق هستيحق دارد از حوا

 ند خاشد. يبپا
ن يـيخود خه تب  ، خه انسان، در جايرك، و تيدن روح تعظيخر خخشافزون كرآن 
 ر، خـكن حـايو اصول و كوان بق هستيف خشر پرداخته و حوايالكو ت بنيمعارف د
چـه از نـوع  ،شـودبان ميـن خيا ت. آنچه در د   كردهادآوري  را خه و هاانسان
 راين، خايد؛ خناخانسان ا ت   ازآگاه  همه در را تا ،ايد و چه از نوع تأ كيتأ

، در وجـود يركـ، و تيافتن ذهن مخاطـب و كـرار دادن دو روح تعظـكپا از ش

 ش آگاه  اخت. يت خويرا از مسئول اوانسان، 
صور  كاميً شفاف و روان خرا  انسان خيان خايد خه بدين  هاشمعارف و ارز

هـا  ها و كالبخه روشتوجه  ت در تبيين معارف ويا شوند. داشتن دكت و حس
، شـودو عنايت خه روحيا  لطيف جوانان و نوجوانان موجـب مب ،نوين و متنوع

، ير خيان مفـاهديد د ةد. زاويشودينب آشنا   هادر تب خا معارف و ارزشانسان خه
ها را خا ن معارف و ارزشيو معارف ا يمب نوش خسزايب دارد. اگر ختواني، ا بنيد

، مسـلّماً راه عمـل خـه آن را همـوار كنـي،همان زيبايب و شـيرينب كـه دارد خيـان 
اگر مـردخ شـيرينب » فرمودند:السيخ عليهكه حضر  اماخ رضاگونهاي،؛ همانكرده

 20«.كردندمب يويق از ما پيرو خه ،دانستندكيخ ما را مب
شفافيت، روشنب،  ادگب، زيبايب، لحن آراخ، خيان دو تانه، رعايت وكار، دكت، 

د يـگـر  خامعارف خرا  مخاطبين ا ـت. تبيينحوصله و... از جمله شرايط تبيين 
كـافب نيسـت و  ،محفوظـا   ـمت اده و روان خاشد؛ كشاندن مباحث دينب خه 

همراه كـه خـه شـوندا  تنظي، و تدوين گونهها خايد خهو كالب هافضا، متون، روش
د؛ نوجود آورخه  ز در ويدينب را ن دينب خه انسان، حِاّ دينب و خينش انتوال دانش
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خـا  كنـد،ه خخواهد خا ا تداللِ منطوب و علمب، وجود خدا را ثاخـت كش از آنيتا پ

 خا خندگب، لبي  گويد. حِاّ و معرفت، خدا را خياخد و ندا  فطر  خود را 
 ةنامـكردنب ا ت. هرگاه در خركردنب و عملتنها آموختنب، خلكه خاورهويت، نه

د تب، خداشنا ب را در را تا  خداخاور  كرار دهـي،، خـه خداپر ـتب خواهـيترخ
دانـش  وولب اگر خداشنا ب را صرفاً خرا  انباشتن انبوهب از اطيعـا   ؛انجاميد

هايب كه از اطيعا  گويبِ او خه پر شپا خ اندازةو خه  ،يخرشمار در ذهن انسان
  دار  او را تنهـا در فراگيـرو نمره خدهي، و ديـن شوي،، خه او امتيازاو جويا مب

 خداني،، هرگز نخواهي، توانست هويت مثبـت و اثـرخخش را خـرايش ركـ، خـزني،.
اهبرد  كـرآن داف راهخه ها  آموزشب، ها و مدلخا خازآفرينب روش درو، خايازاين

و ـو   متو توجـه كـرده  وآلهعليهاهللصـلپيـامبر گرامـب ا يخ ةكري، و  ير
 ،صـور . درآنن راهبردها كرار دهـي،يرا در جهت ا بتب و فرهنگيها  ترخخرنامه

ها  هدف شكل خواهـد گرفـت و هويـت دينـب در گروه بهويت علمب و عمل
 جامعه خازآفريده خواهد شد. 

جاد اعتدال يدر انسان و ا)مرحلة ايجاد اميد و خوف  تبشير و تحذير. راهبرد 4
 21( در وِ

دهـا  از جمله راهبر ،دينب  هاتشويق و ترغيبِ مخاطب خرا  عمل خه آموزه
هـا، خيـان  ت. تمجيد مخاطب و زيبا جلوه دادن خوخبهاانسانت يدر ترخ با ا 

  و فـردو  و اُخـرو و اشاره خه ثمرا  دنيـو  ،ها  حضر  حقنتايج و وعده
كـه از « معروفرخـهام»، ر ا ـت. همچنـينيها  تشويق و تبشـاز جمله راه ،نيخر

شود و از واجبـاتب ا ـت بم شمردهمدار  ا ت، راهبرد تشويق داصول مه، تعب
 كه فراوان مورد تأكيد كرآن و  نّت كرار گرفته ا ت.

خـه پيامـدها  نـاگوارِ خاشـد. اشـاره تر ان ها  د انسان از خديز خايدر مواخل ن
تواند مان  خزرگب خر ز مبيها وجود دارد نهايب كه در پاِ خد ها و آلودگبزشتب
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د و زنـدگب نـريگبهايب كه در دنيا دامان انسان را م ر راه گمراهب خاشد؛ آ يب

 ـرافكندگب و  ةعواكبب كه در آخـر  مايـ ،ند و همچنيننكانسان را خاكستر مب
نـاگوار   امـدهايپ تـر  ازجاد يو ا« ركنمازبنه»شد. اصل د نعذاب انسان خواه

 كند.بفا ميا بنوش ا ا « بنترل اجتماعكو  بنظاخ نظار  همگان»در  ،هابزشت
عظمت  خراخردر « خضوع»ة گانه، ايجاد روحيرعايت اين راهبردها  پنج نتيجة

« يبآشنا» ،خه خلق خدا« احتراخ» ،هايشنعمت خراخردر «  پا » ،و خزرگب خداوند
ق و حـخه انجاخ د تورا  حضـر  « عيكه»ف خشر، همراه خا يلكو ت باوامر اله خا
 .ا تآن در انسان  كاز تر« تر »

 راهبردها يوستگيپ

 .دهنـدو ي  نظاخ واحد را تشـكيل مب اندخه ه، پيو تهياد شده اهداف راهبرد  
تكـري، در او  ةنكنـد و مرحلـ با طـرتعظي،  ةتوان پذيرفت كه تا انسان مرحلمب

را   وخ يعنب تبيين، خرايش حجّيت ندارد و فراگير  معـارف ةشكل نگيرد، مرحل
 ،چنـينند، نه خاور دينب كه خايد خـدان عمـل كـرد. همداصِرفاً نوعب اطيعا  مب

ل توانند موجب تعادر و تحذير، همراه و همگاخ خاه،، مبيپايانب، يعنب تبش ةمرحل
 ند.شودر رفتار آدمب 

شـود كـه دو پذيرش و خاور تبديل مب ةمعارف دينب در جامعه خه مرحلزمانب 
رف ن و معـايـ، در انسان شـكل گرفتـه و د«تكري،»و« تعظي،» بعنيراهبرد اوليه، 

 ـمت ن خه، انسا«تشويق»گاه خا د. آننشده خاش« نييتب»انسان   خرا بدر ت، خهباله
 د.كرز خواهد ي، از عواكبش پره«ريتحذ»عمل حركت خواهد كرد و خا 

 ه گيريجينت

و  به خـه عظمـت هسـتكـ ب ر پردن خه عول ا ت؛ عولـ بت آدمكحر ة رحلو
ه كـ بشنا د؛ عولبرامت مكواال و خا بشأن  خرده و انسان را دارابآن پ آفريدگار
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ر خـه يمس بن طيند و در اكت كدنبال آن حروت را شناخته و خهيند حوكبتيش م

ق رو، مراحل تحوـنيند. ازاكبرده و هدف را گ، نمتوجه ك ها و هشدارهايبترغ
 گونه ا ت: نين نظاخ ايا

ب در جامعه نيد  هاارزش ةتو ع ةنيدرزم بتيترخ ةخرنام ي  بزمان . اختبار: 1
، بسـتهعظمت از انسان  بآگاه ت، اختدا خا اختبار ويند ترخيه در فراكق ا ت موف

 اورد.يوجود خرنش خهك، و يدر وجود او تعظ
ش يت خـوي، شخصـيركرامت و تك رحدّ تا انسان را  ديخا در ادامه . اعتبار:2
  هـاشود تن خـه ارزشبه انسان حاضر مكا ت  بن صورتيش خرد. تنها در چنيپ

 .عمل كندداده و خه آنها  باخيك

توان خـا بممانه در او، يرك، در انسان و نگاه يجاد روح تعظيپا از ا . التزاخ:3
  و رد وكجاد يمورد انتظارِ خداوندِ متعال، در او التزاخ ا  هارزشق و ايان حوايخ
 بند  اخت.يها پاخه عمل خه آن ارزش ار

طور مـداخ خه و عمل خه آنها،رش يپذ ،قياز حوا بپا از آگاه بآدم . اعتدال:4
د جـاد تعـادل در خـويو ا ،خرنـدهشيدارنـده و پزخا  هاكل در محريازمند تعدين

گـرفتن از روش خـا خهره و« اعتـدال»ب خه راهبرد كرآنتوجه  خاخايد رو نيازا ا ت؛
 .دكر  ريگشير تعادل كرار داد و از انحراف او پير، انسان را در مسير و تحذيتبش
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