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هاي تربیت اسالمیاهداف انتشار فصلنامۀ پژوهش
هاي تعلیم وتربیـت اسـالمی      ها و حیطه  طرح مسائل و مباحث اساسی پیرامون ساحت      .1

). تربیت عقالنی، اخالقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، عاطفی(
هاي پژوهشی در حوزه تعلیم وتربیت اسالمیهاي نشر و گسترش یافتهایجاد زمینه.2
المی، ادیـان الهـی،   هاي تطبیقی در حـوزه تعلـیم و تربیـت اسـ    هاي پژوهش نشر یافته .3

.هاي تعلیم و تربیتمکاتب و نظریه
.هاي پژوهشی در حوزه رویکردها و راهکارهاي تعلیم و تربیت اسالمینشر یافته.4
هـاي پژوهـشهاي تعلـیم و تربیـت         شناسایی بسترهاي مناسـب بـراي کاربـست یافتـه         .5

.اسالمی
در زمینـه تعلـیم و      ریزان و کـارگزاران     تعمیق و گسترش دانش و بهبود نگرش، برنامه       .6

.تربیت اسالمی
ترغیب پژوهشگران براي انجام پژوهشهاي عمیق در حوزه تعلیم وتربیت اسالمی.7
نظـران تعلـیم و   هاي تعامل و تبادل فعال و اثرگذار بین صاحب    ایجاد و گسترش زمینه   .8

المللی هاي ملی و بینتربیت اسالمی در بستر همکاري
المللـی و ارائـه     ربیت اسالمی در سطح ملـی و بـین        هاي فراروي تعلیم وت   تبیین چالش .9

.راهکارهاي مؤثر
هاي پژوهش بنیان براي مسائل و مشکالت تعلیم وتربیت اسالمی در نظام      حلارائه راه .10

.آموزش و پرورش ایران

محورهاي موضوعی 
.هاي تعلیم و تربیت اسالمیو روشمبانی، اهداف، اصول.1
.یم و تربیت اسالمیهاي تعلدیدگاهها، مکاتب و نظریه.2
.مطالعات تطبیقی در حوزه تعلیم و تربیت اسالمی.3
شناسی تعلیم و تربیت اسالمی در جهان معاصرآسیب.4
اجتماعی معاصر–مناسبات تعلیم و تربیت اسالمی با تحوالت فرهنگی .5
هاي جدیدمناسبات تعلیم و تربیت اسالمی با تحوالت فناوري.6
وتربیت اسالمیشناسی پژوهش در حوزه تعلیمروش.7



شرایط پذیرش مقاالت
:باشندزیرمقاالت ارسالی باید واجد شرایط 

هاي اعالم شده باشددر چارچوب موضوع .
حاوي مطالب نکات نو و مفید براي آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران باشد .
هاي علمی تدوین شده باشدبراساس مطالعات و پژوهشهاي مبتنی بر روش .
ل اخالقی، دینی، اعتقادي، ملی و فرهنگی کشور مغایرت نداشته باشدبا اصو .
نشر مقاله و شیوایی نگارش از جمله معیارهاي مهم داوري مقاله است .
در نشریات دیگر چاپ نشده باشد .
   4صفحه   25مقاله حداکثرA    در محیطword           تنظـیم و بـه پـست الکترونیـک فـصلنامه

. ارسال شود
    کلمـه   250تـا    200مقاله هم به زبان فارسی و هم انگلیسی در حـدود            چکیده یا معرفی

. همراه مقاله ارسال شود
              اطالعات مربوط به منابع در پایان مقاله، به ترتیب الفبایی، با ذکـر نـام خـانوادگی و نـام

در صـورتی کـه ترجمـه فارسـی آن          (نویسنده، سال انتشار، عنوان منبع، نام مترجم منبع         
محل انتشار و نام ناشر به تفکیـک منـابع فارسـی و انگلیـسی تنظـیم                  ،)چاپ شده است  

در متن مقاله، نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار کتابهـا و منـابع مـورد اسـتفاده                  . شود
در صورتی که مطلبی از نویـسنده یـا محققـی نقـل شـده اسـت،               . داخل پرانتز ذکر شود   

. شماره صفحه اثر وي نیز ذکر شود
  نامه، نام دانـشگاه و نـام اسـتاد راهنمـا الزامـی      نامه، ذکر پایان  رگرفته از پایان  در مقاالت ب

. است
   ها و اصطالحات خارجی که در متن مقاله آمده است، با اعـدادي کـه            اسامی افراد و واژه

گـذاري و بـا حـروف التـین در        ، شـماره  )اعـداد تـوك   (شود  در باالي کلمات نوشته می    
. زیرنویس صفحات درج شود

ها آزاد استهیأت تحریریه فصلنامه در پذیرش، رد و اصالح مقاله .
هاستهاي ارائه شده به عهده نویسندگان مقالهها و نظریهمسؤولیت دیدگاه .
نقل مندرجات فصلنامه با ذکر منبع آزاد است .
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      خانوادگی، میـزان تحـصیالت، رشـته       نام، نام : اطالعاتی مربوط به مؤلف یا مترجم شامل
یلی، درجه علمی، آخرین سمت، آدرس محل کار یا منزل، تلفـن تمـاس، نمـابر و                 تحص

. پست الکترونیکی به همراه مقاله ضمیمه شود
 منـدرجات  . آماده چاپ ارائـه شـود  ها و جداول تا حد امکان به صورت      نمودارها، شکل

ورت ها بـه صـ    ها و جدول  عنوان نمودارها، شکل  . گذاري شده باشد  آنها روشن و شماره   
. تخصصی نوشته شود

      فارسـی (اي پیروي نمـوده و داراي چکیـده         ساختار مقاله از روش علمی شناخت شده-
مـسئله تحقیـق، اهـداف    : گیري، و منابع باشد و روش تحقیق شامل     ، مقدمه، نتیجه  )التین

هـاي  تحقیق، پیشینه تحقیق، و سؤاالت و فرضیه تحقیق، جامعه و نمونه آماري و آزمـون   
. شدآماري با

شوداي دیگر، پیگیري آن در این فصلنامه متوقف میدر صورت ارائه مقاله به نشریه .



)متافیزیک عشق(بررسی جایگاه سالمت معنوي 
از نگاه متفکران اسالمی و غربی

1دکتر محمدرضا شرفی

چکیده
ارتباطی . مندي از ارتباط رشید با عالم معنی و حیات حقیقی است       سالمت معنوي به مفهوم بهره    

یابـد و  که بر اساس آن، فرد از سطح محسوسات فراتر رفته و با ما بعد الطبیعه انس و الفت مـی       
شـود کـه   چنانچه از سالمت معنوي، نیز به تعالی معنوي ارتقاء یابـد، بـه مرحلـه اي نایـل مـی            

متافیزیک عشق، در حقیقت عشق حق تعالی به       . گویندمی "متافیزیک عشق   "اصطالحا به آن    
اوج سـالمت   . اي است براي عـشق عبـد بـه معبـود          خویشتن و نیز به مخلوقاتش است و زمینه       

معنوي در متافیزیک عشق تجلی یافته و آن نیز در تعلیم و تربیت، متـضمن آثـار و پیامـدهایی                    
، قرب )تعالیحق(، اجابت )با خداي تعالی(، معیت )از فرستاده الهی(چون معنویت، امنیت، تبعیت 

، صـیرورت و    )از مـردم  (، کفایـت    )از جانب حق  (، اعانت   )نزد پروردگار (، منزلت   )به حق (مکانتی  
در این مقاله سالمت معنوي از دیدگاه متفکرانی همچون ابن سینا، نجـم             .باشدمیهویت پایدار   

الدین رازي، سهروردي و مالصدرا در عـالم اسـالم و اندیـشمندانی نظیـر افالطـون، اسـپینوزا،                 
گیـرد، و در پایـان بـه        یام جیمز در فلسفه غربی مورد مقایسه و بررسی قـرار مـی            برگسون و ویل  

هاي کاربست سالمت معنوي و نقطه اوج آن متافیزیک عشق در قلمرو تعلیم و تربیت نیـز    شیوه
تحلیلی است و از شیوه استنتاج نیز بهـره          -روش پژوهش در این مقاله توصیفی     . اشاره می شود  

.گرفته شده است

: ان کلیدياژگو
.متفکران اسالمی و اندیشمندان غربیتعلیم و تربیت، سالمت معنوي، متافیزیک عشق،

:msharafi@ut.ac.irEmailت علمی دانشگاه تهرانأدانشیار و عضو هی-1
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مقدمه 
در منظر . استتربیتیکی از وجوه فلسفه تعلیم و تربیت، تبیین غایت و اهداف 

اسالم، ربانی شدن و نیل به جایگاه خلیفۀ الهی، غایت تربیت تلقی شده و یکی از وجوه 
هاي در میان شیوه. ها در چنین مفهومی نهفته استدیدگاه، با سایر دیدگاهتمایز این 

نام برد که برخی اندیشمندان ) متافیزیک عشق(توان از عشق الهی تحقق خداگونگی، می
، )متافیزیک عشق(الزمه نیل به عشق الهی . انددر غرب و شرق به آن پرداخته
ي پیشین تعالی المت معنوي، مرحلهدر حقیقت س. برخورداري از سالمت معنوي است

معنوي بوده و متربی در صورت قابلیت، قادر است به آن سطح نیز ارتقاء یابد؛ آنچه در 
شود، بررسی جایگاه سالمت معنوي در تعلیم و تربیت از نگاه متفکران این مقاله ارائه می

.اسالمی و غربی است

معنا و مفهوم سالمت معنوي
عیب شدن، رهایی یافتن، امنیت، عافیت، نجات، رستگاري، به معناي بی"سالمت"

-1909، ج دوم، ص1364عمید،(باشداز بیماري، شفا، آرامش و صلح میشدنخالص
گفته شده چیزي که منسوب به معنی، مرتبط به "معنوي"ةدر توضیح واژ).1908

ان ماده و در بی). 4244همان، ج چهارم، ص (معنی، باطنی، حقیقی و عرفانی است 
محسوس و ) الف: اندمادیات داراي سه ویژگی": دههاي آنها گفته شمعنی و تفاوت

ولی امور معنوي نظیر علم و ایمان و ،ظرف پذیرند) اند و جقابل توزین) اند، بملموس
ملکات فاضله اخالقی از قبیل حلم، تواضع، جود، نظر بلندي، مهربانی، شجاعت و 

اند، نه وزن دارند و نه جاي آنها در وجود انسان تنگ ملموساستقامت، نه محسوس و 
توان نتیجه گرفت که بر اساس این می.)37- 38، ص 7، ج 1387مطهري، ("شودمی

، رستگاري عرفانی )روح(سالمت معنوي در لغت به مفهوم امنیت حقیقی، آرامش باطنی 
شود که فرد یا گفته میي اخالقی است و اصطالحا به حالتی و نیل به ملکات فاضله

جامعه از ارتباطی سالم با عالم معنی و حیات حقیقی برخوردار باشند، ارتباطی که بر 
اساس آن، فرد یا جامعه از سطح محسوسات فراتر رفته و با مابعدالطبیعه، انس و الفت 

.یابندمی



9)متافیزیک عشق(بررسی جایگاه سالمت معنوي 

لی تعا"فراتر رفته و به سطح"سالمت معنوي"که فرد یا جامعه از مرحله چنان
"متافیزیک عشق"گردد که اصطالحا به آناي نایل میارتقا یابد، به مرحله"معنوي

متافیزیک عشق، در حقیقت عشق حق تعالی به خویشتن و نیز به مخلوقاتش . گویندمی
.اي است براي عشق عبد به معبود است و زمینه

معنا و مفهوم عشق 
چون بر درختی بپیچد آن را است و آن گیاهی است که "عشقه"عشق مأخوذ از 

همین حالت عشق است که بر هر دلی عارض شود، صاحبش را خشک و . کندخشک می
دادگی، بر این مبنا، عشق به معناي شیفتگی، دل.)826، ص 1334عمید، (زرد کند 

عشق جذبه ": برخی حکماي مسلمان معتقدند). همان(و دوستی مفرط است بستگیدل
صادقی حسن ("ک روح قدسی است به سوي اقلیم حسن و زیباییو الهام الهی و تحری

).1، ص 1388آبادي، 

متافیزیک عشق از منظر تنی چند از متفکران
به معنا و مفهوم عشق در سخنان برخی از متفکران از یونان باستان تا عصر حاضر 

: پردازیمبه آنها میدر زیراشاراتی به عمل آمده است که 

): م.ق427-347(افالطون 
اگر جهان زیبا است و سازنده آن خوب و کامل است، پس ": گویدافالطون می

مجموعه آثار ("سرمشق قرار داده استگمان در ایجاد جهان آنچه را که ابدي است،بی
پس آنچه در آفرینش متجلّی است، از روي حقایق الهی .)1838افالطون، ج سوم، ص 
هم آن که این عالم را به": نویسدلت آفرینش میوي درباره ع. سرمشق گرفته است

اي براي این کار داشته است؟ او خوب بود، خوب همیشه و در هر پیوسته، چه انگیزه
خواست که همه مورد نسبت به همه، از حسد بري است و چون از حسد بري بود می

بینی که همین ما این سخن را از مردان خردمند روشن . چیز تا حد امکان شبیه او باشد
شباهتی که در ) 1839همان، ص ("امر را علت اصلی آفرینش دانسته اند، می پذیریم

تعالی انسان را بر صورت خویش که خدايتجلّی یک معنی است؛ اینعبارت فوق است،
.)11، ص 4ق، ج.ه1403مجلسی، ( "ان اهللا خلق آدم علی صورته":آفریده است
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عشق ": نویسدازي و آسمانی فرق قائل شده و میچنین میان دو عشق مجاو هم
تواند پایدار باشد، زیرا محبوب بقا ندارد، ولی عشقِ آسمانی راجع به روح مجازي نمی

باخته است و دلداده یک روح زیبا در تمام عمر خود با وفا می ماند زیرا به چیزي دل
.)1839، ص 3مجموعه آثار افالطون، ج("1است که ازلی و ابدي است

): م1662- 1623(پاسکال 
واسطه دارد، هاي مستقیم و بیها یا بینشپاسکال معتقد بود که انسان برخی بصیرت

"شناسدواسطه مییعنی چیزهایی مانند؛ مکان، زمان، حرکت، عدد و حقیقت را بی
حس دینی از فهم مستغنی و مستقل "و اظهار داشت که ) 359، ص 1، ج1383حلبی، (

دل دالیلی ": او نوشت). 360حلبی، پیشین، ص ("امش تنها در آن استاست و آر
و بر آن ) 70، ص 1376پترسون و دیگران، (2"شناسدخاص خود دارد و عقل آن را نمی

اند و بدون سبب اینها را ضد یکدیگر نشان بود که صفت عقل را به خطا از عشق برداشته
برخی معتقدند ) 408، ص11مطهري، ج. (اند زیرا عقل و عشق هر دو یک چیز استداده
حلبی، پیشین، (شمار آورد قلبی و عرفان عملی بهگذاران اشراقرا باید از پایهپاسکالکه 
).360ص

):م1632-1677(اسپینوزا 
نظام روحانی و . اصول اساسی مذهب در نظر اسپینوزا، محبت خدا و محبت بشر است

این ": او معتقد است. رسدت عقلی به خدا دارد به اوج میاخالقی وي در مفهومی که از محب
نشده است؛ بنابراین، محبت خدا فی نفسه خوب است، زیرا نهادهمحبت بر هیچ امید پاداشی 
.)270، ص 1، ج1351مایر، ("شویمرویم و جزیی از نامتناهی میبه وسیله آن از حد، برتر می

چیز ازلی و الیتناهی خود موجب خوشی ذهـن          چون عشق به یک    ": اسپینوزا معتقد است  
گردد، پس باید بیش از هر چیزي آن را طلب کرده، با تمام نیرو بـه                و رهایی آن از کلیه آالم می      

.)400، ص 1ج،1383حلبی، ("دنبال آن باشیم

.ل کلی استظاهراً مقصود افالطون از روح زیبا، روح کلی و عق-1
2 - The heart has its reasons, of which reason is ignorant
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):م1859- 1941(هانري برگسون 
کسی است که .سازددر نگاه او خداوند کسی است که خودش را به وضوح آشکار می

.)214، ص 1935برگسون، (سازد هاي برتر را روشن و گرم میبا حضور خود روح

):م1842-1910(ویلیام جیمز 
زمانی که آدمی وحدت ": نویسدویلیام جیمز در توصیف رابطه انسان و جهان می

ي فانی آید و در حالی که خود را موجودیابد، به زانو در میخود را با جهان هستی درمی
خیزد، در حالتی است که خود را با ابدیت متصل داند و با این حالت از سجده برمیمی
دانم که دست خداوند حامی و می": دارداو اظهار می.)79-80، 1370جیمز،(داند می

دانم که کشتی آفرینش اي از روح الهی، برادر من است و مینسخه. نگهبان من است
شعور . نامدمی"شعور کیهانی"وي حالت هاي عرفانی را ) همان. (سکانی جز عشق ندارد

- 2درك و فهم کیهان؛ یعی عالم هستی و نظام کلی جهان - 1از نظر او یعنی؛ کیهانی
و دریافت حس ابدیت و جاودانگی ) ارتباط با عالمی دیگر(ورود آدمی به عالم دیگر 

بر اِعمال اراده خود و آزادي و هدف خداوند را از آفرینش، مشتمل ) 82و 83همان (
مخلوقات باید ": گویدخویشتن و جلوه نمایی عظمت و کبریایی خود می داند و می

شناسایی . استعداد فهم خداوند را داشته و معرفت و محبت به ذات خداوند را درك کنند
ید در آخر همه این حرف ها باها است و باالخرهي زیباییي همهو عشق به خداوند، پایه

.)134همان، ص ("هدف خداوند از این خلقت، عشق و محبت است": گفت

):م 1858-1947( ماکس پالنک 
مذهب، رشته پیوند انسان و " :نویسدپالنک در خصوص نسبت دانش و مذهب می

خداست، و بر خوف حرمت آمیز در قدرتی برین قرار دارد که زندگی بشر به فرمان او و 
هدف اعالي انسان مذهبی این است که خود را با این . اوستسرنوشت ما در دست

این امر براي او یگانه راه احساس خویشتن . قدرت همساز بیند و آن را به خود جلب کند
، ترجمه 1364پالنک، ( ".در پناه از تهدیدهایی است که بر زندگی او بال گسترده اند

تنها راه براي یافتن ":نویسداو در تحلیل خویش از آرامش روح می) 159صابر، ص 
که فرمان برداري از خدا و توکل به قدرت بی ،آرامش روح استمصفا ترین خوشبختی،

بنابر این، مذهب در وجدان فرد، ریشه . چون و نگهداشت او را ارزانی می دارد و بس
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ن بدی". دانددر نهایت، نقش مذهب و دین را وحدت میان معتقدان می.)همان("کندمی
کند که در ماده سازد و ناگزیرشان میسان اعمال مذهبی پیروانش را با هم متحد می

همان، ("رأي شوند و آن را به بیانی در آورند که مقبول همگان باشد ایمان خود هم
).160ص 

عشق در نگاه اسالم
پس از آن در این بخش ابتدا به رویکرد قرآن کریم به واژه عشق و محبت پرداخته و 

.کنیمهمین معنا را در نسبت میان خالق و مخلوق بررسی می
اَشَـد   "عبـارت   ولی در مقوله ارتباط انسان و خـدا        ،در قرآن کریم واژه عشق نیامده است      

آمده و در مقوله ارتباط انسان بـا انـسان از واژه شـغف یعنـی                ) 165بقره،  ) (محبت زیاد -"حباًّ
فی المدینه امرأه العزیز تراود فتاها عـن نفـسه      هو قال نسو  ":استفاده شده است   "عشق"

زن عزیز از غالم خود  ": ها گفتند اي از زن  عده ]مصر[و در شهر    "؛  )30یوسف،("قد شغفها حباً  
شـغاف،  . "محبت او از پرده دل بر عمق قلـبش نفـوذ کـرده اسـت              ! کنددرخواست کامجویی می  

زن را پاره کرده و در جوفش نشسته است و این           غالف قلب است یعنی محبت جوان غالف قلب       
.)48، ص4، ج 1354شی، یقر(اشاره است به حب شدید یا عشق 

: اینک براي تبیین معنا و مفهوم عشق، ناگزیر از بیان مقدماتی به ترتیب زیر خواهیم بود
:علم موجودات

باشـد؛ بـا    آگاهی می ي علم و    یکی از مفاهیمی که بیانگر نسبت خالق و مخلوق است، مقوله          
اي از علـم دارنـد و     این توضیح که هر یک از موجودات به مقدار حظّی که از وجود دارنـد، بهـره                

البته الزمه آن نیست که بگوییم تمامی موجودات از نظر علم با هم برابرند و یا بگـوییم علـم در                     
باید آدمی به علم آنهـا       فهمند و فهمد، آنها می  همه یک نوع است و یا همه آنچه را که انسان می           

).191، ص 7جتا، بیطباطبایی، (شود علم ندارند ببرد و اگر پی نبرد معلوم میپی
اعضاء انسان گفتند همان خدایی که هر موجـودي         ":عالمه طباطبایی با استناد به این آیات      

خـواه یـا   : تآنگاه به آن و به زمین گف"، )21فصلت، (1"را به زبان آورده ما را به زبان درآورد   
اي که هـر کـه   آیا ندیده"و نیز  ،  )11فصلت،  (2"فرمانبردارانه آمدیم : گفتند. ناخواه بیایید 

"اهللا الذي انطق کل شیءقالوا انطقنا"-1
"فقالها و لالرض ائتیا طوعاً اَو کرهاً قالتا أتینا طائعین"-2
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"گوینـد؟ ها و زمین است و نیز پرندگانی که در پروازند خـداي را تـسبیح مـی             در آسمان 
هـیچ موجـودي نیـست مگـر     ": نویسدمی،  )41نور،(1"دانندهمگی دعا و نیایش خود را می      

کند و بـا وجـود خـود احتیـاج و نقـص وجـودي خـود را اظهـار                    ه وجود خود را ادراك می     کاین
. ربی غیر از خداي تعالی نـدارد کند که  که درك می  نماید و هیچ موجودي نیست مگر آن      می

داردپس او پروردگار خود را تسبیح نموده و از داشتن شریک و هر عیبـی منـزه مـی                  
).191همان،(

:تسبیح موجودات
:فرمایدآنجا که می. ومخلوق، تسبیح استیم ناظر به نسبت خالقکی دیگر از مفاهی
هاي هفتگانـه و زمـین و هـر کـس در آنهاسـت او را تـسبیح مـی گوینـد و هـیچ          آسمان "

2"فهمیدگوید، ولی شما تسبیحشان را نمی     که به ستایش او تسبیح می     موجودي نیست مگر این   

). 44اسري،(
کالم محدود به استخدام الفاظ یا اشارات نیست، بلکه ": نویسدیعالمه طباطبایی م

الضمیر است به هر صورتی که انجام گیرد ولو حقیقت کالم فهماندن و کشف از مافی
موجودات آسمانی ": افزایند، و نیز می)188، ص 18طباطبایی، ج("که با زبان نباشداین

کنند و او را از هر ربوبیت او کشف میو زمینی و آسمان و زمین از وحدانیت رب خود و
).189همان، ص ("دارندنقص منزه می
توان چنین برداشت کرد که این عالم فی نفسه جز محض حاجت و این میبر اساس

سراسر تعالی چیز دیگري نیست؛ در ذات، صفات، احوال و بهصرف فقر و فاقه به خداي
گویاست که از وجود محتاج الیه خبر وجودش محتاج خداست و همین احتیاج، زبانی

تن و تسبیح خدا یعنی هر نستسبیح یعنی منزه دا"لذا از دید عالمه طباطبایی، . دهدمی
تعالی است، از چیزي را که مستلزم نقص و حاجت و ناسازگاري با ساحت کمال خداي

).297، ص 37طباطبایی، ج"3ساحت او نفی کنی

"تسبیحهالم تر ان اهللا یسبح له من فی السموات و االرض و الطیر صافات کل قد علم صالته و"-1
"تسبح له السموات السبع و االرض و من فیهنّ وان من شیءٍ الّا یسبح بحمده و لکن التفقهون تسبیحهم "-2
کـاپرا  . نامـد مـی "رقـص انـرژي  "در کتاب خـود حرکـت الکترونهـا را در اتـم     ) Kenneth Ford(کنث فورد -3

)Capra ( در کتاب خود)The Tao of Physics (تی نقل مـی پس از ذکر اینکنـد  مطلب از یک کاهن تب
در قـرآن نیـز   . کننـد از اتمها هستند که با رقص و حرکات خود تولید اصـوات و آواز مـی    انبوهیکه تمام اشیاء    
گویند از تسبیح استفاده شده که مفهوم شـناوري هـم در آن   که همه ذرات جهان ذکر خدا را می   براي بیان این  

، 1388شـرفی،  (باشـند  سی آمده که همه ذرات عالم در حال رقص و نشاط مـی            در ادبیات عرفانی و فار    . هست
)144ص 
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:محبت متقابل خالق و مخلوق
کند، عشق و محبت هاي دیگري که نسبت خالق و مخلوق را ترسیم میمؤلفهاز
خداي . ي عارف و معروف و محب و محبوب استي انسان با خدا رابطهرابطه. است

تعالی هیچ موجودي را بدون معرفت و محبت خلق نکرده است؛ ایمان، تنها درك عقلی 
: یه زیر مؤید این معنا استآ. نیست، بلکه آمیزه اي از درك عقلی و عشق است

). 7حجرات، ("1هاي شما آراستولیکن خدا ایمان را محبوب شما کرد و آن را در دل"
مندي شدید الهی و معنوي است، هرچند از این آیه داللت دارد که ایمان نوعی عالقه

از آیا حب و بغض": پرسیدند) ع(گیرد، لذا از امام صادقاستدالالت عقلی نیز ریشه می
آیا ایمان چیزي جز ""هل االیمان الّا الحب و البغض": حضرت فرمودند"ایمان است؟

). 163، ص2ج،1383و قرائتی،5، حدیث 2ق، ج1378کلینی، ("حب و بغض است؟
براساس معرفتدر اینجا درك و فهم عقلی در کنار عشق و محبت قرار می گیرد، یعنی 

براساس محبتو ) 7- 8شمس، ("فجورها و تقویهاو نفس و ما سویها فالهمها "آیه 
"حبب الیکم االیمان و زینه فی قلوبکم و کرّه الیکم الکفر و الفسوق و العصیان"ي آیه

براین اساس. رسانندیمان یاري می، یکدیگر را بر نیل آدمی به مقام ا)7حجرات،(
ار داده و در دل هاي او قرمحبوبخانه وجود انسان را در نهاندینخدا ": توان گفتمی

است، مبدأ انشاي دین و نیز پیک زیور انسانو محبوبدین، اگر . زینت داده است
خدا و دین براي دین و مقررات و قوانین دین همگی محبوب انسان است؛ به بیان دیگر 

کند پذیري را محبت تأمین میآشنایی را معرفت و دل. پذیر استانسان آشنا و دل
"انی ال احب االفلین": و با استناد به آیه شریفه) 67- 68، ص 1382ی، جوادي آمل(
توان نتیجه گرفت که می"من زوال پذیران را دوست ندارم]ابراهیم گفت[") 76انعام، (

.معبود باید محبوب باشد
توان گفت محبوب خدا واقع و در مقام مقایسه محبت خالق و مخلوق به یکدیگر می

تري نسبت به محبوب انسان شدنِ خدا، برخوردار است، زیرا در قرآن شدن از ارزش واال

"ولکن اهللا حبب الیکم االیمان و زینه فی قلوبکم"-1
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آورد که دوستشان دارد و دوستش خدا به زودي جمعیتی را به عرصه می": فرموده است
.)54مائده، ("1دارندمی

شود که محبوب خدا شدن از نوعی ارجحیت برخوردار ي مذکور مالحظه میدر آیه
]و قواي[لشکریان ": با استناد به آیه. جنود الهی استاست، زیرا کل نظام آفرینش 

لذا اگر خداوند نسبت به انسانی محبت ). 7فتح، ("2ها و زمین از آنِ خداستآسمان
چون همه اینها تابع اراده الهی است و ،ورزدداشت، سراسر هستی نسبت به او مهر می

ر کرد، کل نظام محب او اگر اراده الهی به صورت محبت نسبت به انسان کاملی ظهو
کند که داللت بر محبت مطلق خداوند می"یحبهم"تعبیر . طلبدخواهد بود و او را می

، ص 5، ج1372جوادي آملی، (به ذات انسان کامل تعلق گرفته است نه به وصف او 
نیز در توضیح سرّ تقدم و برتري محبت خدا به انسان این نکته قابل ذکر است که اگر ؛ )174

این مطلب درخصوص . شدندداري خدا موفق نمیداوند آنها را دوست نداشت آنها به دوستخ
تردید خدا توبه پذیر مهربان آنگاه خدا به آنها بازگشت تا توبه کنند، بی": توبه نیز صادق است

، 1طباطبایی، بی تا، ج(ي عبد محتاج به دو توبه از خداست ، یعنی توبه)118/ توبه("3است
.)25ص 

:رضایت متقابل خالق و مخلوق
هاي قرآن کریم، در آموزه. از نسبتهاي دیگر میان انسان و خدا، رضایت متقابل است

رضایت الهی از عمل آدمی نظیر رضایت . شودانسان و عمل او مشمول رضایت الهی می
: آیهو رضایت الهی از خود انسان نظیر ) 18فتح، ) (ص(از بیعت مؤمنان با پیامبر اسالم 

سرّ برتري ) 119مائده، (4"هم خدا از آنها خشنود است و هم آنها از خدا خشنودند"
رضایت از خود انسان نسبت به رضایت از اعمال او آن است که چه بسا دشمن انسان 

کند، در حالی که خود او محبوب انسان نیست، رضایت خداوند از کاري پسندیده می
توبه، (و ) 7زمر، (مامی مراتب کفر و فسق دوري کند انسان زمانی است که انسان از ت

ي جلب رضایت توان گفت الزمهبراین اساس می). 269، ص 6تا، جطباطبایی، بی) (96
. الهی التزام حسن فعلی با حسن فاعلی است

"فسوف یاتی اهللا بقوم یحبهم و یحبونه"-1
"وهللا جنود السموات و االرض"-2
"ثم تاب علیهم لیتوبوا ان اهللا هو التواب الرحیم"-3
"رضی اهللا عنهم و رضوا عنه"-4
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استنتاج
:توان چنین نتیجه گرفتبر اساس مطالب مذکور می

ت؛ با این توضیح که اوالً وجود هر موجودي داراي خودآگاهی و خداآگاهی اس-1
.کند که ربی غیر از خداي تعالی نداردکند و در ثانی درك میخود را ادراك می

و در پرتو دانستههر موجودي با تسبیح پروردگار خود او را از هر نقص منزه -2
اي که بر خلقتش رسد و به هدف و نتیجهتسبیح او به کمال وجودي خود می

این هدف، درحقیقت نیل به مقتضیات وجودي از . شودیمترتب است نائل م
توان باشد که به عبارت دیگر آن را میقبیل نشو و کمال و فعالیت و حرکت می

.هدایت تکوینی نامید
توان ي میان خالق و مخلوق، به محبت متقابل میان آن دو میدر تبیین رابطه-3

اوالً انسان محبوب خدا اشاره کرد که در این میان، ارجحیت با این است که 
باشد و در ثانی خداوند محبوب انسان واقع شود و شدت محبت آدمی به خدا 

. یابددر مفهوم عشق الهی تجلی می
ي میان خالق و مخلوق را در رضایت متقابل میان آن ي دیگري از رابطهجلوه-4

بر مقدم،در این زمینه نیز رضایت الهی از انسان. توان مالحظه نموددو می
.رضایت انسان از باري تعالی آمده است

متافیزیک عشق از منظر اندیشمندان مسلمان

.):ق.هاي چهارم و پنجم هسده(اخوان الصفادیدگاه
باشد، معتقدند که عالم هم این گروه که هویت آنان مورد اختالف میان محققان می

ه باید آن را شکست و مظهر جمال و کمال الهی است و هم قفس روح انسانی؛ قفسی ک
آنان معتقدند که عالم . اي که باید از آن گذشت تا به عالم مجردات واصل شدمرحله

کبیر بار دیگر در وجود انسان که عالم صغیر است، به صورت اجمال جمع شده است؛ لذا 
آنچه در عالم کبیر موجود است، در درون عالم صغیر یا "، "االنسان رمز الوجود": اندگفته

ي جاذبه میان خالق و جهان است و قوهعشق،. "انسان نیز به صورت اجمال نهفته است
، و بر )المعشوق االولان اهللا هو(است مراد عالم خلقتاولین معشوق و تنهالذا خداوند

است و نتیجه همین اساس، نیروي شوق و عشق، علت اصلی پیدایش موجودات جهان
جهان چون نسبت کالم به متکلّم و نور به چراغ گیرند که نسبت خداي تعالی بهمی

).90، ص 1359نصر، ( است 
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):ق.ه370- 428(دیدگاه ابن سینا 
رساله (بخش قابل توجهی از عقاید ابن سینا درخصوص جهان و انسان در رسائل 

انسان، عالم صغیر که؛آمده است و نظرات عمده وي در این زمینه عبارتند از این) عشق
روح انسان . ي سلسله مراتب وجود جهانی و نقطه بازگشت به مبدأ استمرحلهو آخرین

اي است در این عالم ظلمت که موطن اصلی خود را فراموش کرده و در گم گشته
. ق1372ابن سینا، (گاه اصلی خود را به یاد آورد سرگردانی است، باید بار دیگر منزل

دمی انسان و جهان نوعی انطباق هم، او معتقد است که)40- 41راهنماي حکمت، ص 
نصر، (دمی بین آن دو است بین انسان و جهان و مبتنی بر هماهنگی درونی و هم

این رابطه درونی که از دید اکثریت : نویسد، و در تبیین این رابطه می)400، ص 1359
در . شودبه مقام تجرّد بهتر آشکار میمردم پنهان است، با تکامل و تزکیه نفس و ارتقاء

دمی رسد و انجام احکام عبادي، هممورد انبیاء و اولیاء این رابطه به نهایت وضوح می
همان، (کند تر و انسان را براي کسب فیوضات عالم باال آماده میانسان و جهان را قوي

مبتنی بر چنین دیدگاهی، عبادت و نیایش، عالم خارج را در درون وجود ). 401ص 
. گرداندمیته و ظاهر را به باطن بازانسان منعکس ساخ

هاي روح آدمی و نسبت و نوع رابطه آن با جهان، نظرات عمده وي درخصوص ویژگی
:عبارتند از

. گذاردروح انسان تا حدي که بتواند خود را منزه و مجرد سازد، بر عالم خارج اثر می
است، لذا قدرتی در ولی چون روح اکثر مردم ضعیف بوده و اثر آن محدود به بدن آنه

توانند توسط نیروي وهم بر روي در حالی که برخی نفوس می. خارج از بدن ندارند
همین . کنندفرمایی میتر اثر گذاشته و برخی حتی بر عالم عناصر حکمنفوس ضعیف

فعل نفس انسانی، منشأ کرامات و معجزات و حوادث خارق العاده است و همه خوارق 
تواند گیرد که میبراي کسب فیض نیروهاي آسمانی سرچشمه میعادات از نیروي نفس

تواند نظم جهان را برهم زند، جریان عادي طبیعت را دگرگون کند ولی اراده انسان نمی
به عنوان مثال اگر روح پاك . تواند مطابق نوامیس کلی خلقت عمل کندبلکه فقط می

.دهددعا را پاسخ میانسانی براي باران دعا کند، نفس کلی است که این 
آنان . اند که به عالم ملکوتی متصل استاز این دیدگاه، پیامبران داراي نفس قدسی

از طریق نفس قدسی متصل به عالم ملکوت، بدون کتاب و معلم، علم به اشیاء حاصل 
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توانند بر هیوالي عالم اثر گذاشته و ي خدا در جهان میآنها به عنوان خلیفه. کنندمی
.داشته باشندکرامات

این رابطه بر پایه عشقی که در ": گویددمی انسان و جهان میاو بار دیگر درباره هم
: و درخصوص پروردگار معتقد است"هاي عالم ساري است، نهاده شده استشریان

خداي تعالی خود هم عشق است و هم عاشق و هم معشوق و بنابراین آغاز و انجام "
خدا به مخلوقات دارد در تمام مراتب هستی جریان دارد و در عشقی که . باشدجهان می
."کنداي به نحوي تجلی میهر مرتبه

ي جنبه وجودي خود ممکنات به واسطه": کندچنین اظهار میي عشقوي در زمینه
اند و بر حسب فطرت از شرور و نقصان که همیشه شائق به کماالت و مشتاق به خیرات

هیوالست، متنفرند و همین اشتیاق ذاتی که سبب تعالی وجود ي جنبه ماهیت و الزمه
از نظر او کمال هر ) 4-5، ص 1318ابن سینا، ("آن است، ما آن را عشق می گوییم

حتی در موجودات غیر زنده این . گیردموجود از عشق درون آن موجود سرچشمه می
ق حتی در مورد عش. اي الهی استعشق درونی هر موجود، ودیعه. شودعشق دیده می

دمی هم. یابدبراي صورت و سعی هر موجودي براي کمال بیشتر معنا میکشش ماده
. انسان و جهان مظهر عشق خداوند براي کمال ذاتی خود و نیز براي سراي خلقت است

کند و جلوه تهذیب یافته انسان را آنچه موجودات را به طبیعت و به یکدیگر نزدیک می
اي از عشق خداوند به ذات خود و عالقه او به کشاند، نشانهمیبه سوي عالم مجردات

). 403، ص 1359نصر، (عالم است عشقی که علت خلقت این. که شناخته شود، استاین

):ق.ه549-587(دیدگاه سهروردي 
ي اشراق نیز درخصوص عشق و نسبت شیخ شهاب الدین سهروردي، مؤسس فلسفه

هاي وصول به کمال از راه. را در آثارش بیان نموده استانسان و کمال دیدگاه خویش 
:نظر وي عبارتند از

)که وطن اصلی او، عالم ربوبی استدرك این(عرفان به غربت خود درجهان .1
)زدودن شهوات و تعلقات مادي(رهایی از عالئق .2
)تبعیت از دستورات الهی و تبعیت از قرآن(رعایت شرع .3
)اسرار وجود، نظام عالم، آسمان و زمینتفکر در عالم ملکوت و (فکر.4
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وصول به حسن و کمال، جز به عشق ممکن نشود و عشق است که طالب : عشق.5
محبت چون به غایت رسد، آن را عشق خوانند، پس تا . رساندرا به مطلوب می

اصل محبت پدید نیاید، عشق حاصل نشود و محبت و عداوت نیز فرع بر معرفت 
دو پله عالم عشق که باالترین عوالم است، باید ازپس براي رسیدن به. است

، تصحیح کربن، 1372سهروردي، (نردبان عشق، یعنی معرفت و محبت گذر کرد 
).252، ص 2ج

:دیدگاه مالصدرا
در منظر حکمت متعالیه، متافیزیک عشق از احکام وجود است و مانند مباحث دیگر 

عشق در نظر مالصدرا به . د بنا شده استبر قاعده اصالت وجود و تدرج وجواین مکتب،
عشق طبیعی مقتضاي غرائز طبیعی . شودتقسیم می) طبیعی و متعالی(دو دسته عمده 

و براساس نوعی تناسب میان عاشق و معشوق شکل می گیرد و عشق متعالی مبتنی بر 
.شوداصول فلسفی و عرفانی است و از مسائل فلسفه و متافیزیک شمرده می

اي دیگر از فالسفه همان وجود است؛ زیرا بایی از این منظر و منظر عدهخیر و زی
شود و کمال دیده نمی) که همه یک معنا را دارند(هرجا وجود باشد، عدم و نقص و شر 

خیر و کمال و جمال اموري وجودي هستند که مطلوب . کندو خیر خودنمایی می
.)1اسالمی صدرا، صرسانی بنیادحکمتمالصدرا و متافیزیک عشق، پایگاه اطالع(انسانند

است و در یک ) یعنی همان کمال و خیر(در نگاه مالصدرا، جمال همان فقدان عیب 
هرجا وجود باشد، . آفریندوجود عشق می. شوندکلمه همه اینها در وجود خالصه می

ي موجودات از هرگونه هدف و کمالی خداي تعالی در آفرینش همه. عشق هم هست
و مقرر کرده و در غریزه و ذات او انگیزه و شوقی براي رسیدن به آن درجه کمال تعیین

این انگیزه ذاتی است . گذاریمکه پایان خط وجود اوست، گذاشته که نام آن را عشق می
آورد و همین حرکت است که اگر به نهایت طبیعی خود که در او حرکت به وجود می

بنابراین به نظر . رساندبیعی خود از آفرینش میبرسد آن موجود را به کمال و هدف ط
مالصدرا، عشق با این مقدمه مخصوص انسان نیست و همه چیز را باید داراي عشق 

هاي جهان هستی ي کیفیت عشق پدیده؛ ولی در زمینه)2ص همان،(غریزي دانست 
ز اند که شرافت عشق به شرافت معشوق است و نوع معشوق نفوس نیگفته: نویسدمی

از معشوق هم شرافت عشق بنابراین،. بستگی به درجه وجودي و شرافت آن نفوس دارد
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صدرالدین شیرازي،("توان شناخت و هم درجه شرافت و مرتبه وجودي عاشق رارا می
تر نفوس هرچه شریف": و در خصوص مراتب عشق نیز معتقد است). 174، ص 7جتا،بی

"فاتر، زیباتر و ارزشمندتر استتر، باصاي آنها لطیفهها و رغبتتر باشند، دوستیو عالی
). 8، ص 1388صادقی حسن آبادي، (

دو نکته اساسی از دیدگاه مالصدرا
: کندحکیم صدرالمتالهین از مطالب مذکور نکات زیر را استنتاج می

اول آنکه عشق حتی بدون شوق و نیاز طبیعی هم وجود دارد؛ آنجا که کمال حقیقی 
باشد، زیرا وجود عین زیبایی است و وجود مطلق، ) واجب الوجود(د مطلق یعنی وجو

جمال مطلق است و چون بین عشق و جمال یعنی در وجود ناب و مطلق، رابطه و 
ورزد و باالتر آنکه عشق او به نسبتی مستقیم هست، پس واجب الوجود به خود عشق می

.معشوق استهاي دیگر است و او هم عاشق و همخود منشأ همه عشق
دوم آنکه مخلوق و معلول این وجود ناب هم به نسبت وجود و کمالی، که از آن منبع 
دریافت کرده معشوق اوست، از اینجاست که خداي تعالی همه مخلوقات خود را براساس 

.یک قاعده عمومی دوست دارد
ال بنابر آنچه گفته شد، وجود منشأ کمال و جمال است و سرچشمه این جمال و کم

:باشد، از این روخود واجب الوجود است و عشق الزمه این کمال و جمال می
.واجب الوجود نیز عاشق خود است، زیرا بیشتر از همه به جمال خود آگاه است.1
ي موجودات که محدودیت و نقص ذاتی در وجود دارند، به انگیزه وصول به همه.2

هاي بشر و ه کمال جوییورزند و همکمال، ندانسته به واجب الوجود عشق می
شود و عشق به هر چیز هاي او به همین انگیزه خداجویی مربوط میافزون طلبی

.باشد، نهایتش واجب الوجود و وجود ناب است
هاست، همه چیز و همه کس را دوست دارد و ي هستیوجود ناب که علت همه.3

والت و مخلوقات ورزد و عشقِ علت به معلول، بیشتر از عشقِ معلبه آنان عشق می
.به خودشان است

عشق و بین وجود،: گویدهاي مهم متافیزیک مالصدرا آن است که مییکی از ویژگی
رابطه اي مستقیم وجود دارد، زیرا وجود در نظر او مساوي است با ) زنده بودن(حیات 
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تر و ي وجودي در چیزي بیشتر باشد، حیات او قويهرچه درجه. حیات و علم و قدرت
درت او نیز بیشتر است، بنابراین همه موجودات حتی جمادات داراي نوعی حیات ق

.صامت هستند
چون همه چیز داراي حیات و شعور و آگاهی است، ناگزیر داراي انگیزه و شوق به 

عشق مانند زنجیري همه چیز را به هم . کمال است، یعنی عشق در او انباشته شده است
اند و طبیعت یعنی جهان ماده، عاشق نفس مدبر طبیعتاجسام عاشق . مرتبط می سازد

خود است و نفس عاشق عقالنیت است که کمال اوست و عقول و نفوس و طبایع و ذرات 
همه عاشق و شیداي واجب الوجود و وجود ناب هستند که کمال مطلق و غایت و نهایت 

ین جاري و ساري سیر و سیالن همه اشیاء است و همین عشق متقابالً از باال به پای
است، زیرا گفته شد که هر علت، عاشق آثار وجود خود، یعنی معلوالت و مخلوقات خود 

.است
بنابر این نظریه متافیزیکی، سراسر جهان را عشق فراگرفته و هر جا وجود و حیات و 

زند و همین دیدگاه است که به زندگی انسان معنی و زیبایی باشد، عشق نیز موج می
اي از عشق آغشته د و روح عرفان اسالمی و مکتب مالصدرا با خمیرمایهدهلذت می

.است

گیريبندي و نتیجهجمع
:شود، عبارتند ازنکاتی که از مباحث فوق استنتاج می

جهان، آدمی را در غلبه بر تنهایی و غربت در عالم دمی انسان واعتقاد به هم-1
.نشیندغربت میدهد و احساس وحدت به جاي احساس هستی یاري می

بودنباور به این واقعیت که عشق در همه شریانهاي عالم، ساري است، با معنا-2
شود و آدمی براحساس پوچی و درون تهی شدن خویشتن زندگی را موجب می

.فائق می گردد

انگیزد تا استحقاق و قابلیت احساس معشوقِ الهی بودن براي آدمی، او را برمی-3
بیند و این امر موجب نوعی مراقبه دائمی و در نتیجه رشد الزم را در خود تدارك 

.شودو تعالی می
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احساسِ عشق به خدا، به منزله نقطه اتکاء اساسی انسان در جهان متالطم و -4
شود تا انجامد، بلکه موجب میناپایدار نه تنها به آرامش و امنیت خاطر وي می

ظلّ محبت و عشق الهی قرار ها نیز در همه مهر و محبت هاي موجود میان انسان
چنان استوار و گرفته و در صورت فقدان و یا غیبت هر یک از آنها، انسان هم

.اي برخوردار باشدپایدار از حیات مستمر و بالنده

ي توجه دائم و عمیق روح وي به عالم باال تمرکز آدمی بر عشق الهی به منزله-5
در چنین . و بدن باقی نمی ماندبوده و در این صورت مجال توجه چندانی به تن 

خیزد، زیرا در مباحث پیشین معلوم شد شرایطی احساس درد و رنج از میان برمی
که روح قوي و متعالی از حد و مرز توجه به بدن فراتر رفته و در روح هاي دیگر 

ماند و هاي حقیر و مادي باقی نمیکند، لذا بدین ترتیب دلیلی براي رنجنفوذ می
رسد که حضور آنها بر شور و شوق هاي واالي انسانی فرا میظهور دغدغههنگامه 

.شوداي براي رشد و تعالی محسوب میو زمینهافزودهو پویایی آدمی 

متافیزیک عشق در تعلیم و تربیت
با استناد به مطالب پیشین برخی از آثار متافیزیک عشق در تعلیم و تربیت بر 

:شودشمرده می
ساس بامعنا بودن زندگی در پرتو محبت متقابل خالق و مخلوق، رفع اح؛معنویت- 1

). 331، ص 6، ج1362محمدي ري شهري، (شودحجب و یاد خالق از مخلوق می
بی معنایی و روزمرگیمعنویت 

احساس وجود پایگاه محکمی در نظام هستی براساس رابطه عشق متقابل ؛امنیت-2
آیه زیر نیز مؤید این . شودامنیت خاطر آدمی را موجب میمخلوق، خالق و 
:معناست

ربایند یا هر کس به خدا شرك آورد، بدان ماند که از آسمان افتاده و مرغان او را می"
). 31حج، ("1کنداي دور پرتاب میتندباد او را به نقطه

تزلزلامنیت 

"و من یشرك باهللا فکانّما خرّ من السماء فتخطفه الطیر"-1
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بت متقابل میان خالق و مخلوق، آدمی را به تبعیت از پیامبر درك مح؛تبعیت- 3
بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروي کنید تا خدا نیز ". خواندفرا می) ص(اسالم

])ص(از پیامبر اسالم[؛ در این صورت، تبعیت )31آل عمران، ("...1دوستتان بدارد
. 2شودبه نفی منیت منجر می

منیتتبعیت 
، احساس )4حدید، ("3او با شماست، هر جا که باشید": با استناد به آیه؛معیت-4

.زدایدبا خدا بودن، احساس غربت را از روح آدمی می
غربت، تنهایی و بی کسیمعیت 

، از حیث )60غافر، ("4ابخوانید مرا تا اجابت کنم شما ر": با استناد به آیه؛ اجابت- 5
شود و این امر او را به اجابت الهی، نوعی اطمینان خاطر براي آدمی حاصل می

اعتنایی دهد و در برابر رهاکردن آدمی به حال خود و بیجاذبه محبت الهی سوق می
اگر دعا و عبادت شما نباشد، پروردگارم به شما بهایی ! بگو": به او با استناد به آیه

)77فرقان، (5"ددهنمی
]الهی[بی اعتنایی ]الهی[اجابت 

و ما به او از رگ گردن ": هاي قرآن نظیر آیهبراساس برخی آموزه؛ قرب- 6
.شود، باور قرب مکانتی براي آدمی حاصل می)16ق،("6نزدیکتریم

بعد مکانتی قرب مکانتی
شود، منزلت واال نزد خدا که ذیالً مالحظه می) ص(براساس حدیث نبوي؛منزلت-7

": خداوند فرموده است: فرمود) ص(پیامبر اسالم«. شوددر پرتو عبادات حاصل می
درستی که او با شود و بهتر از واجبات به من نزدیک نمیبنده من به چیزي محبوب

شود که او را دوست بدارم، پس ه من نزدیک میآن اندازه ب) عبادات مستحبی(نوافل 
شوم که با آن بشنود، چشم او می شوم که زمانی که او را دوست بدارم، گوش او می

"قل ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی یحببکم اهللا و یغفر لکم ذنوبکم"-1
)منیت به معناي خودمحوري است و لذا منافی با حب ذات در شکل و اندازه معتدل و منطقی آن است(-2
"عکم اینما کنتمهو م"-3
"ادعونی استجب لکم"-4
“قل ما یعبا بکم ربی لوال دعاؤکم” -5
"و نحن اقرب الیه من حبل الورید"-6
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. شوم که با آن بگیردشوم تا با آن سخن بگوید و دست او میبا آن ببیند، زبان او می
محمدي ري (»"1پس اگر مرا بخواند او را اجابت کنم و اگر بخواهد به او عطا کنم

). 110، ص8، ج1362شهري، 
مذلّتمنزلت 

از لوازم دوستی و محبت خدا، یاري کردن دین الهی و پیامبران بزرگوار ؛اعانت-8
. است

).7محمد، ("2داردکند و گام هایتان را استوار میاگر خدا را یاري کنید، یاریتان می"
به خود وانهادگی اعانت

در سایه ترجیح محبت الهی بر محبت به خویشتن ]از مردم[استغناء ؛کفایت-9
هر کس محبت خدا را بر محبت خویشتن ترجیح دهد، خداي ". شودحاصل می

). 213، ص2، ج1362محمدي ري شهري، ("3کندتعالی او را از مردم کفایت می
]به مردم[وابستگی ]از مردم[کفایت

) 28آل عمران، ("4دهمه موجودات به سمت حقّن":با استناد به آیه؛ صیرورت- 10
توان نتیجه گرفت که به سوي حق بودن و مهر و عشق متقابل میان خود و حق می

انجامدحاصلی میداشتن، به نفی رکود و بی
)هدف گریزي(حاصلی رکود و بی)هدف گرایی(صیرورت 

که در این . حاصل محبت و عشق به خدا، خودجوشی و خودانگیزي آدمی است-11
صورت او خدا را نه به لحاظ ترس از عذاب و نه شوق به بهشت، بلکه با انگیزه عشق 

.ستایدمیبه خدا
تبشیرتحبیب تخویف تحبیب 

مما افترضـت علیـه و انّـه لیتقـرب الـی      ما تقرّب الی عبد بشیء احب الی": قال اهللا عزوجل) ص(قال رسول اهللا  -1
کنت سمعه الذي یسمع به و بصره الذي یبصر به و لـسانه الـذي ینطـق بـه و                    باالنوافل حتی اُحبه، فاذا احببته      

"یده التی یبطش بها، ان دعانی اجبته و ان سألتنی اعطیته
"ان تنصراهللا ینصرکم و یثبت اقدامکم"-2
"من آثر محبه اهللا علی محبه نفسه، کفاه اهللا مونه الناس"-3
"الی اهللا المصیر"-4
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معرفت و محبت به خدا، بر اندیشه و انگیزه آدمی موجب درك نسبت آدمی تأثیر-12
شده و در تکوین هویت او نقش ) انفسی(و جهان درونی ) آفاقی(با جهان هستی 

. کندآفرینی می
اندیشه معرفت الهی

زمینه ساز تکوین هویت
انگیزه محبت الهی

هویت سیالهویت پایدار 
ام به من، بر او هنگامی که اشتغال بنده: فرمایدخداي تعالی می؛شهود ملکوت-13

دهم، پس هنگامی غالب شود، منتهاي آرزو و لذت او را در ذکر و یاد خودم قرار می
شوم، و من عاشقش میو عاشق منکه غایت آرزو و لذتش را در یاد خود قرار دادم، ا

دارم و او را در چنین پس هنگامی که چنین شد، حجاب میان خود و او را برمی
کنم کنند او را فراموش نمیدهم و هنگامی که مردم او را فراموش میحالتی قرار می

).331، ص6، ج1362محمدي ري شهري، (
در مشاهده ملکتوقّفتحقق مشاهده ملکوت

؛ یکی از بزرگترین موانع در تکامل معنوي و فکري انسان کثرت هموم و هم واحد-14
در . هاي الهی استها و گرایشهاي اوست لذا هم واحد یکی از نعمتپراکندگی انگیزه

"اللهم اجعل همنا هماً واحداً": آمده است) ص(بعضی ادعیه از زبان رسول اکرم
لوال تکثیر فی کالمکم و تمریج فی ": فرمودند) 8، ص 1388سن ابادي، صادقی ح(

لذا عشق که در واقع همان اشتیاق و میل "قلوبکم لرأیتم مااري و لسمعتم ما اسمع
شدید عاشق به اتحاد با معشوق است، وجود و خیال متکثر آدمی را معطوف به 

.کندامري واحد می
کثرتوحدت 
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پیشنهادها و راهکارها
تربیت، اجماالً پیشنهادهاي وعشق در قلمرو تعلیمهاي کاربست متافیزیکشیوهبارةدر

:شودزیر ارائه می
اي که در هاي هشتگانهگروه؛ ]در قرآن کریم[هاي محبوب الهی معرفی چهره-1

هاي زیر معرفی هاي الهی یاد شده در سورهقرآن از آنها به عنوان محبوب
توبه، ) (42مائده، ()159، 146آل عمران، ()222، 222، 165بقره، : (انددهش

) 64صف،) (108
هاي بندي ویژگیتأکید بر استنتاج و جمع(الهی شناسی در جذب محبتضابطه-2

)مشترك به عنوان معیارشناسی
هاي محبوب الهی با چه آثار و به عبارت دیگر، چهره(تبیین آثار محبت الهی -3

)شوندیی مواجه میپیامدها
، چه "االشیاء باضدادهاتعرف"براساس قاعده (هاي منفور الهیمعرفی چهره-4

برخی از این موارد در قرآن ) کندالهی خارج میهایی آدمی را از دایره محبتویژگی
) 140، 57، 32آل عمران، ) (190بقره، (:کریم به این ترتیب ذکر شده است

…و ) 141انعام، ) (107نساء، (
بررسی تطبیقی آثار عشق الهی و عشق طبیعی در ابعاد فردي و اجتماعی -5
جاذبه و "هاي معرفت دینی با محوریت ضابطه شناسی توسعه و ترویج گفتمان- 6

"دافعه الهی
"نسبت انسان و خدا"هاي بنیادین با محوریت پاسخ به پرسش-7
تبیین نسبت میان محبت الهی و بالندگی آدمی-8
عشق به تأثیرنظیر بررسی (ن محبت الهی و مدیریت هیجانی تبیین نسبت میا-9

)خدا در کاهش و رفع اضطراب
پذیري جهان و جمال جهان آفرینتبیین نسبت میان دل-10
بررسی ارتباط طولی سپاس نعمت و سپاس منعم-11
بررسی ارتباط طولی محبت به والدین و محبت به خدا-12
بررسی ارتباط طولی شکر الهی و شکر والدین-13
هاي الهی هاي متنوع نعمتدآوري عرصهیا-14
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منابع
، ترجمه ضیاء الدین دري، راهنماي حکمت؛ )ق.ه1372(ابن سینا، حسین بن عبداله .1

.چاپخانه حیدري: تهران
: ، ترجمه لطفی و کاویانی، ج سوم، تهرانمجموعه آثار افالطون؛ )1357(افالطون .2

.شرکت انتشارات خوارزمی
: ، ترجمه حسن حبیبی، تهرانسرچشمه اخالق و مذهبدو؛ )1935(برگسون، هانري .3

.بنگاه ترجمه و نشر کتاب
.متافیزیک عشقپایگاه اطالع رسانی بنیاد حکمت اسالمی صدرا، .4
، )درآمدي به فلسفه دین(عقل و اعتقاد دینی؛ )1376(پترسون، مایکل و دیگران .5

.انتشارات طرح نو: ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، تهران
، ترجمه مرتضی صابر، تهران، تصویر جهان در فیزیک جدید؛ )1364(پالنک، ماکس .6

.شرکت انتشارات خوارزمی
.مرکز نشر اسراء: ، قمانتظار بشر از دین؛ )1382(جوادي آملی، عبدهللا .7
مرکز نشر فرهنگی : ، تهران5، جتفسیر موضوعی قرآن؛ )1372(جوادي آملی، عبداهللا.8

.اسراء
انتشارات و : ، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهرانپراگماتیسم؛ )1370(جیمز، ویلیام.9

.آموزش انقالب اسالمی
.نشر قطره: ، ج اول، تهرانتاریخ سیر فلسفه در اروپا؛ )1383(حلبی، علی اصغر.10
: تهران)با رویکرد تطبیقی(فلسفه تربیتی اسالم ؛ )1388(شرفی، محمدرضا .11

.انتشارات منادي تربیت
، پایگاه اطالع نگاهی به عشق در حکمت متعالیه؛ )1388(محمد آبادي،صادقی حسن .12

.رسانی بنیاد حکمت اسالمی صدرا
منشورات : ، قم7، ج االسفارالعقلیه االربعه؛ )تابی(صدرالدین شیرازي، محمدبن ابراهیم.13

.مصطفوي
، جلد اول، ترجمه ناصر تفسیرالمیزانترجمه ؛ )تابی(محمدحسین طباطبایی، سید .14

.مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم: کارم شیرازي، قمم
جلد ششم، ترجمه محمدباقر ترجمه تفسیرالمیزان، ؛ )تابی(طباطبایی، سید محمدحسین.15

.مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم: موسوي همدانی، قم
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.، تهران، انتشارات امیرکبیرفرهنگ عمید؛ )1364(عمید، حسن .16
.مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن: تهران، جلد دوم،تفسیر نور؛ )1383(قرائتی، محسن .17
، ترجمه سید هاشم رسولی، جلد دوم، اصول کافی؛ )ق1378(کلینی، محمدبن یعقوب .18

.انتشارات اسالمیه: تهران
: ، تهران1، ترجمه علی اصغر فیاض، جتاریخ فلسفه تربیتی؛ )1351(مایر، فردریک .19
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) گیري مذهبی درونی و بیرونیجهت(اري ۀ دیندبررسی رابط
هوش هیجانیو

1مریم اشکان

2دکتر رسول کرد نوقابی

چکیده
گیـري مـذهبی   شـامل جهـت  (هاي اصلی دینداري هدف این مطالعه بررسی رابطه بین مؤلفه     

گیـري مـذهبی و   بـراي دینـداري دو مؤلفـه جهـت       . و عناصر هوش هیجـانی بـود      ) درونی و بیرونی  
مذهبی و براي هوش هیجانی عناصر درك، فهمیدن، تنظـیم هیجانـات و همـدلی مـورد                  رفتارهاي

هاي این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه بوعلی سیناي همدان بودنـد           آزمودنی. مطالعه قرار گرفت  
ابزارهـاي  . مرد به شکل تـصادفی انتخـاب شـدند       58زن و    90نفر شامل    148که از بین آنها تعداد      

بیرونـی  /گیري مـذهبی درونـی    امل پرسشنامه هوش هیجانی شرینک و مقیاس جهت       گیري ش اندازه
گیـري مـذهبی درونـی بـا     ها نشان داد که جهـت     یافته. تجدید نظر شده گورساچ و مک فرسون بود       

از پـنج    گیري مذهبی درونی بـا سـه مؤلفـه        جهت. بستگی مثبت و معناداري دارد    هوش هیجانی هم  
همچنـین  . بستگی معنی داري نداردمثبت دارد و با دو مؤلفه آن هم     بستگیمؤلفه هوش هیجانی هم   

بستگی معنادار ندارد و تنهـا      هاي آن هم  گیري مذهبی بیرونی با هوش هیجانی کلی و با مؤلفه         جهت
بـستگی  در ارتباط با رفتارهاي مذهبی نتایج نشان داد که هـم . بستگی منفی دارد  با فهم هیجانی هم   

جانی و رفتارهاي مذهبی تنها در یکـی از شـش متغیـر مربـوط بـه رفتارهـاي       معنادار بین هوش هی  
توان گفت که هوش هیجانی در مجموع می. مذهبی یعنی تعداد فعالیتهاي گروهی مذهبی وجود دارد

.دگیري مذهبی درونی رابطه مثبت داربا جهت

: کلید واژه ها
گیري مذهبی، هوش هیجانیدینداري، جهت

Maryash56@yahoo.com: Email نویسنده مسئول،سنجیشد روانکارشناس ار-1
شناسی همدان، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، گروه روان،استادیار دانشگاه بوعلی سینا-2
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مقدمه
اند، به طور کلی دینداري، یا شناسی دین انجام شدهیی که در زمینه روانهاپژوهش

میزان درگیري و تعهد فرد به مسائل دینی را یک پدیده چند بعدي با ارتباطات مشخص 
1آلپورت). 2000و اسپیلکا، 1991بارگین، (گیرند و متمایز روانی ـ اجتماعی در نظر می

را مورد بررسی قرار 4و بیرونی3ذهبی درونیگیري مدو نوع جهت) 1967(2و راس
که در آن فرد مذهب را به عنوان یک غایت در نظر 5گیري درونی مذهبیجهت. اندداده
گیرد، با مرکز کنترل درونی، خود برانگیختگی، عملکرد تحصیلی و حساسیت می

مذهب ، که فرد از6گیري مذهبی بیرونیدر مقابل، جهت. هیجانی همبستگی مثبت دارد
کند، با آن به عنوان ابزاري براي به دست آوردن اهداف شخصی و اجتماعی استفاده می

گیري عالوه بر جهت). 1992و برگینز، 7مسترز(چه ذکر شد همبستگی منفی دارد
مذهبی، شاخص هاي رفتار مذهبی مانند شرکت در مراسم مذهبی با سالمت روانی، 

و 8باتسون(دکشی، و افسردگی همبستگی دارد بزهکاري، سوء مصرف مواد، طالق، خو
).1993و همکاران، 9؛ رایت1993همکاران، 

هاي سالمت روانی با وجود مطالعات فراوانی که به بررسی ارتباط دینداري و مالك
اند، هنوز ارتباط آن با هوش هیجانی و مدیریت هیجانی که موجب رشد شخصی پرداخته

، مورد بررسی قرار )1990؛ سالوي و مایر، 1997، 11يو سالو10مایر(شوند و فکري می
هوش هیجانی نسبت به بهره هوشی در تعیین موفقیت افراد در زندگی . نگرفته است

ها ارتباط بین هوش هیجانی و متغیرهایی پژوهش). 1995، 12گلمن(تأثیرگذارتر است 

1 -Allport
2 -Ross
3 -Intrinsic
4 -Extrinsic
5- Intrinsic religious orientation
6- Extrinsic religious orientation
7- Masters
8- Batson
9- Wright
10- Mayer
11- Salovey
12- Goleman
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رون فردي، نظیر همدلی، گشودگی هیجانی، هدفمندي، رضایتمندي از زندگی، رضایت د
؛ مارتینزـ 2003و همکاران، 1لوپز(اند و تعامالت اجتماعی مثبت را به اثبات رسانده

با وجود اهمیت موضوع، ). 2002؛ سالوي و همکاران، 1996، 3؛ مایر و گهر1997، 2پونز
هاي هوش هیجانی نقش داشته هنوز در مورد عواملی که ممکن است در رشد مهارت

همبستگی هاي . یکی از این عوامل مذهب است. ود داردباشند، دانش اندکی وج
معناداري بین دینداري درونی و ابعادي از کارکردهاي هیجانی مثبت مانند همدلی و 

و همکاران، 4؛ واتسون1992مسترز و برگین، (گشودگی هیجانی به دست آمده است
ا تکیه بر مطالعۀ حاضر ب). 1980، 6و فلک5؛ ویب1984؛ واتسون و همکاران، 1985

این خأل هاي گذشته، با بررسی ارتباط دینداري با هوش هیجانی براي پر کردنپژوهش
بدین منظور، ارتباط بین دو مؤلفه عمدة دینداري، . پژوهشی تالش کرده است

، و عناصر اصلی هوش هیجانی )2000اسپیکا، (گیري مذهبی و فعالیت مذهبی جهت
.همدلی مورد بررسی قرار گرفته استیعنی درك، فهم و تنظیم هیجانات و 

گیري مذهبیجهت
تواند هاي زیربنایی دینداري میاولین کسی بود که ادعا کرد انگیزه) 1950(آلپورت 

گیري درونی، در جهت. تقسیم شوند"بیرونی"و "درونی"هاي مذهبی گیريبه جهت
. عناي زندگی باشدخود دینداري است که می تواند انگیزه فردي و م،هدف از دینداري
براي رسیدن به اهداف "ابزاري"گیري بیرونی، دینداري به عنوان در مقابل، جهت

آلپورت و (گیرد شخصی مانند رسیدن به یک جایگاه اجتماعی مورد استفاده قرار می
). 1967راس، 

گیري مذهبی با متغیرهاي روانشناختی هاي فراوانی براي جهتبستگیها همپژوهش
ادبیات پژوهشی مرتبط با این موضوع نشان داد که 7یک فراتحلیل. انددادهبه دست

1- Lopes
2- Martinez-Pons
3- Geher
4- Watson
5- Wiebe
6- Fleck
7 -Meta-analyses
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و 1اندیشیگیري مذهبی بیرونی به طور کل با نتایج منفی مانند اضطراب، جزمجهت
گیري مذهبی درونی با نتایج مثبتی مانند جهتبستگی دارد، در حالی کههم2تعصب

، 3دوناهو(ضطراب کمتر در ارتباط است منبع کنترل درونی، هدفمندي در زندگی، و ا
دریافتند که افرادي که ) 1980(ویبی و فلک ). 1991و همکاران، 4؛ گارتنر1985
هاي بیرونی هستند، هاي درونی دارند نسبت به همتایان خود که داراي انگیزهانگیزه

ترافرادي با حساسیت و همدلی بیشتري هستند و با هیجانات و احساسات خود راحت
طور مثبت با اقدامات همدالنه همبسته گیري مذهبی درونی بههمچنین، جهت. هستند

.گیري مذهبی بیرونی با این اقدامات همبستگی منفی داردجهتاست، در حالی که

هوش هیجانی
ترین شکل به عنوان تعامل هوش هیجانی را به ساده) 2004(مایر، سالوي، و کاروسو 

توانایی ارزیابی و بیان "تر آن اما تعریف اختصاصی. اندردهبین هوش و هیجان تعریف ک
دقیق هیجان، توانایی ایجاد احساسات، توانایی فهم هیجانات و آگاهی هیجانی، و توانایی 

مایر و سالوي، (است "تعدیل و تنظیم هیجانات براي افزایش رشد هیجانی و هوشی
شتري در درك احساسات دیگران افراد داراي هوش هیجانی باال مهارت بی). 10ص1997

این افراد قادر هستند که به راحتی . و پاسخگویی به آنها همراه با همدلی و شفقت دارند
. آنها شرکاي بهتر، همکاران بهتر، و رهبران بهتري هستند. با دیگران دوست شوند

می تواند تعامالت بین فردي مثبتی تولید کند EQتحقیقات نشان داده است که 
).2004، 5نهافهرک(

دریافت که هوش هیجانی با تسلط بیشتر بر تکلیف، رضایت ) 1997(6مارتینز ـ پونز
خاطر ) 2002(همچنین سالوي و همکاران . از زندگی و افسردگی کمتر در ارتباط است

نشان کردند که نمرات باالتر در خرده مقیاس تنظیم خلق با افسردگی کمتر، خوش 

1 -dogmatism
2 -prejudice
3 -Donahue
4 -Gartner
5 -Herkenhoff
6 -Martinez-Pons
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دریافتند که ) 2002(سالوي و همکاران . تر ارتباط داردبینی بیشتر و اضطراب کم
ها با افسردگی کمتر، اضطراب اجتماعی کمتر توانایی تشخیص بین خلقیات و اصالح آن

.و رضایتمندي بین فردي بیشتر در ارتباط است
هاي مذهبی، همه با از آنجا که هوش هیجانی، جهت گیري مذهبی درونی و فعالیت

مدهاي مثبت سالمت روانی در ارتباط هستند، بررسی ارتباط آنها با یکدیگر از آپی
گونه که قبال گفته شد، افراد با جهت گیري درونی همان. اهمیت بسیاري برخوردار است

داراي حساسیت هیجانی و همدلی بیشتري هستند؛ این بدین معناست که ممکن است 
توان فرض در این صورت می. جانی شودهاي عاطفی و هیدینداري موجب رشد مهارت

. دهندگیري مذهبی درونی باالتر، هوش هیجانی باالتري نشان میکرد که افراد با جهت
هاي مذهبی موجب تسهیل خودگردانی و مدیریت سازنده به عالوه، از آنجایی که فعالیت

ر فعالیت توان فرض کرد کسانی که بیشتر درگیشود، میمی) 1999، 1امونز(ها تعارض
از این رو، این مطالعه به بررسی دو . هاي مذهبی می شوند، هوش هیجانی باالتري دارند

گیري مذهبی و فعالیت مذهبی، و عناصر اصلی هوش مؤلفه عمده دینداري یعنی جهت
.هیجانی مانند درك، فهمیدن و تنظیم هیجانات و نیز همدلی پرداخته است

روش
اري این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا بودند جامعه آم: هاآزمودنی

. مرد به شکل تصادفی انتخاب شدند58زن و 90نفر شامل 148که از بین آنها تعداد 
.بستگی استفاده شددر این پژوهش از روش هم:روش پژوهش

ابزارهاي پژوهش 
ه وسیله ب1999پرسشنامه هوش هیجانی در سال :پرسشنامه هوش هیجانی. 1

سؤال است و براي هوش 70این پرسشنامه شامل . شرینک تدوین و منتشر شده است
.اي از سواالت این پرسشنامه به شرح زیر استنمونه. دهدهیجانی یک نمره به دست می

.برم تا از گریه کردن جلوگیري کنمکار میمن تمام توان خود را به- 

1 -Emmons
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به اینکه آزمون معتبر دیگري در داخل اي محاسبه روایی پرسشنامه، با توجهبر
براي . کشور در مورد هوش هیجانی یافت نشد، از روش روایی صوري استفاده شد

نفر از مدرسین دانشگاه بوده و 5اطمینان از روایی صوري از نظر متخصصان که 
. کردند، استفاده شدشناسی رشد را تدریس میشناسی شخصیت و روانهاي رواندرس

ع بین این افراد در مورد وجود روایی صوري پرسشنامه، توافق نظر وجود در مجمو
براي محاسبه پایایی، پرسشنامه هوش هیجانی در یک مطالعه مقدماتی بر روي . داشت

با استفاده از نتایج حاصل، آلفاي کرونباخ به عنوان یکی . نفر از دانشجویان اجرا شد53
ضریب آلفا براي پرسشنامه هوش هیجانی .سانی درونی محاسبه شدهاي هماز روش

.دست آمدبه74/0
این مقیاس بوسیله: 1بیرونی تجدید نظر شده/ گیري مذهبی درونیمقیاس جهت. 2

هایی است که بر اساس تدوین شده و شامل آیتم) 1989(3و مک فرسون2گورساچ
یاس شامل این مق. ساخته شده است) 1967(گیري مذهبی آلپورت و راس مقیاس جهت

.گیري مذهبی بیرونیجهت) بگیري مذهبی درونیجهت) الف. دو خرده مقیاس است
ها و رفتارهاي مذهبی مختلف است ها، نگرشسؤاالت این مقیاس در بردارنده ارزش

5تا ) به شدت مخالفم(1دهند؛ ازها بر روي طیف لیکرت به آنها پاسخ میکه آزمودنی
. تواند به دو بخش تقسیم شودگیري بیرونی میاین جهتبا وجود ). بسیار موافقم(
برونی ـ "- 2، یا استفاده از مذهب براي مقاصد اجتماعی، و"برونی ـ اجتماعی"-1

ضریب آلفاي . ، یا استفاده از مذهب براي آسایش، امنیت و حمایت شخصی"شخصی
درونی و گیريبخش جهتبراي66/0گزارش شده براي این مقیاس عبارت است از 

). 1989گورساچ و مک فرسون، (گیري درونی بخش جهتبراي72/0
هدف از این ابزار به دست آوردن اطالعات جمعیت :فرم اطالعات شخصی. 3

سؤاالت مربوط به رفتارهاي .و متغیرهاي مرتبط با رفتارهاي مذهبی بود4شناختی
ماز و دعا، خواندن قرآن، مذهبی در این پژوهش شامل شرکت در مراسم مذهبی، انجام ن

هاي هاي مذهبی و نیز شرکت در فعالیتحمایت مالی از مساجد براي اجراي فعالیت
. مذهبی بودند

1- Intrinsic-extrinsic scale – revised (I/E-ROS)
2- Gorsuch
3- McPherson
4- Demographic
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هاي پژوهشیافته

گیري مذهبی و هوش هیجانیارتباط بین جهت. 1
طور گیري مذهبی درونی بهجهتدهد کهضرایب همبستگی محاسبه شده نشان می

از سوي ). p،25/0= r>01/0(مبستگی مثبت و معنادار دارد کلی با هوش هیجانی ه
دیگر، جهت گیري مذهبی درونی با سه مؤلفه از پنج مؤلفه هوش هیجانی همبستگی 

بدین ترتیب که با فهم . مثبت دارد و با دو مؤلفه آن همبستگی معنی داري ندارد
،p>05/0(همدلی ، و)p،20/0= r>05/0(، خودآگاهی)p،38/0= r>01/0(1هیجانی

19/0= r (همبستگی 3و تنظیم هیجانی2همبستگی مثبت داشته و با ادراك هیجانی
از طرف دیگر، جهت گیري مذهبی بیرونی با هوش هیجانی کلی و با . معناداري ندارد

هاي آن همبستگی معنادار ندارد و حتی با خرده مؤلفه فهم هیجانی همبستگی مؤلفه
). p،27/0-= r>01/0(منفی دارد 

ارتباط بین رفتار مذهبی و هوش هیجانی. 2
همبستگی معنادار بین هوش هیجانی و رفتارهاي مذهبی تنها در یکی از شش 

هاي گروهی مذهبی که فرد در متغیر مربوط به رفتارهاي مذهبی، یعنی تعداد فعالیت
ی بیشتر خرده با وجود این، بررس). p،17/0= r>05/0(کند، مشاهده شد آن شرکت می

مؤلفه ها نشان داد که خرده مؤلفه فهم هیجانی، همبستگی معناداري با چهار متغیر از 
، )p،31/0= r>01/0(شش متغیر رفتار مذهبی دارد؛ تعداد فعالیتهاي گروهی مذهبی 

، و )p،25/0= r>01/0(، رفتن به مساجد )p،27/0= r>01/0(خواندن متون مذهبی 
).p،22/0= r>01/0(هاي مذهبی و مساجد راي فعالیتساالنه بهايکمک

بحث
هدف از مطالعه حاضر بررسی این موضوع بود که تا چه حد دینداري با هوش 

در بررسی . دینداري به دو بخش رفتاري و نگرشی تقسیم شد. هیجانی مرتبط است
ی و نتایج مرتبط با دینداري نگرشی، جهت گیري مذهبی درونی با هوش هیجانی کل

هاي آن یعنی فهم هیجانی، همدلی، و خودآگاهی همبستگی مثبت داشت، خرده مؤلفه
.در حالی که جهت گیري مذهبی بیرونی با فهم همبستگی منفی داشت

1 - emotional understanding
2 - emotional perception
3 - emotional regulation
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هاي مختلف نگرش و رفتار مذهبی با هوش هیجانی ارتباط نتایج نشان داد که رویه
هیجانی که آگاهی و درك هیجانات هاي معناداري دارند، خصوصاً آن دسته از توانایی

. گیردخود فرد و ظرفیت احساس همدلی با دیگران و پذیرفتن دیدگاه آنها را در بر می
از جهت گیري مذهبی که بر اساس آن انگیزه ) 1967(این نتایج با نظریه آلپورت و راس 

جتماعی آمدهاي روانی ـ اپیهاي درونی و بیرونی مذهب در ماهیت با هم متفاوت و با
هاي قبلی به عالوه، نتایج با روند تجربی پژوهش. سویی داردبسته هستند، هممختلف هم

سو بود که در آن نشان داده شده است که صفات هیجانی انطباقی با جهت گیري هم
طور معکوس جهت گیري مذهبی بیرونی بهمذهبی درونی همبستگی دارند، در حالی که

).1980؛ ویبی و فلک، 1985واتسون و همکاران، (با این خصوصیات مرتبط است
هاي هوش هیجانی، فهم هیجانی در نتایج از اهمیت بیشتري در میان خرده مؤلفه

هاي دینداري رفتاري همبسته طور معنادار با شاخصتنها فهم هیجانی به. برخوردار بود
ز تجارب هیجانی ، توانایی افراد براي تمی)1998(2و هیل1بر اساس نظر باست. بود

. آنها به شمار رود"بلوغ معنوي"می تواند به عنوان شاخصی از "مخرب"و "مفید"
در تشخیص تفاوت بین 4نسبت به افراد رشد نیافته3پژوهش آنها نشان داد که افراد بالغ

بر خالف دیدگاه . کنندهاي مثبت و منفی یک هیجان مانند گناه بهتر عمل میجنبه
تعهد تري دررفتارهاي مذهبی شاخص مهماسی مذهب که بر اساس آنکلی در روانشن
هاي نگرش. ، این پژوهش نتایج متفاوتی را نشان داد)2000اسپیلکا، (مذهبی است 

.بینی هوش هیجانی هستندمذهبی نسبت به رفتار مذهبی بیشتر قادر به پیش
ر زمینه هوش هایی که دتوان چنین جمع بندي کرد که پژوهشطور خالصه میبه

اند، بیشتر به دنبال متغیرهاي روانی ـ اجتماعی مرتبط با هوش هیجانی انجام شده
؛ در حالی که به حوزه مذهب و معنویت توجه )2004مایر و همکاران، (اندهیجانی بوده

پژوهش حاضر با توجه به وجود این شکاف در ادبیات پژوهشی، به . زیادي نشده است
نتایج گوناگونی از ارتباط بین رفتار . هب و هوش هیجانی پرداختبررسی ارتباط بین مذ

و نگرش مذهبی با هوش هیجانی به دست آمد؛ ضرایب همبستگی به ویژه در مورد 
تواناییهاي هیجانی مربوط به فهم عواطف خود، همدلی با دیگران و تحمل نظرات 

.دیگران معنادار بود

1- Bassett
2- Hill
3- mature
4- immature
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مقدمه 
به خدا دارد و پنداشت انگارة بستگی دلتوکل به خدا از یک سو رابطه تنگاتنگی با

از سوي دیگر، اتکا . داردایمن به امر ماورایی و قدسی، فرد را به توکل وا میبستگی دل
افزایش . کندفعال در برابر مشکالت عمل می) مواجهه(ايبه خدا، به عنوان روش مقابله

که هدایت انسان به این: است که عبارتند ازهاي اساسی توکل به خدا در برگیرندة مؤلفه
ن به حمایت گروه دردسترس تصور کند؛ کمک کردبستگی دلخداوند را به عنوان انگارة 

هاي معنوي خدا را در نظر بگیرند و بدانند که چه قسمتی از کار را ها که در مقابلهانسان
خودشان باید انجام دهند و چه سهمی را به عهدة خدا بگذارند که خداوند آن را انجام 

. دهد
هاي مختلف زندگی محسوس است، ولی در عصر حاضر رشد و پیشرفت بشر در جنبه

هاي منفی نیز داشته است که موجب شده انسان امروزي با ههمین پیشرفت جنب
از جملۀ . هاي زیادي مواجه شود و حیاتش مورد تهدید قرار گیردسامانیمشکالت و نابه

هاي مختلف زندگی نمودار ها که با پیشرفت انسان در عرصهسامانیاین مشکالت و نابه
اضطراب و . روزمره استشده، اضطراب، افسردگی و فشارهاي مختلف در زندگی 

ویژه در بین جوانان و بزرگساالن ترین مشکالت افراد، بهترین و شایعافسردگی از متداول
.رودبه شمار می

هاي از روش) از جمله اضطراب وافسردگی(دانشمندان براي کاهش اختالالت روانی 
گرایی، ختگري، شناپزشکی و دارو درمانی، روان تحلیلهاي روانمختلفی چون روش

،هاي فوقهاي اخیر عالوه بر روشدر سال. اندرفتاردرمانی و معنادرمانی بهره گرفته
هاي درمان مذهبی نیز در کاهش مشکالت روانی افراد ازجمله اضطراب و افسردگی روش

3، استارك21970لیندنتهال و همکاران(و فشارهاي روانی ) 11990پیرسمن و همکاران(

. معرفی شده است) 41991مکاران، گارتنر و ه1971

1 -.Pressman et al
2.- Lindenthal et al
3- Strak
4- Garthner et al
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هاي مذهبی ثیر اسنادهاي مذهبی، ادراك کنترل و مقابلهتأنتایج تحقیقات،
، 21989، اسپیلکا11983مثالً گورساچ واسمیت(کنند برسالمت روانی افراد را تأیید می

در تحقیقی نقش باورهاي ). 51999، پرگامنت وهمکاران41999، مینرو مک نایت3افلک
اي و هاي کرهل مذهبی و ایمان به خدا به عنوان تعدیل کنندة استرس در پروتستانکنتر

قفقازي مقیم آمریکا مورد مطالعه قرار گرفت و رابطۀ میان وقایع منفی زندگی و چهار 
درونی بودن، اعتقاد به وجود افراد قدرتمند، شانس و کنترل توسط (اسناد مرکز کنترل 

نتایج نشان داد که رابطۀ میان اعتقاد به . ختی بررسی شدشنابا درماندگی روان) خدا
اي تبارها هاي قفقازي تبار منفی ولی براي کرهکنترل توسط خدا و اضطراب در امریکایی

نشان دادند که مذهبی بودن درونی، اثر وقایع غیر ) 1990(پارك و همکاران . مثبت بود
هش افسردگی و اضطراب در افراد کند و موجب کاقابل کنترل را در زندگی تعدیل می

هاي رابطۀ مذهبی بودن را با نشانه) 1995(6کونینگ و همکاران.گرددپروتستان می
هاي نتایج این تحقیق نشان داد که نشانه. شناختی افسردگی مورد بررسی قرار دادند
خستگی، عدم عالقه،. دار منفی داردي معنیشناختی افسردگی با مقابلۀ مذهبی رابطه

داري در افرادي که از گیري اجتماعی، احساس شکست و ناامیدي به صورت معنیکناره
در ) 1999(7وودز و همکاران. شدکردند کمتر دیده میمقابلۀ مذهبی استفاده می

پژوهشی ارتباط بین مذهبی بودن و وضع عاطفی و ایمنی را در زنان افریقایی مقیم 
ند، مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه دست بود. وي. آي.اچآمریکا که مبتال به 

با افسردگی و ) توکل به خدا و جستجوي آسایش در مذهب(یافتند که مقابلۀ مذهبی 
در مطالعه خود در مورد ) 1379(بوالهري و همکاران . اضطراب در آنان رابطۀ منفی دارد

کل و نشانگان روانی دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دریافتند که بین تو
) p،22/0 =r=001/0(و توکل و نشانگان شناختی استرس ) p،21/0=r=001/0(استرس 

1-Gorsuch &Smith
2 .-Spilka
3 .-Affleek
4 .-Miner & Mcknight
5 .-Pargament et al.
6 .-Koening et al.
7 -Wood et al.
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هر چند که همبستگی بین نشانگان جسمانی . دار منفی وجود داردهمبستگی معنی
هاي فوق بیانگر مالحظۀ پژوهش. دار نبوده استمعنی) r=11/0(استرس و توکل به خدا 

ي مذهبی، داراي نقش کارآمد و مؤثري هاي مقابلهاستفاده از رهیافتاین نکته است که 
نکتۀ حائز اهمیت این است که . در درمان مشکالت افراد و حفظ سالمت روانی آنان است

هاي مقابله براي ایجاد حداکثر کارآمدي باید با الگوهاي فرهنگی جامعه مطابقت روش
هاي مختلفی براي مقابله وجود دارد روشدر فرهنگ اسالمی جامعۀ ما، . داشته باشند

. توان به صبر، عفو و بخشش، تسلیم و رضا و توکل به خدا اشاره نمودکه از بین آنها می
ها به دلیل برخورداري از زمینۀ فرهنگی و رسد که استفاده از این روشچنین به نظر می
نقش توکلاست کهسوالی که در این پژوهش مطرح است این . تر باشداعتقادي مناسب

هاي افزایش آن کدامند؟ ر، در شرایط استرس چیست و روشؤثبه عنوان روش مقابله م
اسنادي سعی شده است - یابی به اهداف یاد شده با استفاده از روش تحلیلی براي دست

ونقشبستگیدل، مفهوم خدا به عنوان انگاره بستگیدلي مفهوم توکل، نظریه
.اي مورد مطالعه و بررسی قرار گیردمقابلهعنوان سبکبه خدا به بستگی دل

تعریف توکل به خدا 
شاید کمتر مفهومی از مفاهیم اسالمی به اندازة توکل از لحاظ تعریف و تحدید 

هم تعاریف نظري و هم بررسی تاریخ و برداشت از توکل به خدا شاهد این . دشوار باشد
ذات وجوهرة آن را شناساند و از عوارضی که از لحاظ تعریف باید. پیچیدگی بوده است

اخالقیون، اهل . را آلوده کرده است خبر داددرطول تاریخ از جهت عملی و نظري آن
).ق1383فیض کاشانی (اند عرفان و تصوف معانی متفاوتی از آن فهمیده

کند، تا انسان اعتماد به خدا پیدا ن. گوهر توکل را باید در اعتماد به خدا جستجو کرد
تواند تدبیر امورش را به او واگذارد و اگر هم در زبان بگوید که امور خود را به او نمی

چنین اگر فردي از قوانین علت و معلولی که هم. گیردواگذار نمودم، دلش بدان آرام نمی
اطالع نداشته باشد و نداند که خواست و سنت خدا به - خداوند در جهان قرار داده است

تواند موقعیت ز ارادة خود و اسباب و علل شناخته شده استوار است، باز نمیاستفاده ا
رابطۀ ایمان به . آن را در زندگی پیدا کندهايرفتار متوکالنه را تشخیص داده و مصداق

خداوند متعال در جاهاي . تعالی با توکل بسیار قوي استخدا و اعتماد به حضرت باري
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و علی "فرماید از جمله در سورة مائده می. ه نموده استمختلف قرآن به این مسئله اشار
.نمایندیعنی افراد با ایمان به خدا توکل می.")11مائده، (ناهللا فلیتوکل المومنو

اگرایمان » و علی اهللا فتوکلوا ان کنتم مؤمنین«:فرمایندسورة مائده نیز می23آیۀ در
توان ا درجۀ توکل آنها به خدا میمیزان ایمان افراد را ب. دارید به خدا توکل کنید

هر اندازه درجۀ ایمان افراد به خداوند و شناخت آنها از اسما و صفات او و . شناخت
هاي خداوندي در جهان افزایش یابد، به همان اندازه توکل آنها نیز آگاهی آنها از برنامه
:نمایدر بیان میخداوند در سورة انفال، این رابطه را به صورت زی. افزایش خواهد یافت

انما المومنون الذین اذا ذکراهللا وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایماناً و «
؛ مؤمنان کسانی هستند که چون نام خدا برده شود خوف »)2انفال،(علی ربهم یتوکلون

هایشان چیره گردد و چون آیات خدا بر آنان خوانده شود، ایمانشان افزون گردد وبر دل
درست فهمیدن آیات خدا و ذکر و قرائت آنها بر ایمان . بر پروردگارشان توکل کنند

به دنبال . کندافزاید و در نتیجه راه توکل را از طریق افزایش ایمان هموار میمؤمنان می
این ایمان قلبی به خدا و ایمان به صفات حکمت، شفقت و علم به مصلحت بندگان و 

تواند به خداوند براي برنامه ریزي و کفایت امر انسان میدانستن ظرایف حیل است که
ریزي و تدبیر آنها خارج از توان اوست به خدا واگذار خود اعتماد و کارهایی را که برنامه

آید، ایمان رکن اصلی و پیشایند توکل است و طور که از آیات فوق بر میهمان. نماید
در تعریف توکل باید به مفهوم ایمان . آنان استمیزان توکل افراد به اندازة میزان ایمان 

.به خدا توجه شود
توکل عبارت است ... «: توکل را چنین تعریف نموده است) 1377(مال احمد نراقی 

از اعتماد کردن و مطمئن بودن دل بنده در جمیع امور خود به خدا و حواله کردن همۀ 
و قوه دیگري غیر از خدا و تکیه کارهاي خود به پروردگار و بیزار شدن از هر حول 

).779ص(نمودن بر حول و قوة الهی فقط 
توکل اعتماد قلبی بر خداوند : نویسدمحی الدین ابن عربی در تعریف توکل می

متعال، است طوري که انسان در صورت فقدان اسباب ظاهري در عالم براي رسیدن به 
لی شود، چنین فردي متوکل شود و اگر اضطراب بر او مستوهدف دچار اضطراب نمی

از دیدگاه استاد مطهري توکل تضمینی الهی براي کسی است ). 1374،الندوي(نیست 
یعنی اگر راه خدا را بروید از نوعی حمایت الهی . که حامی و پشتیبان حق است

. برخوردار خواهید شد
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وند دارد اي که فرد با خدادهند توکل عبارت است از رابطههاي فوق نشان میبررسی
و این ارتباط بر اساس اعتمادي است که انسان به قدرت، حکمت، رأفت و شفقت 

شود فرد در آورد که موجب میاین اعتماد حالتی را در شخص به وجود می. خداوند دارد
تمام حاالت و سکنات خویش حضور پروردگار را در نظر گرفته و در اثر این حضور 

ا پدید آمدن حوادث سخت و صعب زندگی دچار شک شود که بآرامشی در دلش ایجاد
ریزي آنها خارج از تدبیر اوست به شود و کارهایی را که مدیریت و برنامهو تردید نمی

به عبارت دیگر، فرد متوکل ضمن استفاده از اسباب و علل مادي و . کندخدا واگذار می
داند و ضمن الهی میغیر مادي، توفیق رسیدن به نتیجه را مشروط به خواست و مشیت 

مربوط کردن امور و اتفاقات جهان به خواست پروردگار، براي حصول نتیجه به او تکیه 
.نموده و اطمینان دارد که خداوند او را در رسیدن به مطلوب یاري خواهد کرد

و روش مقابله بستگی دلنظریه 
شود دکی آغاز میبا تبیین فرایند روابط بین فردي که از دوران کوبستگی دلنظریۀ 

شود و تا دوران در این نظریه رابطۀ کودك با مراقبان اولیه شروع می. سروکار دارد
پیوند عاطفی . دهدسالی و از جمله در روابط زناشویی و خانوادگی خود را نشان میبزرگ

یابد، تعیین کنندة فرایند سالی ادامه میشود و تا بزرگکه از دوران کودکی شروع می
رد روابط بین فردي و سالمت و یا بیماري روانی است و در تنظیم هیجانات و عملک

با بستگی دلروابط سالم . )11999کسیدي و شیور(سزایی دارد هاي افراد تأثیر بهمقابله
این . گرددتأمین حمایت عاطفی موجب افزایش مقابلۀ روان شناختی افراد با استرس می

لیت و کودکی از سوي والدین و مراقبان کودك تأمین هاي عاطفی در دوران طفوحمایت
ساالن و در ادامه سالی از طریق پشتیبانی و ارتباط عاطفی همشود و در دوران بزرگمی

. گردداز طریق روابط زناشویی تأمین می
با فراهم نمودن پناهگاه امن و پایگاه ایمن، حمایت عاطفی را براي بستگی دلرابطۀ 

به عنوان فراهم کنندة پناهگاه بستگی دلانگارة ). 1999کسیدي (کند افراد ایجاد می
شود و افراد امن زمانی که افراد دچار اضطراب و استرس هستند، منشأ آرامش روانی می

1 -Cassidy & Shaver
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به عنوان پایگاه امن براي فرد به بستگی دلانگارة . دهدرا مورد حمایت عاطفی قرار می
ها و اطمینان آید و با فراهم کردن حمایتحساب میعنوان منبع اطمینان و تکیه گاه به 

ها و مشکالت بر فرد را براي مقابله با سختی و مواجهه با ناهمواري،از دسترس بودن
شود که فرد جهان اطراف خود را کشف کند و با مشکالت رو در رو انگیزد و باعث میمی

شود که فرد ناشی میشود از اینحاصل میبستگی دلاطمینانی که در روابط . شود
کند که در صورت بروز فشارهاي طاقت فرسا پناهگاه عاطفی مناسب در آگاهی پیدا می

.اختیار خواهد داشت
هاي از طریق تصویر سازي ذهنی و بازنماییبستگی دلگرانه روابط فواید حمایت
زمانی که ). 11999برترتون و مالهولند(تواند تجربه شود میبستگی دلذهنی از روابط 

هاي ذهنی حاصل از ارتباط هاي بین فردي که ایجاد شد بازنماییبستگی دلروابط 
بستگی دلسازد آنچه را انگارة شوند، فرد را قادر مینامیده می» درون کاري«الگوي 

انجام خواهد داد، در ذهن خود بیاورد و این امر موجب خواهد شد فرد با شرایط فشارزا 
به عنوان بستگی دلبنابراین، الگوهاي درون کاري روابط . بیایدو عواطف منفی کنار

شوند که پایگاه امن و پناهگاه ایمن در دسترس را در تمام موارد و منبعی تلقی می
هاي کمکی براي مقابله با اوقات براي آرامش عاطفی افراد فراهم و به عنوان اهرم

. کنندها و فشارهاي روانی عمل میاسترس
. و پیوندهاي عاطفی به عنوان منبع حمایت عاطفی، به یک میزان مؤثر نیستندروابط 

هاي عاطفی و هم در جستجوي ایمن، هم در فراهم کردن حمایتبستگی دلافراد داراي 
کنند ناایمن عمل میبستگی دلهاي عاطفی مؤثرتر از افراد داراي دریافت حمایت

زرگسالی و در روابط زناشویی افراد ایمن به به ویژه در ب). 21998سیمپسون و استیونز(
گردند و عالقۀ خود را براي حمایت دیگران بارزتر و صورت مستقیم دنبال حمایت می

گري همسران طورکلی این افراد بیشتر از دیگران از حمایتبه. دهندروشن تر نشان می
بستگی دلراي هاي عاطفی افرادي داکنند و در هنگام ارائه حمایتاحساس رضایت می

هایی دهند و حمایتایمن، نیازهاي حمایتی و عاطفی همسران خود را بهتر تشخیص می

1 -Bretherton & Mulhollond
2- Simpson & Stevens
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بستگی دلبرعکس، افراد داراي . گردددهند که موجب رضایت همسران آنان میارائه می
تر مؤثرند و هاي الزم و هم در جستجوي این حمایت ها کمناایمن هم در ارائه حمایت

.کنندصل میتر رضایت حاکم
مقابله ایمن در افراد، موجب حصول باالترین توانمندي در آنان به هنگامبستگی دل

2؛ سابل1999، 1هسه(دهد گردد و بهزیستی روانی آنان را افزایش میبا مشکالت می

ایمن با گسترة وسیعی از متغیرها بستگی دلدهند که هاي تجربی نشان میداده). 2000
بخش و بهزیستی روانی در ارتباط وانی باال، ارتباط بین فردي رضایتقبیل سالمت راز

.است

بستگی دلخدا به عنوان انگاره 
بهبستگی دلها در مورد در بررسی پیشینه تحقیقی و نظریه) 1999(کرکپاتریک 

تلقی بستگی دلخدا به این نتیجه رسید که بیشتر افراد رابطه با خدا را به عنوان رابطۀ 
ایمن به خدا دارند، خداوند را منشأ بستگی دلبسیاري از افراد به ویژه آنان که . ندکنمی

این افراد در هنگام سختی و بروز . نمایندآرامش، محافظ، پایگاه و پناهگاه ایمن تلقی می
ایمن به خدا به افراد کمک بستگی دل. گردندفشارهاي روانی براي مقابله، به خدا بر می

فقدان دوستان و آشنایان و از دست دادن روابط عاطفی بتوانند با کند که در می
نشان ) 1992(و شیور هاي کرکپاتریکیافته). 1999کرکپاتریک (مشکالت کنار بیایند 

شود در روابط بین فردي، باعث میبستگی دلبه خدا همانند بستگی دلداده است که 
ها تکیه ی در هنگام مواجهه با استرسعاطفکه فرد بتواند به خدا به عنوان منشأ حمایت

.عاطفی و آرامش روانی دریافت کندهاينماید و از این طریق حمایت

ها هاي مقابلۀ معنوي و توانمندي مقابله با استرسبه خدا، سبکبستگی دل
هاي معنوي دهند که افراد داراي باورهاي مذهبی باالتر و فعالیتها نشان میبررسی

میلر و (هاي معنوي باالتر از دیگران هستند ظ سالمت روانی و مقابلهبیشتر، از لحا
این توانمندي در مقابله، بیشتر به خاطر داشتن رابطۀ شخصی و ). 31999تورسن

1- Hesse
2- Sable
3- Miller &Thoresen
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هر اندازه با خدا . ایمن به خداست نه به علت شرکت محض در مراسم مذهبیبستگی دل
گی خود در دسترس بدانیم و معتقد رابطۀ عاطفی باالتري داشته باشیم و او را در زند

هاي تواند ما را در پناه خود قرار دهد، به همان میزان مقابلهباشیم که هنگام سختی می
از منظر ). 1997، پاراگامنت 12002بالویچ و پاراگامنت(رود معنوي ما باالتر می

را به عنوان شود که ما خدابستگی، فواید رابطۀ شخصی با خداوند از این جا ناشی میدل
.کنیمگر عاطفی تلقی میانگارة حمایت

. اي گوناگون به خدا روي می آورندهاي مقابلهافراد براي حل مشکالت خود با سبک
معنوي را به شرح زیر بستگی دلرابطۀ بین مقابلۀ معنوي و ) 2002(بالویچ و پاراگامنت 

اورهایش در این مورد معنوي به دیدگاه فرد و ببستگی دلسبک : نمایندبیان می
شود، چگونه این امر گر مطرح میپردازد که اگر خداوند به عنوان انگاره حمایتمی

هاي خود را گردد که فرد چگونه فعالیتگیرد؛ مقابلۀ معنوي به این امر بر میصورت می
هاي سبک. اي خود دخالت دهدهاي مقابلهنماید که خداوند را در فعالیتتنظیم می

. تواند سبک خودمحوري، واگذاري امر به خدا و سبک مشارکتی باشدۀ معنوي میمقابل
دهند، ولی در در سبک مشارکتی افراد نهایت کوشش خود را براي حل مسأله انجام می

کنند و با این باور که خدا به آنان عین حال به قدرت، رحمت و لطف خداوند تکیه می
گیرند و ا براي رسیدن به نتیجه به کار میهاي بایسته خویش رکند، کوششکمک می

در دین اسالم اي این نوع سبک مقابله. کننددر نهایت مسأله را به خدا واگذار می
در مقابلۀ معنوي فرد حل مشکل را از اول به خدا واگذار . شودنامیده می» توکل«

ضعیت کند که در وگیرد، چون فکر میکند و خودش وضعیت انفعالی در پیش میمی
» تفویض«این سبک در فرهنگ اسالمی . پیش آمده کاري از دست او ساخته نیست

عالوه بر . در احادیث به تفویض امور به خدا، تأکید بسیاري شده است. شودگفته می
اي رشد کرده که ارزیابی فرد از موقعیت، این امر نیز مطرح است که فرد به اندازه

د، بلکه خواست خدا را در هر حال برخواست خود خواهد در مشیت الهی دخالت کننمی
شناسی معنوي و در ادبیات این حیطه مطرح هاي روانکه در کتابآنچه. دهدترجیح می

است این است که هر فرد بنا به وضعیت روانی، معنوي و ارزیابی موقعیت و مساله یکی 
.می گیرداز مقابله هاي مشارکتی، واگذاري و یا خود محورانه را در پیش 

1 - Belavich & Pargament
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گیرند بیشتر کسانی هستند که از افرادي که مقابلۀ خود محورانه را در پیش می
هاي خود خواهند خداوند را در مقابلهبه خدا اجتنابی هستند و نمیبستگی دللحاظ نوع 

مقابلۀ . دخالت دهند و خودشان مستقالنه می خواهند مشکل پیش آمده را حل کنند
مواقع در کنارآمدن با مشکالت اثربخشی خود را نشان داده معنوي متوکالنه در بیشتر

افراد به خدا بستگی دلهاي معنوي رابطۀ تنگاتنگی با کیفیت استفاده از مقابله. است
ایمن با ارتقاي دید مثبت و انتظارات افراد بستگی دل). 2002بالویچ و پاراگامنت (دارد 

تواند ملجأ و رس، توانمند و پاسخگو که میدر دستبستگی دلاز خداوند به عنوان انگارة 
پناهگاه ایمن باشد و پایگاه امن براي مقابله با مشکالت شود، زمینه را براي توکل نمودن 

هاي ایمن به راحتی خداوند را در فعالیتبستگی دلکند و افراد داراي به خدا فراهم می
.دهنداي خود دخالت میمقابله

گیري بندي و نتیجهجمع
مدارانه مورد ایمن به خدا در مقابلۀ معنوي توکلبستگی دلدر این مقاله ارتباط بین 

ها نشان داد که در صورت افزایش اعتماد افراد به خداوند به بررسی. بررسی قرار گرفت
هاي ایمن، میزان استفادة افراد از توکل و تفویض، به عنوان روشبستگی دلعنوان انگارة 

افراد را تغییر بستگی دلتوان در مورد اینکه چگونه می. یابدیش میمناسب معنوي افزا
هاي توان با استفاده از روشافراد را میبستگی دلداد، باید گفت الگوي درون کاري در 

هاي شناختی افراد توان تحریفهاي شناختی میدر روش. شناختی ـ رفتاري تغییر داد
هاي اصالحی شناخت سایی کرد و با روشمورد تصویرهاي ذهنی از خدا را شنادر

.ها را از بین برددرمانی این تحریف
هاي رفتاري از جمله توان از روشدر اصالح دیدگاه افراد نسبت به صفات خداوند می

توان هاي خداوند میدر اصالح تصور افراد از ویژگی. تغییر تصور از خداوند استفاده کرد
افرادي که تصور . ر و انتظارات افراد از خدا سود جستدر تغییر مدل درون کاوي و تصو

ها را دارند و پذیرندگی، در دسترس بودن، محافظ بودن، نزدیک بودن خدا به انسان
کند، خداوند را به عنوان الگوي کنند خدا در شرایط سخت از انسان مراقبت میتصور می

.گزینندبر میبستگی دلایمن 
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بررسی مفهوم رشد از دیدگاه قرآن کریم
1باباییدکتر حمیدرضا حاجی

چکیده
در قرآن مجید، .کار رفته استبهدر آن بار 19رود ورشد از مفاهیم مهم قرآن کریم به شمار می

یافتن به سـعادت، کمـال و توحیـد و در برابـر     رشد مترادف با هدایت، راهیابی، ثبات در حق، راه  
با استناد بـه آیـات قـرآن    . استغی، ضاللت، کفر و شرك، ضرر، شر، و خطا رفتن از واقع آمده          

شد و پیـامبران  توان گفت منشأ رشد پروردگار متعال است و قرآن بزرگترین راهنماي ر       کریم می 
از نگاه قرآن، انسان براي رشد کامـل و قـرب الهـی    . شوندها و الگوهاي رشد محسوب میاسوه

باید مراتب و مراحلی نظیر اسالم، ایمان، مبارزه با شرك، توحید و نفی استقالل از خـود را طـی       
عوامـل و  چنـین، رشـد داراي      هـم . عنوان انسان رشید و هدایت شده محسوب گردد       نماید تا به    

در ایـن مقالـه     . هـاي آن فـراهم گـردد      زمینه ،موانعی است که باید با مراقبت و مواظبت دائمی        
هـاي  هاي آن و نیـز روش طور مبسوط تبیین شده، اصول و ویژگیمفهوم رشد در قرآن کریم به     

.استمطلوب این امر با استناد به آیات و روایات مورد بررسی قرار گرفته

: هاکلیدواژه
.رآن کریم، رشد، غی، گمراهی و هدایتق

همدان،سیناعلمی دانشگاه بوعلیهیإت عضو -1
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مقدمه 
شود و چراغ هدایتی است که قران نوري است که پرتو درخشان آن خاموش نمی

شود؛ و راه نشیند؛ و دریایی است که قعر و ژرفاي آن یافته نمیآن فرونمیفروزانشعلۀ 
ن به تاریکی شوند و شعاعی است که پرتو رخشان آروانش گمراه نمیراستی است که ره

استوار آن جهتاي است میان حق و باطل، که برهان قاطع و گراید؛ و جدا کنندهنمی
گردد، و عزیزي است که یاران نماید؛ و بنیادي است که ارکان آن ویران نمیفروکش نمی

. روندکنندگان آن به هر سمت نمیپذیرند؛ حقی است که یاريو یاوران آن شکست نمی
خداوند قرآن را . ان است و حقیقت آن، چشمۀ جوشان علم و عرفان استقرآن معدن ایم

قرآن کتاب علم و اندیشه است و . مایۀ سیر شدن تشنگان و عطش دانشمندان قرار داد
هاي غیر متکی آیاتش براساس خردمندي پایه گذاري شده است و جهل، شک و فرضیه

نَزَّلْنَا علَیک …«:کندن تعریف میخداوند قرآن را چنی. به حق و یقین در آن راه ندارد
ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز …(» ءٍشَىالْکِتَاب تِبیاناً لِّکُلِ

.قرآن معجزه جاودان و کتاب هدایت و سعادت انسان است). است

رشد و مفهوم آن در قرآن 
در اثر اواست، و قابلیت ) انیروح(و معنوي ) جسمانی(انسان داراي سرشت مادي 

رسد و به مرور زمان، به واسطۀ حرکت جوهري به تمام و کمال، بلکه اکمل خود می
گیرد مگر در سایۀ یابد و این امر صورت نمیمیگراید، و به درجه فعلیت ارتقا کمال می

هد دشناساند و هم رهنمود میهاي انسان از منظر قرآن، که هم میدرك دقیق ویژگی
رشدي که رسیدن انسان ؛شودمیقدر فراهم این موجود گرانرشدکه چگونه موجبات 
.نمایدمیرا به کمال تضمین 
واژة رشد از مصدر . و مفهوم آن اشاره شده استرشْدبار به واژة 19در قرآن مجید 

 شَدبه معنی هدایت، ترقی و ایستادگی به–ر رشُدشْد". رودکار مییو "ر"ریعنی "شَد
در . گیردیعنی گمراهی قرار می"غی"راهیابی و ثبات در حق و شعور که غالباً در برابر 
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قَد "، "1لَعلَّهم یرْشُدونَ"کار رفته است از قرآن کریم، رشد در همین معنی بهیفرازهای
مِنَ الْغَی نَ الرُّشْدیتامى"، "2تَبتَلُوا الْیاب تَّى وحلَغُوا النِّکاحشْداًإِذا بر ممِنْه تُمفَإِنْ آنَس

، هرچند در دو آیه اخیر بین دو مفهوم 4"...و لَقَد آتَینا إِبراهِیم رشْده مِنْ قَبلُ"،3"...
رسند و رشدي که خداوند به حضرت ابراهیم عطا رشدي که یتیمان به آن می(رشد 

. )109ص،1381ترجمه گیالنی،اصفهانی،راغب(وجود داردهاي زیادي تفاوت) کرده است
"تَّبِعک علَى أَن تُعلِّمنِ مِما علِّمت رشْداًاَهلْ ": سورة کهف آمده است66نیز در آیه 

و نیز اي مرا بیاموزي؟توانم همراهت بیایم تا آنچه از رشد و کمال آموختهآیا مییعنی 
امید است خداي من مرا به حقایقی "قْرَب مِنْ هذَا رشَداًاَلِ":فرمایددر سوره کهف می

. بهتر و علومی برتر هدایت فرماید
رشَد اخص از رشد است، زیرا رشد در امور دنیوي و اند نظران گفتهبرخی از صاحب

.)109ص :همان(اخروي است و رشَد در امور اخروي است
: فرمایدخداي تعالی می. رودبه کار می)شَدو ررشْد(هر دو مصدرراشد و رشید در 
و در اهل صواب و هدایت هستند،اینان به حقیقت،)7حجرات، آیه (اُولئِک هم الرّاشِدونَ

هیچ هدایت و رشدي در ،)97هود، آیه ("و ما اَمرُ فِرعونَ بِرشَیدٍ": مورد رشید فرموده است
رشد بر وزن قُفل و فرس به معناي هدایت، در قاموس قرآن، واژه .فرعون نخواهد بود

در مفردات، قاموس قرآن و اقرب الموارد . نجات، صالح وکمال در نظر گرفته شده است
فیومی در مصباح، رشد را به معناي صالح و . هر دو وزن به یک معنا دانسته شده است

.)101ص ،1352،قریشی(رسیدن به صواب دانسته است
در توضیح آیه وهییء لَنا مِن اَمرِنا .)453ص: 1359برسی، الط(صاحب مجمع البیان

قاموس قرآن و اقرب در . کند که رشد و نجات هر دو به یک معنی هستندبیان می5رشَداً
کریم، در قرآن.شده استرشد به معنی هدایت و استقامت در طریق حق بیان ،الموارد

،6"…الرُّشد مِنَ الْغَیالدین قَدتَبینَاِکْراه فِیال": ضَرّ و شرّ آمده استدر مقابل غی،رشد

)186سوره بقره، آیه . (شاید آنان به سعادت راه یابند-1
) 256سورة بقره، آیه . (راه هدایت و ضاللت هرکس روشن گردید-2
)6سوره نساء، آیه ... (هارا دانا به درك مصالح زندگی یافتیدیتیمان را آزمایش کنید آنگاه اگر آن-3
ء، سـوره انبیـا  (ابراهیم را به رشد و کمال خـود رسـاندیم   ) پیش از اینکه جهان را کفر و شرك فراگرفته باشد(ما  -4

)51آیه 
)10سوره کهف، آیه (و بر ما وسیله رشد و هدایت کامل مهیاساز -5
)256آیه ،سوره بقره. (در دین اجباري نیست و خداوند راه هدایت و صاللت را آشکار گردانید -6
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و انَّا ال نَدرِي أشَرٌّ اُرِید بِمنْ فِی االرض أم اُراد "،1،"قُلْ اِنّی ال اَملِک لَکُم ضَرَاً و ال رشَداً"
2"بِهم ربهم رشَدا

کنیم هدایت نمییعنی "الرَّشادِو ماَ اَهدیکُم اِلّا سبیلَ"به معنی رشد است"رشاد"
.)29غافر، آیه(شما را مگر به راه صالح

و رشید یعنی صاحب رشد 3"اُولئِک هم الرّاشِدونَ"راشد اسم فاعل از رشد است، 
"شیدلٌ رجمِنکُم ر ونَ بِرَشیدٍ "،4"اَلَیسرُ فِرعما اَم رشید در این آیه به معنی رشد .5"و

چنانچه در مجمع البیان آمده است، یعنی 6"ن تَجِد لَه ولیاً مرشِدافَلَ"است، مثل 
.)1359الطبرسی، ("ددستور فرعون نجات دهنده نیست و امر فرعون راهبري به خیر ندار"

این قرآن داللت و رهنمونی بر : فرمایدمی"یهدي اِلَی الرُّشد"جا ذیل، آیه در همان
و نیز ) رشد ضد ضاللت و گمراهی است(کند دعوت میهدایت است و به سوي صالح 

خدا به اهل زمین اراده اصالح و هدایت نموده یعنی"اَم اَراد بِهِم ربهم رشَداً"فرماید می
آن گروه توجه به رشد و صالح فرماید می"فَاُولئِک تحرَّوا رشَداً"و در رابطه با آیه است

اند و آنها مانند مشرکین موده و به حق رسیدهکرده و درخواست صواب و هدایت ن
هاي نفسانی و شیطانی آنها را خوانده و از هدایت منحرف و نیستند که هوي و خواسته

.)368، ص25همان ج (اندخارج شده
ذکر شده که تعبیر رشد، تعبیر گسترده "یهدي اِلی الرُّشد"در تفسیر نمونه ذیل آیه 
گیرد، راهی است صاف و بدون پیچ و خم، تیازي را در بر میو جامعی است که هرگونه ام

و "، و نیز ذیل آیۀ رساندمیکمال وسعادت روشن و واضح که پویندگان را به سر منزل
در مورد شر، فاعل را بیان "اَنّا ال نَدري اَشَرُّ اُرید بِمن فِی االَرضِ اَم اَراد بهم ربهم رشداً

را بیان نموده است، اشاره به آن است که ) خدا(رد رشد و هدایت، فاعل نکرده، اما در مو
رسد خیر و هدایت است و شر و فساد از خود مردم و سوء استفاده آنچه از سوي خدا می

شود، گرچه باید در مقابل شر واژه هاي الهی و مواهب آفرینش ناشی میآنها از نعمت

)21آیه ،سوره جن. (بگو من براي شما نه ضرري قادرم و نه صالحی -1
)10آیه . سوره جن. (یا پروردگارشان براي آنها صالحی خواسته،دم شري اراده شدهدانیم که براي مرو ما نمی-2
)7آیه ،سوره حجرات. (گانند آنها هدایت یافته-3
)78سورة هود آیه (آیا در میان شما عاقلی نیست؟ -4
)97سوره هود آیه . (هیچ هدایتی در سخن فرعون نیست-5
)17سوره کهف، آیه (یابی، او هیچ یاري کننده و هدایتگري نمیکسی که خداوند گمراهش کرده براي-6
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در اینجا به معنی هدایت بوده روي همین ولی از آنجا که واژه خیر ،خیر ذکر شود
.)103، ص25، ج 1369مکارم شیرازي و دیگران(مصداق تکیه شده است

کند، که ، رشد را به معناي رسیدن به واقعیت در هر نظریه معنا میتفسیرالمیزان
گویند و هدایت قرآن به سوي رشد، همان دعوت خالف آن یعنی به خطا رفتن را غی می

طباطبایی، (رساندي عقاید حقه و اعمالی که عاملش را به سعادت واقعی میاوست به سو
. )185، ص20، ج تابی

رشد را به معنی راه راست ،"یهدي اِلی الرُّشد"مؤلف تفسیر طبري در توضیح آیه 
نماید به سوي راه راستراه می: استکرده آورده و آیه مذکور را چنین معنی

)1413(زمخشري. همین معنا در کشاف بیان شده است.)1939، ص7، ج1367طبري(
اند و بعضی گفته"یدعوا اِلی الصواب":نویسدمی"یهدي اِلی الرُّشد"در ذیل آیۀ مبارکه 

.)623، ص4ج ( به سوي توحید و ایمان
رشید از اسماء خداوند تعالی است، او : نویسدرشد میمؤلف لسان العرب ذیل کلمه

کند، یعنی آنها را هدایت و راهنمایی ها را به مصالحشان ارشاد میکه انسانکسی است
رشید از مصدر فعیل و فعیل به معناي مفعِل است و گفته شده خداوند . )همان(نمایدمی

. رسانداي صحیح به نهایت میکسی است که تدابیرش را به گونه
و رشید ضد ضَالل هستند، اگر به دراش. هستند"غی"الرُّشد، الرَّشَد و الرَّشاد ضد 

اَرشَده اهللا و اَرشَده اِلی األمر و رشَّده به معنی . وجه االمر و طریق برسند و اصابت کنند
یعنی از او طلب رشد کردآمدههداه هتَرْشَدشود فالنی طلب رشد و گفته می. اند و نیز اِس

. هستند"غی"معنی و در مقابل هر دو مصدر به یک. کرد یعنی طلب هدایت کرد
یا قَومِ اتَّبِعونِ اَهدِکُم "در معنی آیه مبارکه . یعنی هدایت و راهنمایی کردن"ارشاد"

داشت به قوم آمده است که مؤمن آل فرعون که ایمان خود را پنهان می"سبیلَ الرشَّادِ
راه خداست هدایت اي قوم من، مرا اطاعت کنید تا شما را به راه هدف که: خود گفت

به معناي هدایت یافتن و "رشد"در کتاب اقرب الموارد . کنم و از راه فرعون خارج نمایم
و در کتاب "به راه شدن"به معناي )غیاث اللغات ذیل واژه رشد(در کتاب غیاث اللغات

. آمده است "راه راست یافتن"ترجمان جرجانی به معناي 
")14جن، آیه (فَمن اَسلَم فَاُولئِک تَحرَّوا رشَداً"مبارکهآیهصاحب تفسیرالبرهان ذیل

اقرار کردند آنها رشد پیدا کردند و اما قاسطین ) ع(کسانی که به والیت علی:گویدمی
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) ع(ایشان راه رشد را راه والیت ائمه اطهار. هیزم جهنم هستند) معاویه و اصحاب او(
و گمراهان معرفی ) ضالّین(نیستند به عنوان معرفی نموده و کسانی را که در این راه
بیان کرده که اگر "ال اَملِک لَکُم ضَراَّ و ال رشَداَّ"نموده است و سپس در ذیل آیۀ شریفه 

الحسینی البحرانی، (دوري کنید در ضرر هستید و در رشد نیستید) ع(از والیت علی 
"رشَد"و "رشد"انه باید گفت که بنابراین، در رابطه با مصادر سه گ. )383،ص4، جتابی
.هستند) هدایت و به راه شدن(هر سه به یک معنا "رشاد"و 

هاِلی کَذا، یعنی او را راه نمود و اَرشَدهشَّدرشد به . نیز به همین معنا آمده استر
یعنی داراي "رشید".در نظر گرفته شده است"غَی"مفهوم استقامت در راه حق و ضد 

است و مرشد به معناي هدایت کننده آمده ) هادي، راه یافته(مترادف مهتدي رشد و 
. است

خداوند .)1364معلوف، (، به معنی راستی و پیروي نیز آمده استالرَّشاد و الرُّشد
هلْ "بازگو فرموده) ع(با خضر ) ع(متعال در قرآن کریم داستانی از مواجهه موسی 

لِّملَى أَن تُعع کشْدأَتَّبِعر تلِّما عدهی که در آیا مرا رخصت می"،)66کهف، آیه (اًنِ مِم
اي به من تعلیم هایی را که آموختهتا رهنمودها و عوامل هدایت و واقعیت،پی تو آیم

با چنان تعبیري، به عظمت نعمتی که از راه تعلیم، عاید او گشته، اقرار ) ع(موسی دهی؟
درخواست نمود که همان گونه با او رفتار کند که خداوندنموده است، زیرا او از خضر 

به » مِما علِّمت رشداً«در حقیقت از طریق تعبیر . متعال با خود او رفتار نموده است
احسان خداوند نسبت به ۀگفت شایسته است که احسان تو به من، به گون) ع(خضر

ت نهاد و بر تو احسان فرمود، یعنی خداوند متعال از طریق تعلیم بر تو منّ. خودت باشد
،1364حجتی، (تو نیز همان منت و احسان را درباره من روا بدار، و به من تعلیم ده

گردد و آن را نعمتی از طرف در اینجا رشد از طریق تعلیم و تربیت حاصل می. )352ص
که نکته دیگري . فرمایدنماید که بر بندگان خوب خود عنایت میپروردگار معرفی می

قابل ذکر است اتصال رشد به خداوند و ورود عنصر مربی در انتقال رشد و پیروي بدون 
اي ، آیات ویژه1در جدول. باشد که کامالً مشهود استچون و چرا از فرد رشد یافته می

.اند ذکر شده استکه به مفهوم رشد اشاره کرده
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ت یافتن، تمییز نیک و در نتیجه، رشد به معناي به راه شدن، هدایت شدن، راه راس
بد، استقامت در راه حق، تصلب در آن، اصابه یا رسیدن به حق، اصالح و نیز نجات و 

. نجاح آمده است
:گویددر این رابطه می)457، ص 29، ج 1352،دهخدا(مولوي

نیک نیکی را بود، بد راست بدکه نگردد سنت ما از رشَد
گفت مادر نشنود گنگی شودور نباشد طفل را گوش رشَد

:به معنی رستگار بودن، و خوشبخت شدن» رشد داشتن«
رشَدهر که مرده گشت او دارد کشد چون زمرده زنده بیرون می

به معنی نجات پیدا کردن،» رشد یافتن«
رشَدگشت آمرزیده و یابد هر که او چل گام کوري را کشد

: ستگاريبه معنی راه ر» راه رشد«
رشَدهر کسی گوید منم راه کشداین بدان سو، آن بدان سو می

"رشد"آیات ویژه مبحث - 1جدول

جزءواژهآیهسورهشماره
تعدادآیات 

رکوع
719الرُّشْد722ِجن 1
719رشَدا7210ًجن 2
719رشَدا7214ًجن 3
79رشَدا7221ًجن 4
610شِدونَالرَّا497حجرات5
69الرَّشاد4029ِغافر 6
612الرَّشاد4038ِغافر 7
424رشْده2151انبیا 8
411رشَدا1810ًکهف 9

45مرْشِدا1817ًکهف 10
49رشَدا1824ًکهف 11
410رشْدا1866ًکهف 12
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جزءواژهآیهسورهشماره
تعدادآیات 

رکوع
315رشید1178هود 13
312الرَّشید1187هود 14
314بِرَشید1197ٍهود 15
26الرُّشْد7146ِاعراف 16
19رشْدا46ًنساء17
15یرْشُدون2186َبقره 18
13الرُّشْد2256بقره 19

19سوره9در جمع
آیه

واژه اول و 
آخر یکی 

است
آیه182جزء6

هاي رشداصول و ویژگی
رسد رشد بر اصول ه نظر میهاي مفسران، ببا استناد به آیات شریفه قرآن و دیدگاه

:زیر استوار است

است؛رشدأخداوند منش
قرآن کریم، ریشه و اساس رشد را از خداوند دانسته است و هرگونه گمراهی و 

شمارد؛ لذا دهد و آن را نتیجه اعمال زشت انسانها میضاللت را به غیر خدا نسبت می
. کندمعرفی می» اهللا«و فاعل آن را اراده شر را مجهول و ارادة رشد و صالح را معلوم،

که اند یادانیم که عاقبت مردم زمین شر و فساد است که خود خواستهما هنوز نمی«
17و یا در آیه ».)10سوره جن، آیه (خداي آنها بر آنها رشد و صالح را اراده نموده است

رکس را هرکس را خدا هدایت کند پس او هدایت یافته و ه"فرماید سوره کهف می
."یابی اي نمیگمراه کند هرگز بر او سرپرست و هدایت کننده

؛ استقرآن راهنماي رشد
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صاحب تفسیر . »یهدي اِلَّی الرُّشد«: کندقرآن خود را به عنوان کتاب رشد معرفی می
، »آمنّا بالرُشدِ الَّذي فِی القرآن و هو التَوحید«یعنی » امنّا به«گوید مفاتیح الغیب می

کند و ما به آن ایمان آوردیم، یعنی به رشدي که در قرآن قرآن به سوي رشد هدایت می
.)5سوره بقره، آیه (است ایمان آوردیم که آن رشد، توحید است

امکان پذیر نیست؛) ع(و امام) ص(رشد بدون ارشاد پیامبر
بدانید ": ایدفرمداند و میمی) ع(قرآن کریم رشد را در سایه اطاعت از پیامبر و ائمه 

اگر در بسیاري از امور رأي شما را پیروي کند شما به رنج . در میان شماسترسول خدا
مقام ایمان را محبوب شما گردانید و در ) به لطف خود(افتید، ولی خداوند و زحمت می

دلهایتان نیکو بیاراست و کفر و فسق و معصیت را در نظرتان زشت و منفور ساخت تا در 
".)7سوره حجرات، آیه (عادتمند شوید، اینان به حقیقت، اهل ثواب و هدایتنددو عالم س
نکته ظریفی وجود دارد و آن اینکه خداوند متعال "اُولئِک هم الرّاشِدونَ "در آیۀ

مرشدي است ) ص(یعنی پیامبر"و اعلَموا أَنَّ فیکُم رسولَ اللَّهِ"خطاب به مؤمنین فرمود 
به خاطر محبت او نسبت به مؤمنین است و فرمود که نبی به عنوان براي شما و این 

از او بطلبید ) احتیاج به رشد دارید (خواهید مرشد براي شما بس است؛ آنچه را که می
سوره انبیاء 73که بین شماست و از جانب پروردگار برگزیده شده است و یا درآیه 

دم قرار دادیم تا خلق را با فرمان ما هدایت را پیشوایان مر)پیامبران (ما آنان "فرماید می
."کنند

رشد معطوف به هدف است؛ 
هدایت قرآن در مفهوم رشد همان هدایت انسان به سوي عقاید حقه است و در 

20، ج تاطباطبایی، بی(رساندبردارنده اعمالی است که عاملش را به سعادت واقعی می
آوردن به توحید است که هدف رشد و ایمان آوردن به قرآن نیز ایمان).154ص 

قرآن دارنده آن رشد را در . )154، ص 30جتا،امام فخر رازي، بی(شودمحسوب می
گرداند که نتیجه آن فالح و اهل رسیدن به حق و گام نهادن در راه مستقیم پیروز می
آن قر.)55و 54سوره قمر، آیات (بهشت شدن و نهایت آن قرب ربوبی و فنا فی اهللا است

... کمال، حقّ، نجات، خیر و) اهداف متوسط(اهداف رشد را عبادت، صراط مستقیم 
).غافر41ذاریات و 56یس،61سوره احقاف، 30هآی(معرفی نموده است ) اهداف بلند(
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رشد مستلزم آگاهی است؛ 
اي از بندگان ما را یافتند که او در آنجا بنده": فرمایدمی) ع(قرآن در توصیف خضر 

سوره (مشمول رحمت خود ساخته و از سوي خود علم فراوانی به او تعلیم داده بودیمرا
اگر من از تو پیروي کنم، از : و موسی به آن شخص دانا گفت").65کهف، آیه 

تو هرگز : او به موسی گفت. )65سوره کهف، آیه (خود مرا خواهی آموخت) لَدنی(علم
و چگونه صبر توانی کرد بر چیزي .)67ف، آیه سوره که(توانی با من صبر پیشه کنینمی

دهد مساعی وگو نشان میاین گفت. )68سوره کهف، آیه (که اصالً از آن آگاهی نداري
اعتبار است و رشد با آگاهی و کسانی که علم آنها از روي آگاهی و بصیرت نیست بی

.دانایی امکان پذیر

خدا پیش شرط رشد است؛ایمان به
یم ایمان به خدا جزء الینفک رشد و تعالی انسان و بلکه پایه اصلی و از نظر قرآن کر

چون بندگان من از ":فرمایدخداي سبحان می. گردد شرط اساسی آن محسوب می
هر که مرا بخواند . ام بپرسند، بدانند که من به آنها نزدیک خواهم بوددوري و نزدیکی

ند و به من بگروند، باشد تا به سعادت دعاي او را اجابت کنم پس باید دعوت مرا بپذیر
راه هدایت و ضاللت بر همه "فرماید در آیه دیگري می" .)186سوره بقره، آیه (راه یابند

کس روشن گردید، پس هر که از راه کفر و سرکشی برگردد و به راه ایمان و پرستش 
ه بقره، سور(خدا گراید به رشته محکم و استواري چنگ زده که هرگز نخواهد گسست

هرکس به خدا ایمان آورد خداوند قلب او را هدایت "و نیز فرموده است ".)256آیه 
نفی در آیات فوق شرط اساسی براي رسیدن به هدایت و رشد، ایمان به خدا و. "کندمی

.شرك و کفر معرفی شده است

بعد اختیاري رشد؛
اختیاري است وجود و اینکه هدایت امري» هدایت انسان«آیات فراوانی در زمینه 

در دین اجباري ": کندآیه که رشد را امري اختیاري معرفی میاین دارد، از جمله 
باید توجه ".)256سوره بقره، آیه (نیست، تحقیقاً راه هدایت و ضاللت مشخص گردیده

داشت که انسان داراي ویژگی انتخاب آگاهانه و اختیاري است که نه حیوانات این 
و نه فرشتگان، تنها جن است که مثل انسان داراي این ویژگی است، و ویژگی را دارند 

ترین مقام تواند با تفکر و تأمل و انتخاب راه بهتر، به عالیاین حالت اختیاري، که می
.برسد، از خصوصیات انسان است
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بعد دائمی رشد؛
تا شود و اي است که از هنگام تولد بر مبناي فطرت شروع میرشد جریان پیوسته

اگر بر طریق اسالم و ایمان پایدار بودند ": خداي سبحان فرمود.یابدقرب الهی ادامه می
و نیز ").16سوره جن، آیه (گرداندیمالبته که به آنان علم فراوان و رزق وسیع نصیب می

و در " .)65سوره کهف، آیه (دادیم)قضاوت و علم(لوط را حکم "فرماید درباره لوط می
او را مشمول رحمت خود ساخته و از جانب خود علم فراوانی ": فرمایدمی)ع(خضرمورد

قرآن شریف در آیات دیگري نیز انسان را "). 65سوره کهف، آیه (به او تعلیم داده بودیم
. )206،205سوره اعراف، آیات (کندبه ذکر دائمی خداوند و دوري از غفلت دعوت می

زندگی انسان مطرح است و تا پایان عمر الینقطع هاي رشد است از آغازعلم که از نشانه
یابد، به همین سبب رشد، کمال جویی و دریافت کماالت در تمام طول عمر تداوم می

.انسان با او خواهد بود

رشد براساس الگو 
زیرا که انسان فطرتاً به سوي این روش ،اي داردروش الگویی در تربیت اهمیت ویژه

قرآن کریم از . کندطور آگاهانه و ناخودآگاه استفاده میهوش بگرایش دارد و از این ر
: کندها را مستقیماً به جامعه معرفی میشیوه اسوه نمایی بسیار بهره جسته و گاهی اسوه

و یا ]اي نیکوسترسول خدا براي شما اسوه[» حسنههاُسو... لقَد کانَ لَکُم فِی رسول اَ«
و یارانش را به عنوان الگو ) ع(ممتحنه، حضرت ابراهیم سوره مبارکه 6و 4در آیات 

ویژه پیامبران اولوالعزم و گاهی با بیان احوال و سرگذشت پیامبران بهکند و یامعرفی می
. هایی را به جامعه معرفی کرده است پیروان آنها اسوه

رشد و فطرت 
تاریکی بی ایمانی و رهیدن از ظلمت و ،رشد.قرار دارد) گمراهی(رشد در مقابل غی 

کند که خداوند اشاره میسوره روم30ورود به عالم یکتا پرستی است و خداوند در آیه
یعنی آئین توحید و خدا پرستی قرار داده است و هر » آئین حقیقت«فطرت انسانها را بر 

ا رو آورده به آئین راست خد(نوع انحراف از جاده توحید مخالف فطرت انسانی است
.خلقت خدا تغییر پذیر نیست،آن نهادآئینی که خدا آفرینش انسان را بر روي
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فطرهم علی ": کنداین آیه را چنین تفسیر می) السالمعلیه(حضرت امام صادق 
رشد با فطرت ،بنابراین. خداوند مردم را بر فطرت توحید خلق کرده است"التوحید

.آدمی سازگار است

؛نسبی بودن رشد
هدایت مطلق از آن خداست و به همین قیاس، رشد مطلق و کمال مطلق نیز متعلق 

توانند مراتبی از رشد و کمال ها با تمسک به ریسمان هدایت الهی میبه اوست و انسان
دست آورند و خداوند هر قدر از این رحمت الهی را بخواهد در اختیار کسانی که را به

و ": فرمایدچنانچه قرآن کریم می. دهدکرده باشند قرار میشرایط آن را براي خود ایجاد 
هشْدر راهِیمنا إِبآتَی 51سوره انبیاء، آیه ( ....لَقَد(. ""ًعِلْما کْماً وح ناهلُوطاً آتَی و…) سوره

یناه مِنْ عِبادِنا آتَفَوجدا عبداً":فرمایدو در مورد عبد صالح خدا می".)74انبیاء، آیه 
محنَّا عِلْماًۀرمِنْ لَد ناهلَّمع از این آیات شریفه ").65سوره کهف، آیه (مِنْ عِنْدِنا و

مند شود که هرکسی به فراخور آگاهی و ظرفیت خود از رشد متناسب، بهرهاستنباط می
.خواهد شد

مراحل رشد
از منظر ...) ت و کمال و به مفهوم هدای(هایی که از رشد با توجه به تعریف و ویژگی

:رسندقرآن کریم بیان شد، مراحل رشد به شرح زیر به نظر می

اسالم، اولین مرحلۀ رشد )الف
آنها که اسالم را اختیار کنند «.»)14سوره جن، آیه (فَمنْ أَسلَم فَأُولَئِک تَحرَّوا رشَداً«

.»اندم برداشتهراه راست را برگزیده و به سوي هدایت و ثواب الهی گا

ایمان ) ب
فقد الإِکْراه فِی الدینِ قَد تَبینَ الرُّشْد مِنَ الْغَی فَمنْ یکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ و یؤْمِنْ بِاللَّهِ«

در دین اجباري نیست، راه راست و ". »…)256سوره بقره، آیه (استَمسک بِالْعرْوةِ الْوثْقى
هر کس طاغوت را نفی کند و به خداوند ایمان آورد به واقع به ضاللت روشن شده، پس 

"....دستگیرة محکمی چنگ زده است
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مبارزه با شرك )پ
به راه راست .»)2سوره جن، آیه (ولَن نُّشْرِك بِرَبنَا أَحداً.....یهدِي إِلَى الرُّشْدِ ...«

.دهرگز به خداي خود مشرك نخواهیم ش..... کندهدایت می
"هشْدر راهیمنا إِبآتَی لَقَد مِهِ ما هذِهِ التَّماثیلُ الَّتی......وقَو لَها إِذْ قالَ لِأَبیهِ و أَنْتُم

ها این تندیس: ه به پدرش و قومش گفتآنگاه ک…"). 51و51سوره انبیاء، آیه (عاکِفُونَ
) ع(ورد حضرت ابراهیم در این آیه برخاید چیستند؟ها دل نهادهکه به پرستش آن

.با بت پرستی و شرك، به منزله جلوه اي از رشد نشان داده شده است) جوان(

توحید ) ت
یا که خداي آنها که بر هدایت آنان و .»)10سوره جن، آیه (أَم أَراد بِهِم ربهم رشَداً«

داند و از آن خدا میاین آیه اراده خیر و هدایت را. رشد و خیر و صالح آنها منظور دارد
سوره انبیاء، (إِالَّ اللَّه لَفَسدتاۀفیهِما آلِهلَو کانَ"کند، در آیه به توحید فاعلی اشاره می

هاي مختلف جهان و تهی بودن آن از فساد را دلیل وجود رابطۀ متقابل بخش").22آیه 
را مخاطب خود دیده در این آیات شریفه، قرآن کریم انسانی . توحید قرار داده است

.کنداست که از رشد باالیی برخوردار است و استدالل و برهان را درك می

نفی استقالل از خود ) ث
بگو من مالک و قادر بر خیر و شر شما » قُلْ اِنّی ال اَملَک لَکُم ضَراً و ال رشَداً «

.نیستم
و ... ر آنکه بگویی انشاءااي رسول ما تو هرگز مگو این کار را فردا خواهم کرد، مگ"

اي فراموش مکن و به خلق بگو چه بسا که خداوند مرا به راهی درست که خدا را لحظه
".)24و23سوره کهف، آیه (نزدیکتر از این باشد، هدایت فرماید

استمرار و مواظبت در توحید و نفی شرك ) ج
لْغَی فَمنْ یکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ و یؤْمِنْ بِاللَّهِ فقد ال إِکْراه فِی الدینِ قَد تَبینَ الرُّشْد مِنَ ا«

رْوبِالْع کسثْقىهاستَمالْوراه هدایت بر همه کس روشن گردیده هرکه از » ...لَهاالَ انْفِصام
خدا گراید به رشتۀ استواري چنگ زده که پرستشراه کفر و سرکشی به راه ایمان و 

.خداوند به هرچه خلق گویند و کنند شنوا و دانا استهرگز نخواهد گسست و 
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دیدن ملکوت و علم به حقایق اشیاء)چ
و در آیۀ دیگر آمده »).22سوره انبیاء، آیه (و لوط را که به او حکمت و علم دادیم«
اي از بندگان ما را یافتند که او را مشمول رحمت خود ساخته و از در آنجا بنده« است 

»).65سوره کهف، آیه (راوانی بر او تعلیم داده بودیمسوي خود علم ف

قرب خداوند و عبد خالص بودن) ح
بار الها تو در حق ما به لطف خاص خود رحمتی عطا فرما و برما وسیله رشد و "

.")10سوره کهف، آیه (هدایت کامل مهیا ساز
در قرآن آمده .کسانی از رحمت خدا برخوردارند که بتوانند به قرب الهی نایل آیند

سوره قمر، آیه (مقْعدِ صِدقٍ عِنْد ملیکٍ مقْتَدِرٍفی، جنَّاتٍ و نَهرإِنَّ الْمتَّقینَ فی":است
ها و نهرها منزل خواهند گزید، در جایگاهی به تحقیق پرهیزگاران در باغ"). 55و54

.راستین و نزد خداوند در سلطنت و عزت متنعمند

رشد در قرآن کریمهاي مطلوب روش
هاي صحیح و ها را به روشها به سوي رشد، آنگر انسانقرآن کریم به عنوان هدایت

هاي مناسب براي رسیدن به کمال واقعی رهنمود و ارشاد کرده است که اهم شیوه
:مطلوب با استناد به آیات قرآن کریم به شرح زیر است

روش پرسش و پاسخ
سوره 70الی 50با بت پرستان و مشرکان در آیات )ع(گفت و گوي حضرت ابراهیم 

هاي دقیق و کوبنده آن حضرت بر اثبات وجود خدا و نفی شرك انبیاء، مبین استدالل
آن ) ع(اي از الگوي کامل پرسش و پاسخ باشد که حضرت ابراهیم تواند نمونهاست و می

.را به کار گرفت و مخالفان را به وسیله آن به چالش کشید

هاي نمایشیوهشی
قرآن نیز از . هاي درك مفهوم یا آگاهی از مطلب، شیوه نمایش دادن استیکی از راه

.این شیوه استفاده نموده است
گاه بزرگ است که رفتن موسی به و وعده) ع(یکی از این موارد داستان موسی 

نمایش میعادگاه پروردگار و گرفتن احکام تورات از طریق وحی و آفرینش کالم را به
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هنگامی . گذاشته است که با حضور جمعی از بزرگان بنی اسرائیل در میعادگاه رخ داد
پروردگارا «:به محل قرار آمد و پروردگارش با او سخن گفت، عرض کرد) ع(که موسی 

ولی دیري نگذشت .»)143سوره اعراف، آیه (خودت را به من نشان بده تا به تو بنگرم
هرگز مرا نخواهی دید، ولی به کوه "اه پروردگار دریافت کرد که که این پاسخ را از پیشگ

هنگامیکه ".»)143آیه،سوره اعراف(مرا خواهی دیدد،بنگر اگر در جاي خود ثابت بایست
موسی از "). 143همان، آیه (بر کوه جلوه کرد آن را محو و نابود و همسان با زمین نمود

روي زمین افتادمدهوش به"ه شد کهانگیز چنان وحشت زدمشاهدة این صحنه حول
پروردگارا منزهی تو، من به : که به هوش آمد عرضه داشتو هنگامی").143همان، آیه (

بنا بر .")143همان، آیه (کنم و من از نخستین مؤمنانمگردم و توبه میسوي تو بازمی
ز پروردگار متعال درخواست ا"نظُرْ إِلَیکاَربِّ أَرِنِی "در جمله ) ع(کریم، موسیآیات قرآن

به وي خداي متعال قبالً؛کرده که او را علم ضروري به مقام پروردگارش ارزانی بدارد
علم نظري پی بردن از آیات به خود او را ارزانی داشته بود و او را براي رسالت و تکلّم که 

یق رؤیت خواست از طرمی) ع(موسی. همان علم به خدا از طریق سمع است برگزیده بود
).246، ص 8، ج تاطباطبایی، بی(که همان علم ضروري است نیز علم به او پیدا کند

اعراف در بردارنده این حقایق است که به "مبارکه"سوره 147تا 141مفهوم آیات 
.شکل نمایش و تصویرسازي بیان شده است

شیوة سخنرانی
هاي مفید در کی از روشهاي الزم را داشته باشد، یروش سخنرانی هرگاه ویژگی

تواند راه رسیدن به توحید را هموار رشد و ترقی افکار شنوندگان و مخاطبان است و می
توان در آیات در جاي جاي قرآن مجید به این روش اشاره شده که بخشی را می. کند
.سوره مؤمن در داستان مؤمن آل فرعون، مورد مطالعه قرار داد50الی 28

وییگشیوه داستان
سازي رشد، استفاده از نههاي مؤثر در تعلیم و تربیت قرآنی، و زمیاز جمله روش

قصه اصحاب کهف و . قرآن بیش از دویست داستان بازگفته است. گویی استروش قصه
.از این جمله هستند... و) ع(قصه حضرت یوسف
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روش سمعی و بصري از طریق ارائه الگو
ها ربیتی توسط مربی، نمونه عملی آناي اخالقی و تدر این شیوه ضمن بیان ارزش ه

) ع(ها، در قرآن کریم به ماجراي موسی شود از جمله این روشنیز در رفتار مشاهده می
انگیزي برخورد عالم و دانشمند زمانش به صحنه شگفت،یا به تعبیر دیگر) ع(و خضر

ترین ولوالعزم که آگاهدهد دامنه علم و دانش حتی یک پیامبر اکنیم که نشان میمی
رود که به او افراد زمانه خویش است در بعضی جهات محدود است و به سراغ معلمی می

. درس بیاموزد

روش تمثیلی
هایی است که با توجه به جایگاه تخیل و تفکر و درجه فهم تمثیل یکی از روش

قرآن نیز این روش .شودافراد براي میزان شناخت و زمینه سازي رشد از آن استفاده می
سوره 26و24،25سوره حشر، 21آیات . را به کارگرفته تا هدایت انسان بهتر تحقق یابد

هایی سوره بقره نمونه17مؤمن و 31و30سوره بقره، 257سوره آل عمران، 59ابراهیم، 
کردیم آن را در برابر اگر این قرآن را بر کوهی نازل می".کنداز این روش را بیان می

براي مردم که هایی است ها مثالاین. دیديقرآن خاشع و از خوف خدا متالشی شده می
.")21حشر، آیه سوره (ها بیندیشندزنیم تا در آنمی

 بررسی آیات انفُسی و آفاقی« روش گردش علمی«
کند ها را به بررسی در مورد آیات مربوط به انفس و آفاق راهنمایی میخداوند انسان

در جواب کسانی که بت پرست هستند ) ع(یم در این مورد از قول ابراهیم و قرآن کر
خداي شما همان خدایی است که آفرینندة آسمان و زمین است و من این «: فرمایدمی

هاي خود به زودي نشانه«: فرمایدیا در جاي دیگر می» همدسخن را به یقین گواهی می
ن خواهیم داد تا برایشان روشن شود که او خود ها و در دلهایشان به ایشان نشارا در افق
.»)53فصلت، آیه (حق است

ها، به وجود راه آفاق آن است که از راه مشاهده مخلوقات و تدبر در نظم پدیده
برده شود و راه انفس در خود تأمل کردن است که همان راه فطرت مدبري دانا و توانا پی

.است
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گیريجمع بندي و نتیجه
عنوان اشرف چرخد و اهمیت این موجود بهمی"انسان"وزي حول محور زندگی امر

اند و نظران قرارگرفته که پیرامون او بسیار نوشتهتا بدانجا مورد توجه صاحبمخلوقات
هرکس به زبانی این موجود پیچیده را مورد نقد و بررسی قرار داده و از منظر خود 

شناسان در اگرچه تفکر دانشمندان و روان. اي براي رشد و کمال او پیچیده استنسخه
تواند مسیر شناخت انسان، رشد و ترقی روز افزون او قرار دارد، لیکن به دو دلیل نمی

شناخت کامل و همه جانبه در زمینه رشد انسان و مراحل متعدد آن در زمینه کمال 
و تحلیلی نخست اینکه علم انسان محدود است و شناخت تفصیلی . واقعی او تلقی گردد

دیگر اینکه انسان هرچند .وسیله محدود از نظر عقلی محال استامر نامحدود به
گاه عقل او قادر به درك موجودي است برخوردار از مراتب ترقی و کمال، ولی جوالن

باشد، در این مورد هیچ شک و شناخت کامل حق تعالی که کمال مطلق است نمی
مربوط به روح او بوده و جنبه جسمانی ندارد، زیرا تردیدي نیست که کمال نهایی انسان 

اي که الزمه تکامل روحی اوست حقیقت انسان روح اوست و تکامل جسمانی او تا اندازه
همین دلیل کمال نهایی به؛گرددهیچ عنوان کمال نهایی او محسوب نمیارزش دارد و به

کماالت روحی . آن را شناختاي نیست که بتوان از راه تجربه انسان و مراحل آن مقوله
انسان زمانی قابل شناخت هستند که شخص، خود واجد آن شود و با تجربه درونی و 

اند این کماالت دست یافتهکه خود بهشهودي آن را دریابد و لذا شناخت آن براي کسانی
لذا قرآن که خداوند متعال آن را براي هدایت بشر . پذیر نیستاز طریق تجربه امکان

سوي کمال مطلق و قرب گر انسان بهبخش و هدایتاست بزرگترین منبع الهامستاده فر
) ع(و امامان) ص(رو باید انسان از منظر قرآن، پیامبراناز این. شودبه خدا محسوب می

که متصل به منبع وحی و الهامات الهی هستند شناخته شود و مسیر وحی براي رشد و 
. کمال او دنبال شود
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معنويسالمتراز و راه

)زازا و برونمعنویت درون(
عبدالعظیم کریمیدکتر 

چکیده
بـسیار نگرنـد مـی جهانچشمازراخودکهآنهاییيبراخوشبختیوامنیتسالمت،راز و راه  
راهـستی جهـان کهنگاه آنهایی  .نگرندمیخودچشمازراجهانکهاستکسانیازترمتفاوت

وزنـدگی داننـد؛ بـه   میهستیجهانخدمتدرراخودکهآنهاییباخواهندمیخودخدمتدر
و زنـدگی معنـاي وحقیقتگفت،بتواندشایمنظورهمینبه .استمتفاوتآنبنیاديمفاهیم

.داردهستیزندگی و جهان  بهکهاستنگرشیودركکیفیتنوعدرسالمت معنوي هر کس   
اي مـبهم بـه نظـر    جا که سالمت معنوي مفهومی گسترده، پیچیده، چندبعدي و تـا انـدازه  از آن 

مت روانی، روحی، مذهبی و   پوشی نسبتاً زیادي با سایر مفاهیم مشابه از جمله سال         رسد و هم  می
تواند ما  هاي رازآلود این مفهوم مشکل نمون می      دینی دارد؛ ضرورت بازتعریف و بازشناسی جنبه      

گونه که سالمت روانی، صرفاً به معنـاي فقـدان   در واقع، همان. را با پهنا و ژرفاي آن آشنا سازد  
نیز کیفیتی فراتـر  "مت معنويسال"بیماري نیست بلکه چیزي فراتر از آن و افزون بر آن است،    

هنجـار  شناختی و نشانگان رفتاري و اجتماعی یک انسان سالم، متعادل و بههاي رواناز توصیف 
هایی چون امنیت، کرامتمعنوي را کیفیتی از زندگی قلمداد کنیم که با مؤلفهاگر سالمت . است

مانی در زندگی آدمـی ظهـور       ها ز گاه درخواهیم یافت که این ویژگی     و رستگاري همراه است،آن   
هـاي درون فـردي از یـک سـو، و شـرایط و      هـا وقابلیـت  رسد که زمینـه یابد و به کمال می   می

.خوبی فراهم شودبسترهاي اجتماعی و بین فردي آن از سوي دیگر، به
زا بـر اسـاس   در این نوشتار تالش شده است تا راز و رمز سالمت معنوي با سویۀ معنویت درون       

.شناختی مورد بررسی و تحلیل قرار گیردي دینی، عرفانی و روانهاآموزه

هاواژهکلید
.زازا و برونمعنویت درونمعنوي، کرامت،سالمت،امنیت، رستگاري

        اسـت کـه چکیـده آن در همـایش سـالمت            "چیستی سالمت معنوي  "این مقاله، نسخه بازآرایی شده و تکمیلی
.ارائه گردیده استمعنوي و تعمیق تربیت اسالمی

ت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشأعضو هیkarimi@rie.ir
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مقدمه
هاي فطري همراه با بینش و شهود باطنی و سالمت معنوي، معطوف به جان مایه

ها و هاي علمی و نسخهبندياز طریق صورتاین معنایابی. معنایابی از متن زندگی است
شاید بتوان گفت پی بردن به راز و رمز سالمت . پذیر نیستهاي آموزشی امکانروش

باشد، برخاسته از "روش علمی"و "هوش منطقی"معنوي بیش از آنکه متکی بر 
که در منابع و مراجع بیرونی باشد، است و بیش از آن"روش هنري"و "هوش شهودي"

.هاي فطري داردریشه در درون مایه
بندي از هوش منطقی و شهودي به معناي وارد شدن در قلمرو گونه تقسیماین

هاي معرفت شناختی نیست، بلکه مدد جستن از سبک و روشی است که براي بحث
این مراتب در . توان از آن بهره بردراهیابی به مراتب معرفت باطنی و شناخت قلبی می

جا که براي هر اصحاب معرفت به زیبایی یاد شده است، تا آني عرفانی در نزدهاآموزه
:اندیک از این مراتب به تناسب فهم و درك افراد از حقیقت درجات و منازلی قایل شده

خداوند علم را براي خلق مباح کرد و اولیاي خود را به معرفت، و اصفیاي خود را "
ده اختصاص داد، و از همه آفریدگان پوشیده ماند؛ به مکاشفه، و دوستانش را به مشاه
افتند، و وقتی پندارند که کشف اند، به حیرت میهرگاه گمان کنند که او را شناخته

پاك . شونداند، کور میمانند، و اگر فکر و تحقیق کنند که دیدهاند، در حجاب میکرده
سلمی، ("نیستآور است و هیچ چیزي از او عجیباست خدایی که کارش شگفت

.)39- 40ص1380ترجمۀ انصاري، 
هاي کیفی آن از جمله سالمت معنوي یکو مولفهزندگیکهاگر بر این باور باشیم

برايبیرونازتعبیريوتبیینهیچکهبرجاستپازمانیتاآنبودنرازواست،»راز«
ها و مفاهیم فهنباشد؛ آنگاه درخواهیم یافت که هر یک از مولآنچگونگیوچرایی

و این راز . مرتبط با سالمت معنوي به معناي واقعی آن از ماهیتی رازآلود برخوردار است
و رمز چیزي نیست که از منابع بیرونی قابل کشف و رمزگشایی باشد بلکه کلید آن در 

.درون به ودیعه نهاده شده است
آنبازگشودنبرايکلیدداشتنمستلزمساختمانیهربهطبیعی است که ورود

ساختماناست،درونازبلکهبرون،ازنهآن،بهورودراهکهساختمانیتنهاامااست
سالمت رازواست،آنخوددرروانساختمانبازگشودنرازدیگرعبارتبه. استروان

.استهمیندرنیزآنبهوابستهمفاهیمومعنوي
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:به قول شمس تبریزي
سول و نبی آن مایه را روان کند و راه کند چون مایه نباشد اي است، رهرکه را مایه"

"؟ اما او که چراغ نبیند، به چراغ چه بیند؟»چه راه کند

براي کشف راز باید آواي او را شنید و براي شنیدن آواي او دور کردن آواي غیر،الزم 
.است

دور کن تا کشف گردد رازهااز درون خویش این آوازها
چشم نرگس را از این کرکس بدوزن، بانک غوالن را بسوزذکر حق ک

مولوي 
، بلکه یک راز است، »معما«اما سالمت معنوي به معناي کیفی و درونی آن، نه یک 

هاي علمی، بلکه در سیر و سلوك بنديها و صورترازي که راه حل آن نه در توصیه
.ده شده استمعنوي نهفته و نسخۀ آن در درون آدمی به ودیعه نها

چه خواهیخواه هر آنز خود میتویی تو نسخه رمز الهی
رساله الشوق

هاي کیفی زندگی و ارتباط آن با جلوه» راز«جا براي تبیین مفهوم کلیدي در این
، را آشکار سازیم؛ زیرا زمانی که »معما«و » راز«معنوي الزم است تفاوت بین دو واژة 

آید ذهن و دل متوجه فضایی از درك و فهم ماورایی ان میسخن از مفاهیم رازآلود به می
چه در حوزة محسوسات و تفکرات عینی و انضمامی قرار شود که با آنو آسمانی می

:دارد، بیگانه است
آسمان و آفتابی دیگر استغیب را ابري و آبی دیگر است

مولوي 
ودن آن همان راه حل آن ، هیچ راه حل بیرونی وجود ندارد و نفسِ راز ب»راز«در 

توان به راه حل مشخصی دست یافت و هر کس با کشف آن راه می» معما«اما در ! است
اما این انتقال براي دیگري ریشۀ درونی . تواند آن را به دیگري نیز منتقل کندحل می

:شوداي تلقی میندارد و در حکم یک دریافت عاریه
اندر ابر باران فطرتی استآبآب اندر ناودان عاریتی است

يومول
هاي دینی و عرفانی، کشف و شهود، کیفیتی از درك و فهم زندگی و بر اساس آموزه

اي از نور و روشنایی درونی است که قابل انتقال به دیگري نیست و هر کس به جلوه
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در حقیقت، جان مایۀ بازگشت . کندسبک و شیوة خود آن را تجربه و با آن زندگی می
ه سرچشمۀ روح و معنویت، رازي است که نتیجۀ آن جوشیدن آب حیات در پهنا و ب

:ژرفاي وجود آدمی است
تا رهی از محنت هر ناسزارااز درون خویشتن جو چشمه

مولوي
شود خالقیت یک راز است؛ خوشبختی یک راز است و یا عشق و زمانی که گفته می

زآلودگی و رازوارگی این است که دست یابی به معناي ایمان یک راز است؛ مراد از این را
آن مستلزم کشف و شهود شخصی و تجربه منحصر به فردي است که هر کس از درون و 

یابد و به هیچ وجه قابل اقتباس و اکتساب از دیگري و یا به سبک خویش آن را در می
توان با پر و بال پریدن ن"زیرا که . برداري براي تکثیر و تعمیم آن نیستحتی نسخه

یافت؟ و هاي سالمت معنوي راهتوان به رمز و راز درون مایهاما چگونه می"دیگران
هاي رفتاري و اخالقی برخوردارند؟ اند از چه نشانهکسانی که از این راز و رمز آگاه شده

براي پاسخ به این پرسش، نخست باید به سراغ کسانی رفت که در زندگی خویش بدین 
اند؛ پژوهشی گفتهگونه که در تعریف دانش و دانشهمان. آراسته بوده و هستندصفت 
؛1986کرلین جر ( پردازندپژوهان به آن میپژوهشی همان کاري است که دانشدانش

علم همان کاري است "و در باب تعریف علم نیز آمده است .)1387به نقل از حمیدي 
."کندکه عالم می

اي دیگر در متون دینی مطرح است یا آن گاه که از گوهر علم و همین معنا از زاویه
دهد که نفس علم همان کاري است که عالم از خود عالم سخن آمده است و نشان می

.توان بین این دو تفکیک و تمایزي قایل شددهد و نمینشان می
گرددگوهر علم نوري است که عین حقیقت عالم و چراغ راه او می"

)ص(م عالِم است و عالِم علم است و به عبارت پیامبر اکرم اصالً عِل
).1387عزیزي به نقل از حسین زاده آملی، ("علم، نفس عقل، و فهم روح آن است

همان کیفیتی است که یک انسان معنوي "سالمت معنوي"جا نیز باید گفت در این
عنوي همان راز و و راز و راه معنویت م. در متن زندگی خویش بدان شناخته شده است

.راهی است که در زندگی انسان معنوي ذاتا وجود دارد
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اعتماد به "، "کارآمدي"هاي سالمت روانی در انسان سالم را شناسان، نشانهاگر روان
اندقلمداد کرده…و "رضامندي"، "خالقیت"، "نوع دوستی"، "بینیواقع"، "نفس

هاي سالمت معنوي باید دید نشانه).1380اتکینسون، ترجمۀ دکتر براهنی و دیگران، (
هاي سالمت معنوي اند چیست؟ و آیا صفات و نشانهدر نزد کسانی که بدین صفت زیسته

هاي توان صرفاً در نماد بیرونی شناسایی کرد و یا باید در مقام و شرایط انسانرا می
ها را ن ویژگیواجد سالمت معنوي قرار گرفت تا بتوان به شکل تجربۀ فاعلی و شخصی آ

.ادراك نمود
الزمۀ دیدن و درك برخی از امور، قرار گرفتن در جایگاه و مقام مشاهدة عینی آن 
امور است، دیدن جان از ره جان ممکن است و دیدن قیامت را قیامت شدن الزم است؛ 

:به قول مولوي
دیدن هرچیز را شرط است اینپس قیامت شو قیامت را ببین

مولوي
دهد که آدمی در مقام و یابی به سالمت معنوي نیز زمانی رخ میین رو، دستاز ا

جایگاه زیستن معنوي قرار گیرد و از این طریق است که دانش و بینش معنوي تبدیل 
هاي شود؛ این تبدیل و تغییر صرفاً از طریق اقناع عقالنی و استداللبه منش معنوي می

از آن، همانند سازي و همذات شدن با آن نیز الزم پذیر نیست، بلکه فراتر علمی امکان
:است

یار بینش شو نه فرزند قیاسجان شو و از ره جان جان را شناس
مولوي

هاي بنیادین در سالمت معنويمؤلفه
هاي زندگی تا آستانۀ مرگ، و گیري سالمت معنوي از نخستین سالنحوة شکل

چگونگی تحول آن در چرخۀ حیات آدمی از بردن به خاستگاه درونی و بیرونی وپی
.هاي مختلف قابل مطالعه استدیدگاه

هاي فرهنگی و اجتماعی آن، ناپذیر سالمت معنوي با عوامل و زمینهرابطۀ اجتناب
فرهنگ «بدون » سالمت معنوي«. توان به سادگی از آن عبور کردموضوعی است که نمی

اي که زیستن در جامعه. ن نامستعد استهمچون پاشیدن بذر مستعد در زمی» معنوي
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امنیت روانی، اعتماد اجتماعی، صداقت و کرامت انسانی در آن فراهم نباشد، زمینه
هاي اخالقی و معنوي افراد به شکل خود انگیخته و درونی محقق شکوفایی ارزش

.شودنمی
گونه ها، آنهبینانه پدیدهاي سالمت معنوي، برخورداري از شناخت واقعیکی از مؤلفه
اللهم ارنی االشیاء کما هی"): ص(به تعبیر دعاي زیباي نبی اکرم . باشدکه هستند، می

!گونه که هستندیعنی خداوندا به من بنمایان امور را همان: ")650مفاتیح الغیب، ص(
هاي رفتاري در همین سبک هاي شناختی و کژرويمشکل اصلی بشر در کژبینی

خواهد درك گونه که خود میکس که واقعیت را آنآن. جهان استبینش و دریافت امور
ها و ها، پیش داوريها، تعصبکند و جهان هستی و هستی جهان را بر اساس گرایشمی

نگرد، از نظر سالمت فکري، عاطفی و معنوي دچار هاي ذهنی خود میپیش شرط
ل را آلوده، و جان و روان ورزي در اندیشه و بینش، ذهن و دزیرا غرض. شوداختالل می

:به تعبیر مولوي. بردرا در حجاب و تاریکی فرو می
نمودزان سبب عالم کبودت میپیش چشمت داشتی شیشه کبود

مولوي
:داردو یا در جایی دیگر از نقش غرض در درك و دید آدمی پرده بر می

ده شدصد حجاب از دل به سوي دیچون غرض آمد هنر پوشیده شد
مولوي

اگر نگاه ما به خود، طبیعت، تاریخ و جامعه، نگاهی آزاد، خالق و یگانه و یکپارچه 
هاي روانی هاي ذهنی و مرضها، آلوده به غرضنباشد و اگر درك و فهم ما از پدیده

:انگاریمشویم و سراب را حقیقت میباشد، آنگاه عاشق دید و بینش خود می
شويعاشق آن بینش خود میويربینی سراب و میدور می

مولوي
گیري شناختی در قلمرو بهداشت روانی و بهرههاي روانها و پژوهشبا نگاهی به یافته

گرا نظیر اریک فروم، کارل راجرز و آبراهام مزلو شناسان انسانهاي رواناز دیدگاه
هاي بهداشت روانی و هها و مولفاي همانند در نشانهتوان به وجوه مشترك و تا اندازهمی

شناسان، انسان سالم را کسی سالمت معنوي دست یافت؛ چرا که اغلب این روان
ها بینانه از امور و نگاه آزاد و ارتجالی به پدیدهدانند که در وهلۀ نخست، درك واقعمی
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آبراهام مزلو در . داشته و از حس شهودي و فاعلی به جهان هستی برخوردار باشد
هاي موفق نامه برخی از چهرهاز زندگی"پس رویدادي"اي که به شکل تردهمطالعات گس

به این نتیجه دست یافته است که انسان سالم، همواره در حال ،تاریخ بشر داشته
و فعلیت بخشیدن به تمامیت خویش است و این خود شکوفایی، بدون "1خودشکوفایی"

. پذیر نیستجویی امکانستی و حقیقتقرار گرفتن در مرحلۀ واالي مهرورزي، زیبایی دو
دهد که، درك هاي پژوهشی در تبیین و تکوین سالمت روان نشان مییافتهحاصل

هاي مستقیم و بدون واسطه از واقعیت، ذهن باز و آزاد در مواجهه با افکار و اندیشه
مختلف، توانایی خلق و کشف امور به سبک منحصر به فرد، عالقه و رغبت به امور 

هاي ، تبدیل تهدیدهاي زندگی به فرصت)2تجربۀ اوج(شناخته، تجربه امور معنوي نا
از جمله خصوصیاتی است که ... سازنده و بالنده، احساس تعلق و دوستی به دیگران و 

ي مزلو، ترجمه(.هاي موفق جهان کشف کرده استآبراهام مزلو در زندگی چهره
).1374رضوانی،
دهی شخصیت و ها را در شکلردن آلپورت، نقش ارزششناسان دیگري چون گوروان

کنند، فرانکل، اریک فروم و کارل راجرز از جمله سالمت روانی بسیار مهم تلقی می
به سه "خویشتن"گرایی هستند که ضمن تاکید بر هسته معنایی شناسان انسانروان

و "آزادي اراده". ها اتفاق نظر دارندعامل معنویت، آزادي و مسئولیت در زندگی انسان
و کشف و خلق معنا در زندگی "خودگستري"و "خودیابی"، "ارادة معطوف به معنا"

هاي شود که افراد فرزانه و فرهیخته فراتر از اینجا و اکنون و دور از محدودیتموجب می
هاي استعدادهاي مادي و کالبدي بتوانند جایگاه و منزلت خویش را بر اساس قابلیت

.شکل دهندفطري خویش
یابی به سالمت معنوي برخورداري از یک هاي الزم براي دستیکی از پیش شرط

هاي آبراهام مزلو، بر اساس یافته. نظام ارزشی پویا، زنده و معنابخش در زندگی است
هاي بهداشت روانی از این نظر که واجد نظام ارزشی یا فاقد نظام ارزشی باشند مولفه

اي که افراد مأیوس، درمانده، افسرده و مضطرب از نظر به گونهبسیار متفاوت هستند، 
شوند، اما در مقابل، افراد خالق، شاداب، دركِ خود و جهان دچار نقص و نارسایی می

1 - Self- Actualization
2 - Peak Experience
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سازد تا با درك ها و باورهایی هستند که فرد را قادر میکارآمد و امیدوار، معتقد به ارزش
بیعت، حیات فردي و اجتماعی خود را معنا بینانه از خود، جهان و جامعه و طواقع

).1370مطهري،(بخشند

هاي که در اینجا ازآن به منزلۀ یکی از روش"بینش شهودي"برخورداري از 
یابی به سالمت معنوي یاد شده است، از این جهت مهم است که ما را از درك دست

ذهنی برخوردار چنانکه هستند بدون واسطه مفاهیم و اشکال و صور ها آنواقعیت
.سازدمی

به عبارت دیگر، فردي که از منبع شهود و مکاشفه قلبی برخوردار است، به نوعی 
هاي ها، و ذهنیتها، تعصبتواند آزاد از پیش داورياست که می"علم حضوري"داراي

این درك و شهود همان راز . ها دست یابدشرطی شده به درك روشن و شفاف از پدیده
.سازدکه راه ورود به جایگاه سالمت معنوي را هموار میو رمزي است 

تا ببینی جملگی سر خدايدیدة اسرار بین خودگشاي
مولوي

گرچه نگاه شهودي و یا مکاشفه و الهام قلبی داراي خاستگاه عرفانی و معنوي است 
کتشافات اما بر طبق اظهارات برخی از دانشمندان بزرگ، منشاء بسیاري از اختراعات و ا

توان راز و رمز اختراعات و اي که میعلمی در این نوع بینش بوده است، به گونه
هاي علمی را نیز در عین عقالنی و علمی بودن از جنس اکتشافات بشري در عرصه

.شهود و الهام تلقی کرد
هاي بزرگ اي درباره فرضیهآلبرت انیشتاین دانشمند بزرگ عصر ما نیز چنین عقیده

هاي بزرگ علمی همواره با نوعی الهام و و مدعی بوده است که بسیاري از فرضیهداشته
هاي علمی بشر نیز و در حقیقت، یافته.)2006، 1به نقل از واکس(شهود همراه بوده است

باشد برخاسته از مکاشفات ناگهانی و الهامات قلبی "منطقی"بیش از آنکه مرهون هوش 
نیز "ژاك هادامارا"شمند ریاضیدان فرانسوي به نام دان.است"هوش شهودي"از جنس 

اندیشیم محال است وقتی ما به شرایط اکتشافات و اختراعات می": گویددر این باره می
هر دانشمند محققی کم و بیش این . بتوانیم اثر ادراکات ناگهانی درونی را نادیده بگیریم

1- waks
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هاي متناوب که رشته فعالیتکاحساس را کرده است که زندگی و مطالب علمی او از ی
اي از آنها اراده و شعور وي موثر بوده و بقیه حاصل یک سلسله الهامات درونی در عده

".)2006، واکس(باشد تشکیل شده استمی
هاي به همین سبب است که باید اذعان کرد که بسیاري از مفاهیم متعالی و تجربه

توان براي راهیابی مجدد به این است و نمیاي از راز و رمز پیچیده شدهقدسی در هاله
در واقع، زمانی که . بندي واحد و یا نسخه و راهکار مشخصی ارائه نمودامور، صورت

توان انتظار اي از راز و رمز درونی نهفته است، چگونه میبرخی امور فنی و علمی در هاله
تناهی است در قالب یک داشت که سالمت روانی و معنوي را که امري سیال و پویا و نام

.هاي علمی به دیگران منتقل کرد و یا آموزش دادردیف توصیه
چنان به عنوان سالمت معنوي در این است که هم"راز":توان گفتبه بیان دیگر می

سالمت معنوي نیز در این است که هیچ راه از پیش تعیین " راه"یک راز باقی بماند و 
د ندارد و هر کس باید به سبک خود و با تجربه درونی اي براي ورود به آن وجوشده

زیرا امري که کشف کردنی و خلق شدنی است راه "خویش این راز و راه را کشف کند
.حل آن در ذات همان کشف و خلق است

اگر راز و رمز سالمت معنوي و یا خوشبختی و کامیابی در قالب راهکارها و 
دیگر چه نیازي به این همه دین و آئین و مکتب هاي قابل انتقال و ارائه باشدنسخه

است؟ فقط کافی بود که کسی پیدا شود و نسخۀ خوشبختی و سعادت و امنیت را براي 
!کندهمگان دیکته 

هاي سالمت روانی با رویکرد درونی و شهودي دست براي آنکه بتوان به تمامی مولفه
هاي بیرونی از منابع منزلۀ فرآوردهها به که این مولفهیافت الزم است که به جاي آن

به عبارت دیگر، انسان سالم و برخوردار . بیرونی به دست آید از درون کشف و خلق شود
از سالمت معنوي کسی است که نه تنها خود دلیل امنیت، کرامت و سعادت خویش 
است بلکه خود خالق و کاشف عوامل و منابع تکوین و تحکیم سالمت معنوي از 

. هاي وجودي و تجربیات عرفانی خویش استسرمایه
و "هاداشته"هر که در باطن ببیند که چیزي دارد غنی و قوي است و هرکه بر "

"!به واقع فقیر و تهی استاساستکندهاي ظاهر دل خوش"انباشته"
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اما دانستن این نکته مهم است که هرچند پایگاه و خاستگاه سالمت معنوي در قلب 
دهد، بدین معنا نیست که هاي درونی خویش رخ میق مکاشفات و مراقبهو دل و از طری

.عوامل بیرونی نقش و دخلی در آن نداشته باشند
این گشایشگري و رمزگشایی درونی قبل از هر چیز شناسایی عوامل و موانعی است 

.که راه ورود به این ساختمان را مسدود کرده است
"عوامل تسهیل کنندة"نوي به همان اندازه سالمت مع"بازدارنده"شناخت عوامل 

اگر این عوامل از . تواند ما را در کشف و درك مفهوم سالمت معنوي یاري کندآن می
هاي مختلف و در ابعاد درونی و برونی با ذکاوت و بصیرت مورد تحلیل قرار نگیرند، جنبه

ود مانعی در برابر شود، خکار گرفته میچه به نام تقویت سالمت معنوي بهچه بسا آن
.توسعه و تعمیق سالمت معنوي از درون باشد

از آنجا که، سالمت معنوي فرایندي اعتقادي، درونی و قلبی است، هر قدر این فرآیند 
از حالت طبیعی و فطري به حالت رسمی، تصنعی و اجباري تبدیل شود از بالندگی، 

.شودپویندگی و پایندگی خود خارج می
زا هاي سالمت برونزا با مؤلفههاي سالمت معنوي درونزم است مؤلفهبه همین دلیل ال

گیري و تحول و مزیت آن روشن مورد مقایسه قرار گیرد تا مرز این دو مفهوم از نظر شکل
.گردد

جا براي چیستی و تمایز یافتگی سالمت معنوي درونی و بیرونی و مقایسه دو در این
هاي متمایز توان به شاخصر تامین سالمت معنوي مید» اکتسابی«و » ارتجالی«دیدگاه 

:بینی زیر اکتفا نمودکننده جدول هم
زاسالمت معنوي برونزاسالمت معنوي درون
معطوف به کسب معنامعطوف به خلق معنا

معنویت ذهنیمعنویت قلبی
اي بیرونی و تصنعیفرآوردهفرآیندي درونی و فطري

بنیاد و دگر پادیگر خود بنیاد و خودپا
اجباري و اکتسابیارتجالی و اکتشافی

دنیا مدار و ابزاريمدار و ارزشیعقبی
دگر انگیخته و ایستاخود انگیخته و پویا

کاهنده و میرندهبالنده و سازنده
قابل آموزش و درك عمومیقابل تجربه و درك فاعلی

نیبا خاستگاه ذهنی و عقالبا خاستگاه قلبی و شهودي
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مین و تکوین سالمت معنوي بپذیریم، أاگر عوامل درونی را به منزلۀ دیدگاه خود در ت
.هاي اصلی آن را مورد بازشناسی قرار دهیمگاه باید مولفهآن

ترین معنا و مفهوم آن، دست کم در سه مولفه ترین و فشردهسالمت معنوي در کلی
:اساسی زیر قابل بازیابی و بازشناسی است

کدام نوع امنیت؟ و با چه برداشت و "درنگ باید پرسید اما بی: منیتحس ا.1
انگاشتی از چیستی آن؟ در اینجا امنیت به معناي نبود ناامنی نیست، بلکه 

، و قدرت تبدیل کردن عوامل و پروراندن و توسعه دادن ظرفیت مواجهه با ناامنی
ت در این رویکرد به در حقیقی! شرایط ناامن برونی به حس آرامش در درون است

ظاهر متناقض، انسان ایمن کسی نیست که صرفاً در محیط امن و امان زندگی 
هاي ها، نامالیمات و ناکامیکند بلکه ایمن واقعی کسی است که در برابر ناامنیمی

گیدنز، (.محیط برون، احساس امنیت، آرامش و کامیابی از درون داشته باشد
زا و تکیه یان دیگر ایمان، رها کردن امنیت برونبه ب.)1388ترجمۀ موفقیان،

ایمان، ": گویا به همین دلیل است که گوته گفته بود. کردن به امنیت درون است
".پروا به تاریکی آینده استآمادگی براي ورودي مطمئن و بی

توان در این آیه از قرآن کریم بهترین تعبیر براي درك این معنا از راز امنیت را می
هده کرد که در وصف رضامندي و آرامش درونی مومنان در روز قیامت و وقوع مشا

هاي و فرو پاشیدن همۀ بنیادهاو بهم ریختن همۀ سامانه» واقعه«دهندة حادثه تکان
و 6سورة واقعه، آیات (فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه:زندگی آمده است

در».استرضامندزندگیدراوآید، پسسنگینهایشسنجشکهآنواما«:یعنی.)7
واسطۀبهبیرونجهانکهاستشرایطیدرمومنانآسایش درونیورضامنديآیه،این

مثلکوههاکهايگونهبهاست،دگرگونیحالدرشدیديزلزلهدرقیامتواقعهرخداد
حوادث وناامنیبحرانایندرومیانهایندرشوند، امامیمتالشیزده،پشم
علیرغم ناامنی و ناآرامی جهان استاستوارومحکمدرونازکهکسآندهنده،تکان

عیشوآرامشاش ازهاي درونیها و اندوختهبرون، فرد ایمان یافته و متکی بر پشتوانه
. برخوردار استباطنی

در واقع، امنیت در اوج ناامنی، و آرامش در اوج اضطراب، سکون در اوج تالطم و
) درك و برداشتی از(چنین . آرامی در اوج تزلزل حاصل ایمان قلبی و قلب مومنانه است
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ها برونی ها و ناامنیها و تنشامنیت و رضامندي است که آدمی را در برابر همۀ تکانه
.بخشدکند و او را از درون مصونیت میبیمه می

هاي نوع امنیت در آموزهجالب است بدانیم که منشاء اصلی و منبع تغذیه کنندة این 
خوفی که نه تنها موجب ترس و اضطراب . قرآنی برخورداري از منزلت واالي خوف است

گویا به همین دلیل . شود بلکه ثمره و ماحصل آن امنیت و آرامش استو ناامنی نمی
تا آنجا . انداست که در نگاه قرآنی و روایات دینی، همواره خوف را با امنیت همراه ساخته

که مقام خوف همان مقام امنیت است و ثمرة خوف الهی همان آرامش و امنیت درونی 
).4591غرر الحکم، حدیث ())ع(علی (ثمره الخوف االمن:است

هاي کالبدي و حصارهاي آهنین در واقع پناهگاه اصلی انسان به جاي آنکه در کاخ
.بیرون باشد در بستر ایمان و خوف الهی است

چه بسا فرد خائفی که خوفش او را در سرمنزل آرامش و ایمن ):ع(ر علی باز به تعبی
)55ص / 3غرر الحکم، ج() کم من خائف و خذ بخوفه علی قرار االمن. (مستقر سازد

امنیت روان در این دیدگاه، ریشه در درون دارد و آن کس که به ذات خویشتن پی 
تواند در همان پایگاه امن میگیرد،برده است و از جوهرة الهی وجود خویش نور می

.درون، کاخ ابدي نشاط و سرمستی را بنا کند
اندر امن سرمدي، قصري بساختاي خنک آن را که ذات خود شناخت

مولوي
در اینجا نیز قبل از هر چیز باید به بازشناسی معناي ناآشناي کرامت در : کرامت.2

چه در ا، کرامت محدود به آنزیر. کنار معناهاي عادي و آشناي آن بپردازیم
« هاي رایج آمده است نیست، بلکه دست کم در پیوندي که این واژه با آموزه

تر و هاي عمقیکند گستره و ژرفاي خود را در الیهبرقرار می» سالمت معنوي
جا، صرفاً برخورداري از احترام و تایید عزت به کرامت در این. یابدتر باز میکیفی

گران نیست بلکه دست یافتن به عزت و فضیلتی است که آدمی دست آمده دی
ها، بتواند با نگاه مثبت و ها و طرد شدنها، تحقیرها، سرزنشعلیرغم شکست

. ورزي به دیگران، شان واال و حرمت معنوي خویش را از درون حفظ کندعشق
گونه انتظار و چشم داشت، ورزي و محبت کردن به دیگران بدون هیچنیک

هایی از کرامت و سخاوت است که فقط در نزد کسانی که از سالمت معنوي انهنش
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کس که عزت و کرامت خویش آن1.شودبه معناي واقعی آن برخوردارند، دیده می
. رسانداو را آسیب نمیسازد هیچ تحقیر و ذلتی از برونرا از درون استوار می

تصویر آدمی از حرمت و عزت رابطۀ کرامت با سالمت معنوي از آن روست که اگر 
اي خویش وابسته به منابع برون باشد، این عزت و حرمت جنبۀ ناپایدار و عاریه

.رودخواهد بود که به محض فقدان آن منابع، کرامت نیز از بین می
جا ناگزیر باید به نیز در اینبراي درك معنا و ژرفاي مفهوم رستگاري: رستگاري.3

چه در فهم برخالف آن. دست زدآشنازداا شکافی شناسی یا معنیک مفهوم
رسد، رستگاري و سعادت دستی از واژة سعادت به ذهن میظاهري و برداشت دم

صرفاً معطوف به زندگی بدون درد و رنج و یا سرشار از خوشی و لذت ظاهري 
جویی و هنر شاداب زیستن در میانۀ بلکه برخوردار بودن از کیمیاي لذتنیست

ها و هاي زندگی است، یعنی برخورداري از هنر تبدیل تلخیها و رنجدشواري
:به قول مولوي. هاي زندگی به شیرینی و آسایش و زندگیها و رخنهرنج

هاستبسا انده که در آن خرمیهاستبسا رخنه که اصل محکمی
مولوي

و بینش. رستگاري از این منظر، با بینش و نگرش خاصی به زندگی همراه است
آن، چالش هاي پی در پیها و بسطها، قبضنگرشی که زندگی را با همۀ فراز و نشیب

در حقیقت انسان رستگار کسی است که در . کندبرانگیز و شورانگیز و لذت بخش می
.جویدبیبند و در اوج انقباض، انبساط را میمتن ناخوشی، خوشی را می

2تازه باش و چین میفکن برجبینچون که قبض آمد تو در وي بسط بین

مولوي
پس، زندگی سعادتمندانه به معناي نبود ناخوشی و نبود رنج و گرفتاري نیست، بلکه 
درست مانند آن چه دربارة امنیت و کرامت بیان کردیم؛ توانایی زیستن شادمانه در متن 

شمس به قول ! سوز آن نیز هستهاي جانحوادث دردناك و موانع دشوار و ناخوشی

اشـاره بـه آیـۀ    ...کننـد مـی انفـاق دیگرانبهدارنددوستخودچهآناز: قرآنتعبیربهکهورزاننیکهمان-1
)73سورة آل عمران آیۀ ( شریفۀ؛ لن تنالو البر حتی تنفقوا مما تحبون 

چـه بـراي   کنـد تـو را آن  قـبض مـی  « : »یقبضک عما لک و یبسطک فیما لَه«: که) ع(اشاره به کالم مولی علی -2
قـبض  «:یقبضُک بایاه و یبسطک اِال ایاه     « : ؛ و به تعبیري دیگر    »چه براي اوست  کند تو را در آن    توست و رها می   

.»را به خاطر آنبخشد توکند تو را به آن و رهایی میمی
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مرادي آن مراد در بیمرد آن باشد که در ناخوشی خوش باشد زیرا داند که«: تبریزي
).1375تبریزي، (پیچیده است 

دانش و بینش کیمیاگري براي تبدیل بال به نعمت، زهر به شهد، رنج به گنج، زخم 
هاي به مرهم، ناکامی به کامیابی، فقر به سلطنت و کینه و نفرت به عشق و محبت، نشانه

ساز مفهوم سعادت و رستگاري در سالمت معنوي نما و ناهمساز، اما فرهنگمتناقض
).1382کریمی، (است

اندرین ره سوي پستی ارتقاستشاد از غم شو که غم دام لقاست
مولوي

تواند آسا نمیهاي معجزهرداري از این کیمیاگريمعنوي در این ره بدون برخوسالمت
.یدبه تجربۀ وجودي درآ

انسان . دهدمفهوم دیگر سعادت و رستگاري، رهایی و آزادي را نیز پوشش می
هایی است که او را از بالندگی،آزادگیو طربناکی باز بستگیدلرستگار، رسته از همۀ 

کسی که بتواند در این مقام واال و نشاط انگیز رستگاري قرار گیرد به یک معنا . داردمی
ها، به توسعه وجود خویش ها و کاستیدر محدودیتتوانسته است در عین زیستن

هاي زندگی و بیگانه از به بیانی دیگر، رستگاري، جدایی فیزیکی از واقعیت. بپردازد
زیستن دنیوي نیست، بلکه وابسته نبودن به آن چیزهایی است که آدمی را از عروج و 

:داردصعود لذت بخش باز می
او بهار است و دگرها ماه ديشاد از وي شو مشو از غیر وي
گرچه تخت و ملک تو و تاج توستهرچه غیر اوست استدراج توست

مولوي
دهندة سالمت معنوي یعنی، امنیت، اگر بخواهیم ویژگی هر یک از سه مولفه تشکیل

ها و صفات فرعی توصیف کنیم، کرامت و سعادت را در قالب برخی از زیرمجموعه
:ر را ارائه دهیمتوانیم فهرست زیمی

:هاي امنیت شاملِلفهؤم
؛ توکل در اینجا یعنی ایمان آوردن به آن چه هست و رخ داده توکل و ایمان قلبی

!خواهیم و باید رخ دهدچه ما میاست و نه آن
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هاي ها و رنج؛ به معناي،آشتی مهرورزانه با تضادها و ناامنیصلح و آرامش درونی
ه صورت یکپارچه و توحید یافتهزندگی و درك و فهم آنگاه ب

، یعنی ارادة معطوف به معنا، و آزادي و مسئولیت براي حفظ پایداري و استواري
.کرامت و شان انسانی

؛ به معناي توسعه و گسترش ظرفیت تحمل به شکل داريبردباري و خویشتن
.جمیل و زیبا
هاي دها و دشواريها، تهدیآگاهانه و ارادي چالش؛ به معناي پذیرشودلیريشجاعت

.راه رشد براي مواجهه سازنده با آنها

:کرامت شاملِهايمؤلفه
ورزي، خوش خلقی، پذیرش دیگران ؛ صمیمیت، عشقنوع دوستی و مردم آمیزي

.گونه که هستند و ایجاد حس مشترك با یکدیگرهمان
؛ برخورداري از قدرت بخشیدن بدون چشمداشت و انتظار از سخاوت و بخشندگی

.دیگران
؛ حفظ کرامت و شان واالي انسان بدون تکیه به منابع و عزت نفس و خودبسندگی

ها و گونه که هست با همۀ ضعفمقامات بیرونی و پذیرش و احترام به خود همان
.هامحدودیت

اندیشی و سعۀ صدر در روابط بین گري و مثبت؛ گشایشنظريخویی و بلندنیک
.فردي

.تن قدرت هم حسی، و درك متقابل از روي مهر و محبت؛ داشمهرورزي و همدلی

سعادت و رستگاري شاملِهايمؤلفه
بینی و نشاط باطنی براي ؛ شور و وجد درونی همراه با خوشدلیخوشورضامندي

.زیستن فردي و اجتماعی
؛ زیستن در مدار سبکبالی و سبکباري به دور از هواهاي نفسانی و رهایی و آزادگی

.هانظريتنگتعصبات و
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کاري همراه با شور و شوق به زیستن در بینی و روشن؛ روشنبینی و امیدوارينیک
.حال و آینده

بخش و فرارونده نسبت به ؛ برخورداري از حس تعالیواالگرایی و زیبایی دوستی
.حوادث و وقایع زندگی همراه با واالیش و پاالیش معنوي آنها

ي سالمت معنوي در سه عنصر امنیت، سعادت و کرامت با هاي بنیاداز این رو، نشانه
. شودظاهر می) البته با مفهوم و معنایی که بیان گردید(زیر مجموعۀ صفات فرعی آن 

ها را در مسیر زندگی خویش نمایان سازند به مقام واالي چه افراد بتوانند این نشانهچنان
و » خویشتن یابی«بدون » مقام«قرار گرفتن در این . اندسالمت معنوي راه یافته

ترین پذیر نیست و گویا بهترین و کاملامکان» بانیخویشتن« و » خویشتن گستري«
هاي قرآنی از باشد که در آموزه» تقوي« تعبیر براي توصیف ویژگی این افراد همان واژة 

است انسان متقی، همان انسان ایمن، رستگار و با کرامتی . آن به زیبایی یاد شده است
که جان مایۀ حیات طیبه و بالندة خود را در انتخاب آگاهانه و عاشقانه زیستن معنوي 

.یافته است
راه کشف و تقویت سالمت معنوي با عبادت و پرستش قرآنی،ودینیهايآموزهدر

شود؛زیرا عبادت نوعی مراقبه و استعالي وجود است که براي فعلیت معبود حاصل می
.گیرداست معنا می» خود شکوفایی«خویشتن که همان بخشیدن به تمامیت 

هاي مذهبی و عرفانی از مراقبه و گویا به همین دلیل است که در همۀ ادیان و آئین
که هسته اصلی سالمت معنوي یابی به آرامش درونیعبادت به منزلۀ طریقت دست

.است، یاد شده است
به روشنایی و نورانیت درون نایل به طور کلی، هدف از عبادت نیز این است که آدمی 

تواند نسخۀ شفابخش این روشنایی و بصیرت می. )190مطهري، ص. آشنایی با قرآن(آید
.هاي آدمی گردددردها و رنج

هاي است که بسیاري از مشکالت و دشواري1بینیانسان در مرحلۀ بصیرت و روشن
د را علیرغم همۀ زندگی را معنی بخشیده و از این طریق نشاط و سرزندگی خو

راز چیستی سالمت معنوي نیز در همین نکته . کندها تامین مینامالیمات و ناکامی

1- Enlightement



89)زازا و برونمعنویت درون(معنوي متسالراز و راه

و از ،و از رنج به گنج،پنهان نهفته است که بتوان با کیمیاگري ایمان، از موانع به مواهب
زهر به شهد دست یافت، این همان راز و راهی است که بی تزکیه جان نتوان بدان 

حقیقت، سالمت معنوي رازي است که کلید رمز آن در درون نهفته است و تا در. رسید
هاي تشکیل دهندة آن یگانه نشود به راز و راه آدمی با همۀ وجود خویش وبا همۀ مولفه

!رسدبرد و تا در آن حل نشود به راه حل نمینمیآن پی
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ها و تنگناهاي فراروينگاهی به چالش
تعمیق تربیت اسالمی در مدارس

1دکترمهدي شریعت زاده

چکیده
است؛ به همـین جهـت مفهـوم تربیـت در مـورد         » آموختن«و  » پروردن«واژه تربیت به معناي     

تربیـت  «بـر اسـاس ایـن،    . انسان، ناظر بر پروردن به معناي شکوفا کردن اسـتعدادهاي اوسـت      
هـاي دیـن   سازي براي شکوفایی استعدادهاي انسان مبتنی بـر آمـوزه        به معناي زمینه  » میاسال

» رب«نظران با استفاده از آیات قرآن معتقدند که تربیت از ریـشه  اما بعضی صاحب. اسالم است 
خدا و طرد ربوبیت غیر او » ربوبیت«به معناي مالک و پرورش دهنده و تربیت یعنی تن دادن به 

امروزه جایگاه نظام آموزش و پرورش رسمی در میان متولیان متعدد تعلیم            ). 1386ري،  باق(است
بـراي تعلـیم و     » نهاد تربیتـی  «نماید و انتظار عمومی از این       و تربیت، بسیار برجسته و رفیع می      

هـاي فـراوان   با وجود ایـن، وعلیـرغم تـالش   . تربیت نسل جوان بسیار فراتر از دیگر نهادهاست 
گذاران نظام آموزش و پرورش براي تحقق اهداف تربیت دینی بر مبنـاي             ان و سیاست  ریزبرنامه
هدف از انجـام ایـن مطالعـه،       . هاي اسالمی، این اهداف و انتظارات برآورده نگردیده است        آموزه

ها و تنگناهایی است کـه فـراروي نظـام آمـوزش و پـرورش رسـمی                 بررسی و شناسایی چالش   
. گـردد هاي اسـالمی مـی  آموزان براساس آموزه از تحقق تربیت دانش    قرار دارد و مانع   ) مدارس(

اي و با استفاده از مستندات موجود و مرتبط با موضوع تربیت دینی این مطالعه به روش کتابخانه
دهد از میان عوامل متعدد مرتبط و مؤثر در تربیـت  نتایج نشان می  . و اسالمی انجام گرفته است    

، »نقـش معلـم   «آمـوز و    وزش و پرورش، ارتباط مدرسه با اولیاي دانش       اسالمی بستر و زمینۀ آم    
در پایان، پیشنهادها و راهکارهایی در مـورد بهبـود    . گذاري را داشته باشد   تأثیرتواند بیشترین   می

.وضعیت تربیت اسالمی و تعمیق آن نیز ارائه گردیده است

هاي کلیديواژه
. تنگناهاها و تربیت اسالمی، تربیت دینی، چالش

:shariatzadeh34@yahoo.comEmailعضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش-1



هاي تربیت اسالمیپژوهشفصلنامه  92

مقدمه
کلمۀ تربیت به معناي پروردن و آموختن به کار رفته است و اغلب منابع موجود در 

سازي براي شکوفایی استعدادهاي زمینۀ تربیت از دیدگاه اسالم، آن را به معناي زمینه
توان را می» تربیت اسالمی«اند؛ براساس این، انسان و بالفعل نمودن آنها در نظر گرفته

هاي مکتب اسالم تعریف اکردن و بالفعل نمودن استعدادهاي انسان بر مبناي آموزهشکوف
به » رب«نظران با استناد به آیات قرآن، کلمۀ تربیت را از ریشۀ برخی صاحب. نمود

شناخت «معناي صاحب و پرورش دهنده در نظر گرفته و تربیت اسالمی را به معناي 
استنباط » بیت او و تن زدن از ربوبیت غیر اوو تن دادن به ربو) رب(خدا به عنوان 

). 1386باقري، (اند نموده
عوامل . از دیدگاه اسالم عوامل محیطی صاحب نقش اساسی در تربیت انسان هستند

در این میان، نهاد . توان به سه نهاد خانواده، جامعه و مدرسه تقسیم کردمحیطی را می
، نقش )1386پاك سرشت، (یت است مدرسه که متولی جریان رسمی تعلیم و ترب

هاي عمر سال از بهترین سال12تواند ایفا کند؛ زیرا حدود بدیلی را در این باره میبی
هاي ریزيتوان انتظار داشت با برنامهگیرد؛ عالوه بر آن، میآموز را در بر مییک دانش

تر و قابل ملموسپذیرد، نتایج آموزشی و تربیتی که در نظام آموزش و پرورش صورت می
. به دست آیدآموزانتري در جهت تعلیم و تربیت دانشبینیپیش

پس از پیروزي انقالب اسالمی، به دلیل اهمیت نقش مدرسه و آموزش و پرورش در 
ریزان و افزایش یافت و برنامه» نهاد تربیتی«آموزان، انتظارات از این تربیت دانش

به انجام تغییرات و تحوالتی در نظام آموزش و گذاران نظام تعلیم و تربیت سیاست
هاي مؤمن و متخلق به اخالق و پرورش رسمی پرداختند تا زمینه را براي پرورش انسان

تغییر اهداف نظام آموزش و پرورش، تغییر کتب درسی و . سازندآداب اسالمی فراهم
له اقدامات مهمی از جم» امور تربیتی«ویژه کتب درس دینی و تأسیس نهادي با نام به

انتظار این بود که با تشکیل نهاد امور تربیتی و تحوالت . توان از آنها نام بردبود که می
دیگري که در نظام آموزش و پرورش در زمینۀ تربیت دینی صورت گرفته بود، 

دادهاي مدارس متناسب با اهداف مورد نظر تربیت یافته باشند؛ اما به محصوالت و برون
ریزان تعلیم و تربیت تحقق نیافت و لذا دغدغۀ لف انتظارات متولیان و برنامهدالیل مخت
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در مدارس باال گرفت » آموزانتربیت اسالمی و دینی دانش«عدم کارآیی الزم در زمینۀ 
گیري شد که علیرغم سعی و تالش زیاد آموزش و پرورش در تربیت و چنین نتیجه

روي هاي زیادي پیشبستها و بنوز دشواريها، هنآموزان و کسب برخی موفقیتدانش
نظران حوزوي به احساس در این باره، یکی از صاحب). 1380باقري، (آن قرار دارد 

و ) 1381اعرافی، (بحران در زمینۀ تعلیم و تربیت دینی نسل جوان کشور اذعان کرد 
که اخالق بعضی چنین مطرح کردند که تعلیم و تربیت کنونی در اغلب موارد بیش از آن

هاي یافته). 1381کریمی، (کند آموزان را وادار به تظاهر اخالقی میرا درونی کند، دانش
اما رفتار پژوهشی نشان داد که درجۀ اعتقادي نوجوانان به مقولۀ دین بسیار خوب است،

علوي، (دهد تري را نسبت به سطوح اعتقادات آنان نشان میدینی آنان درجۀ پایین
هاي دینی در مدارس به از جوانان نارضایتی خود را از آموزه% 59طرف دیگراز ). 1385
در نهایت آنچه که اکنون مورد سؤال ). 1382گلزاري، (کنند هاي مختلف بیان میشکل

ها و است کارآمدي نظام تربیت دینی و اسالمی در مدرسه است و این که چه چالش
شود؟ این مطالعه در نظر در مدارس میتنگناهایی سبب ناکارآمدي نظام تربیت دینی 

ها و تنگناهایی بپردازد که نشأت گرفته از درون نظام آموزش و دارد به بررسی چالش
به همین منظور . اندپرورش و مدرسه هستند و مانع از تحقق اهداف تربیت دینی گردیده

. تهاي نظام آموزش و پرورش در این راستا بررسی و تحلیل شده اسنقش مؤلفه

هاي نظام آموزش و پرورشمؤلفه
ها به اي پیچیده است که در آن اجزاء متشکله و زیر نظامآموزشی مجموعهنظام 

تعیین شده را تحقق هاي از پیشاند تا در اثر تعامل مداوم، هدفاي سامان یافتهگونه
وزش و از سوي دیگر، کارکرد هر نظام آموزشی از جمله نظام آم). 1379مشایخ، (بخشد 

توان مورد داد میداد، فرایند و بروندرون،پرورش را با توجه به چهار مؤلفۀ بستر و زمینه
هاي یاد شده در ارزیابی قرار داد و مطالعۀ حاضر براساس ارزیابی سه مؤلفه از مؤلفه

هاي اسالمی صورت گرفته که نتایج آن به شرح زیر زمینۀ تربیت دینی مبتنی بر آموزه
: گرددارائه می
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بستر و زمینۀ آموزش و پرورش ) الف
نظام آموزش و پرورش رسمی، نظامی قانونمند، داراي اهداف از پیش تعیین شده و 

هاي هاي نظام آموزش و پرورش باید در قالبداراي برنامۀ مشخص است؛ یعنی ورودي
. اي محصول آن باشدتعیین شدهداد مشخص و از پیشمشخص ریخته شوند تا برون

ویژه تربیت دینی و اسالمی بر پایۀ اختیار، اراده انسان و آگاهی چون ماهیت تربیت و به
سوره بقره، آیه ( الدینالاکراه فی(ریزي شده است بخشی به او براي انتخاب صحیح پی

بنابراین به نظر ).3سوره انسان، آیه ()انا هدیناه السبیل اما شاکراً و اما کفورا).286
گردد با ماهیت تربیت ریزي و اجرا میتربیت دینی که در مدارس برنامهرسد نوعمی

اسالمی منافات دارد؛ به عبارت دیگر، درحالی که در تربیت اسالمی بر به رسمیت 
ورزي و عمل مبتنی بر استقالل نظر تأکید شناختن اراده و اختیار انسان، اهمیت عقل

، به )1388حیدري، (آیند نی به شمار میهاي تربیت دیشود و این اصول از شاخصهمی
رسد برنامه ریزي تربیت دینی در مدارس مبتنی بر نوعی جبر و اجبار و عمدتاً نظر می

به همین جهت بعضی معتقدند که بین تربیت دینی و . و تحذیر استوار است» منع«بر 
نظام گیرد تناقض وجود دارد؛ زیرا آموزش و پرورش رسمی، که در مدارس صورت می

مبتنی بر اجبار، براي تربیت دینی که باید در حیطۀ عواطف و پذیرش قلبی عمل کند، 
از پیامدهاي منفی این تناقض آن است که ). 1381نوید ادهم، (محمل مناسبی نیست 

نظام اجبار معموالً فاقد انعطاف الزم است و ایستایی مشخصۀ بارز آن است و این 
آموزان در تربیت دینی دانش. سازداداب و منفعل میایستائی، محیط مدارس را غیر ش

این عرصه با مشخصات فوق بسیار دشوار است؛ زیرا تربیت به منزله یک واقعیت 
در قالب یک الگو و برنامۀ خارج از ارادة افراد تربیت شونده و » ایستا«و نه » سیال«

بر تربیت اسالمی هاي حاکم در بیان ویژگی). 1381کریمی، (گنجد تربیت کننده نمی
: در مدارس آمده است

هاي اي، نصیحتهاي انگیزه زدا، مدیریت سنگوارهآموزهتبلیغات ضد تبلیغ،«
هاي انضباطی، گیري، سخت]قیم مآبانه[هاي قیمی تحکمی، رفتارهاي تصنعی، راهنمایی

اي از هاي پادگانی و انتظارات کلیشههاي اقتباسی، نگرشهاي انفعالی، نقش بازيروش
اي از مدارس است هایی از عملکرد تربیتی حاکم بر پارهآموزان، همه و همه جلوهدانش

). 1380کریمی، (» روح کرده استکه فضاي تعلیم وتربیت را سرد و بی
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شود اثرپذیري درونی و رشد تعالی آغاز می» آمرانه«و پرورش » وارقیم«وقتی تربیت 
، و این به دلیل اهمیت سیال، آزاد، خودانگیخته و )همان(شود خودانگیخته متوقف می

پویاي فرایند تربیت آدمی است که خود را از هرگونه قالب و ساخت و چارچوب رها 
ناپذیري تربیت، وجود دو قطب سیال و شاید دلیل شالوده شکنی و برنامه. کندمی

هاي ه گشتالتیگونه کآن» میدانی«باشند که در یک فضاي » متربی«و » مربی«نامتعین 
). 1381کریمی، (گیرد کنند، لحظه به لحظه هویتی تازه به خود میتعبیر می» نگرکل«

و » عصر جهانی شدن«شود که در عالوه برآن، این سؤال نیز به طور جدي مطرح می
تواند اثربخش باشد؟ می» ايتربیت قرنطینه«آیا » فناوري اطالعات و ارتباطات«

دادي بعد درون)ب
آموزان مؤثر ها و عناصر متعددي در تربیت دینی دانشدادي، مؤلفهدر بعد درون

درسی و معلم مورد بررسی قرار هستند، اما حسب اهمیت و ضرورت، دو عنصر برنامۀ
: خواهد گرفت

درسی برنامۀ-
ها و همۀ تجاربی که تحت نظر مدرسه وجود دارد و برنامۀ درسی را نقشۀ یادگیري

سلسبیلی و (توان تعریف کرد بندد میکار میگیرد و بهآموز یاد مینشآنچه دا
). 1382دیگران،

مقولۀ برنامۀ درسی رسمی و صریح، برنامۀ درسی 3تواند متشکل از برنامۀ درسی می
). 1373قورچیان (باشد »پنهان«عقیم، برنامۀ درسی مستتر 

در حوزة برنامۀ درسی رسمی و ها و تنگناهاي تربیت دینیاز سه مقولۀ فوق، چالش
اي بر ات ویژهتأثیربرنامۀ درسی پنهان مورد بررسی قرار خواهد گرفت، دو مقولۀ فوق 
. آموزش یادگیري در حوزة آموزش معارف اسالمی و تربیت دینی دارند

درسی رسمیبرنامۀ
عد هاي فراروي نظام آموزش و پرورش از بترین چالشدهد مهمها نشان میبررسی

شود مربوط می» محتواي کتاب هاي درسی«و » اهداف برنامه«برنامۀ درسی رسمی به 
: دهیمکه در ادامه آنها را مورد بررسی قرار می
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اهداف برنامۀ درسی . 1
به درستی مشخص نگردیده و شفاف » اهداف«در برنامۀ درسی تربیت دینی مدارس، 

گیري آموزان هدفی و مهارتی دانش، نگرشنیازهاي فکري، عاطفی. و روشن نیستند
ریزان و لذا این اهداف غیرشفاف، برنامه. اند و به نیازهاي شناختی بسنده شده استنشده

. کندمجریان برنامۀ تربیت دینی و اسالمی در مدارس را با سردرگمی مواجه می
به ترین گام در طراحی یک نظام آموزشی و تدوین برنامۀ متعلقاساسی» گذاريهدف«

هاي آن توسط آن است، زیرا جهت کلی هر برنامه، کمیت، کیفیت و جهت مؤلفه
گذاري، تفسیر علیرغم اهمیت هدف). 1384الهدي،علم(گردد طرحواره اهداف تعیین می

و تعبیرهاي متعدد و مختلفی از تربیت اسالمی به عمل آید و در بسیاري موارد 
.گرددی میاي جایگزین تربیت واقعهاي سلیقهتربیت

هاي درسیمحتواي کتاب. 2
آموزان در نظام آموزشی ترین مراجع و منابع یادگیري دانشکتاب درسی یکی از مهم

هاي الزم ترین مسیر انتقال دانش عمومی، فناوريچنین کتاب مهمهم. متمرکز است
و ها و انتظارات اخالقی براي زندگی و شغل آینده، فرایند اجتماعی شدن، کشمکش

هاي انجام یافته در حوزة بررسی). 1384نظري، (ارتقاي سطوح دینی و اعتقادي است 
: کندهاي درسی دینی چند چالش عمده را در این زمینه معرفی میمحتواي کتاب

محور بودن محتواي کتاب هاي دینیموضوع.1
محتواي غیرمناسب و ثقیل.2
رویکرد فلسفی و استداللی خشک و خسته کننده.3
بودن زبان و فهم آن با زبان و فهم مخاطبمناسب ن.4
بیگانه بودن با مسائل روز.5
هاي عاطفی و نگرشیتمرکز بر حیطۀ شناختی و غفلت از حیطه.6

آموزان کمترین انگیزة پیشرفت را در این گردد که دانشهاي فوق سبب مینارسایی
مل برقرار زمینه داشته باشند و به صورت فعال و از روي رغبت با مطالب کتاب تعا

یکی از دروسی است که باید مطالب آن را » درس دینی«آموزان لذا در نظر دانش. نکنند
در چنین وضعیتی محتواي کتب . براي گرفتن نمرة قبولی حفظ کرد و آن را گذراند

آموزان تواند منشأ تحوالت نگرشی و تربیتی و اخالقی در دانشدرس دینی چگونه می
! گردد؟
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پنهانبرنامۀ درسی 
هاي قصد نشده آموزشی و تربیتی ناشی از برنامۀ درسی پنهان به منزله پیام

آموز به صورت منفعل از محیط و چیزهاي گذاري محیط اجتماعی مدارس که دانشتأثیر
جعبه سیاه «آموزد، تعریف شده است و بعضی آن را زنده و غیرزنده در اطراف خود می

در تعریفی دیگر از برنامۀ درسی پنهان چنین ). 1373قورچیان، (اندنام نهاده» آموزش
:آمده است

این بعد از برنامۀ درسی در بستر فرهنگ حاکم بر محیط آموزشی و بدون آگاهی «
ها تبلور اي از انتظارات و ارزششود و در قالب مجموعهآموزان حاصل میمعلمان و دانش

). 1381مهرمحمدي، (» استها و شناختکند و کمتر معطوف به حوزه دانستنیمی
چنین باید توجه داشت که ضعف در برنامۀ درسی رسمی به تقویت برنامۀ درسی هم

گیري این نوع برنامۀ ترین عامل شکلانجامد و محیط اجتماعی مدرسه، مهمپنهان می
از سوي دیگر، ضرورت توجه به برنامۀ درسی پنهان در امر تربیت دینی . درسی است

گردد که بدانیم شخصیت عوامل آموزشی در مدرسه اعم از مدیر، شهود میوقتی بیشتر م
ها و رفتارهاي عوامل معلم، مربی تربیتی، فضاي تربیتی حاکم بر محیط آموزشی، منش

آموزان و غیره در قالب برنامۀ درسی پنهان، تربیت شخصیت ذیربط با یکدیگر و دانش
اما علیرغم وجود این . دهدقرار میأثیرتآموزان را بیشتر تحت دینی و اخالقی دانش

گذاري این عامل تأثیرواقعیت، باید اذعان داشت که مدیران آموزشی و تربیتی از نقش و 
آموزان غافل ویژه بعد تربیتی دانشگذار در امر آموزش و یادگیري و بهتأثیرمهم و 

اندرکاران ش دستتوان افق بینهستند، در حالی که با شناسایی برنامۀ درسی پنهان می
هاي رفتاري مطلق فراتر برد تربیتی را از مرزهاي سنتی و محدود کتب درسی و هدف

). 1373قورچیان، (

معلم
ترین عنصر در نظام آموزش و پرورش است که نقش الگو، بدون تردید معلم اساسی

توجه یا آموزان و هدایت فرایند تعلیم و تربیت را برعهده دارد؛ مربی و راهنماي دانش
ترین عامل هاي آموزشی به عنوان مهمها و طرحعدم توجه به معلمان و مجریان برنامه

). 1382سلسبیلی و دیگران، (هاي آموزشی مطرح است موفقیت یا شکست دهندة طرح
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چنین هم. نقش معلم به عنوان الگو در تربیت، از دیدگاه اسالم نیز بسیار اساسی است
آموز هاي دانشهاي معلم و نظام ارزشدهد بین نظام ارزشن میهاي پژوهشی نشایافته

معلمان یکی از الگوهاي ارزشمند . رابطۀ معناداري وجود دارد46/0بستگیهمباضریب 
آموزان با الگوي مورد عالقۀ زندگی هر فردي هستند و آنان به واسطۀ همانندسازي دانش

آموزان نقش مؤثري را ایفا نمایند انشتوانند در کسب و تغییر نظام ارزشی دخویش می
). 1385،زاده اناريحاجی(

و تأثیرهاي علمی معلمان بیشترین دهد که ویژگینتایج یک مطالعه نشان می
آموزان پذیري تربیت دینی دانشرا در آسیبتأثیرهاي دینی کمترین محتواي کتاب

). 1381دانشگر، (اند داشته
اسالمی مؤثر در ن رفتارهاي اخالقی دبیران معارفتریجمله مهماز چنینهم

خلق بودن و باال بودن سطح مدرك تحصیلی و آموزان، خوشالگوپردازي اخالقی دانش
از سوي دیگر، معلم باید شیوة ارائه و زبان مناسب به ). 1386حیدري، (علمی آنان است

ادار در بارة دین را فراهم زبانی امکان بحث معنآموز را شناسایی کند و با ایجاد همدانش
آموزان با الگو قراردادن معلم مورد عالقه خود، از رفتار ؛ زیرا دانش)1385آقازاده، (کند 

). 1385سرمدي، (اخالقی او متأثر شده و سعی بر درونی سازي نظام ارزشی معلم دارند
پژوهش هاي علیرغم اهمیت و جایگاه معلمان و دبیران آموزش دینی در مدارس، یافته

اندرکار تربیت دینی و اخالقی از وضعیت و جایگاه خود دهد که نیروي دستنشان می
آموزان را به حفظ و یا باالتر، چنین معلمانی چه بسا بتوانند دانش. فاصلۀ زیادي دارند

توانند در تقویت رفتارهاي دینی و فهم دالئل اثبات وجود خدا وا دارند ولی قطعاٌ نمی
ترین موانع موجود در رسد که مهمسزایی داشته باشند و لذا به نظر میبهتأثیراخالقی 

زاده، حمید(دادهاي تربیتی در مدارس، مربیان و معلمان ناکارآمد باشند حوزة درون
1381 .(

ها و با توجه به اهمیت نقش معلمان در تربیت دینی از یک سو، و وجود چنین آسیب
، از سوي دیگر، انتظار تحقق رفتار دینی و تربیت هایی در معلمان درس دینیکاستی

توان چنین استنباط کرد که ناکارآمدي اي نخواهد بود و لذا میبینانهاسالمی، انتظار واقع
گذار در فرایند تأثیرهاي مهم و بسیار معلمان و مربیان تربیتی در مدارس از چالش

. تربیت اسالمی است
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بعد فرایندي )پ
ي نظام آموزش و پرورش در تربیت دینی و اسالمی، دو مقولۀ مهم در بعد فرایند

با توجه به اهمیت و جایگاه » ارتباط مدرسه با خانواده«و » یادگیري–نظام یاددهی «
: گیردآنها مورد بررسی قرار می

یادگیري–نظام یاددهی 
یک ارتباط دوسویه بین » یادگیري–نظام یاددهی «از مفهوم و اصطالح 

شود و هرگاه دو طرف تعامل فعال نباشند و استنباط می» یادگیرنده«و » دهندهیاد«
یکی انگیزة الزم براي برقراري ارتباط و ایجاد تعامل را نداشته باشد، یادگیري به نحو 

هاي انجام شده در حوزة آموزش دینی و بررسی. معنادار و عمیق تحقق نخواهد نیافت
دهد که در آموزش این درس مانند آموزش سایر تربیت اسالمی در مدارس نشان می

تأکید . حاکم است) آموزاز جانب معلم به طرف دانش(دروس، یک نوع ارتباط یک سویه 
بر محفوظات در آموزش دروس دینی، منجر به کاهش عمق یادگیري شده و در نتیجه 

که اعتقاد شود، بدون آنیادگیري منحصر به دانستن مفاهیم و اطالعات دربارة دین می
ها، آموزشاکتفاي تنها به(چنین روشی . یا احساسی در ذهن یادگیرنده ایجاد شود

آموز کمکی نه تنها به پرورش حس مذهبی دانش) ها و تبلیغات سطحی و صوريتوصیه
اهداف : شودبه همین جهت گفته می. گرددگیري آن هم میبلکه مانع شگل،کندنمی

هاي رها و رفتارهاي دینی، رشد فضائل اخالقی و تقویت مهارتتربیتی از قبیل تعمیق باو
گرفتن و موفقیت در تنها با خواندن چند کتاب و حفظ آن براي نمره…زندگی و 

ها در باور و رفتار توان انتظار داشت که این آموزشامتحان ممکن نیست و نمی
چنین عنوان شده است تر آن که مهم). 1384محمدي، (داشته باشد تأثیرآموزان دانش

که پر کردن مغز فرد از اطالعات و معلومات دینی بدون فهم و بصیرت الزم، تربیت دینی 
).1386باقري، (نیست 

ارتباط مدرسه با خانواده 
چالشی که در حال حاضر مدارس در فرایند ) ترینو شاید مهم(ترین یکی از مهم

وزان با آن مواجه هستند، اما هنوز اهمیت و آمویژه تربیت دینی دانشتعلیم و تربیت و به
ضرورت آن در نزد مدیران مدارس مغفول مانده است، برقراري ارتباط الزم و مناسب 



هاي تربیت اسالمیپژوهشفصلنامه  100

آموزان است؛ زیرا هیچ نظام آموزش رسمی به تنهایی قادر به بین مدرسه و اولیاي دانش
به نام انجمن ها از تشکیل نهادياگرچه سال. آموزان نیستانجام تربیت دینی دانش

. گذرد، کارکرد این نهاد تا کنون در حد انتظار نبوده استاولیا و مربیان در مدارس می
ویژه تربیت دینی آموزان و بهباید اذعان نمود که نقش خانواده در تعلیم و تربیت دانش

ز محیط خارج ا(آموز در خانه هاي تربیت دانشآنها مقدم بر مدارس است، زیرا اولین پایه
آموز بدون پیش زمینۀ دانشی و به همین جهت دانش. شودنهاده می) آموزش و پرورش

بینی هم هست شود و افزون بر آن داراي نگرش و جهانتربیتی وارد کالس درس نمی
). 1385آقازاده، (که از طریق خانواده و محیط، به وسیله زبان به وي منتقل شده است 

هاي آموزشی و تربیتی تعریف و اجراي همۀ فعالیتزمینۀبنابر آنچه ذکر شد، پیش
در مدرسه منوط به آگاهی مربیان از پیشینۀ متربی است و ضمانت توفیق در این باره، 

تحقیقات متعدد نشان . آموزان داردبستگی به برقراري ارتباط بین مربی و اولیاي دانش
اهش تعارض بین تواند به کداده است که تعامل مطلوب بین خانه و مدرسه می

چنین هماهنگی تربیت دینی این دو نهاد مهم هاي خانواده و مدرسه و همارزش
). 1384نژاد، نوابی(اجتماعی بینجامد 

در اهداف تشکیل انجمن اولیا و مربیان نیز به طور جدي بر مشارکت فکري با اولیا 
ه تأکید گردیده سویی تربیتی و آموزشی خانه و مدرسبه منظور تقویت هماهنگی و هم

قانون اهداف و وظایف آموزش و 26ماده ). 1379وزارت آموزش و پرورش، (است 
آموزان و استمداد از آنها در امر تعلیم پرورش تأکید بر ارتباط مستمر با اولیاي دانش

آموزان نموده است و در نهایت این که بدون هماهنگی مدرسه با خانوادة وتربیت دانش
هاي تربیتی در مدارس اثرگذار نخواهد بود؛ زیرا اگر پشتیبانی، همراهی شآموز، تالدانش

هاي مدارس ابتر و ناکام خواهد ماند و و هماهنگی اولیا با مدارس نباشد، تالش و برنامه
حتی ممکن است تضاد بین رفتارهاي تربیتی بین دو نهاد خانواده و مدرسه به 

ها و مطالعات انجام با وجود این، بررسی. دآموزان بینجامسردرگمی و سرگردانی دانش
دهد که تعامل بین خانه و مدرسه از طریق نهادي به نام انجمن اولیا و شده نشان می

و هرگز مشارکت و روابط بین ) 1375راستی، (درستی برقرار نگردیده است مربیان به
و رابطۀ ) 1384اد، نژنوابی(دار نبوده است آموزان و اولیاي مدارس نظاموالدین دانش

آموزان، ناقص و ناکارآمد بین مدرسه و خانه باعث گردیده است که اولیاي دانش
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مشارکت در انجمن اولیا را صرفاً به خاطر تأمین منابع مالی و خدماتی مدرسه تلقی 
مهري قرار و اهداف عالی آموزشی و تربیتی آن مورد غفلت و بی) 1382احمدي، (کنند
هاي دینی در جامعه، خانه و عدم ارتباط و هماهنگی میان آموختهبه هر حال. گیرد

مدرسه، فرزندان را دچار سردرگمی کرده و موجب ناتوانی آنان در به دست آوردن پاسخ 
شود براي یافتن پاسخ به همساالن گردد و لذا مجبور میصحیح به سواالت دینی می

). 1387تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع (کند خود مراجعه 
یاري و همکاري براي بهبود و پیشرفت هرچه فکري، تالش،براساس موارد فوق هم

آموزان از طریق آگاه کردن اولیا از مسائل دینی، تربیتی، بهتر آموزش و پرورش دانش
هاي تربیتی و آموزشی در خانه و اخالقی و مشاوره با آنان در هماهنگ کردن روش

وضعیت حاکم بر . روداز جمله اهداف تشکیل انجمن اولیا و مربیان به شمار میمدرسه،
آموزان نهاد انجمن اولیا در مدرسه و نحوة تعامل و ارتباط مدرسه با اولیاي دانش

آموزان نبوده، بلکه سبب اي است که نه تنها تسهیل کنندة فرایند تربیت دانشگونهبه
. دیده استاختالل در فرایند تربیت نیز گر

گیري نتیجه
گردد که موضوع تربیت بندي آنچه تاکنون به آن اشاره شد مشخص میاز جمع

که آموزش و پرورش در جهت تعمیق تعلیم و تربیت اي است و علیرغم آنمقولۀ پیچیده
تواند ایفا نماید، اما نظام آموزش و پرورش در دینی و اسالمی نقش قابل توجهی می

آموزان مواجه است که سبب هاي مهمی در فرایند تربیت دانشلشدرون خود با چا
قرار تأثیرگردد کارآیی نظام آموزش و پرورش و مدرسه در این زمینه به شدت تحت می

ها و تنگناهاي درونی مانع مهمی بر سر راه تحقق اهداف تربیتی این چالش. گیرد
آموزش و » بستر و زمینۀ«بوط به ها مرترین چالشیکی از مهم. روندمدارس به شمار می

نماید که با ماهیت نظام آموزش و پرورش رسمی، بستري را فراهم می. پرورش است
مؤلفه تربیت، همزاد با انعطاف، عدم . ساز نیستمقولۀ تربیت چندان هماهنگ و هم

تعیین شده اجبار و تحمیل است، اما آموزش رسمی، سازمان یافته و داراي قالبی از پیش
دین اسالم در جهت هدایت و تربیت بشر به او امکان و اجازة . غیر منعطف استو

لذا مقولۀ تربیت در اسالم . »انا هدیناه السبیل اما شاکراً و اما کفوراً«: انتخاب داده است
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هاي آموزشی و ترین مشخصۀ فضاي حاکم بر محیطکه مهم- با جبر و اجبار و تحکم 
ندارد و اگر نظام آموزش و پرورش با ابزارهاي کنترلی که سازگاري -تربیتی رسمی است

هاي تربیتی خود را بر متربیان تحمیل کند، در اختیار دارد، بتواند به طور موقت قالب
هاي ترین نوسان و تغییري در موقعیتگیري پایدار نخواهد ماند و با کوچکاین شکل

شود و لذا اثرات تربیتی ماندگار میهاي مثالی و شکلی خود خارج تربیت، متربی از قالب
در . گیردقرار می» یابیدین«به جاي » دهیدین«و پایدار نخواهد بود؛ در آن صورت 

رویکرد » یابیدین«هدف تربیت دینی و اسالمی نیست و برعکس » دهیدین«حالی که 
یابد و شوق و خوف درونی حس دینی پرورش می» یابیدین«اصلی آن است؛ زیرا در 

دادهاي نظام درون«در حوزة ). 1386مزروعی، (شود جایگزین تشویق و تنبیه بیرونی می
هاي درسی محتواي کتاب«و» برنامۀ درسی«هاي مربوط به چالش» آموزش و پرورش

هاي برنامۀ بررسی شد، در حوزة برنامۀ درسی، عالوه بر چالش»دینی و معلم و مربی
ی در مدارس نقش مهمی دارد، برنامۀ درسی درسی رسمی، آنچه که در تربیت دین
جو حاکم بر مدارس، . ریزان مغفول مانده استپنهان است که از چشم مربیان و برنامه

روابط بین مربی و شاگرد، کنش و رفتار مربیان و معلمان و مدیران و شخصیت حقیقی 
هنی و آنها به طور غیرمستقیم به موازات فرایند برنامۀ درسی رسمی بر شناخت ذ

گذارد و در بسیاري از موارد در تقابل با نقش برنامۀ گیري شخصیت متربیان اثر میشکل
هاي غیرمستقیم اگر به درستی توسط این آموزش. کنددرسی رسمی، عمل می

ي به تأثیردهی و هدایت شود، ریزان تربیت اسالمی در آموزش و پرورش سامانبرنامه
از دیگر سو، باید به نقش . سمی برجاي خواهد گذاشتمراتب مؤثرتر از برنامۀ درسی ر

معلم در تحقق برنامۀ درسی پنهان، عالوه بر برنامۀ درسی رسمی توجه جدي معمول 
اتی تأثیرگردد؛ زیرا آموزش و یادگیري غیرمستقیم، در قالب برنامۀ درسی پنهان یعنی 

تواند بر متربیان که یک معلم و مربی دینی با شخصیت علمی و رفتار اخالقی خود می
بدیل و منحصر به فرد خواهد داشت، که ي بیتأثیرآموزان باقی گذارد، در تربیت دانش

اما باید اذعان نمود . به مراتب اثربخشی آن فراتر از حوزة برنامۀ درسی رسمی خواهد بود
که معلمان دروس دینی و مربیان امور تربیتی مدارس به این نقش پنهان خود به 

.اقف نیستنددرستی و



103تعمیق تربیت اسالمی در مدارسها و تنگناهاي فراروينگاهی به چالش

هایی است که از جمله مؤلفه» یادگیري–یاددهی «در بحث فرایندها نیز فرایند 
آموزان در قالب دروس دینی را هاي نظري، تعلیم و تربیت دانشتواند آموزشمی

توان گفت در زمینۀ آموزش بنابر آنچه پیشتر بیان شد، می. تر نمایدکارآمدتر و اثربخش
تکیه بر پر . آموزان، شرایط مطلوبی حاکم نیستتربیتی دانشدروس دینی و فرایند 

هاي یک سویۀ توأم با رفتار آمرانه و غیره، محیط آموزان، آموزشکردن حافظۀ دانش
آموزان گرفته، بلکه یادگیري را نامطلوب نموده و نه تنها رغبت و انگیزه را از دانش

باید تدابیري براي آن اندیشیده شود تا اسباب نارضایتی آنان را نیز فراهم نموده است که 
آموزان افزایش یابد و فضایی مشارکتی و تعاملی در آموزش و شوق و انگیزه دانش

. یادگیري درس دینی در مدارس شکل گیرد
ترین و در عین حال ارتباط مدرسه با خانواده نیز که در حال حاضر دغدغه آفرین

و تربیت مدارس است، حکایت دیگري است که گذارترین مؤلفه در فرایند تعلیم تأثیر
مستندات الزم در این مقاله هم در زمینۀ ضرورت و تبیین وضع موجود آن ارائه گردیده 

بندي کلی از این مستندات آن است که در حال حاضر در بعد تربیتی جمع. است
چندان آموزان آموزان، ضرورت ارتباط از طرف مدرسه با خانواده و اولیاي دانشدانش

مورد توجه و مالحظه نیست، در نتیجه، رفتارهاي تربیتی خانواده و مدرسه متفاوت و 
گاه متضاد است؛ این امر آنچنان بر فضاي تربیتی مدرسه سایه افکنده است که نتیجه 

است، به ) خانه و مدرسه(هاي تربیتی طرفین سازي تالشحداقلی آن که خنثی
. انجامددر انتخاب الگوي تربیتی مناسب میآموزانسردرگمی و سرگردانی دانش

پیشنهادها 
هایی که فراروي مدارس در امر تربیت اسالمی و به منظور کاهش یا تعدیل چالش

: گرددآموزان شکل گرفته است، پیشنهادهاي زیر ارائه میتعمیق آن در دانش
ناپذیري، انعطافاجبار، : هاي بستر آموزش و پرورش رسمی، از جملهویژگیتوجه بهبا

ها، از تحکم و غیره، از یک سو و ماهیت تربیت دینی و نگاه دین اسالم به تربیت انسان
ویژه در عصر جهانی شدن، ضرورت دارد فضاي آموزشی وپرورشی حاکم سوي دیگر و به

تر گردد و تمرکز کلی از پذیرتر و با طراوتبر مدارس در آموزش و پرورش انعطاف
در این صورت . قیم، بیشتر به آموزش و تربیت غیرمستقیم تغییر یابدهاي مستآموزش
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گردد و این ظرفیت پنهان به جایگاه برنامۀ درسی پنهان نیز در تربیت دینی لحاظ می
هاي برنامۀ درسی تعلیم و تواند نارساییموازات ظرفیت برنامۀ درسی رسمی و صریح می

.نمایدتربیت اسالمی را تا حد قابل توجهی جبران 
هاي درسی دادي اشاره گردید، محتواي کتابطور که پیشتر در بخش درونهمان

. انگیزاندرا به درستی برنمیآموزان از جاذبۀ الزم برخوردار نیست و آناندینی براي دانش
ویژه کتب درسی دینی از الزاماتی است هاي تربیت دینی و بهبازنگري در محتواي برنامه

.آموزان کمک نمایده تعمیق تربیت دینی دانشتواند بکه می
آموزان در حوزة تعلیم و تربیت به طور کلی و در حوزة نقش معلم براي همۀ دانش

دهد که مستندات موجود نشان می. بدیل استتربیت دینی به طور ویژه، محوري و بی
ها و ندازهمعلمان و دبیران دروس دینی و به طور ویژه معلمان تربیتی در مدارس از ا

توان گفت هاي مورد نیاز براي آموزش و تربیت دینی برخوردار نیستند و لذا میمشخصه
هاي مهم در حوزة تربیت دینی، همین عنصر هاي جدي و چالشکه یکی از آسیب

رسد از جمله اقدامات کوتاه مدت براي بهبود به نظر می. و مربی تربیتی است» معلم«
ارس، بازآموزي معلمان و مربیان امور تربیتی و در افق بلند وضعیت تربیت دینی در مد

. هاي تربیت و نگهداشت معلمان و دبیران دینی و قرآن خواهد بودمدت، اصالح سیاست
هاي در بعد فرایندي، اصالح روش تدریس معلمان، و تغییر در اهداف و محتواي کتاب

لمان و دبیران دروس دینی و درسی و شیوة ارزشیابی ضرورت دارد و الزم است که مع
ساعات پرورشی، از آموزش یک طرفه که به انتقال صرف معلومات و افزودن بر 

انجامد، پرهیز نمایند و ساعات آموزش درس دینی و پرورشی آموزان میمحفوظات دانش
آموزمحوري و فرایندمحوري ترسیم و تنظیم کنند، تا کالس درس دینی و را برپایۀ دانش

آموزان برخوردار شود و ضمناً فضاي تربیتی ز جذابیت بیشتري در بین دانشپرورشی ا
اي شبهات و سؤاالت خود را آموزان بتوانند بدون هیچ دغدغهاي باشد که دانشگونهبه

. مطرح نمایند
ویژه تربیت اي در حوزة تعلیم و تربیت، بهالعادهبعد فرایندي دیگر که اهمیت فوق

تواند به تعمیق تربیت دینی کمک قابل توجهی نماید، ارتباط و میدینی و اسالمی دارد
ویژه معلمان پرورشی با و هماهنگی مدرسه، دبیران و معلمان دروس دینی و قرآن و به

ترین چالش در حوزة تربیت اسالمی در تواند مهماین امر می. آموزان استاولیاي دانش
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این جایگاه براي مدیران، دبیران دینی و لذا ضرورت دارد اهمیت. گرددمدرسه محسوب 
در صورت عدم (پرورشی در مدرسه تعریف و تأکید گردد که حتی ارتباط یک سویه 

ها، بر آغاز هر از طرف مدرسه با خانواده) آموزان به برقراري ارتباطتمایل اولیاي دانش
. نوع فعالیت آموزشی و پرورشی در مدرسه مقدم است

منابع 
–فصلنامۀ علمی ،نگاهی به نقش زبان در تعلیمات دینی؛)1385(محرم آقازاده،.1

.تخصصی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سال اول
هاي انجمن سازي فعالیتبررسی و تعمیق عوامل مؤثر بر غنی؛)1382(احمدي، جمشید.2

، گزارش طرح پژوهشی، پژوهشکده انجمن اولیاء و اولیا و مربیان مدارس دولتی کشور
.بیانمر

، دیدگاه ها و گفتگوها، حکومت اصالحات و آموزش وپرورش؛)1381(اعرافی، علیرضا .3
. کتاب هفتم، نشر تربیت اسالمی

شناسی تربیت نامۀ آسیب، ویژهآسیب و سالمت در تربیت دینی؛)1380(باقري، خسرو .4
. کتاب ششم، نشر تربیت اسالمیدینی،

، فصلنامۀ و یکمهاي قرن بیستبرابر چالشتربیتی دینی در ؛)1386(باقري، خسرو .5
.15بازتاب اندیشه، شمارة 

، مجموعه وضعیت موجود درس دینی از لحاظ نیروي انسانی؛)1382(باقري، یونس .6
مقاالت همایش آسیب شناسی تربیت دینی در آموزش و پرورش، جلد دوم، چاپ اول، 

.انتشارات محراب
پردازي در هاي نظریهي تربیتی و چالشهانظریه؛)1386(سرشت، محمدجعفر پاك.7

.سال ششم20هاي آموزشی، شمارة ، فصلنامۀ نوآوريآموزش و پرورش ایران
، روزنامۀ شناسی استآسیب مهم آموزش و پرورش مخاطب؛)1388(نمازي، باقرپیش.8

.1707شاپرك، شمارة 
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ة نسل دوم و هاي پذیرفته شدمطالعه و تطبیق ارزش؛)1385(زاده اناري، حسن حاجی.9
، سازمان آموزش و پرورش دولتی–دانشگاهی عادي سوم انقالب اسالمی در مراکز پیش

هاي تربیت اسالمی، سال دوم، شهر تهران و پیامدهاي تربیتی آن، فصلنامۀ پژوهش
.شماره دوم

)داد، فرایند، دروندادبرون(شناسی تربیت دینی آسیب؛)1381(زاده، بهرام حمید.10
.جلد دومالت همایش آسیب شناسی تربیت دینیمجموعه مقا

نقش دبیران در الگوپذیري ؛)1386(حیدري، علی اشرف و عباسعلی شاملی .11
التحصیالن مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام ، مؤسسۀ تعیین انجمن فارغآموزاندانش

Tebyan.ir.) ره(خمینی

جموعه مقاالت ، متلقین چالش فراروي تربیتی دینی؛)1388(حیدري، محمدحسین .12
- مؤسسۀ آموزشی : همایش تربیت دینی در جامعۀ اسالمی معاصر، مبانی و راهکارها، قم

).ره(پژوهشی امام خمینی
پذیري تربیت دینی هاي آموزشگاهی آسیببررسی زمینه؛)1381(دانشگر، سعید.13

م دانشکده علو. ، پایان نامه کارشناسی ارشددانش آموزان مقطع متوسطه استان اصفهان
. و تربیتی، دانشگاه اصفهان

بررسی نگرش والدین و معلمان در بارة اثربخشی ؛)1375(راستی، عبدالحمید .14
، پایان نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ مدیریت آموزشی، عملکرد انجمن اولیا و مربیان
.دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز

هاي تربیتی هداري با بازدبررسی رابطۀ بین دین؛)1385(سرمدي، محمود .15
هاي تربیت اسالمی شماره دوم، سال ، فصلنامه پژوهشآموزان متوسطه شهر قمدانش

.دوم
، سند و منشور اصالح نظام آموزش و پرورش؛)1382(سلسبیلی، نادر؛ و دیگران .16
.، انتشارات پژوهشکدة تعلیم و تربیت)نویس دومپیش(
، چکیدة مقاالت اولین همایش یباز تعریف اهداف تربیت؛)1384(الهدي، جمیله علم.17

. تحلیل و تنظیم نظام علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد
بررسی رفتار دینی و عوامل مرتبط با آن در نوجوانان ؛)1385(علوي، سیدحمیدرضا .18

تخصصی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سال اول، –، فصلنامۀ علمی هاي کرماندبیرستان
.شماره دوم
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نو در ابعاد حثیب، تحلیلی از برنامۀ درسی مستمر؛)1373(لی قورچیان، نادرق.19
سال 1ریزي در آموزش عالی، شماره ، فصلنامۀ پژوهش و برنامهناشناختۀ نظام آموزشی

.5دوم شماره مسلسل 
، انتشارات مؤسسه فرهنگی منادي تربیت طربناك؛)1381(عبدالعظیم ،کریمی.20

.تربیت، چاپ اول
هاي وارونه، انتشارات ، برداشتهاي ممنوعهیادداشت؛)1381(عبدالعظیم ،کریمی.21

.جامعۀ نو، چاپ اول
، دموکراسی، عقالنیت، مدنیت، معنویتوتربیتهايسازه؛)1380(، عبدالعظیمکریمی.22

.چاپ اول، انتشارات پژوهشکدة تعلیم و تربیت
زه ، نشریه پگاه حوشناسی تربیت دینی جوانانآسیب؛)1382(گلزاري، محمود.23

.15شماره 
هاي چالشهمایشمجموعه مقاالت؛)1387(مجمع تشخیص مصلحت نظام .24

www.csr.irهاي فرهنگی ، معاونت پژوهشاجتماعی ایران

vista.irهاي فراروامور تربیتی و چالش؛)1384(محمدي، محمد .25

ثر بخش در حوزة تبلیغ و تربیت دینییابی رویکردي ادین؛)1386(مزروعی،علیرضا .26
www.pajohe.ir

، بازشناسی مفهوم و کاربرد برنامۀ درسی پنهان؛)1386(مهرمحمدي، محمود .27
سازمان پژوهش و . گزارش میزگرد تخصصی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

.ریزي وزارت آموزش و پرورشبرنامه
دینی و انطباق آن با اهداف تعیین بررسی محتواي کتاب هاي، )1384(نظري، بهروز .28

، چکیدة آموزان و معلمان مقطع راهنمایی تحصیلی شهر تهرانشده از نظر دانش
. مقاالت اولین همایش تحلیل و تنظیم نظام علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد

سند راهبردي تعامل خانه و مدرسه در وزارت آموزش و ؛)1384(نژاد، شکوه نوابی.29
.گزارش طرح پژوهشی، پژوهشکدة اولیا و مربیان، پرورش

، مجموعه مقاالت نگاهی به وضعیت تربیت جوانان؛)1381(نوید ادهم، مهدي .30
.شناسی تربیت دینی در آموزش و پرورشهمایش آسیب

، مجموعه مصوبات شوراي عالی آموزش و پرورش؛)1387(وزارت آموزش و پرورش .31
.شدبیرخانۀ شوراي عالی آموزش و پرور
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. ریـال اسـت    000/10هـاي تربیـت اسـالمی هـر شـماره           بهاي اشتراك فصلنامۀ پژوهش   
ریـال بـه حـساب شـمارة     000/40توانند براي اشتراك یک سال، مبلـغ  متقاضیان اشتراك می  

م تمرکـز وجـوه درآمـد       به نـا   190نزد بانک ملی شعبه بلوار کشاورز کد         2173049001009
اختصاصی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش واریز کنند و فیش بانکی را همراه با برگ               

.تکمیل شدة درخواست اشتراك به نشانی زیر ارسال فرمایند

برگ درخواست اشتراك
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به نام وجوه درآمد اختصاصی پژوهشگاه مطالعات آموزش و          190ملی، شعبۀ بلوار کشاورز تهران با کد        

.هاي تربیت اسالمی هستمپرورش متقاضی اشتراك چهار شمارة متوالی فصلنامۀ پژوهش
.خواهشمند است اقدام الزم را معمول فرمایید

امضاء تاریخ

................................................................................................................................:..نشانی کامل پستی
..................: ..............................................................................................................کد پستی ده رقمی

26پالك –خ سپند شرقی –خیابان استاد نجات الهی : و دفتر فروش و اشتراكنشانی دفتر فصلنامه
4طبقه 

88915987: گاردورن-88915987: تلفن دفتر فصلنامه
:www.rie.irE.mail:نشانی پایگاه اینترنتی IEQ@rie. ir





A glance to Challenges And obstacles Against Development of
Islamic Education Process in Schools

Mehdy Shariatzadeh 1(Ph.D)

The word of “Educution” means Learning and training, thereby, the
concept of education about “Human” is dehisening of human abilities.
Therefor, the islamic education means laying for dehisening human
abilities on the basis of islamic Learning,but some of the experts believe
that the word of education drived from the word of “RABB” that means
owner, trainer and therefor education Is surrending against divinity of
God and banishing except.Today the formal education system has
important role amongst other organiztions and general expectation from
the education institute for educate young members is very far from the
other institutes.Despite of abundant attempts of planners and policy
makers in education system for deepening the aims of religious education,
these goals didnt implement.The goal of this study is investigating and
Introducing challenges that are against formal education system and
prenvent educating puplis. Findings show that from several and relative
elements that affect in religious education, the context of educantion and
relationship between schools and parents and the role of teachers are the
most effective In deepening religious education.
Key words: Islamic education, Challenges, Obstacles, Religious

education.

1- Assistnat professor of RIE(Reseach Instiute for Education)Tehran, Iran.Email:
shariatzadeh34@yahoo.com



The Secret and the way to the Spiritual well-being

 Abdolazim Karimi 1(ph.D.)

The secret and the way to the well-being, security and happiness for
those people who consider themselves as part of the universe is much
more different than those who see the world from their own perspective.
The people who expect to be attended by whole world are different from
those who devote their lives by serving in terms of their attitude toward
life and its basic concepts. For that reason, It might be said that the reality
and meaning of life and the spiritual well-being of everyone lies in the
type of the quality of his (her) attitude toward life and the universe.

Since the concept of spiritual health seems inclusive, complicated,
multidimensional and rather ambiguous and overlaps with similar
concepts such as physical and religious health, the necessity of redefining
and recognizing the mysterious aspects of the concept can make us
familiar to the depth of the meaning.

In fact, the psychological health doesn’t simply mean not being sick
but it is something beyond that. The concept of "spiritual health "is also
considered beyond the psychological descriptions and the behavioral or
social symptoms of healthy, moderate and normal human beings.

If we consider the spiritual health as a quality of life which is
accompanied by components such as security, generosity and salvation,
we realize that such traits develop in human life only when the
appropriate context from inside (human potentials) and outside (social
conditions and interpersonal relations) are well provided.

In this writing the attempt has been made to analyze the secret of
spiritual health based on the religious, mystics and psychological
teachings.
Keywords: spiritual health, innate spirituality, security, salvation,

generosity.

1 - Assistant professor of Research Institute of Education(RIE), Tehran, Iran, Email:
karimi@rie.ir



The Concept of Development from the Perspective of the
Holy Quran

Hamidreza Haji Babaee1(Ph.D.)

Development is one of the key concepts in the Holy Quran and 19
times is used. Development is synonymous with guidance, stability of the
ways, perfection and unity. It is against with depravity, perdiction ,
blasphemy and idolatery, bad, evil and doing errors far away from facts.
Considering verses of Holy Quran, it can be said that God is the source of
development and Quran provides the best guidelines and perspectives for
people and prophets. From the perspective of the Quran, human
perfection and closeness to God should fallow as a result of Islam Faith,
Opposition, Idolatery, and ignoring oneś independence. Consequently
she/he can be considered as guided and matured, monotheism.
Development have some barriters that need permanent care and attention .
In the paper a detailed explanation of the meaning of development in
Holy Quran is provided. Moreover Principles and characteristics of
development and ideal approaches in the Quran and tradition have been
studied.

Keywords: Holy Quran, Development, Guidance, Depravity, Distract.

1 - Assistant Professor of University of Bou Ali Sina, Hamedan, Iran



Enhancing Reliance on God the Moderating Attachment to God

Bagher Ghobari Bonab1, (Ph. D.)
Ali Naghi Faghihi2, (Ph. D.)

Reliance on God has been known as an effective “spiritual coping
strategy”. The aim of this article was to investigate the impact of reliance
on God as a coping strategy in stressful situations, verifying the relation
of reliance on God and quality of attachment to God, with utilizing
psychological approach to enhance magnitude of reliance on God in
individuals. To achieve the stated goal, document analysis approach was
used. Research analysis demonstrated that positive mental imagery of
God integrated with contemplation on eminent attributes of God (eg.,
accessibility in stressful situations, Kindness, responsiveness, to servants)
can alter individual’s quality of attachment to God and subsequently alter
their reliance on God.

Moreover, investigators demonstrated that individual’s quality of
attachment to God is the function of early experiences of individuals with
human beings, especially with their primary caregivers in term of trusting
their availability accessibility and responsiveness. Helping individuals to
get free from traumatic experiences of their childhood, and motivating
them to know their spiritual resources helps them to develop realistic
ideas about God’s attributes. Finally believing on God’s forgiveness can
remedy the relation between servant and God, and enhances secure
attachment to God.
Keywords: Reliance on God, Spiritual Coping, attachment to God,

attachment to primary care givers.

1  -Associate professor of Tehran University, Tehran,Iran, corresponding author, Email:
bghobari@ut.ac.ir

2  -Associate professor of Qom University



Religiosity and Emotional Intelligence

Maryam Ashkan1, (M.A.)
Rasool Kord Noghabi2, (Ph. D.)

Abstract: The purpose of this research was finding relationship between
religiosity components and emotional intelligence elements. Religion
has two components that are orientation and behaviors. There are two
religious orientations: intrinsic and extrinsic. The elements of
emotional intelligence are perceiving, understanding and managing
emotional information and empathy. The subjects were 148 (90 female
and 58 male) Bu-Ali Sina university students who were randomly
selected. Research instruments were Shering emotional intelligence
questionnaire and Gorsuch & McPherson Intrinsic-extrinsic scale –
revised. Findings showed there are positive correlation between intrinsic
religion orientation and emotional intelligence but there are insignificant
correlation between extrinsic religion orientation and emotional
intelligence except for emotional understanding. And the same result
for religious behavior. Significant positive correlation obtained only
for group activity religious behaviors.

Keywords: religiosity, religious orientations, emotional intelligence.

1- Master in Psychometrics,corresponding author, Maryash56@yahoo.com
2-Assistant professor of Bu-Ali Sina University,Hamedan,Iran, department of
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Comparative Study about Spiritual Health’s Position (Metaphysic
Love) in the Thinkers Islamic and Western’s View

Mohammad Reza sharafi1, (ph.D.)

The spiritual health means to enjoy from relation to world of meaning and
real life. And as spiritual health promotes to spiritual elevation then it been said
Metaphysic Love. Metaphysic Love is the love of human to God.The highest
level of spiritual health is Metaphysic Love, and its results in education is
spirtuality,sufficiency and identity. In this article the views of Avicena,
Najamoddin –Razi, Sohravardi, Mulla-Sadra and Plato, Spinoza, Bergson, and
William James about spiritual health is explanated in descriptive- analytic way
and makes use of the conclusion method.

Keywords: Spiritual Health, Metaphysic Love, Education, Islamic Thinkers,
Western Thinkers.

1 - Associate professor of Tehran University, Tehran,Iran,
Email: msharafi@ut.ac.ir
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