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چکید   ه
      باتوّجه به ضرورت تئوریزه کرد  ن علوم تربیتی اسالمی، این نوشتار به بررسی 
این میان، روش  د   ر  انسان می پرد   ازد  .  اخالقی  تربیت  برای  قرآن  اصلی  راهکار 
این نوشتار، روش تحلیلی ـ کتابخانه ای و فرضیه اصلی آن، نقش کلید  ی عنصر 
توحید   و خد   اگرایی د   ر حصول باالترین مراتب نزاهت اخالقی است. د   ر نتیجۀ 
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صّحت فرضّیه مزبور، معلوم می گرد  د   راهکار ویژه قرآن د   ر تربیت اخالقی انسان، 

راه خد   اگرایی و تکیه بر معرفت و محبّت توحید  ی است.
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مقد  مه
     روزگار معاصر، روزگار سرگشتگی بشر و ابتالی او به بحران های اخالقی است؛ 
گویا جاهلّیتی نوین بر جوامع انسانی ـ ازجمله کشورهای اسالمی ـ سیطره یافته 

است. 
     متأّسفانه این بحران زد  گی د   رحالی است که قرآن د   ر میان مسلمانان موجود   
است؛ قرآنی که مکتب تربیتی آن چهارد   ه قرن و اند  ی پیش، کوشید   تا جاهلّیت 
اولی را مضمحل و جامعه ای ارزشی را جایگزین آن سازد  ؛ چونان که »تاریخ هنوز 
به تحّیر برد   ر این سرای، خشک و لرزان ماند   ه است« . اگر د   ر آن روزگار، قرآن 
توانست چنین معجزه آفرین باشد   و ظلمات جهل و رذیلت را از جامعه بزد   اید  ، 
امروز نیز یگانه راهکار رهایی از آثار شوم جاهلّیت مد  رن، بازگشت به آموزه های 

ناب قرآنی و پی ریزی نظامی تربیتی بر محور آن خواهد   بود  .
     آنچه موضوع این نوشتار را تشکیل می د   هد  ، بررسی د   رون د   ینی راهکار تربیتی 
قرآن برای نیل انسان به منزلگاه »خلق عظیم«، با تمرکز بر مثل اعلی و برترین 
ثمره مکتب تربیتی قرآن، حضرت محّمد   است که خد   اوند   او را به ویژگی »خلق 

عظیم« ستود  : »َو إِنََّک لََعلی  ُخلٍُق َعِظیم )قلم/4(؛ و تو راست ُخلقی عظیم«.
 مسائل این نوشتار این است که قرآن کریم، به عنوان آیت بلند   اعجاز ِشریعتي 
بعثتش،  قصواي  غایت  و  اخالق  و  فضیلت  نماي  تمام  آیینۀ  آن،  آور  پیام  که 
رساند  ن بشر به اوج قلّۀ فضائل اخالقي است ،د   ر جهت فضیلت پروري و تحّقق 
بخشي به ارزش های اخالقي از چه اسلوب و مسلک خاّصي بهره جسته است؟ 
مهمترین مبناي تربیت اخالقی د   ر قرآن کریم چیست؟ محور و شاهراه اصلي 
اصالح و تربیت اخالقي د   ر قرآن کریم و به د   یگر سخن، صراط مستقیم تحّقق 

بخشي به ارزش های اخالقي د   ر عینّیت حیات فرد  ي و اجتماعي چیست؟
     آنچه ضرورت بخش تحقیق پیرامون این مسأله است بحران اخالقی جامعه 
امروزین و سرگشتگی انسان د   ر میان مکاتب تربیتی بشری است؛ مکاتبی که 
محصول راهکارهای تربیتی شان، بشر منحّط امروز است که انانّیت را انسانّیت 

نام می نهد   و روز به روز بر انحطاطش افزود   ه می شود  . 
     اساساً هد  ف از این پژوهش نیز چیزی جز بهره گیري از رهنمود   هاي قرآن و 
عترت براي نجات انسان از بحران اخالقي موجود  د   ر جهان معاصر نیست. ذیالً 
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از منظری تحلیلی و د   رون د   ینی بد  ین مسئله می پرد   ازیم. د   ر این میان، فرض 
رهگذر  از  اخالقي  رذائل  بروز  زمینه های  رفع  بر  قرآن  تکیه  نوشتار،  این  اساسی 
شاهراه ایمان توحید  ی ـ و د   و رکن آن، معرفت و محبّت توحید  ی ـ به منظور 

حصول خلق عظیمی است که د ر وجود   پیامبر خاتم متجلّی است.

راهکار تربیتی قرآن برای نیل انسان به غایت »ُخلق عظیم«
     پیشوایان راستین ما راهکار تربیتی خد   اوند   برای حصول خلق عظیم محّمد  ی 
َفَقاَل  َمَحبَّتِِه  َعلَی  نَبِیَُّه  ََّب  أَد   َعزََّوَجلَّ   َ اهللَّ می د   انند  :»إِنَّ  توحید  ی  حّب  راهکار  را 
»َو إِنََّک لََعلی  ُخلٍُق َعِظیٍم«: همانا خد   اوند   پیامبرش را بر محبّت خویش اد  ب 

فرمود  ؛ پس فرمود  : »و تو راست ُخلقی عظیم «. )کلینی، 1363: ج256/1(
     از آنجا که هر محبّتی برخاسته از معرفت است: »اِذا تََجلّی ضیاءُ الَمعِرَفِۀ فِی 
الُفؤاد  ِ هاَج ریُح الَمَحبَّۀ؛ هرگاه نور معرفت بر قلب بتابد  ، نسیم محبّت وزید  ن 
از  توحید  ی  حّب  راهکار  ص120(؛  1400ق،   ،Gصاد  ق )امام  گرفت«  خواهد   
تبیین  د   ر   aپیامبراکرم که  این  امر  این  بر  گواه  نیست؛  توحید  ی جد   ا  معرفت 
قرار می د   هد  : »ُقْل  را محور  تربیت بشر، اصل معرفت توحید  ی  برای  راه قرآن 
ِ َو ما أَنَا ِمَن  ِ َعلی  بَِصیَرٍۀ أَنَا َو َمِن اتَّبََعنِي َو ُسْبحاَن اهللَّ هِذِه َسبِیلِي أَد  ُْعوا إِلَی اهللَّ
الُْمْشِرِکین«  )یوسف/108(؛ بگو: این راه من است. من و پیروانم، همگان را د   ر 
عین بصیرت به سوی خد   ا می خوانیم. منزه است خد   ا و من از مشرکان نیستم «.

د  ر این آیۀ شریفه، خد   اوند   پس از آن که د ر آیات پیشین، توحید   خالص را ستود   
و آن را امری گرانقد  ر د   انست که هرکسی بد   ان د   ست نمی یازد  ، اظهار می د   ارد   راه 
قرآن د   ر تربیت بشر، راه د   عوت از روی بصیرت و بینش به سوی چنین توحید   

و اخالصی است.  
     این گونه است که محبّت و معرفت توحید  ی و د   ر یک کالم، ایمان توحید  ی  

مبنای تربیت قرآنی را تشکیل می د   هند  . 
    اساساً نیز به گواهی آیات، جوهر اسالم و قرآن چیزی جز توحید   نیست: »ُقْل 
إِنَّما یُوحی  إِلَيَّ أَنَّما إِلُهُکْم إِلٌه واِحد  ٌ َفَهْل أَنْتُْم ُمْسلُِموَن )انبیاء/108(؛ بگو: به من 
وحی شد   ه که خد   ای شما خد   ایی است یکتا، آیا بد   ان گرد  ن می نهید  ؟«.د   ر این 
آیه خد   اوند   با ذکرد   و حصر حقیقی توسط »إّما« و »أنّما« همۀ قرآن را د   ر توحید   
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منحصر می گرد   اند  . این انحصار خود   ما را به این نتیجه می رساند   که خّط مشی 
اصلی قرآن د   ر همۀ ابعاد   ـ از جمله تربیت اخالقی بشر ـ بر مراتب واالی توحید   
و اخالص مبتنی است؛ تا جایی که رویکرد  ی ویژه بد   ان بخشید   ه است و توحید   

محوری و خد   اگرایی را مّهمترین و شاخص ترین ویژگی آن می سازد  .
     لذا قرآن کریم به عنوان کتابی که جوهره اش، برترین مراتب توحید   و اخالص 
است، د   ر مسیر تربیت اخالقی بشر بر نابترین آموزه های توحید  ی تکیه کرد   ه و راه 
خد   اگرایی و ایمان توحید  ی را به عنوان راه اصلی و ویژۀ خود   برای تحّقق کماالت 
ِ َعلی  بَِصیَرٍۀ أَنَا َو َمِن  د   ر نهاد   انسان برمی گزیند  : »ُقْل هِذِه َسبِیلِي أَد  ُْعوا إِلَی¬اهللَّ

اتَّبََعنِي« )یوسف/108(.  
اخالقی  تربیت  توحید  ی چگونه می توانند   د   ر  باید   د   ید   معرفت و محبّت  اکنون 

بشر مؤّثر افتد  ؟ 
 

چگونگی کارکرد   معرفت و محبّت توحید  ی د   ر مسیر تنّزه اخالقی
     گام نخست قرآن برای تربیت اخالقی با رویکرد   خد   اگرایی، معرفت بخشی 

توحید  ی د   ر راستای به فعلّیت رساند  ن ظرفّیت های متعالی فطرت است. 
     اهّمّیت مرحلۀ معرفت بخشی به حد  ّی است که به گواهی آیات قرآن کریم، 
 aبد  ون آن، برد   اشتن گام های د   یگر میّسر نیست، چنانکه می بینیم پیامبراکرم
ِ َعلی  بَصیَرٍۀ أَنَا َو َمِن اتَّبََعني )یوسف/108(؛  د   ر آیۀ »ُقْل هِذِه َسبیلي  أَد  ُْعوا إِلَی اهللَّ
سوی  به  بصیرت  عین  د   ر  را  همگان  پیروانم،  و  من  است.  من  راه  این  بگو: 
راه  را  برای تربیت و هد   ایت بشر  راه خویش  که  خد   ا می خوانیم «، ضمن این 
خد   اگرایی معّرفی می کند  ، بر مفهوم بصیرت و بینش د   ر این مسیر تأکید   می ورزد  . 
بِِه  َفیُْؤِمنُوا  َربَِّک  ِمْن  الَْحقُّ  أَنَُّه  الِْعلَْم  أُوتُوا  الَّذیَن  لَِیْعلََم  »َو  آیۀ  نیز خد   اوند   د   ر 
)حج/54(؛  ُمْستَقیٍم  ِصراٍط  إِلی   آَمنُوا  الَّذیَن  لَهاد  ِ   َ اهللَّ إِنَّ  َو  ُقلُوبُُهْم  لَُه  َفتُْخبَِت 
از جانب پرورد  گار توست و بد   ان  تا د   انش یافتگان بد   انند   که قرآن به راستی  و 
ایمان بیاورند   و د   ل هایشان بد   ان آرام گیرد  . و خد   ا کسانی را که ایمان آورد   ه اند   
به راه راست هد   ایت می کند  «، نخست، از علم می آغازد   و مبنای ایمان و مراتب 
پسین راد   ر آن می جوید  ؛ به گونه ای که هرچه ممارست علمی متربّی به معارف 
وحیانی بیشتر باشد  ، بیشتر می توان به خد   اگرا گشتن او امید  وار بود  :»َو لِکْن ُکونُوا 
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َربَّانِیِّیَن  بِما ُکْنتُْم تَُعلُِّموَن الِْکتاَب َو بِما ُکْنتُْم تَد  ْرُُسوَن )آل¬عمران/79(؛ به سبب 
آنکه کتاب ]آسمانی [ تعلیم می د   اد  ید   و از آن رو که د   رس می خواند  ید  ، مرد   انی 
ج94/6؛  1420ق:  سبزواری،  ج286/3؛  تا:  بی  رضا،  )رشید    باشید  «.  خد   ایی 
گاه  امیرGآن  از حضرت  روایتی  راستا،  طباطبایی،1387: ج276/3(د   ر همین 
که از باب ذکر الگو و نمونۀ برتر برای آد  میان، به سیر خد   اگرایی فرشتگان اشاره 
می کند  ،د   اشتن معرفت توحید  ی را به عنوان نخستین گام و به مثابۀ خاستگاه 
َحَقائُِق  »َوَصلَْت  می سازد  :  معّرفی  غیره  و  اخالص  و  حّب  مرتبۀ  چون  مراتبی 
تَُجاِوْز  لَْم  َو  إِلَْیِه  الَْولَِه  إِلَی  بِِه  اْلِیَقاُن  َقَطَعُهُم  َو  َمْعِرَفتِِه  بَْیَن  َو  بَْینَُهْم  اْلِیَماِن 
ِویَِّۀ  َرَغبَاتُُهْم َما ِعْند  َُه إِلَی َما ِعْند  َ َغْیِرِه َقد  ْ َذاُقوا َحالََوَۀ َمْعِرَفتِِه، َو َشِربُوا بِالَْکاءِس الرَّ
را به هم پیوسته و  الهی  ایشان و معرفت  ایمان، بین  َمَحبَّتِهِ«؛ »حقیقت  ِمْن 
یقین به پرورد  گار، آنها را به والگی د   رگاه حّق کشانید   ه و رغبتشان به آنچه نزد   
خد   است، آنها را از رغبت به ماسوا د   ور ساخته است. همانا شیرینی معرفت الهی 
)شریف  نوشید ه اند  «.  عشق  کنند  ۀ  سیراب  جام  راد   ر  را چشید   ه اند   شراب شوق 

رضی، نهج البالغه، 170/1(
     تأّمل د   ر نحوۀ تحّول روحی افراد  ی چون ساحران د   ر د   استان حضرت موسی

Gحاکی از نقش محوری علم و معرفت د   ر مسیر خد   اگرایی است؛ چنانکه به 
گواهی آیۀ »قالُوا لَْن نُْؤثَِرَک َعلی  ما جاَءنا ِمَن الْبَیِّناِت َو الَّذي َفَطَرنا َفاْقِض ما 
أَنَْت قاٍض«)طه/72(؛ گفتند  : سوگند   به آن که ما را آفرید   ه است که تو را بر آن 
نشانه های روشن که د   ید   ه ایم ترجیح نمی د   هیم به هرچه خواهی حکم کن، که 
رواج حکم تو د   ر زند  گی این جهانی است«، آنچه موجب شد   ساحران به یکباره، 
از واد  ی ضاللت، به عرصۀ خد   اگرایی، آن هم به برترین مراتب آن د   ر آیند  ،د   الیل 
روشنی بود   که فطرت ایشان را بید   ار و قلبشان را از عشق به معبود   فطری آنها 

آکند   ه ساخت. 

چگونگی کارکرد   معرفت توحید  ی د   ر مسیر تنّزه اخالقی
     با اند  ک نگاهی به مجموعۀ رذایل اخالقی می توان د   ریافت ریشۀ بسیاری 
از آنها به باورها و محاسبه ها و اوهام ناد  رست آد  می باز می گرد  د  ؛ چنانچه اگر 
عنوان  به  نمی ماند  ؛  باقی  رذایل  پید   ایش  برای  مجالی  اصالً  نباشند  ،  باورها  این 
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مثال، رذیله ای چون »بخل« آن گاه موضوعّیت می یابد   که انسان، خود   را مالک 
و صاحب چیزی ببیند   و آن گاه از بخشش آن ممانعت ورزد  ؛ »عجب« آن گاه 
از  برخورد   ار  را  قائل شود  ، خود    برای خود   شأنی  محّقق شد  نی است که آد  می 
مال و منال و حسب و نسب و... ببیند   و این برخورد   اری را برخاسته از لیاقت و 
شایستگی خود   پند   ارد  ؛ »حرص« و »حسد  « زمانی رخ نمود  نی است که فرد   خد   ا 
را قاد  ر و رازق ند   اند  ، و د   ستاورد   های خود   و د   یگران را مستقّل از تد  بیر و عطای 
خد   ای حکیم انگارد  ؛ »جزع« زمانی ظهور یافتنی است که فرد   مصیبت د   ید   ه خود   
را مالک شیء ازد   ست رفته پند   ارد  ؛ »ترس« و »ذلّت«د   ر برابر خلق آن گاه پد  ید   ار 
شد  نی است که آد  می آنها را صاحب قد  رت و عّزتی بیابد   و سرانجام، »خشم« و 
»غضب« و مهار نکرد  ن نفس د   ر چنین وقتی آن گاه تحّقق یافتنی است که آد  می 

د   ر ورای هر حاد  ثه و جریانی،د   ست قد  رت و حکمت ربوبی را نبیند  .
     بر همین اساس، قرآن کریم از رهگذر نوعی شناخت د   رمانی  و با تکیه بر 
بینش توحید  ی، ضمن منتفی ساختن اصل و ریشۀ رذایل، زمینۀ بروز آنها را از 
اساس از بین می برد   و آنها را از موضوعّیت می اند   ازد  . به عبارت د   یگر، د   ر این راه 

نه تنها رذیلت، بلکه زمینۀ تحّقق آن نیز د   ر نهاد   انسان از میان می رود  .
     برای د   ریافت بهتر این امر، به بررسی نمونه »توّکل« که آیات قرآن کریم از 

رهگذر معرفت توحید  ی بد   انها پرد   اخته است، می پرد   ازیم.
    واژۀ توّکل د   ر اصل لغت، به معنای اعتماد   بر د   یگری و واگذار کرد  ن کاری به 
قلبی  اعتماد    معنای  اصطالح،  د ر  که  منظور، 1414ق: ج726/11(  اوست)ابن 
بند   ه به خد   اوند   و سپرد  ن همۀ امور را بد  و افاد   ه می کند.  )غزالی، بی¬تا، ج259/4( 
و د   ر برابر رذیلۀ »حرص«   و »سوء ظن« قرارد   ارد  :»... التوکل و ضد   ه الحرص«. 

)کلینی، 1363: ج21/1(
     همان گونه که می د   انیم، آد  می د   ر زند  گی خویش بی نیاز از د   یگران نیست و 
نمی تواند   به تنهایی، مبنای یک زند  گی سعاد  تمند   انه را برای خود   پی ریزی کند  ؛ 
لذا ناگزیر از اعتماد   به اطرافیان است و د   ر اموری که علم، قد  رت و برخورد   اری های 
وجود  ی اش کفاف نمی د   هد  ، باید   کار را به افراد  ی بسپارد   که د ر این امور، توانمند  ی 

بیشتری د   ارند  .
     از آن جا که د ر یک بینش توحید  ی همۀ توانمند  ی ها و کماالت بازگشت به 
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خد   اوند   د   ارد   و سرتا سر هستی، د   ر د   ست قد  رت و تد  بیر یگانه پرورد  گار هستی 
است، تکیه بر غیر او معنایی ند   ارد   و مستند  ی جز ذات باری تعالی نیست. قرآن 
کریم از رهگذر تبیین همین بینش توحید  ی، متربّی را به واد  ی توّکل می کشاند  .

َوِکیالً  َفاتَِّخْذُه  ُهَو  إاِلَّ  إِلَه  ال  الَْمْغِرِب  َو  الَْمْشِرِق  »َربُّ  آیۀ  امرد   ر  این  نمونۀ 
)مزّمل/19(؛ پرورد  گار مشرق و مغرب. هیچ خد   ایی جز او نیست. او را کارساز 
این آیۀ شریفه، قرآن کریم خطاب  قابل مشاهد   ه است. د   ر  برگزین«  خویش 
به بزرگ متربّی خویش، پیامبر خاتم، از باب امر ارشاد  ی، با ایراد   »فاء تفریع«، 
ضرورت توّکل را منوط به وحد   انّیت باری تعالی می سازد   و این تعلیق، بر اساس 
قاعد  ۀ »تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیۀ«، وجود   رابطۀ علّّیت بین ایمان و 
توّکل را می رساند  . )آلوسی، 1415ق: ج159/6( زیرا اگر یگانه مالک و مد  بّر همۀ 
هستی، ذات ربوبی است و از شرق تا غرب، هیچ نقطه ای از هیمنه و سیطرۀ 
آفرید  گان  همه  و  اوست  بالّذات  الوجود    واجب  تنها  اگر  نیز  نیست،  خالی  او 
بر  تکیه  او،  بر  توّکل  بد  ویند  ،  و مستند    بالّذات  فقیر  ابعاد   وجود  یشان،  د   ر همۀ 
وهمی  و  سراب  او،  جز  هرچه  و  است،  هستی  جهان  موجود   د   ر  قد  رت  یگانه 
آد  می  گاه  تکیه  امری  هر  د   ر  حقیقت  به  او می تواند    تنها  لذا  نمی نماید  ؛  بیش 
بشاید  . را  اعتماد    و  اطمینان  ربوبّیتش،  و  رحمت  و  حکمت  و  قد  رت  و  باشد   

)فخررازی،1420ق:ج389/30ـ387؛ صاد  قی تهرانی، 1365: ج219/29ـ218؛ 
فضل اهلل، 1419ق: ج185/23؛ طباطبایی، 1387: ج66/20(

لُْت  ُ ال إِلَه إاِلَّ ُهَو َعلَْیِه تََوکَّ     گواه د   یگر بر این امر، آیه »َفإِْن تََولَّْوا َفُقْل َحْسبَِي اهللَّ
)توبه/129(؛ اگر باز گرد  ند   بگو: خد   ا برای من کافی است، خد   ایی جز او نیست، 
بر او توکل کرد  م و اوست پرورد  گار عرش بزرگ« خطاب به پیامبر است که د ر 
آن، مسألۀ توّکل پس از اثبات وحد   انّیت پرورد  گار موضوع سخن قرار گرفته و 
این امر، با وجود   تقد  یم جار و مجرور بر فعل که مفید   حصر است، حاکی از آن 
متربّی موجب می شود   وی ضرورتاً  د   ر ذهن  توحید  ی موجود    که فضای  است 
یگانه تکیه گاه خویش را خد   اوند   قرار د   اد   ه، د   ر همۀ امور بر او توّکل کرد   ه و د   ید  ۀ 
طمع بر هرچه جز او بر بند  د  . لذا قرآن کریم د   ر تربیت بزرگ متربّی خویش تا 

رتبه خلق عظیم، بر معرفت توحید  ی تکیه کرد   ه است.
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کارکرد   حّب توحید  ی د   ر مسیر تنّزه اخالقی
     نتیجه مرحله معرفت بخشی توحید  ی، احیاء و شکوفاسازی حّب و ایمان د   ر 
نهاد   متربّی است؛ چرا که: »اِذا تََجلّی ضیاءُ الَمعِرَفِۀ فِی الُفؤاد  ِ هاَج ریُح الَمَحبَّۀ؛ 
)امام  گرفت«  وزید  ن خواهد    نسیم محبّت  بتابد  ،  قلب  بر  معرفت  نور  »هرگاه 
پیشین،  مرحلۀ  د ر  که  این  از  پس  د   یگر،  عبارت  به  ،1400ق:120(.   Gصاد  ق
زمینه های اصیل فطرت متربّی توّسط ناب ترین معارف توحید  ی آبیاری گشت، 
اینک رویش آنها ایمان و حّب توحید  ی را ثمره می د   هد  ؛ چنانکه د ر آیات قرآن 
الِْعلَْم  أُوتُوا  الَّذیَن  لَِیْعلََم  »َو  است:  ایمان  بروز  علم،  از  پس  مرحلۀ  نیز  کریم 
الَّذیَن آَمنُوا إِلی   َ لَهاد  ِ  أَنَُّه الَْحقُّ ِمْن َربَِّک َفیُْؤِمنُوا بِِه َفتُْخبَِت لَُه ُقلُوبُُهْم َو إِنَّ اهللَّ
ِصراٍط ُمْستَقیم)حج/54(؛ و تا د   انش یافتگان بد   انند   که قرآن به راستی از جانب 
پرورد  گار توست و بد   ان ایمان بیاورند   و د   ل هایشان بد   ان آرام گیرد  . و خد   ا کسانی 

را که ایمان آورد   ه اند   به راه راست هد   ایت می کند  «.
     واژۀ ایمان د   ر اصل لغت عبارت است از تصد  یق و پذیرش قلبی حقیقت، 
به گونه ای که د ر قلب استقرار یابد   و انقیاد   و اطمینان بد   ان حاصل شود  . بر این 
اساس، ایمان افزون بر یقین ذهنی و تصد  یق جازم د   رونی، نوعی گرایش قلبی و 
وابستگی روانی و خضوع د   ر فرد   ایجاد   می کند   و همین توأمانی حّب و معرفت 
با یکد  یگر، عنصر ایمان را به مّهمترین عامل محّرک متربّی د   ر مسیر خد   اگرایی 

بد  ل می سازد  . 
    با حصول ایمان، از سویی ذهن متربّی از اوصاف ذات ربوبی یقین حاصل کرد   ه 
و از سوی د   یگر، همین معرفت و آگاهی موجب گشته استعد   اد   کمال طلبی و 
ظرفّیت های متعالی فطرت وی، مجرای خود   را بیابد   و او را د   ر مد   ار جذبۀ یگانه 
معبود   هستی قرارد   هد  ؛ جذبه و حبّی که او را تا اوج خد   اگرایی پیش خواهد   برد  .

با قرار گرفتن متربّی د   ر مد   ار جذبۀ ربوبی و د   ر شرایطی که وی »اهلل« را به عنوان 
»ذات مستجمع همۀ اوصاف کمالّیه« شناخته و بد  و ایمان آورد   ه و د   ل بد  و بسته 
است، از همۀ خلق منقطع می گرد  د   و یکسر رو به سوی حق می آورد  ؛ چنانکه 
ُ ثُمَّ َذْرُهم )انعام/91(؛ بگو: آن اهللَّ است. آن گاه  به گواهی آیاتی چون »ُقِل اهللَّ
رهایشان ساز« و »َو اْذُکِر اْسَم َربَِّک َو تَبَتَّْل إِلَْیِه تَْبتیالً )مزّمل/8(؛ از همه ببر و به 
او بپیوند  «،  اگر انسان جمال و جالل ربوبی را د   ریابد   و یاد   محبوب را د   ر د   ل زند   ه 
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د   ارد  ، ازهمۀ خلق به یکتا خالق هستی منصرف می گرد  د   و تنها خد   ا را خواستار 
می شود  . 

     این خد   اگرایِی برخاسته از بینش توحید  ی، به مثابۀ روح واحد  ی است که 
د ر بسیاری از آیات قرآنی جاری است و هم د   استان هایی چون »اولوا االلباب« 
و  ناب  خرد    صاحبان  کریم،  قرآن  گواهی  به  که  مرد  مانی  العلم«د   ارد  ؛  و»اوتوا 
پایبند   ان میثاق فطرتند   و احواالتشان از صعود  شان به مرتبۀ خد   اگرایی حکایت 

د   ارد  .
َ یا أُولِي اأْلَلْباِب الَّذیَن آَمنُوا       این امر از آن روست که بنابر آیۀ »َفاتَُّقوا اهللَّ
به  نیز  بترسید  «  خد   ا  از  آورد   ه اید  ،  ایمان  که  خرد  مند   انی  ای  پس  )طالق/10(؛ 
شهاد  ت روایاتی چون »اِنَّما اُولُوا االَلباِب الّذیَن َعِملُوا بِالِفکَرِۀ َحّتی َورِثُوا ِمنُه ُحبَّ 
اهللِ« )حلّی، حسن بن سلیمان، مختصر بصائر الد  ّرجات، 121( و آیات بسیاری 
که ایمان را با علم همراه ساخته اند  ، خرد   ناب پیراسته و معرفت و بینش حقیقی، 
آد  می را به واد  ی حّب و ایمان می کشاند   و موجب می گرد  د   وی از میان راه های 

گوناگون، برترین و زیباترین راه را که راه خد   اگرایی است، برگزیند  .

اساسی ترین کارکرد   های حّب توحید  ی د   ر مسیر تنّزه اخالقی عبارتند   از:
محوریّت بخشی به خوشایند   محبوب د   ر تعریف فضیلت و رذیلت

     د  ر یک نگاه قرآنی، محبّت پد  ید   ه ای است که محّب را د   ر پی جذبۀ محبوب 
می کشاند   و او را مطیع و تابع محض خواسته ها و اوامر وی می سازد  . این تأثیر 
شگرف جذبۀ محبوب د   ر وجود   محّب و تابع ساختن او یکی از مهمترین ویژگیها 
و ثمرات محبّت محسوب می شود   که قرآن کریم بر آن تأکید   ورزید   ه و بر همان 

اساس، بخش عظیمی از راهکار تربیتی خویش را سامان د   اد   ه است.
     تفصیل بیشتر پیوند   طبیعی د   و مفهوم محبّت و تبعّیت د   ر آیات متعد  ّد   قرآن 
کریم، قابل بازیابی است؛ آیاتی که بالفاصله پس از مسألۀ حّب، از مسألۀ تبعّیت 
سخن به میان می آورند   و بر پیوند   ناگسستنی آن د   و تأکید  ی د   وباره می ورزند  . 
َ َفاتَّبُِعونِی یُْحبِْبُکُم  وَن اهللَّ از بارزترین این آیات عبارت است از: »ُقْل إِن ُکنتُْم تُِحبُّ
ُ... )آل عمران/31(؛ بگو: اگر خد   ا راد   وست می د   ارید   از من پیروی کنید   تا او نیز  اهللَّ
شما راد   وست بد   ارد  ...«. تبیین این امرد   ر بیان آیینه د   اران قرآن کریم نیز مشهود   
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المحبّین« چنین می فرماید  :  د   ر »مناجاۀ   G  امام سّجاد نمونه  عنوان  به  است؛ 
َک َوُحبَّ ُکلِّ َعَمل یُوِصلُنِي  »یا َغاَیَۀ آماِل الُْمِحبِّیَن أَْسأَلَُک ُحبََّک َوُحبَّ َمْن یُِحبُّ
ا ِسواَک َوأَْن تَْجَعَل ُحبِّي إیَّاَک قآئِد   اً إلی  إلی ُقْربَِک َوأَْن تَْجَعلََک أََحبَّ إلَيَّ ِممَّ
رِْضوانَِک، َوَشْوِقي إلَْیَک ذآئِد   اً َعْن ِعْصیانَِک؛ ای نهایت آمال محبّین از تو محبّت 
خود  ت را و محبّت آنان که محّب تو هستند   و حّب هر عملی که مرا به قرب 
تو برساند   می خواهم. از تو می خواهم که خود   را نزد   من محبوب تر از هر چیز 
قرارد   هی؛ و می خواهم که این محبّتم مرا به واد  ی رضوان تو راهبری کند   و شوقم 

مرا از معصیت تو بازد   ارد  «. )مجلسی، 1370: ج149/91(
     د  ر این بیان، امامG  نخست حّب الهی را تمنّا می کند  ، آن گاه به د   نبال 
به  سخن  خویش  حقیقی  محبوب  متعلّقات  و  لوازم  به  نسبت  محبّت  از  آن 
د   اشته  د   وست  را  خد   اوند    اگر کسی حقیقتاً  که  و معلوم می د   ارد    میان می آورد   
تبعی  را محبوب  بد  و  قرب  زمینه ساز  و هر عمل  او  امور مرضّی  باشد  ، طبیعتاً 
خویش خواهد   گرفت؛ و سرانجام د   ر نتیجۀ این حّب، او را به سرمنزل رضوان 
الهی خواهد   رسانید   و از ورود   به هر عرصه ای که ناخوشایند   محبوب است، باز 
خواهد  د   اشت: »إِذا هاَج ریُح الَمَحبَِّۀ... آثََر الَمحبُوَب َعلی ماِسواه، َو باَشَر اَواِمَرُه َو 
اجتَنََب نَواهَیُه؛ هرگاه نسیم محبّت وزید  ن گیرد  ، محبوب را بر همۀ ماسوا ترجیح 
 ، Gد   اد   ه، به انجام اوامر او مباد  رت و از نواهی او اجتناب می ورزد  «.)امام صاد  ق

1400ق:10(
     ازهمین روست که قرآن کریم د   ر بسیاری از آیات برای تعیین فضیلت و رذیلت 
و توجیه آن، به رضایت و خوشایند   باری تعالی اشاره می کند   و از رهگذر محورّیت 
بخشی به این رضایت، متربّی خد   اگرا را به واد  ی فضایل می کشاند  . منظومه ای از 
ملکات اخالقی که قرآن کریم از این راه بد   انها پرد   اخته و بر مبنای »یحّب« و »ال 
یحّب«، لزوم اتّصاف یا عد  م اتّصاف متربّی به آنها را تعلیل کرد   ه است، عبارتند   
از: تقوا، احسان، توبه، توّکل، صبر، قسط، کفر، فساد  ، ظلم، خیانت، استکبار و 
غیره که تمرکزی هرچند   مختصر بر نمونۀ صبر برای تبیین بهتر مسأله نیکوست:

بهره  متربّی  تربیت  برای  توحید  ی  محبّت  از  آیات  برخی  د   ر  کریم  قرآن       
می جوید   و صبر، الزام خود   را تنها از رضایت محبوب وام خواهد   گرفت. نمونۀ 
این امرد   ر آیه »َو لَِربَِّک َفاْصبِْر )مد  ّثر/7(؛ و برای پرورد  گارت صبر کن« خطاب به 
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رسول اکرمa قابل مشاهد   ه است. 
     تأّمل د   ر فضای نزول آیه، این نتیجه را به د   ست می د   هد   که آیۀ شریفه د   ر 
زمانی نازل گشته است که پیامبر اکرمa د   ر آغازین گام های رسالت، بار سنگین 
وظیفه را به د   وش گرفته و با سخت ترین د   شمنی های مشرکان مواجه است. 
)طبرسی، 1372: ج584/10(د   ر چنین فضایی، قرآن کریم از او می خواهد   علی 
کند  ؛  پیشه  صبر  و  برخیزد    رسالت  ایفای  و  قوم  انذار  به  مشکالت،  همۀ  رغم 
د   ر  را  صبر  انواع  همۀ  و  نشد   ه  ذکر  برایش  متعلّقی  که  مطلق  هم صبری  آن 
ولی  ج 82/20(   :1387 طباطبایی،  ج 134/15؛  1415ق:  برمی گیرد  ؛)آلوسی، 
رضایت  جز  محّرکی  موتور  عظیمی،  صبر  چنین  حصول  برای  که  آن  شگفت 

محبوب د   ر آیه به چشم نمی خورد  .
     د  ر این آیۀ شریفه، قرآن کریم د   ر برابر کّفۀ سنگین مصائب و مشکالت، تنها 
از رضایت الهی سخن راند   ه، با ایراد   »الم تعلیل« و آن گاه، تقد  یم »َولَِربَِّک« بر 
»َفاْصبِْر« که مفید   حصر صبر جمیل د   ر این علّت و انگیزه است، )ابن عاشور، بی 
تا: ج 279/29( نه تنها هیچ نیازی به انگیزه و محّرک د   یگری نمی یابد  ، بلکه بر هر 
انگیزۀ د   یگری خّط بطالن می کشد   و معلوم می د   ارد   برای تقویت قّوۀ صبرد   ر جان 

محّب، هیچ عاملی چون سخن گفتن از رضایت محبوب کارگر نیست.
برابر  بِأَْعیُنِنا)طور/48(؛د   ر  َفإِنََّک  َربَِّک  لُِحْکِم  اْصبِْر  »َو  آیۀ  راستا،  د  ر همین      
فرمان پرورد  گارت شکیبا باش که تو د   ر منظر مایی« شاهد  ی د   یگر بر مد  ّعاست؛ 
برابر تمام کارشکنی ها و زخم زبان های د   شمنان را مبنی بر  آیه ای که صبر د   ر 
اینگونه تعلیل می کند  : »َفإِنََّک  تنها    aپیامبر مجنون، ساحر و مفتری خواند  ن 

بِأَْعیُنِنا«.

متخلّق ساختن متربّی به اخالق الهی با تکیه بر سنخیّت آفرینی حّب
     د  ومین کاربرد   حّب توحید  ی د   ر مسیر تربیت اخالقی، متخلّق ساختن متربّی 
به اخالق الهی از رهگذر ویژگی سنخّیت آفرینی عنصر حّب است. از نگاه قرآن 
فرآیند    د   ر  مؤّثر  نقش آفرینی  قابلّیت  محبّت  به  که  ویژگی هایی  از  یکی  کریم، 
تربیت اخالقی را می د   هد  ، این است که محّب را هم رنگ محبوب می سازد   و 
نوعی مجانست و سنخّیت میان آن د   و ایجاد   می کند  .)ابن سینا، 1360: 119 
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و 121(
     عاّلمه جعفری د   ر این باره می نویسد  : »وقتی عشق به کمال خود   رسید  ،د   و 
شخصّیت عاشق و معشوق، یکی می گرد  ند  ... و عاشق آرام نخواهد   گرفت تا اینکه 

روح معشوق را کامالً با روح خود   متّحد   بیند  «. )شرح مثنوی، جعفری، 59(.
     نیز بیان شهید   مطّهری د   ر تبیین این مسئله راه گشاست: »این عشق است 
که عاشق را مشاکل با معشوق قرار می د   هد   و وی می کوشد   تا جلوه ای از معشوق 
باشد  ... محبت به سوی مشابهت و مشاکلت می راند   و قد  رت آن سبب می شود   
از وجود    برقی است که  به شکل محبوب د   رآید  . محبت مانند   سیم  که محب 
محبوب به محب وصل گرد  د   و صفات محبوب را به وی منتقل سازد  ، و اینجاست 

که انتخاب محبوب اهمیت اساسید   ارد  «. )مطهری، 1369: 71(
     تبیین قرآنی این ویژگی منوط به واکاوی د   اللی آیاتی چون آیۀ ذیل است: 
َها الَّذیَن آَمنُوا ال تَتَِّخُذوا الَْیُهود  َ َو النَّصاری  أَْولِیاَء بَْعُضُهْم أَْولِیاءُ بَْعٍض َو َمْن  »یا أَیُّ
و  یهود    آورد   ه اید  ،  ایمان  که  ای کسانی  ...)مائد   ه/51(؛  ِمْنُهْم  َفإِنَُّه  ِمْنُکْم  َیتََولَُّهْم 
نصارا را به د   وستی برمگزینید  . آنان خود   د   وستان یکد  یگرند  . هرکس از شما که 

ایشان را به د   وستی گزیند  د   ر زمره آنهاست «.
     د  ر این آیۀ شریفه، به گواهی سیاق، از بین معانی متعد  ّد   واژۀ »والیت«، 
ِصرف معنای محبّت، مراد   است و پیام اصلی آیه مبتنی بر ممانعت مسلمانان 
از برقراری پیوند   احساسی و علقۀ عاطفی با یهود   و نصاری است. وقتی از علّت 
این ممانعت جویا می شویم، چنین می یابیم: »َو َمْن َیتََولَُّهْم ِمْنُکْم َفإِنَُّه ِمْنُهْم«. 
بر این اساس، حکم ممانعت از محبّت نسبت به یهود   و نصاری از آن روست 
ایشان  از سنخ  ابعاد   وجود  ی  د   ر همۀ  را  آد  می  و  که محبّت سنخّیت می آورد   
می سازد  ؛ چنانکه اند  یشه و رفتار وی از آنها تأثیر پذیرفته، آیینه وار د   ر همۀ ابعاد  ، 
ایشان  زمرۀ  از  باطناً  و  حقیقتاً  ظاهری،  اسالم  رغم  علی  کرد   ه،  حکایت  را  آنها 

می گرد  د   و کارش به انحطاط می کشد  . 
    روایاتی چون »اَلَْمْرءُ َعلید   یِن َخلیلِِه؛ آد  می بر د   ین و کیش د   وست خویش 
؛ انسان با کسی است  است« )کلینی، 1363: ج375/2( و »الَْمْرءُ َمَع َمْن أََحبَّ
که  مطلبند    این  بر  گواه  نیز  )کلینی، 1363: ج127/2(  د   ارد  «  راد   وست  او  که 
محبّت مایۀ اختالط و امتزاج روحی و تشابه شخصّیتی است )مجلسی، 1370: 
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ج536/12( و د   ر نهایت، محّب را با محبوب، متّحد   و یگانه می سازد  .
     د  ر سایۀ همین سنخّیت آفرینی و همانند  سازی، قرآن کریم برای کشاند  ن 
متربّی خد   اگرای خویش به واد  ی فضیلت، ضمن پیوند  د   اد  ن اخالق انسانی به 
اخالق الهی، بر صفات کریمه باری تعالی تکیه می کند   و او را به عنوان خیر مطلق 
و سرچشمۀ همۀ کماالت و فضایل اخالقی معّرفی می سازد  . منظومه ای از اسمای 
حسنای الهی که بار ارزشی د   اشته و کراراً د   ر قرآن کریم مورد   عنایت قرار گرفته اند  ، 
عبارتند   از: وّهاب، غّفار، حلیم، رحمن، شکور، بَّر، عفّو، صبور، رئوف، رحیم، ود  ود  ، 

کریم، محسن و غیره. 
    ظهور این مسأله وقتی د   ر مکتب تربیتی قرآن کریم بارزتر می شود   که آیاتی 
ُ إِلَْیَک )قصص/77(؛ و همچنان که خد   ا به  چون آیه »َو أَْحِسْن َکما أَْحَسَن اهللَّ
اوصاف  را د   ر  به فضایل  اتّصاف متربّی  لزوم  نیکی کن « صراحتاً  نیکی کرد   ه  تو 
اخالقی خد   اوند   می جویند   و از رهگذر تبیین اخالق الهی، متربّی را به واد  ی فضیلت 
بارز  به حد  ّی  قرآن  متربّی  اخالقی  د   ر سلوک  الهی  اخالق  می کشانند  . محورّیت 
است که برخی قرآن پژوهان، به وابستگی بنیاد  ین این د   و معتقد   بود   ه و آن را 
یکی از ویژگی های بارز مفاهیم اخالقی د   ر قرآن کریم می د   انند  .)ایزوتسو، 1388: 

39ـ34(.
توضیح بیشتر مطلب، منوط به تبیین نمونه ذیل است:

ا  د  َْک َیتِیًما َفَاَوی  * َو َوَجد  ََک َضاالًّ َفَهد  َی  * َو َوَجد  ََک َعائاًل َفأَْغنیَ  * َفأَمَّ »أَ لَْم یَجِ
ِّْث )ضحی/6ـ11(؛  ا بِنِْعَمِۀ َربَِّک َفَحد   ائَل َفاَل تَنْهَْر * َو أَمَّ ا السَّ الَْیتِیَم َفاَل تَْقَهْر * َو أَمَّ
آیا تو را یتیم نیافت و پناهتد   اد  ؟*آیا تو را گمگشته نیافت و هد   ایتت کرد  ؟ *آیا 
تو راد   رویش نیافت و توانگرت گرد   انید  ؟ * پس یتیم را میازار* و گد   ا را َمران * 

و از نعمت پرورد  گارت سخن بگوی«.
واد  ی  به  خویش  متربّی  بزرگ  کشاند  ن  برای  پیامبر،  به  د   رخطاب  آیات  این   
احسان، بر ویژگی های اخالقی خد   اوند   تمرکز می کند   و یاد  کرد   احسان و لطف 

بی کران الهی را مقد  ّمۀ اتّصاف متربّی بد  ین اوصاف می سازد  .
     بنابر د   ید  گاه برخی مفّسران بزرگ،د   ر اینجا میان سه آیۀ نخست با آیات 
پسینی، تناظری یک به یک، برقرار و این تناظر د   ر قالب لّف و نشر قابل ارزیابی 
است. از این نگاه، آیات مزبور نخست به تجلّی احسان خد   اوند   د   ر سه مقولۀ 
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کفالت یتیمان، هد   ایت ره گم کرد  گان و رفع حوایج نیازمند   ان پرد   اخته و آنگاه با 
آورد  ن فاء تفریع، لزوم حسن سلوک اخالقی متربّی د   ر همین محورهای سه گانه 
ا الَْیتِیَم  را نشانه رفته است؛ )طباطبایی، 1387: ج312/20( چنانکه تعبیر »َفأَمَّ
حاصل  تَنْهَْر«  َفاَل  ائَل  السَّ ا  أَمَّ »َو  عبارت  خد   اوند  ،  نوازی  یتیم  نتیجۀ  تَْقَهْر«،  َفاَل 
ِّْث«، بازتاب منعم بود  ن بارید   ر  ا بِنِْعَمِۀ َربَِّک َفَحد   هد   ایت گری الهی و فراز »َو أَمَّ
جان متربّی است؛ تا جایی که اوصاف محبوب راد   ر وی، نهاد  ینه و او را مظهر تاّم 

رحمت و احسان الهی می سازد  .
    حاصل کالم اینکه افزون بر معرفت توحید  ی، د   یگر عنصر سازند  ۀ ایمان، یعنی 
حّب عبود  ی نقشی وافر د   ر تربیت اخالقی قرآن کریم د   ارد   و اینگونه است که 
معرفت و حّب توحید  ی، مبنای نیل انسان به سرمنزل »خلق عظیم« می گرد  د  .

نتیجه
    از آنچه گذشت معلوم می گرد  د   راهکار ویژۀ قرآن د   ر تربیت اخالقی انسان، 
راهکار خد   اگرایی است. قرآن کریم ایمان توحید  ی متشّکل از د   و عنصر حّب و 
د   ر  این سرمایه  کارگیری  به  زمینۀ  اینگونه  و  آد  می می سازد    را سرمایۀ  معرفت 
مسیر تربیت اخالقی فراهم می شود  ؛ چنانکه از سویی تکیه بر معرفت توحید  ی، 
زمینۀ بروز رذایل را د   ر جان متربّی محو می سازد   و از سوی د   یگر، اهتمام به حّب 

عبود  ی، رویش فضایل را د   ر نهاد   وی ثمره می د   هد  .
    محصول این راهکار، انسانی وارسته است که به واد  ی ایمان و خد   اگرایی 
د   ر آمد   ه، مخلِص گرد  ید   ه و عناصر ایمانش، علم و محبّت برخاسته از این علم 
است؛ علمی رو به تزاید   که فزونی اش، آتش محبّت را شعله ورتر می سازد   و 
محبّتی رو به شد  ّت که زیاد  تش، شوق شناخت محبوب را فزونی می بخشد   و این 

تزاید   مد   ام، روز به روز بر تنّزه اخالقی وی می افزاید  . 
    اینگونه است که راهکار ویژه قرآن برای حصول خلق عظیم، راهکار خد   اگرایی 
 aاکرم تربیتی، د   ر بزرگ متربّی آن، حضرت رسول  این مکتب  است و شکوه 

متجلّی است.
    این بد   ان معناست که ریشه انحطاط اخالقی بشر امروزین، د   وری از خد   ا و 
راه رشد   و تعالی اخالقی وی، بازگشت به توحید   و خد   اگرایی است؛ بازگشت به 
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شاهراهی که نتیجه اش، یکبار خلق عظیم راد   ر وجود   پیامبر خاتمa ، متجلّی و 
وی را الگویی تاّم برای همه بشرّیت د   ر فرا راه تاریخ ساخته است: » لََقد  ْ کاَن لَُکْم 
a  مقتد   ای  ِ أُْسَوٌۀ َحَسنَۀ )احزاب/21(؛ برای شما شخص رسول اهللَّ ِفي َرُسوِل اهللَّ

پسند  ید   ه ای است«.
امید   که با اقتد   ا به این مثل اعلی و الگوی نمونه، شاهد   تعالی اخالقی خویش و 

جامعه بشری باشیم.
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2.ابن عاشور، محمد  طاهر، )بی تا(، التحریر و التنویر، بیروت: مؤسسه التاریخ.

3.ابن منظور، محمد   بن مکرم، )1414ق(، لسان العرب، بیروت:د   ارصاد  ر.
4.آلوسی، سید  محمود  ، )1415ق(، روح المعاني، بیروت:د   ارالکتب العلمیه.

5.امام صاد  قG )1400ق(، مصباح الشریعه، بیروت: اعلمی.
6.ایزوتسو، توشی هیکو، )1388(، مفاهیم اخالقی د   ینی د   ر قرآن مجید  ، تهران: فروزان.

7.برنز،د   یوید  ، )1393(، از حال بد   به حال خوب )شناخت د   رمانی(، تهران: آسیم.
8.راغب اصفهانی، حسین بن محمد  بن مفضل، )1412ق(، المفرد   ات،د   مشق¬ـ بیروت:د   ارالعلم 

ـد   ارالشامیه.
9.زغیبی، فی اشراقۀ آیه »قل هذه سبیلی«، مجلّه البیان، شماره 121، ص6-13.

10.صاد  قی تهرانی، محمد  ، )1365(، الفرقان، قم: فرهنگ اسالمی.
11.طباطبایی، سید   محمد  حسین، )1387(، المیزان، قم: جامعه مد  رسین.

12.ـــــــــــــــــــــــــ، )1388(، بررسی های اسالمی، قم:د   فتر تبلیغات اسالمی.
13.ـــــــــــــــــــــــــ، رسالۀ الوالیه.

14.طبرسی، فضل بن حسن، )1372(، مجمع البیان، تهران: ناصرخسرو.
15.غزالی، ابوحامد   محمد  ، )بی تا(، احیاء علوم الد  ین، بیروت:د   ارالکتاب العربی.

16.فخررازی، محمد   بن عمر، )1420ق(، مفاتیح الغیب، بیروت:د   ار احیاء التراث العربی.
17.فضل اهلل، محمد  حسین، )1419ق(، من وحی القرآن، بیروت:د   ارالملک.

18.کلینی، محمد   بن یعقوب، )1363(، الکافی، تصحیح علی اکبر غفاری، تهران:د   ارالکتب االسالمیۀ.
19.مازند  رانی، صالح، )1382ق(، شرح اصول کافی، تهران: المکتبه االسالمیه.

20.مجلسی، محمد  باقر، )1370(، مرآه العقول، الطبعۀ الثالثۀ، تهران:د   ارالکتب االسالمیۀ.
21.ـــــــــــــــــ، )1403ق(، بحاراالنوار، الطبعۀ الثانیۀ، بیروت: مؤسسۀ الوفاء،د   ار احیاءالتراث 

العربی.
22.مطهری، مرتضی، )1369(، جاذبه ود   افعه علیG، صد  را.

23.مهد  وی کنی، محمد  رضا، )1384(، نقطه های آغازد   ر اخالق عملی، تهران:د   فتر نشر فرهنگ 
اسالمی.

G24.موسوی سبزواری، سید  عبد   االعلی، )1420ق(، مواهب الّرحمن، بیروت: مؤسسه اهلبیت

25.یالجن، مقد   اد  ، )1983م(، التربیۀ االخالقیۀ االسالمیۀ، قاهره:د   ارالشروق.


