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Abstract 

This study aimed at analyzing the model of educators’ ethics and conduct in the Qur’an. To 

do so, those verses of the Qur’an in which there was an educational situation were analyzed; 

at the same time, to understand the concepts of the Qur’an and their context more correctly, 

the interpretations of Al-Mīzān and Fī Ḍilāl al-Qur’ān were also referred to. In the present 

study, through the method of the theme analysis, first, 20 main themes of educators’ ethics 

and conduct related to the three process-oriented principles of learner's moral development, 

i.e. ‘cognitive, dispositional, and will and action’ were extracted. In the next step, the main 

obtained themes were categorized in the form of three organizing themes and one overarching 

theme; and finally, the network of themes and their pattern were compiled. The findings of 

the study show that the cognitive inferred themes in the components of ‘clear and 

unambiguous words for leaner's enlightenment’ and ‘explanation of true ends’, the 

dispositional inferred themes in the components of ‘explaining educators’ non-worldly goals 

and aspirations’, ‘identification of the educator with the learner’, and ‘gentle invitation from 

the educator’, and  the inferred themes of will and action in the components of ‘the educator’s 

initiative in action’ and ‘avoidance of coercion and contentment with reminding’ have the 

highest frequency; therefore, they are considered the most important components. 
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 دهیچک
منظور،  نیدر قرآن بوده است. بد یاخالق و سلوک مرب یالگو یهدف از پژوهش حاضر، واکاو

ق رار   یوج ود دات ت، م ورد واک او     یت  یترب تیموقع کیها  قرآن که در آن اتیآن دسته از آ
ظ ال    یو ف   زانی  الم ریها، به تفاس   آن اقیو س یقرآن میمفاه تر حیدرک صح یگرفت؛ ضمناً برا

مض مون   ۲0مضمون، ابتدا  لیاز روش تحل یریگ تد. در پژوهش حاضر، با بهره عرجو زیالقرآن ن
 یعن  ی ری  فراگ یرت د اخالق    ن دمحور یگانه فرا سه یمرتبط با مباد یاخالق و سلوک مرب یاصل
آم ده در   دست به یاصل یها مضمون ،یاستخراج تد. در گام بعد« اراده و عمل ،یشیگرا ،یتناخت»

ت بهه   ت،ی  و درنها دی  گرد یبن د  دس ته  ریمضمون فراگ کیو  هندهقالب سه مضمون سازمان د
اس تنتاج   یه ا  که مض مون  دهد ینشان مپژوهش  نیا یها افتهیتد.  نیها تدو آن یو الگو نیمضام

 نی ی تب»و  «ری  فراگ یروت نگر  یزدا ب را  کالم روتن و ابه ام » یها در مؤلفه یتده محور تناخت
 ،«یمرب   یوی  ردنیمقاص د و ما امغ غ   نی ی تب» یه ا  ف ه در مؤل یشیمحور گرا ،«یقیحق یها تیغا
و مح ور اراده و عم ل در    «یدعوت توام با رأف ت از جان ب مرب    »و  «ریبا فراگ یمرب یهمسان»

 نیش تر یب یدارا« اجتن ا  از اجب ار و اکتف ا ب ه ت  کر     »و « در عمل یمرب یقدم شیپ» یها مؤلفه
 .توند یم سو ها مح مؤلفه نیتر بودند و ل ا در تمار مهم یفراوان

 .ریفراگ ،یعمل اخالق یاخالق و سلوک، مباد ،یمرب :یدیواژگان کل
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 مقدمه

 ریی تغ ،صورت گرفته یعلم و فّناور نهیکه در زم ییها شرفتیباورند که امروزه با همه پ نیبر ا یبرخ
(؛ ام ا ۱94ص ،۱۳۷۶ ،زادهبی ها رخ نداده است )نق انسان یو ارزش یاخالقدر تکامل  یمحسوس
 یاخالق  تیمختلف، چرا وضع یها در عرصه ریچشمگ یها شرفتیکه باوجود پ نجاستیپرسش ا

در انج ام  یو حت  دیجد طیدر انطباق با شرا ،یتیترب یها نظام ایآ ست؟ین بخش تیبشر چندان رضا
 ینوشتار حاض ر در پ  ؟اند شده یکوتاه ایدچار غفلت  ،یاخالق تیخود در حوزه ترب یذات فیوظا

 دهی چیو بعض ا  پ دیجد طیشرا یچون برخ ست؛یپرسش ذکرشده ن یجامع و کامل برا یارائه پاسخ
و ب ا نگ اه  یدر محاف ل تخصص  دی جوامع اثرگ اار هس تند، با یاخالق طیعصر حاضر که بر شرا

فارغ از انطب اق ب ا  ،یتیترب یها نوشتار بر آن است که نظام نیا دیگردد؛ اما تأک یبررس یا رشته انیم
 ییها دچار ض عف ز،ین یاخالق تیخود در حوزه اخالق و ترب یذات فیدر انجام وظا د،یجد طیشرا

 دی با ،تر ج امع یو با نظرگ اه ستین یالزاما  نظام آموزش رسم ،یتیهستند؛ البته منظور از نظام ترب
عوام ل،  نی دانس ت  ازجمل ه ا لی دخ دی نس ل جد یاخالق تیرا در ترب یعوامل و مراجع متعدد

ها و  رس انه ،یغیو تبل یماهب ی)مدرسه(، نهادها ی)خانواده(، معلم و برنامه درس نیبه والد توان یم
 حکومت اشاره نمود 

در  رگ ااریاز عوام ل تأث یک یمثابه  به «یمرب»مقاله بنا دارد بر  نیمراجع متعدد، ا نیا نیاز ب اما
 ای دهن ده  پرورش کنن ده، تیترب یمعنا به ،در لغت ی  مربدیانسان تمرکز نما یو رشد اخالق تیترب

و  یدرون  یاس تعدادها ک ه اس ت یکس تر، ی( و در اصطالح تخصص۱۳۷5 د،یپرورنده است )عم
را ب ه  شیت ا کم ا ت ب القوه خ و آورد یاو فراهم م  یرا برا نهیو زم سازد یرا شکوفا م ریفراگ یفطر
 کی وال د،  کی تواند یم −گسترده آن یمعنا در− ی(  مرب۱۳، ص۱۳8۷ ،یبرساند )سبحان تیفعل

 دیدر حوزه رسانه را شامل ش ود  ش ا یفعال ای یونیزیبرنامه تلو یمجر کی یحت ایمبلغ  کیمعلم، 
معج زه کن د و  یاخالق  تی در ترب توان د یم ،بخش خودساخته و الهام یمرب کیبتوان ادعا کرد که 

 اب انیمانن د راهنم ا در ب ی  مرب دیجبران نما یرا تا حد تیدر ترب لیعوامل دخ گرید یها یکار کم
و اگر ب ه  دهد یاش م و به مقصد مطلوب مژده دیستا یاو را م د،یراه صواب بجو ریاست که اگر فراگ

 ب ه آراس ته دی با یمرب  ،ینقش  نیچن یفایا یبرا  دارد یبرود، از تباه شدن بر حارش م یراه انحراف
  برس اند س رانجام به را ها انسان نفوس تیترب نیسنگ فهیوظ بتواند که باشد حسنه یسلوک و اخالق
 یریکارگ و ب ه ییبرخوردار است که با شناس ا یا ژهیو ظرافت و تیحساس از ،یو سلوک مرب اخالق

  گردد یگرا و کوشا فراهم م یتعال یها انسان تیترب نهیزم ،آن ستهیشا
 یا مقول ه ،یمرب  یاخالق  ی: الگ وگردد یمطرح م یادیمقدمه، چند پرسش بن نیالتفات به ا با
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 نیاف راد خ اص، قاب ل ت دو یسلوک عمل ای متون از یو بازشناس یبا واکاو ای است «یوضع کردن»
،یک دام اس ت؟ و نها ،یمرب  یاخالق  یالگ و یواک او ای  اس تنبا  یمنبع برا نیاست؟ معتبرتر  ت ا 

 ست؟یچ یاخالق و سلوک مرب یالگو، برا نیتر مناسب
 یه ا پژوهش ،یاخالق و س لوک مرب  یبند شناخت و صورت ،یواکاو یبرا ریاخ یها سال در
ک ه  دهد یموضوع، نشان م نیا نهیشیگارا به پ یاز منابع مختلف صورت گرفته است  نگاه یمتنوع

ب ه  یداشته است  برخ یمختلف یها«آبشخور» ،یشده در حوزه اخالق و منش مرب انجام قاتیتحق
ب ه  گ ر،ید یاند و برخ  رجوع کرده لسوفانیو ف شمندانیاند یها دگاهیو د یفلسف یها مکاتب و نحله

 یرا بازشناس  یمرب  کی منش مطلوب یاند تا الگو معروف رفته یو مصلحان اجتماع انیسراغ مرب
  ندینما

 مس تخر  ر،یاخ یها در سال ژهیو در کشور ما، به یمعطوف به اخالق معلم و مرب یها پژوهش
تک آنه ا  تک که( انجام شده یقیصورت تلف )به اتیروا و قرآن دگاهیو مشخصا  از د یمنابع اسالم از
 از ییالگ و ،و روش مند یص ورت اختصاص  ت اکنون به یخود ارزشمند هستند؛ ول یو درجا دیمف

 یا موجود در قرآن و با التف ات ب ه رابط ه 1«یتیترب یها تیموقع» بر تمرکز با یمرب سلوک و اخالق
ب ه  جانب ه کینوشتار آن است ک ه التف ات  نیا یانجام نشده است  ادعا ریو فراگ یمرب نیب هیدوسو
 یالگو نییو تب یطراح دیمشکل، با نیحل ا یگشا باشد  برا مشکل تواند ینم ،یاخالق مرب یالگو

  باشد زین «ریفراگ» به معطوف ،یسلوک مرب واخالق 
نگ اه ت ک »باشد ک ه در دام  اریهوش دیبا یمرب ر،یمعطوف به فراگ یاخالق تیدر مورد ترب البته

 ،یت یترب یکرده ایرو ی  در برخ افت دین ریفراگ تیشخصاز  یتمرکز بر وجوه خاص یعنی «یساحت
انس ان  یتحول بعد ع اطف ،گرید یبرخ رد؛یگ یقرار م دیمورد تأک یآدم یو عقل یصرفا  جنبه شناخت

 دی اراده تأک تی تقو ب ر یبرخ  و یآموز و مه ارت یعمل نیبر تمر گرید یاند و برخ را اصل دانسته
 ینوبه خود ب ه ارائ ه الگوه ا به ،او یو رشد اخالق یبه آدم یبعد نگاه تک رسد یاند  به نظر م داشته

ل اا در جه ت  د؛دار هم راهرا ب ه  یاخالق تیترب یو ناکارآمد انجامد یو ناقص م یبعد تک یتیترب
جانب ه ب ه  با نگاه جامع و همه یاخالق و سلوک مرب یالگو یطراح ر،یمتوازن در فراگ یرشد اخالق

  ابدی یضرورت م ریفراگ
م ثال  در  اف ت؛ی ت وان یمسلمان م شمندانیاند یبرخ دگاهیجانبه را در د نگاه همه نیاز ا ییها نمونه

                                                           

 مقاام در نیمخاطب ای مخاطب ،یمرب مقام در( گر تیکار )هدا پرورش فرد کیزمان  هم وجود «یتیترب تیموقع» از منظور. 1
اَک  َقااَل » هیاآ در نمونه، یبرا. است یتیترب دستورالعمل ای امیپ کی و ریفراگ اَتِ   َلان  ِإَنَّ ا یَمِعا َع یَتس  را ( 67 /کها « )َصاب 

 ،یتایترب امیپمثابه  به یمترب طاقت و وسع به توجه و( یمترب) ریفراگ مقام در یموس حضرت ،یمرب مقام درخضر  حضرت
 اند. کرده جادیا را یتیترب تیموقع کی جمعاا 
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 یق یحق یها نقش خود را در کنار ش ناخت انسان، عواطف و الیام 1،ییطباطبا عالمه اعتبارات هینظر
عنوان  هس تند ک ه ب ه یاعتب ار یها شناخت نیو سرانجام ا کنند یم فایا یاعتبار یها شناخت جادیدر ا

 (؛۱8۷ص ،۱۳9۷ ،و همک اران ی)حق  دهن د یرا ش کل م  یعم ل اخالق  ،اراده کیعلت تامه تحر
و  یش یو گرا یش ناخت یها ک ه عرص ه ش ده فیتعر یدگرگون ینوع یاخالق تیترب گر،ید یجا  در

اس ت ک ه ف رد در حال ت  یا اراده ،یتحقق عم ل اخالق  ییعامل نها که ردیگ یفرد را دربر م یاراد
گاه اریاز اخت یبرخوردار  یکامل مباد نیمنجر به تکو ،اراده نیبر انجام عمل دارد و هم یو با خودآ

گف ت ک ه عم ل  ت وان یمپس  ؛(۱۳8۷ ،یباقرو  یخسرو) شود یتحقق عمل م تیو درنها رسازیز
گانه  س ه 2یطور خ اص، ب ر مب اد ب ه یاخالق  تی طور ع ام و در ترب به یاسالم کردیدر رو یتیترب

 ،یگانه عمل اخالق  سه یادبم به توأمان نگاهاست  با  یمبتن« اراده و عمل» و «شیگرا» ،«شناخت»
 یمتفاوت اخالق  یکه همواره در رفتارها ردیگیدر فرد شکل م یداریپا یاخالق تیشخص ایشاکله 

به دنبال پاسخ  مضمون، لیتحل روشپژوهش حاضر با استفاده از  رو نیخواهد بود  ازا رگااریتأث یو
 یدر قرآن با نظ ر ب ه مب اد یاز اخالق و سلوک مرب ییبه الگو توان یسؤال است که چگونه م نیبه ا
 افت؟ی دست«( اراده و عمل» ،«شیگرا» ،«شناخت») ریفراگ یگانه عمل اخالق سه

 
 قیتحق نهیشیپ

 ب ه ک ه اس تشده  انجام کشور خار  و داخل در یقاتیتحق یاخالق مرب نهیزم در ریاخ یها سال در
 :شود یم اشاره پژوهش نیا موضوع با مرتبط موارد از یبرخ

 یاخالق مرب »عنوان در پژوهش خود با ( ۱۳95زاده ) یو قل روزهیجانب، ف به حق ،پور عمران− 
 نی ها و مقا ت مرتبط با ا کتاب یبرخ ث،ی، احادقرآن به یبا نگاه اجمال« یاسالم تیوترب میدر تعل

نکت ه  نی ا ب هو  دادن دقرار یموردبررس  را تیوترب میتعل دگانیاز برگز یبعض اتیخصوص ،موضوع
 وهیاز ش  انی مرب تی خ اص آن حض رت و تبع یژگ یو و ماسال امبریکه با الگو قرار دادن پ دندیرس

  دیرس تیوترب میتعل واخالق  در یو نگرش مطلوب تیغا به توان یم شان،یا
و  یاخالق  یه ا یژگ یو»( در پژوهش خود با عنوان ۱۳9۶) پور لیو اسماع یقشالق ،یعباس− 

در  ،یاخ الق مرب قصد داش تند، نش ان دهن د ک ه رفت ار و « اتیاز منظر قرآن و روا انیمرب یرفتار
                                                           

 گاریهار موجاود زناده د  ایممکن است انسان  نکهیاذعان نمود به ا دیبا: »دیافزا یم هینظر  نیا حیدر توض ییطباطباعالمه  .1
مرباو  باه  یوجاود اجااتیسلساله احت کیاکاه مولاود  شیخاو  یخود( در اثر احساسات درونا یزیاندازه شعور غر  )به

عنوان  مزباور داشاته و باه احساسااتخاص به  یبسازد که بستگ یادراکات و افکار رشته کی باشد یم اش ژهیساختمان و 
و متبادل  لیام لاو،، زا جینتاا ایو  یو با بقا، زوال و تبدل عوامل احساس دینامبرده را رفع نما اجاتیاحت ت،یو غا جهینت

 (.172و  171، ص1362، یی)طباطبا« شود

 (.1375 د،یعم فرهنگ) استها  اساس ای مقدمات اصول، ؛یمباد از مراد مقاله نیا در. 2
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 دی با انیمرب ،اساسنیمثبت  برهم ریدارد هم تأث یمنف ریهم تأث رانیفراگ یاخالق تیساختار شخص
ب ه  یادی ت ا ح د ز ،ام ر نیا که رندیرا در نظر بگ رانیبکوشند در رفتار و اخالق خود، سعادت فراگ

اس الم ب ه  نی د رو نیوابسته است  ازا یمرب یعمل یمایو اعتقادات و س اتیو روح ها افتهیباورها و 
  ورزند مبادرت زین هیو تزک بیتها به ،که در کنار علم و تجربه شود یم ادآوری انیمرب

از منظ ر  یاس الم تیترب یربم فیوظا»( در پژوهش خود با عنوان ۱۳98) یو طرق یجعفر− 
ال زام  اس تخرا و  ی یو کت ب روا قررآناز دل  یتیترب اتیو روا اتیآ ییشناسا یدر پ «تیبفقه اهل

را آغ از  قیتحق ت،یو ترب یواژگان مرب یو معنا میراستا ابتدا با ذکر مفاه نی  در ابودنداز آنان  یفقه
 ،یاخالق  ،یمعن و ،یعب اد ،یو اعتق اد یعقالنمختلف  یهادر ساحت نمودند یسع بعد ند؛کرد

  ندینما مشخص را یمرب فیتکل ،انسان اتیمربو  به ح یو جسمان یاسیس ،یخانوادگ
 تی ترب انی مرب یا حرف ه یها تیص الح»( در پژوهش خود ب ا عن وان ۱۳98) یو نجف یاریشهر− 

 ،البالغرهنهج ۱4۷با مدنظر قرار دادن حکمت « البالغهنهج ۱4۷همسو با حکمت  ی: ارائه چارچوبینید
 فی کردند ک ه ط ییشناسا یو عمل یعلم فیرا در دو ط ینید تیترب یمرب یا حرفه یهاتیصالح

مانن د  ییه اتیص الح ،یعمل  فیبوده و ط «اخا، انتقال و مراقبت»چون  ییهاتیالحص ،یعلم
معرف ت  ،ییخ داگرا» یو ثب وت «یاندوز ثروت ،ییگرا لات ،یشیاند ژرف استکبار، عدم کال،یاست»
  ردیگ یرا در برم «صبر و استقامت و شهامت ،ینیقی

 در سیت در یاخالق اصول قالب در معلمان یبرا را ییها یژگی( و۱99۶) همکاران و 1یمورا− 
 ،یدرس  موض وع ب ر داش تن تس لط: ازان د  عبارت ها یژگیو نیا کهاند  داده قرارموردتوجه  دانشگاه

 ز،ی مناقش ه برانگ یها موض وع ب ا دهیس نج برخورد ،یآموزش و یتیترب یها مهارت بر داشتن تسلط
 و یت یترب اه داف یراس تا در انیدانش جو ب ا ارتبا  یبرقرار ان،یدانشجو شرفتیپ و رشد به کمک

 تی  فعال از منص  فانه یابیارزش   همک  اران، نیب   متقاب  ل احت  رام ،یرازدار ،یآموزش   اتیمقتض  
  کار محل ای دانشگاه نیقوان و ها استیس اهداف، به احترام ان،یدانشجو

 احت رام انص اف، مانن د یم وارد معل م اخالق عنوان با خود قیتحق در زین( 2000) 2کمبل− 
  زم یمعلم  اخ الق یب را را ب ودن ش جاع و ییپاس خگو ،یشناس  تیمسئول گران،ید به گااشتن

   داند یم

                                                           

1. Murray 

2. Campbell 
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 قیتحق روش

 نی ش ده اس ت  در ا استفاده 1مض مون لیتحل روش از ،با توجه به اهداف ذکرشده پژوهش نیا در
 و یبند طبقه ثبت، ،یبررس مشخص، دقت با مهم، و یاصل یها است که مضمون شده تالش راستا
 گ زارش و دی آدس ت  به دار یمعن ای محرز یالگو چند از یکی ت،یدرنها که یا گونه به گردند؛ ریتفس

 ک ه اس ت یفیک یها داده یبرا یبند طبقه راهبرد کی مضمون، لیتحل شکل نیتر چراکه ساده شود؛
 ییالگ و نظ ام همان کهها  مضمون آنگاه و شده یبند طبقه و یکدگاار م،یتنظ مرور، ؛ها داده آن یط

 ( ۱24۳ص ،۱۳95 ،ییرزایم) شوند یم گزارش و یگاار نام ش،یپا  ،ییشناسا هستند، یا داده
ش بکه،  نی است  ا دهیاستفاده گرد لیوتحل هیعنوان ابزار تجز به نیروش، از شبکه مضام نیا در

 ازآمده  دس ت به نیمض امس ازمان دهن ده ) نیمض ام ،یاص ل نیمضام مشخص، یروندبر اساس 
 متن بر حاکم اصول رندهیدربرگ یعال نیمضام) ریفراگ نیمضام و( یاصل نیمضام صیتلخ و بیترک
 و رس م تارنم ا، ش بکه یها ص ورت نقش ه به نیمض ام نی ا س سس کند؛ یممند  نظام را( کلمثابه  به

 یها   ش بکهش ود یم  داده نش ان آنه ا انی م روابط با همراه سطح سه نیا از کی هر برجسته نیمضام
 درمراتب  سلس له هرگون ه وجود تصور تا شوند یم داده نشان تارنما هیشب و یکیگرافصورت  به نیمضام

 دی تأک ش بکه انی م متقاب ل ارتبا  و یوابستگ بر و شود نیمضام یشناور باعث رفته، نیب از آنها انیم
 نیمض ام بت وان و دیرس  مت ون یمع ان از یتر قی عم درک ب ه ت ا کن د یم  کم کها  ش بکه نیا  شود

 ( ۱۷0ص ،۱۳90 همکاران، و یجعفر ی)عابد شناخت را آنها یالگوها و کرد حیتشر راآمده  دست به
 س ؤال پاسخ به دنیرس یراستا در پژوهش نیا  است مرحله 5 یدارا روش، نیا گام به گام ندیفرا

 ن دمحوریفراگانه  س ه یدر قرآن با نظر به مب اد یسلوک مرب واخالق  از ییالگو بهتوان  یچگونه م»
  :از اند عبارت که است نموده یط را ریز گانه 5 مراحل «؟افتی دست ریفراگ یعمل اخالق

در قرآن با نظ ر  یمرتبط با اخالق مرب اتیمراجعه شد و از آ میکرقرآنبه متن  قیتحق نیا در  ۱
 اقیس و  میمف اهتر  درک کام ل یشد که ب را یبردار ادداشتی ریفراگ یگانه عمل اخالق سه یبه مباد

کمک گرفته شد  در م ورد  ظالل یف و زانیالم ریتفس از ،شده از اشتباه در استنبا  حاصل زیو پره اتیآ
و  )محتوا و منابع( تیذکر کرد: خلوص، جامع توان یسه علت عمده را م زان،یالم ریعلت انتخاب تفس

خود به شبهات و  ریدر تفس یتوجه عالمه طباطبائ ،یبرخ ها، نی(؛ عالوه بر ا۱۳92 ،یابتکار )طاهر
 نی ا ازاتی با تحو ت زم ان را از امت نیانطباق د یو تالش برا ریشده در دوران اخ اشکا ت مطرح

 نی گفت که ا دیبا زین «ظالل القرآن یف» ریمورد تفس در(  ۷۷، ص۱۳8۱ ،یاذیاند )ا دانسته ریتفس
اس ت ک ه  یت یو ترب یحرکت  ،یاجتماع ،یاسیس یکردیرو یدارا م،یقرآن کر ریتفاس انیدر م ریتفس

                                                           

1. Thematic analyzsis 
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تک رار  نیبن ابرا ؛معاص ر اس ت یحرک ت اس الم لیاص  وران شهیو اند انیشوایاز پ یکی ، مؤلف آن
از  یارین دارد و در بس  ییج ا ریتفس  نیدر ا گردد، یمالحظه م ریتفاس ریکه در سا یمکررات فراوان

 ( 9۶و  92، ص۱۳85 ،یصف ریم ینیشده است )حس عرضه عیبکر و بد یموارد، مباحث
ب ار  نیاس تخرا  ش د و چن د ینیمدنظر، مضام اتیاز آ شده یبند دسته یکدها به التفات با  2

 داشته باشد  قیتطب قیبا اهداف تحق نیقرار گرفت که قالب مضام ینیمورد بازب
 و دی گرد یبند دس ته «ری سازمان دهنده و فراگ ،یاصل»شده در سه دسته  استخرا  نیمضام  ۳
  شد میترس نیمضام شبکه
  گرفت قرار لیتحل مورد ن،یمضام شبکه  4
حاض ر ارتب ا  داده و  قی مجددا  با س ؤال تحق ن،یشبکه مضام لیآمده از تحل دست به جینتا  5

 شد  نیگزارش آن تدو
 

 قیتحق یها افتهی

 در یاصل مضمون 20 ،یاخالق و سلوک مرب با مرتبط اتیدر آ غور از بعد ق،یتحق از بخش نیا در
ق رآن  در مربوطه هیآ ذکر با ن،یمضاماز  ییها ، نمونه2 شماره جدول در  دیگرد ارائه ۱ شماره جدول

  است شده آورده میکر

 
  قرآن در یمرب سلوک و اخالق یالگو یواکاو یاصل نیمضام: 1 جدول

 شده استخراج یاصل یهامضمون میکر  قرآن اتیآ فیرد

 ریفراگ یحداکثر  ییافزامکان مناسب جهت دانش نشیگز  59/قصص 1
 یقیحق یها تیغا نییتب 125/ نحل ،33فصلت/  ،108/وسفی 2
 ریشناخت در فراگ جادیا به یتعهد مرب 43/میمر  3
 ریفراگ طاقت زانیمبه  توجه 55−52/اتیذار  ،67/کهف 4
 رانیفراگ یرسان اطالع مراتب تیرعا 9−8/نوح 5
 رانیفراگ فطرت به تیعنا 10/میابراه 6

11/ طالق ،70/کهف ،6/صف ،104/انعام 7

 ریفراگ یروشنگر  یزدا برا ابهام و روشن کالم 28−27/طه ،97/میمر 

 ریفراگ با یمرب یهمسان تیرعا 110/کهف 151/بقره ،7/ایانب ،2/جمعه 8
 ریفراگ و یمرب یزبان اشتراکات به توجه 15/یشور  ،4/میابراه 9

 47سبا/ ،6صف/ ،68/اعراف 10
57، فرق/ 164−162شعرا/

 یمرب یو یردنیغ مطامع و مقاصد نییتب

 ها یکین با جبران و ها یبد  عفو 92−91/وسفی 34فصلت/ ،159/عمرانآل 11
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 یمرب جانب ازرأفت  با توأم دعوت 44/طه 159/عمران آل ،215شعرا/ ،128/توبه 12
 میاز مژده و ب یسازنده مرب یر یگبهره 56/کهف ،2−1/مدثر ،47/احزاب 13
 یگذار منتاز  اجتناب 6/مدثر 14

15 
 14/زمر ،285/ بقره ،21/ احزاب

 88/هود ،65/کهف ،33فصلت/ 
 3−2/نجم ،5−4/مدثر

 عمل در یمرب یقدم شیپ

 تیترب در تکرار و مداومت اصل به یمرب یبند یپا 5/نوح 16
 کارساز استدالل از یر یگبهره 125/نحل ،44−43/میمر  17

104/انعام ،57/ فرقان ،3−2/طه 18

 تذکر به اکتفا و اجبار از اجتناب 48/ یشور  ،17−16/سی ،32/ مائده

 یابیارز  و نظارت 143/بقره 19
 یتیترب یمثابه راهبرد به ریفراگ یرهاساز  91/انعام ،15/زمر ،3/حجر ،103/توبه 20

 

 قرآن در یمربو سلوک  اخالق یواکاو در یاصل نیمضام یقرآن قیمصاد از ییها نمونه: 2 جدول

 یقرآن قیمصاد یاصل مضمون فیرد

1 

مکان  نشیگز 
مناسب جهت دانش

 یحداکثر  ییافزا
 ریفراگ

 

َها یفِ  بَْعَث ی یَحت   یالُْقرَ  ُمْهلَِک  َربَُّک  َکانَ  َوَما»  یالُْقرَ  یُمْهلِکِ  ُکن ا َوَما اتِنَایآ ِهمْ یَعلَ  تُْلوی َرُسوًل  ُأمِّ

 آن و دهاتمرکز  یمعنا به «یالقر  ام»کلمه  ه،یآ نیا در که( 59)قصص/« ُمونَ ـَظالِ  َوَأْهُلَها إِل  
( و 88ص ،16، ج1388 ،یی)طباطبا کنند یم مراجعهبدان جا  دهات همهکه  است یشهرستان

 نیا ،−آنجا تختیپا ای شهر نیتر  بزرگ یعنی− یالقر  در ام غمبریپ فرستادن فلسفه و حکمت
گردد و حّجت و  غیرسالت شود و ازآنجا رسالت به اطراف برسد و تبل یبرا یاست کـه مرکز

 (.1113ص ،4، ج1966 ،قطب دی)س نـماند آنجاها در یکس یبرا یابهانهو عذر و  یبرهان
 

 یها تیغا نییتب 2
 یقیحق

بََعنِ  َوَمنِ  َأَنا ة  یَ َبِص  یَعلَ  اللِ  یَأْدُعو إِلَ  یلِ یَسبِ  َهِذهِ  ُقْل » کِ ـَُوَما َأَنا ِمَن الْ  َوُسبَْحاَن اللِ  یات   «یَ ْْشِ
گاه کندیاشاره م اکرم امبریپ ه،یآ نیا در که( 108/وسفی)  نشیو ب یکه من )مردمان را( با آ

 ستین یدعوت خدا، یسو  به دعوت نی(. ا57ص ،4، ج1966 ،قطب دی)س خوانم یمخدا  یسو  به
 ردیگ یم صورتخالص  دیکه بر اساس توح است یبلکه دعوت رد؛یگ صورت شد، یکه بهر طور 

 (.378ص ،11، ج1388 ،یی)طباطبا

 جادیا به یمرب تعهد 3
 ریفراگ در شناخت

بِْعنِ  أْتَِک یِمَن الِْعْلِم َما ََلْ  یَقْد َجاَءنِ  یا َأَبِت إِنِّ ی» اًطا َسوِ  یَفات   حضرت که( 43/می)مر « ایأَْهِدَک ِِصَ
 یرو یپ مرا د،یبا تو و یندار  تودارم که  مسئله نیا به یعلم منکه  داد توجه( شیبه او )عمو ،میابراه

 کرده نقل گرید ی( و در جا75ص ،14، ج1388 ،ییطباطباکنم ) تتیهدا میمستق هموار راه به تا یکن
 است؛ نگشته تو بهره که است شده من بی( نصیاله یوح قیطر )از  یدانشپدر )عمو(!  یا است

 (.493ص ،4، ج1966 قطب، دی)س کنم رهنمود راست راه به را تو تا کن یرو یپ من از نیبنابرا

 زانیم به توجه 4
 ریفراگ طاقت

ا یَع َمعِ یَتْستَطِ  لَنْ إِن َک  َقاَل »  توان هرگزگفته تو  یبه موس خضر که( 67)کهف/ «َصْْبً
 صبر و یدار  شتنیخو جمله نی( که در ا448ص 4، ج1966 ،قطب دی)س یندار  را من با ییبایشک

 (.474ص ،13، ج1388 ،یی)طباطبا است کرده ینف دیتأک با ندیب یم او از آنچه برابر در را یموس
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 یقرآن قیمصاد یاصل مضمون فیرد

مراتب اطالع تیرعا 5
 رانیفراگ یرسان

ْم ِجَهاًرا ُثم  إِنِّ  یُثم  إِنِّ » ْرُت لَ ـَأْعَلنُْت لَ  یَدَعْوُُتُ اًراـُهْم َوَأْْسَ  حضرت که( 9−8/نوح« )ُهْم إِْْسَ
 در و رساند یم را ریتأخ و تیبعد ،«سپس −ثم»کلمه « َدَعْوُتُهْم ِجهارا   یُثمَّ ِإن  »در جمله  نوح

 اولکه  است نیا شیمعنا وازنظر کالم  مرتبه البته رساند، یم را یا مرتبه ریتأخ و تیبعد نجایا
ْرُت ـَأْعَلنُْت لَ  یإِنِّ  ُثم  » جمله در وکردم  دعوتشان)جهارا(  بلند بانگ بهبعدا   و یآرام به ُهْم َو َأْْسَ

اخفا  یبه معنا یاظهار و دوم یبه معنا یاند، اول اعالن و اسرار دو واژه مقابل هم« ُهْم إِْْساراً ـلَ 
 یمعنا جهیدرنت است؛ یکیدر هر دو جا  ،«لهم» ریضم مرجعکه  است نیا اقیاست و ظاهر س

 ،یسر  گرید بار و یعلن بار کی، یدعوت کردم و هم علن یهم سر  ،است که من آنان را نیا هیآ
 ،20، ج1388 ،یی)طباطبا باشم رفته باشد، مؤثر استکه ممکن  را ییها راه همه دعوتم در تا
 آشکارا را دعوت یگاه. برد یم کار به دعوت کار در را یاوهیش هرگونه ،نوح(. حضرت 44ص

 ردیگ یم شیپ در را کردن پنهان و کردن اعالن انیم یگاه و دارد یم اعالن و گذارد یم انیم در
 (.545ص ،6، ج1966 ،قطب دی)س رساند یم انجام به را خود فهیوظ و

 فطرت به تیعنا 6
 رانیفراگ

ََمَواِت َواْْلَْرضِ  اللِ یَقالَْت ُرُسُلُهْم َأفِ »   ه،یآ نیا در که( 10/می)ابراه« َشکٌّ َفاطِِر الس 
 و الگو بدون ن،یزم و هاآسمان نندهیآفر  خدا، وجود درباره مگر که گفتند شانیبد غمبرانشانیپ

و به  نگرد ینم را یهستباز  کتاب شما، عقل)مگر  ؟است انیم در ید یترد و شک ن،یشیپ نمونه
 ندیگو یم بدو و ندیآ یدرم سخن به فطرت با ن،یزم و هاآسمان که ی( درحالبرد؟ ینم راه آن مؤلف

 است آراسته وجود وریز  به را، آنها و است درآورده یهست به یستین از را، نیزم و هاآسمان خدا که
 (.148ص ،4، ج1966 قطب، دی)س است دهیبخشسروسامانشان  و

7 
 و روشن کالم
 یبرازدا  ابهام

 ریفراگ یروشنگر 

ُکْم َفَمْن َأْبََصَ َفلِنَْفِسِه َوَمْن َعمِ »  «ظ  یبَِحفِ  ُکمْ یَعلَ  َأَنا َوَما هایفعل یَقْد َجاَءُکْم َبَصائُِر ِمْن َربِّ
 ازکه  بود یرتیبص هیما ،شده که اقامه یروشن یها احتجاج و برهان ه،یآ نیا در که( 104/انعام)

(. 416ص ،7، ج1388 ،ییشد )طباطبا ی( وحامبری)پ من یسو  به شما یبرا خداوند، جانب
 لی. دال است روشـن نیبراه و متقن لیدال  است، آمده تانیبرا زدانی یسو  از که یزیچ نیا

 (.877ص ،2، ج1966 قطب، دی)س گردانند یم رهنمود و ابندیراه  روشن، نیبراه و مـتقن

 یهمسان تیرعا 8
 ریفراگ با یمرب

ْکَمَة َوإِْن یوَ  ِهمْ یَزکِّ یاتِِه وَ یِهْم آیتُْلو َعلَ ی َرُسوًل ِمنُْهْم ییَ اْْلُمِّ  یَبَعَث فِ  یال ذِ  ُهوَ » ُمُهُم الْکِتَاَب َواْْلِ َعلِّ

 از را یغمبر یپ نکهیا به دارد اشاره ه،یآ نیا در که( 2/  جمعه« )ی  َضََلل  ُمبِ  یَکاُنوا ِمْن َقبُْل لَفِ 
 نیا و برسند ییواال  و باال منزلت و مقام به شانیا از او، نشیگز  با و دینما روانه انشانیم به خودشان

 و تالوت با ،بودن گرید یهامّلت و بودن یمم اُ  از ای بودن سواد یب و بودن یامّ  از را آنان غمبر،یپ
 بر گرداندنشان ممتاز با و گرفتارندبدان  واند  آن در آنچه دادن رییتغ با و شانیبرا خدا اتیآ قرائت

 یَبَعَث فِ  یال ذِ  ُهوَ » هم گرید یجا در(. 317ص ،6، ج1966 ،قطب دی)س اوردیب رونیب انیجهان

 از یرسول سواد، یب یمردم انیم درکه  است یکس او نکه،یا به دارد اشاره ،«ِمنُْهمْ  َرُسوًل  ییَ اْْلُم
 .(445ص ،19، ج1388 ،ییکرد )طباطبا مبعوث آنان همه یبرا و آنان خود جنس
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9 
 اشتراکات به توجه

 ریفراگ و یمرب یزبان
 

 زُ یالَْعزِ  َوُهوَ  َشاءُ یَمْن  یدِ یْ وَ  َشاءُ یَمْن  اللُ ِضلُّ یْم فَ ـُ  هَ یَ بَ یلِ  َقْوِمهِ  بِلَِسانِ  إِل   َرُسول   ِمنْ  َأْرَسْلنَا َوَما»

که  است نیا خود، قوم زبان به رسل ارسال از مقصود ه،یآ نیا در که( 4/میابراه) «مُ یَحکِ ـالْ 
 حال، ،اند شده آن اهل ارشاد بهکه مأمور  بوده یزبان همان اهل از کیهر  م؛یا فرستاده یرسوالن

 یاهال از لوط، مانندآنکه  ایاز اهل همان محل و از نژاد همان مردم باشد و  ،خودش نکهیا چه
 ،12، ج1388 ،یی)طباطبا دیبگو سخن شانیا با قومش زبان با یول باشد، گرید نیسرزم

 غمبریپ یتا برا ردیگ یدر برم را مردمان ،یرسالت هر دراست که  ینعمت ،نعمت نی(. ا19ص
 خدا قیتوف و اجازه با نور یسو  به و دهد نجات هایکیتار  و هایگمراه از را مردمان ،ممکن گردد

 شان،یا یبرا تاروانه کند  خود قوم زبان به را غمبریپ آناست که  نبوده نیا از یا چاره بکشاند،
 وفهم کنند  و درک را اوسخن   ،هم آنان وروشن کند  و دارد انیب را رسالت مقاصد و مطالب

 (.142ص ،4، ج1966 ،قطب دیگردد )س ادهیپ و ردیبگ انجام کمال و تمام به رسالت، هدف

10 

 و مقاصد نییتب
 یو یردنیغ مطامع

 یمرب
 

ُقوا اللَیٌ لَُکْم َرُسوٌل أَمِ  یإِنِّ » « یَ َربِّ الْعاَلِ  یإِل  َعل یِه ِمْن َأْجر  إِْن َأْجرِ یُعوِن َو ما َأْسئَُلُکْم َعلَ یَو َأطِ   َفات 
 اقیس در «یَ َربِّ الْعالَ  یإِل  َعل یَأْجرِ  إِنْ  َأْجر   ِمنْ  هِ یَو ما َأْسئَُلُکْم َعلَ »( که جمله 164−162/شعراء)
 فرموده عبارت نیا به یول ندارم؛ طمع یو یبه مزد دن ،(من )حضرت لوط بفهماندکه  است نیا

 و ندارد یمنظور  یرخواهیجز خ که به فهمانده ریتعب نیا با و کنم ینم درخواست یمزد شما، ازکه 
 کند؛ ینم هم یرنگین و انتیخ آن در و است شانیا خود ریخ به کند، یم دعوت بدان را شانیا ،آنچه

 ،15، ج1388 ،ییکنند )طباطبا اطاعتش کند، یم امرشان آنچه در دیبا است، نیچن یوقت خوب،
 رهنمون مقابل در رااموالشان  از یزیچ نکه،یا به بخشدیم نانیاطم را شانیا یعبارت به ؛(415ص

 (.971ص ،4، ج1966 ،قطب دی)س خواهد ینم ییراهنما و

11 
و جبران  ها یبد  عفو

 ها یکینبا 
 

ُه  َعَداَوةٌ  نَهُ یَوبَ  نََک یبَ  یَأْحَسُن َفإَِذا ال ذِ  یهِ  یبِال تِ  اْدَفعْ  ئَةُ یَحَسنَُة َوَل الس  ـالْ  یَتْستَوِ  َوَل »  یَولِ َکأَن 

 نیکرد تا بهتر  محمد حضرت متوجه را سخن یرو  خدا ه،یآ نیا در که( 34/فصلت) «مٌ یَحِ 
 نما؛ دفع است، آن مقابلکه  یخصلت با را یکند. بد  انیب شیبرا را خدا یسو  به دعوت در ق،یطر 

یبد  و حلم با را، آنان جهل و گرید ینه به باطل ،دفع کن ،که نزد تو است یبا حق ،باطل آنان را مثال  
، 1388 ،ییکن )طباطبا دفع آن مناسب یخوب با را، گرشانید یبد  هر نیهمچن و عفو با را، شانیها
 و یخوب چه. دیبگو پاسخ یبد  با را، یبد  که نسزد را زدانی یسو  کننده به لذا دعوت ؛(594ص ،17ج
 ییبایشک و صبر. ستین برابر و کسانی یپست و یبد  با −آن ارزش و ارج نیهمچن− اثرش ،یکین

 یرغبت و لیم بر شدن رهیچ باالخره و یبزرگوار  و یمنش نمودن و بزرگ گذشت ونظر  صرف وکردن 
 صفا و صلح به را زپایگر  و سرکش مردمان دارد، شر با شر پاسخ و یبد  با یبد  مقابله به نفسکه 

 (.610ص ،5، ج1966 ،قطب دی)س گرداند یبرم نانیاطم و آرامش به و کشاند یم

12 
 رأفت با توأم دعوت

 یمرب جانب از
 

« مٌ ی َرُءوٌ  َرحِ یَ ْؤِمنِ ـُبِالْ  ُکمْ یٌص َعلَ یَحرِ ِه َما َعنِتُّْم یٌز َعلَ یلََقْد َجاَءُکْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُکْم َعزِ »
 ،مؤمن ریغ چه و مؤمن چه شما، نجات و یرخواهیدر خ محمد حضرت که( 128/توبه)

، 1388 ،یی)طباطبا است میرح و رئوف ن،یمؤمنخصوص  به نسبت او، نکهیا و است صیحر 
 دیاست )س مهربان اریو بس فراوانمحبت و لطف  یدارا مؤمنان، به(. نسبت 561ص ،9ج

 (.674ص ،3، ج1966 ،قطب
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سازنده  یر یگبهره 13
 میاز مژده و ب یمرب

ِ الْ »  است گفته ه،یآ نیا در که( 47)احزاب/ «ایً َکبِ  َفْضًَل  اللِ ِمنَ  ُهمْ ـلَ  بِأَن   یَ ْؤِمنِ ـَُوَبْشِّ
 در یمیعظ یبـرتر )و  یفراوانـ نعمت خدا یسو  از شانیاکه  بده مژده مؤمنان به!( غمبریپی)ا

 وضعمقررات  و نیقوان شانیبرا ،غمبریپ ـنیا یهادست بر که یمؤمنان دارند؛( آخرت و ایدنـ
 فضل و بزرگ نعمت و یشادمان و یشاد به سرانجام را، شانیا که یمقررات و نیقوان کند، یم

 قدرآنبشارت، از ثواب  نیا( که در 217و  216ص ،5، ج1966 ،قطب دی)س رساند یم سترگ
 و ردیگ ینم قرار یعمل مقابل در شترشیب و ردیگ یم قرار عمل مقابل در مقدارش کیکه  دهد یم
 ،یادیز  اجر نیاکند که  داللت نکهیا بر ستین یلیدل چیه فه،یشر  هیآ در و است فضل همان نیا

 (.494ص ،16، ج1388 ،یی)طباطبا است آخرت مخصوص

14 
 از اجتناب

 یگذار منت


 را هرچه خواهد، یم( محمد)حضرت  او از( که پروردگارش 6)مدثر/« َو ل ََتْنُْن َتْستَْکثِرُ »
 و نداند بزرگش و اوردین بشمار اریبس ند،یب یم و کندیم و بخشد یم و سازد یمفدا  و دارد یم میتقد

 «یگذار  منت» از مراد که( 612ص ،6، ج1966 ،قطب دی)س ننهد مّنت آن با و نشماردمهمش 
 نعمتشبکشد که  شده احسان رخ به را خود احسانقدر  آن ،احسان گر شخصکه  است نیا

 (.127ص ،20، ج1388 ،ییطباطبا) فتدیب یازنظر و  و شودمکدر 

15 
 در یمرب یقدم شیپ

عمل

 

ْجَز َفاْهُجرْ  اَبَک یَو ثِ » ْر َو الرُّ و  یبه پاک ازین دعوتگر، شخص ه،یآ نی( که در ا5−4)مدثر/« َفطَهِّ
و آلوده گردد و تا  فیکه خودش کثنیبدون ا ،دارد تا بتواند آلودگان را نجات بدهد کامل یزگیپاک

آن است  ،یشود. شرط نفوذ کالم رهبر آسمان ناپاککه خودش نیبدون ا ،بتواند ناپاکان را برهاند
رْ  اَبَک یَو ثِ »پاک باشد.  یکه دامنش از هرگونه آلودگ دارد )و  زهیپاک را، شیخوو جامه « َفطَهِّ

دل و اخالق و  یاز پاک هیکنا ،یجامه در زبان عرب یپاک گرداند( که پاک هایاز آلودگ ،را شتنیخو
ْجَز َفاْهُجرْ »مراد است و اما  زیذات انسان ن یپاک ؛کار است  دیپل و فیکث یزهایاز چ یعنی« َوالرُّ

 دهیگز  یاز شرک و موجبات عذاب دور  زیاز نبّوت ن شیپ غـمبریپ راستا، نیا در که کند یدور 
انبوه معتقدات پلشت و از اخالق و عادات  یهاانحراف و از توده نیاز ا ،بود. فطرت سالم او
 (.612و  611ص ،6، ج1966قطب،  دیو برکنار بود )س زاریزشت، ب

16 
به  یمرب یبند یپا

اصل مداومت و 
 تیتکرار در ترب

 حضرت نکهیا به دارد اشاره ه،یآ نی( که در ا5)نوح/« ًَل َو ََناراً یلَ  یَدَعْوُت َقْومِ  یقاَل َربِّ إِنِّ »
 باطل، بر گرانید یپافشار  و یگردانیرو برابر در. شناسد ینم یسست گردد، ینمخسته  نوح

 یإِنِّ »ازجمله  منظور ،یعبارت به ؛(544ص ،6، ج1966 ،قطب دی)س شود ینم دیو ناام وسیمأ

 ،یی)طباطبا است خوانده ریناپذ یخستگ طوربهو  دائما  که  است نیا ،«ًَل َو ََناراً یلَ  یَدَعْوُت َقْومِ 
 (.44ص ،20، ج1388

17 
 از یر یگبهره

 کارساز استدالل
 

ْکَمِة  لِ یَسبِ  یإِلَ  اْدعُ  َأْحَسُن إِن  َرب َک ُهَو َأْعَلُم  یهِ  یبِال تِ  ُهمْ ـَوَجادِلْ  َحَسنَةِ ـالْ  ْوِعظَةِ ـََوالْ َربَِّک بِاْْلِ

 ،(امبری)پ توبر  نکه،ی( که اشاره دارد به ا125)نحل/ «نَ یْهتَدِ ـُبِالْ  َأْعَلمُ  َوُهوَ  لِهِ یبَِمْن َضل  َعْن َسبِ 
گاهانه  و مستدالنه و مانهیحک سخنان با است یاله رسالت غیتبل  دایپ و رایگ و بایز  بس گونه به وآ
 ؛(320ص ،4، ج1966 ،قطب دیاست )س جزا و سزا ووکتاب  حساب و ضاللت و تیهدا ما، بر و

که او  همچنان گشتند، گمراه حق نیکه از د یسبحان داناتر است به حال کسان یخدا چراکه
 (.535ص ،12، ج1388 ،یی)طباطبا افتگانی داناتر است به حال راه
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18 
 و اجبار از اجتناب
 تذکر به اکتفا

 

 امبریپ به خدا ه،یآ نی( که در ا3−2/طه) «َشىیْ َرًة لَِْن کِ إِل  َتْذ  الُْقْرآَن لِتَْشَقى َک یَما َأْنَزلْنَا َعلَ »
 حسرت براثر و یوادار کن مانیا رشیپذ بر را شانیا ،یستین موظف و مأمور ،است که تو هفرمود
 و دادن تذکر یبرا جز قرآن نی. ایو گرفتار شو  رنجور شان،یا بر خود یها سردادن ناله و هاخوردن

 ،«تذکره»( که کلمه 516ص ،4، ج1966 قطب، دی)س ستین ترساندن و دادن میب وکردن  یادآور ی
 اتیکل انسان،. استکرده  فراموش را یزیکه چ است یشخص در( یادآور یذکر ) جادیا یبه معنا

 ینیزم یزندگ به نکهیا خاطر به انسان هست،که  یزیچ ابد؛ی یدرم خود فطرت به را نید قیحقا
 دل در گرید شود، یم سرگرم آن زخارف و لذائذ از نفس یها خواسته به اشتغال دنبال به و چسبد یم

 عهیود او فطرت در خدا، را آنچه جهیدرنت گذارد؛ ینم خود یفطر  زیغرا یبرا یخال ییجا خود
نفس  یادآور ی ی، براشود یخاطرنشان م قیحقا نیا قرآن در دوباره اگر و کند یم فراموش گذاشته،

 (.164ص ،14، ج1388 ،یی)طباطبا دیآ ادشیدوباره به  یاست تا بعد از فراموش

 یابیارز  و نظارت 19
 

ًة َوَسطًا لِتَُکوُنوا ُشَهَداَء َعلَ » ُسوُل َعلَ  ُکونَ یالن اِس وَ  یَوَکَذلَِک َجَعْلنَاُکْم أُم   (143/ بقره« )ًدایَشهِ  ُکمْ یالر 
 از یگروه ای و ردیگ او راه شما، از یا دسته کهچنان)تا  باشد گواه شما بر غمبریپ ه،یآ نیا در که

( باشد گواه و حجت شانیا بر شیخو کردار و نیآئ با رود، رونیب او عتیشر  و رتیجاده س از شما،
 یداور  آنان، عادات و اعمال درباره و کند یم نیمع هاارزش و هازانیم ،یملت نیچن یبرا غمبریپ

 صادر را قاطعانه یانیپا سخن بدان، راجع و سنجد یم زند، یم سر شانیا از را آنچه و دینما یم
 (.199ص ،1، ج1966 ،قطب دی)س دینما یم

20 
 ریفراگ یرهاساز 

 یراهبردمثابه  به
 یتیترب

َجاَء بِِه  یَأْنَزَل الْکِتَاَب ال ذِ ء  ُقْل َمْن یَبَْش  ِمْن َش  یَعلَ  اللَُحق  َقْدِرِه إِْذ َقالُوا َما َأْنَزَل  اللََوَما َقَدُروا »

َعُلوَنُه َقَراطِ  یُنوًرا َوُهًد  یُموَس  ُفوَن َکثِ یلِلن اِس ََتْ ْمتُْم َما ََلْ َتْعَلُموا َأْنتُْم َوَل  ایً َس ُتبُْدوََنَا َوُُتْ َوُعلِّ

گفته است که  امبریخدا به پ ( که91)انعام/« ْلَعبُونَ یَخْوِضِهْم  یُثم  َذْرُهْم فِ  اللُآَباُؤُکْم ُقِل 
 و یسرائ اوهیرا رها کن تا به  شانیمده و ا تیاهم شان،یا یگر زهیبه جدال و لجاجت و ست گرید

گاهانه و ابلهانه شیخو یگوئهودهیب بپردازند  شتنیخو یو باز  یبه شوخ ،فروروند و ناآ
 یگفتار  ،«ء  یَبَْش  ِمْن َش  یَعلَ  َما َأْنَزَل اللُ» نکهیچون گفتن ا ؛(847ص 2، ج1966قطب، دی)س

هود که اعتراف به تورات یمانند  یاز مردم ین حرفیصدور چن که ییز ازآنجایهوده بود و نیلغو و ب
کردن  یجز باز  کردند، یشان آورده بود، مباهات میکه او برا یداشته و به علم و کتاب یموس

 (.376ص ،7، ج1388، یینداشت )طباطبا یگر ید یق معنایبا حقا

 
 با تر یکل نیمضام لیذ در نیمضام نیا م،یکر قرآن اتیآ از یاصل مضمون 20استخرا   از پس

  است آمده آنها یفراوان همراه به ۳ شماره جدول در که شد داده قرار ریفراگ وسازمان دهنده  نیعناو
 
 
 
 
 
 

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_2_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D9%87
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 قرآن در یمرب سلوک و اخالق ریفراگ و دهنده سازمان ،یاصل نیمضام. 3 جدول

 ریفراگ یاخالق عمل ندمحوریفرا یمباد به نظر با

سازمان  نیمضام ریفراگ نیمضام
 یفراوان یاصل نیمضام دهنده

با  یو سلوک مرب اخالق
 ندمحوریفرا ینظر به مباد

 ریفراگ یعمل اخالق

 یشناخت

 1 ریفراگ یحداکثر  ییافزامکان مناسب جهت دانش نشیگز 
 3 یقیحق یهاتیغا نییتب

 1 ریفراگ در شناخت جادیبه ا یمرب تعهد
 2 ریفراگ طاقت زانیمبه  توجه

 1 رانیفراگ یرسانمراتب اطالع تیرعا
 1 رانیفراگ فطرت به تیعنا

 6 ریفراگ یروشنگر  یزدا براروشن و ابهام کالم

 یشیگرا

 4 ریفراگ با یمرب یهمسان تیرعا
 2 ریفراگو  یمرب یتوجه به اشتراکات زبان

 5 یمرب یو یردنیغ مطامع و مقاصد نییتب
 3 ها یکیو جبران با ن ها یعفو بد 
 4 یمرب جانب ازرأفت  با توأم دعوت

 3 میاز مژده و ب یسازنده مرب یر یگ بهره
 1 یگذار  منت از اجتناب

 عمل و اراده

 8 عمل در یمرب یقدم شیپ
 1 تیترب در تکرار و مداومتبه اصل  یمرب یبند یپا

 2 کارساز استدالل از یر یگ بهره
 6 تذکر به اکتفا و اجبار از اجتناب

 1 یابیارز  و نظارت
 4 یتیترب یمثابه راهبرد به ریفراگ یرهاساز 

 

در ق رآن ب ا نظ ر ب ه  یمرب  یت یشده مرتبط با اخالق و سلوک ترب استخرا  یمضمون اصل 20 
 ،یش یگرا ،یدر سه مضمون سازمان دهنده ش ناخت ر،یفراگ یاخالق عمل ندمحوریگانه فرا سه یمباد

ارتب ا  را ب ا  نیش تریهر دس ته، ب یاصل نیشده است مضام یشدند که سع یبند اراده و عمل دسته
نظ ر  نبود و ممکن اس ت مح ل اختالف یا سازمان دهنده داشته باشد که کار ساده نیمضام نیعناو

در قال ب  ،، اراده و عم لیش ی، گرایسه مضمون سازمان دهنده ش ناخت نیباشد  در مرحله آخر، ا
 ری فراگ یعم ل اخالق  ن دمحوریفرا یبا نظر به مب اد قرآن در یاخالق و سلوک مرب ریمضمون فراگ

 شد  نییو تب یطراح
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  نیمضام شبکه

 با قرآن در یمرب سلوک و اخالق
 عمل ندمحوریفرا یمباد به نظر

 ریفراگ یاخالق

 عمل و اراده

 یشیگرا

 یشناخت

 جهت مناسب مکان نشیگز 
 ریفراگ یحداکثر  ییافزادانش

 ریفراگ طاقت زانیتوجه به م

 در شناخت جادیبه ا یتعهد مرب
 ریفراگ

 یقیحق یهاتیغا نییتب

 یرساناطالع مراتب تیرعا
 رانیفراگ

 رانیفراگ فطرت به تیعنا

 یزدا براکالم روشن و ابهام
 ریفراگ یروشنگر 

 ریفراگ با یمرب یهمسان تیرعا

 هایکین با جبران و هایعفو بد

 مطامع و مقاصد نییتب
 یمرب یو یردنیغ

 یمرب یتوجه به اشتراکات زبان
 ریو فراگ

دعوت توأم با رأفت از جانب 
 یمرب

از  یمرب سازنده یر یگبهره
 میمژده و ب

 یگذار اجتناب از منت

 عمل در یمرب یقدمشیپ

 اجتناب از اجبار و اکتفا به تذکر

 کارساز استدالل از یر یگبهره

 اصل به یمرب یبندیپا
 تیترب در تکرار و مداومت

 یابینظارت و ارز 

 مثابهبه ریفراگ یرهاساز 
 یتیترب یراهبرد
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 یریگ جهینت

نظران  مطلوب در انس ان، ص احب تیکردن ترب نهیو نهاد جیدر ترو یمرب لیبد یبه نقش ب تیعنا با
 یالگو گرفتن اخالق و س لوک مطل وب ب را یبرا لیمعتبر و اص یمنبع افتنیهمواره به دنبال  یتیترب

 ،یاله  یمثابه منبع  به« قرآن»پژوهش بر  نیهدف ارزشمند، در ا نیا یاند  در راستا بوده یمرب کی
 یالگ و یبند و صورت یواکاو یها، برا انسان تیو هدا تیبخش در عرصه ترب و الهام ریناپا خدشه

 شده است   دیتأک یاخالق و منش مرب
 یت یترب یهاتیو روشمند به موقع یاختصاصصورت  است که به نیدر ا ضرپژوهش حا تیمز

 یمدار ب را ندیفرا ییالگو ر،یو فراگ یمرب هیرابطه دوسو به التفات با ونموده  جوعذکرشده در قرآن ر
 جه ان معاص ر ش مندیاند هی ب ه نظر تی ماکور، با عنا یارائه کرده است  الگو یمرب یتیرفتار ترب

 و «شیگ را» ،«ش ناخت» یعن یگام  را در سه ریفراگ یرشد اخالق ندیفرا ،«ییعالمه طباطبا» اسالم
 یعن ی هیدوسو ندیفرا نیمرحله اول ا  در است کرده میترسمرحله  به صورت مرحله به «اراده و عمل»

 نی یتب» ،«ری فراگ یح داکثر ی یافزا مکان مناس ب جه ت دانش نشیگز»با  یمرب ،یمرحله شناخت
 ،«ری فراگ طاق ت زانی توجه ب ه م» ،«ریشناخت در فراگ جادیبه ا یتعهد مرب»، «یقیحق یهاتیغا
 یزدا ب راک الم روش ن و ابه ام» و «ریبه فطرت فراگ تیعنا» ،«ریفراگ یرسان مراتب اطالع تیرعا»

مرحل ه  یعنی ندیفرا نیا  در مرحله دوم دینما یکمک م رانیبه شناخت بهتر فراگ ،«ریفراگ یروشنگر
 ،«ری و فراگ یمرب  یتوجه به اش تراکات زب ان» ،«ریبا فراگ یمرب یهمسان تیرعا» با یمرب ،یشیگرا

دعوت توأم »، «ها یکیو جبران با ن ریفراگ یها یعفو بد» ،«یمرب یویردنیمقاصد و مطامع غ نییتب»
 لیم ،«یگااراجتناب از منت» و «میاز مژده و ب یسازنده مرب یریگ بهره» ،«یبا رأفت از جانب مرب

 یمرحله اراده و عمل، مرب یعنیذکرشده  ندی  در مرحله آخر فراکند یم کیتحر را رانیفراگ شیو گرا
از  یریگبهره» ،«تیترب در تکرار و مداومت اصل به یمرب یبندیپا»، «در عمل یمرب یقدم شیپ»با 

 ری فراگ یرهاس از» ،«یابی نظ ارت و ارز»، «اجتناب از اجبار و اکتفا به تاکر»، «استد ل کارساز
  دینما یفراهم م شیازپ شیرا ب رانیاراده و عمل فراگ تیتقو نهیزم ،«یتیترب یمثابه راهبرد به
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 ریفراگ یاخالق عمل ندمحوریفرا یمباد به نظر با قرآن در یمربو سلوک  اخالق یالگو 

 ریفراگ یاخالق تیترب و رشد

 و اخالق
 یمرب سلوک

 قرآن در

 محور
 یشیگرا

 ریفراگ

  محور
 و اراده

 عمل
 ریفراگ

  محور
  یشناخت
 ریفراگ

ریفراگ با یمرب یهمسان تیرعا 
ریو فراگ یمرب یتوجه به اشتراکات زبان 
یمرب یو یردنیغ مطامع و مقاصد نییتب 
هایکین با جبران و هایعفو بد 
یمرب جانب از رأفت با توام دعوت 
میب و مژده از یمرب سازنده یر یگبهره 
یگذار منت از اجتناب 

 مناسب مکان نشیگز 
 ییافزادانش جهت

 ریفراگ یحداکثر 
یهاتیغا نییتب 

 یقیحق
جادیا به یمرب تعهد 

 ریفراگ در شناخت
طاقت زانیم به توجه 

 ریفراگ
مراتب تیرعا 

 یرساناطالع
 رانیفراگ

 به فطرت  تیعنا
 رانیفراگ

و روشن کالم 
 یبرا زداابهام

 ریفراگ یروشنگر 
 

در یمرب یقدمشیپ 
 عمل
اصل به یمرب یبندیپا 

 در تکرار و مداومت
 تیترب
از یر یگبهره 

 کارساز استدالل
و اجبار از اجتناب 

 تذکر به اکتفا
یابیارز  و نظارت 
 ریفراگ یرهاساز 

 یتیترب یراهبرد مثابهبه
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