
 مقدمه

ـ برگز یپرمعنـا و جـذاب   يهـا  نام اعظم امبریپ دیجاو ةمعجز يبرا میخداوند حک  :اسـت  دهی
ـ   انـاً یتب 7،مبارك 6،رحمت 5،شفا 4،نور 3،فرقان 2،قرآن 1،کتاب احسـن   9،برهـان  8،ءیلکـل ش
اسالم براسـاس   نیداست که  تیو ترب تیهدا یمتناسب با برنامه کل يگذار نام نیا 10،ثیالحد

مطالب، وحدت هدف و وحدت  یاشاره به همبستگ »کتاب«به  يگذار نام ؛کند یآن حرکت م
کـرده   لیواحد تبـد  یرا به کتاب یتیو ترب یمیمنظومه و مجموعه تعل نیا ۀاست که هم کردیرو

 11است.
و حفـظ آن    آن بر زبان اریاشاره به خواندن و تکرار بس »قرآن«کتاب به  نیا يگذار نام
قران مصدر قرائت است و  ۀکلم رایز ؛شدن بر طبق آن است تیو عمل کردن و ترب  نهیدر س

هم کتـاب اسـت و هـم     میقرآن کر ،نیبنابرا؛ متن است کیآشکار کردن  يمعنا بهقرائت 
 هـا  یکیتار میاست که قرآن کر نیا يبرا نیعناو گریدبه فرقان و  يگذار نامو اما  12،قرآن

ـ  رابیها را از علم و معرفت س و باورها را اصالح و جان ها شهیاند زند، یرا کنار م و  کنـد  یم
 و يفـرد  یزنـدگ  کامـل  و جـامع  برنامه و دهد یم شفا را اخالق لیرذا و ها دل يها يماریب

 از حـق  صیتشخ يبرا روشن ياریمع حال همه در و دهد یم قرار انسان يفرارو را یاجتماع
 يرو ،سخن اسـت  نیکتاب شفابخش که بهتر نیاگر فرد و جامعه به ا ،نیبنابرا؛ است باطل

و  يویو دن یو اجتماع يو سعادت فرد بیط اتیو ح یآورند و به آن عمل کنند، به فرزانگ
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 .رسند یم ياخرو
) نـاس  به(خطاب  آن تخاطب نوع و شده استفاده میکر قرآن در که یاتیاست ادب یگفتن

 متوجه آن یتیهدا و یتیترب يها بهره و است مردم عموم يبرا یقرآن تیترب که دهد یم نشان
 يهـا  تنها افـراد و گـروه   ،يریپذ تیالبته به لحاظ ترب 1،ستین خاص افراد ای و خاص گروه

  2.شوند یمند م قرآن بهره یتیترب يها و از بهره رندیپذ یرا م یاله تیخاص هدا
و  طیشـرا  یاعصار و قرون و در تمـام   ۀدر هم میاست که قرآن کر نیمهم ا ارینکته بس

ـ طر ارائـه  از يبشـر  شـه یاست و آنجا کـه اند آراء افکار و  یبر تمام منیمه ها تیموقع  قی
  .دیگو یم باز را قیحقا و دیگشا یم را راه یاله کتاب نیا، ماند یبازم

 هجوم شما به یظلمان شب يها پاره چون ها فتنه که هنگام آن: دیفرما یم اعظم امبریپ
شود  رفتهیاست که شفاعتش پذ يا کننده قرآن شفاعت رایز ؛دیآور پناه میکر قران به آورد،

خود قرار دهـد،   يرو شیکه قرآن را پ یاست که سخنش باور شود. هر کس يو گزارشگر
که بدان پشت کند قـرآن او را بـه دوزخ روانـه     یو کس برد یبهشت م يقرآن او را به سو

 3.سازد یم
ـ  یفروزان دیرا خورش میقرآن کر )البالغه نهجدر ( یعل رمؤمنانیامام ام کـه   دانـد  یم

ـ  شیها یو تازگ دیاالین یرگیتابشش هرگز به ت ـ بـه خـود نگ   یرنگ کهنگ و فـروغ و   ردی
و اسرارش  فیآن هماره بر تارك اعصار بدرخشد و با گذشت زمان، معارف و لطا  درخشش
ـ  شیژرفـا  به که است یکران یب انوسیکتاب بزرگ اق نید. اشومکشوف  . نباشـد  یدسترس

 4.است انیپا یب شیها یشگفت و قیعم اریبس باطنش و باستیز یبس ظاهرش
 جامعـه  اتیح در یشگرف تحول و بشر یزندگ بر یمیعظ ریتأث نزول آغاز از میقرآن کر

ـ  و تمدن نو از و ساخت دگرگون را آماده يها قلب و داشت خیتار و  زنـده،  ژرف، یفرهنگ
 درسـت  راه و آورد وجـود  بـه  را بـار  سـعادت  یاجتماع اتیح و نهاد انیبن را ایپو و بالنده
ـ ترب و اخالق و ادب و علم و بستند قرآن به دل که یکسان. آموخت را کردن یزندگ  را تی
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ـ فراگ و دانسـتند  باطل از حق صیتشخ مالك را آن و گرفتند فرا قرآن از  و را قـرآن  يری
 گرانید و خود گفتار و کردار و يخو و خُلق و آوردند حساب به واال ارزش را آن به عمل

ـ  میکر قرآن با را یاجتماع مناسبات و روابط و دندیسنج آن با را  کمـال  بـه  کردنـد،  میتنظ
 .کردند تجربه زین را جهان يسرور لذت و کردند آباد را خود آخرت و ایدن و افتندی دست

 يهـا  آمـوزه  نیتـر  نیو دلنش نیتر جذاب ن،یتر از باشکوه میقرآن کر یتیترب يها آموزه
 بـا  میکر قرآن یتیترب يها . آموزه1جاللت و شکوه عبارت است از:  نیا لیاست. دل یقرآن

ـ یترب يهـا  . آموزه2 است؛ نیدلنش سبب نیان هماهنگ است بدنسا فطرت  میکـر  قـرآن  یت
با اهداف و فلسـفه   زیو ن نشیبا اهداف و مقاصد آفر قیو عم قیوث وندیو پ یکینزد ،قرابت

 جهت در یمیعظ نقش ها آموزه نی. ا3 ؛دارند میقرآن کر نیادیبعثت و با اهداف و مقاصد بن
ـ  يازهاین شدن برآورده در ،یتیترب يازهاین نیتأم ـ  و یفرهنگ  و يفـرد  يازهـا ین و یاخالق

 و آموزنـد  یم زین را کردن تیترب چگونه یقرآن یتیترب يها آموزه .4 ؛دارند انسان یاجتماع
ـ  انیجو تیترب و انیمرب دید معرض در را یقرآن کردن تیترب سبک ـ ازا؛ گذارنـد  یم  ،رو نی

 .ردیقرار گ يمورد توجه جد شیاز پ شیها ب آموزه نیالزم است ا
ـ یزم در ریاخ يها خوشبختانه در دهه ـ  مطالعـات  و پـژوهش  ۀن  مباحـث  منظـر  از یقرآن

است کـه   نیپژوهش ا نیهدف ما از ا 1.است شده انجام یتوجه درخور يها تالش یتخصص
قـرآن   یتیناب ترب يها آموزه)، یتی(علوم ترب تیو ترب میدانش تعل يها از داده يریگ با بهره

ـ با زبان ساده و رسا در قالب و سـاختار روز ب  ينگر را با تدبر و ژرف میکر ـ  انی در و  میکن
ـ و به فهـم ترب  میگام بردار یتیو علوم ترب میقرآن کر هیرو به رشد و تعامل دوسو ریمس  تی

 يبـرا  ش،یدر حـد خـو   میبتـوان  رهگـذر  نیو از ا میازی دست یقرآن یتیترب عمل و یاسالم
 يسـاز  نهیزم ،یاسالم یعلوم انسان يها از رشته یکی عنوان به ،یاسالم تیدر ترب يپرداز هینظر
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 .میکن
 را قـرآن  یتیترب میعظ تیظرف از یبخش تواند یم میکر قرآن یتیترب يها آموزه ن،یبنابرا

 یو بازخوان یمورد بررس ،افتندی دست بدان حال تا گذشته از مسلمان دانشوران و مفسران که
و علـوم   یقرآن انیدانشجو يو آن را فرارو ابدیدست  شتریب قیقرار دهد و به معارف و حقا

خـود را   یپژوهشگران و دانشوران قرار دهد تا براسـاس آن سـبک زنـدگ    یو تمام یتیترب
 شـتر یب ییآشـنا  يهرچند کوتاه در راستا یاثر بتواند قدم نیکه ا میآن دار دیجهت دهند. ام

ـ بردارد و خداوند سبحان ن میقرآن کر یتیو عموم مردم با معارف ترب انیدانشجو مـا را از   زی
 آن قرار دهد. روانیپژوهان و پ قرآن
 است: فصلاثر مشتمل بر شانزده  نیا

چـون آمـوزه،    ییها است و معنا و مفهوم واژه افتهیاختصاص  یشناس به مفهوم اول فصل
شده و نسـبت   انیب میقرآن کر یتیترب يها آموزه يها یژگیو ،یتیترب ریتفس ر،یتفس ت،یترب

 شده است. سهیو مقا یبررس یتیترب يها آموزه گریدها با  آموزه نیا
ـ یترب يها اصول و قواعد فهم آموزه ةاست دربار یپرداخت دوم فصـل  و  میقـرآن کـر   یت

ـ  ند از: موضـوع ا عبارت اصول نیا نیتر ، مهمٰ◌ یتعال يبارکشف مراد  ـ  یشناس و  ی(درون متن
ـ  ح،یصـح  قرائـت  از یآگـاه  موضـوع،  به مربوط اتیآ يگردآور) یبرون متن  ،یمعناشناس

در فهم و  طهارت و عصمت تیب اهل اتیروا به توجه لزوم ات،یآ ریتفس و يساز منظومه
 .استحسان و يرأ به ریتفس از زیپره و اتیدرك آ

ـ و بن نی): پربهاتریاسالم تیترب ي، سنگ بنای(خالفت اله سـوم  فصل مفهـوم   نیتـر  يادی
سـه امـر    فصل نیدر ا یاست، هدف اصل تیترب يبناسنگ عنوان به خدا ینیقرآن جانش یتیترب

 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت: 
 ؛یخالفت اله یتیترب گاهیجا انی. ب2 ؛یخالفت اله قتیحق انیو ب خدا ینیجانش یستیچ نیی. تب1
ـ یترب يهـا  خالفت و داللـت  اتیآ يبند . طبقه3 ـ آنهـا (ظرف  یت ـ  تی گسـترده انسـان،    یعلم

ـ  يهـا  مؤلفه يمدار و حق ییتوانا ،ییانسان، دانا یتیترب میعظ يها هیما درون ـ ترب یاساس در  تی
 انسان).   

ـ فطـرت  یتیترب گاهیجا فصل نی): در ایاسالم تیترب ، مدار(فطرت چهارمفصل   ی، معرف
ـ یترب يها و داللت بیو تحب ثاقی، مفطرت اتیآ ریو تفس یمدار، بررس فطرت یتینظام ترب  یت

 شده است. انیب فطرت ییشکوفا يها راه زیو ن اتیآ نیا



 ،يو معادباور یشیاند ): معنا و مفهوم آخرتیاسالم تیترب و یشیاند آخرت( پـنجم  فصل
 انیدر چهار گروه و ب يمعادباور اتیآ يانسان، طبقه بند تیدر ترب يمعادباور لیبد ینقش ب
 یزنـدگ  يها یژگیاست. در ضمن و فصل نیا یهدف اصل  ات،یآ یتیخاص ترب يها داللت

  شده است. نییتب يمعادباور يمنها
نخست به معنا و مفهـوم عقـل،    ،فصل نی): ایاسالم تیترب و تیعقالن وندیپ( ششم فصل

ـ و نقش عقل و عقالن گاهیو جا ،تیو اقسام عقالن تیعقالن گونـاگون   يهـا  در سـاحت  تی
به چهار  نهیزم نیقرآن در ا اتیآ يساز پرداخته است و با منظومه میاز نگاه قرآن کر تیترب

معنـا در   هـم  يها . عقل و واژه2 ؛تیو ترب تی. قرآن کتاب عقالن1است:  افتهیعنوان دست 
  ؛میقــــــــــــــــــــــــــــــرآن کــــــــــــــــــــــــــــــر

ـ عقالن يهـا تفـاوت  .4 ؛یاسالم تیعقالن يها یژگی. و3 ـ عقالن و یاسـالم  تی   ؛سـکوالر  تی
 .عقل يرهبر طیشرا. 6 ؛عقل يریکارگبه یچگونگ .5

نخست به نقش  فصل نی): ایاسالم تینقطه شروع ترب ییزدا و غفلت يداری(ب هفتم فصل
پرداختـه   میانسان از منظر قـرآن کـر   تیدر ترب ییزدا و غفلت ياریو هش يداریب گاهیو جا

کرده اسـت: خطـر بـزرگ غفلـت،      يبند مربوطه را در سه گروه طبقه اتیاست و سپس آ
ـ   يها غفلت، راه يها نهیعوامل و زم ـ آ نیـی و تب ریزدودن غفلت، و بـه تفس پرداختـه و   اتی

 داده است. حیآنها را توض یتیها و نکات ترب داللت
ـ ترب حیبه معنا و مفهوم صـح  فصل نی): افرزند تی(ترب هشتم فصل  نـد یو فرا فرزنـد  تی

ـ آ يبنـد  فرازمند آن پرداخته شده است و با طبقـه  گاهیو جا دهیچیگسترده و پ ـ ترب اتی  تی
 تیترب و یاجتماع تیترب ،يعباد تیترب−ياعتقاد تیترب یدر سوره لقمان از چگونگ فرزند
  .است شده گفته سخن فرزند یاخالق

ـ ارکـان ح  ،ایمعنا و مفهوم حفصل  نی): در ایاسالم تیاهرم ترب ،ای(ح نهـم  فصل اقسـام   ،ای
ـ ح یتیترب گاهیجا به آنگاه و شده انیب ییایح یو ب ییرو کم عفت ،ایح ـ روا و قـرآن  در ای  اتی

. 1( اسـت  شـده  يبنـد  طبقه گروه چهار در ایح مورد در میکر قرآن اتیآ. است شده پرداخته
ـ ح نهیزم در یقرآن یتیترب يها دستورالعمل. 3 ؛قرآن در ایح يها اسوه .2 ؛ایبودن ح يفطر . 4 ؛ای

ـ یترب نکـات  کیهر مورد در و) میکر قرآن منظر از ایح يساز یو درون يساز عوامل افزون  یت
 .است شده انیب آن



ـ اسـت و ترب  یاجتمـاع  يموجـود : انسان )یاجتماع تی(ترب دهم فصل از  یاجتمـاع  تی
بودن انسـان و   ینخست اجتماع ،فصل نیدر ا د؛یآ یبه شمار م تیمهم ترب اریبس يها ساحت

ـ انسان بحث شده است و آنگـاه آ  تیدر ترب یاجتماع یزندگ گاهیجا  ،سـوره حجـرات   اتی
انضـباط   تیرعا. 1شده است؛  يبند گروه طبقه سهدر  ،یقرآن یاجتماع تیمنشور بزرگ ترب

. عوامـل فروکاسـت   3 ؛يبـرادر  نیآئ و ادیبن. 2 ؛نید يشوایرابطه با پ یچگونگو  یاجتماع
 .ینید يبرادر

ـ  يبه تساو فصل نی): اارتباط زن و مردو  تیترب( ازدهمیـ  فصل  تیزن و مرد در شخص
کار و تـالش   جهیاز نت يمند بهره ،يبه مقامات معنو یابیدست ،يندارید ،يریپذ تیترب ،یانسان

 ارتباط زن و مرد نهیپرداخته است و آنگاه در زم میاز نظر قرآن کر ياخرو کسانیو پاداش 
ـ را ارائـه داده اسـت. ا   ارتباط زن و مرد یقرآن يالگو میقرآن کر فهیشر اتیبه استناد آ  نی

و نکات  ارتباط زن و مرد يالگو يها همه مؤلفهفصل  نیهشت مؤلفه است، در ا يالگو دارا
 .است شده انیب آن یتیترب

 گـاه ینخسـت جا  فصـل  نی): در ا»1« امبرانیپ یتیو ترب یآموزش رهی(س دوازدهم فصل
ـ آ يسـاز  شده و آنگاه بـا منظومـه   انیب میحضرت ابراه یتیترب یآموزش  ةریس عیرف  اتی

آن حضرت در سه  یتیو ترب یآموزش رهیس یچگونگ م،یمربوط به حضرت ابراه میقرآن کر
ـ یترب و يریتفس نکات و یبررس) یو اخالق يعباد ،ي(اعتقاد تیساحت ترب ـ آ یت ـ ب اتی  انی

 .است شده
چهار امر  فصل نیا ی): اهداف اصل»2« امبرانیپ یتیو ترب یآموزش رهی(س زدهمیسـ  فصل

ـ  امبری، پ یحضرت موس یتیترب گاهی. آشنا شدن با جا1است:   از او یزنـدگ  کـه  یبزرگ
ـ ی. شناختن و2 ؛است کننده تیآموز و تربدرس سراسر رحلت تا والدت ـ  يهـا  یژگ  یاخالق

ـ یترب یآموزش يها . روش4 ؛یحضرت موس یتیترب يها . رسالت3 ؛یموس یتیترب  یت
 انیب خضر حضرت با یموسحضرت  دارید یتیترب نکات انیب انیو در پا  یحضرت موس

 .شده است
ـ  فصل نی): ا»3« امبرانیپ یتیو ترب یآموزش رهی(س چهـاردهم  فصل له مهـم  ئبه چهار مس

 :پردازد یم
 و منـت یم و برکـت  نمـاد  و سـمبل  که يامبریپ یسیع حضرت یتیترب گاهیجا نییتب. 1



 ؛است ینیآفر اتیح
 مربوطه اتیرا با استناد به آ یسیحضرت ع یدر زندگ تیو هدا تیترب يها جلوه .2
 ؛دهد یم حیتوض

 ؛کند یم انیب اتیرا به استناد آ یسیحضرت ع یتیترب یآموزش رهیس .3
ـ بـر آ  هیرا با تک  یسیحضرت ع یتیترب یآموزش يها روش .4  نیـی مربوطـه تب  اتی

 .کند یم
ـ یترب یآموزش رهیبه س فصل نی): ا»4« امبرانیپ یتیترب یآموزش رهی(س پانزدهم فصل  یت

 انیرا ب اسالم امبریپ یتیترب گاهیجا ،نخست. است افتهیاختصاص  اءیاالنب حضرت خاتم
ـ  در تیترب يها گاه از جلوهو آن کند یم ـ پ خـاتم  رهیس ـ  سـخن  امبرانی ـ گو یم  سـپس  و دی

ـ آ بـه  استناد با را اعظم امبریپ یتیترب یآموزش رهیس یاصل يمحورها ـ  مربوطـه  اتی  حیتوض
 .ندیگو یم باز را اسالم امبریپ یتیترب و یآموزش يها روش انیپا در و دهد یم

 يهـا  نشـانه  انینوشتار به ب نیا فصل نی): آخرافتهی تیانسان ترب يمای(س شـانزدهم  فصل
 سـاختن  و گرفتن الگو منظور به نیا و است افتهیاز منظر قرآن اختصاص  افتهیتیانسان ترب

  .هاست ارزش آن با جامعه و مدرسه و خانواده خانه،
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