
 

 
  
  

  اسالمی غایت تربیت از دیدگاه
  *زاده سیدعلی حسینی    

  

 يدهچك
اي برخـوردار اسـت. متخصصـان تعلـيم و      هدف غايي در تعليم و تربيت اسالمي از جايگاه ويژه

اند؛ اهـدافي چـون قـرب الـي      عنوان هدف غايي مطرح كرده تربيت اسالمي اهداف متفاوتي را به
عنـوان هـدف غـايي تربيـت اسـالمي       به اهللا، حيات طيبه، خليفة اهللا، فناء في اهللا و رضوان اهللا را

اند، در حالي كه هدف غايي يكي بيش نيست. سؤال اين است كـه براسـاس آيـات و     مطرح كرده
روايات، هدف غايي تعليم و تربيت اسالمي كدام يك از اين اهداف است. اين پژوهش بـا روش  

غـايي تربيـت از    تحليل و تفسير آيات و روايات و ديدگاه علماي اخالق درصدد بررسـي هـدف  
تعليم و تربيت اسالمي تنها يك هـدف   ديدگاه اسالمي است. نتايج تحقيق حاكي از اين است كه

غايي دارد و آن عبارتست از رضوان اهللا. موارد ديگر يا در طول اين هدف هستند و يا از اهـداف  
  .  ... هستندهاي مختلف تربيت عبادي، ديني، اجتماعي و كلي تربيت اسالمي در ابعاد و حيطه

  .اهداف تربيتي، هدف غايي، رضوان اهللا، تربيت اسالمي واژگان كليدي:
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  مقدمه

 اسالمی تربیت و تعلیم ویژه به تربیتی، نظام هر در مهم بسیار عناصر از یکی تربیت و تعلیم اهداف
 همچنین. است انسان مندی بهره نیز آن از هدف و داند می هدفمند را عالم خلقت اسالم زیرا است؛
  .است او بندگی و عبادت یا و خدا جانشینی برای −است موجودات سرسبد گل که− انسان خلقت
 اهـداف غـایی، هدف: است مطرح تربیت برای ای چهارگانه اهداف اسالمی تربیت و تعلیم در
 میـان این در). ١٣٧۶ همکاران، و اعرافی( رفتاری یا جزئی اهداف و واسطی یا میانی اهداف کلی،
 تبدیل از یا و غایی هدف براساس اهداف دیگر زیرا است؛ برخوردار بسیاری اهمیت از غایی هدف

  .شوند می حاصل غایی هدف کردن خرد و
 غایـت و است رشد مقابل و گمراهی معنای به که غی از یکی: دارد ریشه دو غوی که شده گفته

  شـئ نهایـت سپس و افکند می سایه خود، زیر  چون است؛ پرچم و رایت معنای به و ریشه همین از
 می جمع آن دور جنگجویان و زدند می پرچم که جنگ پایان به شباهت دلیل به اند؛ نامیده غایت را

 ). غوی ذیل ،١٣٨٧ فارس، ابن( است غوی آن مصدر و شئ فساد معنای به دیگری و شدند
 به دیر شود، مي محقق تربیتی های فعالیت پایان در اینکه جمله از: دارد ویژگی چند غایی هدف

  .نیست هدفی آن از باالتر و است اهداف دیگر منشأ و نیست بیشتر یکی آید، می دست
 تربیـت و تعلـیم در غـایی هـدف عنـوان بـه را ای چندگانـه اهـداف اسالمی تربیت متخصصان

 ؛٣٢ص ،١٣٧۶ همکاران، و اعرفی( خداوند به اختیاری قرب آنها جمله از اند کرده معرفی اسالمی
 رضوان و تقوا، طیبه، حیات و طهارت رشد، و هدایت ،)٢١۵ص ،١٣٩٠ همکاران، و یزدی مصباح
 اسـت؛) ٢٣۴ص ،١٣٨٨ شـرفی،( کامل انسان ،)٨١ص ،١٣٨۵ باقری،( عبودیت و عبادت الهی،
 یـا شده ذکر اهداف بنابراین،. باشد تواند نمی بیشتر یکی غایی هدف و غایت که رسد می نظر به اما

 یـا کلـی اهـداف مـابقی و است غایی هدف آنها از یکی اینکه یا هستند همدیگر از دیگری عبارت
 قرآن همچون اسالمی، متون تحلیل و توصیف روش به را موضوع این مقاله، این در. هستند واسطی

   شود روشن تا کرد خواهیم بررسی آنها از استنباط و اخالق علمای دیدگاه و روایات و
  .کرد معرفی اسالمی تربیت غایی هدف عنوان به توان می را آن غیر یا شده ذکر موارد از یک کدام
 آن نظـایر و پیـامبران تربیـت از هـدف یـا انسان، خلقت از هدف عنوان به اموری کریم قرآن در
 بـه آن مـوارد از برخی. دیگری های شیوه به یا و است شده بیان تعلیل الم با یا که است شده  معرفی
  : است زیر شرح
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  کریم قرآن در تربیت اهداف

بـاد«: کند می بیان انسان رشد را خدا به ایمان از هدف گاه کریم قرآن . رشد:١ أَلَکَ عِ نـّ یوَ إِذا سَ  یعَ
إِنّ  ر یفَ ةَ  بُ يأُج بٌ يقَ وَ عْ اعِ  دَ لْ  دَعانِ  إِذا الدّ تَجيَ فَ نُوايُ لْ  وَ  یل بُوايسْ مِ مْ  یب ؤْ هُ لَّ ونَ يَ  لَعَ دُ شُ   1).١٨۶(بقره،  »رْ

لْ أُوحِ «: گوید می پیامبر به اجنه قول از خدا جن سوره در همچنین ـنَ  یَّ إِلَـ یَ قُ ـرٌ مِ فَ عَ نَ ـتَمَ ـهُ اسْ أَنَّ
بًا جَ ا عَ آنً رْ نا قُ عْ مِ ا سَ قالُوا إِنّ نِّ فَ ِ ْ *  اجلْ دِ  إِىلَ  یدهيَ شْ نّا الرُّ آمَ کَ  لَنْ  وَ  بِهِ  فَ ِ نا نُرشْ بِّ ا بِرَ دً   2).٢−١(جن،  »أَحَ

 عالمـه). رشـد لیذ، ١٣٨٧ فارس، (ابن است یگمراه یمعنا به ّی غ مقابل تیهدا یمعنا به رشد
 برسـند حق به دیشا یعنی: دیگو یم است شده نقل انیالب مجمع در که یتیروا در دیفرما یم ییطباطبا

  گردد؛ یم باز تیهدا به هدف نیا ن،یبنابرا)؛ ۴٣ص، ٢جق، ١۴١٧ ،یی(طباطبا شوند تیهدا آن به و
 آن کـارکرد و هدف که داند می هدایت کتاب است تربیتی کتاب که را قرآن خداوند :هدایت. ٢
يْبَ  ال الْكِتابُ  ذلِکَ *  امل«: باتقواست افراد هدایت  فيهِ  رَ دً تَّقنيَ  هُ   ).٢−١ بقره،( 3»لِلْمُ

 نداشـته تقـوا کـه کسـی که است دلیل این به باتقواست افراد تربیت و هدایت کتاب قرآن اینکه
 قـرآن و نـدارد را تربیت و هدایت شرایط) امور در احتیاط رعایت یعنی عام؛ معنای به تقوای( باشد
   کند؛ تربیت و هدایت را او تواند نمی نیز

ـرْ «: کننـد می بیان رشد به هدایت را تربیت هدف نیز گاه :بیشتر رشد یا رشد به هدایت. ٣ كُ وَ اذْ
بَّکَ إِذا نَس سى يتَ رَ لْ عَ نِ أَنْ   وَ قُ يَ ْدِ بّ  هيَ ا یرَ دً شَ نْ هذا رَ بَ مِ رَ َقْ  این در رشد از منظور). ٢۴ کهف،( 4»ألِ

 بـه قرآنی فرهنگ در نیز رشد و) ۵١١ص ،١ج ق،١۴١٧ طباطبایی،( است رشد از باالتری درجه آیه
  ؛)١٣٧۶ اصفهانی، راغب( است رفته کار به هدایت معنای
گاه هدف از احکام را طهارت و پاکیزگی انسان و اتمام نعمت خـدا  همچنین قرآن :طهارت. ۴

ريدُ ما «کند:  بر انسان بیان می لَ اهللاُ لِ  يُ عَ لَ  يَجْ مْ عَ جٍ وَ لكِنْ  يْكُ رَ نْ حَ ريدُ مِ مْ لِ  يُ كُ رَ لَـ يُتِمَّ وَ لِ  يُطَهِّ تَـهُ عَ مَ مْ نِعْ  يْكُ
ونَ  رُ كُ مْ تَشْ لَّكُ بَ اهللاُ لِ  يُريـدُ إِنَّـام «) و نیز: ۶(مائده،  5»لَعَ هِ ـلَ الْبَ  يُـذْ سَ أَهْ جْ مُ الـرِّ ـنْكُ مْ وَ  يْـتِ عَ كُ ـرَ  يُطَهِّ

ا ). منظور از طهارت تنها طهارت ظـاهری نیسـت؛ بلکـه طهـارت بـاطنی و ٣٣(احزاب،  6»تَطْهريً
                                                           

کـنم؛ البتـه در صـورتی  و دعوت دعاکنندگان را اجابت می کمیبدانند که من نزد  رندیگ . و چون بندگان من از تو سراغ مرا می١
  ).زانیالم(ترجمه  ابندیرشد  دیآورند تا شا مانیبه من ا دیدعوت مرا اجابت نموده و با زیکه آنان ن دیکه مرا بخوانند پس با

م یـا دهیبی شنیآن عجما قر «اند:  اند، سپس گفته ه جمعی از جّن به سخنانم گوش فرا دادهک. بگو: به من وحی شده است ٢
  ».م!یده پروردگارمان قرار نمی یکسی را شر کم و هرگز یا مان آوردهیند، پس ما به آن اک ت مییه به راه راست هداک
  راهنمای کسانی است که تقوای فطری خود را دارند. ستینقطه ابهامی ن چیکتاب که در آن ه نیا ؛−میم−الم−. الف٣
ه (ان هرگاه و. 4 (راهـی)  بـه مـرا پروردگـارم اسـت دیـام: بگـو و آر ادیـ به را خود پروردگار کردی فراموش) را گفتن شاءاللَّ

  ).ینیمشک یعل(ترجمه  دینما تیهدا صواب و رشد به نیا از تر کینزد 
 د؛یـخواهد شما را پاک سازد و نعمـتش را بـر شـما تمـام نما کند؛ بلکه می جادیخواهد مشکلی برای شما ا . خداوند نمی5

  ! دیشکر او را به جا آور  دیشا
  .سازد پاک را شما کامًال  و کند دور تیب اهل شما از را گناه و دییخواهد پل . خداوند فقط می6
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) و منظور از غایـت برخـی احکـام غایـت ۵۵، ص٣ق، ج١۴١٧معنوی نیز مراد است (طباطبایی، 
  )؛۵٨ت (همان، صدین و تربیت دینی اس

نَّ «: داند نمی خدا عبادت جز را انس و جن خلقت از هدف گاه قرآن: عبادت. ۵ ِ لَقْتُ اجلْ وَ ما خَ
ونِ  بُدُ نْسَ إِالّ لِيَعْ ِ  از مـراد و یعرفـون را یعبـدون از مـراد مفسـران برخـی البته ؛)۵۶ ذاریات،( 1»وَ اإلْ

 اسـت ایـن ایشان منظور ظاهراً  که) ١١٣ص ،١ج تا، بی برسوی، حقی( اند دانسته معرفت را عبادت
  .نیست معرفت معنای به عبادت وگرنه است عبادت مقدمه یا و عبادت مصادیق از یکی معرفت که

دْ إِلَ « :نیز و هَ ْ أَعْ مْ أَ ملَ ن يا يْكُ وا الشَّ  یبَ بُدُ عْ مَ أَنْ ال تَ بـ يْطانَ آدَ وُّ مُ ـدُ ـمْ عَ هُ لَكُ ون نيٌ إِنَّ بُـدُ هـذا  ی* وَ أَنِ اعْ
تَق سْ اطٌ مُ   ).۶١−۶٠ یس،( 2»يمٌ رصِ
 طباطبـایی عالمـه که چنان است؛ عبودیت عبادت هدف یا و است عبودیت عبادت حقیقت

). ٢۵٢ص ،۶ج ق،١۴١٧ طباطبـایی،( اسـت انسـان خلقـت از الهـی غـرض عبودیت فرماید می
 دانـد می تربیـت شـرط را عبودیـت حقیقـت صـادق امام نیـز بصـری عنوان حدیِث  در همچنین

  ؛)٣٢۶ص ،١٣٨۵ طبرسی،(
ـذلِکَ «: کنـد مـی معرفی انسان تقوای را آیات تبیین و بیان از هدف کریم قرآن گاهی: تقوا. ۶ كَ

تَّقُـونَ  مْ يَ هُ لَّ ُ اهللاُ آياتِهِ لِلنّاسِ لَعَ بَنيِّ  روزه نظیر احکام برخی به تکلیف از هدف گاه نیز ؛)١٨٧ بقره،( 3»يُ
تَّقُونَ «: کند می بیان تقوا را مْ تَ لَّكُ مْ لَعَ بْلِكُ نْ قَ ىلَ الَّذينَ مِ تِبَ عَ يامُ كَام كُ مُ الصِّ يْكُ لَ تِبَ عَ ). ١٨٣ بقره،( 4»كُ

 طباطبـایی،( دارد مـی معطـوف خـدا از را انسـان توجـه کـه اسـت مشـتهیاتی از پرهیز تقوا از مراد
  ؛)٨ص ،٢ج ق،١۴١٧
 پاکیزه زندگی یا طیبه حیات را انسان توسط نیک اعمال انجام از هدف قرآن گاه :طیبه حیات. ٧
رٍ أَوْ أُنْثى«: داند می كَ نْ ذَ ا مِ لَ صاحلًِ مِ نْ عَ يِّبَةً   مَ ياةً طَ يِيَنَّهُ حَ نُحْ لَ نٌ فَ مِ ؤْ وَ مُ   ).٩٧ نحل،( 5»وَ هُ

 دنیاسـت همـین در الهـی قـدر بـه رضـایت و قناعت مفسران برخی نظر به طیبه حیات از مراد
: ک.ر( اسـت آخـرت عـالم دیگـر برخـی نظر به و) ١۵۴ص ،٣ج ق،١۴١۵ کاشانی، فیض: ک.ر(

 قرشـی،: ک.ر( اسـت آخـرت هـم و دنیا هم برخی نظری به نیز و) ۵۵١ص ،۴ج ق،١۴٢۴ مغنیه،
   ؛)٢۴٣ص ،۵ج ،١٣٧۵

                                                           
  )!شوند کینزد  من به و ابندی تکامل راه نیا از(و  کنند عبادتم نکهیا برای جز دمیافر ی. من جّن و انس را ن١
 مـرا نکـهیا و!؛ اسـت؟ آشـکاری دشـمن شـما بـرای او کـه د،ینپرست را طانیش که آدم فرزندان ای نکردم عهد شما با ای. آ٢

  !است؟ نیا میمستق راه که دیبپرست
  !گردند زکاریپره که باشد سازد، می روشن مردم، برای را خود اتیآ نیچن نی. ا٣
 تـا شـد؛ نوشـته بودنـد شـما از قبـل که کسانی بر که گونه همان شده، نوشته شما بر روزه! دیا آورده مانی. ای افرادی که ا4

  .دیشو  زکاریپره
 م؛یـدار  می زنده پاک اتییح به را او است، مؤمن که حالی در زن، ای باشد مرد خواه دهد، انجام ای ستهی. هر کس کار شا5

  .داد میخواه دادند، می انجام که اعمالی نیبهتر  به را آنها پاداش و
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کند که گویا هدف تربیت  ای مطرح می گونه گاه قرآن کریم قرب الی الله را به: الله الی قرب. ٨
مْ بِالَّت«سوره: است؛ از جمله در  كُ الدُ مْ وَ ال أَوْ والُكُ لْفـى یوَ ما أَمْ نا زُ نْدَ مْ عِ بُكُ رِّ قَ ـلَ   تُ مِ ـنَ وَ عَ ـنْ آمَ إِالّ مَ

مْ فِ  لُوا وَ هُ مِ عْفِ بِام عَ زاءُ الضِّ مْ جَ أُولئِکَ لَـهُ ا فَ نُونَ  یصاحلًِ فاتِ آمِ رُ )؛ یعنی آنچه موجب ٣٧(سبأ، » الْغُ
صالح، مال و اوالد. پس باید از طریق ایمان و عمل به دنبـال قـرب تقرب است ایمان است و عمل 

ابِقُونَ * «فرماید:  الی الله باشید و این یعنی قرب الی الله هدف تربیت است. نیز می ابِقُونَ السّ وَ السّ
بُونَ  رَّ ُقَ شید، باید ) و این یعنی اگر به دنبال قرب الی الله هستید که باید با١١−١٠(واقعه، » أُولئِکَ املـْ

  )؛١٩خوانیم که سجده کن و نزدیک شو (علق،  از دیگران سبقت بگیرید. همچنین در سوره علق می
بّـ« است؛ تربیت راه این گوید می طرفی از پروردگار عبادت مورد در کریم قرآن :یقین. ٩  یإِنَّ اهللاَ رَ

تَق سْ اطٌ مُ وهُ هذا رصِ بُدُ اعْ مْ فَ بُّكُ  تـا دهید انجام را عبادت گوید می دیگر سوی از و) ۵١ عمران، آل( »يمٌ وَ رَ
تّى «: برسید یقین به بَّکَ حَ بُدْ رَ أْتِيَکَ وَ اعْ  مـرگ را یقـین از مـراد مفسـران گرچـه). ٩٩ حجر،( »يَقنيُ الْ  يَ
 قـرآن آنچه به نسبت یقین به و شود می باز انسان برزخی چشم که است موقعی نیز مرگ ولی دانند، می

  است؛ کار پایان نیز غایت و است دنیوی زندگی پایان مرگ این بر افزون. رسد می است، فرموده
 و کلـی طور به را خدا از اطاعت و عبادت و صالح اعمال و ایمان از هدف قرآن گاه نیز: رضوان. ١٠
ن«: داند می الله رضوان را کارها این همه نتیجه مِ ؤْ مُ دَ اهللاُ الـْ عَ ْر نيَ وَ نّاتٍ جتَ ناتِ جَ مِ ؤْ مُ ارُ  یوَ الـْ َهنْ ا األْ تِهَ ْ نْ حتَ مِ
ساكِنَ طَ  يهاف ينَ خالِد زُ الْعَظ یف يِّبَةً وَ مَ وْ وَ الْفَ ُ ذلِکَ هُ نَ اهللاِ أَكْربَ وانٌ مِ ضْ نٍ وَ رِ دْ نّاتِ عَ   ). ٧٢ توبه،( 1»يمُ جَ

 هـم کـه اسـت یافتـه اختصـاص رضـایتی به قرآن در و است فراوان رضایت الله رضوان از مراد
 گـاه بنـابراین، ؛)رضی ذیل ،١٣٧۶ اصفهانی، راغب( انسان از خدا هم و باشد راضی خدا از انسان

 و اسـت راضـی آنها از خدا که است کسانی جایگاه منظور که شود می تعبیر رضوان بهشت به آن از
  .هستند راضی خدا از نیز آنها
نْ «: نیز و نَ النّاسِ مَ یوَ مِ وفٌ بِالْعِبـادِ  يَرشْ ءُ ضاتِ اهللاِ وَ اهللاُ رَ رْ تِغاءَ مَ هُ ابْ سَ  نیـز). ٢٠٧ بقـره،( 2»نَفْ

لَ « تَبْناها عَ مْ ما كَ وانِ اهللاِ يْهِ ضْ تِغاءَ رِ   ).٢٧ حدید،( 3»إِالَّ ابْ
 تربیتـی هـدف گویـای توانـد مـی که کند می بیان سبکی به که هست قرآن در هم دیگری موارد
 تفکـر ،)٢۵ حدیـد،( قسـط اقامه ،)١۴ اعلی،( رستگاری و فالح و) ٧١ احزاب،( فوز مانند باشد،

 صـورت به یا و خصوص به را آن تربیتی متخصصان که مواردی اما. آن نظایر و) ٢۶۶ و ٢١٩ بقره،(
                                                           

 آن در جاودانـه اسـت؛ جـاری درختانش ریز  از نهرها که داده وعده بهشت از ییها باغ مان،ی. خداوند به مردان و زنان با ا١
 همه(از  خدا، رضای) و(خشنودی  و)؛ ساخته آنها بی(نص جاودان های بهشت در ای زهیپاک های مسکن و ماند؛ خواهند

  . است نیهم بزرگ، روزییپ و است؛ برتر) نهایا
)، جان خود غمبریگاه پیبه هنگام خفتن در جا» تیلة المبیل«در  علیار، همچون کمان و فدای. بعضی از مردم (با ا٢

  فروشند؛ و خداوند نسبت به بندگان مهربان است.  را به خاطر خشنودی خدا می
  ).یا قمشه یاله(ترجمه   میننوشت) لی. ما بر آنها جز آنکه رضا و خشنودی خدا را طلبند (در کتاب انج٣
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 طیبـه، حیـات قـرب،: از اسـت عبارت اند کرده بیان اسالمی تربیت غایی هدف عنوان به مجموعی
 بررسـی بایـد غـایی هدف مالک و ویژگی ترین اصلی به توجه با اما. تقوا و رشد و هدایت رضوان،

 یـا و روایـی قرآنـی، ادله و باشد اسالمی تربیت غایی هدف تواند می موارد این از یک کدام که کرد
  .پردازیم می مطلب این بررسی به ادامه در کنند؟ می همراهی آن با عقلی

   چیست؟ غایی هدف و غایت مالک که کرد بررسی باید ابتدا
  
  غایی هدف معیار و مالک

 و اسـت کـار نهایـت و پایـان کردیم، غایت از که تعریفی به توجه با غایی، هدف است مسلم آنچه
 ایـن تنها اما نیست؛ بیشتر یکی نیز آغاز که چنان باشد؛ تواند نمی بیشتر نقطه یک کار نهایت و پایان
 آن راستای در و شود متنهی آن به باید همه نیز اهداف دیگر بودن، یکی بر افزون نیست؛ کافی معیار
 از یـک هـر مـورد در که معنا این به نباشد؛ کار در دیگری هدف آن از بعد باید همچنین. گیرد قرار

 گفتـه پاسخ در و خواهید می چه برای را هدف این که شود مطرح سؤال این تواند می واسطی اهدف
 ای پلـه و وسـیله خـود واسـطی اهـداف از یـک هر یعنی باالتر؛ هدفی به یافتن دست برای شود می
 ایـن کـه سـؤال ایـن دیگـر غـایی هدف مورد در اما خود؛ از باالتر هدف به دستیابی برای شوند می

 پاسخ ویا داشت نخواهیم پاسخی بشود مطرح هم اگر و نیست مطرح خواهی می چه برای را هدف
 ،١٣٩٠ دیگـران، و یـزدی مصـباح: ک.ر( خـواهیم مـی خـودش بـرای را هـدف ایـن که است این
 بـر افزون و باشد داشته نیز اهداف دیگر با طولی ارتباط باید غایی هدف همچنین). ١٩٧−١٩۵ص
 بـاقری،( باشـد همـراه آنهـا با و داشته حضور اهداف سایر در نیز آن از ای رگه آنها بر انداختن سایه

. ١: دارد وجـود مـالک و معیار چهار کم دست غایی هدف مورد در بنابراین ؛)۶٠−۵۴ص ،١٣٧۴
 دیگـر چیـزی بـرای را آن. ٣ اسـت؛ نیـاز آن بـه دسـتیابی برای اهداف دیگر. ٢ نیست؛ بیشتر یکی
 اهـداف در بایـد غـایی هـدف از ای رگـه. ۴ است؛ نهایی مطلوب دیگر عبارت به یا و خواهیم نمی

 معیـار چهـار ایـن بـه توجه با مقاله این در بنابراین، بیندازد؛ سایه آنها بر و باشد موجود نیز واسطی
 وجود زیادی موارد اینکه به توجه با اما چیست؛ اسالمی تربیت نهایی هدف که کرد خواهیم بررسی
 روایـات و قـرآن کـه دید باید باشد داشته را ویژگی چهار این البدل علی صورت به توانند می که دارد
کید غایی هدف عنوان به چیزی چه بر بیشتر   .دارند تصریح و تأ
 تیـترب ییغـا هـدف یتعـال الله رضـوان ات،یـروا و اتیـآ فراوان دیتأک به توجه با رسد یم نظر به
 چـرا نکـهیا امـا شوند؛ مطرح اسالم تیترب ییعنوان هدف غا به توانند ینم موارد گرید و است یاسالم

که به  یاهداف انیگفت از م دیمطرح شوند با یاسالم تیترب ییعنوان هدف غا به توانند ینم موارد گرید
  .  نیقیقرب و  به،یط اتیبه رشد، طهارت، تقوا، ح تیهدا ت،یاجمال مطرح شد عبارت بودند از: هدا



      ٧٣  اسالمی دیدگاه از تربیت غایت

 

 که یاتیآ خود که گفت دیبا طهارت و رشد به تیهدا ت،یهدا مانند موارد، نیا از یاریدر مورد بس
 هـدف نهـایکننـد کـه ا یمـ انیـب یا گونـه به گرید اتیآ یبرخ ایکنند و  یعنوان هدف مطرح م به را نهایا

 و هسـتند یکـی واقـع در که رشد به تیهدا و تیهدا رایز است؛ یگرید به افتنی دست یبرا و یواسط
 ،ییطباطبـا(ر.ک:  مقصد به رساندن یگرید و راه دادن نشان یکی: است نوع دو تیهدا که گفت دیبا

 نیهمـ بـه تیهـدا تیهدا از مقصود قرآن در غالباً  که اول یمعنا به تیهدا). ٢٧٢ص، ١جق، ١۴١٧
يمَ « م؛یخوان یحمد م ۀکه در سور چنان معناست؛ تَقِ ُسْ اطَ املـْ َ نَا الرصِّ دِ توانـد هـدف  ی) نمـ۶(فاتحه، » اهْ

 بـه راه و میمستق راه به است دیکند که خود مق یم مطرح را میمستق راه به تیهدا اوًال، رایباشد؛ ز ییغا
 تیـترب همـان یمعنـا بـه زین دوم یمعنا به تیشود و هدا یم گفته مقصد به دنیرس از شیپ آخر تا اول
 تیهدا مقصد مییبگو اگر و ستیچ مقصد آن که است نیا در ما سخن و است مقصد خود ای و است
مفسـران  یکـه برخـ چنان و است مقصد مقصد ای و است تیترب مقصد مییبگو که است چنان است؛
 یمفعـول دو تیهـدا رایـز د؛یرسـ آن بـه دیکند که با یم مطرح را یگرید تیاند در درون خود غا گفته
  ).یهد لیذ، ١٣٧٢ ،یخواهد (ر.ک: قرش یم متعلق و است

عنـوان هـدف  که طهارت را بـه یا هیآ همان رایباشد؛ ز ییتواند هدف غا ینم زین طهارت نیهمچن
مْ يُ لِ  دُ يريُ وَ لكِنْ « م؛یخواه یم یشکرگذار یبرا را طهارت دیگو یکند در ادامه م یمطرح م كُ رَ  تِمَّ يُـلِ  وَ  طَهِّ

تَهُ  لَ  نِعْمَ مْ يْ عَ مْ  كُ لَّكُ ونَ  لَعَ رُ كُ  را ییغـا هـدف مالکـات از یکـیکـم  ). پس طهارت دسـت۶(مائده، » تَشْ
 بـود؛ نخواهـد ییغا هدف است گرید زیچ به دنیرس یبرا یابزار خود که یزیچ رایز داشت؛ نخواهد
  .گرید یزیچ به دنیرس یبرا یا لهیوس نه باشد، مقصود نفسه یف که است یزیچ ییغا هدف بلکه

فرماید که عبـادت راه و صـراط  عبادت نیز مانند هدایت است و قرآن کریم خود به صراحت می
تَقيمٌ «مستقیم است به سوی هدف؛  سْ اطٌ مُ ونی هذا رصِ بُدُ هـدف توانـد  ) و راه نمی۶١(یس، » وَ أَنِ اعْ

طور قطع عبادت هدف غایی تربیت الهی نیست؛ زیـرا هـدف  توان گفت که به نهایی باشد. پس می
رو، برخـی از  تواند راهی برای هـدف دیگـری باشـد. از ایـن غایی خود باالترین هدف است و نمی

). همچنین عبادت دو ۵٩، ص١٣٧۵اند مراد از عبادت عبودیت است (ر.ک: باقری،  محققان گفته
شـود کـه در آن قصـد قربـت شـرط  . عبادت به معنای خاص که به هر عملی گفته مـی١دارد: معنا 

تواند صرفًا  است، مانند نماز، روزه، حج و نظایر آنکه محدود به مواردی خاص است و مراد آیه نمی
شود که به قصد قربت یا برای  . عبادت به معنای عام به هر عملی گفته می٢این موارد خاص باشد؛ 

ای خدا انجام شود ولو قصد قربت در آن شرط نباشد، مانند غذا خوردن، خوابیدن، کار کردن و رض
تواند همه اعمال انسانی را دربر بگیرد، مگر اعمالی که  نظایر آنکه برای رضای خدا انجام شود و می

خـدا  خداوند از آنها نهی کرده است؛ یعنی هر عمل مشروع، حتی اگر مباح باشد، اگر برای رضای
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توان گفت مـراد  )؛ پس می۶٠۵، ص١ق، ج١۴١۶انجام شود عبادت است (ر.ک: مکارم شیرازی، 
)؛ اوًال، عبادت به ۵۶فرماید: جن و انس را خلق نکردم مگر برای عبادت (ذاریات،  از اینکه خدا می

ه معنای عام است؛ یعنی هر عملی را برای رضای خدا انجام دادن؛ ثانیـًا، بـر فـرض کـه عبـادت بـ
کـه عالمـه طباطبـایی نیـز  معنای خاص باشد این عبادت غرض واسـطی اسـت نـه نهـایی؛ چنـان

فرماید: غرض نهایی عبادت معرفت یا رحمت الهی است و یا غـرض نهـایی از خلقـت همـان  می
حقیقت عبادت است، یعنی این است که بنده از خود و از هر چیز دیگر بریده، به یاد پروردگار خود 

). پس عبادت به معنای خاص یـا عـام بـه ٣٨٨−٣٨۶، ص١٨ق، ج١۴١٧طباطبایی،باشد (ر.ک: 
شود و غرض نهایی قرب یا رضایت است و مسـلم اسـت کـه  غرض قرب یا رضایت خدا انجام می

که  عبادت به قصد رضا برتر و باالتر از عبادت به قصد قرب است، گرچه هر دو پذیرفته است؛ چنان
جهنم نیز پذیرفته است؛ اما قصد رضای الهـی از همـه برتـر اسـت  عبادت به قصد بهشت و فرار از

چون حتی در قرب، مسئله نفس و منیت در کار است؛ ولی در رضایت الهی خواست و رضای خدا 
  در کار است و این حتی از قرب برتر است.

در اول ای است برای توجه به رب و حتی  تواند هدف غایی باشد؛ زیرا آن نیز وسیله تقوا نیز نمی
تَّقـنيَ «سوره بقره شرط هدایت و تربیت قرآن دانسته شده است؛   لِلْمُ ـدً يْبَ فيهِ هُ » ذلِکَ الْكِتابُ ال رَ

ـمْ «). افزون بر این در مـواردی قـرآن تصـریح بـه واسـطی بـودن آن دارد؛ ٢(بقره،  لَّكُ ـوا اهللاَ لَعَ قُ وَ اتَّ
ونَ  لِحُ فْ وا اهللاَ«) و نیز: ١٨٩(بقره، » تُ قُ اتَّ ونَ  فَ رُ كُ مْ تَشْ لَّكُ   ).١٢٣عمران،  (آل» لَعَ
 است؛ ایمان شرط آن نظایر و قیامت خدا، به یقین اوًال، زیرا باشد؛ غایی هدف تواند نمی هم یقین

 را آن بتوان که نیست مطرح سبکی به نیز و) ۴٧ مدثر، ؛٩٩ حجر،( نیست مطرح زیادی آیات در ثانیًا،
 آن آمـد، خواهـد که چنان روایات، در ثالثًا، دانند؛ می مرگ را آن از مراد مفسران و دانست تربیت غایت

  .  باشد اسالمی تربیت غایی هدف تواند نمی یقین بنابراین، دانند؛ می رضا مرحله از پیش را
ـرٍ أَوْ أُنْثـى«حیات طیبه نیز تنها در یک آیه مطرح است:  كَ ـنْ ذَ ا مِ ـلَ صـاحلًِ مِ ـنْ عَ نٌ   مَ مِ ـؤْ ـوَ مُ وَ هُ

يِّبَةً  ياةً طَ يِيَنَّهُ حَ نُحْ لَ ) و مفسران نیز در مورد اینکه مراد از حیات طیبه عـالم دنیاسـت یـا ٩٧(نحل، » فَ
توان بین حیات طیبه و دیگر اهداف رابطه طولی  آخرت و یا هر دو اختالف دارند. افزون بر این، نمی

از حیـات طیبـه را ترسـیم کـرد. ای  طوری که در هر یک از اهداف واسطی رشته و رگه ترسیم کرد به
ای که در دو آیه دیگر از قرآن مطـرح اسـت،  رسد که حیات طیبه با مساکن طیبه همچنین به نظر می

دانند کـه در  کنند آن را در جنات عدن می ای که مساکن طیبه را مطرح می در ارتباط باشد و آن دو آیه
الله را  الله قـرار داده اسـت وسـپس رضـوان رضـوانسوره توبه آن را در مرحله دوم و پیش از  ٧٢آیه 

عنـوان هـدف  توانـد بـه تر و باالتر از آن دو مرحله دانسته است؛ بنابراین، حیات طیبه نیز نمـی بزرگ
  غایی تربیت اسالمی مطرح باشد.



      ٧۵  اسالمی دیدگاه از تربیت غایت

 

اند که هدف غایی تربیت اسالمی است، اما با توجه به اینکه  اما قرب الی الله گرچه برخی گفته
ای نیست که آن  گونه ) و آن هم به٣٧؛ سبأ، ٨؛ مطففین، ١١تنها در چند آیه مطرح است (واقعه،  اوالً 
راه گذشـته باشـیم و در  عنوان غایت مطرح کرده باشد؛ ثانیًا، قرب وقتی صادق است که از نیمـه را به

راه  از نیمـه راه بعد صادق است تا قرب؛ بنابراین، ارتباط طولی قـرب در اهـداف، پـیش کمتر از نیمه
دهـد و نیـز شـامل  کـم بـه دسـت متربـی نمـی قطع خواهد بود؛ ثالثًا، مالکی برای فهم قرب دست

درجات متعددی است که معلوم نیست کدام درجه از قرب هدف غایی است؛ افزون بر این قرب به 
د مقـام خدا وقتی است که رسیدن به خدا نیز معنا داشته باشد و اگر رسیدن به خدا مطرح باشد خـو

توان گفت که قرب الی الله هدف غایی است. نهایت  وصل غایت خواهد بود نه قرب؛ بنابراین، نمی
گوید قرب و رضوان دو واژه و حاکی از یـک مفهـوم هسـتند و هـر دو یـک  که باقری می اینکه چنان

و سـبک  کنند؛ اما با توجه به اینکه رضوان در آیات بیشتری از قرآن مطرح اسـت هدف را مطرح می
توان رضـوان  کند می عنوان غایت و باالترین درجه مطرح می ای است که آن را به گونه بیان قرآن نیز به

ای  تـرین آیـات و ادلـه رو، در اینجا به مهم عنوان هدف غایی تربیت اسالمی مطرح کرد؛ از این را به
 کنند. عنوان هدف غایی تربیت مطرح می خواهیم پرداخت که رضوان را به

  
  غایت هستی

ضَ وَ مـا «است:  دهیافرین هودهیرا عبث و ب یخداوند هست م،ینظر قرآن کر از َرْ امءَ وَ األْ نَا السَّ قْ لَ وَ ما خَ
اميْ بَ  ب نَهُ )، ١۶ اء،یـ(انب »میدیـافرین یبـاز یآنهاست از رو انیو آنچه را در م نیما آسمان و زم ؛نيَ العِ

وَ الَّذ« داند؛ یم آن از انسان یمند را بهره یبلکه هدف از خلقت هست ـمْ مـا فـِ یهُ لَـقَ لَكُ ضِ  یخَ َرْ األْ
ايمجَ  مَّ  عً تَو ثُ امءِ  إِىلَ   اسْ نَّ  السَّ اهُ وّ بْعَ  فَسَ امواتٍ  سَ وَ  وَ  سَ لِّ  هُ ل ءٍ  یْ شَ  بِكُ  قـرآن نیهمچن 1).٢٩(بقره،  »مٌ يعَ

نَّ وَ : «داند یم خدا عبادت گاه را انسان خلقت از هدف ِ لَقْتُ اجلْ نْسَ إِالّ لِ  وَ ما خَ ونِ يَ اْإلِ بُدُ من جن و  ؛عْ
» شـوند) کیـو بـه مـن نزد ابنـدیراه تکامـل  نیـعبادتم کنند (و از ا نکهیا یجز برا دمیافریانس را ن

شده است:  انیب نیخدا در زم ینیهدف از خلقت انسان جانش گرید اتیآ ی). در برخ۵۶ ات،ی(ذار
ةِ إِنّ « الئِكَ بُّکَ لِلْمَ لٌ فِ  یوَ إِذْ قالَ رَ ل یجاعِ ضِ خَ َرْ ةً ياألْ  از ریـغ هـم خداوند ن،ی). بنابرا٣٠(بقره،  ...» فَ

 یبرخـ که کرد خلق یمختلف اهداف یبرا را انسان هم و دیآفر آنها از انسان یریگ بهره یبرا را انسان
 اهـداف یدارا هـم انسـان نشیآفـر پـس بـود؛ خواهنـد گـرید یبرخ یبرا یا نهیزم و مقدمه آنها از

  .ییاهداف غا یاست و هم دارا یا واسطه
                                                           

ذ اللهُ «: دیفرما یم زی. و ن١ ماواِت  َخَلَق  یالَّ ْرَض  َو  السَّ
َ
ْنَزَل  َو  اْأل

َ
ماءِ  ِمَن  أ ْخَرَج  ماءً  السَّ

َ
َمراِت  ِمَن  ِبهِ  َفأ َر  َو  َلُکْم  ِرْزًقا الثَّ  َلُکُم  َسخَّ

ْمِرِه  اْلَبْحرِ  یفِ  َی ِلَتْجرِ  اْلُفْلَک 
َ
َر  َو  ِبأ ْنهاَر  َلُکُم  َسخَّ

َ
َر  َو « زین و) ٣٢ م،ی(ابراه »اْأل ـْمَس  َلُکـُم  َسخَّ َر  َو  ِن یْ داِئَبـ اْلَقَمـَر  َو  الشَّ  َسـخَّ

هاَر  َو  َل یْ اللَّ  َلُکُم    ).٣٣ م،ی(ابراه »النَّ



                        ١٣٩٩بهار  /٣١ش /١۵س/ تربیت اسالمی   ٧۶

 

 خـود مسـّخر را آنهـا تـا دیبخشـ یبرتر گرید یبرخ بر را یبرخ ها انسان انیم در گرید ییسو از
نا وَ « ببرند؛ بهره آنها از و سازند عْ فَ مْ  رَ هُ قَ  بَعْضَ وْ جاتٍ  بَعْضٍ  فَ رَ ذَ يَ لِ  دَ مْ  تَّخِ هُ ا بَعْضُ رِ  بَعْضً خْ َـتُ  وَ  اي سُ محْ  رَ

بِّکَ  ٌ خَ  رَ ّا ريْ ْ  ممِ عُونَ جيَ  دهیـبرگز را آنهـا و داد یبرتـر گـرانید بر را امبرانیپ که )؛ چنان٣٢(زخرف،  1»مَ
طَفى« داد؛ قرار خود ا وَ آلَ إِبْراه  إِنَّ اهللاَ اصْ مَ وَ نُوحً رانَ  آلَ  وَ  مَ يآدَ مْ ـىلَ  عِ  و) ٣٣ عمـران، (آل »نيَ الْعـاملَ  عَ
ىل«: فرمود و داد قرار گرید یبرخ از برتر را امبرانیپ از یبرخ یحت مْ عَ هُ نا بَعْضَ لْ لُ فَضَّ سُ بَعْضٍ   تِلْکَ الرُّ

جاتٍ وَ آتَ  رَ مْ دَ هُ عَ بَعْضَ فَ مَ اهللاُ وَ رَ لَّ نْ كَ مْ مَ نْهُ ىيع نايْ مِ رْ  ابْنَ  سَ ـأَ  وَ  نـاتِ يِّ الْبَ  مَ يَ مَ ناهُ يَّ وحِ  دْ رُ سِ  بـِ  2»... الْقُـدُ
ْفـَالک َخَلْقـُت  َلَما  َلْوَالَک فرمود:  اکرم امبریدر مورد پ یقدس یثیدر حد زی). ن٢۵٣(بقره، 

َ
 اگـر ؛اْأل

 مـورد در زیـن و) ٢١٧ص، ١ج، ١٣٧٩ شهرآشـوب، (ابـن  دمیـآفر ینمـ را افـالک نبـود تو خاطر به
  کـردم ینمـ خلـق نبـود یعلـ و تـو خاطر به اگر ؛یَخْلقِ   َخَلْقُت  َما َلْوَالُهَمافرمود:  یو عل امبریپ

نْ   َخَلْقُت  َما  َفَلْوَالُکْم ) و در مورد ائمه فرمود: ٣۵١ق، ص١۴٠٣ ه،یبابو (ابن ةَ  َال  َو  اآلِخَرةَ  َال  َو  ایَ الدُّ  َال  َو  اْلَجنَّ
ار  ،یراز(خـزاز  کـردم ینمـ خلـق را جهـنم و بهشـت و آخـرت و ایـدن نبـود، شما خاطر به اگر ؛النَّ

 یبـرا زیـن انسان خلقت و است انسان یبرا عالم خلقت گفت توان یم ن،یبنابرا)؛ ٧٢صق، ١۴٠١
دارند که خدا آنهـا را  ییها یژگیو چه خدا دهیبرگز یها انسان دید دیبا اما است؛ دهیبرگز یها انسان
 4،یبنـدگ 3صـداقت،: از اسـت عبارت خدا دهیبرگز یها انسان یها یژگیو از یبرخ. است دهیبرگز

است؛ اما  یاز آنها راض زیو خدا ن 7اند یآنها از خدا راض نکهیا تیو در نها 6یفةاللهیو خل 5عصمت
  .میپرداز یآن م یاست؟ در ادامه به بررس نیو باالتر نیو برتر یینها کیکدام  نهایا انیاز م

  
  یاسالم تیترب ییغا هدف الله رضوان

 یاسـالم تیـترب یبرا ییغا هدف نیتر مناسب مطرح اهداف انیالله از مرضوان که رسد یم نظر به
 آن از بـاالتر و کنـد کسب را آن تواند یاست که انسان م یا درجه و یژگیو نیباالتر و نیبرتر و است
 و) یرضـ لیـذ، ١٣٨۵(راغـب،  است ینیطرف و خدا ادیز تیرضا یمعنا به رضوان. ستین یزیچ

                                                           
 آنچـه تمـام از پروردگـارت رحمت و) ندینما تعاون هم با(و  کرده مسخر را گریکدی تا می. و بعضی را بر بعضی برتری داد ١

 .است بهتر کنند، می آوری جمع
 برتـر درجـاتی را بعضـی و گفت؛ می سخن او با خدا آنها، از برخی م؛یداد  برتری گریبعضی د . بعضی از آن رسوالن را بر ٢

 ... . مینمود  دییتأ »القدس روح« با را او و م؛یداد  روشن های نشانه م،یمر  بن یسیع به و داد؛
  ).۵۶ م،ی(مر  »ایًّ َنبِ  ًقایِصدِّ  کاَن  ِإنَّهُ  َس یِإْدر  اْلِکتاِب  یفِ  اْذُکْر  َو «)؛ ۴١ م،ی(مر  »ایًّ َنبِ  ًقایِصدِّ  کاَن  ِإنَّهُ  َم یاْلِکتاِب ِإْبراه یَو اْذُکْر فِ . «٣
ذ. «4 ْوَرْثَنا اْلِکتاَب الَّ

َ
  ).٣٢(فاطر، ...»  ِعباِدنا ِمْن  نایْ اْصَطفَ  َن یأ

ما . «5 ْجَس  َعْنُکُم  ْذِهَب یُ لِ  اللهُ  ُد یر یُ ِإنَّ ْهَل  الرِّ
َ
َرُکْم یُ  َو  ِت یْ اْلبَ  أ   ).٣٣(احزاب،  »ًرایَتْطه َطهِّ

ْرِض  یفِ  َفةً یَخل َجَعْلناَک  ِإّنا داُووُد  ای. «6
َ
  ).٢۶(ص، ...»  اْأل

وَن یُ  اآلِخرِ  ْوِم یَ الْ  َو  ِباللهِ  ْؤِمُنوَن یُ ال َتِجُد َقْوًما . «٧ ْو  آباَءُهْم  کاُنوا َلْو  َو  َرُسوَلهُ  َو  اللهَ  َحادَّ  َمْن  وادُّ
َ
ْبناَءُهْم  أ

َ
ْو  أ

َ
ْو  ِإْخواَنُهْم  أ

َ
 َرَتُهْم یَعش أ

ولِئَک 
ُ
  َو  ماَن یاْإل  ُقُلوِبِهُم  یف َکَتَب  أ

َ
ْنهاُر  َتْحِتَها ِمْن  یَتْجر َجّناٍت  ْدِخُلُهْم یُ  َو  ِمْنهُ  ِبُروٍح  َدُهْم یَّ أ

َ
 َعْنُهْم  اللهُ  َی َرِض  هایف َن یخاِلد اْأل

ولِئَک  َعْنهُ  َرُضوا َو 
ُ
ال اللهِ  ِحْزُب  أ

َ
 از دییـتأ روح یدارا اءیـانب نکهی). با توجه به ا٢٢(مجادله،  »اْلُمْفِلُحوَن  ُهُم  اللهِ  ِحْزَب  ِإنَّ  أ

  .است یراض آنها از زین خدا و هستند یراض خدا از آنها و هستند اءیانب هیآ نیا در مؤمنان از منظور هستند خدا یسو 



      ٧٧  اسالمی دیدگاه از تربیت غایت

 

 اخـالق یعلما را خدا از بنده تیرضا. خداست از بنده تیرضا و بنده از خدا تیرضا آن از منظور
 کـرده مقـدر و اراده او آنچـه و حق از بنده خشنودی: از است عبارت که دانند یم رضا  مقام عرفان و

(ر.ک:  باشـد مـی عـام فـرح حصـول و هسـت زین خلق از خشنودی خشنودی، نیا ۀالزم که است
  :است ریز شرح به مدعا نیا شواهد و ادله). ١۶٢ص، ١٣٨٢ ،ینیخم

 دیگو یم سخن بندگان یبرخ از خدا تیرضا و رضوان از مورد، ٢٢ در قرآن که گفت دیبا ابتدا
هـدف را  زیـن یاریبسـ اتیـدر آ نیهمچن 1.داند یم بندگان یبرخ درجات ای و یبرخ پاداش را آن و

 اتیروا نیافزون بر ا 2خداست. تیاز رضوان و رضا یگریابتغاء وجه الله دانسته است که عبارت د
 آن از یبرخ یبررس به نجایا در که است تیترب تیالله غاهستند که رضوان نیا یایگو زین یمتعدد

  :میپرداز یم یاسالم عرفان و اخالق دگاهید از زین و اتیروا و اتیآ
  
  قرآن  اتیالله در آ ) رضوانالف

مُ يَ قالَ اهللاُ هذا «: داند یم میالله را فوز عظرضوان می. قرآن کر١ عُ يَ  وْ ادِق نْفَ اتٌ  نيَ الصّ نـّ ــُمْ جَ مْ هلَ هُ قُ ـدْ صِ
ْر ارُ خالِد یجتَ َهنْ ا األْ تِهَ ْ نْ حتَ ا هايف نَ يمِ ضِ  أَبَدً مْ  اهللاُ یَ رَ نْهُ ـوا وَ  عَ ضُ هُ  رَ نـْ کَ  عَ زُ  ذلـِ ـوْ (مائـده،  3»مُ يالْعَظـ الْفَ
ر: «زی)؛ و ن١١٩ هاجِ نَ الْـمُ لُونَ مِ َوَّ ابِقُونَ األْ َنْصارِ  وَ  نَ يوَ السّ بَ  نَ يالَّذ وَ  األْ مْ اتَّ سانٍ  عُوهُ ضِ  بِإِحْ مْ  اهللاُ یَ رَ نْهُ  عَ

وا وَ  ضُ نْهُ  رَ دَّ  وَ  عَ مْ  أَعَ نّاتٍ  لَـهُ ر جَ ْ ا یجتَ تَهَ ْ ارُ  حتَ َهنْ ا هايف نَ يخالِد األْ زُ  ذلِکَ  أَبَدً وْ   ). ١٠٠(توبه،  4»مُ يالْعَظ الْفَ
 مـانیا در نیسـابق)، ١١٩(مائـده،  عـدن بهشت رضوان، چون ینادر کسان و موارد از خداوند

که  ی) و کسان۶۴−۶٢ ونس،ی( الله اءیاول)، ١١(توبه،  خدا راه در باختن جان و جهاد)، ١٠٠(توبه، 
  کرده است؛  میبه فوز عظ ری) تعب٩(غافر،  زندیاز گناه بپره

کـه در بهشـت  یا زهیپـاک یها مسکن و بهشت با سهیمقا در را لله رضوان گرید یا هی. خداوند در آ٢
ن«: داند یم تر بزرگ دهد یعدن به مؤمنان وعده م مِ ُؤْ دَ اهللاُ املـْ عَ ناتِ  وَ  نيَ وَ مِ ؤْ مُ نّاتٍ  الـْ ْر جَ نْ  یجتَ ا مِ تِهَ ْ ارُ  حتَ َهنْ  األْ

ساكِنَ  وَ  هايف نَ يخالِد نّاتِ  یف بَةً يِّ طَ  مَ نٍ  جَ دْ وانٌ  وَ  عَ ضْ نَ  رِ ُ  اهللاِ مِ وَ  ذلِکَ  أَكْربَ زُ  هُ وْ   ).٧٢(توبه،  5»مُ يالْعَظ الْفَ
                                                           

و  ٢٨؛ فتح، ٢٨؛ محمد، ١٠٩و  ١٠٠، ٧١، ٢١؛ توبه، ١١٩و  ١۶، ٢؛ مائده، ١٧۴و  ١۶٢، ١۵ عمران، آل: از عبارتند اتیآ نی. ا١
 . ٨ نه،یو ب ٢٢؛ مجادله، ۵۵و  ۶ م،ی؛ مر ٢٨؛ فجر، ٨؛ حشر، ٢٧و  ٢٠ د،ی؛ حد٢٩

  .٢١−٢٠ ل،یو ل ٢٢؛ رعد، ٢٧١. از جمله؛ بقره، ٢
 نهرها آن]  [درختان ریز  از که است ییها باغ آنان برای بخشد سود شان راستی را انیراستگو  که است روزی نیا«. خدا فرمود: ٣

  .» بزرگ رستگاری است نیا. خشنودند او از] زی[ن آنان و است خشنود آنان از خدا. جاودانند آن در شهیهم. است روان
 از] زیـ[ن آنهـا و خشنود آنها از خداوند کردند روییپ آنها از کیین به که آنها از و انصار و مهاجران از نینخست شگامانی. پ4

 آن در جاودانـه دارد، انیـجر  درختـانش ریـز  از نهرهـا کـه ساخته فراهم آنان برای بهشت از ییها باغ و شدند خشنود او
  .است بزرگی روزییپ نیا و ماند خواهند

 در جاودانـه هسـتند جاری آنها]  [درختان ریز  از نهرها که داده وعده بهشت از ییها باغ مانی. خداوند به مردان و زنان با ا5
 برتـر] نهـایا همه[از  خدا]  خشنودی[و  رضا و]  ساخته آنها بی[نص ها بهشت در ای زهیپاک های مسکن و ماند خواهند آن

  .است نیهم بزرگ روزییپ و است
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 رضـوان نکهیا: دیفرما یم موارد گرید بر اللهرضوان یبرتر و بودن اکبر علت در ییطباطبا عالمه
 هیـآ نیـا دیـفرما یمـ نیهمچنـ. سـتین ما تصور قابل که است آن یبزرگ و یبرتر بر لیدل آمد نکره

 یبهشـت و بـهیط مسـاکن یحت ،یفوز هر قتیحق و مالک خدا تیرضا یعنی دارد؛ حصر بر داللت
 و نعمت نه است نقمت زین بهشت نباشد، خدا تیرضا اگر رایز است؛ یجار نهرها آن در که است
 تیعبود نه است، یحب تیعبود آن و یقیحق تیعبود کند یم دعوت آن به قرآن در خدا که یتیعبود
 رو، نیـا از و اسـت نفـس یارضـا یبـرا ریـاخ عبادت نوع دو رایز جهنم؛ از ترس و بهشت طمع به

  )؛٣٣٩ص، ٩جق، ١۴١٧ ،یی(طباطبا است اکبر و میعظ فوز و یقیحق عبادت یحب عبادت
ـايَّ أَ  ايـ«: اسـت داده باشـد نیالحسـ اباعبدالله که خود یایاول نیبرتر به را درجه نی. قرآن ا٣  تُهَ
سُ  ئِنَّةُ  النَّفْ طْمَ ع الْـمُ جِ بِّکِ راضِ   إِىل ی* ارْ ضِ  ةً يَ رَ رْ ل ةً يَّ مَ ادْخُ باد یف ی* فَ لـ یعِ نَّتـ ی* وَ ادْخُ (فجـر،  1»یجَ
 از یتـیکـه در روا چنـان داننـد؛ یم نیحس امام مورد در را سوره نیا و هیآ نی). مفسران ا٣٠−٢٧
سوره  رایز د؛یواجب و مستحب بخوان یوارد شده است که سوره فجر را در نمازها زین صادق امام
و هم رتبه او در بهشـت  با آن حضرت امتیاست و هر کس آن را قرائت کند در ق نیحس امام

اسـت کـه مظهـر  یکسـ یرضـوان بـرا نیهمچنـ 2).۴٨۴، ص۴ق، ج١۴١٢ ،یخواهد بود (طبرس
اسـت کـه  ینفـس مطمئنـه نفسـ زیـ) و ن٢٨۶، ص٢٠ق، ج١۴١٧ ،ییتامه است (طباطبا تیعبود

 که اماره نفس و کند یکار بد م یو گاه کیکار ن یبکند برخالف نفس لوامه که گاه کیهمواره کار ن
 سـت،ین یعـاد مؤمنان به خطاب ن،یبنابرا)؛ ٢٩١ص، ١ج، ١٣٧١ ،یسی(تفل کند یم بد کار همواره
  است؛ بلندمرتبه مؤمنان به خطاب بلکه
 شـوند، می شدید عذاب گرفتار دسته یک اند دسته سه ها انسان آخرت در فرماید می خداوند. ۴
 حالشـان شـامل خـدا رضـایت و رضوان سوم دسته و گیرند می قرار الهی مغفرت مشمول دوم دسته
د یوَ فِ «: شود می ذابٌ شَ ةِ عَ رَ خِ وانٌ  يدٌ اآلْ ضْ نَ اهللاِ وَ رِ ةٌ مِ رَ فِ غْ )؛ روشـن اسـت کـه ٢٠ ید،(حد...»  وَ مَ

: بهشـت عـدن و بهشـت یـماند؛ امـا دو نـوع بهشـت دار اهل بهشت یگرجز دسته اول، دو دسته د
 آملـی جـوادی اللـه آیت. است برتر است، مشهود یزن آیه ترتیب در که رضوان. بهشت رضوان چنان

 سـومی متوسـطان؛ نصـیب دومـی تبهکـاران؛ سـرانجام اولی: تاست سه قیامت مشاهد: فرماید می
  ؛)٢۵٧ص ،٩ج ،١٣٧۶ آملی، جوادی( است الهی اولیای مخصوص

: دارنـد خـدا نزد را درجه باالترین: فرماید می مجاهدان و مهاجر مؤمنان مورد در کریم قرآن. ۵
                                                           

خشـنود اسـت؛ و در سوی پروردگارت بازگرد؛ در حالی که تـو از او خشـنودی و هـم او از تـو  . ای نفس مطمئنه آرام؛ به ١
 سلک بندگانم وارد شو، و وارد شو در بهشت من.

 نیمن قرأها کـان مـع الحسـ علی بن نیحس سورة فانها نوافلکم و فرائضکم فی الفجر سورة اقرؤا ،. عن الصادق٢
  فی درجته من الجّنة. امةیالق ومی



      ٧٩  اسالمی دیدگاه از تربیت غایت

 

وا ف ينَ الَّذ« دُ وا وَ جاهَ رُ نُوا وَ هاجَ ب یآمَ ـمُ  يلِ سَ کَ هُ دَ اهللاِ وَ أُولئـِ نـْ ـةً عِ جَ رَ ظَـمُ دَ مْ أَعْ هِ سِ مْ وَ أَنْفُ واهلِِ اهللاِ بِأَمْ
ونَ  مْ « دهد؛ می بشارت خود رضوان و رحمت به را آنها ادامه در و ،)٢٠ توبه،( »الْفائِزُ ـهُ ُ بَرشِّ ُـمْ  يُ هبُّ  رَ

ةٍ  َ محْ نْهُ  بِرَ وانٍ  وَ  مِ ضْ نّاتٍ  وَ  رِ ـُمْ  جَ قيمٌ  نَعيمٌ  فيها هلَ  عظیم اجر آنها برای برای نیز پایان در و) ٢١ توبه،( »مُ
ظ يهاف ينَ خالِد« کند؛ می مطرح را عظیم فوز و رٌ عَ هُ أَجْ نْدَ ا إِنَّ اهللاَ عِ  آن گویای این 1).٢٢ توبه،( »يمٌ أَبَدً

 مـؤمن کـه ای درجـه باالترین یا و دارند را درجه باالترین که است کسانی برای الله رضوان که است
  است؛ الله رضوان یابد دست آن به تواند می

عنوان هدف افعـال و اعمـال  به را خدا تیرضا که هست زین یگرید اتیآ اتیآ نی. افزون بر ا۶
ـنْ « رینظ: کند یمؤمن مطرح م نَ النّاسِ مَ ـيَ وَ مِ ـهُ  یرشْ سَ تِغـاءَ  نَفْ ضـاتِ  ابْ رْ وفٌ  اهللاُ وَ  اهللاِ مَ ءُ  »بِالْعِبـادِ  رَ

که به  یهنگام نیرالمؤمنیام شأن در هیآ نیا که است شده وارد اتیکه در روا چنان)؛ ٢٠٧(بقره، 
از  یمؤمنـان و فـرد اعـال نینازل شـده اسـت و حـال آنکـه آن حضـرت برتـر د،یخواب امبریپ یجا

ِه َعزَّ َو َجلَّ  یفِ   ِن یْ اْلُحَس  ْبِن  یِّ َعلِ  َعْن  آنهاست؛ نْ : «َقْوِل اللَّ نَ النّاسِ مَ ـيَ وَ مِ ـهُ  یرشْ سَ تِغـاءَ  نَفْ ضـاتِ  ابْ رْ  مَ
ِه  َن یِح  یٍّ َعلِ  یفِ  َنَزَلْت : َقاَل   »اهللاِ   )؛۶۵، ص١۴١٠ ،ی(کوف َباَت َعَلی ِفَراِش َرُسوِل اللَّ

خـدا از آنهـا  تیجز رضا یزیما چ دیفرما یم رهبان و احبار مورد در دیحد سوره ٢٧ هی. در آ٧
تَبْناها ما«... نکردند؛  تیو آنها رعا مینخواست لَ  كَ مْ يْ عَ تِغاءَ  إِالَّ  هِ وانِ  ابْ ضْ هـا فَام اهللاِ رِ وْ عَ ـقَّ  رَ عا حَ  تِهـايَ رِ

 ابـداع آنهـا که یتیرهبان: نکهیاند به ا مترجمان گفته یاریبس هیآ نیترجمه ا ۀ). دربار٢٧ د،یحد...»(
 و انیانصـار نیحسـ ،یرازیشـ مکـارم ناصر ترجمه(ر.ک:  میبود نداشته مقرر آنها بر ما بودند کرده
 را خـدا خشـنودی و رضا آنکه جز آنها بر ما: نکهیاند به ا کرده معنا گرید یبرخ یول)؛ ینیمشک یعل

(ر.ک:  نکردنـد را آن مراعـات همه دیشا و دیکه با چنان آنها باز و میننوشت) لیانج کتاب(در  طلبند
  )؛یا قمشه یاله ۀترجم
 خـدا رضـوان و فضل طلب نیز را هستند او با که کسانی و اکرم پیامبر عبادات از هدف قرآن. ٨
ذ« کند؛ می بیان ٌد َرُسوُل اللِه َو الَّ ِشّداُء َعَلی اْلُکّفاِر ُرَحماُء بَ  یَن ُمَحمَّ

َ
ًدا  ْیَنُهْم َمَعُه أ ًعا ُسـجَّ َفْضـًال  َیْبَتُغـوَن َتراُهْم ُرکَّ

 هـای از همت بلند برخوردار است و هـدف یامبر). روشن است که پ٢٩(فتح، ...»  ِمَن اللِه َو ِرْضواًنا
 خـدا رضـایت دنبـال به که کسانی ما«: فرماید می خداوند همچنین. طلبد می را نهایی و باال و بلند
ْدی کنیم؛ می هدایت نور به ظلمت از را آنها و سالمت های راه به را باشند نِ  اهللاُ بِهِ  هيَ بَـعَ  مَ هُ  اتَّ ـوانَ ضْ  رِ

بُلَ  المِ  سُ مْ  وَ  السَّ هُ جُ ْرِ نَ  خيُ هِ  النُّورِ  إِىلَ  الظُّلُامتِ  مِ نـِ ْـدهيِمْ  وَ  بِإِذْ اطٍ   إِىل هيَ ـتَقيمٍ  رصِ سْ  ایـن و) ١۶ مائـده،( »مُ
  .کرد خواهد هدایت راه انتهای به خود خداوند بود، الهی رضایت هدف اگر یعنی

                                                           
ُسوُل  لِکِن «: زی. ن١ ذ َو  الرَّ ْمواِلِهْم  جاَهُدوا َمَعهُ  آَمُنوا َن یالَّ

َ
ْنُفِسِهْم  َو  ِبأ

َ
ولِئَک  َو  أ

ُ
ولِئَک  َو  راُت یْ اْلَخ  َلُهُم  أ

ُ
َعدَّ اللُه  اْلُمْفِلُحوَن  ُهُم  أ

َ
* أ

ْنهاُر خاِلد یَلُهْم َجّناٍت َتْجر
َ
صـاَبُکْم  َلِئْن  َو «: زی) و ن٨٩−٨٨(توبه،  »ُم یاْلَعظ اْلَفْوُز  ذِلَک  هایف َن یِمْن َتْحِتَها اْأل

َ
 ِمـَن  َفْضـٌل  أ

ْن  ُقوَلنَّ یَ لَ  اللهِ 
َ
ةٌ  َنهُ یْ بَ  َو  َنُکْم یْ بَ  َتُکْن  َلْم  َکأ ُفوَز  َمَعُهْم  ُکْنُت  یَتنیْ لَ  ای َمَودَّ

َ
ـذ اللـهِ  ِل یَسـب یفـ قاِتْل یُ * َفلْ  ًمایَعظ َفْوًزا َفأ  ْشـُروَن یَ  َن یالَّ

نْ  اةَ یاْلَح  ْو  ْقَتْل یُ فَ  اللهِ  ِل یَسب یف قاِتْل یُ  َمْن  َو  ِباآلِخَرِة  ایالدُّ
َ
ْجًرا هِ یُنْؤت َفَسْوَف  ْغِلْب یَ  أ

َ
  ).٧۴−٧٣(نساء،  »ًمایَعظ أ



                        ١٣٩٩بهار  /٣١ش /١۵س/ تربیت اسالمی   ٨٠

 

 و الله رضـوان مسـئله قـرآن از آیـه ٣٠ از بـیش اینکه نیز و شد بیان که آیاتی به توجه با رو این از
  .است یاسالم تیترب ییغا هدف یاله رضوان و فضل که گفت توان می کند؛ می بیان را آن اهمیت

 
  اتیروا در الله رضوان) ب

 نجـایا در کـه اسـت شده دانسته یانسان و یاخالق رشد درجه نیباالتر رضوان و رضا زین اتیروا در
 : میپرداز یم آنها از یبرخ یبررس به

ْهـُد : کند یم انیب گونه نیرا ا یرشد اخالق یدرجات بیترت . امام سجاد١ ْجـَزاٍء  َعَشـَرةُ  الزُّ
َ
ْعَلـی أ

َ
  أ

ْهِد  َدَرَجِة  ْدَنی الزُّ
َ
ْعَلی َو  اْلَوَرِع  َدَرَجِة  أ

َ
ْدَنی اْلَوَرِع  َدَرَجِة  أ

َ
ْعَلی َو  ِن یقِ یَ الْ  َدَرَجِة  أ

َ
ْدَنـی ِن یِقـیَ الْ  َدَرَجِة  أ

َ
َضـا َدَرَجـِة  أ  1الرِّ

 نیصفات و درجات چهارگانه، رضـا را بـاالتر نیا انی) که امام در م۶٢، ص٢ق، ج١۴٠٧ ،ینی(کل
از نظـر  یگـرید ۀو حال آنکه اگـر درجـ کند ینم انیب را یگرید درجه آن از پس رایز داند؛ یدرجه م

  کرد؛ یم انیب بود، مطرح شانیا
ُس «: داند یانسان از خدا را قله اطاعت از خدا م تیرضا صادق . امام٢

ْ
ِه  َطاَعِة  َرأ َضا اللَّ  ِبَمـا الرِّ

ُه  َصَنَع  َحبَّ  َمایفِ  اللَّ
َ
ـُه  ْصـَنِع یَ  َلـْم  َو  َکـِرَه، َمایفِ  َو  اْلَعْبُد  أ  ،ی(طوسـ 2»َلـُه  ٌر ْیـَخ  ُهـَو  َو  ِإالَّ  ئاً یْ َشـ ِبَعْبـٍد (َتَعـاَلی)  اللَّ

 توانـد یکه انسان مـ یا درجه نیباالتر نیدرجه است؛ بنابرا نی). رأس و قله باالتر١٩٧ق، ص١۴١۴
 تیرضـا خـدا از انسان تیرضا که میگفت و خداست است تیرضا برسد آن به خود یتیترب ریس در
  .داشت خواهد دنبال به زین را انسان از خدا
 یقضا به تیرضا را آن نیآخر که کند یم انیب مانیا یاز پدرش چهار رکن را برا . امام باقر٣
ْرَبَعةُ   َلُه   َماُن یاْإلِ : کند یم انیب یاله

َ
ْرَکاٍن  أ

َ
ُل   أ َوکُّ ِه  َعَلی التَّ ْفِو  َو  اللَّ ِه  ِإَلی ُض یالتَّ ْسلِ  َو  اللَّ ْمِر  ُم یالتَّ

َ
ـِه  ِأل َضـاُء  َو  اللَّ  الرِّ

ه ِبَقَضاِء   یبرخـ یحتـ و نـدارد بیـترت بـه اشـاره تیـروا نیا در گرچه). ٣۶ص تا، یب ،یری(شع  3اللَّ
 و تیـروا نیـا یولـ باشـند؛ داشـته زیـن تأخر و تقدم ارکان نیا است ممکن تیروا نیا از یها نقل

 یقبلـ اتیروا مهیضم به یول بدانند؛ رضا را درجه نیبرتر توانند ینم نفسه یمتفاوت آن ف یها نسخه
 از چهارگانه، ارکان نکهیا به توجه با انیراو دیشا و است تر حیصح تیروا از نسخه نیا گفت توان یم
  اند؛ نکرده تیرعا را آنها انیب بیترت ندارند؛ یبرتر یگرید بر کدام چیه ساختار، ینگهدار ثیح

 شـّر  مـن بـک اعـوذ و الجّنـة و رضوانک ر؛یالخ ریخ أسألک: میخوان یدر ماه رمضان م یی. در دعا٣
 پناه تو به و تو بهشت و تیرضا آن و خواهم یم را ها نیبهتر نیبهتر تو از ایخدا ؛الّنار و سخطک الشّر؛

                                                           
 و نیقـی درجـه نیتـر  نییپـا ورع ۀدرجـ نیبـاالتر  و ورع ۀدرجـ نیتـر  نییپـا زهد درجه نیده جزء است. باالتر  ی. زهد دارا١

  .رضاست درجه نیتر  نییپا نیقی درجه نیباالتر 
 و نباشـد ایـ باشـد لشیم مطابق چه است؛ کند یم مقدر او یبرا خدا که آنچه از بنده تیرضا خدا یبندگ درجه نی. باالتر ٢

  و صالح او باشد.  ریبه خ نکهیمگر ا کند ینم مقدر اش بنده یبرا را یزیچ چیه خدا
 .یاله یقضا از بودن یراض و بودن خدا امر میتسل خدا، به امور یواگذار خدا، بر توکل: دارد هیپا چهار مانی. ا٣
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). ۴٩٢ص، ١جق، ١۴١٣ ه،یـبابو (ابـن توسـت جهـنم و سـخط آن و هـا نیبـدتر نیبدتر از برم یم
 آن ادامه در امام و ستین یزیچ انسان یبرا او از باالتر و بهتر گرید که است یزیچ ها نیبهتر نیبهتر
 و خـدا سـخط زیـها را ن نیبدتر نیبدتر زین آن مقابل در و داند یم او رضوان بهشت و جدا رضوان را

  داند؛ یم او جهنم
ُلَک : دیفرما یعرفه م یدر دعا نیحس . امام۴

َ
ْسأ
َ
ِذ  َوْجِهَک  ِبُنورِ  َفأ ْشَرَقْت  یالَّ

َ
ْرُض  َلـُه  أ

َ
ـَماَواُت  َو  اْأل  َو  السَّ

ُلَماُت  ِبِه  اْنَکَشَفْت  ْمُر  ِه یْ َعلَ  َصَلَح  َو  الظُّ
َ
لِ  أ وَّ

َ
ْن  َن یاآلِْخِر  َو  َن یاْأل

َ
  َلـَک  َسـَخَطَک  یِبـ َتْنـِزَل  َال  َو  َغَضـِبَک  َعَلـی یَتنِ یُتِم  َال  أ

ی  اْلُعْتَبی  روشـن ها آسمان و نیزم آن به که ذاتت نور به خواهم یم تو از پس ؛ َذِلک]  [َقْبَل  َقْبِل  ِمْن  َتْرَضی َحتَّ
 یرانینم شیخو غضب حال بر مرا که شد اصالح نیآخر و نیها برطرف شد و به آن کار اول یکیتار و شد
] مـن[از  مـرگ از شیپـ که یزمان تا توست حق بازخواست و مؤاخذه. یینفرما نازل من بر را خشمت و

اسـت کـه آنچـه مهـم و الزم  نیاز ا یحاک زیدعا ن نی). ا٣۴٣ق، ص١۴٠٩ طاووس، (ابن یشو یراض
  و عدم سخط و غضب اوست؛ یاله تیاز مرگ انسان به دست آورده شود، رضا شیاست پ
بِ ۵

َ
 یفرزنـد کـه بـود گذشـته عمـرم از سـال شصـت کـه کند ینقل م صادق امام از َدةَ یْ ُعبَ  ی. أ
کردم. امام فرمـود  تیو از وضع خود به امام شکا دمیرس صادق امام خدمت و رفتم حج به. نداشتم

ازدواج کن کـه زشـت  یبا زن یبه عراق بازگشت یعرض کردم نه. امام فرمود: وقت شود؟ یآقا فرزندت نم
 نیاعم از دختر و پسر بدهد و آن دعا ا یکه خدا به تو فرزندان دوارمیدعا را بخوان که من ام نینباشد و ا

ُهَم است:  ِر  َعْن  یُشْکِر  ْقُصَر یَ فَ  شاً َوْح  داً یَوِح  َفْرداً  یَتَذْرنِ  ال  اللَّ ْنسـاً  یِلـ َهْب  َبْل  یَتَفکُّ
ُ
 ِإَناثـاً  َو  ُذُکـوراً  ِصـْدٍق  َعاِقَبـةَ  َو  أ

ْسُکُن 
َ
ْشُکُرَک  َو  اْلَوْحَدةِ  ِمَن  ِبِهْم  آَنُس  َو  اْلَوْحَشِة  ِمَن  ِهْم یْ ِإلَ  أ

َ
ْعَمِة  َتَماِم  َعَلی أ اُب  ایَ  النِّ ْعِطِنـ یُمْعِط  ایَ  ُم یَعِظ  ایَ  َوهَّ

َ
 یِفـ یأ

ی» ٢« راً یْ َخ  َعاِقَبٍة  ُکلِّ  َغنِ  َحتَّ َداِء  َو  ِث یاْلَحـِد  ِصـْدِق  یفِ  یَعنِّ   ِرَضاَک   ُمْنَتَهی یُتَبلِّ
َ
َماَنـِة  أ

َ
 ،ینـی(کل اْلَعْهـِد  َوَفـاِء  َو  اْأل

 را مـن امور همه عاقبت ایخدا دیفرما یدعا امام م انیکه در پا نجاستی). شاهد ا٩، ص۶ق، ج١۴٠٧
 تیـغا خـدا تیرضـا اوًال، که است نیا یحاک نیا و یبرسان خودت تیرضا یمنتها به تا گردان ریخ
  خواهد؛ یم را آن درجات نیباالتر امام که دارد یدرجات زین خدا تیرضا ًا،یثان است؛ یانسان تیترب

ْرَشادَ  اْجَعِل  َو : دیفرما یجامعه خود م اراتیاز ز یکیدر  صادق . امام۶ ْسـلِ  َو  یَعَمِلـ یِفـ اْإلِ  َم یالتَّ
ْمِرَک 

َ
َضا َو  یَسَنِد  َو  یِمَهادِ  ِأل ْقَصی َقَدِرَک  َو  ِبَقَضاِئَک  الرِّ

َ
ْبَعَد  َو   یِت یَ ِنَها َو   یَعْزمِ   أ

َ
ـ أ ـی یِت یَ َغـا َو  یَهمِّ ِقـ َال  َحتَّ تَّ

َ
 َی أ

َحداً 
َ
ْطُلَب  َال  َو  ینِ یِبِد  َخْلِقَک  ِمْن  أ

َ
 تیـروا نیـا در). ١۶٨ص، ٩٩جق، ١۴٠٣ ،ی(مجلسـ  یآِخَرتِ  َر یْ َغ  ِبِه  أ

 کـه داند یم خدا قدر و قضا به تیرضا را خود همت و هدف نیدورتر و خود مقصد نیآخر امام زین
  بود؛ خواهد یراض انسان از خدا زین زانیم همان به باشد، یراض خدا از انسان هرچه
َضا  ِن یالدِّ  ةُ یَ َغانقل شده است که فرمود:  یعلامام از نی. همچن٧  و رضـا نـداریید تیـغا ؛الرِّ

 تیـروا نیـا حیتوضـ در یخوانسـار مرحوم). ٣۶٩ص، ۴ج، ١٣۶۶ ،ی(خوانسار است خشنودی
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 اسـت خشـنودی و رضا آن غائی علت و غرض ای آن کامل مرتبه ای آن عاقبت و انیپا عنیی:دیگو یم
 (همان). او برای از کرده ریتقد تعالی حق آنچه به

َضــا  ِإْســَالَم  َال از آن حضــرت نقــل شــده کــه فرمــود:  نیهمچنــ ، ۶، ج١٣۶۶ ،ی(خوانســار َکالرِّ
 مسـلمانی مانند عنیی: دیگو یم حیدر توض ی. خوانسارستیمانند رضا ن یمسلمان چی)؛ ه٣۵۴ص
  (همان).  باب هر در کرده ریتقد تعالی حق که یا بهره و بینص به باشد خشنودی و رضا سبب که

 
 عرفان و اخالق یعلما انیم در الله رضوان) ج

 را رضـا مقام اخالق یعلما ز،ین یاسالم اخالق در شد، انیب اتیروا و اتیآ از که یموارد بر افزون
و اشـرف  ن،یـرضا افضل مقامات د  معتقد است مقام ی. نراقدانند یم یاخالق ریس در مقام نیباالتر
 ،ی(نراقـ اسـت سعادت میاقل های راه اوسع و رحمت، شهرستان درهای اعظم. است نیمقّرب منازل
ای را دوست دارد  نقل شده است که فرمود: چون خدا بنده زین اکرم رسول از). ٧۶٨ص، ١٣٧٨

و اگر راضی و خشـنود شـد او را بـه  ندیگز گرداند. پس اگر صبر کرد او را برمی مبتال می ایاو را در دن
بـه  −−موسی بـن عمـران  نی). همچن١۴، ص٧٩ق، ج١۴٠٣ ،یرساند (مجلس می ایمرتبه اصف

نمای که در آن رضای تو باشد. فرمود: رضای من در  ! مرا به امری راه ایپروردگار عرض کرد که: خدا
  ).١۶۴ق، ص١۴٠٧ ،ی(راوند یآن است که تو راضی به قضای من باش

 شـکر و صـبر مقـام از کـه دانـد یم یمقامات انسان نیمقام رضا را از باالتر زین ینیخم امام
 و رضـا بـه است، هیانسان مقامات مراتب یاعل از که نیقیصد مقام: دیفرما یکه م چنان است؛ باالتر
، ١٣٨٢ ،ینـی(خم اسـت مقـام دو آن از ارفـع رضـا  مقـام است معلوم و شود، حاصل شکر و صبر
 بـاالتر) ۶٢۶ص، ١٣٨٧ ،ینیخم(رک:  میتسل و توکل مقام از را رضا مقام نیهمچن یو). ١٧۶ص
 تـر عـالی و تـر شامخ آن از بلکه است، توکل مقام از ریغ »رضا«  مقام که بدان: دیفرما یم و داند یم

 و اسـت خداونـد اعظـم بـاب رضا  مقام: دیگو یم زین انیانصار). ٢١٧ص، ١٣٨٢ ،ینی(خم  است
، ١٢ج تـا، یبـ ان،ی(انصـار اسـت تیمسـئول و فیـتکل گاه عرصـه که استیدن رضا،  مقام باغستان

: رضـوان حـق مطلـوب سـالکان و دیـفرما یمـ باره نیا در زین) ٨٧ص، ١٣٨١( یشجاع). ٢٩١ص
  عارفان است.  یآرزو یمنتها

 یطـور کلـ بـه و یاسالم تیترب رایز دارد؛ حیترج زین گرید اهداف یبرخ بر هدف نیا نیهمچن
گاه هیپا بر که است یتیترب برتر تیترب  بـر یمبتن یاله تیرضا و رضوان. باشد رتیبص و نشیب ،یآ

گاه  حاصـل یچنـدان یدرونـ و یقلب تیرضا نشیب و درک و فهم بدون رایز بود؛ خواهد نشیب و یآ
 تیـعبود م،یریـبگ نظر در یاسالم تیعنوان هدف ترب به را تیعبود که یصورت در اما شد؛ نخواهد
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گـاه یا مالزمـه چنـدان ظـاهر در ولو  سـفارش طبـق و داشـت نخواهـد رتیبصـ و نشیـب ،یبـا آ
(ر.ک:  اسـت یآمـوز شرط فهـم و دانـش و علـم تیعبادت و عبود 1یعنوان بصر به صادق امام
گاه لزوماً  قرب مفهوم در نیهمچن). ١٠۵ص، ۴جق، ١۴٠۵ الجمهور، یاب ابن  وجـود رتیبص و یآ

که  چنان که یحال در ایدن آن به مربوط هم و استیدن نیا به مربوط هم خدا تیرضا نیهمچن. ندارد
(ر.ک:  ایـدن عـالم به مربوط یبرخ و دانند یم آخرت عالم به مربوط را بهیط اتیح یگفته شد، برخ

 یمتربـ یبـرا یریگ اندازه قابل خدا تیرضا نی). همچن٣٩۴−٣٩٣ص، ١٢جق، ١۴١٧ ،ییطباطبا
شده است حضـرت  تیروا نکهیبه آن اشاره شده است؛ از جمله ا اتیروا یکه در برخ چنان است؛
 او بـه خداونـد. بده خبر من به ات از بنده تتیاز نشانه رضا ایبه خداوند عرض کرد: خدا یموس
 نیـا کـردم، منصـرف تمیمعصـ از را او و کردم آماده طاعتم یبرا را ام بنده یدید هرگاه که کرد یوح

فرمـود:  رمؤمنانیام نیهمچن). ٢۶ص، ۶٧جق، ١۴٠٣ ،ی(مجلس اوست از من تیرضا نشانه
هر کس دوست دارد بداند که منزلتش نزد خدا چه اندازه است بنگرد که منزلت خدا نـزد او چقـدر 

است کـه  یاو کس ند،یباشد و امر آخرت را برگز ریو آخرت مخ ایدو امر دن انیهر کس م رایاست؛ ز
 نـدارد یگـاهیجا او نـزد خـدا اسـت یکس کند، اریاخت را ایدن امر کس هر و دارد یخدا را دوست م

 اختـار در یسـادگ و یراحتـ نیا به موارد گرید در که است یحال در نیا). ١٧٨ص تا، یب ،یری(شع
  .ستین یمترب خود ژهیو به افراد

. اسـت یاسـالم تیـترب ییغا یهدف الله رضوان گفت توان یم شد انیب آنچه به توجه به نیبنابرا
 انیـکه قرآن ب چنان گفت دیبا م؟یخواه یم چه یبرا را الله رضوان که دارد وجود پرسش نیا هنوز اما
 ریـتعب بـه ن،یا و باشد یم زیچ همه یدارا آن وجود با انسان و هست زیچ همه الله رضوان در کند یم

 م،یخواه یم چه یبرا را میعظ فوز مییبگو که ندارد معنا گرید و) ١١٩(مائده،  است میعظ فوز قرآن،
 زیـن قرآن که روست نیا از دیشا و است میعظ فوز چون م؛یخواه یم خودش یبرا را میعظ فوز بلکه
: دیـفرما یمـ ییکـه عالمـه طباطبـا چنـان دیشـا و. اعظم فوز نه است کرده ریتعب میعظ فوز به آن از

 ،یی(طباطبـا اسـت یرسـتگار و فـوز درجه تینها عاشق و محب یبرا معشوق و محبوب تیرضا
 یرضـا و اسـت معشـوق یرضا هدفش عاشق ندارد، سؤال یجا گرید و) ٣۵٠ص، ٩جق، ١۴١٧
 هیـآ ر،یـجوشـن کب ی(دعـا دانیـمر مراد تیغا است نیا و خواهد ینم گرید یزیچ یبرا را معشوق

وَ « دهد؛ یم آن یبرا را خود جان یحت انسان میکر قرآن ریتعب به که است یزیچ و چیه گرید و) ٩٩
نْ  نَ النّاسِ مَ هُ  یرشْ يَ مِ سَ تِغاءَ  نَفْ ضاتِ  ابْ رْ وفٌ  اهللاُ وَ  اهللاِ مَ ءُ بادِ  رَ   انیپا در عباد به اشاره). ٢٠٧(بقره،  »بِالْعِ

                                                           
 امـام نکـهیوآمـد داشـت پـس از ا انس رفت بن گذشـت و بـا مالـک سال از عمرش مـی ٩۴است که  یکس  بصری  . عنوان١

او  ضیشـد و از محضـر پـر فـ مشغول شـد در خـدمت آن جنـاب حاضـر مـی لتیبه نشر علم و فض نهیدر مد صادق
   ).٣٠۶، ص١٣٧۴ ،ی(طبرس دیگرد  مند می بهره



                        ١٣٩٩بهار  /٣١ش /١۵س/ تربیت اسالمی   ٨۴

 

 و بهشت به یابیدست یبرا را خدا نکهیا نه است، نیا یواقع عبادت نکهیا به است یفیلط اشاره زین هیآ
 در نیقیفـر تیـروا بـه هیـآ نیا که− یکه خود حضرت عل چنان م؛یکن عبادت جهنم از یدور ای

 را او و افتمیـ عبـادت اهـل را خدا من: دیفرما یم −است شده نازل تیلةالمبیل در حضرت آن شأن
). از ١٠٧−١٠۶ص، ١٣٨٩ ،یشـجاع(ر.ک:  جهـنم از ترس ای او بهشت طمع به نه کردم، عبادت

 مـن مقصـود تو یرضا و ؛یتیبغ رضاک و: دیفرما یم خدا با نیدیالمر مناجات در سجاد امام رو نیا
  ).۴١٢صق، ١۴٢٣ ،ی(مجلس است
 

  یریگ جهینت

حرکت انسـان  یدورنما نکهیاست که افزون بر ا یاسالم تیاز انواع اهداف در ترب یکی ییغا هدف
 هیسـا و دارد مهـم نقش زین یجزئ و یواسط ،یکل اهداف نییتع در کند؛ یم میترس را کمال یسو به
عنـوان  بـه را یمتعدد اهداف یاسالم تیترب و میتعل متفکران. است شده افکنده اهداف گرید بر آن

 و باشـد یکـی از شیبـ توانـد ینمـ ییغا هدف که است یحال در نیاند و ا کرده یمعرف ییهدف غا
 هـدف نیـا و باشـند آن یراستا در و هدف نیا به دنیرس یبرا دیبا زین اهداف گرید و هدف نیآخر
 از هـم شـد، گفتـه آنچه به توجه با. باشد موجود آنها در نیاز ا یا رگه و باشد اهداف آن طول در زین
 یا درجـه تیـنها الله رضـوان یاسالم عرفان و اخالق یعلما دگاهید از هم و اتیروا و قرآن دگاهید

 تیـترب یینهـا هـدف و تیـغا را آن تـوان یمـ رو نیا از و ابدی دست آن به تواند یاست که انسان م
 یدارا رایـز اسـت؛ سـخت آن بـه یابیو هـم دسـتالوصل است سهل هم هدف نیا. دینام یاسالم
 بـه تواند یم یسادگ به کند حرکت مبنا آن بر ظاهر به ولو تیترب اوائل در انسان اگر که است یمراتب
) یابوحمزه ثمال یاز دعا ی(قمست المسافه بیقر کیال الراحل ان و ابد؛ی دست آن درجات نیباالتر

 انسـان بـه هم زیکه خداوند ن چنان است؛ سخت اریبس آن به یابیدست نکند حرکت مبنا نیا بر اگر و
 کـه اسـت دور همچنـان و) ١۶ ق،(سـوره  است تر کینزد او به گردن رگ از که است کینزد قدر آن
 هـدف، نیـا). ۵٣٠ص، ۴جق، ١۴٠٧ ،ینـی(کل دیـبع ایـ و بیـقر ای ست؛ین ممکن او به یابیدست

 توسـط بـودن یابیـارز قابـل لیـدل به یول دارد، انطباق یانسان کمال و الله یال قرب هدف با گرچه
 اتیـروا و میکـر قـرآن از یاریبسـ اتیآ در طرح و یواسط اهداف یتمام بر آن طرهیس زین و یمترب
خـود از خـدا،  تیرضـا زانیبا سنجش م تواند یم فرد و است انسان خود در رضا رایز دارد؛ حیترج
 یقـیعبـادت حق ایـعبـادت و  نیو برتـر نیبسنجد؛ چراکه بـاالتر زیخدا از خود را ن تیرضا زانیم

  خدا و محبت به خدا باشد.  یرضا یاست که برا یعبادت
 زیـن اتیـآ انیـعنوان هدف مطرح است و سـبک ب به میکر قرآن از هیآ ٣٠ از شیالله در ب رضوان
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 مطرح زین یمتعدد اتیروا در و داند یم یآدم رشد درجه نیباالتر و نیاست که آن را برتر یا گونه به
 ارتبـاط نیاند. همچن اخالق مطرح کرده ییعنوان هدف غا به را آن عمدتاً  زین اخالق یعلما و است
 یتـیترب هـدف کـه یزیـکه هر چ یطور به است؛ برقرار کامالً  زین اهداف گرید و رضوان نیب یطول
 همـان به خدا دهد انجام را آن یکس که یصورت در و داشت خواهد یپ در زین را یاله تیرضا باشد

 نشـانه و مـالک. شـود یمنتهـ یالهـ کامـل تیرضـا بـه نکهیا تا داشت خواهد تیرضا او از زانیم
 در ایـ اهـداف گـرید اما خداست؛ از فرد تیرضا است مطرح تیکه در روا چنان زین یاله تیرضا
کـم در  دسـت ایـو سـتین میترسـ قابل اهداف ریسا با آنها یطول ارتباط ای و ندارند قرار ریس تینها
 مـالک چهـار همه الله رضوان نیبنابرا شوند؛ ینم یتلق هدف نیباالتر و ستندین مطرح یچند اتیآ

 الله است.  رضوان یاسالم تیاخالق و ترب ییگفت هدف غا توان یم و دارد را ییغا هدف
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