
  
  
  

  ارزش بنیادین در نظام تربیتی قرآن کریم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   مصطفی احمدزادهسید
 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

  
  :چکیده

یکی از موضوعات مهم فلسفۀ تعلیم و تربیت است که به روش » شناسی ارزش«
تعقلی و استداللی، یا بر اساس عقل و یا بر اساس عقل مستفاد از وحی در فلسفۀ 

در این نوشتار، نقش . گیرد تعلیم و تربیت اسالمی مورد بحث و بررسی قرار می
هاي قرآن کریم  شناسیِ فلسفۀ تعلیم و تربیت بر اساس آموزه توحید در ارزش

نویسنده معتقد است بر اساس آیات قرآن کریم، . مورد بررسی قرار گرفته است
گیرد و حد نصاب پذیرش هر مطلوبیتی  تنها اعمال متقین در دایرة ارزش قرار می

مؤلفۀ ایمان و نیت است که نخستین درجۀ تقوا را به به عنوان یک ارزش، دو 
خلوص نیت و در از آنجا که توحید در افزایش ایمان و . دهند خود اختصاص می
هاي حقیقی در   نقش کلیدي دارد، در گسترش و ارتقاي ارزشنهایت افزایش تقوا

 به این معنا که هر گاه توحید. فرد و جامعه نیز محوریت منحصر به فرد دارد
هاي فرد و جامعه از سطح  علمی و عملی در فرد و جامعه رسوخ پیدا کند، ارزش

بنابراین بر . پذیر نیست ها امکان به عمق نفوذ خواهند کرد و تغییر دادن این ارزش
متولیان نظام تعلیم و تربیت است که با راهکارهاي گوناگون در راستاي تقویت 

بکوشند تا جامعۀ اسالمی را از هر هاي جامعه  توحید نظري و عملی در شریان
  .هاي اسالمی و قرآنی مصون دارند گونه خطري در برابر تغییر ارزش

  :ها کلید واژه
/ نیت/ تقوا/ توحید/ تعلیم و تربیت قرآنی/ شناسی ارزش/ فلسفۀ تعلیم و تربیت

  ایمان
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  بیان مسئله
فلسفۀ تعلیم و تربیت اسالمی، بـه تحلیـل، تبیـین و اثبـات مبـاديِ تـصوري و                    

ها و اهداف  شناسی، ماهیت، تفاوت و رابطۀ این دانش با سایر دانش تصدیقی، روش
چـه بـر اسـاس مبـانی فلـسفی تعلـیم و       . پردازد تربیت از دیدگاه اسالم می  تعلیم و 

 و چـه بـر   -)31/گریـز، ( شناسی  متافیزیک، معرفت شناسی و ارزش- تربیت غرب
شناسـی،    ت شناسـی، وجـود     معرفـ  - اساس مبانی فلسفی تعلیم و تربیـت اسـالمی        

 1»شناسـی  ارزش«، -)2/264خـسروپناه، ( شناسـی  شناسـی و ارزش     خداشناسی، روان 
یکی از موضوعات مهم فلسفۀ تعلیم و تربیت است که به روش تعقلی و اسـتداللی     
یا بر اساس عقل و یا بر اساس عقل مـستفاد از وحـی در فلـسفۀ تعلـیم و تربیـت                   

  .گیرد میاسالمی مورد بحث و بررسی قرار 
هـا   ؟ ارزش  یا مطلقاند ها نسبی ها چیست؟ آیا ارزش  ارزش چیست؟ بنیاد ارزش   

هـا وابـسته بـه    ؟ ثبات و تغییـر آن ها سلسله مراتبی دارند  یا ذهنی؟ آیا ارزشاند  عینی
 برقـرار اسـت؟ تفـاوت بنیـادي ارزش     2اي میان ارزش و دانـش      چیست؟ چه رابطه  

فۀ تعلیم و تربیت چیست؟ توحید چه نقشی        شناسی قرآن کریم با سایر مکاتب فلس      
  شناسیِ فلسفۀ تعلیم و تربیت قرآن کریم دارد؟ در ارزش

  
  تعریف ارزش

؛ شــهید صــدر، 14 -17/ســبحانی، (ارزش در علــوم گونــاگونی ماننــد اقتــصاد
ــوق ،)1/230 ــس،( حق ــی   روان،)31/ژک ــارد،(شناس ــه،)614/هلیگ ــی   جامع شناس
 3.اي یافته است  با اهداف هر علمی تعریف ویژه     متناسب  ... و  ) 193 -199/شارون،(

  .انداز فلسفۀ تعلیم و تربیت است  مد نظر است، از چشماینجا در آنچه
دهیم و تصوراتی کـه اعمـال مـا را         بها می  آنها است که ما به      4ارزش، تصوراتی 

ارزش عبارت است از قدر و قیمتی که انـسان بـراي            ) 276/گریز، (.کنند  هدایت می 
بررسـی  ا و امور و اشیاء پیرامون خود قائل است دانشی کـه بـه مطالعـه و        ه  اندیشه

هاي مادي، معنـوي، مـذهبی، علمـی، فرهنگـی،            ارزش ها مانند   انواع مختلف ارزش  
 )59/نیکـزاد،  (.نـام دارد  » شناسـی   ارزش«پـردازد،     می... اجتماعی، سیاسی، هنري و     
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باشـد    کر هر انسان می   هاي بنیادین ذهن و ف      فرض  ارزش، حاصل مفروضات و پیش    
هاي آفرینند که این هنجارهاي درونی خود منشأ رفتار که هنجارهاي درونی او را می

جا بر اساس تعریفی که در فلسفۀ اخالق    اما در این  . آیند  شخصی آن فرد به شمار می     
  . گیریم آمده است، بحث را پی می) فلسفۀ تعلیم و تربیت اسالمی(= اسالمی 

رزش عبارت از مطلوبیتی انسانی اسـت کـه از انجـام افعـال        در فلسفۀ اخالق، ا   
اختیاري انسان به راهنمایی عقل و به صورت آگاهانه و بـر اسـاس نیـت و انگیـزة            

  )42 -52/مصباح یزدي، (.صحیح در راستاي خواست متعالی او حاصل شود
  

  ارزش در فلسفۀ تعلیم و تربیت
ت انتقال است، هنگـام بحـث    برخی بر این اساس که وظیفۀ اصلی تعلیم و تربی         

در فلسفۀ تعلیم و تربیت در پاسخ به این سؤال که تعلیم و تربیت موظف به انتقـال    
  :اند  بر انتقال ارزش در درجۀ نخست تأکید کرده،چه چیزي است

آموزش و پرورش متضمن انتقال چیزهاي باارزش یا چیزهایی است که یک ... «
هاي آینده  شود که انتقال آن را به نسل  میجامعه به قدري براي آنها ارزش قائل

  )295/شفیلد،(» .داند مهم و الزم می
هـاي مهـم فلـسفۀ      برخی دیگر از زاویۀ اهداف تعلیم و تربیت که یکی از بحث           

انـد   آید، به بحث و بررسی دربارة اهمیت ارزش پرداخته تعلیم و تربیت به شمار می  
  :اند  و مسائل تعلیم و تربیت دانستهها ها، روش کنندة هدف ها را تعیین و ارزش

ها   هدفکننده ها تعیین هاست، زیرا ارزش ش تعلیم و تربیت، تعیین ارزکار فلسفه«
 ...اند ها و مسائل آموزش و پرورش  روشکننده مشخص ها به نوبه خود و هدف

هاي آموزش و پرورش مورد  هاست که تمام فعالیت همین ارزشبه وسیله 
و جهت حرکت آموزش و پرورش یک جامعه مشخص ... ندگیر سنجش قرار می

  )59-66/نیکزاد،(» .گردد می
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 شناسی مکاتب ارزش
اند، اما به طور کلـی بـه     شناسی بر اساس مکاتب فلسفی گوناگون       مکاتب ارزش 

 از هـیچ امـر واقعـی       یک دسته معتقدند کـه ارزش     : شوند  دو دستۀ اصلی تقسیم می    
بنابراین امکان هیچ نـوع     .  علمی و فلسفی نیست    کند و از سنخ مفاهیم      حکایت نمی 

. نـد ا شناختی در رابطه با ارزش وجود ندارد و قضایاي ارزشی نه صادق و نه کاذب      
    . معروف است5»گرا غیرشناخت«این مکتب به 

درست بر خالف این گروه، دستۀ دیگري معتقدند که ارزش حکایت از واقعیت   
دنبـال آن  ه شود و قابل بررسی است و ب        ان می کند و در قالب اظهارات معینی بی        می
ور  مـشه 6»شـناخت گـرا  «این مکتب کـه بـه   . توان صدق یا کذبش را تعیین کرد      می

دانند و   ارزش را طبیعت میاي که منشأ دسته: شود  خود به دو دسته تقسیم میاست،
دانند که  هاي طبیعی میسور می شناخت قضایاي ارزشی را از طریق آزمایش و روش    

دانند و   ارزش را مافوق طبیعت میاي که منشأ  و دستهندا  معروف» گرایان  طبیعت«ه  ب
داننـد   طبیعی ممکن مـی  هاي غیر شناخت قضایاي ارزشی را از طریق شهود و روش      

  )44 -50/؛ اسمیت،52-116/مصباح یزدي، (.نامبردارند» گرایان غیر طبیعت«که به 
  

  شناسی از دیدگاه قرآن کریم ارزش
 مه مقد. 1

هاي گذشته روشن شد که ارزش، همان مطلوبیتی است که براي انسان       در بحث 
  یـا شود که این مطلوبیـت از چـه راه         اینجا این سؤال مطرح می    در  . شود  حاصل می 

  آید؟ هایی به دست می راه
براي پاسخ به این سؤال نیز ناگزیریم توضیحات کوتـاهی را بـه عنـوان مقدمـه               

عدالت خوب  «: ، مانند اي ارزشی را در نظر بگیریم       ر قضیه اگ. مورد توجه قرار دهیم   
هـر چیـزي کـه      «ي  او کبر » عدالت مطلوب است  «ي  ا این قضیه، نتیجۀ صغر    ،»است

ي کلی بر مصادیق گاه از طریق اتطبیق این کبر .باشد می» مطلوب است، خوب است
ن در پاسـخ  بنابرای. گیرد عقل، گاه از طریق تجربه و گاه نیز از طریق وحی انجام می    

توان گفت تشخیص مطلوبیتِ انجام هر کاري از سه طریق به دست  به سؤال باال می
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ي مذکور از مدرکات عقل است و اروشن است که کبر. عقل، تجربه و وحی: آید می
تجربـه بهـره   از عقل و هـم  از ي کلی، هم از وحی و هم ادر تعیین مصداق این کبر 

 طریق وحی، هم عقل و هم وحی حـضور          پس در تشخیص مطلوبیت از    . گیریم  می
ي کلیِ مذکور از  ا دستیابی به آن مصداقِ اتم کبر      ، مد نظر است   اینجا در   آنچه. دارند

  . راه وحی است
 این است کـه پـس از تـشخیص ایـن            ،شود  سؤال دیگري که به ذهن متبادر می      

 نکته که فالن چیز مطلوب است، آیا تحصیلِ مطلوبیت آن داراي مراتب اسـت؟ در              
 مطلوبیت در حقیقت اینکهکنیم و آن  پاسخ به این سؤال به یک نکتۀ کوتاه اشاره می

کند تا  همان کشش، میل و خواستۀ انسانی است که انسان را وادار به انجام کاري می
 که میل داراي مراتبی است، مطلوبیت نیز داراي         آنجااز  . آن خواسته تحقق پیدا کند    

دهد،  ه انسان براي تحصیل آن مطلوبیت انجام مینیز افعالی ک. شدت و ضعف است
  .  ارزش را مراتبی استاینکهنتیجه . داراي مراتبی است

در سؤال پیشین سخن از مراتب در یک ارزش بود، اما هنگامی که پا را فراتر از    
نمایـد و   شویم، سؤال دیگري رخ مـی   ها می   نهیم و وارد میدانِ ارزش      یک ارزش می  

 که ارزش را بـر اسـاس   آنجاها نیز انواعی متصور است؟ از   ارزش آیا میان  اینکهآن  
بـه  . ندا ها نیز متنوع  مطلوبیت تعریف کردیم و مطلوبیت نیز متنوع است، پس ارزش         

زوایاي مختلـف تقـسیم بنـدي      ها از     شناسی، ارزش   هاي ارزش   همین دلیل در بحث   
هاي فرعـی و   زشهاي اصلی، ار هاي تبعی، ارزش   هاي ذاتی، ارزش     ارزش شوند؛  می

 . ...  
هـا و بعـضی دیگـر،     اند و آبشخور دیگر ارزش ها اصلی و غایی     بعضی از ارزش  

هـاي غـایی،    ارزش. شـوند  هـاي اصـلی سـیراب مـی        اند و از ارزش     فرعی و ابزاري  
شـوند، در حـالی     خوب هستند و خود غایت و هدف محسوب می      ذاتاًهایی    کیفیت

 .انـد   اي بـراي یـک هـدف        د که خود وسیله   هایی هستن   هاي ابزاري، ارزش    که ارزش 
ارزش صـوري،  . صوري است و گاه واقعـی    از سوي دیگر، ارزش گاه       )60/چلبی،(

ارزشی است که تأثیري در رستگاري و فالح انسان ندارد و تأثیرش به همین دنیاي          
در برابر آن، ارزش واقعی، ارزشی است کـه دخالـت تـام در            . شود  فانی محدود می  
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به خداوند است، ش که همان قرب ا ن دارد و او را به خواست متعالیرستگاري انسا
گفتـه    مورد بحث قرار گرفته و بر اساس تعریف پیش         اینجاچه در   آن. کند  نزدیک می 

  .متصور است، ارزش واقعی است
ها تحت تأثیرات زمانی و مکـانی و فرهنگـی تغییـر      از سوي سوم، برخی ارزش    

هـاي    هاي جوامع که یکی از بحث        تغییرات ارزش  کنند و از همین جا بحث       پیدا می 
 . نماید شناسی است، رخ می برانگیز ارزش جنجال

کنیم کـه توحیـد    بر اساس سخنان باال، دایرة پژوهش را محدود به این سؤال می 
  شناسیِ فلسفۀ تعلیم و تربیت قرآن کریم دارد؟ چه نقشی در ارزش

  
 روش تحقیق در ارزش شناسیِ قرآن کریم. 2

 توجه به وحیانی بودنِ قرآن کـریم و روش شناسـی فهـم آن و نیـز سـاختار                     با
شناسی بـه   هاي مربوط به انسان خاص آن در ارائه و انتقال معارف به ویژه در حوزه      

 ، بـه  -شناسی نیز در این حـوزه قـرار دارد    که ارزش- دلیل چند بعدي بودنِ انسان  
 بـراي برخـی از      و خطی، صـرفاً    ساحتی  هاي تک   جستن از روش     رسد بهره   نظر می 

هـاي پژوهـشی و بـه ویـژه تربیتـی         هاي آموزشی مفید اسـت و بـراي بحـث           بحث
مطلوبیت چندانی نداشته باشد و احیانـاً در برخـی مـوارد نیـز حاصـلی جـز سـوء           

ــی نداشــته باشــد  ــژوهش در . برداشــت از قــرآن کــریم در پ در حقیقــت، روش پ
دگی بسیار باال و ارتباطـات تـار و پـودي     تنی  شناسی قرآن کریم به دلیل درهم       ارزش

اي و سیـستمیِ مراتـب گونـاگون     هـا بـا یکـدیگر و تعریـف زنجیـره           متراکم ارزش 
وجهی است که باید در آن، مسئلۀ تحقیـق از چنـد زاویـه         ها، یک روش چند     ارزش

شناسـی   مورد بررسی قرار گیرد و نگریستن به مسئلۀ تحقیق از یک زاویـه بـا روش    
 بـر پایـۀ روش       کرد در این پژوهش    بنابراین سعی خواهیم  . افات دارد قرآن کریم من  

دهد  که زوایاي گوناگون مسئلۀ تحقیق را مورد بررسی قرار می ) سیستمی( اي  سامانه
  .هاي قرآن کریم، پاسخ سؤال تحقیق را به دست آوریم و بر اساس تحلیل گزاره

ات این نوشـتار،    پیش از شروع پژوهش، براي کاستن برخی از اشکاالت و شبه          
تر توجه کنیم که اگر در تعریف تقوا سخن از نیت آمده   الزم است به این نکته دقیق     
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و در بحث ایمان هم سخن از نیت آمده است و نیت را در بخشی از ایـن نوشـتار                     
 از بـاب نگـاه و روش    ایـم،   مـورد بررسـی قـرار داده      جداي از بحث تقوا و ایمـان        

 بر اساس نگاه اینکهنتیجه .  مرج مفهومی و معنایی نه از باب هرج و  ،سیستمی است 
 امـا بـر اسـاس نگـاه      و ایمان و ارزش، یک تعریف داریم،هاي تقوا   خطی، از مؤلفه  

اي از تقوا و ایمان و ارزش در ذیل یک خرده سیـستم، در کنـار     سیستمی، هر مؤلفه  
ن خرده تعریف عام خود که جامع و مانع است، تعریفی خاص دارد که متناسب با آ    

در نگاه خطی . شود تر می   تر و دقیق    سیستم، وجهی از وجوه تعریف عام آن برجسته       
رسد این تعریف خاص با تعریف عام متفاوت است، اما در نگاه سیستمی  به نظر می
اي خاص    شویم که این تعریف، همان تعریف عام است با تأکید بر مؤلفه             متوجه می 
   .اند ر خرده سیستم، این تعریف را ایجاب کردههاي دیگ و مولفه تر شده که برجسته

  
 شناسی در قرآن کریم هاي ارزش مؤلفه. 3

.  بـسیار سـخن گفتـه اسـت    - مستقیم و غیر مـستقیم - قرآن کریم دربارة ارزش  
ارتباط میان معرفت و ارزش، رابطۀ میـان نگـرش و ارزش، ارزش و رفتـار، انـواع                 

ها در جوامـع، سلـسه مراتـب     یر ارزشها، تغییرات ارزشی، علل و عوامل تغی      ارزش
هاي مثبـت و منفـی، حـد نـصاب ارزش،      هاي ذاتی و تبعی، ارزش     ها، ارزش   ارزش

هاست که پرداختن به همۀ  از جملۀ این بحث ... گذاري و     معیارهاي ارزش و ارزش   
هـاي     سـعی خـواهیم کـرد مؤلفـه        اینجادر  .  از حوصلۀ این نوشتار خارج است      آنها

رآن کریم را مورد بررسی قرار دهیم تـا بـر اسـاس آن، نخـست                 در ق   شناسی  ارزش
. شناسی دست پیدا کنیم    ها را بهتر بشناسیم و سپس به نقش توحید در ارزش            ارزش

 شناسی از یکدیگر و بحـث دربـارة هـر     هاي ارزش   ناگفته نماند که جداسازي مؤلفه    
سی در راسـتاي  شنا یک به صورت جداگانه، صرفاً تمرکز بر یک بعد از ابعاد ارزش          

تر است و منافاتی  بخشی به سؤال تحقیق و در نتیجه دستیابی به پاسخ دقیق      شفافیت
 . گفته ندارد پیش) سیستمی( اي با روش سامانه



 

 

121 

ریم
ن ک

قرآ
ی 

ربیت
م ت

نظا
در 

ن 
ادی

 بنی
ش

ارز
 

  

  ارزش و تقوا
  ؛است» تقوا«تنها مؤلفۀ مهم ارزش از دیدگاه قرآن کریم، 

)لُ أَمعنُوا الَّذِینَ نَجمِلُوا آمع اتِ والِحفْسِدِینَ الصضِ فِی کَالْماألر لُ أَمعتَّقِینَ نَجارِ الْمکَالْفُج( 
   )28/ ص(
دهیم، یا  اند، مانند مفسدان روي زمین قرار می آیا کسانی را که ایمان آورده و کارهاي شایسته کرده«

  »دهیم؟ تقواپیشگان را همچون گناهکاران قرار می
 اه و قصد قربت در آن ترس و این دوريمراد از تقوا، ترس از خدا، دوري از گن

دو قربانی بـه     7هنگامی که دو پسر حضرت آدم     ). 11/206جوادي آملی،   ( .است
پیشگاه خداوند تقدیم کردند، از یکی که از متقین بود، پذیرفته شد و از دیگري کـه     

   ؛از متقین نبود، پذیرفته نشد
 قَـالَ  اآلخَـرِ  مِنَ یتَقَبلْ و لَم  أَحدِهِما مِنْ فَتُقُبِّلَ قُرْبانًا قَرَّبا إِذْ قِّبِالْح آدم ابنَی نَبأَ علَیهِم و اتْلُ (

ا قَالَ ألقْتُلَنَّکلُ إِنَّمتَقَبی تَّقِینَ مِنَ اللَّه27/مائده()الْم(   
تقدیم کردند؛ آن دو، قربانیی ] هر یک از[خبر دو پسر آدم را به درستی بر آنان بخوان، هنگامی که «

: گفـت . حتماً تو را خواهم کشت: او گفت. پس از یکی از آن دو قبول شد و از دیگري قبول نشد  
  ».کند خدا فقط از تقواپیشگان قبول می

آمده و » الْمتَّقِینَ مِنَ اللَّه یتَقَبلُ إِنَّما«که در ابتداي عبارت » انّما«با توجه به حرف 
 اساس منطوق این عبارت، خداوند تنها اعمالِ متقین را حاکی از قصر قلب است، بر

بر این اساس، از . پذیرد پذیرد و بر اساس مفهوم عبارت، اعمال غیر متقین را نمی می
دیدگاه فلسفۀ تعلیم و تربیت قرآن کریم، ارزشی مورد تأیید است که توسط انـسان              

  ؛متقی و پرهیزگار انجام شده باشد
 هارٍ جرُفٍ شَفَا علَى بنْیانَه أَسس منْ أَم خَیرٌ و رِضْوانٍ  اللَّهِ مِنَ تَقْوى علَى انَهبنْی أَسس أفَمنْ(

ارنَارِ فِی بِهِ فَانْه نَّمهج اللَّه دِي ال وهی م109/ توبه()الظَّالِمِینَ الْقَو(   
خدا و خشنودي او نهاده بهتـر اسـت، یـا    خود را بر اساس پروا داشتن از ] کار[آیا کسی که بناي    «

ریزي کرده و با  کسی که بناي خود را بر لبه سیلگاهی که آب زیر آن را برده و فروریختنی است پی
  ».کند آن در آتش جهنم سقوط کرده است؟ و خدا گروه ستمکاران را هدایت نمی
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ارزشِ تر اشارت رفت، این نوع ارزش، از نگـاه قـرآن کـریم     گونه که پیش   همان
ایـن  . چه غیر از این باشد، ارزش منفـی اسـت         مثبتِ واقعی و حقیقی است و هر آن       

  .تقابل به روشنی در آیۀ مذکور آمده است
گونه که در تعریف ارزش آمد، تمام اعمال فرد متقی، به راهنمایی عقـل و             همان

رت به صورت آگاهانه و بر اساس نیتی فقـط الهـی و در راسـتاي تقـرب بـه حـض           
. ت مد نظر وي که رضایت الهی است، حاصل شود     گیرد تا مطلوبی    انجام می دوست  

از این رو، تمام قیدهایی که در تعریف ارزش ذکر شده، در عمـل یـک فـرد متقـی            
چند  شود؛ هر ت، در کردار افراد غیر متقی مشاهده نمی      اینجامعیجمع شده است که     

   .ممکن است برخی از قیود در اعمال آنان مشاهده شود
 داراي مراتبی است که نخـستین مرتبـۀ آن،          تقوااز سوي دیگر، روشن است که       

آید و سایر مراتب آن بر اساس  حد نصاب پذیرش ارزش و کف ارزش به شمار می    
شناسـی نیـز محـسوب     هـاي ارزش  تواند به عنوان مؤلفه      که می  تقواهاي دیگر     مؤلفه

شناسـی را مـورد بررسـی     ارزش/ تقـوا هـاي    مؤلفـه ،در ادامه. شود  شود، تعریف می  
   .تر گردد دهیم تا فضاي بحث روشن تر قرار می دقیق
  

  ارزش و ایمان
   ؛ از دیدگاه قرآن کریم، ایمان است هاي ارزش یکی از مؤلفه

   )18/سجده()یستَوونَ ال فَاسِقًا کَانَ کَمنْ مؤْمِنًا کَانَ أَ فَمنْ(
  ».آنان یکسان نیستند] نه،[نافرمان است؟ پس آیا کسی که مؤمن است، همچون کسی است که «

در این آیه، خداوند فاسق را همپایۀ مؤمن ندانسته و بر تفاوت اعمال آنان تأکید        
همراه با اقرار زبانی و عمـل   ، همان اعتقاد قلبیاینجامنظور از ایمان در . کرده است

ـ . جوارحی به وحدانیت خداوند، معاد و نبوت است       د ایثـار و  بسیاري از کارها مانن
 ،شوند  هاي تعلیم و تربیت دنیا به خودي خود ارزش محسوب می            انفاق که در نظام   

آیند کـه همـراه     در صورتی ارزش به حساب می      در نظام تعلیم و تربیت قرآن کریم      
  ؛داند قرآن کریم، انفاق کفار را ارزشمند نمی. ایمان باشند
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 الشَّیطَانُ یکُنِ و منْ اآلخِرِ بِالْیومِ و ال بِاللَّهِ یؤْمِنُونَ و ال النَّاسِ ءرِئَا أَموالَهم ینْفِقُونَ والَّذِینَ...(
قَرِینًا لَه اء38/نساء()قَرِیناً فَس(   
کنند و به خـدا و روز واپـسین ایمـان     و همانان که اموال خود را براي نمایاندن به مردم انفاق می      «

  ».او باشد، چه بد همنشینی استو کسی که شیطان همنشین . ندارند
  ؛و براي اعمال کافران، هیچ ارزشی قائل نیست

   )5/مائده()الْخَاسِرِینَ مِنَ اآلخِرَةِ فِی و هو عملُه حبِطَ فَقَد بِاإلیمانِ یکْفُرْ و منْ(
ن خواهد شود و در آخرت از زیانکارا ایمان کفر ورزد، قطعاً عملش تباه می    ] ارکان[و هر کس به     «

   ».بود
   ؛داند  با اعمال افراد مؤمن یکسان نمی،نیز اعمال افرادي را که ایمان ندارند

)لْتُمعۀَ أَجاجِّ سِقَایةَ الْحارعِم جِدِ وسرَامِ الْمنْ الْحنَ کَممِ بِاللَّهِ آموالْی اآلخِرِ و داهج بِیلِ فِی وس 
  )19/توبه()الظَّالِمِینَ الْقَوم یهدِي ال و اللَّه اللَّهِ عِنْد یستَوونَ ال اللَّهِ

اید کـه بـه    کسانی قرار داده] عمل[آیا سیراب کردن حاجیان و آباد ساختن مسجد الحرام را مانند    «
اند؟ آنان نزد خدا مساوي نیستند و خـدا   خدا و روز واپسین ایمان آورده و در راه خدا جهاد کرده         

  » .کند  هدایت نمیمردم ستمکار را
شناسـی تأکیـد کـرده و     در این آیه، خداوند بر ایمان به عنوان یک مؤلفـۀ ارزش   

اعمالی را که بدون ایمان انجام بگیرد، مصداق ستم برشـمرده اسـت، هـر چنـد آن                
  .باشدآن عمل مانند آباد ساختن مسجدالحرام و آب دادن به زائران 

ن را بـه سـرابی تـشبیه کـرده اسـت کـه        اعمال کافرااي دیگر، قرآن کریم در آیۀ 
  ؛وجود خارجی ندارد

 ووجـد  شَیئًا یجِده لَم جاءه إِذَا حتَّى ماء الظَّمآنُ یحسبه بِقِیعۀٍ کَسرَابٍ أَعمالُهم کَفَرُوا والَّذِینَ(
اللَّه هعِنْد فَّاهفَو هابحِس اللَّهو رِیعابِ سأَ* الْحِساتٍ ورٍ فِی کَظُلُمحب لُجِّی غْشَاهی جوقِـهِ  مِنْ مفَو 

جوقِهِ مِنْ مفَو ابحس اتا ظُلُمضُهعقَ بضٍ فَوعإِذَا ب أَخْرَج هدی لَم کَدا یرَاهنْ یمو لِ لَمعجی اللَّه 
ا لَها نُورفَم 39 -40/نور()نُورٍ مِنْ لَه(  
اند، کارهاي آنان همچون سرابی است در بیابان که تـشنه آن را آب مـی          که کفر ورزیده   و کسانی «

یابد که حسابش را بـه   یابد و خدا را نزد آن می    رسد، آن را چیزي نمی      پندارد، اما وقتی به آنجا می     
هـایی اسـت در دریـایی     یا همچون تـاریکی . دهد، و خدا حسابش سریع است طور کامل به او می  

. پوشـاند و روي آن مـوجی دیگـر اسـت و بـر فـراز آن ابـري اسـت             ه مـوجی آن را مـی      عمیق ک 
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دست خود را بیرون بیاورد، بعید است آن را ) آدمی(هایی است بر روي یکدیگر که هر گاه  تاریکی
  ».و کسی که خدا نوري براي او قرار نداده است، هیچ نوري براي او نخواهد بود. ببیند

مال کافران را به چیزهایی تشبیه کرده کـه نـشانگر عـدم             خداوند در این آیه، اع    
  .در پیشگاه خداوند استآنها ارزشمندي 

  
  ارزش و نیت

در قریب به اتفاق مکاتب تعلیم و تربیت، معیـار و مـالك ارزشـمندي رفتـار و          
گفتار، تنها عمل و نتایج آن است و به انگیزه و نیت فرد در انجام آن عمل تـوجهی       

  چـه اهمیـت کلیـدي در ارزش        آن در نظام تعلیم و تربیت قرآن کـریم،       اما  . شود  نمی
اي است که انسان   اراده و انگیزهاینجامراد از نیت در  .دارد، نیت و انگیزة فرد است     

  ؛نیت همان روح عمل است. بر اساس آن دست به انجام عملی می زند
 )الْمـصِیرُ  و بِـئْس   جهـنَّم  و مـأْواه   اللَّـهِ  مِـنَ  بِـسخَطٍ  بـاء  کَمـنْ  اللَّـهِ  رِضْـوانَ  اتَّبع أفَمنِ(
   )162/عمران آل(
پس آیا کسی که در پی خشنودي خداست، همچون کسی است که به خشمی از خدا گرفتار آمده «

  » .و جایگاهش جهنّم است؟ و چه بد بازگشتگاهی است
توجـه داده و    در این آیه، خداوند به هدف غایی و نیـت اصـلی انجـام اعمـال                 

خشنودي خداوند را برترین نیت توصیف کرده و در برابر آن، عملـی را نهـاده کـه           
خداوند در . شود که نهایت شومی را به دنبال خواهد آورد موجب خشم خداوند می

 برشـمرده و از     آنهااین آیه، نیت را شاخصی براي متمایز ساختن ارزش اعمال انـس           
 نتیجۀ غایی انتخاب هر نیت بیان کرده است،خود را سوي دیگر، خشنودي و خشم  

روشـن اسـت کـه    . دهد زیرا این نیت و انگیزة انسان است که عمل او را جهت می         
تر است و در نظام تربیتی قرآن کریم، باطن عمل که  باطن هر کاري از ظاهر آن مهم   

 در درجۀ باالتري از ظاهر عمل که صـرفاً انجـام کـاري فیزیکـی                ،همان نیت است  
نیت، روح عمل است و این روحِ عمل است که درجـۀ مطلوبیـت   . ، قرار دارد است

 در شناسـی  هاي ارزش از سوي دیگر، نیت با سایر مالك . سازد  آن را صد چندان می    
بندي از شدت و ضعف باالیی   رابطۀ تنگاتنگی دارد و ذاتاً به لحاظ درجهقرآن کریم

  .برخوردار و داراي نوسان بسیاري است
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برانگیزي، نقش نیت را بـه عنـوان           به شکلی بسیار دقیق و عبرت       دیگر یدر آیات 
بیان » رذیلت« ارزشِ منفی   از  » فضیلت« یک مؤلفۀ کلیدي در تشخیص ارزشِ مثبت      

انفاق را  این آیات   . کرده و انفاق را در دو حالت فضیلت و رذیلت شرح داده است            
اي خـشنودي خداونـد انجـام    کننده، آن را بر   در صورتی ارزش دانسته که فرد انفاق      

داده باشد و نیتش در انجام آن، تنها کسب رضایت الهی باشد و در برابر آن، انفاقی           
ارزش  اش به نیت خشنودي مردم انجام داده باشد، به عنـوان یـک              کننده  را که انفاق  

  ؛منفی و رذیلت معرفی کرده است
 و ال  النَّـاسِ  رِئَـاء  مالَـه  ینْفِقُ کَالَّذِي و األذَى  بِالْمنِّ اتِکُمصدقَ تُبطِلُوا ال آمنُوا الَّذِینَ أَیها یا(

 یقْدِرونَ ال صلْداً فَتَرَکَه وابِلٌ فَأَصابه تُرَاب علَیهِ صفْوانٍ کَمثَلِ فَمثَلُه اآلخِرِ و الْیومِ  بِاللَّهِ یؤْمِنُ
 ابتِغَـاء  أَمـوالَهم  ینْفِقُـونَ  الَّـذِینَ  و مثَلُ * الْکَافِرِینَ الْقَوم یهدِي ال هو اللَّ  کَسبوا مِما شَیءٍ علَى

 یصِبها لَم فَإِنْ ضِعفَینِ أُکُلَها فَآتَت وابِلٌ أَصابها بِرَبوةٍ جنَّۀٍ کَمثَلِ أَنْفُسِهِم مِنْ و تَثْبِیتًا اللَّهِ مرْضَاةِ
  )264 -265/بقره()بصِیرٌ تَعملُونَ بِما و اللَّه لٌّفَطَ وابِلٌ

صدقات خود را با منّت گذاشتن و آزار رساندن تباه نکنیـد؛ ماننـد           ! اید  اي کسانی که ایمان آورده    «
کند و به خدا و روز واپسین ایمان ندارد، که  کسی که مال خود را براي نمایاندن به مردم انفاق می          

، ]انـد  که در آن کشت کـرده [ین است که بر روي سنگی صاف اندك خاکی باشد       داستان او مانند ا   
. و آن را به صورت سنگی سـخت بـر جـاي گـذارد        ] و خاك را بشوید   [پس رگباري به آن برسد      

و خـدا گـروه کـافران را هـدایت         . اند، بر چیـزي قـادر نیـستند         از آنچه به دست آورده    ] ریاکاران[
وال خود را براي طلب خشنودي خدا و تثبیت نفوس خویش انفاق و داستان کسانی که ام*کند نمی
کنند، مانند این است که بوستانی در زمین بلندي باشد و بارانی درشت قطره بر آن برسـد و دو         می

، و خـدا  ]بر آن برسد[ قطره هم به آن نرسد، نم نم بارانی  برابر محصول دهد، و اگر بارانی درشت     
  ».کنید بیناست به آنچه می

اي در  تـذکر ایـن نکتــه ضـروري اسـت کــه مؤلفـۀ نیـت، نقــش تعیـین کننــده       
اي   همان گونه که در آیه آمد، نیـت مؤلفـه         . شناسی از دیدگاه قرآن کریم دارد       ارزش

گـوییم افـزون بـر ایـن، نیـت       حال مـی . براي جداسازي ارزشِ مثبت و منفی است      
 یک عمـل بـا   گاه ممکن است. شاخصی است براي جداسازي ارزش از غیر ارزش    

 شناسی مختلـف شـود؛      یز به لحاظ ارزش   دو نیت گوناگون انجام شود و نتیجۀ آن ن        
هـا   ها قرار گیرد و دیگري در دسـتۀ ارزش  یعنی یکی از آن دو عمل در دستۀ ارزش  
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خورند، اما یکی به  غذایی را میمثالً دو نفر را در نظر بگیریم که هر دو         . قرار نگیرد 
تِ خود بـراي عبـادت بیـشتر       تقوانیت رفع غریزة گرسنگی خود و دیگري به نیتِ          

  .اولی اصالً ارزش نیست، ولی دومی ارزش است. خداوند و خدمت به بندگان او
بنابراین، . ن و نیت استشناسی، ایما باري، روشن شد که دو مؤلفۀ کلیدي ارزش

البتـه  . آید که دسـت کـم داراي ایـن دو مؤلفـه باشـد               شمار می  ارزش به    مطلوبیتی
توان رفتارها و کردارهایی را به عنوان ارزش معرفی کرد که افـزون بـر ایـن دو                    می

 الزم و ضـروري  آنچـه شناسی را نیز دارا باشـند، امـا           هاي دیگر ارزش    مؤلفه، مؤلفه 
رند که سه یا چنـد      هایی وجود دا    از این رو، ارزش   .  همان نیت و ایمان است     ،است

هاي گوناگون ارزش شناسـی را دارنـد کـه افـزون بـر دو مؤلفـۀ                   مؤلفه از شاخص  
 .مذکور، نیز یک یا چند مؤلفۀ دیگر را دارند

  
  شناسی در فلسفۀ تعلیم و تربیت قرآن کریم  توحید، محور ارزش. 4

د ها وجود دار بندي ارزش  بندي و طبقه    در هر مکتبی، یک مبناي کلی براي دسته       
 شود که اهمیت هر ارزشی در رابطۀ نسبت آن ارزش با آن محور اصلی سنجیده می             

شناسـی مکاتـب را       هـاي ارزش    و همین محور اصلی است که تفاوت میان دیـدگاه         
در برخی مکاتب، لذت محور اصلی اسـت و متناسـب بـا آن سـایر               . شود  سبب می 

د محـور مبنـایی   شود، در بعضی مکاتب، سـو  ها و اهمیت هر یک تعریف می     ارزش
اما در نظام فلسفۀ تعلیم و     . یابند  ها بر اساس آن تعریف و اهمیت می         است و ارزش  

روح  .هـا، توحیـد اسـت    تربیت قرآن کریم، محور کلیدي و آبـشخور اصـلی ارزش     
هاي دینی، اجتماعی، سیاسی، اقتـصادي، تربیتـی، اخالقـی، فرهنگـی،              تمامی ارزش 

  ؛فردي، علمی و اعتقادي، توحید است
)دعو ؤْمِنِینَ اللَّهؤْمِنَاتِ  الْمالْم نَّاتٍ ورِي جا مِنْ تَجتِهتَح ارا خَالِدِینَ األنْهاکِنَ  فِیهسم ۀً وطَیِّب 
 )72/توبه( )الْعظِیم الْفَوز هو ذَلِک أَکْبرُ اللَّهِ مِنَ و رِضْوانٌ عدنٍ جنَّاتِ فِی

آنها نهرها روان است ] درختان[هایی را وعده داده است که از زیر  ؤمن باغخدا به مردان و زنان م  «
، و ]بـه آنـان وعـده داده اسـت    [هایی دائمی  هایی دلپذیر در باغ اند، و نیز مسکن    و در آنها جاودانه   

  ».این همان کامیابی بزرگ است. برتر است] از همه اینها[رضایتی که از جانب خداست 
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ناسی در قرآن کریم و سایر مکاتب فلسفۀ تعلیم و تربیت         ش  تفاوت مبنایی ارزش  
در . این است که محور در قرآن کریم، خداوند است و در سایر مکاتب، انسان است

قرآن کریم، هدف خدایی شدن انسان در همین دنیاست، اما در سایر مکاتب انـسان        
در . دن انسان است  تر دنیایی ش    مدار، هدف تنها تعالی دنیایی انسان یا به تعبیر دقیق         

خروجی تعلیم و تربیت . نتیجه، خروجی هر نظام نیز با یکدیگر متفاوت خواهد بود  
، آگاه و )محسن(، خوب )متقی(یافته  ، پرورش)مؤمن(جو قرآن کریم، انسانی حقیقت   

و ) صادق( ، راستگو و درستکار )مخلص( ، خدامدار )صالح(، متعهد   )بصیر( دانشمند
مکاتب، درست در برابر مکتب قرآن کریم، انـسانی کـافر،   است و خروجی سایر   ... 

ایـن تقابـل    . اسـت ... فاجر، ظالم، جاهل، فاسق، مفسد، مـشرك، منـافق، کـاذب و             
  ونی آمده است؛ارزشی در آیات گوناگ

 مِـنْ  الْحـقَّ  ااتَّبعـو  آمنُـوا  الَّذِینَ و أَنَّ  الْباطِلَ اتَّبعوا کَفَرُوا الَّذِینَ بِأَنَّ ذَلِک( کافر؛/مؤمن
بِّهِمر کَذَلِک ضْرِبی لِلنَّاسِ اللَّه مثَالَه3/محمد()أَم(  

 نَجعلُ أَم األرضِ فِی کَالْمفْسِدِینَ الصالِحاتِ و عمِلُوا آمنُوا الَّذِینَ نَجعلُ أَم(فاجر؛ / متقی
  )28/ص()کَالْفُجارِ الْمتَّقِینَ

 و بـشْرَى   ظَلَمـوا  الَّـذِینَ  لِینْـذِر  عرَبِیـا  لِـسانًا  مـصدِّقٌ  کِتَاب ذَاو ه ... ( ؛ظالم/ محسن
  )12/احقاف()لِلْمحسِنِین
   )18/سجده()یستَوونَ ال فَاسِقًا کَانَ کَمنْ مؤْمِنًا کَانَ أ َفَمنْ( فاسق؛/ مؤمن
 الْخَبائِثَ تَعملُ کَانَت الَّتِی الْقَرْیۀِ مِنَ ینَاهو نَج و عِلْما حکْما آتَینَاه و لُوطًا( فاسق؛/ صالح

مکَانُوا إِنَّه مءٍ قَووفَاسِقِینَ س*خَلْنَاهأَد تِنَا فِی ومحر الِحِینَ مِنَ إِنَّه75 - 74/انبیاء()الص(  
 و لَـیعلَمنَّ   صـدقُوا  الَّـذِینَ  اللَّـه  فَلَـیعلَمنَّ  قَـبلِهِم  مِـنْ  الَّذِینَ فَتَنَّا و لَقَد ( کاذب؛/ صادق

  )3/عنکبوت()الْکَاذِبِینَ
  

  : ند ازا  نظام تربیتی قرآن کریم عبارت7- و نه اهداف طولی–اهداف غایی 
 الظُّلُمـاتِ  مِـنَ  ویخْرِجهم السالمِ سبلَ رِضْوانَه اتَّبع منِ اللَّه بِهِ یهدِي( ؛هدایت و رشد  

  )16/مائده()مستَقِیمٍ صِرَاطٍ إِلَى ویهدِیهِم بِإِذْنِهِ النُّورِ إِلَى
  ؛)17/کهف()مرْشِدا ولِیا لَه تَجِد فَلَنْ یضْلِلْ ومنْ الْمهتَدِ فَهو اللَّه یهدِ منْ... (
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 حیـاةً  فَلَنُحیِینَّـه  مِنٌمؤْ وهو أُنْثَى أَو ذَکَرٍ مِنْ صالِحا عمِلَ منْ( ؛طهارت و حیات طیبه   
  ؛)97/نحل()یعملُونَ کَانُوا ما بِأَحسنِ أَجرَهم ولَنَجزِینَّهم طَیِّبۀً

 خَالِدِینَ األنْهار تَحتِها مِنْ تَجرِي جنَّاتٍ والْمؤْمِنَاتِ الْمؤْمِنِینَ اللَّه وعد( ؛قرب و رضوان
  ؛ )72/توبه()الْعظِیم الْفَوز هو ذَلِک أَکْبرُ اللَّهِ مِنَ ورِضْوانٌ عدنٍ جنَّاتِ فِی بۀًطَیِّ ومساکِنَ فِیها

  )56/ذاریات()لِیعبدونِ إِال واإلنْس الْجِنَّ خَلَقْت وما( :عبادت و عبودیت
 ی کـه محـور اصـلی اسـت و سـایر اهـداف      در میان این اهداف، آن هدف کالن   

روشن اسـت کـه سـایر    . سازند، عبادت و عبودیت است     ز آن را آشکار می    شئونی ا 
  .اند و عبودیت، عصارة توحید است اهداف، نتیجۀ عبودیت

ند و ا ها در قرآن کریم هم از نظر نوع و تعداد بسیار متنوع      به دیگر سخن، ارزش   
 چهآن. هاي ارزش شناسی، مراتب گوناگونی دارند       هم به لحاظ برخورداري از مؤلفه     

 به نوعی ارتباط برقـرار    آنها ساري و جاري است و میان همۀ         ها  در همۀ این ارزش   
 زیرا عبادت خداونـد و  ه، توحید است؛کرده و هر یک را جایگاهی متناسب بخشید       

هـاي انـسانی    عبودیت او، برترین خواست متعالی انسان است که بر سایر خواسـت     
چه آن. دهد   تحت تأثیر خود قرار می     اهاي انسانی ر    گستر است و همۀ مطلوبیت      سایه

هاي مثبت و منفـی اسـت، توحیـد          در پیوستار ارزش شناسی، معیار و مالك ارزش       
شوند و حیات   از آن سیراب می  ها  اي است که ارزش    توحید، در حکم چشمه   . است

  . خویش را وامدار اویند
ی مـورد  شناسـ  هاي ارزش  سعی بر آن است که رابطۀ توحید را با مؤلفه     اینجادر  

شناسـی از دیـدگاه    بررسی قرار دهیم و اثبات کنیم که توحید، محـور اصـلی ارزش      
  .فلسفۀ تعلیم و تربیت قرآن کریم است

  
  توحید و تقوا

شود  حال این سؤال مطرح می . تر گفتیم که نصاب پذیرش ارزش، تقواست       پیش
  شناسی دارد؟  انداز ارزش  از چشمتقواکه توحید چه نقشی در 

، تـرس از خـدا،   تقـوا از یک سـو، مـراد از    .  رابطه دارد  تقوا دو سو با     توحید از 
دوري از گناه و قصد قربت و نزدیکی به خدا در آن ترس و این دوري است، پس                 
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به همـین جهـت در اغلـب    . شود و بدون آن معنایی ندارد  با توحید تعریف می   تقوا
از سوي دیگر،   . همراه است » اهللا« با واژة    ، در قرآن کریم آمده است     تقوامواردي که   

  ؛شوند بندي می  بر اساس مراتب متعدد توحید، رتبهتقوامراتب متعدد 
   )13/حجرات()... أَتْقَاکُم اللَّهِ عِنْد أَکْرَمکُم إِنَّ ...(

  »... .ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست تردید گرامی بی...«
 هرزیرا  ،   خود اختصاص داده است     به تقوابیشترین تأثیر را در افزایش      » توحید«

 تقـوا گـاه  .  او در مرتبـۀ بـاالتري نـشیند        تقوايتر گردد،     قدر توحید فرد متقی کامل    
 أُعِـدت  ...(؛سـت تقوامربوط به لغزش متقی اسـت و ایـن در مرحلـۀ نخـست راه                 

 )... لِـذُنُوبِهِم  فَاسـتَغْفَرُوا  اللَّـه  کَـرُوا ذَ أَنْفُـسهم  ظَلَموا أَو فَاحِشَۀً فَعلُوا إِذَا الَّذِینَ*... لِلْمتَّقِینَ
  )133 -135/عمران آل(
دهند، یا به خود  آنان که وقتی گناهی بسیار زشت انجام می... براي تقواپیشگان آماده شده است ... «

  »...طلبند  افتند و براي گناهانشان آمرزش می کنند، به یاد خدا می ستم می
  ؛استتقولغزش متقی است و این مرحلۀ میانی و گاه مربوط به پیش از 

   )201/اعراف()مبصِرُونَ هم فَإِذَا تَذَکَّرُوا الشَّیطَانِ مِنَ طَائِف مسهم إِذَا اتَّقَوا الَّذِینَ إِنَّ(
شـوند و یکبـاره    اي از شیطان به آنان برسد، متذکّر می همانا کسانی که تقوا دارند، هر گاه وسوسه    «

  ».گردند یبینا م
  تقواست؛و گاه مربوط به مرحلۀ باالي 

 بِمـا  خَبِیـرٌ  اللَّـه  إِنَّ اللَّـه  و اتَّقُـوا   لِغَـدٍ  قَدمت ما نَفْس و لْتَنْظُرْ  اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذِینَ أَیها یا(
  )18/حشر()تَعملُونَ

 هر کسی باید بنگرد که براي فردا چـه پـیش   از خدا پروا بدارید، و    ! اید  اي کسانی که ایمان آورده    «
  ».کنید آگاه است و از خدا پروا کنید؛ قطعاً خدا به آنچه می. فرستاده است
 دارد و هـستۀ  تقـوا  توحید، از جهات گوناگون ارتباط تنگاتنگی با  اینکهخالصه  

شناسـیِ   بنابراین، توحید، نفوذي تام در این مؤلفـۀ ارزش . ، توحید است تقوامرکزي  
  . بر اساس آن ارزش یافته استتقوارآنی دارد و ق
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  توحید و ایمان
 زیـرا  ناسی با توحید ارتباط وثیقـی دارد، ش هاي ارزش ایمان نیز مانند سایر مؤلفه  

در بحث ایمان آمد که منظور از ایمان، در         . توحید، محور اصلیِ تعریف ایمان است     
   به خداوند است؛گام نخست، اعتقاد

  )62/نور()...و رسولِهِ بِاللَّهِ آمنُوا الَّذِینَ مِنُونَالْمؤْ إِنَّما(
  »...اند اند که به خدا و پیامبرش ایمان آورده جز این نیست که مؤمنان کسانی«
  )69/مائده()...بِاللَّهِ آمنَ منْ و النَّصارى و الصابِئُونَ هادوا و الَّذِینَ آمنُوا الَّذِینَ إِنَّ(

و یهودیان و صابئان و نـصاري، کـسانی از آنـان کـه       ) مسلمانان(اند    انی که ایمان آورده   همانا کس «
  »...به خدا ایمان بیاورند و] واقعاً[
  )136/بقره()... بِاللَّهِ آمنَّا قُولُوا(

  » ...ایم و ما به خدا ایمان آورده: بگویید«
  نیز خداوند ولی و هادي مؤمنان است؛

)اللَّه لِینُوا ینَالَّذِ وآم مهخْرِجاتِ مِنَ ی257/بقره()...النُّور إِلَى الظُّلُم(  
  »...برد ها به سوي نور بیرون می آنان را از تاریکی. اند خدا سرپرست کسانی است که ایمان آورده«
  )54/حج()... آمنُوا الَّذِینَ لَهادِ اللَّه و إِنَّ ...(

  »... .اند  ایمان آوردهو خداوند هدایتگر کسانی است که... «
  ؛، داراي مراتبی استتقوامانند ایمان نیز 

  )136   /نساء()... بِاللَّهِ آمِنُوا آمنُوا الَّذِینَ أَیها یا(
  »...اید، به خدا ایمان بیاورید و  اي کسانی که ایمان آورده«

  ؛و از ویژگی افزایش و شدت و ضعف برخوردار است
 إِیمانًا فَزَادتْهم آمنُوا الَّذِینَ فَأَما إِیماناً هذِهِ زادتْه أَیکُم یقُولُ منْ فَمِنْهم سورةٌ أُنْزِلَت ما و إِذَا (
  )124/توبه()...
این بر ایمان کدام یـک از  : گویند شود، بعضی از منافقان می و هنگامی که بخشی از قرآن نازل می       «

  »...افزاید  اند، بر ایمانشان می آوردهشما افزود؟ اما کسانی که ایمان 
  ؛افزاید و خداوند است که بر ایمان انسان می

)وکِینَۀَ أَنْزَلَ الَّذِي هؤْمِنِینَ قُلُوبِ فِی السوا الْمادزْداناً لِیإِیم عم انِهِم4/فتح()... إِیم(  
  »...ر ایمان خود بیفزایندهاي مؤمنان فرود آورد تا ایمانی ب اوست آن که آرامش را در دل«
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 توحیـد رابطـۀ مـستقیمی       توان گفت میان افزایش ایمـان و افـزایش           می بنابراین
از .  هر چه توحید فرد افزایش یابد، ایمانش نیز افزایش یابد و بالعکس    برقرار است؛ 

اگـر  . دهـد  ، هستۀ مرکزي ایمان را تـشکیل مـی  تقواسوي دیگر، توحید نیز به مانند      
اد قلبی و اعتقاد ذهنی و نظري بدانیم، توحید در افزایش هر دو حالت         ایمان را اعتق  

توحید عینی در افزایش اعتقاد قلبی و توحید علمی در افـزایش اعتقـاد              . مؤثر است 
  .نظري تأثیرگذارند

  
  توحید و نیت

 به منزلۀ روح و عمـل        نیت .میان توحید و نیت نیز رابطۀ تنگاتنگی برقرار است        
اسـت و بـه   ، جـسد سـرد و مـرده     همچوننیت  است و عمل بیبه منزلۀ بدن و تن   

. ارزش است ، اما عمل بدون نیت بی    داراي ارزش است   همین دلیل نیت بدون عمل    
 بسیار حساس و دقیـق اسـت و از   به خاطر نامحسوس بودنش، از یک سو     نیت نیز   

از ایـن رو، انـواع،   .  متفـاوت اسـت  ، براي هر فردي نسبت به فرد دیگر      سوي دیگر 
  .گیرد می بر شماري را در راحل و مراتب بیم

  یریم، آخرین مرحلۀ آن، توحید است؛ مراحلی را در نظر بگاگر براي نیت
  )138/بقره()عابِدونَ لَه و نَحنُ صِبغَۀً اللَّهِ مِنَ أَحسنُ و منْ اللَّهِ صِبغَۀَ(

آمیـزي بهتـر از    ، و چه کسی در رنگ]دبپذیری[آمیزي خدا را  رنگ] با پیروي از آیین ابراهیم    : بگو[«
  ».خداست؟ و ما فقط پرستشگر او هستیم

 البتـه . یعنی انسان هر کردار و گفتار و افکاري را تنها براي خداوند انجام دهـد               
.  خود داراي مراتبی است که بر مراتب گونـاگون توحیـد منطبـق اسـت              این مرحله 

 و تنها براي خداوند انجام دهند و قرآن کریم از مؤمنین خواسته که هر کاري را تنها
  ؛هیچ کس غیر او را در انجام اعمال خود شریک نکنند

  )110/کهف()أَحداً ربِّهِ بِعِبادةِ یشْرِك و ال صالِحا عمال فَلْیعملْ ربِّهِ لِقَاء یرْجو کَانَ فَمنْ ...(
اري شایـسته کنـد و هـیچ کـس را در         پس هر کس به لقاي پروردگارش امیدوار است، باید ک         ... «

  »عبادت پروردگارش شریک نسازد
 مِـنْکُم  ال نُرِید اللَّهِ لِوجهِ نُطْعِمکُم إِنَّما *و أَسِیراً  و یتِیما  مِسکِینًا حبِّهِ علَى الطَّعام و یطْعِمونَ (

زَاءال ج 8-9/انسان()شُکُوراً و(  
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مـا فقـط بـراي    :] گویند و می[» « دهند  رند، به بینوا و یتیم و اسیر می       و طعام را با اینکه دوست دا      «
  ».خواهیم و نه تشکري دهیم، از شما نه پاداشی می خشنودي خدا به شما طعام می

  )207/بقره()... اللَّهِ مرْضَاةِ ابتِغَاء نَفْسه یشْرِي منْ النَّاسِ و مِنَ(
  »...فروشد را براي طلب خشنودي خدا میو از جمله مردم کسی است که جان خود «
  )195/بقره()... اللَّهِ سبِیلِ فِی و أَنْفِقُوا(

   »...و در راه خدا انفاق کنید«
  )196/ بقره()... لِلَّهِ و الْعمرَةَ الْحج و أَتِموا(

   »...و حج و عمره را براي خدا تمام کنید«
   )218/بقره()... اللَّهِ سبِیلِ فِی و جاهدوا هاجرُوا و الَّذِینَ آمنُوا الَّذِینَ إِنَّ(

  »...اند همانا کسانی که ایمان آورده و کسانی که هجرت کرده و در راه خدا جهاد نموده«
  )46/سبأ()...و فُرَادى مثْنَى لِلَّهِ تَقُوموا أَنْ ...(

  »...دو دو و یک یک براي خدا به پا خیزید... «
  )22/رعد( )... ربِّهِم وجهِ ابتِغَاء صبرُوا و الَّذِینَ(

  »...و آنان که براي طلب خشنودي پروردگارشان صبر پیشه ساختند«
 از توحید واالتر و باالتري برخوردار باشد، به همـان نـسبت         هر چقدر نیت فرد   

بنابراین، ارزش اعمال هر فردي بر اسـاس  . یابد و بالعکس ارزش کارش افزایش می 
شود و نیت نیـز بـر پایـۀ مرتبـۀ توحیـد عینـی و عملـی و          ت آن فرد سنجیده می    نی

قرآن کریم به این ظرایف توجـه داده و         . شود  اخالص انسان موحد ارزشگذاري می    
که در مرتبۀ   آن: مراحل اخالص را متناسب با مرتبۀ توحید این گونه بیان کرده است           

  ؛ مخلِص،نخست توحید است
 )... الـدِّینَ  لَـه  مخْلِـصِینَ  و ادعوه  مسجِدٍ کُلِّ عِنْد وجوهکُم و أَقِیموا  بِالْقِسطِ ربِّی أَمرَ قُلْ(
   )29/اعراف(
به سوي [خود را در هر عبادتی مستقیم، ] دل[و روي . پروردگارم به عدالت فرمان داده است: بگو«

  ».اید بخوانید ردهدارید، و خدا را در حالی که عبادت را براي او خالص ک] او
  ؛ که در مرتبۀ باالي توحید است، مخلَص است و آن

)... منَّهألغْوِی عِینَ ومإِال*أَج كادعِب مخْلَصِینَ مِنْه39 ـ 40/حجر ()الْم(  
  »و آنان را یکسره گمراه خواهم ساخت، مگر بندگان خالص تو از میان آنان را..«
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هایی است که منشأ اصلی آن، به تفـاوت        تفاوت بنابراین میان نیت هر دو دسته،     
  . گردد درجه و مرتبۀ توحیدي هر دسته برمی

 این نکته نیز ناگفته نماند که اگر کاري چند انگیزه طولی داشته باشد، آن انگیـزه    
و روشن است که توحیـد      ) 168/مصباح یزدي، (کند     ارزش عمل را تعیین می     اصلی

از ایـن رو،  .  انگیزة اصلی در انجام هر عملـی اسـت      برترین ،ها  در میان سایر انگیزه   
توحید در موارد بسیاري، به عنـوان انگیـزة اصـلی عمـل، ارزش عمـل را افـزایش                  

  .دهد می
  
  گیري نتیجه

بـه عنـوان محـور اصـلی     » توحیـد «از دیدگاه فلسفۀ تعلیم و تربیت قرآن کریم،     
شی بر اساس پیونـد بـا       ها سایه گسترانیده و جایگاه هر ارز        ها، بر همۀ ارزش     ارزش

دارد و  » نیت«و  » ایمان«،  »تقوا«توحید ارتباط تنگاتنگی با     . شود  تعریف می » توحید«
به این معنا که افزایش توحید انـسان،  . ها تأثیر کلیدي دارد بر ارزشگذاري این مؤلفه   

  . شود به افزایش ایمان، خلوص نیت انسان و در نتیجه افزایش تقواي فرد منتهی می
هاي  یگر سخن، اگر توحید در فرد و جامعه افزایش یابد، از یک سو، ارزش         به د 

ها از سطح فـرد و    کند و از سوي دیگر، ارزش      مثبت نیز در جامعه گسترش پیدا می      
هاي فرهنگـی، اجتمـاعی، سیاسـی و اقتـصادي        جامعه به عمق وجود فرد و سیستم      

. پـذیر نیـست   اد نیز امکـان  حتی در شرایط بسیار ح     آنهاکنند و تغییر      رسوخ پیدا می  
اي که افراد آن از توحید باالیی برخوردار باشـند، در برابـر سـیل                 هاي جامعه   ارزش
آورد، بلکه  هاي تهاجمی، نه تنها خم به ابرو نمی هاي منحط فرهنگ افکن ارزش بنیان

هـاي انـسانی بـه جهانیـان         هاي توحید محور خود را به عنوان برترین ارزش          ارزش
هاي نوینی کـه موجـب    جویان عالم را با ارزش د کرد و فطرت حقیقت عرضه خواه 
  .سازد شوند، آشنا می ت فرد و اجتماع میرشد و تربی

از سوي دیگر، اگر توحید در ذهن و ضمیر و دل و جـان آدمـی رسـوخ نکنـد،       
 غلطـد و سـقوط را بـر صـعود بـر        مـی انسان از اوج عزت به حضیض ذلـت فـرو           



 

 

134 

        
ال 

س
هم

زد
شان

/ 
اره

شم
 

61 /  
هار

ب
  

13
89

 

اي توحید در رأس امور نباشد، آن جامعه از آسمان حقیقت     اگر در جامعه  . گزیند می
  ؛ هاي جامعه نیز سقوط خواهند کرد سقوط خواهد کرد و به دنبال آن، ارزش

)نَفَاءرَ لِلَّهِ حشْرِکِینَ غَینْ بِهِ ممو شْرِكا بِاللَّهِ یاءِ مِنَ خَرَّ فَکَأَنَّممالس رُ فَتَخْطَفُهالطَّی ـوِ  أَويتَه 
-32/حـج ()الْقُلُوبِ تَقْوى مِنْ فَإِنَّها اللَّهِ شَعائِرَ یعظِّم ومنْ ذَلِک*  سحِیقٍ مکَانٍ فِی الرِّیح بِهِ

31(  
و هر کس به خدا شـرك  . در حالی که گروندگان خالص به خدا باشید، نه شرك آورندگان به او            «

اند یا بـاد او را بـه    او را ربوده) شکاري(غان  ورزد، چنان است که گویی از آسمان فرو افتاده و مر          
، و هر کس شعائر خـدا را بـزرگ بـشمارد،      )فرمان خدا (این است   . جایی دور دست افکنده است    

  » .هاست قطعاً این از تقواي دل
 جنـاب عالمـه طباطبـایی،    ،نوشتار خود را با کالم زیباي مفسر برجستۀ معاصـر       

  :دهیم  می پایاندربارة توحید در نظام اسالمی
شود، این است که اجزاي  ترین چیزهایی که در این دین مشاهده می یکی از مهم«

. آید  آن طوري به هم ارتباط دارند که وحدت تام و کاملی بینشان به وجود می
اي که این دین دعوت به آن کرده،  به این معنا که روح توحید در اخالق کریمه
ر اعمالی که افراد مجتمع مکلف به ساري و جاري است و روح اخالق نیز د

 اجزاي دین اسالم اگر خوب تجزیه و تحلیل پس همه. ر استاند، منتش انجام آن
گردد و توحید اگر به حال ترکیب در آید، به صورت  شود، به توحید بر می
اگر توحید از مقام عالی اعتقادي فرود آید، اخالق و . آید اخالق و اعمال در می

 اگر اخالق و اعمال از درجۀ نازل خود باالتر روند، توحید شود و اعمال می
 الصالِح والْعملُ الطَّیِّب الْکَلِم یصعد إِلَیهِ ...( :خواهند بود و به قول قرآن مجید

هرْفَعرود، و عمل  سخن پسندیده تنها به سوي او باال می... «)10/فاطر()... ی
 -48/طباطبایی، روابط اجتماعی در اسالم، (» .... برد شایسته آن را باال می

47.(  
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  :ها نوشت پی
1- Axiology 
2- Fact-value 
  .ژان ون دث و الینور اسکار بروگ، چیستی ارزش: ك.جهت اطالع بیشتر ر -3
4- Ideas 
5- Noncognitivist 
6-  ognitivist  C 
 به 53ربیت اسالمی، خسرو باقري، نگاهی دوباره به ت: ك.تر ر   جهت اطالع بیش   -7

 بعد
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