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تحليلبررسي قرآنيهاپژوهشو تربيتي ∗اعجاز

بناريعلي ناظميو∗∗همت ∗∗∗ميثم

چكيده
مسائل از قرآن قـرآن،ياعجاز نزول از پس است. بوده مطرح قرآن نزول آغاز از كه است

پ سخنان در اعجاز معصومامبريمسأله بعـدbنيو اعصـار در و گرفـت قـرار اشـاره يمـورد
سو از غيتاكنون و مسلمان بررسريدانشمندان مورد استيهايمسلمان گرفته قرار مختلف
دوره هر در وياو افزودهجوهبر قرآن است.اعجاز شده

نيتيترباعجاز اعجـاززيقرآن وجوه گردياز كشـف معاصـر دوران در كـه ودهيـاسـت
برخ است.پژوهشيتاكنون گرفته انجام آن درباره ها

پژوهشنوشتاردر تربيهاحاضر، اعجاز درباره شده كريتيانجام سميقرآن نگـارشريو
شناسا بررسييآنها مورد پايو در و وجوهانيگرفته استخراج به گذشتگان توجه عدم علل به

ترب اعجاز قرآن، ايتياعجاز درباره آثار بودن اندك و گردنيقرآن اشاره .استدهيموضوع،

كليدي پژوهش:واژگان سير تربيتي، اعجاز .هاقرآن،

دريافت:.∗ تأييد:و7/6/1395تاريخ .9/10/1395تاريخ
المصطفياراستاد.∗∗ ������+�*�:يهالعالميجامعه���������
العالميهدانش.∗∗∗ المصطفي جامعه علوم، و قرآن دكتري مسئول):پژوه �)��-���,��(نويسنده,�*������
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درآمد
آثار قبلقرآنيدر زمينهازتا در اثري قرن تربيتياين نمياعجاز چشم آنچـهخـوردبه و

كتابد اعجر دارد،هاي وجـود موضـوع ايـن بـه نزديـك گذشتگان قرآني علوم و تفسير و از
اعجازاشاره به مردمهايي عموم نفوس و روح در تأثير جهت از الحنان(قرآن عون طهطاوى،

القرآن، فى االمثال شرح القرآن،؛1425:157فى تفسير فى الرحمن نفحات :1386نهاوندى،
تشريعي)2/42 اعجاز مي159همان:طهطاوى،(يا كه است آن) از را تربيتـي مباحـث توان

اين در كرد. بـهپژوهشاستنباط مربـوط منابع تربيتي اعجاز از مراد و تعريف به اشاره ضمن
مي قرار بررسي مورد آنها نگارش سير و موضوع گيرد:اين

تربيتي اعجاز تعريف
تربيبرا توجيتياعجاز با روقرآن سه به علميكرديه اعجاز در علوميكه حوزه در قرآن

تعرتوانيميانسان سه كرد، شدهفيتصور روارائه به اشاره ضمن تعرهـا،كـرديكه فيـسـه
ترب از:يتياعجاز عبارتند

گزاره1 (اعجاز آمـوزه،قرآنيتيتربيهاگزارهيعني):يا. بـر ويخبـريهـامشـتمل
صحيتيتربييانشا و واقع با هحيمطابق در قرآن از قبل و تربچياست يبشـرتيـمكتب

است. نشده مطرح
تحول2 (اعجاز كري. قرآن فقط حقمي): بـا كه متنـيمـاورائقـتياست قالـب در يخـود

كوتاهتوانديم،مقدس مدت خارقيدر صورت همهياالعادهبه طور عمبه و تحـولق،يجانبه
انسانيتيترب ادر زمـانكندادجيها در نبـوي جامعـه ويـژه بـه اسالم صدر اسالمي جامعه و

اسالم گرامي رسول استنمونهaحضور آن بارز .ي
نظام3 (اعجاز تربياواره. نظام جامعيتي): و كامل نظام نظاميقرآن و تيـتربيهـااست

مقايبشر تربسهيدر نظام علـوم،ياصـفهانييرضـا(نـدداريفراوانيهايكاستيقرآنتيبا
انسان2قرآن( علوم در قرآن اعجاز طبي) .)1392:416،يعيو

اين تربازمقصودنوشتاردر كريتياعجاز تربيتـي،ميقرآن تحـول در قـرآن ونقش فـرد
است مثلايگونهبهاجتماع آوردن از ديگران ويژگيكه اين با تربيت از نوع خـاصاين هاي
باشند .عاجز



رس
بر

ي
حل
وت

يل
ش
ژوه

پ
يها

ترب
جاز

اع
تي
ي

رآن
ق

35

نگارش هاسير
تربنگارش اعجاز در كريتيها دريطوالننهيشيپميقرآن آنهـا عمـده و دهـهكيـندارد

قالب در كه بوده كتابيهاگذشته مانند پامختلف تعـدادنامهاني، و است شده منتشر مقاله و
نگارشياندك ماز باز آن از قبل به :گردنديها

كتاب هاالف)
تربكتاب اعجاز از آنها در كه مهايي به سخن قرآن دستهييتي دو آمده دستهان كهاند: اي

ضمني طور كردهبه بحث موضوع اين دستهاز و موضـوعاند ايـن بـه مسـتقل طور به كه اي
استپرداخته يافته اختصاص موضوع اين به آنها مباحث همه و .اند
اولدسته

1آالء القرآنتفسيرفيالرحمن.
بالغي عالمه نخستeمرحوم تفسـيمفسراننياز مقدمـه در كـه اعجـازرشياست بـه

ايتيترب است. كرده تفسشانياشاره مقدمه مفصلآالءريدر بحث ابتدا اعجـازيالرحمن درباره
ا بودن ممتاز و بنيقرآن در پريسانيمعجزه كـردهaاسـالميگرامامبريمعجزات وارائـه

يادآور ازميسپس ديگري وجوه قرآن براي كه (بالغـى،شود دارد وجود الـرحمنآالءاعجاز
).1/9تا:بيالقرآن،تفسيرفي

عظشانيا نقش ظلمتميبه زدودن در جاهليهاقرآن ميعصر اشاره اسالم كنـديصدر
كج ب،يجاهلتيتربها،يروو در جهل ونيرواج نـرفتن علـم دنبـال به و زشت اعمال مردم،

سواوردنينيرو سويبه از آنانيفضائل اشوديمادآوريرابزرگان است معتقد امـورنيـو
بزرگ ناشناخياثر بتهبر در فاضله اخالق مسنيبودن از آنان انحراف و داشتحيصحريمردم

تشخ و فضائل شناخت در اشتباه باعث آنصيو منيـادر.گرديـدحدود در نيـاانيـزمـان
كرهايكيتار حميقرآن انوار متجلبخشاتيبا آيخود با و عادتينييشد با كه آنيهـاآمد

جاهل جامعه بوديروز .متفاوت
مي بيان پايينكندايشان به تربيت و اخالق قرآن، نزول عصر از قبل در خودكه سطح ترين

بود معجزه،رسيده خود كه آورد ارمغان به بشر براي را افضل اخالق قرآن، مهمولي .بوداي
نظرنويسند:ميايشان تورات به مقايسهشوداگر قرآن با را آن اخالقي دستورات ،شـودو

آسماني كتاب اين ميبعظمت روشن انجيليشتر در طور همين و وشود تربيتي مطالب نيز ها
كاستي داري .)14ـ1/15همان:(بالغى،استاخالقي
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بررسي
بـه وجـه اين از را قرآن بودن اعجاز و دارند نظر دو هر تربيت و اخالق به بالغي مرحوم

كرده بيان توانستهخوبي و عهـديناند بـا مقايسـه در قـرآن اخالقـي و تربيتـي تحـول به اند
تربيتـي نقـش قرآن، نزول به منتهي دوران در جاهلي عرب جامعه اوضاع تبيين با و بپردازند

اعجاز را .نمايندمعرفيقرآن
نمونه2 تفسير .

مواردنمونهريتفسدر تربيدر اعجاز اشارهيتيبه استقرآن :شده
تريتفسايندر ماجراأدرباره در الهى تربيت سريع اسـتيثير آمده بدر مقايسـه«:جنگ

االسـد حمراء حادثه در آنها روحيه با بدر جنگ ميدان در مسلمانان را،روحيه انسـان اعجـاب
شكستبرمى جمعيت يك چگونه كه نفـراتانگيزد و عـالى روحيه فاقد آنناخورده بـا كـافى

نمى كامل روز شبانه يك به شايد كه كوتاهى اين به مدتى در مجروح تغييرهمه چنين رسيد،
روحيه و راسخ عزمى با و دادند كـقيافه آنجـا تـا شـدند دشمن تعقيب آماده خوب، بسيار هاى

مي آنها درباره حملهقرآن براى دشمن اجتماع خبر كه هنگامى آنهاگويد: تنهابه نه آنها رسيد
ب،نهراسيدند و ايمانشان افزوهبلكه استقامتشان آن بـندنبال ايمـان خاصـيت ايـن و هشـد.

نزديـك و بيشـتر را مصائب و مشكالت انسان قدر هر كه است وهدف پـايمردى ببينـد، تـر
ا مىاستقامت بيشتر خطـر،و با مقابله براى او مادى و معنوى نيروهاى تمام حقيقت در و شود
مي بگردد.بسيج را انسان كوتاه، فاصله اين در عجيب دگرگونى تـهاين عمـق و ثيرأسـرعت

مى آشنا اسالم پيغمبر مؤثر و گيرا بيانات و قرآن آيات حـدتربيتى سـر در خـود اين كه سازد
است اعجاز شيرازي،مك(»يك نمونهارم .)1371:3/178،تفسير

اسـالم گرامي پيامبر تربيتي نفوذ نيز جمعه سوره تفسير جـاهليaدر گمـراه جامعـه در
دال از بزرگييكى پيامبر آشكار معجزه و اسالم عظمت استل شده شـيرازي،معرفي (مكارم

.)24/109همان:
بررسي

درباره مستقلي بحث نمونه تفسير اسـت،در نگرفتـه صـورت قرآن تربيتي بـهاعجاز امـا
قرآن، آيات برخي تفسير ذيل مواردي در بهتناسب ازاشاراتي نوع استاين شده قرآن اعجاز

موردكه گرديد.دو ذكر آن
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كتاب3 بمثله«. يأتون »ال
قطب كتاب]1[محمد اسـتيوجوه»بمثلهأتونيال«در كرده ذكر را قرآن اعجاز دراز و

سوم تربتبيينبهمبحث دريتياعجاز .استپرداختهصفحه75قرآن
نظر قبايـلوياز ميـان از قـرآن وسـيله بـه خداوند كه است اين به قرآن تربيتي اعجاز

نمونه امت تاريخ، در بار اولين براي عرب، اساسمختلف كرد. خارج است، امت بهترين كه اي
نيز او شريفهبربحث است:زيرآيه

P�� LL�� ++
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شدهب پديدار مردم براى كه بوديد امتى فرمـانهترين پسـنديده [كـار] بـه اينكـه) (چـه انـد؛
مىمى منع ناپسند [كار] از و كتـاب،دهيد اهـل فـرض) (بـر اگر و داريد. ايمان خدا به و كنيد

[لـى و مؤمننـد؛ آنـان از برخـى بـود؛ بهتر آنها براى حتماً بودند، آورده نـاايمان بيشترشـان [
».نبردارندفرما

مي اسالم صدر عرب جاهلي جامعه اوضاع به توجه با كـه:نويسداو طوالني مدت به آنان
چنـد هـر بـود واحـد آنان لغت كردند. زندگي هم كنار در است، آگاه آن مدت از خداوند فقط

مييهالهجه زندگي هم به نزديك سرزميني در داشتند، هممختلفي به شبيه عقايدي كردند،
عادا واحدو اُمت نتوانستند اوصاف اين با اما داشتند، هم مثل رسومي و دهنـد.اهت تشكيل ي

نزاع جنگچون و كـهها بـود ايـن از مـانع آن، مخرب آثار و عرب قبايل بين پي در پي هاي
نزديكقلب هم به بپرهيزند.گرددهايشان تفرقه از و شوند متحد هم با و

براي بهاولينقرآن تاريخ در قلبسابقهبيصورتبار كه كرد كاري ازاي دورشـده هـاي
نرم و متحد جمع، را .)103عمران/(آلكرديكديگر

مي اشاره اسالم صدر جاهلي جامعه بر قرآن تأثيرگذاري ريشه به سپس مياو و گويـدكند
مي قرآن آيات بررسي از بزرگكه كه قرآنفهميم نظر از عامل توحيـدتوجه،ترين كلمـه بـه

اللَّه«يعني الّا اله ومي»ال اُايوسيلهترينمهماينباشد اين خداوند، شد باعث كه مـتاست
شود. رهنمون خير سوي به را
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قطب ارزشدرسيد وضعيت مهمبيان و اسـالمها صـدر جـاهلي جامعـه در ارزش تـرين
ب:گويدمي آن توانايي و آن مرز و زمين آن، رئيس و فـرديسـقبيله حيطـه در بـود. مهـم يار

داراييشراب، و فروش و خريد ارزشزنان، برايشان شخصي رأسهاي در و بـود مهمي هاي
بزرگارزش قرآن اما داشت. قرار ارزشها رأس و ارزش توحيدترين كلمه همين را الـه«ها ال
اهللا مـيو»اال قيامت روز به ايمان آن از دو.دانـدبعد ايـن از ن،بعـد قـرآناز بـهظـر ايمـان
ارزشaپيامبر رأس ارزشدر ساير و دارد قرار ميها قرار امور اين از بعد حدودها از كه گيرد

مي پيروي الهي ضوابط كنند.و
انسان مباحث به مياو اشاره نيز ميشناسي بعدي دو را انساني نفس و فرديكند بعد داند،

قرآن كه اجتماعي بعد تباو به توحيد ميكلمه بعد دو هر ثمـرربيت را صـالح انسان و پردازد
اُمي تشكيل منشأ و ميدهد واحده اينمت نبوي جامعه و شد.شود تربيت توحيد كلمه بر گونه

مـي اشاره دارد، وجود قرآني تربيت شيوه در كه توازني و هماهنگي به باعـثاو كـه كنـد
زندگمي امور و مؤمن انسان وجودي ابعاد همه بر حاكميشود اجتماعي و فردي عرصه در او

دهد. نتيجه را صالح انسان و شده
درس قرآن تمام است معتقد سـويوي بـه انسان هدايت قرآن هدف و است تربيتي هاي

و دنيـا در و دهـد انجـام را تالشش نهايت پروردگارش عبادت در انسان تا است پروردگارش
باشد. رستگاران از آخرت

آياتي به ادامه استندر كريم قرآن مياز درساد اسـتخراج بـه و تكنـد آنهـاربيتـيهـاي
ويمي درسپردازد. ميبه استفاده قرآني قصص از كه مـيهايي اشاره نيز آنكنـدشود بـر و

قصهاست درسكه مختلفي اغراض با قرآني بـرايهاي كـه دارد همـراه بـه گونـاگوني هاي
مسل به اختصاص و است استفاده قابل نداردهمگان زيرامانان بـرايقصه؛ فقـط قرآنـي هاي

گرفت. عبرت و درس بايد آنها از بلكه نيست، تاريخي وقايع بيان
كه بحثي كتامحمدآخرين در قرآن تربيتي اعجاز بحث در ميبقطب ذكر بحـثش كند،

خداوند صفات و اسماء باهللاسماء(از نيز قرآني دعوت در اعجاز بحث در او البته است. اين) ه
مي بحث اين به قرآن تربيتي اعجاز مجال در اينجا در و است پرداخته زيراپردازدبحث باعث؛

تكميل و ميتصحيح صالح انسان ايجاد و بارهعقيده اين در وي استنادشود. قرآن از آياتي به
عمـران/آل؛284بقـره/؛78ـ76نمل/؛16قصص/؛51ـ49حجر/؛104ـ103شعرا/(كندمي
.)38مائده/؛31و30انسان/؛30و29
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مي كـهاو اسـت ايـن بـراي است، شده ذكر قرآن آيات در كه الهي صفات و اسماء گويد
انسان قلب بر محكمهمواره ارتباط وسيله و كنند پيدا غلبه گردند.آنانها خداوند با

نتيجه چنين پايان در تربيـت«گيرد:ميوي شـد مطـرح كه مطالبي به توجه پرتـوبا در
مي حاصل گروهقرآن بين از را امت بهترين خداوند و برمـيگردد مختلـف چـههاي و گزينـد

مي باالتر اين از ».باشداعجازي
بررسي

آن ثمره كه تربيتي موضوعات فقط كتاب اين نمونـهدر امـت ايجـاد ميـانهـا از اي
مطـ قرآن آيات از برداشت با است صالح انسان تربيت و جاهلي وجامعه اسـت شـده رح

تربيتي، اعجاز چيستي درباره اينكه بدون است شده موضوع در تربيتي اعجاز ادعاي فقط
صـورت بـه اسـت توانسـته مجموع در اما باشد. گرفته صورت بحثي آن مسائل و مباني
و بپردازد قرآن اعجاز جديد وجوه از وجهي عنوان به قرآن تربيتي اعجاز تبيين به مستقل

زمين امر پژوهشاين انجام پژوهشه ميان در بعدي قرآنيهاي اسـتگران ر.ك:(شـده
ال .م)2002،بمثلهأتونيقطب،

القرآن4 اعجاز .
قراردر بررسي مورد قرآن اعجاز كه كتبي از بررسيگرفته،بعضي نيز قرآن تربيتي اعجاز

كتاب مانند است. القرآن«شده امير»اعجاز دكتر سالاز در كه نـابلس.م2007عبدالعزيز در
تر كه است مسأله اين تبيين نويسنده بحث اساس است. شده مهممنتشر عامل بزرگيبيت و

وهالكتدر بدبختي يا تأديب و روشتهذيب و اسـت درانسـان بزرگـي نقـش تربيتـي هـاي
دارد. انسان تربيت

جامعـه بهترين ايجاد در قرآن تربيتي نقش به نيز دراو حـداقل تـاريخ در كـه روياي
تشكيل ميزمين اشاره است، مؤلفهشده تشريح به و ايـنكند ايجـاد باعث كه تربيتي هاي

مي است، شده نمونهجامعه لذا قـرآنپردازد. تربيتـي تأثير تحت كه افرادي از تاريخي هاي
گرفته علـيقرار حضرت ثالثه، خلفاي مانند شخصـيتjاند و عبـدالعزيز عمـربن هـايو

نتيجه كه مثالتاريخي بلكه نبوده قرآني سنگتربيت براي بودندهايي فساد و قساوت دلي،
را ، ... و لنين هيتلر، چنگيزخان، مصر، فراعنه نمرود، ميمانند (ذكر ،زيعبـدالعزر.ك:كنـد

.م)2007اعجازالقرآن،
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بررسي
اشكاالت نيز كتاب اين چراكهبر است وارد قبلي وآثار معيـار و مـالك نيز ايضـابطهاو

تربيتي اعجاز است.قرآنبراي نكرده ذكر
قرآن(.5 طب2علوم علوم در قرآن اعجاز انسانيعي)، يو

قـرآن تربيتي اعجاز بررسي به كه تربيت و قرآن حوزه در يافته نگارش مباحث جديدترين
است، پرداخته نيز قرآن(«كتابكريم طب2علوم علوم در قرآن اعجاز انسانيعي)، تـأليف»يو

دكتر پژوه فصلقرآن در كه است اصفهاني رضايي كتابچهارممحمدعلي يبـراشانيااين
علم انسانياعجاز علوم حوزه در رو،يقرآن همكرديسه و اعجـازكردهايرونيبرشمرده در را

نيتيترب زيرزيقرآن صورت استبه دانسته :متصور
هـايگزارهقرآنكهمعنابدين:)غيبياخبار(واقعمطابقعلميهايگزارهوجود.اول

بـودهغيبياخبارنوعيكهداردهاييآموزهوهاپياموكردهبيانتربيتيعلومحوزهدرعلمي
عنـوانبـهواسـتشـدهمطـرحتربيتـيعلـومحوزهدرجديدعصردرعلومپيشرفتباكه

است.شدهمشهوركارآمدودرستهاينظريه
تربيتـيتحولدرقرآنعلميتأثيريعنيقرآن:وسيلهبه)انقالبيا(تغييراتايجاد.دوم

وشدحوزهايندرجهشيرشدموجبتربيتي،مبانيوقوانينتغييربا است درمطلبهمينه
ميديگرجوامعدرتكرارقابلبعدياعصار .باشدنيز

است.ارائهقابلاستنباطيموضوعيتفسيرصورتبهكهقرآن:ازبرترنظاماستنباط.سوم
اعجاز از مصاديقي بحث ادامه كتابشتربيتيدر در رجب مصطفي دكتر سوي از كه قرآن

يعني است شده تنظيمقرآنتربيتياعجازادعا آيـهحقـوققوانيندر در سـوره233كـودك
اعجاز و آياتوتربيتهايشيوهدرقرآنتربيتيبقره در مـورد45تا41دعوت مـريم سوره

گرفتهبررس قرار قرآن،ياصفهانييرضا(استي طب2(علوم علـوم در اعجاز انسـانيعـي) ،يو
.)418ـ1392:432

بررسي
مطـرح انساني علوم در اعجاز مباحث ذيل را قرآن تربيتي اعجاز مباحث كتاب اين مؤلف
در رجـب مصـطفي دكتـر سـوي از شده مطرح ادعاهاي است توانسته خوبي به و است كرده

گويد.بيان پاسخ را تربيتي اعجاز مصاديق
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وضـوابط، معيارهـا مبـاني، درباره و شده بيان تربيتي اعجاز رويكرهاي فقط كتاب اين در
است. نشده بحثي است متصور تربيتي اعجاز براي كه ابعادي و دالئل

تربيتـينمونه اعجـاز ادعـايي مورد دو فقط و نشده بيان نيز تربيتي اعجاز از جديدي هاي
بررسـيدك مـورد و گرديده مطرح تفصيل به نويسنده سوي از رجب مصطفي نقـدتر قـرارو

است. گرفته
ميان6 موضوعي تفسير تربيترشته. و قرآن اي

جلد ميان«كتاب6در موضوعي تربيـترشتهتفسير و قرآن مبـاحثي»اي مجموعـه نيـز
تربيتـي اعجـاز شـدهدرباره ارائـه يموضـوعريتفسـ،ياصـفهانييرضـار.ك:(اسـتقـرآن

تربيارشتهانيم و ج1394ت،يقرآن :6(.
بررسي

قرآن(ينو علوم كتاب در كه تربيتي اعجاز مباحث كتاب اين در بـود،2سنده كرده مطرح (
ويژگي به كتاب آن بررسي در كه است كرده گرديد.مطرح اشاره آن هاي

آثار.7 مطهريمجموعه شهيد
اينكـه بدون است شده اشاره تربيت و اخالق در قرآن اعجاز به نيز مطهري شهيد آثار در

بيان مطالبي قرآن اعجاز از وجه اين باشددرباره .)1389:222،نبوتي،مطهر(شده
دوم دسته

كتاب1 الكريم«. القرآن في التربوي »االعجاز
قرآن از رجب مصطفي مطالدكتر كـه است مصري پـژوهشپژوهان و دربـارهعـات هـايي

خود اثر اولين و است داده انجام قرآن تربيتي سالرااعجاز عنـوان.م2006در االعجـاز«بـا
الكريم القرآن في كرد»التربوي منتشر استرا .ه

جاياسالمتيتربخچهيتاربهنخستكتابايندروي بگاهيو در تيـتربيعلمانيآن
مييعربيكشورها اكنداشاره از شانكهيو طور هوستهيبه نشـدهنياتيبه پرداختـه ،علـم

م .كندياعتراض
بهوي ادامه كارآمديقرآنتيتربوهيشدر تأثيو ميآنريو رااشاره قرآنـي تربيت و كند

گروه و افراد منظومهبراي گرانها واي ميپبها ارزش بـر وحدت در آن اجزاي كه هـمهداند
حويوستهپ سه در قرآنـياي تربيت دليل همين به و است هماهنگ اخالق و نفس اجتماع، زه

هيچ كه متوازي طريق دو نميدر جدا هم از مي،شوندگاه كنند:سير
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است. متنفر مستهجن رفتارهاي از قرآني تربيت اول:
مي جذب نيكو و رشديافته رفتارهاي سوي به را سالكان قرآني تربيت كند.دوم:

در رجب بررسيمصطفي به خود كتاب دوم قرآنبخش قصص تربيتي گـاومانندمحتواي قصـه
اصـحاب قصـه قلـم، سوره در باغ اصحاب قصه انطاكيه، مؤمن قصه باغ، اصحاب قصه اسرائيل، بني

داو حضرت قصه سبأ، قوم قصه سليمانjدواخدود، حضرت قصه آيـه.پـردازدمـيjو 233آنگـاه
آيات و بقره ميمريمسوره45ـ41سوره مطرح ورا آيهكند دو اين ميدر تربيتي اعجاز كند.ادعاي

بررسي
قواعد و مباني تعيين تعريف، مانند كريم قرآن تربيتي اعجاز مباحث اصل به كتاب اين در

اشاره است.اعجازي شده بيان اسالمي و قرآني تربيت باب در مباحثي فقط و است نشده اي
كتاب2 االعجاز«. في الكريمالبحث للقرآن »التربوي

در كـه اسـت كـريم قرآن تربيتي اعجاز درباره رجب مصطفي دكتر اثر دومين كتاب اين
است..م2008سال شده منتشر

كتاب اين جادر ازنوشتنيبه تنظ«مقدمه شيريمدخل دريهاوهيدرباره پـژوهش و مطالعه
ترب كريتياعجاز كهاستفاده»ميقرآن كتابناًيعشده مقدمه استاوقبلياز شده .گرفته

شـدهمان ذكـر رجـب مصـطفي نخسـت كتاب بررسي در كه بـه،طور كمـك بـراي او
آموزهعرصهگرانپژوهش پرتو در قرآنيتربيت تربيتي اهـدافبرداشت،هاي تبيـين در هـايي

كريم،آياتتربيتي كريبشرعتيطبقرآن قرآن پرتو معرفت،ميدر شناختيجوانب قـرآنيو
قصهتيتربوميكر ميقرآنيهادر مطالـبارائه همـان نقل با نيز كتاب اين در يبـرادهد.
انياول مؤسنيبار مطرح را توضكنديال به توجه با ايحاتيكه در شـد،نيكه ارائـه مـدخل

ترب اعجاز جايتيمباحث چه ميگاهيدر رد؟يگيقرار
ادنيرسيبرايو پاسخ پنج،پرسشنيبه فصول مطالعه به را خـودخواننده كتـاب گانـه

م بكنديدعوت را فصل هر خالصه .نمايدميانيو
بررسي

آن بـا مـرتبط مباحث و تربيتي اعجاز اصل درباره بحثي نيز كتاب اين در رجب مصطفي
نمي وذكر موضوع پنج در قرآني تطبيقي مصاديق بررسي به آغازين مدخل ذكر از پس و كند

فص مي،لپنج تربيتي اعجاز شد.ادعاي اشاره آنها به كه كند
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كتاب3 النبويه«. السنه و الكريم القرآن في التربوي »االعجاز
و«كتاب الكريم القرآن في التربوي �����االعجاز احمـد»	�*��'*�	 دكتـر عبـدهتـأليف

سال در كه است است.م2012عوض شده تشكيل فصل پنج از كتاب اين است. شده .منتشر
اول فصل دومآندر فصـل در اسـت. شـده ذكر سنت و قرآن تربيتي الگوهاي از نمونه چند

قصـه برخـي تحليـل خـالل از قرآن تربيتي اعجاز كتاب قرآنـياين سـوموهـاي فصـل در
بررسينمونه آن اعجاز وجه و نبوي سنت از تطبيقي است.شدههايي

مثال به توجه با كودك تربيت در قرآن تربيتي اعجاز چهارم فصل سـوم،در فصـل هـاي
است. گرفته قرار بررسي مورد

ويژگي بيان در قرآن تربيتي اعجاز جوانب كتاب پنجم فصل دردر اسـالمي تربيـت هـاي
است. شده بررسي سنت و قرآن

بررسي
تخصصي صورت به كتاب قرآن،دراين تربيتي واعجاز اسـت نگرفتـه قـرار بررسي مورد

از خاصي روشآنتعريف اهداف، و نشده آنارائه دالئـل و قلمـرو و قرآنـي تربيت ابعاد و ها
است. نشده بحث

4» المطهره. السنه و القرآن في النفسي و التربوي »االعجاز
قرآن ديگر العيسوي عبدالرحمان رواندكتر علـم اسـتاد و عرب داپژوه در نشـگاهشناسـي

كتابياسكندر كه است مصر و«ه القرآن في النفسي و التربوي در»�المطهر��'�	االعجاز را
است..م2008سال كرده منتشر

كتاب بـه510اين اول فصل در نويسنده است. شده تنظيم فصل شش در و است صفحه
مي انسان اخالقي شخصيت تكوين مقدماتيبررسي مباحث دوم فصل در اعجازپردازد. درباره

روان علم حوزه در كريم قرآن در روانعلمي و سـومشناسي فصل در است. شده بيان پزشكي
است.بيماري شده تبيين رواني هاي

روش چهارم فصل بيماريدر درمان است.هاي شده بحث جديد علوم در رواني هاي
بيماري درمان مباني پنجم فصل آموزهدر به توجه با رواني بررسيهايهاي اسالمي

است. شده
بيماري درمان و پيشگيري در اسالمي هدايت تأثير ششم فصل است.در شده بحث ها
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بررسي
بحثي كتاب اين استدر ازنشده ت،آنمتنكه اينراعجاز در حقيقت در شود. اثبات بيتي
روان مباحث فقط است.كتاب شده مطرح اسالمي شناسي

پايان هانامهب)
ازينيعلمياههنامپايان نگارشنيدر بررساندافتهيموضوع ضمن تربيكه ،يتـياعجاز

بررس پرداختهيموضوعيبه ايناند.خاص اجمالي بررسي به ادامه پردازيم:ميهانامهپاياندر
ترب.1 كريتياعجاز ميقرآن

دانشهنامپاياناين علومگادر معارفه آقاكريمقرآنو توسط عطـايتهران درييخالـد
فصل.استافتهينگارشش.1390سال بررساولدر تربمبانييبه است.پرداختهيتياعجاز

تربيت درباره بحثي و دانشمندان نگاه در تربيتي اعجاز تعريف آن، وجوه و قرآن اعجاز تعريف
انواع و فصلاسالمي اين مباحث از خـاصآن مبـاني تخصصي صورت به اينكه بدون است

تربيت باشد.اعجاز شده تبيين فصي دومدر بررسل طريـققرآنـتيـتربيهاشاخصهيبه از ي
ويژگي هدفبررسي قرآني، تربيت واسطههاي كلي، پرداختـههاي اسالمي تربيت جزئي و اي

به نويسنده سوم فصل در است. تربيقيتطبيبررسشده ترببشريتيمكاتب مكتـب تيـبـا
است.يقرآن پرداخته

بررسي
پايان اين قـرآندر تربيتـي اعجـاز در رويكردهـا و مسائل و مباني به مفصل طور به نامه

واشاره نشده است.درفقطاي شده پرداخته تربيت علم و تربيتي كلي مباحث به اول فصل
التربو.2 الكرياالعجاز التدريفميللقرآن سيطرق

توسطپايان فوق البراوهيفوزنامه احمد براشحاده دري ارشـد كارشناسـي مـدرك اخذ ي
سال در غزه اسالمي دانشگاه دين اصول آن.م2009دانشكده مقدمـه در و اسـت شده دفاع

فصليتوضيحات و مباحث و موضوع درباره پايـانكلي اين است. شده ارائه هـدفها بـا نامـه
شيوه ارائه در قرآن تربيتي اعجاز راهاثبات و شيوهها زمينه در گفتاري،هكارهايي تدريس هاي

پيش يك در آن مباحث و شده تدوين نوشتاري و نسبتاًعملي وگفتار فصـل چهـار و طوالني
است. شده تنظيم خاتمه يك
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تربيتـي اعجـاز الـف) عناوين: با تربيتي اعجاز اصطالحات و مفاهيم رساله اين پيشگفتار ؛در
كريم قرآن در تربيتي اعجاز د؛ب) قرآن تربيتي اعجاز شيوهج) است.ر شده ارائه تدريس؛ هاي

شيوه در ابزارها و اهداف الگوها، ارائه در قرآن تربيتي اعجاز اول فصل دردر تدريس هاي
است. شده ارائه مبحث چند قالب

شيوه در قرآن تربيتي اعجاز دوم فصل است.در شده مطرح علمي تدريس هاي
راه در قرآن تربيتي اعجاز سوم فصل تدريسدر است.هاي شده بيان گفتاري

راه در قرآن تربيتي اعجاز چهارم فصل است.در شده تبيين نوشتاري تدريس هاي
است. نوشتار مباحث از حاصله نتايج و بحث ثمره بر مشتمل نيز خاتمه

بررسي
كههمان پايان،شدمشاهدهگونه شيوهاين ارائه در قرآن تربيتي اعجاز موضوع با هاينامه

طـو به و دارد كاربرد تعلم و تعليم حوزه در كه است شده نوشته بررسـيرتدريس بـه خـاص
نمي قرآن تربيتي پيشاعجاز در كه مباحثي البته ميپردازد. مطرح اعجاز،شودگفتار بررسي به

كه دارد اشاره قرآن تربيتـي،جالبتربيتي اعجـاز در رويكردهـا بـه توجه بدون و است توجه
مي ارائه تربيتي اعجاز براي خاصي كند.تعريف

التربو.3 الكريفياالعجاز تطبقتهي(حقميالقرآن )قاتهيو

پايان واين قـرآن دكتـري مقطـع در ازرقـي احمـد المسـلمين و االسالم حجت توسط نامه
جا در سالالعالمaالمصطفي�
	تربيت در پـژوهش1394يه آخرين از و شده نوشته هـاييش.

و زمينه اين در كه تدواست فصل پنج است.نيدر بررسنياشده به اعجـاز«يپژوهش وجـوه
كريتيترب قرآن تبميدر تربينظريمباننييو ا.پردازديم»آنيتياعجاز ازنيدر بعـد پژوهش

كريمعرف قرآن اعجاز گوناگون ادبميانواع اعجاز جمله بررسـيعلم،يانيب،ياز به اعجـازيو...
مييتيترب پرداخته ميوشودقرآن آگرددبررسي تربايكه مسائل در اعجـازيدارازيـنيتيقرآن

اصلر؟يخاياست تنيايمحور اعجاز كريتيربپژوهش .استميقرآن
ادر نخست كلنيفصل به مقـدماتاتيرساله مباحث قـرآنيو اعجـاز،فيـتعريعنـياعجـاز

تعرت،يتربفيتعر تربفيو كـريتـياعجاز شـدهميقـرآن دپرداختـه از اسـندهينودگاهيـو نيـدر
تربنامهپايان اعجاز كرنيايعنييتي، قرآن بشريتيتربنيمضاميداراميكه كه نتوانسـتهتياست

ب را آن مانند كراوردياست قرآن از قبل تا حتميو نيو آن از قرنزيبعد استتا نشده مطرح .ها
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بهنويسنده دوم فصل مبانبررسيدر و تربياصول مبحـثپردازديميتياعجاز دو به كه
اصولميتقس از نخست مبحث در است؛ تربيشده اعجاز متكـيتيكه آن سـخنيبـر اسـت،

و شده تربهجدهگفته اعجاز اصول از ميتياصل ارائه منظوركنديرا اصولاوو يايمبان،از
متكاست قرآن اعجاز ايكه است. آن تقسنيبه قسمت دو به خود يكـيشود؛يمميمبحث

كل دياصول و تربيگرياعجاز اعجاز خاص اصـولآنقريتياصول يـك هر ذيل نويسنده و
بيان را .كندميمربوط

سوم تجربرسالهفصل علوم در قرآن اعجاز مياز مجموعـهنيـا.كنـديبحث از فصـل
مختلف مدخلليتشكيمباحث مانند است، علميشده اعجاز كـريبر اعجـازريتـأثم،يقـرآن

تجربيتيترب علوم ...يدر تغو در قرآن اعجاز به چهارم زمـانجامعهيتيترباساسيرييفصل
كرaپيامبر قرآن است. جامعهميپرداخته جاهليادر كه شد برتينازل كامل طور به محض
س فضاطرهيآن داشت؛ غلبه مبنييو درگيكه جنـگ، د،يزيخـونر،يريـبر و گـريجهالـت

انسان فطرت با متعارض كر.بوديمسائل تغيهنگامميقرآن شد نازل انقالبـرييكه و يكامل
جامعهياساس .كردجاديايادر

ا پنجم انيفصل در قرآن اعجاز تربكيجاديرساله، بررسيتينظام مورد را برتر و يالگو
ا آن از منظور و داده دارانيقرار قرآن كه تربكيياست كامليتينظام و بـهيجامع اسـت؛

انسانيمعننيا جوانب همه به نگاهيكه و است انسانيشموليپرداخته مسائل و انسان يبه
عقل جوانب به هم كه جسـميدارد جوانب به هم و است و...ياقتصـاد،ياجتمـاع،يپرداخته

مي عنوان پايان در استنويسنده توانسته كه مقاكند خـالل ونيمضـامنيبـسـهياز قـرآن
اثباتيعلمايتيترباتينظر كرنمايدغرب قرآن نظرميكه همه نظـاميغربـاتيبر يهـاو
برتريبشر و نگاهيتفوق قرآن كه چرا مبنـزيآماحتراميدارد، تكـريو بـهميبـر احتـرام و

و فطرت با كه دارد نگاهيانسان و است اهمهونگركليسازگار و دارد انسان به نيـجانبه
ن نگاهستيگونه بعديكه كالبديتك جنبه به تنها و باشد ويداشته بنگرد بهايانسان تنها

عقل ديروحايويجانب جوانب و كند كرگريتوجه قرآن دهد. قرار غفلت مورد ينگـاهميرا
ا و دارد انسان به پانكهيايعنينيجامع تربيدانشگذارهيقرآن علـم كه وتيـاست دارد نـام

ميكينيا محسوب قرآن اعجاز مظاهر .شودياز
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بررسي
نظر اينميبه پژوهشنامهپايانرسد مهمترين كـهاز است قرآن تربيتي اعجاز درباره ها

به و است درآمده نگارش به كريمتاكنون قرآن تربيتي اعجاز به مربوط مختلف مباحث خوبي
است. كرده تبيين را

مقاالت ج)
مقاله1 يوسف«. سوره في التربوي و االدبي و التاريخي »االعجاز

مقاله اسـتاين نوشـته مصر در اسالمي تمدن و تاريخ استاد عويس، عبدالحليم دكتر .را
تربيبرداشتنويسنده و ادبي تاريخي، يوسفهايي سوره از قصهراjتي به تطبيقي نگاهي با

توراتjيوسف رادر آن و كرده بينمطرح همايش هشتمين قرآندر در علمي اعجاز المللي
سال در سنت ارائه.ق1427و كويت است.نمودهدر

بررسي
نمونه ارائه به فوق ترمقاله و ادبي و تاريخي اعجاز از ميهايي يوسف سوره در زدپردابيتي

نشده بحث آن در اعجاز مباني از صرو برداشتو استفا شده ارائه نگارنده از ادعاهايي و .ها
نجار2 زغلول دكتر اينترنتي پايگاه مقاالت .

منتشـر قـرآن تربيتي اعجاز درباره ايشان اينترنتي پايگاه در نجار زغلول دكتر از مقاالتي
مثال مقاالت اين اساس و است اعجـازهايشده اثبـات بـراي كـه اسـت قـرآن از گوناگوني

مورخ اقوال مواردي در و مفسران نظرات و آراء به او است. شده استفاده آنها از نيـزاتربيتي ن
اسـت، تجربـي علوم با مرتبط كه موضوعاتي در و است كرده استناد قرآني آيات مراد فهم در

تر اعجاز بر عالوه و پرداخته تجربي علوم تبيين اعجازقرآنبيتيبه وجوه نيـزقـرآنساير را
است. كرده بيان

بررسي
خـوبي بـه را تربيـت شـواهد و اسـت نويسـنده نظر مورد تربيت موضوع مقاالت اين در

است.گردآوري شده ذكر دارد، وجود بحث مورد آيات در كه اعجازي وجوه ساير و است كرده
مي وارد مقاالت اين بر كه اشكاالتي جمله از مـالك،شـوداما كـه اسـت و،ايـن معيـار

است. نشده ذكر تربيتي اعجاز براي ضوابطي
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مقاله3 قرآن«. تربيتي اعجاز »بررسي

اين قرآن(مقامحتواي علوم كتاب در كه است مطالبي اسـتاد)2له رضـاييدكتـرتوسـط
كتاب بخش در و است شده مطرح پرداختيماصفهاني آن بررسي به بهها مقاله اين يـينتبدر

قرآن تربيتي اعجاز است.پرداختهمباحث شده

قرآن تربيتي اعجاز به گذشتگان توجه عدم علل
بـ1 بالغشيتوجه اعجاز به اندازه قدماياز نزد قرآن

قرن طي در قرآن بالغي اعجاز به اندازه از بيش توجه گفت بتوان درشايد مخصوصـاً هـا
مهم اسالم، قـرآنصدر نگردد. كشف قرآن اعجاز وجوه شده باعث كه است بوده دليلي ترين

در ازرقي دكتر معاصر اساسينامهپايانپژوه خود، بـهدكتري پيشـينيان توجه عدم دليل ترين
اع وجوه رااستخراج قرآن بجاز بالغشيتوجه اعجاز به اندازه نزدياز ميقرآن كـهآنان داند

تربيتـي اعجاز تبيين در مستقل بحث رفتن بين از بـودباعث شـده االعجـاز(ارزقـي،قـرآن
الكريفيالتربو تطبيقاته)ميالقرآن و .)1394:61،(حقيقته

تربـ2 علم استقالل ساتيعدم علومرياز
اسـتقاللنيمحققيبرخ عـدم در را كـريم قرآن تربيتي اعجاز درباره بحث و توجه عدم

مي باره اين در و دانسته گذشته زمان در علوم ساير از تربيت علـمعلم كـه زماني از نويسند:
شده آشنا آن با مسلمانان و است كرده پيدا مستقلي هويت درتربيت نيـز قـرآن بـه آنـان اند،

كرد مراجعه تربيتي كردههمباحث كشف مراجعه اين از پس و قرآنـي،اند تربيت مباحث كه اند
محكم اينبنيان و دارد بشري تربيت مباحث از اسـتخراجتري را قـرآن تربيتـي اعجـاز گونـه

همان:كرده (ارزقي، ).61اند
دوـ3 اين بين تفكيك عدم و تربيت و اخالق مفهوم خلط

مف دو ايـن ميـان گذشته دانشمندان ميان صـورتدر تفكيكـي تربيـت و اخـالق هـوم
بود؛ انپذيرفته اخـالقرونياز عنـوان از تربيتي و اخالقي مباحث درباره بحث هنگام آنان

مي مباحـثاستفاده بررسـي به جداگانه و خاص طور به اينكه بر بود دليلي خود اين كردند.
نپردازند. تربيتي
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به هم با را تربيت و اخالق نيز معاصران از بردهبرخي شهيبرااند.كار يمطهـردينمونه
تفاوت به اعتقاد رغم تربيـتبه و اخالق اسـالم،ميان در تربيـت و تعلـيم :1390(مطهـري،

برده]2[)68ـ67 كار به هم با را اصطالح دو همـانداين از اخالقـنيو اعجـاز تربيرو يتـيو
م ذكر هم با را آنكنديقرآن درباره ونويسد:ميو كلـتيترباخالق طـور بـه و قـرآن يدر

راهنماتيهدا اييو باز عنيبشر، انيهم اگر است؛ مطلب درنيهمان مينيببيسطحكيرا
ه مردمچيكه كه ندارد بودهيامكان زمان و عصر آن در شخصكه فكر به فـردياند بـهيو

معاننيا مفاهيگونه حتميو و مقايبرسند اويمـمردمينـيببميكنسهيبعد از بعـد كـه هـم
پاآمده به گز هر نرسياند است]ني[ااند،دهياو اعجاز .)1389:222نبوت،(مطهري،خودش

نيبرخهمچنين معاصر ازيپژوهشگران نوشتهنيبه و كرده اشاره «انـدمطلب كـه: آنجـا از
قـداخالق كتـب در بـود، نشـده جـدا گذشته اعصار در مستقل دانش دو عنوان به تربيت يميو

مي ذكر همديگر با تربيت و اخالق مباحث معموالً دادهاخالق قـرار آنها بين روشني مرز و شدند
ميانموضوعريتفس،ياصفهانييرضا(»شدنمي تربايرشتهي و .)1394:1/28ت،يقرآن

مي وگفتتوانبنابراين مفهوم دو اين ميان تفكيك ازعدم يكـي آن بـه مربوط مباحث
ووجوه است قرآن تربيتي اعجاز از بحث از مفهـومغفلت دو ايـن بـين تفكيكـي اگـر شـايد

مي درصورت مجلسـي عالمـه زمـان از كـريم قرآن اخالقي اعجاز كشف با همزمان گرفت،
مجلسي،قرن (عالمه و17/166بحاراالنوار،دوازدهم قـرآن) تربيتي اعجاز آن، از قبل حتي

مي قرار توجه مورد .گرفتنيز
قرآنـ4 اعجاز وجوه ساير از تربيتياستفاده اعجاز جاي به

قرآن جنبهبرخي با تربيتي مباحث كه ارتباطي خاطر به وپژوهان انسـان روحـي ابعاد و ها
روحي اعجاز دارد، انساني روح در قرآن كه راتأثيري ميقرآن مرتبط انساني تربيت ودانندبه

مي مطرح قرآن تربيتي اعجاز جاي نفـوسكنندبه بـا تربيـت ارتبـاط جهت از ديگر برخي و
اعجاز قرآنروانانساني، ميشناسي انسان تربيتي اعجاز همان شمارند.را

مي معجزه را قرآن تشريعي يا اجتماعي نگاه زاويه از كه ديگر بـهبرخي را اعجـاز اين دانند،
مي مرتبط تربيت مـيداحوزه تحليل و بررسي عناوين اين ذيل را تربيتي مباحث لذا و كننـد.نند

ديدگاه اين بين تفكيك بعـدهرچند از كـه نيسـت اين از مانع امر اين ولي است، دشواري امر ها
همان: (ارزقي، نگيرد قرار دقيق بررسي مورد قرآن تربيتي اعجاز خاص، صورت به ).62تربيتي
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نتيجه
ترب كرقريتياعجاز تربيتي،ميآن تحول در قرآن استنقش اجتماع و كـهايگونهبهفرد

مثل آوردن از باديگران تربيت از نوع ويژگياين خاصاين باشندهاي اعجـازموضوع.عاجز
كريتيترب وميقرآن فرديهايژگيبا به جايمنحصر دارد ميمهمـگاهيكه مباحـثانيـدر

تربيترشتهميان و قرآن جملهدارد.اي از دالئلي به موضوع باين اعجازشيتوجه به اندازه از
ترب،قرآنيبالغ علم استقالل ساتيعدم عـدمعلومرياز و تربيـت و اخـالق مفهـوم خلـط ،

اعجـاز وجـوه سـاير با تربيتي اعجاز از تعبير در اختالف دو، اين بين ميـانقـرآنتفكيك در
گرف قرار غفلت مورد قرآني علوم پژوهشتهدانشمندان انجامو آن پيرامون توجهي قابل هاي

است بنشده و چهاردهم قرن در موضوع اين عمدتا دهههو در بيشتريويژه توجه مورد اخير
است گرفته قالبقرار در آثاري رو اين از پايانباكت. موضوعنامه، اين در مقاله شدهو منتشر

قرآن تربيتي اعجاز از آنها در كه كتبي دستهاست. دو آمده ميان به دستهسخن بـهاند: كه اي
كرده بحث موضوع اين از ضمني دستهطور و موضـوعاند ايـن بـه مسـتقل طـور بـه كه اي

است.پرداخته يافته اختصاص موضوع اين به آنها مباحث همه و اولاند دسـته كتـب جمله از
آالءمي به القـرآن،القرآنتفسيرفيالرحمنتوان اعجـاز بمثلـه، اليأتون كتاب نمونه، تفسير ،

قرآن( طب()2علوم علوم در قرآن انسانيعياعجاز وو مي) ميانتفسير ورشتهوضوعي قرآن اي
به دوم دسته جمله از و الكريم،اتربيت القرآن في التربوي التربويالعجاز االعجاز في البحث

الكريم ف،للقرآن التربوي الاالعجاز النبويه،ي السنه و الكريم القرآن و التربوي نفسـياالعجاز
پايان همچنين كرد. اشاره المطهره السنه و القرآن جملهنامهفي از تربهايي قـرآنيتـياعجاز

التربو،ميكر الكـرياالعجاز التـدريفـميللقرآن التربـو،سيطـرق القـرآنيفـياالعجـاز
تطبقتهي(حقميالكر موضو)قاتهيو اين پاياندر و كتب بر عالوه است. يافته نگارش هـانامـهع

چون يوسفمقاالتي سوره في التربوي و االدبي و التاريخي التربو،االعجاز للقـرآنياالعجاز
الفاتحهيفميالكر نجار،سوره زغلول دكتر اينترنتي پايگاه نگـارشمقاالت موضـوع ايـن در

است. كردهيافته تالش آثار اين از يك قـرارهر بررسـي مورد را موضوع اين از زوايايي تا اند
پژوهش نيازمند و است راه آغاز در هنوز موضوع اين حال اين با است.دهند. بيشتري هاي
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هانوشتپي
اندم]1[ قطب مصرشمنديحمد معروف انديمسلمان برادر سـشمنديو قطـبديمعروف

سال اوائل در كه سن.ش1393بود در عربستان جده شهر وي95در درگذشت. حدودسالگي
است35 نوشته كتاب و.عنوان تيهدف اسالميبخشيآگاهفاتشيلأدر جامعه قرنيبه در

اجتماعستميب علوم به استناد روانيبا اوبوديشناسو اسـت. برجسـتهه شـمنداناندنيتـراز
م شمار به اسالم سالرفتيجهان در فيالمللنيبزهيجا.م1988و درصـليملـك افـتيرا

اوكرد برخ. همراه اعضايبه المسلمياز تحتنياخوان علت به گذشته قرن شصت دهه در
سعودبيتعق عربستان به مصر در گرفتن .شدندهپناهيقرار

تفاوتتيترب«]2[ اخالق ايبا با نوعاخالنكهيدارد، خود هم معنـتيتربيق به و ياست
نوع ميكسب عادت و حالت تربباشديخُلق مـتي... را سـاختن و پرورش ورسـانديمفهوم

مفهوم در اما .... ويقداست»اخالق«بس اسـت، شده در»اخـالق«هكلمـبنـابرايننهاده را
ح نموانيمورد كار بخواهبرنديبه اگر لذا كنـمي... صحبت اصطالح فـنّمييبگـوديـباميبا

ترب فنّ و تاسـتستينيكيتياخالق دو اسـالم،»و در تربيـت و تعلـيم :1390(مطهـري،
.)68ـ67
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