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 چكيده 

و اهل بيت عصمت و طهارت، يكي از موضوع حمد و ثناي الهي، در تعاليم پيامبر خاتم 
شناخت فلسفة آن، ما را به حل پاره اي از مسائل .هاي مهم در تعليم و تربيت اسالمي است

تربيتي كمك مي نمايد،  لذا دراين پژوهش، جايگاه و نقش تربيتي آن مورد مطالعه و 
؛ به اين صورت در اين تحقيق از روش كيفي استفاده شده است. بررسي قرار گرفته است

ها و اطالعات مورد نياز بر اساس سؤال هاي تحقيق، از منابع معتبر استخراج؛ كه ابتدا داده
نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه . سپس طبقه بندي و مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته اند

كه حمد وثناي الهي در منابع مربوط به پيامبر خاتم واهل بيت او، يك روش تربيتي است 
آثار تربيتي اين . ابتدا تعليم و تجويز آن از جانب خداوند حكيم و مدبر انجام گرفته است

روش سبب مي شود تا به تدريج، عالم ديني و ساختار اعتقادي انسان شكل بگيرد و انسان 
 توحيدي، نيات و اعمال صحيح را شناسايي و عملياتي نمايد و بدين -در آن فضاي اعتقادي

در اين علم ديني، خداوند خالق و رب العالمين و مالك . ل شايستة خود برسدطريق به كما
يوم الدين است و انسان بايد همواره در حال شناخت نعمت هاي خداوند و حمد و ثناي او 
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   مقدمه-1

: اينكه گويند.هر گونه فكر و فعاليت تربيتي، جايگاهي در فرايند تعليم و تربيت دارد
، عبارتي سنجيده و با حساب است؛ چنانچه در »هر سخن جايي و هر نكته مكاني دارد «

ريزي دقيق صورت نپذيرد، كارها در موقعيت مناسب خود انجام فعاليت هاي تربيتي، برنامه
اگر هدف اين باشد كه انسان هاي مفيدي براي .يرند، به هدف مورد نظر رسيده نمي شودنگ

خود وجامعه تربيت شوند؛ بايد دانسته شود كه فعاليت تربيتي  با چه موضوع هايي بايد آغاز 
گردد و چگونه بايد ادامه يابند؟ اگر سنگ بناي اول درست گذاشته نشود، قطعاً آيندة 

د خورد و هدف رضايتمند حاصل نخواهد شد؛ براي مثال، در آغاز مطمئني رقم نخواه
تعليم و تربيت كودك، نوع نگاه، چهره، تن صدا، كلمات و حروف و عبارات  مرتبط با او 

اگرفعاليت ها سنجيده، شناخته و عمل نشوند، به . اينها همه تأثيرگذارند. بسيار مهم است
 بهترين وگرانمايه ترين روح ها، اگر در معرض «. تعليم وتربيت صحيح لطمه وارد مي شود 
، خيلي مهم )1097: 2، ج1336افالطون، (».گرددتربيت بد قرار گيرد، فاسدتر از ديگران مي

است كه دانسته شود؛ در جريان رشد، چه موضوع هايي بايد به ترتيب جهت تربيت آموخته 
شناخت آن، نياز به دانش شود؟ يعني، آموزش مبتني بر فطرت اين اهميت زيادي دارد، 

خداوندي كه انسان را آفريده است، او را هدايت فرموده و به حال خود رها . بااليي است
تنها او مي داند، كه چه موضوعي در سرآغاز و در حين تعليم و تربيت نياز . نكرده است

د انجام است؟ تنها او به درستي مي داند كه در فرايند تعالي انسان، چه فعاليت هايي باي
گيرد؟ تمامي رهنمودهاي تربيتي انبياء الهي و اوصياي آنها، بر اساس رهنمودهاي الهي 

را توجه مي دهد به ) ص(خداوند در قرآن كريم، پيامبر خاتم. گرفته استصورت مي
َفأَِقم وجهك لِلدينِ « :مبتني بر فطرت و دراين رابطه مي فرمايد] دين[موضوع هاي آموزشي

ا فِْطرَةَ اللَّهِ الَّتِي فََطرَ النَّاس عَليها لَا َتبدِيلَ ِلَخْلقِ اللَّهِ ذَلِك الدينُ اْلَقيم وَلكِنَّ أَْكَثرَ النَّاسِ حِنيًف
اين فطرتي . روي خود را متوجه آيين خالص پروردگار كن «)30: سوره روم(»لَا يعلَمونَ 

اين است دين .دگرگوني در آفرينش خدا نيست. فريدهاست كه خداوند انسان ها را بر آن آ
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، تحقيق و پژوهش پيرامون نحوة تعاليم ».دانند و آيين محكم و استوار؛ ولي اكثر مردم نمي

در تربيت ديني اينكه تعليم و .  تواند ما را در شناخت و آموزش بهتر ياري نمايدآنها، مي
 بايد ادامه داد، امري امكان پذيراست؛ تربيت را با چه موضوعي بايد آغاز كرد و چگونه

زيرا هم در آموزش قرآن كريم  و هم در تعاليم پيامبر خاتم و ائمة معصومين به آن توجه 
حمد وثناي «شده است؛ لذا در اين مقاله به تبيين مفهوم، جايگاه و نقش تربيتي  آموزة 

  .از ديدگاه قرآن و عترت پرداخته مي شود»  الهي
  له  بيان مسئ-1-1

در ابتداي ) ع(حمد و ثناي الهي از عمده موضوعاتي است كه پيامبر اسالم و ائمة اطهار 
تبيين فلسفة حمد وثناي الهي، در سرآغاز سخنان .خطبه ها، ادعيه و نامه ها به آن پرداخته اند

رابطة حمد وثناي الهي با موضوع . و آموزش هاي هدايتي و تربيتي آنان تبيين نشده است
دي آن، مورد بحث و تحليل قرار نگرفته است؛ همچنين آثار حمد و ثناي الهي بر هاي بع

به نظر مي رسد تحقيق .تغيير نگرش انسان به عالم و آدم به روشني بيان نگرديده است
پيرامون اين مسائل به فهم دقيقتر انسان به فلسفة وجودي هستي و عناصر آن، كمك قابل 

تري با خود و جهان خارج و تأثير گذار بر اند رابطة عالمانهنمايد و انسان مي توتوجهي مي
حمد و ثناي الهي از صفات خداوند و رابطة شناختي انسان با او و رابطة .او داشته باشد

سئوال اين است كه فلسفة اين . آوردخداوند با نظام آفرينش و مخلوقات سخن به ميان مي
 بر زندگي انسان خواهد داشت؟ با چه روشي گفتمان چيست؟ اين گفتمان چه تأثير شناختي

  مي توان به اين سئوال ها پاسخ داد؟

   پيشينة تحقيق-2 -1

تا آنجا كه پژوهشگر، كنجكاوي نموده است، اثر مستقلي تحت عنوان اين سئوال 
پژوهش نيافته است؛ ولي منابع متعددي كه بتوان به تبيين فلسفة اين موضوع پرداخت وجود 

ضمناً اين پژوهش به شيوة كيفي . تن مقاله و فهرست منابع  نام آنها آمده استكه در م. دارد
انجام گرفته است و در اين رابطه، داده هاي مورد نياز از منابع معتبر استخراج و بر اساس 
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در رابطه با . سئوال هاي پژوهش، طبقه بندي و مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار گرفته اند

  :ئوال هاي زير مورد بحث قرار مي گيرندموضوع اين مقاله، س
   از حمد و ثناي الهي چه مفهومي مي توان داشت؟- الف
   چه كسي حمد و ثناي الهي را به انسان امر نمود؟- ب
  باشند؟  معارف مربوط به حمد و ثناي الهي چه مي- ج 
  باشند؟هاي تربيتي حمد و ثناي الهي چه مي آثار آموزه- د
  تحقيق اهميت و ضرورت -3 -1

و ) ص(هاي پيامبر اسالماهميت اين پژوهش، سرآغاز بودن حمد و ثناي الهي در آموزه
در قرآن مجيد هم، در سرآغاز آموزه هاي خداوند به جز سوره . مي باشد) ع(ائمة اطهار

اين واقعيت، . توبه، ذكر نام خداوند بخشنده و مهربان، در آغاز تعاليم الهي آمده است
  .وضوع حمد و ثناي الهي در قرآن كريم و سنت و عترت داردحكايت از اهميت م

ضرورت اين پژوهش از همين جا بر مال مي شود كه فهم فلسفة اين سرآغازي، به انسان 
نمايد كه نگاه و بصيرت دقيقتري به هستي آفرين و كند و او را هدايت ميكمك مي

ي بهتري براي روش زندگي خود در ادامه اين دانايي، برنامه ريز. هستي داشته باشدجهان
  .تري براي زندگي همنوعان خود ارائه نمايدهمين طور الگوي سالم. بيابد
   بحث-2

   مفهوم حمد و ثناي الهي -2-1

پيامبر اسالم و امامان معصوم،درابتداي ادعيه، خطبه ها، نامه ها، زيارت نامه ها و به طور 
جايگاه، اهميت و ضرورت آن را در تعالي اين . كلي تعاليم خود، حمد وثناي الهي دارند

اقرب (، )منتهي االرب(ستايش و شكر است «حمد . يافتن زندگي انسان نشان مي دهد
حمد اعم است  از شكر و سپاسداري و به اصطالح خاص، .نقيض ذم ونكوهش ). الموارد

حمد، «). 8077: 1373دهخدا، (» بيان كبريا و جالل عظمت حق سبحانه تعالي را گويند
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عبارت از ستايش در مقابل صفات نيك اختياري است؛ ولي مدح ستودن در مقابل صفات 

  ). 20: 1364طباطبايي، » نيك ، اعم از اختياري و غير اختياري  مي باشد
شكر در مفهوم، معناي شناخت موضوعي را دارد كه به واسطة اهميت و نقشش در 

شكر همان قدر داني است كه قدر به . مي يابدزندگي انسان به وسيلة ابزار شناختي تجلّي  
معناي اندازه و داني به معناي دانستن است و در مجموع شكر برابر با شناخت موضوع ها و 
عمل به آنها است و خداوند كريم، ابزار شناخت بعضي از امور را به انسان عنايت نموده 

گويد  امام سجاد حمد مياست تا از اين طريق به درجه متعالي خود برسد؛ به طوري كه
خداوند را به واسطة آگاهي هايي كه به او عنايت كرده است كه اين حمد موجب حق 

شكر، يعني به كار بردن نعمت حق در مسيري  كه «. شودشناسي و رشد و سعادت انسان مي
؛ پس حمد وثناي )46: 1379مطهري، ( »خداوند متعال ، آن نعمت را براي آن آفريده است

، عبارت است از شناخت خداوند خالق و رب جهان و انسان و وظايفي كه او براي الهي
انسان مقدر نموده و انجام خالصانة اين وظايف به قصد رضايت پرودگار و كسب سعادت 
دنيوي و اخروي؛ لذامي توان گفت كه حمد يك تقدير اولِيه، پايه اي و اساسي در جهت 

والحمدهللا اّلذي رّكب فينا «.  الي اهللا انسان استگيري صحيح  در استكمال نفس وعروج
االت البسط، و جعل لنا ادوات القبض، و مّتعنا بارواح الحيات، و اثبت فينا جوارح االعمال، 

حمد از آن خدايي است كه ابزار «: ، يعني)34: 1388علي بن الحسين زين العابدين،(»...و
را براي ما قرار داد و ما را با نشاط هاي بسط و گسترش را با ما در آميخت و اسباب قبض 

شكر و «: ، اَلحمدهللا يعني»...زندگي كامياب نمود و جوارح انجام اعمال در وجود ما آفريد
ستايش، نيست مگر از براي ذات واجب الوجود كه موصوف است به جميع صفات كمال  

 است و در حمد در لغت به معني ستودن مطلق. و منزّه است از جميع صفات نقص
اصطالح، ستودن به زبان است كسي را به ازاي صفات كماليه اختياريه، خواه آن صفات 

» وحدانيت«و خواه متعدي نباشد؛ مثل » رزاق«و » كريم«و » رحيم«متعدي باشد  به غير؛ مثل 
نيز در لغت ستودن مطلق است، خواه به زبان و خواه به جوارح و » شكر«و» وجوب ذاتي«و 
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اخص است  از شكر به اعتبار مورد » حمد«اما به ازاي نعمت و به شرط تعدي؛ پس اعضاء؛ 

سؤال اساسي اين است در ) 4: 1382گيالني، (»به عكس» شكر«و اعم است به اعتبار متعّلق و
آغاز چه كسي حمد و ثناي الهي را تجويز و تعليم فرمود؟ در اين حمد وثناي الهي، چه 

  شود؟اين معارف از چه نظمي برخوردارند؟ان تعليم داده  ميمعارفي در ابتدا به انس
   خداوند و حمد و ثناي الهي -2-2

خداوند تبارك و : در ارتباط با سؤال اول  و با توجه به سورة حمد، مي توان گفت
خداوند در قرآن كريم امر به بيان .تعالي حمد و ثناي الهي را به انسان تجويز و تعليم فرمود

 وُقلِ اْلحمد ِللّهِ الَّذِي لَم يتَِّخذْ وَلدا ولَم يُكن لَّه «:فرمايدنمايد و ميمي» ندحمد خداو«
 و بگو ستايش «)111:اسراء(َشرِيك فِي اْلمْلكِ ولَم يكُن لَّه ولِي منَ الذُّلَّ وكَبرْه َتكْبِيرًا 

ب كرده و نه شريكي در حكومت دارد براي خداوندي است كه نه فرزندي براي خود انتخا
وُقلِ الْحمد ِللَّهِ «، »به خاطر ضعف و ذلت و او را بسيار بزرگ بشمر) و حامي(و نه ولي 

 بگو حمد و ستايش «)93: نمل( »سيرِيكُم آياتِهِ فََتعرِفُونَها وما ربك ِبَغاِفلٍ عما َتعملُونَ
دهد تا آن را بشناسيد و  اتش را به شما نشان ميبه زودي آي. مخصوص ذات خداست

ولَِئن سأَلَْتهم منْ َخَلقَ السماواتِ «، ».دهيد غافل نيست پروردگار تو از آنچه انجام مي
ها سؤال  هر گاه از آن«)25: لقمان(»والْأَرض َليقُولُنَّ اللَّه ُقلِ الْحمد ِللَّهِ بلْ أَكَْثرُهم َلا يعَلمونَ 

كه (گويند اهللا، بگو الحمد هللا  كني چه كسي آسمان ها و زمين را آفريده است مسلما مي
وَلئِن سأَْلتَهم من نَّزَّلَ مِنَ السماءِ ماء فَأَحيا ِبهِ «،». دانند ؛ ولي اكثر آنها نمي)خود شما معترفيد

قُولُنَّ اللَّها َليتِهودِ معمِن ب ضِقُلونَ الْأَرعَلا ي ملْ أَكَْثرُهِللَّهِ ب دمو اگر «)63:عنكبوت( »  ُقلِ الْح 
از آنها بپرسي چه كسي از آسمان آبي نازل كرد و به وسيلة آن زمين را بعد از مردنش احيا 

 امام علي . »دانند اهللا، بگو ستايش مخصوص خداست؛ اما اكثر آنها نمي: گويند نمود؟ مي
خداوند متعال افتتاح فرمود در «: اي كه در مسجد كوفه ايراد نمود، فرموددر خطبه ) ع(

كتاب كريمش به حمد و ثناي خود و تمام كرد امر دنيا و آمدن آخرت را به حمد وثناي 
« ، )14: 1362علم الهدي، (»و قضي بينهم بالحق و قيل الحمدهللا رب العالمين: خود و فرمود
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ه شايسته مقام او است، به بندگان خود مي آموزد و خداوند روش بندگي و ستايشي ك

فرمود ) ع(امام صادق«، )21، 1364طباطبايي، (»شاهد زندة آن، همان جملة الحمدهللا است
زيرا اين . سبحانَ اهللاِ والحمدهللاِ و الاله اّلااهللاُ و اهللا اَكبرَ را بسيار گوييد: كه پيامبر خدا فرمود

درپشت سر اين ذكرها و پيش رو و دنباله رو آنها ] فرشتگاني[ذكرها در روز واپسين آيند و
، اسناد فوق، گوياي اين )38: 1384صدوق، (»باشند و اين ذكرها نيكي هاي ماندگارند

اين است كه خداوند خالق و رب العالمين » حمد«مضمون است كه فلسفه بيان معرفتي 
او بايد در . ز توانايي شناخت استومالك يوم الدين است و انسان مخلوق او و  برخوردار ا

چنين عالم ديني و فضاي اعتقادي به شناخت وظايف و برنامة زندگي خود بپردازد و به آنها 
  . عمل نمايد تا به كماالت الزمة خود برسد

   معارف مربوط به حمد الهي -2-3

حمد «در پاسخ به سؤال دوم و سوم،با مطالعه و بررسي محتواي مطالب  مربوط به 
، مي توان گفت كه از تمامي علوم و دانش ها، راه ها و جهات مرتبت با سعادت »الهي

شايد در يك نگاه سطحي، اين درك و فهم حاصل . شوددنيوي و اخروي انسان فهم مي
و اهل بيت او ) ص(نشود؛ ولي با تفكر و تعمق در حمدهايي كه از ناحية حضرت محمد

  :شوند كه به شرح زيرنديوارد شده است، اين معارف  دانسته م
   خداشناسي -2-3-1

بنا كرد                                                                                  » قبا«، در اولين خطبة خود در مسجدي كه در دهكدة )ص(پيامبر اسالم
ستايش «:يعني» ...به والحمدهللا الذي احمده واستعينه و استغفره و استهديه و اومن «:فرمود

جويم و هم از او مخصوص خدايي است كه من او را مي ستايم  و از او در كارها ياري مي
علم (»...هاي زندگي از او هدايت مي خواهم، بدو ايمان دارمكنم و در راهطلب آمرزش مي

، در ادامة خطبه در بارة آفرينش جهان وقوانين حاكم بر آن و هدايت) 7: 1365الهدي،
در ) ص(حضرت محمد. دهدمسئوليت، و پاداش و كيفر انسان در جهان آخرت رهنمود مي

سرور اهل ايمان، پروردگارجهانيان «:فرمايدخطبة غدير، پس از حمد و ستايش خداوند مي
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است، چنين خدايي سزاوار است كه عموم آفريدگان در تمامي لحظات در حال خوشي و 

مجلسي،    (» او را سپاسگزاري نموده و ستايش گويند ناخوشي و در حال سختي و سستي 
پيامبر در اين رهنمودها، حضور و نقش بي مانند خداوند را در زندگي ). 131: 37، ج1360

انسان به وضوح بيان مي دارد و حمد وستايش خداوند را به منظور شناخت و عمل به 
اي خدا را چنين  در خطبه،»حجه الوداع«او در. وظايف الهي در زندگي صورت مي پذيرد

حمد خداي را؛ او را مي ستايم، از او كمك مي خواهيم، آمرزشش را «:حمد نمود
از شر نفس اماره و كارهاي ناپسندمان به او پناه    . كنيمخواستاريم، به درگاهش توبه مي

شت هركه را خدا هدايت كند گمراه كننده ندارد و هركه را خدا به كيفر كردار ز. مي بريم
شهادت مي دهم كه جز خداوند، خدايي نيست، يگانه . گمراه كند، راهنماييش نيست

: 1367حرّاني، (»است، شريكي ندارد و گواهي مي دهم كه محمد بنده و پيامبر او است 
نمايد خداوند را به ، در خطبة چهل و هشت، در ابتداي آن ، حمد مي)ع(امام علي). 59

ستايش « :  بخشش هاي جبران ناپذيرش  و مي فرمايدواسطة نعمت هاي بي پايانش و
مخصوص خداوند است، هر زمان شب فرا رسد و پرده ظلمت فرو افتد و ستايش از آن 
پروردگار است، هر زمان كه ستاره اي طلوع و غروب كند وحمد ويژة خداوند است كه 

ن تعبيرات اشاره به اي» نعمتش هرگز پايان نمي پذيرد و بخشش هاي او را جبران نتوان كرد 
نخست اينكه حمد و ستايش ما دائمي و هميشگي است و همان گونه كه : كنددو نكته مي

فرا رسيدن شب و فرو افتادن پردة تاريكي به طور مرتب تكرار مي شود و تا دنيا بر پا است 
رفت آمد شب  و روز برقرار است حمد و سپاس ما جاويدان مي باشد و نيز، طلوع و 

نكته ديگر اينكه تاريكي شب . ستارگان هميشگي است، همچون حمد و ستايش ماغروب 
تاريكي شب به انسان، بعد . و طلوع و غروب ستارگان از نعمت هاي بزرگ پروردگار است

 سورة 73 و72خداوند در آيات .از كار سنگين روزانه، آرامش و استراحت مي بخشد
  ).536: 1379شيرازي، (» دقصص، انسان را به اين معرفت آگاه مي نماي
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پردازد و ، در دعاي اول صحيفة سجاديه، به حمد و ستايش خداوند مي)ع(امام سجاد

الحمد هللا االول كان قبله، واالخر بال آخر يكون بعده؛ الذي قصرت «: در ابتدا  مي فرمايد
ي را كه اول سپاس خداي«:؛ يعني»رويته ابصار الّناظرين و عجزت عن نعته اوهام الواصفين، 

است بي آنكه قبل از او اولي باشد وآخر است بدون اينكه پس از او آخري باشد، خدايي 
، در »كنندگان از وصف او عاجز استكه چشم بينايان از ديدنش ناتوان و فكر توصيف

تمامي تعاليم مربوط به پيامبر اسالم و امامان شيعه، خدا شناسي در آغاز و ابتدا قرار         
در اين ديدگاه، اين تعليم  امري انتخابي و اختياري از بين امور نيست؛ بلكه . گيرديم

معرفتي فطري و موضوعي مبنايي و الهي است كه تعليم صحيح و صراط مستقيم از آن 
  .گرددشروع مي

    نظام آفرينش -2-3-2

، محمد بن »علم از كمال خداست«؛ يعني»العلم هو من كماله«:مي فرمايد) ع(امام صادق 
مقصود آن است كه علم غيراو نيست؛ «:علي بن بابويه قمي،در توضيح اين مطلب مي نويسد

؛ لذاصفات نامحدود خداوند، )187: 1390ابن بابويه قمي،(»بلكه از صفات ذات او است
هر . گرددموجب آفرينش نامحددود پديده ها در نظامي دقيق و قانونمند و هدفدار مي

 ويژة خود و مرتبط با ساير پديده ها و قوانين حاكم بر كل جهان در حال پديده اي در مدار
در حمد و ثناي . كندتا مدتي معين فرايند زندگي را طي  مي) آمدن، شدن و رفتن(آفرينش 

در اين رابطه امام علي بن ابي طالب        . الهي به بيان اين نظام آفرينش پرداخته مي شود
ذي ال يموت و ال تنقضي عجائبه، ألنّه ُكلُ يوم في شأن من احداث الحمدهللا ال«:مي فرمايد

سپاس از آن خدايي كه مرگ ندارد و «: يعني) 192: 1348كليني، (»...يديع لم يكن
عجايبش پايان نيابد؛ زيرا او هر روز در كار جداگانه اي است و آن ايجاد، چيز تازه اي 

  »...است كه سابقه نداشته است
، در روز عرفه در سرزمين عرفات، در حمد وستايش الهي، اين )ع(حسين بن علي
حمد و ستايش مخصوص خدايي است كه قضايش دافع و در بذل و «:معارف را بيان نمود
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بخشش مانعي ندارد و صنعت هيچ صنعتكاري مانند پديده هاي او نيست  و اوست جواد 

ها پديده. صنايع را محكم نمودوسعت دهنده، انواع مخلوقات را بيافريد و با حكمت خود 
عمل هر عاملي را پاداش مي دهد  . گردداز او مخفي نيست و امانت ها در نزد او ضايع نمي

نازل كنندة منافع است و . و هر قانعي را غني مي سازد و به هر ناله كننده اي رحم مي كند
اسناد مذكور، )53: 1381موسوي آل اعتماد،(»به وسيلة نورساطعي، كتاب جامع را نازل كرد

بيانگر اين نكته است كه انسان هر كدام از مخلوقات الهي را شناخت و جايگاه ارزشي و 
كاركردي آن را در نظام خلقت درك نمود، بايد آن را به خدا نسبت دهد و حمد و ثناي 

  با انجام حمد و ثناي الهي به تدريج فضاي اعتقادي انسان شكل      . الهي را به جا آورد
خلقت انسان از چنين جايگاه شناختي و . گيرد و ايمان به خداي يكتا فزوني مي يابدمي

  .عملكردي برخوردار مي باشد كه جاي شكر و سپاس الهي پيدا نموده است
   خلقت انسان -2-3-3

آغاز نعمت تو «:در حمد وثناي الهي، اين گونه از انسان ياد مي كند) ع(حسين بن علي
گاه بود كه هنوز من چيز قابل توجهي نبودم؛ سپس مرا از خاك آفريدي نسبت به من  آن 

پيوسته از .و آن گاه در اصالب جايم دادي تا از حوادث روزگار و زمان ها محفوظ بمانم
هاي سه آفرينش مرا از نطفه آغاز كردي و در تاريكي...صلب پدر و به رحم مادري بودم،

مرا از كيفيت خلقت خود آگاهم ساختي و . ستگانه جاي دادي؛ ميان خون و گوشت و پو
در هيچ امري از خلقتم، مطلبي  را به من واگذار ننمودي؛ سپس در زمان هدايت به دنيا 
آوردي؛ در حالي كه كامل و سالم بودم و در گهواره، آن گاه كه طفل كوچكي بودم، 

مرا به من مهربان حفظ نمودي و از شير گوارا تغذيه و روزيم دادي و دل هاي نگاهداران 
مادران مهربان، مرا سرپرستي كردند و مرا از حوادث اجنّه محافظت فرمودي و از . نمودي

زيادي ونقصان سالم قرار دادي؛ پس بلند مرتبه اي، اي رحيم اي رحمان تا اينكه زبان به 
سخن گشودم و به من نعمت هاي فراوان دادي و در هر سال بيشتر تربيت نمودي تا اينكه 
فطرتم كامل گرديد و نيرويم به اعتدال در آمد و حجت خود را بر من تمام كردي به اين 
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كه معرفت خودت را به من الهام نمودي، و در عجايب حكمت هاي خويش، مبهوتم 
كردي و با پديده هاي خود در آسمان و زمينت هوشيارم نمودي  و براي سپاسگزاري و 

ا بر من واجب و آنچه پيامبرانت آوردند، به من يادت آگاهم كردي و طاعت و عبادتت ر
: 1381موسوي آل اعتماد، (»...تفهيم نمودي و پذيرش خشنوديت را برايم آسان نمودي

55.(  
: گويددر رابطه با خدا و انسان و ربوبيت الهي، در حمد و ثناي خود مي) ع(امام علي

: همان(».. الدالِّ علي وجوده بخلقهالحمدهللا الملهم عباده حمده و فاطرهم علي معرفه ربوبيته«
ستايش خداي راست كه ستايشش را به بندگان خود الهام فرمود و شناسايي «؛ يعني)190

، امام »..ربوبيتش را سرشت ايشان ساخت؛ به وسيلة خلقتش بر وجود خود رهنمون گشت
م ما في االرض و الحمدهللا رب العالمين الي آخرها الم تر أنَّ اهللا سخر لك«:فرمود) ع(جواد

سپاس، مخصوص «؛ يعني )84: 1386سيد ابن طاووس، (»...الفلك تجري في البحر بĤمره
خداست كه پروردگار جهانيان است، آيا نمي بيني كه خداوند هر آنچه در زمين است، 

، آنچه خداوند به »...براي شما مسخر نموده و كشتي با امر او در دريا جريان پيدا مي كند
در حمد وثناي الهي خود ) ع(امام سجاد. ليف نموده است، بيش از توان او نيستانسان تك

همانا وظيفة سنگيني كه توان انجامش را «؛ يعني »36: همان(» لَم يَكلِّفنا اّلا وسعا«:مي فرمايد
با توجه به اين اسناد انسان بايد خود را بشناسد و شكر و سپاس » نداشتم از دوشمان برداشت 

  .آنچه خداوند به ما ارزاني داشته است، از نعمت هاي الهي اند. را به جا آوردخداوند 
   بعثت پيامبر خاتم -2-3-4

 انسان موجودي است كه جهت طي كردن مسير تحول وكمال خود نياز به مربي و 
تواند به اهداف و هدف غايي انسان با تكيه بر توانمندي هاي خود، نمي. هدايت كننده دارد

اگر آنها از جانب خداوند . فلسفة بعثت انبياء الهي به همين سبب است.  يابدخود دست
مبعوث نمي شدند؛ قطعا بشر از آن معارفي كه بر پيامبران نازل مي شد و به بشر ابالغ 

گرديد، بي خبر بودند و تفاهمي كه امروز در بين پيروان دين الهي وجود دارد وجود     
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 ناسازگاري اجتماعي حاكم مي گشت وناامني به اوج خود نمي داشت و در نتيجه، بحران

اطالع از وجود قيامت و وظايف ديني انسان و بازخواست اخروي، از عوامل . رسيدمي
، در اين رابطه )ع(امام علي بن ابي طالب. گيردمهمي است كه جلوي خطاهاي انسان را مي

ردانيدن دوران نبوت، حضرت خداي سبحان، براي وفاي به وعدة خود و كامل گ«:فرمودند
را مبعوث كرد؛ پيامبري كه از همة پيامبران، پيمان پذيرش نبوت او را گرفته ) ص(محمد

در روزگاري كه مردم روي . تولدش بر همه مبارك بود. بود، نشانه هاي او شهرت داشت
ي زمين داراي مذاهب پراكنده، خواسته هاي گوناگون و روش هاي متفاوت بودند؛ عده ا

خدا را به پديده ها تشبيه كرده و گروهي نام هاي ارزشمند خدا را انكار و به بت ها نسبت 
كردند؛ پس خداي سبحان، مردم را به وسيلة مي دادند و برخي به غير خدا اشاره مي

ازگمراهي نجات داد و هدايت كرد و از جهالت رهايي بخشيد؛ سپس ) ص(محمد
 و آنچه نزد خود داشت براي او پسنديد و او را با كوچ ديدارخود را براي پيامبر برگزيد

دادن از دنيا گرامي داشت  و از گرفتاري ها و مشكالت رهايي بخشيد و كريمانه قبض 
الحمد هللا الَّذي «:امام سجاد در اين رابطه مي فرمايد). 38: 1379نهج البالغه، (»روح كرد 

؛ يعني            )38: 1388علي بن الحسين زين العابدين،(»هللاُ عَليهِمنَّ عَلينا ِبمحمد َنبِيه صلَّي ا
پيامبران الهي، » .بر ما  منت گذارد) ص(مي ستايم خداوندي را كه با فرستادن پيامبرش« 

اند كه آخرين آنها حضرت رهنمودهاي تربيتي الهي را به انسان هاي عصر خود ابالغ نموده
سپاس اين نعمت هاي .يم وتربيت انسان، قرآن كريم استو كتاب هدايت و تعل) ص(محمد

  .الهي بر انسان واجب است
    نعمتهاي الهي -2-3-5

در حمد وثناي خداوند، ذكر نعمت هاي او آمده است؛ به طوري كه حضرت فاطمه 
الحمدهللا علي ما انعم، و له الشكر علي ما «:در يكي از خطبه هايش مي فرمايد)  س(زهرا

قزويني (»...ناء بما قدم، من عموم نعم ابتدأها،وسبوع االء اسداها،و تمام منن واالهاالهم، والثَّ
حمد خداي را بر آنچه انعام فرموده و شكر او را درآنچه الهام نموده «: ؛ يعني)337: 1364، 
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و ثنا و شكر بر او و بر آنچه پيش پيش داده، از عموم نعمت هايي كه خلق فرموده       

راواني كه به انسان ها عطا فرموده  و تمام منّتها و نعمت هايي كه پياپي فرو نعمت هاي ف
. فرستاده است، يكي از راه هاي افزايش نعمت ها، و جاودانه شدن آنها، شكرگذاري است

هر مقدار انسان در برابر نعمت هاي الهي سپاسگذار باشد و شكر كند؛ به همان ميزان    
شكرك لنعمه سالفه يقتضي نعمه « :مي فرمايد) ع(مام حسينا. گيرندنعمت ها فزوني مي

سپاس تو در نعمت هاي گذشته، نعمت هاي آينده را به «؛ يعني)542: 1377دشتي، (»آنفه
امام صادق . ها را بشناسد و بر اساس آنها عمل كند،انسان بايد اين نعمت».آوردهمراه مي

و به آنكه شكرت گويد نعمت بخش  آن را كه نعمت داده شكر گويي، «:مي فرمايد) ع(
با ناسپاسي نپايد، شكر باعث مزيد نعمت و امان از فقر . كه نعمت با سپاس زوال نپذيرد

دهد، نشان چون خداوند به تو نعمتي مي«: پيامبر اسالم فرمود). 575 : 1367حراني،(»است
لب مذكور از مطا) . 287: 1385احمديان، (»نعمت و سخاوتش را در خويش پديدار كن 

توان چنين دانست كه نعمت هاي الهي، تقديرات الهي اند براي تجلّي و تدبير الهي كه مي
در اين تجلّي و تدبير، مخلوقات وجود و حيات مي يابند، سير تحول پيدا مي نمايند و به 

دراين رابطه انسان با شناخت . وظايف مقدرة خود عمل مي كنند تا به هدف الزمه برسند
تواند سير تحول كارگيري آنها در موقعيت هاي مناسب، ميي مربوط به خود و بهنعمت ها

و تعالي خود را انجام دهد؛ بنابراين انسان داراي وظايفي در اين رابطه است كه در نظام 
  .تربيتي پيامبر خاتم و اهل بيت او جايگاه حمد و ثناي الهي را يافته است

  ن  نعمت هاي الهي و وظايف انسا-2-3-6

حمد و سپاس مر خداوندي راست  كه آفرينندة خلق است و «:، مي فرمايد)ع(امام علي 
شكافندة نور صبح از ظلمت شب و زنده كنندة مردگان و بر انگيزانندة مردمان از گورها 
است وشهادت مي دهم به اينكه نيست خدايي به جز او كه يگانه و بي همتا است و گواهي 

بندگان خدا، بهترين چيزي كه وسيله قرار . ه و فرستاده اوستبند) ص(مي دهم كه محمد
دهند، توسل جويندگان به سوي خداي عزه ذكره، ايمان به خدا و رسول خدا است  و 
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ايمان به آنچه پيغمبر از جانب خدا آورده و جهاد در راه خدا كه بلند مرتبگي اسالم است و 

 و به پا داشتن نماز كه دين حق است ديگر، كلمه اخالص است كه خلقت بندگان به آنست
و ديگري، دادن ذكات كه آن فرض است  و ديگر ماه رمضان كه او سپري است محكم  و 
ديگر حج و عمره كه آن دو نيازمندي را بر طرف مي كند و كفاره گناهانند و باعث دخول 

ال و در بهشت مي شوند و ديگر پيوند كردن ارحام و خويشاوندان كه موجب زيادتي م
كند و عقب انداختن آجال و زياد شدن اهل و اوالد است و تصدق گناهان را محو مي

كند وكارهاي نيك غضب خداوند را مي نشاند و تصدق آشكار، مرگ هاي بد را دفع مي
اي مردم بشتابيد به سوي ذكر خدا كه بهترين          .  استهاي بد، نگهداراز هالكت
اي ديگر، درحمد خداوند در خطبه) ع(امام علي). 135: 1365علم الهدي، (».ذكرهاست

حمد و سپاس مر خداوندي راست كه «: متعال نسبت به انجام وظايف خود چنين مي فرمايد
كنيم، آن خداوندي كه به از رحمتش نوميد نيستم و از عبادت و فرمانش سر پيچي نمي
لند، ثابت و برقرار است و امرش آسمان ها بر پاست و زمين پا بر جاست و كوه هاي ب

كننده را جريان داده و ابرها را در فضاي آسمان روان ساخته  صاحب بركت بادهاي آبستن
كسي كه وظايف الهي خود را انجام دهد، سعيد )318: همان(، »است پروردگار عالميان

سعادتمند است «ي؛ يعن)36: همان(»والسعيد مِّنا من رِغب الَيهِ« :امام سجاد مي فرمايد. است
نتيجه آنكه هر جا انسان وظيفه اي از وظايف الهي خود . »آنكه مشتاقانه او را اطاعت نمايد 

را درك مي نمايد، الزم است كه حمد و ثناي الهي را به جا آورد و مبادرت در انجام به 
  .موقع آن باشد

   قيامت و دريافت نتيجه نيات و اعمال -2-3-7

 از حمد وثناي الهي خود، به ذكرعنايت خداوند در نعمت هاي در بخشي) ع(امام سجاد
اورا سپاس به خاطر تمام نعمت هايش « :خود تا روز قيامت به انسان مي پردازد و مي فرمايد

دارد و بر تعداد آنها فقط علم خدا كه به ما و بندگان پيشين، حال و آينده اش ارزاني مي
سپاسي      .ش، سپاسي ابدي و دائمي تا روز قيامتسپاس چند برابر نعمت هاي. احاطه دارد
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حمدي كه . منتهاست و به شماره نيايد و به انتها نرسد و مدتش پايان نگيردنامحدود و بي

ثمرة آن فرمانبرداري او و بخشش باشد و سبب خشنودي گردد و وسيلة آمرزش و راهي 
الهي «: االخالق مي فرمايد، همچنين امام در دعاي مكارم)37: همان(»به سوي بهشت شود 

روي بهره مند ساز و در زمرة درستكاران و بر محمد و آل او درود فرست و مرا از ميانه
رستگاري در قيامت و ايمني از عذابت را . راهنمايان راه حق و بندگان صالحت قرار ده

 اُقسِم بيِومِ ال«:خداوند در سورة قيامت و دراوّلين آيه، مي فرمايد). 130: همان(»روزيم ساز
؛ سپس انسان را آگاه مي نمايد به اينكه »كنم به روز رستاخيزسوگند ياد مي«؛ يعني»القِيامه

قيامت به طور قطع به وقوع خواهد پيوست و انسان ها نتايج نيات واعمال نيك و بد خود را 
 افكار و گردد تا انسان مراقبت برآگاهي از اين واقعيت موجب مي. دريافت خواهند داشت

اعمال خود داشته باشد و به درستي زندگي نمايد و از حريم حقوقي خود خارج نگردد و به 
اين دانايي مستوجب حمد وثناي الهي است  و بايد خدا . حقوق حقة ديگران احترام گذارد

اين آموزه ها داراي آثار        . را سپاس گفت كه انسان را به مسائل آخرت آگاه نمود
  .ند كه به شرح زير قابل استنباط مي باشندتربيتي ا
   آثار تربيتي آموزه ي حمد و ثناي الهي -2-4

انسان كه پا به اين دنيا مي گذارد، به تدريج كه رشد مي نمايد، يك نياز فطري و ذاتي 
او نياز دارد كه بداند جهان چگونه آغاز . »تبيين جهان است«در او بروز پيدا مي كند، آن 

فرايندي طي مي كند؟ سر انجام به كجا پايان مي يابد؟ اين دانش ها به او گرديده؟ چه 
كمك مي كند تا براي چگونگي زندگي خود، يك برنامة معنادار، مفيد و هماهنگ با عالم 

شود خارج داشته باشد؛ بدون اين دانش ها، زندگي بر مباني استوار و قابل اعتمادي بنا نمي
ها پي در پي براي فرد به شكست ها و ناكامي. واهد كردو صورت صدفه و تاريك پيدا خ

گيرد  و در آن محبوس مي شود؛ لذا آيد، اضطراب و افسردگي ذهن را فرا     ميوجود مي
، در حمد وثناي الهي اين )ع(امام سجاد.هاي تربيتي استها، سرآغاز فعاليتتعليم اين دانش

  .ي براي برنامه ريزي زندگي فراهم مي نمايددهد ويك فضاي مناسبدانش ها را به انسان مي
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انسان مانند ساير موجودات بايد مرتبط با خدا و نظام آفرينش و قوانين حاكم بر آن 
. زندگي نمايد؛ در اين رابطه  وجه مميز انسان با ساير موجودات در شناخت شناسي او است

 و بر اساس آن، برنامه انسان بايد نسبت به خود و جهان خارج از خود، شناخت پيدا كند
- در حمد وثناي الهي، اين شناخت و جهت دهي به انسان داده مي. ريزي و زندگي نمايد

هر «):ع(به قول امام صادق. همة امور مربوط به زندگي تعالي بخش، مرتبط با خداست.شود
جناب كه به ياد خدا است، نه به زبانِ تنها؛ بلكه به دل و زبان و به ظاهر و باطن، متوجه 

، اين شخص مي تواند حقايق را درك كند و بر اساس آنها )52: 1382گيالني،(»اوست
هرچه خداوند خلق كرده است، نعمت .رفتارهاي روزانة خود را شناسايي وعملياتي نمايد

نعمت هاي الهي را بايد در جاي خود استفاده نمود و به معصيت صرف نكرد؛ خواه . است
توفيق در اين راه نياز به راهنمايي و تعليم و تفكر و . و يا خارجياين نعمت ها داخلي باشند 

هر نعمتي از خداوند كه به انسان مي رسد، بايد حمد خداوند را به جاي آورد . عمل است
در «:، فرمود)ع(امام صادق.كه اين حق شناسي در دريافت فيوضات ديگر الهي مؤثر است

عمت داده تشكر كن و به كسي كه از تو تشكر از كسي كه به تو ن: تورات نوشته شده است
كرده، نعمت عطا كن؛ چون اگر شكر نعمت ها به جا آورده شوند، از بين    نمي روند و 

شكرگزاري باعث زياد شدن نعمت و .اگر كفران وناسپاسي آنها شود، از بين مي روند
  ).197: 1396حرّعاملي، (»مصون ماندن از حوادث روزگاراست 

بر اساس .ناي الهي، محتوا،اهداف و روش هاي تربيتي قابل شناسايي انددر حمد و ث
و اهل بيت عصمت و ) ص(محتواي متن هاي مربوط به حمد و ثناي الهي از پيامبر خاتم

طهارت، مي توان برنامة چگونگي زندگي كردن را تهيه و اجرا نمود و به آيندة نيكويي 
 .اميدواربود

نها، وحدت و اعتصام به حبل اهللا، اخوت و يگانگي و حمد و ثناي الهي در همة انسا
حمد و ستايش الهي به انسان ها مي آموزد كه يگانه راه . همدلي به وجود مي آورد
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زندگي اجتماعي آسوده و آرامش روحي، فهم وعمل به دستورات و هدايت هاي الهي 

 .است

رور و در حمد وستايش الهي سبب مي شود تا انسان در خوشي ها دچاركبر و غ
در واقع . سختي ها گرفتار يأس و نوميدي نگردد و همواره در مسير درست به پيش رود

يك پيشگيري در عدم ابطال به بيماري هاي روحي و در مواردي هم درمان و نجات از 
 .ابتالي به اين گونه بيماري ها است

اوند را به ذكر خداوند، در شروع هر كاري الزم مي نمايد  و در پايان آن حمد خد
جاي مي آورد  تا آن كار مشروعيت يابد و خالف امر خداوند انجام نپذيرد و مخالف با 
فطرت و سعادت دنيوي و اخروي انسان نباشد؛ مثل ذكر نام خدا در شروع غذا خوردن 

 .و ذكر حمد خدا در پايان آن

 آموزد كه در يك نظام آفرينش قانونمند ودر حمد وستايش الهي، انسان مي
او بايد در اين نظام، قوانين مربوط به چگونه زندگي كردن . حسابگر زندگي مي كند

او نمي تواند بر اساس تمايالت نفساني . خود را بشناسد و بر اساس آنها زندگي نمايد
خود عمل كند؛ زيرا اعمال دلبخواهي موجب ورود به حريم حقوق طبيعي ديگران مي 

 .شود و فساد به وجود مي آورد

د و ستايش الهي يادآوري نعمت هاي الهي و پرورش روحيه قدرداني در انسان حم
انسان قدردان مورد . مي گردد كه اين خود يكي از نشانه هاي تربيت درست است

كسي كه درمقابل دستورات خداوند منعم، داراي خضوع و . احترام همگان مي باشد
خود است و قابل اعتماد در خشوع است؛ قطعاً قدردان محبت هاي ديگران نسبت به 

 .عقود و قراردادها و دوستي ها مي باشد

انسان در حمد وثناي الهي مي آموزد كه براي انسان، زندگي دنيوي و اخروي است 
گردند و و او در دنيا، داراي وظايفي است؛ لذا تمامي نيات و اعمال او ثبت و ضبط مي

اين آموزش و تمرين . فت خواهد كردنتيجة آنها را به طور كامل در جهان آخرت دريا
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سبب مي شود كه انسان همواره با بصيرت و آگاهانه عمل كند و در افكار و اعمال خود  
دقت الزم را داشته باشد و از هواي نفس پيروي ننمايد و آرزوهاي دور و دراز نداشته 

 .باشد

ن حقايق اي. گردددر حمد وثناي الهي، تمامي حقايق مربوط به انسان بيان مي
انسان با شناخت .معارفي هستند كه انسان جهت برنامه ريزي مناسب به آنها نيازمند است

 .اين معارف، آن عالم ديني و فضاي فكري مناسب را براي خود به دست مي آورد

آگاه يابي انسان از مسائل آخرت سبب مراقبت انسان از خود مي گردد تا گرفتار 
ر صراط مستقيم به تدريج تحول وتعالي يابد  و در اين نيات و اعمال گناه نگردد و د

 .رابطه همواره حمد و ثناي الهي را داشته باشد

   نتيجه گيري -3

انسان كه پا به اين جهان مي گذارد، در ابتدا شناختي از اموري كه او را فرا گرفته، 
 فرهنگي آشنا ندارد؛ ولي به تدريج با زبان و نام پديده ها  و اموراجتماعي ، اخالقي و

محتواي اين باور . مي گردد و يك باور از چگونگي زندگي براي خود مي سازد
در اين اعتقاد و باور چه تبييني از هستي دارد؟ سؤال بسيار با . چيست؟ بسيار مهم است

افكار و عقايد . اهميتي است كه همواره فكر وذهن انسان را به خود مشغول مي نمايد
دراين سؤال منشأ هستي، فرايند و سرانجام آن مورد . شئت مي يابدمتعدد از اين سؤال ن

تحقيق و پژوهش و يافتن پاسخ هاي مناسب است؛ لذا ارزش هاي انسان از همين 
انسان ها بر اساس اين ارزش . كنندپژوهش ها و باورها زاده مي شوند و تقدس پيدا مي

 اجتماعي و – زندگي فرهنگي كنند، چنانچهنمايند و از آنها دفاع ميها زندگي مي
حكومتي از ارزش هاي شناخته شدة درستي بر خوردار نباشد،  اختالل و نزاع به وجود 

به نظر مي رسد، دست يابي به يك نظام . مي آورد و وحدت جامعه به هم مي ريزد
احتمال اينكه . ارزشي، آن هم در اين جهان وسيع و ناشناخته كاري بسيار دشوار است

فلسفة بعثت انبياء الهي . ا بتوانند به چنين دانشي دست پيدا كنند، بسيار كم استانسان ه
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و ابالغ پيام هاي خداوند به انسان، در تبيين منشأ خلقت، نظام آفرينش، فرايند و 
سرانجام آن و درك ارزش ها، درهمين راستا مي باشد تا بدين وسيله باور درست و 

 .و نزاع ها فروكش نمايندوحدت  در جامعة بشري به جود آيد 

در حمد وثناي الهي، حقايق و مفاهيم اساسي مربوط به ساختار زندگي انسان 
، اهللا، احد، صمد، لم يلد، »توحيد«در اين ساختار، خداوند به استناد سورة . وجود دارد

. اهللا، منشأ خلقت، فرايند و سرانجام آن مي باشد. لم يولد و لم يكن له كفوا احد است
او براي انسان وظايفي معين نمود و در .است» رب العالمين، مالك يوم الدين«، اهللا

صراط مستقيم قرار داد تا در ساية اجراي فرامين الهي زندگي نمايد و به كماالت الزمة 
خود دست يابد؛ لذا هر فعاليتي را بايد با نام خدا شروع نمود و در پايان حمد وثناي 

حق مطلب ادا شود و انسان در حال تزكيه باشد و درك الهي را به جاي آورد تا 
  .حكمت ها ميسر شود
خود را در وصيت نامه اش چنين مي ] عقايد[، ساختار زندگي)ع(امام موسي كاظم

و اينكه ) ص(گواهي بر وحدانيت خداوند يكتا، گواهي بر رسالت محمد«: نويسد
 كرد  و زندگي بعد از قيامت بي شك خواهد آمد و خداوند مردگان را زنده خواهد

مرگ حق است و حساب و قصاص حق است و ايستادن و توّقف نمودن در مقابل 
خداوند عزّوجل حق است و آنچه را روح االمين نازل كرده است، حق است و 
فرمودند با اين عقايد زندگي مي كنم  و با اين مي ميرم و با همين اعتقادات بعد از 

63: 1384صدوق، (»اهللامرگ زنده خواهم شد، ان شاء.(  
براساس اسناد ارائه شده، جايگاه حمد و ثناي الهي درتعليم و تربيت انسان روشن 
گرديد؛ به طوري كه با حمد و ثناي الهي، مي توان حقايق زندگي را دانست و به آنها 

اين همان شكر است كه موجب فزوني نعمت مي گردد و . عمل نمود و تعالي يافت
، تفكر »توحيد«و » حمد« الهي است؛ لذا توصيه مي شود كه در سوره اين جز مقدرات

حمد و ثناي الهي را با معارف وسيع و عميق آن درك كرد . وتأمل الزم صورت پذيرد
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و  بيان و عمل كرد و كماالت الزم را كسب نمود و الحمد هللا رب العالمين الرحمن 

، روشني ...تعين اهدنا صراط المستقيمالرحيم مالك يوم الدين ايا ك نعبد و ايا ك نس
بخش زندگي گردند؛ بنا براين تحقيق، حمد و ثناي الهي اين آثار را در زندگي انسان 

  :به جاي خواهد گذاشت
  

  . تقويت ايمان به خداوند هستي آفرين- الف
 آشنايي و بصيرت پيدا كردن به نظام آفرينش و رابطة آفريده ها با هستي –ب 
  .آفرين
  .يي با فلسفة خلقت انسان و بعثت انبياء آشنا- ج
  . آشنايي با نعمت هاي الهي و وظايف انسان- د
  . آشنايي با جهان آخرت و رابطة آن با انسان-ه
  . ايجاد زمينه و بر قراري يك رابطة درست با هستي آفرين و آفريده هايش-و
  . شناسايي و كشف و طراحي يك برنامه موفق براي زندگي رو به تكامل- ز
در دنيا و برخوردار شدن ) طاعت و بندگي خالصانه( دارا شدن تربيت درست- ح

  .ازحسنة آخرت
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