
  

 

  8931 مستانزدین پژوهی / سال اول / شماره دوم / تمدن اسالمی و  011

 

یه علمی تمدن اسالمی و دین                                                              پژوهی نشر

 8931زمستان  /مدو شماره  /سال اول   

            

 سازی تربیت محور نقش آن در تمدن هستی شناسی توحیدی قرآن و
 2/ حسنعلی رضی1حسینی بی بی حکیمه

 ( 816 – 896) 

 چکیده

های نوظهور در دوران معاصر است که در پی سازی نوین اسالمی یکی از مهم ترین گفتمانتمدن
های اسالمی، جنبش بیداری اسالمی و شکست و رسوایی مکاتب مادی، اذهان متفکران اسالمی نهضت

ترسیم تمدن نوین اسالمی برپایه قرآن کریم و نظر به را به خود جلب نموده است. با عنایت به اهمیت 
حیثیت تربیت محوری تمدن اسالمی و ابتکارهای عالمه طباطبایی در مباحث تربیتی، پژوهش حاضر 

اسی و ارتباط آن شنبه شیوه تحلیل متن، به استخراج و استنباط مبانی ویژه تفسیر المیزان در حوزه هستی
براساس مبانی قرآنی عالمه در المیزان، عالم هستی یک نظام توحیدی سازی پرداخته است. با تمدن

فراگیر است که مدیریت یکپارچه و اتصال تدبیر در آن حاکم است. پرسش از عدالت و چگونگی آن در 
تردید این نظام واحد نادرست است؛ چراکه عالم وجود، خود میزان عدالت و معیار سنجش آن است. بی

ان در مدیریت کالن تمدنی بسیار حائز اهمیت است. براساس این نگرش، اهداف چنین شناختی از جه
در آحاد جامعه ترسیم  رضا و میتسل هیروح پرورش و دیوحسازی اسالمی، گسترش باور به تتمدن

 ،عبودي حّب  ،احسن نظام به باوری، مترب و یمرب در اخالصشود؛ و از جمله اصول و راه کارهای آن، می
دانستن تمام اجزای هستی است؛ که شناخت و تدبیر صحیح آن از « آیت» ی واله یهانعمت یادآوری
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 محور یتترب یساز قرآن و نقش آن در تمدن یتوحید یشناس یهست

شناسي توحیدی، عالمه طباطبایي و محور، هستی: تمدن نوین اسالمی، تمدن تربیتواژگان کلیدي
 قرآن کریم.

 

 مقدمه

سازی بسیار ضروری است؛ چرا که تمدن، های پیرامون آن در تمدنشناخت هستی و پاسخ به پرسش
یین تواند نوع تعامل با آن را نیز تعگیرد و نگرش انسان به هستی، میاساسا در ظرف عالم هستی شکل می

 مدنترود. ینهاد آن به شمار مترین پیشناختی هر تمدن، بنیادیهای هستیکند. بنابراین، نگرش
 سوي از و اسالمي فرهنگ از یك سو، ناشي از که است تمدني مواریث و اسالمی مجموعه دستاوردها

 است و اسالم جغرافیاي و تاریخ گستره در ملل تجربیات سایر و دستاوردها ترکیب ناشي از دیگر،
ي هاریشه گفت: توانميداشته اند، بنابراین،  سهم بسزایي آن رشد و خالقیت نوآوري، در مسلمانان

 نهفته معنوي اسالم، و دیني پرمایه حیات در هم تمدن بشري و هویت تاریخ و در تمدن اسالمی هم
 است.

این رویکرد به طور ویژه در تقابل با تفکر سکوالر و مادي گرایانه افرادي است که ظهور و شکوفایي تمدن 
معناي پیروزي عقالنیت بر دین و اعتالي علوم طبیعي را در قربانگاه دین یافته و معتقدند تمدن به 

( اسالم بر خالف سایر ادیان الهي مصون از تحریف بوده، از جامعیت، 88: 1189است.)هیل و دیگران
اي برخوردار است که فرض جدال آن با عقالنیت، هرگز جایي ندارد. به همین حکمت و جاودانگي ویژه

هاي ذوقي افراد و دیدگاه هاي متکثر مکاتب، انسان را نه در اندیشهجهت، نوشتار حاضر تمدن و پیشرفت 
کند و براي این منظور، متن مقدس قرآن کریم که در خود بافت و محتواي این آئین متعالي جستجو مي

 را با تبیین یکي از اصیل ترین و ارجمندترین تفاسیر شیعه یعني تفسیر شریف المیزان برگزیده است.

دیر شناسی صورت پذیرفته که شایسته تقهای زیادی در دو حوزه تمدن اسالمی و نیز هستیتاکنون تالش 
گذاری است؛ همچون: تاریخ تمدن اسالم اثر جرجی زیدان، فرهنگ وتمدن اسالم و ایران اثر و ارج

مشترك شناسانه نظر از مباني هستیلیکن تمایز این نوشتار آن است که با صرفاکبر والیتی و...دکتر علی
یافتگی، نیازمندی و... که در آثار فلسفي، میان اندیشمندان اسالمي از جمله نظم و هدفمندی، هدایت

ری گذاری تمدن نوین اسالمی ضروکالمي و تربیتي مورد بحث و تدقیق قرار گرفته و البته برای پایه
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ه ظرافت بازگو شده و شناسي را که در المیزان ضمن مباحث تفسیري بهاي ویژه انساناست، دیدگاه
مبتنی بر  سازیسازی داشته باشد، تبیین و تحلیل نموده و ارتباط آن با تمدنتواند ثمراتي در تمدنمي

گیری فرض این نوشتار آن است که شکلتربیت صحیح انسان را آشکار ساخته است. در حقیقت پیش
ه است؛ پاین در جامعه، امری سست و بیسازی آهای هستی و نهادینهتمدن بشری، پیش از توجه به مؤلفه

امع و بایست پس از شناخت جسازی باید بر محور تربیت انسان باشد و ثانیًا تربیت میلذا اواًل تمدن
 شناختی قرآن و نقش آن در ساخت تمدنواقعی از او آغاز شود. بنابراین برخی از جدیدترین مبانی هستی

 گردد.نوین اسالمی ارائه می
 

 و ارتباط آن با تربیت اسالمي تمدن چیستي

به معنای اقامت گزیدن در جایی، گرفته شده است.)ابن درید، « َمَدَن بالمکان»ی تمّدن از ماده واژه
: 89، ج8181؛ ابن منظور، 2218: 6، ج8916؛ جوهری، 921: 3، ج8181؛ عباد، 619: 2، ج8311

نند. گزیرا به عنوان مکانی برای زندگی خود برمی ، آن( پس شهر را از آن جهت مدینه گویند که مردم112
هایی را ساخته و پرداختند حضرت علی)ع( در یکی از مواعظ خود در ضمن شمارش اقوامی که تمدن

ُلوِف َو َعْس »فرماید: گاه مرگ آنان را دریافته و ربود، میو آن
ُ
ِذیَن َساُروا ِباْلُجُیوِش َو َهَزُموا ِباأْل ُروا کَ َأْیَن الَّ

ُنوا اْلَمَداِئن های معتبر نامهدر هیچ یک از لغت« تمّدن»ی ( البته واژه269: 8913)رضی،«اْلَعَساِکَر َو َمدَّ
عرب وارد نشده و از واژگان مستحدث و نوپیداست که معنای مطاوعه و انفعال را در خود جای داده و 

 هری است.به معنای پذیرش شهر نشینی است و آداب و رسوم زندگی ش

 رشه در اقامت و شدن شهرنشین آن معناي ترین اصلي ولي دارد مختلفي معاني تمدن اینکه وجودبا
 جان.)است معاشرت حسن معناي به و شهرآییني واژه معادل کلمه ایناس، اس همین بر و است

 بنابراینمظروف.  و ظرف نه است کل و جزء رابطه تمدن، و شهر میان رابطه البته (11: 1168احمدي،
آن،  علت نه بوده تمدن معلول شهر اصل در ولي گیرد مي ریشه شهر معناي به مدینه از 1تمدن اگرچه

 با گرفتن خو مفهوم به تمدن لیدل نیبه هم( 68: 1151 برنال، .)است تمدن جزء شهر واقع به یعني
 از است عبارت تمدن رو این از( ذیل وِاژه تمدن :1185معین، .)است آمده شهریان آداب و اخالق

                                                                 
1 Civilization 
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 مقبولیت براي را زمینه کهها انسان میان تعاون همکاري و جهت پذیري جامعه و اجتماعي نظم برقراري
 که تاس اجتماعي نظم پذیرش با همراه جمعي زندگي تمدن تعبیر دیگر به .سازد مي فراهم فرهنگ یك

 ( 1: 1،ج1185 دورانت،.)باشد مي فرهنگي تحقق خالقیت آن نتیجه

 به توان مي هستند که ویژگي هایي داراي یك هر و دارند مختلفي اشکال تکوین نوع اساس بر تمدن ها
 يهاتمدن نوع از اسالمي تمدن نمود و بندي تقسیم بازشناخت و یکدیگر از را هاتمدن وسیله آن

 که است دیني تمدني اسالمي، تمدن رو، این از .است ایدئولوژیك و دیني حیات بر مبتني یکجانشین
 اخالق، دیني، اصول و دینعبارتند از: آن  يهامؤلفه اساس آن بر محور دین اسالم قرار دارد و و پایه

گرفت،  شکل مؤلفه ها و ارکان همین اساس بر مدینة النبي که طوري به و مقررات، قواعد و عدالت علم،
 يهااندوخته و هاساخته از ايمجموعه با ایدئولوژیك تمدني از است عبارت اسالمي تمدن نتیجه، در

 احمدي، بعد سوق دهد.)جان دو این در کمال سوي به را انسان که اسالمي جامعه مادي و معنوي
تمدن مجموع هر چیزی است که در پیشرفت یک جامعه نقش دارد. خواه در واقع،  (32: 8916

های های انسانی است و خواه جنبهبهچه مربوط به جنهای مرتبط با افکار و آداب و رسوم و آنجنبه
دهد. بنابراین چه در قالب ساخت و سازها، اکتشافات و مدرنیته خود را نشان میظاهری زندگی و آن

فرهنگ هر چه که باشد و هر گونه که تعریف شود، خارج از مفهوم تمدن نیست. به عبارتی؛ تمدن 
 مفهومی است که فرهنگ را نیز در خود جای داده است.

جه توان نتیمی« میزان رشد و بالندگی یک جامعه در راستای اهداف خود»با توجه به تعریف تمدن به 
گرفت که تمدن اسالمی یعنی مجموعه آداب و رسوم و قوانین و اصول زندگی اعم از مسائل فردی و 

رای را ب ترین شرایطگیرد تا عالیاجتماعی در همه ابعاد آن که بر اساس فطرت پاک انسان شکل می
شکوفا ساختن استعدادهای ذاتی او فراهم سازد و او را در خط نورانی توحید که بر آن آفریده شده است، 

بیشترین تقرب الی الله را فراهم سازد. این تمدن هم به مسائل مادی و هم به مسائل  پیش برد و زمینه
های آن را در اشکال زندگی انسان لوهمعنوی و البته با محوریت معنویت و عبادت توجه دارد و انعکاس ج

های مادی و ظاهری زندگی بر اساس تفکر توحیدی شکل گرفته است، جا که جلوهتوان یافت. از آنمی
دامنی را کرده باید هماهنگ با آن باشد، مثال در تمدن اسالمی، اصول خانه سازی مراعات عفت و پاک

های کند که افراد به یکدیگر اشراف نداشته و زمینهی میای طراحها را به گونهو درون و بیرون خانه
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 Openهای آپارتمانی و ها در خانهترین حّد ممکن خود تنزل نماید، در حالی که این زمینهعفتی به کمبی
های فرهنگی در اولویت قرار داشته ها، مساجد، مدارس و بخشرسد. یا در شهرک سازیبه اوج خود می

ها با میزان شود. در تمدن اسالمی ارزش انسانها هزینه میبرای ساخت و توسعه آن و بهترین امکانات
ه، گردند. در نتیجحضور اجتماعی ایشان رده بندی نشده و افراد بر اساس اطاعت و تقوا ارزش گذاری می

 رهای کاذب سیاسی فروکش کرده و زنان برای احیای کرامت انسانی خود، ناگزیر از پذیرش بارقابت
های اجتماعی نیستند. تربیت فرزند و رسیدگی به همسر و مدیریت داخل خانه، فضیلت مسئولیت

گردد. بنابراین، تمدن اسالمی یعنی؛ شمرده شده و معضالت اجتماعی و خانوادگی فراوانی برطرف می
 رشد یافتگی بر اساس فطرت و توحید

رخي تعاریف اصطالحي آن دو آشکار مي گردد. اکنون تقارب و اخوت میان تمدن و تربیت با عنایت به ب
ه گیرند و بمجموعه اعمال و آرایي که در هر جامعه، افراد انساني از بزرگ تران فرامي»لنیتون تمدن را به 

( اندیشمند ژاپني، فوکوتساوا نیز در 1: 1119تعریف کرده است.)لنیتون، « نسل جوان تحویل مي دهند
هاي سطحي و محدود از تمدن را نقد کرده و معتقد انگاره« نظریه تمدن»ترین اثر علمي خود، برجسته

کند اما به معناي است تمدن به معناي محدود آن یعني: فقط افزایش دادن آنچه که انسان مصرف مي
هاي روزانه اشاره ندارد؛ بلکه همچنین پاالیش معرفت و پرورش فضیلت گسترده، تنها به رفاه در ضرورت

( 117: 1197گیرد.)فوکوتساوا، اي باالتر اعتال بخشد را نیز، در بر ميزندگي بشر را به مرتبهبه نحوي که 
 فکری و مغزی انسان، فعال ساختن و پرورش حاالت جسمی،»تعاریف مربوط به تربیت نیز، همچون 

( و 11: 8916دورکیم،«)به گونه ای که مطلوب جامعه سیاسی و نیز مطلوب محیط و جامعه باشد.
های هدایت آن در همه جنبه تالش سخت و مستمر در جهت ساخت و تهذیب کیان وجودی انسان و»

( به 861: 8911اجتماعی، عاطفی، فکری، اخالقی، حرکتی و...) نقیب زاده جاللی، روحی، جسمی،
 هاي فراگیري، پرورش و تعالي فرد و جامعه در تمدن، عنایت ویژه دارد.شاخصه

 یدی قرآن شناسی توحتبیین هستی

هایی همراه است که در تربیت انسان و ساخت تمدن انسانی، هستی در منظر عالمه طباطبایی با شاخصه
دارد. ایشان جهان آفرینش را در تمام ابعاد، نظامی یگانه و توحیدی می داند که هر جزء چشمگیر تأثیری 

مرتبط و متصل بوده و یک مجموعه واحد و هماهنگ را تشکیل می دهد. عالوه  آن با اجزای دیگر کامالً 



 
 

000  
 

 محور یتترب یساز قرآن و نقش آن در تمدن یتوحید یشناس یهست

بر آن، هستی با همه موجودات و نوامیسی که دارد، عین عدالت است و سخن گفتن از ظلم و بی عدالتی 
اصل آفرینش، از اساس باطل است. در نهایت عقیده به قانونمندی ویژه هستی را می توان از مبانی  بارهدر

 عالمه برشمرد که برای تمدن سازی ثمرات مهمی در بر دارد. خاص

طباطبایی برای شناساندن طبیعت به مخاطب خود  عالمهسخن  نقطه آغازیننظام توحیدی هستی:  -8
این است که خداوند جهان هستی را آفریده و آن را اداره می کند. به نظر او، فطرت انسانی به خودی خود 

این رویکرد ست.درک کند؛ هر چند قرآن کریم نیز آدمی را بدان رهنمون شده ا می تواند این حقیقت را
را  آنانی سایر کتب آسم حال آنکه ؛به اعتقاد عالمه طباطبایی در تعالیم قرآن بسیار راسخ استتوحیدی 

اند. گرچه همه پیامبران الهی بر اساس رویکرد توحیدی رسالت خود را به انجام برجسته نکردهچندان 
که برگرفته از قرآن است، بر این رویکرد  :های الهی معصومینجای قرآن و اندیشهسانده اند، اما در جایر

انسان مسلمان  های اندیشهبخش همه ساحتانسجام ،تأکید شده است. این روح و حقیقت در مجموع
 راه، خللی در فکر و دهد تا از ابتدا تا انتهایاست که به او جهت فکری و استواری و ثبات اندیشه می

ا به شود تاست و انسان تربیت می مدن اسالمیروح ت ،اندیشه او ایجاد نشود. اساسًا رویکرد توحیدی
این رویکرد توحیدی برسد و همه منظر و منظور او در این رویکرد، خداوند یگانه شود؛ یکتا خدایی که 

ه،...( حاضر است و انسان )در سختی و آسایش، در جنگ و صلح، در مسجد و مدرس همه جا
طبعًا انسان اگر اندیشه و رفتار خود را با این  کند که همواره در محضر اوست.احساس می ،یافتهتربیت

او خود به خود سامان خواهد یافت. این  استلزامات رشد و شکوفاییرویکرد سامان دهد، بسیاری از 
ه که به اندازه عالمه بیافت می شود و کمتر کسی رویکرد در اندیشه عالمه طباطبایی کاماًل آشکار است 

 این نکته تربیتی، واقف شده و بر آن تأکید کند. 

دارد که از آن به  ایعالمه در ارتباط با تدبیر الهی، تبیین و قرائت ویژه اتصال تدبیر در نظام هستی:  -9
که ای ه روایت المیزان، نظامی شبتدبیر الهی، ب یاد نموده است. این ربوبیت و« اتصال تدبیر»نام برهان 

و متصل به هم است به گونه ای که موجودات سراسر جهان زنجیروار به هم مرتبط هستند. هر موجودی 
برای حیات و فعالیت، به موجوداتی نیازمند و وابسته است و برای موجوداتی دیگر می تواند نافع و 

ْحمِن ِمْن َتَفاُوٍت َفاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل َتَری َما َتَر »سودمند باشد. این معنا براساس آیه شریفه  ی ِفي َخْلِق الرَّ
بینی. پس بار دیگر نظرکن، آیا نظمی نمیدر آفرینش خدای رحمان هیچ خلل و بی( 9: )ملک:ِمْن ُفُطورٍ 
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ی عنادست می آید.  مه که هرگونه تفاوتی را از موجودات هستی نفی نموده ب« بینی؟در آسمان شکافی می
تفاوت در آیه از نظرگاه عالمه، ارتباط اجزاء هستی از حیث غایات و هدف ها است که  نفی اختالف و

اسباب گوناگون هستی را همچون دو کفه ترازو که در عین اختالف، باز در تأمین هدف و خواست ترازو 
( عالمه 931،ج : 8181دار )یعنی تعیین وزن جنس( اتفاق و هماهنگی دارند، قرار می دهد.)طباطبایی،

ی وحدت بین و مبانی فلسفی وی سیراب می شود، در جای جای این برداشت را که از آبشخور دیده
؛ 811: 1؛ ج931: 8المیزان نسبت به تدبیر و ربوبیت پروردگار بیان داشته )برای نمونه بنگرید: همان، ج

م واحد و متصل را عین خلقت و ...( و در حقیقت، این نظا 8311ج ؛ 33: 83ج؛ 233: 1؛ ج811: 3ج
طور ه داند. در نگاه عالمه، تدبیر عبارت است از خلق و آفرینش موجودات، بو خالقیت خداوند می

متصل و مرتبط، هر یک در جایی که باید باشد، بنابراین، خلقت به یک معنا همان تدبیر و تدبیر همان 
 (229: 81، ج8181 طباطبایی، خلقت است.)

مناظراتی که قرآن میان موسی)ع( و فرعون حکایت می کند، حضرت موسی)ع( در پاسخ به در یکی از 
ماواِت  َربُّ » پرسش فرعون از معنای رّب العالمین فرموده است: ْرِض  َو  السَّ

َ
پروردگار : َبْیَنُهَما ما َو  اأْل

شکالی اشاره ( عالمه در خصوص این پاسخ، به ا21شعراء:«)آسمانها و زمین و هر چه میان آنهاست.
 را عالمین لفظ اینکه جز نفرمود، مطلبی ،فرعون پاسخ در جناب ننموده که ممکن است گفته شود: آ

 ود،ب نفهمیده فرعون که العالمین رب جای به و نهاد جایش به را( بینهما ما و االرض و سماوات) برداشته
ماواِت  َربُّ »: گفت ْرِض  َو  السَّ

َ
 هب کرد تفسیر ،بود جمع که را «عالمین» لفظ خالصه و «َبْیَنُهَما ما َو  اأْل

 سیریتف چنین و -بکر و عمرو و زید به کنیم تفسیر را رجال کلمه ما اینکه مثل -جمع آن مفردات اسمای
 رتصو داشت، رجال لفظ شنیدن از که تصوری همان جز به شنونده و دهدنمیای هیچ فایده شنونده به

 نکهای: ایشان پس از آن، پاسخ می دهد.شودنمی حاصل برایش یقینی و دهدنمی دست برایش دیگری
 شکی هیچ و است مسلم ،کند تصویر را «العالمین رب» کلمه برایش که خواستی)ع(موس از فرعون

 ماواتس» لفظ بیاورد، را العالمین رب لفظ همان پاسخ در اینکه جای به)ع( موسی لیکن و نیست، آن در
 کند، داللت آنها اتصال و دیگر بعضی به عالم اجزای بعضی ارتباط بر تا آورد، را «بینهما ما و االرض و

 :اینکه به را خود کالم گاه آن دهد، خبر آنها در جاری نظام و آنها در واقع تدبیر وحدت از که اتصالی
 ودوج به تدبیر وحدت همین از یقین، اهل اینکه بر کند داللت تا مقید کرد .«باشید یقین اهل اگر»

 (212: 83ج ،8181 طباطبایی،.)کنندمی پیدا یقین عالم، همه برای واحد مدبری
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 یك به عالم اطراف و اجزا تمامی که چنین می نمایاند عالم در جاری نظام به راجع آیات از منظر عالمه،
 مالک به هم را دیگری موجود وجودیش مسیر در موجود یك سیر که طوری به است مربوط و متصل دیگر

 اولین وقتی که است زنجیری منزله به موجودات سلسله و رساندمی بوده منظور خلقتش از که اینتیجه و
ه ب هدفش و سعادت سوی به ،نیز سلسله حلقه آخرین ،درآید حرکت به هدف و نتیجه طرف به آن حلقه

 ظامین از نباتات ؛کندمی استفاده داردوجود  نباتات و حیوانات در که نظامی از انسان مثالً  ؛افتدمی راه
 و آسمانها در جاری نظام از زمینی موجودات و شوندمی منتفعهست،  محیط جو و اراضی در که

 نظام دارای موجودات تمامی پس ؛جویندمی استمداد زمین موجودات در جاری نظام از هاآسمانی
 فطرت که ستا جا این .دهدمی سوق اشخاصه سعادت سوی به را انواع از نوعی هر که هستند متصلی

 ییخدا تقدیر به جز دقت و وسعت این به نظامی :بگوید که شودمی ناگزیر آزاد و زنده شعور و سلیم
( یکی 918: 1ج ،8181 طباطبایی،. )گیردنمی صورت خبیر و حکیم پروردگاری تدبیر و علیم و عزیز

انتساب  ایداشتن از ثمراتی که این اندیشه در حوزه خداشناسی و تفسیر آیات مرتبط با آن دارد، انتساب 
وا ال َو » :شرور و معاصی به حضرت حق است. عالمه به مناسبت تفسیر آیهنداشتن  ِذیَن  َتُسبُّ  َیْدُعوَن  الَّ

ِه، ُدوِن  ِمْن  وا اللَّ هَ  َفَیُسبُّ ا َکذِلَك  ِعْلٍم، َغْیرِ بِ  َعْدواً  اللَّ نَّ ةٍ  ِلُکلِّ  َزیَّ ِهْم  ِإلی ُثمَّ  َعَمَلُهْم، ُأمَّ ُئُهْم  َمْرِجُعُهْم  َربِّ  مابِ  َفُیَنبِّ
ه می: َیْعَمُلوَن  کاُنوا هیچ دانشی، از خوانند، دشنام مدهید که آنان نیز بیچیزهایی را که آنان به جای اللَّ

ه دشنام روی کینه ایم. پس بازگشت چنین عمل هر قومی را در چشمشان آراسته دهند. اینتوزی به اللَّ
گاه میهمگان به پروردگارشان است و او همه را از کارهایی که کرده ( توجیه 811:انعام«)سازد.اند آ

ین اعمال را بر دو قسم نیک و بد دانسته و تنها قسم نیک را به خداوند منسوب نموده یمفسرانی را که تز
 تنها بالفعل و مستقیمطور ه اساس می شمارد. ایشان چنین توضیح می دهد که گرچه خداوند ب اند، بی

به گواهی  اما کند،نمیامر  فحشا و زشتی به هرگز و نمایدمی امر آن به، کندمی پسندیده و جمیلکار 
َه ُیِضلُّ َمْن َیَشاُء َو َیْهِدي» )مانند« اضالل»آیاتی نیز که  « استهزاء(»21رعد:) «ِإَلْیِه َمْن َأَناَب  ُقْل ِإنَّ اللَّ

ُهْم ِفي ُطْغَیاِنِهْم َیْعَمُهوَن »)مانند: ُه َیْسَتْهِزُئ ِبِهْم َو َیُمدُّ ( و دیگر امور منفی را به خدا نسبت 83بقره:«)اللَّ
 چون؛ است او به مستند واسطها ب و مستقیم غیر طور به ،(بد چه و خوب چه) کارها تمامیداده است، 

 ،8181 ،طباطبایی .)شودنمی تمام جهان کل به نسبت او مالکیت و خالقیت و ربوبیت نباشد چنین اگر
 (33: 9ج
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اشتباهات در طرح اشکال و توجیه آن، غفلت از ارتباط و اتصال میان  ایناز منظر عالمه طباطبایی، منشأ 
 که دهش این اشتباه این نتیجههای هستی و به نوعی، استقالل پنداری میان آنهاست. موجودات و پدیده

 نهات داده، آنها به تعالی خدای که است اثری مقتضای و علل و اسباب نتیجه حقیقت در که را حادثه هر
 تاس علت آن کار دیگر آن و علت فالن کار عمل فالن بگویند و دهند نسبت او فوق ما فاعل و علت به
 سایر ووجود ندارد  علل سایر با علت این اثر بین ایرابطه هیچ و نیست هیچ ارتباطی اعمال این بین و

 پندار یك مستلزم پنداری چنین است معلوم. ندارند آن بقای و آمدن پدید در سهمی و نقش هیچ علل
 عنیی افعال صور و اعمال عناوین بین را جدایی و ارتباطی بی همین نظیر که است این آن و است دیگر

 ضاللت، و هدایت سعادت، و شقاوت، بد و خوب که پندارند چنین و کنند خیال بد و خوب صورت
 تحقق و ندارند هیچ ارتباطی همه ب عناوین این امثال و ظلم و عدل اضرار، و احسان معصیت، و اطاعت

دامنه این اتصال و ارتباط چنان در تبیین صاحب المیزان گسترده و  .نیست پیوسته هم به وجودشان و
 مانند آیدمی پدید که حوادثیجامع است که عنصر زمان را درنوردیده و گذشته و آینده نمی شناسد،

 نآ مقارن حوادث اوضاع در شود، حادثه یك باره در که فرضی هر است، پیوسته هم به زنجیر هایحلقه
 گرا که زنجیری یك مانند عیناً  .است مؤثرنیز  جهان مفروض حوادث ترینقدیم در حتی گذارد،می اثر

 هزاران که حالی در ای،کشیده خود طرف به را هاحلقه تمام بکشی خود طرف به رازنجیر  آن حلقه یك
 رضف عالم این ذرات از ذره یك در که دگرگونی و تغییر کمترین پس ای،کشیده را یکی تو و است حلقه
 .کنیمن احساس و نبینیم را آن ما که چند هر بگیرد خود به دیگر وضعی، عالم سراسر شودمی باعث کنی،

 این دردیگر جهت شمولیت این اتصال، به لحاظ سنخ وجودی پدیده ها است. عالمه معتقد است: 
 مانند ؛هستند وابسته و مرتبط هم با ،نیز اعمال عناوین و افعال اوصاف بلکه خارجی، اعیان فقط نه عالم

 اشدب نداشته وجود نقیض، طرف دو از یکی شود فرض اگر آری. دارند هم با متناقض امور که ارتباطی
. کنیممی احساس ایجاد و صنع لهئمس در را معنا این که همچنان د،یابنمی سامان دیگر طرف کار
 حقیال نباشد، سابقی تاکه  است دیگر موجود فساد مستلزم موجود، یك تکون و پیدایش بینیممی

( در مجموع در منظر عالمه، اجزای عالم چه موجودات و افراد، 811 :9ج ،8181 طباطبایی، ).آیدنمی
و چه اعمال و اوصاف، همه با هم مرتبط است و این ارتباط، مرز زمانی نیز، نمی شناسد. به لحاظ 
تربیتی، هنگامی که انسان بداند یک عمِل به ظاهر ساده و بی اهمیت او، در حقیقت با تمام کائنات 

وال گذشتگان و آیندگان تأثیرگذار است، هرگز به دیده تحقیر و بی اعتنایی به رفتارها مرتبط بوده و در اح
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های خویش نمی نگرد و مسئولیت بیشتری بر عهده خویش احساس می کند. عالوه بر آن، و انتخاب
 چندان می شود. انگیزه تغییر رفتار و تربیت هم، در او دو

هُ  َشِهَد »تفسیر آیه شریفه عالمه به مناسبت   هستی، عین عدالت: -9 هُ  اللَّ  َو  َکةُ اْلَماَلئِ  َو  ُهَو  ِإالَّ  ِإلهَ  الَ  َأنَّ
ه حکم کرد:اْلَحِکیُم  اْلَعِزیُز  ُهَو  ِإالَّ  ِإلهَ  الَ  ِباْلِقْسِط  َقاِئماً  اْلِعْلِم  ُأوُلوا که  -و فرشتگان و دانشمندان نیز -اللَّ

آل «)خدایی جز او نیست که پیروزمند و حکیم است.هیچ خدایی بر پای دارنده عدل جز او نیست. 
که از شهادت خدا، مالئکه و صاحبان علم بر یکتایی خدا سخن گفته است، پی نهاد و  (81عمران:

 الزمم معرفی کرده است یعنی« انطباق و هماهنگی با صراط فطرت و آفرینش»شالوده اصلی عدالت را 
 رفتار وقتیمی توان گفت  ؛ اکنونشودمی آدمی عدالت ثباع حقیقت بر طبق پیمودن راه و بودن صدق

. است عدالت عین است خدا فعل همان که نظام خودقطعًا  کند،می عادل را فرد فطرت، نظام طبق بر
 اعتراضفراد هنگام مواجهه با حوادثی ناخوشایند یا خالف میل خود، فریاد ا اگر عالمه توضیح می دهد

 خود زیغرا به عقل یا مناقشه و اعتراض این در در حقیقت ،ندکنمی مناقشه حادثه آن مورد در داده، سر
. است شده گرفته عالم نظام از نیز انسانها زیغرا تمایل و عقل حکم که است معلومو  تکیه می کنند

 گرابنابراین، گاه با پی جویی و دریافت سبب حادثه شبهه زائل شده و مناقشات پایان می پذیرد؛ و گاه 
 است، «سبب به جهل» سته آنچه پس ،دبرمی پی خود جهل به اقلال ،دببر پی حادثه سبب بهد نتوان

 .)است عدالت عین ،(است سبحان خدای فعل عین که) هستی نظام پس ،«سبب نبود به علم» نه
 (881: 9،ج8181 طباطبایی،

این بیان عالمه و تلقی ویژه ایشان از عدالت، مسیر پر پیچ و خم بسیاری از براهین عدالت خدا و افعال 
ها را در این باب پایان می دهد. در حقیقت، مباحث مربوط به الهی را به غایت کوتاه نموده و قیل و قال

و قوانین جاری نظام آفرینش  هاعدل الهی و شبهاتی چون ظالمانه بودن شرور و مصائب و... که از سنت
است، منتفی خواهد بود. هنگامی که مقیاس و معیار عدالت، همین نظام آفرینش با تمام احکام و 
قوانینش باشد، جایی برای پرسش و تردید در مورد عدالت هستی یا آفریدگار آن باقی نمی ماند. این 

ست که اگر وجود معبود و خالقی دیگر عدالت چنان در رگ و پی این نظام، جاری و منحصر به فرد ا
 خدا از ،یضوعمو در را آدمی و کند، پر را خدا جای که ودب معبودی میان این درقابل فرض بود و اگر 
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 خودش هب نسبت اله هر نظام بلکه؛ باشد عادل مطلق طور به توانستنمی عالم نظام قطعاً  سازد، نیازبی
 (881: 9،ج8181 طباطبایی، .)بود عادل علمش و قضا دایره در و

هر چه باشد، ناگزیر الگویی است که از نظام و  «حق» شود کهبا این بیان این معنا به خوبی روشن می
برداشته شده است و جای تردید نیست که جهان هستی با نظامی که دارد و  امکانسنت جاری در عالم 

سنن و نوامیسی که در آن جاری است، فعل خدای سبحان است، ابتدایش از او و قوامش با او و انتها و 
پس حق هر چه باشد و مصلحت هر قسم که فرض شود، تابع فعل او و  ؛بازگشتش هم به سوی او است

، و به استناد به وی ثابت و موجود است، نه اینکه او در کارهایش تابع حق بوده و پیرو پیرو اثر او است
آثار آن باشد، زیرا خدای تعالی به ذات خود حق است، و هر چیزی به وسیله او و از پرتو او حق شده 

ه ک( البته این سخن به معنای پذیرش مواضع اشعری نیست )828-883:  1ج ،8181 طباطبایی، )است.
حسن و قبح ذاتی را انکار کند(؛ زیرا طبق نظر امامیه، عقل می تواند کلیت مصالح و مفاسدی که از 

 همین نظام برگرفته شده است را درک کند.
 

 اهداف تمدن سازی مبتنی بر هستی شناسی توحیدی

ستی، ه مبانی هستی شناختی عالمه طباطبایی که عبارت بود از نظام توحیدی، اتصال تدبیر و عدالت
ترین آنها توحیدی شدن انسان در اعتقاد و عمل،  منشأ تدوین اهدافی در مکتب تربیتی است که مهم

 کسب روحیه رضا و تسلیم است.

توحید را از جهتی می بایست هدف غایی تمدن اسالمی شمرد؛  گسترش باور و عمل توحیدی: -8
 با نخستین گام تربیت اسالمی آغاز شدهمراتب و تشکیکی است، در حقیقت  لیکن از آنجا که امری ذو

و هر مرحله و درجه از آن با مرتبه ای از تربیت حاصل شده و بدین جهت یادکرد آن در اهداف واسطی 
نیز، سزاوار است. هستی شناسی توحیدی قرآن که بر دیگر مبانی و مسائل تمدن نیز، سایه گستر و حاکم 

ی در آحاد جامعه را در اهداف تمدن سازی رقم می زند. است، القاء و تأسیس نگرش و عملکرد توحید
کمال انسان و هدف انسانیت از دیدگاه عالمه در این است که به وجود آفریننده عالم اعتقاد داشته باشد؛ 

د بدین ترتیب توحیحکایت می کند. آن گاه در مقام عمل، جمیع اعمال او از بندگی وی به خداوند متعال 



 
 

001  
 

 محور یتترب یساز قرآن و نقش آن در تمدن یتوحید یشناس یهست

)طباطبایی، .گرددسوخ کرده، گفتار و کردارش مجال و مظهر خلوص عبودیش میدر ظاهر و باطنش ر
 (231: 6، ج8181

توهم ظلم و بی عدالتی در آفرینش یا تدبیر عالم، گمانه ای است که پرورش روحیه تسلیم و رضا:  -9
ها باشد. می تواند به لحاظ مصادیق و پیامدهای تربیتی، از گسترده ترین و نافذترین آسیب

های بی شمار آدمی که از لوازم ناگزیر آفرینش دوساحتی و زندگی دنیوی اوست، به پدید محدودیت
های زودهنگام و یک سویه منتهی می شود که با تفکر های ناقص یا نادرست و نیز داوریآمدن اندیشه

منفی  یهای تربیتی، قرباناست. بسیاری از تالش گارعدالت گستری آفریدگار و مدبر هستی ناساز
های ظلم پندارانه ای می شود که چون حجاب و حائلی سهمگین در برابر نفوذ راه ها و پیش فرضنگری

یمات های ادراکی خویش را با نامالکارها و محتوای تربیتی ایستادگی می کند. فردی که نخستین تجربه
گاهی دارد هایی آغاز کرده است که نه از علل و زمینهیا کاستی و نه با آثار و نتایج آن آشناست، های آن آ

چه بسا به یأس و نومیدی و حتی جبر گراییده، انگیزه و توان هرگونه ابتکار عمل و تصمیم و مسئولیت را 
از دست بدهد.در مقابل، تفکر عدل در مجموعه جهان بیکرانه هستی که دامان آن تا بی نهایت آخرت 

وی ترین نیروها را برای تعیین و تغییر سرنوشت به فرد می ها و قنیز کشیده شده است، باالترین انگیزه
دهد. چنین نگاهی فرد را به اعتماد و اتکال شایسته به مدبر هستی خوانده و روحیه رضا و تسلیم را نسبت 

ست، در او ایجاد می کند. طبیعی است که منظور از این هدف، ا به آنچه از محدوده اختیار او خارج
در  ها یا مسئولیت گریزی نیست؛ چه اینکه موضوعپدیدهنسبت به گری و بی تفاوتی هرگز تأیید اباحه 

مسئولیت و تعهد، دایره اختیاریات و امکانات انسان و در رضا و تسلیم برخاسته از باور به نظام عادالنه 
ست، ا گستره امور غیراختیاری انسان است. به تعبیر روشن تر، گرچه انسان مختار و انتخاب گر، هستی

کنده از حوادث و قوانین تکوینی،  لیکن این اختیار در محدوده ای معین تعریف شده است که فضایی آ
 آن را دربرمی گیرد. تربیت می بایست تفکیک و تعامل صحیح با این دو حیطه را به متربی انتقال دهد.

 

 اصول تربیتی تمدن سازی مبتنی بر هستی شناسی توحیدی

 صولاجهان هستی در بینش قرآنی، نظامی توحیدی و عدل با مدیریتی یکپارچه و واحد است؛ و برخی 
 تربیتی در این تمدن توحیدی، می تواند اخالص و باور به نظام احسن باشد. 
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 زمطابق دیدگاه عالمه، رابطه اعتبارات و آثار آنها به گونه ای است که ااخالص در مربی و متربی:  -8
ز یکی ا. کندمی بروز اعتباری امر آن از تنها هم آثار آن و کند،می بروز خودش آثار تنها اعتباری امر هر

 فاسد یمرب و شودمی محقق صالح مربی از تنها صالح تربیت که است اینثمرات این عقیده در تربیت 
 که هرچند .«اوست در که تراود همان برون کوزه از» :که چرا ؛شودنمی مترتب تربیتش بر فاسد اثر جز

 پشت رد است فساد همان که را خود واقعیت و کند تظاهر صالح بهی تربیتفعالیت های  در فاسد شخص
ِت  َتِجَد  َفَلْن  »های تغییرناپذیراصواًل یکی از سنت .کند پنهان حجاب هزار هِ  ِلُسنَّ  َتِجَد  ْن لَ  َو  َتْبِدیاًل  اللَّ

ِت  هِ  ِلُسنَّ یالً  اللَّ  فعل هراین است که ساخته  جاری خود قیخال درکه  تعالی خدای( 19فاطر:«)َتْحِو
 ظاهر در و خیانت باطن در مثالً  باشد، حق شبیه ظاهر در ولی بوده باطل وجوه از وجهی به که باطلی

 خیرخواهی ظاهر در و نیرنگ باطن در یا باشد، احسان ظاهر در و دشمنی و بدی باطن در یا امانت،
 ظاهر دور خیلی نه روزی اینها تمامی واقعی اثر باشد، صداقت ظاهر در و دروغ باطن در یا باشد،

، 8181.)طباطبایی، باشد ملبس حق و صدق لباس به و مشتبه امرش صباحی چند که چند هر شودمی
 (931:  2ج

نتقال داده ااین اساس، تفکر توحیدی در امر تربیت می بایست از مربی آغاز شده و سپس به متربی  بر
شود. اخالص عبودی که مراتب و مظاهر گوناگون دارد، در تربیت نیز مصادیق فراوانی خواهد داشت. 
از آن جمله می توان نیت و قصد اجرای فعالیت های تربیتی، فهم و تفسیر پدیده ها، ارزش گذاری و 

ته واقعیت این است که یکایک ها و ... را نام برد. البدرجه بندی امور، انتخاب و ترجیح میان اولویت
اعمال جوارحی و جوانحی انسان در هر زمینه ای، از نگاه توحیدی متأثر است و اخالص چون سایبانی 

 بر کل ساختمان وجودی انسان سایه گستر است.

مادامی که انسان به حکمت و عدل فراگیر و همه جانبه در نظام آفرینش الهی  باور به نظام احسن: -9
شته باشد و هر پدیده و جزئی از اجزای این مجموعه هماهنگ را زیبا و ستودنی نیابد، سخن باور ندا

گفتن از رضا و تسلیم گزافه است. نگرش توحیدی موجب می شود انسان منشأ و سرچشمه همه چیز را 
نیز این  رآنتنها خدا بداند و در نتیجه جز خیر و زیبایی در عالم نبیند. عالمه با ضمیمه نمودن آیاتی از ق

ُلُه ِإالَّ ِبَقَدٍر َمْعُلوٍم َو ِإْن ِمْن َشْي »آیه مثاًل معنا را استنباط نموده است:  « ٍء ِإالَّ ِعْنَدنا َخزاِئُنُه َو ما ُنَنزِّ
ِه َخْیر  »( و 28)حجر: ، این معنا را شودوقتی به یکدیگر ضمیمه  و امثال آنها( 61قصص:«)َو ما ِعْنَد اللَّ
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ر موجودی در این عالم به هر چیزی نایل شود و در طول وجودش از هر چیزی برخوردار که ه رساندمی
گردد، از ناحیه خدای سبحان برخوردار گشته و همان مایه خیر او است و خدا در اختیارش گذاشته تا از 

ِذي َأْحَسَن ُکلَّ َشْي » مند گردد، چنان که آیه شریفه:آن بهره  نیز به ضمیمه آیه: (1)سجده:« ٍء َخَلَقهُ الَّ
ُکْم خاِلُق ُکلِّ َشْي » ُه َربُّ )طباطبایی، به این نکته اشاره دارد. نیز ( 62)غافر:« ٍء ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو ذِلُکُم اللَّ

( این نیکویی تاّم و شامل که در آفرینش وجود دارد، نه تنها با مرگ و میر و اندوه 893: 1،ج8181
این دست مغایرت ندارد؛ بلکه به گفته عالمه، حسن و حکمت آن جز با هایی از بازماندگان و پدیده

ا َلَنْحُن ُنْحِیي َو ُنِمیُت َو َنْحُن اْلواِرُثون»آفرینش مرگ و حیات کامل نمی شود. بر اساس آیه  « َو ِإنَّ
 تمامی تدبیرها به خدای( که پس از ذکر شماری از عناصر طبیعت و نظام آفرینش آمده است، 29)حجر:

هایش، گیاهان و موزون بودن هایی مانند آسمان و برج هایش، زمین و کوه نعمت وشود تعالی منتهی می
آیند ر مید تام و حکیمانه یوقتی به صورت نظام، آن و معایش بودنش، بادها و تلقیحش، و ابرها و بارانش

 (816: 82، ج8181.)طباطبایی،شوندمنضم که به حیات و موت و حشر 

المه در چگونگی استناد و انتساب امور به حضرت حق، به دو مسیر مستقیم و باواسطه معتقد البته ع
کند این عالم همان طور که بر صالح و اطاعت اقتضا میخداوند حکمت است. در نگاه ایشان، اگرچه 

 یکون و فساد در غیر اعمال مستقیمًا به خدالیکن باشد؛  مشتمل است، بر فساد و معصیت هم مشتمل
 همچنین اعمال ؛دست او است و شریکی ندارده است، چون کار خلقت و تدبیر تنها بمستند سبحان 
 اما ؛آور و مثل آن، بدون واسطه به او مستند است، چون تنها مسئله هدایت او مایه سعادت استسعادت

 کاران برآور نظیر وسوسه شیطان، مسلط کردن هوای نفس بر انسان، حکومت دادن ستماعمال شقاوت
است و آن واسطه عبارت است از ترك هدایت، گمراه نمودن،  مستند با واسطه به خدا ،مردم و امثال اینها

گوییم کنیم و میها همان است که از آن به اذن تعبیر میاین واسطه ؛خوار و بیچاره کردن و امثال آن
های مؤمنین را گمراه کند و انسان پیرو ها و تسویالت خود دلخدای تعالی به شیطان اذن داد تا با وسوسه

هوای نفس را از پیروي اش منع نکرد و بین ظالم و ظلمش حایل نشد؛ چرا که پایه نیک بختی و بدبختی، 
 (812: 9، ج8181)طباطبایی، بر اختیار نهاده شده است.

بدون واسطه به  این نکته اخیر عالمه که استناد اعمال طاعت محور و سعادت آور به دلیل هدایت الهی،
حضرتش منسوب است، قابل مناقشه می نماید. به راستی عنصر اختیار انسان که گاه به پذیرش و اجرای 
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های الهی ختم شده و گاه تمرد و عصیان بنده را به بار می آورد، واسطه تحقق اعمال نیک او هدایت
وت نهادید حال آنکه معادل همان نیست؟ بر پایه چه دلیل و مستمسکی میان اعمال خیر و شر انسان تفا

 هایی چونهایی که در معاصی و شرور برشمردید، در طاعات نیز مشهود و قابل ذکر است؛ واسطهواسطه
ٍة َو ْأُمْر َقْوَمَك َیْأُخُذوا ِبَأْحَسِنها"اخذ و تمسک به هدایت: ( ارشاد و هدایت انسان 813)اعراف:" َفُخْذها ِبُقوَّ

ا َصَبُروا، َو کاُنوا ِبآیاِتنا ُیوِقُنون""َو َجَعْلنا ِمنْ ها:  ًة َیْهُدوَن ِبَأْمِرنا َلمَّ ( در مجموع باید 21) سجده:ُهْم َأِئمَّ
پذیرفت به همان نسبتی که خداوند در شرور به نیروهایی چون شیطان اذن واسطه گری داده است، در 

 آدمی را واسطه قرار داده است.خیرات نیز، اولیا و دیگر بندگانش و الاقل قوه اختیار و اراده 
 

 روش های تربیتی تمدن سازی مبتنی بر هستی شناسی توحیدی 

از نگاه عالمه، نهادینه سازی تفکر توحیدی و اخالص در مربی و متربی، به یاری ایجاد حب عبودی و 
یسر هستی م های الهی امکان پذیر است؛ باور به نظام احسن نیز با القاء نگرش آیه ای بهیادآوری نعمت

 می گردد.

ترین روش تربیت اخالقي مبتني بر توحید، روش حّب عبودي عالمه معتقد است مهم: حّب عبودي -8
شأت ن حّب عبودي یعني محّبتي که از روي عبودیت فرد و از شناخت توحیدي نسبت به خداوند .است

حبت بناي اسالم بر م فته عالمه،. به گدهد؛ محبتي که همة نقایص و تمایالت انسان را پاسخ ميمی گیرد
عبودي است. یعني ترجیح دادن جانب خدا بر جانب بنده، رضاي خدا را بر رضاي خود ترجیح دادن، 
از حق خود به خاطر حق خدا گذشتن و از خشم خود به خاطر خشم خدا صرف نظر کردن، این محبت 

چون مالك اخالق اجتماعي، همین عقل پسندد. دارد که عقل اجتماعي نميانسان را به کارهایي وا مي
دارد که فهم عادي که اساس تکالیف عمومي و دیني اجتماعي است. محبت انسان را به کارهایي وا مي

هرگاه اشتغال به »در حدیث قدسي آمده است: (312: 8، ج8181طباطبایی، .)فهمداست، آن را نمي
خود قرار دهم و چون خواهش و لّذتش را در یاد  من بر جان بنده غالب آید، خواهش و لذت او را در یاد

 (8139: 1ج ،8913،شهريمحمدي ري) «گردد و من نیز عاشق اوخود قرار دهم، عاشق من مي

عالمه طباطبایي  .روشي است براي تقویت اراده و همت در راه کسب فضایل و ترك رذایل« حّب عبودي»
عبادت به سه طریق ممکن است )و هر کدام اثر خود را دارد (: نخست عبادت از روي ترس  :فرمایدمي
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می پوشد  فرد از لذایذ دنیا چشم :یعني داردو بیم از خشم الهي و عذاب آخرت که انسان را به زهد وامي
 وادار هاي اخروي که فرد را به فعل نیكتا به نجات اخروي برسد. دوم عبادت به طمع بهشت و نعمت

است؛ یعني قلب را از تعلق به هر چه غیر خداست پاك « محبت»کند اما طریق سوم عبادت، طریقه مي
. قلب گذشتن ها و زخارف دنیا، از فرزند، همسر، مال، مقام، حتي از آرزوهاي خودکردن، از تمام زینت

ا جایي کند تمرحله تسخیر ميرا منحصرًا براي خدا فارغ کردن، یعني محبت به خدا قلب فرد را مرحله به 
پسندد. به کند که او نميکند که خداوند دوست دارد وآن چیزي را ترك ميکه این فرد تنها کاري را مي

شهید مطهري در ( 868 :82ج  ،8181طباطبایی،.)شودرضاي خدا راضي و به خشم او خشمگین مي
« دخو»ستي است. همین که عاشق از عشق و محّبت، محّرك شکستن حصار خودپر: »گویداین باره مي

شق و محّبت، تنبل را ... عنهدیابد و صفات زشت اخالقي را کنار ميپا بیرون نهاد، روح او توسعه مي
.« سازدطاقت، شکیبا ميسازد، از بخیل بخشنده و از کمکند؛ حتي از کودن تیزهوش ميچاالك مي

 (16: 8913مطهري،)

آن بیان شده است؛ برخي از آنها عبارتند از: تفکر و شناخت خداوند، هاي کسب حّب خداوند در قرراه
اخراج  (896: 86، ج8181)طباطبایی،ها و مسئولیت انسان در برابر خداوند،ذکر دائم و یادآوري نعمت

« القلب حرم الله فال تسکن في حرم الله غیر الله» )براساس روایت: محّبت غیر خدا
 6، ج8181)طباطبایی، عمل کردن مطابق رضایت الهي (226: 8، ج8913شهري، ري)محمدي

َة ») .و محّبت اولیاي خدا که خداوند به آن سفارش کرده است( 813: ُقْل ال َأْسَئُلُکْم َعَلْیِه َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودَّ
ای هبه طرح سه مکتب اخالقی پرداخته و تفاوت المیزانعالمه طباطبایی در ( 29ی:شور«)اْلُقْربيِفي 

 ،نخستین مکتب. پردازیممی جا به معرفی اجمالی این سه مکتب در اینکه  آنها را بیان داشته است
ین ا غایت است. و مبتنیبر نظریه حد وسط بوده  همان مکتب ارسطویی که است «مکتب یونانی»

موتور محرک این نوع  مکتب به دست آوردن منافع و آثار دنیوی و آرامش روانی و عزت اجتماعی است.
 است. درمان رذایل اخالقی ،نیز آنروش تربیتی  و ستایش اجتماعی است. عالقه به آثار دنیوی ،اخالق

موتور محرک آن اخروی و  غایت این مکتب اخالقی سعادت است. «مکتب دینی عام»، دومین مکتب
مکتب دینی خاص یا » مکتب سوم، تربیتی آن درمان رذایل است. عالقه به تمتعات اخروی و روش

هدف و غایت آن ذات خداوند، موتور  بنیاد و اساس این مکتب بر توحید، است.« مکتب اخالقی قرآن
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:  1؛ ج931 :8ج،  8181) طباطبایی، ن پیشگیری است.آو عشق به خداوند و روش  محرک آن حّب 
21) 

 انسانها؛ است اخالقی لیرذا هایزمینه محو، اصل اساسی، است قرآن مخصوصدر این روش که تنها 
 اقیب اخالقی لیرذا برای موضوعی و محل دیگر که می شوند تربیت طوری تفکر، طرز و اوصاف نظر از

 یعنی دفع، نه برده بین از رفع طریق از را ناستوده هایخوی و رذیله اوصاف دیگر عبارت به و نگذاشته
 و علوم با چنان آن راها دل بلکه؛ برآیند کردنش طرف بر صدد در تا یابد راه دلها در لیرذا که نداده اجازه

 (933: 8ج،8181) طباطبایی، .است نگذاشته باقیجایی  لیرذا برای دیگر که کرده پر خود معارف

یاد حق و نعمت های بیکران او، انسان را از غفلت بیرون آورده و او را  های الهی:یادآوری نعمت -9
متوجه عظمت هستی و رحمت الهی می کند و راه تربیت به سوی مقصد غایی را هموار می سازد. خدای 
رحمان از سر رحمت و محبت بی حّد خویش عموم مردم را بدین امر تذکر داده تا دلهاشان بدان نرم 

ِه َعَلْیُکْم َهْل ِمْن َخاِلٍق َغْیُر  َیا»ب در جان شان جاری گردد. شود و توحید نا اُس اْذُکُروا ِنْعَمَة اللَّ َها النَّ َأیُّ
ی ُتْؤَفُکوَن  ْرِض اَل ِإلَه ِإالَّ ُهَو َفَأنَّ

َ
َماِء َو اأْل ِه َیْرُزُقُکْم ِمَن السَّ ای مردم، نعمتی را که خدا بر شما ارزانی  :اللَّ

د کنید. آیا جز خدا آفریننده دیگری هست که شما را از آسمان و زمین روزی دهد؟ خدایی داشته است یا
( نیز، از روی رحمت ویژه ای که نسبت 9فاطر:«)کنند؟جز او نیست، پس چگونه از حق منحرفتان می

تابد: ببه مؤمنان دارد آنان را به یادکرد نعمت هایش فراخوانده است تا روشنی عظمت الهی بر دلهای شان 
ِه َعَلْیُکْم  َیا» ِذیَن آَمُنوا اْذُکُروا ِنْعَمَة اللَّ َها الَّ ( این یادآوری، عقل و فطرت را وامی دارد که 3احزاب:«)َأیُّ

انسان در برابر عظمت و رحمت خدای بی همتا سر تعظیم فرود آورد و تنها در برابر ذات اقدس حق 
 عمتکه خدای تعالی به یادآوری این ن اینسامان می یابد.تسلیم شود که تربیت توحیدی نیز با همین امر 

خویش  ذکر علل و اسباب تعلیماتقرآن کریم بر  اساس رسم و عادتاز دیدگاه عالمه بر ، کندامر می
کند، بدون اینکه مردم را به تقلید از این راه، خلق را به سوی خیر و هدایت دعوت می است؛ خداوند

 (911: 9ج ،8181 ایی،طباطب .)دوادارکورکورانه 

ذکر نعمت های خداوند برای مشرکان که به خالقیت خدا اعتقاد داشتند، برای القاء نگرش توحیدی در 
ی قبول دارد که خدا خالق هر چیز مخاطبچون وقتی ون پروردگار یکتاست؛ ؤتدبیر و مالکیت و سایر ش

است باید او را متوجه کرد که پس آثار مخلوقات او که همانا تنعم ما از آنها است، نیز از خداست و 
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ها از آن او و ملك او است و اوست که این همه نعمت را در اختیار ما گذارده و چون وجود این نعمت
ما  کند، پس منعم حقیقیگردد و نه تبدیل قبول میمی شود، نه به دیگری منتقلملکیت او نه باطل می

نیز تنها او است و هیچ موجود دیگری غیر او سهمی از منعم بودن ندارد، حتی خود نعمت هم نعمت 
بودنش از خودش نیست و ولّی نعمت ما نخواهد بود، چون هم خودش و هم اثرش هر دو ملك 

 (283: 82ج  ،8181 طباطبایی، .)خداست

اعتقاد به اینکه هستی عین عدالت است، به پیدایی هدف واسطی کسب روحیه ای: اء نگرش آیهالق -9
آن هدف با اصل نظام احسن پیوند خورد؛ اکنون روش اجرای آن اصل و  تسلیم و رضا منجر شده و

دستیابی به هدف یادشده، نهادینه سازی نگرش آیه ای به کل اجزای هستی شناخته می شود.در این 
ت و واقعیت آیت، همانا از خود چیزی ندارند و اصواًل نفسیّ  ؛آیت او هستند ،ماسوای خدا، نگرش

حکایت از صاحب آیت است، این بنده هم که سراپای وجودش را محبت صاحب آیت پر کرده، دیگر 
: 8ج ،8181 طباطبایی، ؛)کرده است منحصررشته محبت خود را از هر چیزی بریده و در پروردگارش 

نه حق تعالی است، دیگر اعتراض و نارضایتی ییاز سوی دیگر، چون هر پدیده ای در عالم آیت و آ (911
آیت و عالمت خدا باید  ،کنندگمان ی رخشاید بها جایی ندارد. از حوادث تلخ و نیز ظلم پنداری پدیده

آیه و  این صحیح نیست؛ چون نه لفظ اماچیزی خارق العاده و بر هم زننده سنت طبیعت باشد، 
 در معجزه استعمال نموده کرده و نه قرآن کریم این کلمه را منحصراً  منحصر مفهومش، آیت را در معجزه

ما َنْنَسْخ » . به شهادت اینکه در آیهنمعجزه خارق العاده یکی از مصادیق آیت است، نه معنای آ است.
کنیم مگر آنکه بهتر از آن یا ای را منسوخ یا ترك نمیهیچ آیه :اِمْن آَیٍة َأْو ُنْنِسها َنْأِت ِبَخْیٍر ِمْنَها َأْو ِمْثِلهَ 

آیت را در معنای وسیعی استعمال کرده که حتی به طور قطع احکام  (816)بقره: «آوریمهمانند آن را می
ر فراز هر ا بآی: َأَتْبُنوَن ِبُکلِّ ِریٍع آَیًة َتْعَبُثوَن » شود. در آیه:های سابق را نیز شامل میمنسوخه در شریعت

آن را در معنای عالمت استعمال کرده و همچنین ( 821)شعراء: «آورید؟بلندی به بیهودگی برجی برمی
در غیر مورد معجزه استعمال شده  «آیت» آیاتی دیگر از قرآن کریم که در آنها کلمه

 (931: 9 ج ،8181طباطبایی،.)است

چون بعضی از قرآن آیتی است برای خدای سبحان، ؛ مختلف هستند ،ها و نیز حیثیاتآیتباید دانست 
اینکه بشر از آوردن مثل آن عاجز است و بعضی دیگرش که احکام و تکالیف الهیه را بیان  اعتباره ب



  

 

  8931 مستانزدین پژوهی / سال اول / شماره دوم / تمدن اسالمی و  021

نیز  ؛کندخدا نزدیك میه نموده و آنان را ب ایجاد اها تقو کند، آیات اویند؛ بدان جهت که در انسانمی
با خصوصیات و ، بدان جهت که با هستی خود، وجود صانع خود را موجودات خارجی آیات او هستند

کنند. نیز انبیاء خدا و شان حکایت می شان از خصوصیات صفات و اسماء حسنای صانع وجودي
اولیائش، آیات او هستند، بدان جهت که هم با زبان و هم با عمل خود، بشر را به سوی خدا دعوت 

می دارد که دارای شدت و ضعف است. بعضی از آیات در آیت بودن، بنابراین کلمه آیت مفهو. کنندمی
ِه اْلُکْبری َلَقْد َرأی»؛ همچنان که از آیه: دارنداثر بیشتر و بعضی اثر کمتری  نیز ( 81)نجم:« ِمْن آیاِت َربِّ

 (231: 8ج ، 8181.)طباطبایی، آید که بعضی آیات از بعضی دیگر در آیت بودن بزرگ تر استبر می

ها ناِظَرة   ِإلی»المیزان در تفسیر آیه  ( همین نگرش آیه ای را مصحح کاربرد فعل نظاره 29)قیامت:« َربِّ
شان متوجه پروردگارشان است و هیچ مشهدی از مشاهد جنت  ین طایفه دلهايشمرده، معتقد است ا

همان حال پروردگار شوند، مگر آنکه در هایش متنعم نمیکنند و به هیچ نعمتی از نعمترا شهود نمی
بینند، مگر از این دریچه کنند و هیچ چیزی را نمینمینظر کنند؛ چون به هیچ چیز خود را مشاهده می

که آیت خدای سبحان است و معلوم است که نظر کردن به آیت از آن جهت که آیت است عینًا نظر کردن 
 (888: 21ج، 8181.) طباطبایی، به صاحب آیت یعنی خدای سبحان است

 

 نتیجه گیری

نگری بنیادین در زیربناهای فکری تمدن و تأسیس برپایی تمدن حقیقی و اصیل اسالمی جز با ژرف
اهداف، اصول و روشهای مبتنی بر آن دست یافتنی نیست. به تعبیر دیگر، تمدن اسالمی تنها با تغییر در 

واهد یافت. از معماری یا نشر شعارهای قرآنی و... در ساختار تمدنی وارداتی از جهان غرب تحقق نخ
های تفکر اسالمی که بر تمام سطوح زندگی فرد و جامعه اثرگذار است، توحید جمله مهمترین شاخصه

ای است که به پهنای هستی گسترانده شده و دارای نقش راهبردی و جهت دهنده برای ناب و همه جانبه
 سایر سطوح تمدنی است. 

هستی را از وحدت و یکپارچگی خاصی برخوردار دانسته بنابر نگرش عالمه طباطبایی، قرآن کریم جهان 
که مرهون وحدانیت خالق آن است. نیز در اداره و تدبیر هستی چنان ارتباط و هماهنگی وجود دارد که 

شناسی قرآن، اصالت و ای متصل قرار داده است. سومین شاخصه توحیدی در هستیآن را چون زنجیره
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بایست با نظام هستی سنجش و قضاوت شود؛ ت در هر مقوله میعینیت عدل در آن است. یعنی عدال
آفرینش الهی خود میزان و معیار عدل است نه آنکه برای اثبات عادالنه بودن به دلیل خارجی محتاج 

 باشد.

ه در در آحاد جامع رضا و میتسل هیروح پرورش و دیوحبینی، گسترش باور به تبا نظرداشت این جهان
محور، اصل سازی تربیتگیرد؛ از جمله اصول تمدنسازی اسالمی قرار میجایگاه هدف برای تمدن

اخالص و نظام احسن دانستن جهان آفرینش مورد توجه است؛ یعنی برای ایجاد و اصالح تمدن 
توحیدی  م است نگرشتوحیدی، تربیت انسان جایگاهی ویژه دارد و برای توفیق یافتن این تربیت، الز

غیر از محتوای آموزشی، از وجود مربی به متربی انتقال داده شود. نگرشی که اساسا با تصور ظلم و 
عدالتی در نظام ربوبی هستی در تقابل است. از جمله راه کارهای تثبیت  تربیت توحیدی که برای بی

ی اآیه نگرش القاء ی واله یهاعمتن یادآوری ،عبودي حّب پایداری و غنای تمدن اسالمی حیاتی است، 
 به هستی است.
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 قرآن کریم

 دار العلم للمالیین. (. جمهرة اللغة، بیروت،8311ابن درید، محمد بن حسن)

 (. لسان العرب، بیروت، دارالتراث العربی.8186ابن منظور، محمدبن مکرم)

 عالم الکتب. آل یاسین، بیروت،محمدحسن(. المحیط في اللغة، تحقیق 8181اسماعیل بن عباد)

 امیرکبیر. تهران، دیگران، و اسدپور ترجمه تاریخ، در علم (.8931برنال،جان)

 معارف. قم، اسالمي، تمدن و فرهنگ (. تاریخ8916فاطمه) جان احمدي،

 .للمالیین دار العلم ، تحقیق عطار، احمد عبد الغفور، بیروت،(. الصحاح8916جوهری، اسماعیل بن حماد)

احمد بطحایی، تهران، سازمان انتشارات انقالب  ترجمهدرآمدی بر تاریخ تمدن، (.8963یام جیمز)ویل ،دورانت
 .اسالمی

 (. تربیت و جامعه شناسی، ترجمه علی محمد کاردان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.8916دورکیم، امیل)
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 گنجینه. (. ترجمه نهج البالغه، تهران،1167رضی،سیدشریف)

 (.8181) طباطبایی، سید محمد حسین

 المیزان فی تفسیرالقرآن، قم، دفتر انتشارات اسالمی،جلدهای مختلف.  

 (. نظریه تمدن، ترجمه چنگیز پهلوان، تهران، گیو.8913فوکوتساوا، یوکیچي)

 (. سیر تمدن، ترجمه پرویز مرزبان، تهران، تابان.8991لنیتون، رالف)

 .ثیدارالحد انتشارات قم، الحکمة، میزان (.1195)دشهري،محمري محمدی

 .ثیدارالحد انتشارات قم،(. منتخب میزان الحکمة، 8913شهري، محمد)ريمحمدي

 جاذبه و دافعه علی علیه السالم، تهران، صدرا. (.1156مطهری، مرتضی)

 امیرکبیر. معین، تهران، فارسي (. فرهنگ1185معین،محمد )

 (. نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش، تهران، کتابخانه طهوری.8911میرعبدالحسین)نقیب زاده جاللی، 

فرهنگ جامعه شناسي، ترجمه حسن پویایي، تهران، چاپخش.(. 1189هیل و دیگران، استفن)




