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New Islamic civilization construction is one of the most important new discourses in the
contemporary era which attracted the mind of Islamic thinkers after Islamic movements, Islamic
Awakening movement, and the failure and infamy of western and materialist schools. Regarding
the importance of designing new Islamic civilization and the necessity of extracting Humanities
from the holy Quran and also considering the position of training-centeredness of the Islamic
civilization, and regarding that Allamah Tabataba’ii has presented inventions in training issues,
the present research, using content analysis method, has extracted and inferred the specific
foundations of “Tafsir al-Mizan” in the field of anthropology and its relationship with forming
civilization. Based on Quranic fundamentals of Allamah in “Tafsir al-Mizan”, the human soul is
his path towards God and its consistent recognition and evaluation is necessary. Human soul or
personality has deep connection or bond with his function and even can be inflicted by duality, a
phenomenon whose identification is highly important in civilizational macro-management. Among
other anthropological fundamentals of Allamah about human felicity, are its connection to action,
being real and primordial and relative and hierarchical identity of felicity whose recognition and
true management are the tools of training-cantered civilization-making. Finally, the collective
identity and social completion of man is raised whose position in civilization is important and
significant.
Keywords: New Islamic Civilization, Training-centered Civilization, Anthropology, Allamah
Tabataba’ii, Tafsir al-Mizan, The Holy Quran.

 . Assistant Professor of Quranic and Hadith Sciences, University of Quranic Sciences and Education, Mashhad, Iran
Hosseini.dolatabad@gmail.com.

DOR: 20.1001.1.37952538.1400.1.2.4.4
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 یدهکچ
 معاصار دوران در نوپیادا هاایگفتمان ترینمهم از یکی اسالمی نوین سازیتمدن
 رسوایی و شکست و اسالمی بیداری جنبش اسالمی، هاینهضت پی در که است

 . است نموده جلب خود به را اسالمی اندیشمندان اذهان غربی، و دیما مکاتب
 انساانی علاو  استخراج بایستگی و اسالمی نوین تمدن ترسیم اهمیت به عنایت با
 اینکاه باهباتوجاه و اسالمی، تمدن محوریتربیت جایگاه به نظر نیز و کریمقرآن از

 با حاضر پژوهش است، نموده ارائه تربیتی مباحث در ابتکارهایی طباطبائی عالمه
 تفسایر ویاژه مباانی اساتنبا  و اساتخراج باه محتاوا، تحلیا  شایوه از منادیبهره

 . است پرداخته سازیتمدن با آن ارتبا  و شناسیانسان حوزه در المیزان
 ساویباه او سلوک مسیر انسان نفس المیزان، تفسیر در عالمه قرآنی   مبانی برپایه

 هماان یاا نفاس. اسات ضاروری بسایار آن مداو  ارزیابی و ختشنا و بوده خداوند
 دچاار توانادمای حتای و داشته او کارکرد با ژرف پیوندی و بستگی انسان شخصیت
 حاائز بسایار تمادنی کاالن مادیریت در آن شناساایی کاه ایپدیاده شود، دوگانگی

 آن ابطهر  انسان، سعادت دربارۀ عالمه شناختیانسان مبانی دیگر از. است اهمیت
 کاه اسات ساعادت ایمرتباه و نسابی هویات و آن بودن فطری و حقیقی عم ، با

 نیاز درنهایت. باشدمی محورتربیت سازیتمدن لواز  از آن صحیح تدبیر و شناخت
 تمادن در آن جایگاه که باشدمی مطرح انسان اجتماعی استکمال و جمعی هویت
 .است برجسته و محوری بسیار

 عالماه شناسای،انساان محور،تربیت تمدن اسالمی، نوین تمدن: کلیدی واژگان
 کریمقرآن المیزان، تفسیر طباطبائی،
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 مقدمه

سهازی ویههه در تمهدنهای علوم انسانی است که بههگمان از نخستین گامشناخت انسان بی
هههای ضههرورتی دودنههدان داردا دراکههه اکههوهم رکههن مهههان تمههدن، انسههان اسههت و نگههرش

 رود.شمار مینهاد آن بهترین پیتی هر تمدن، بنیادیشناخانسان
ه خودشناسهی از بهتهرین کهشناخت انسان از دند جهت حائز اهمیت استا نخست آن

دوم آنکه  8دو، مالزمه وجود دارداریزی تمدنی الهی است و بین اینهای خداشناسی و پیراه
سی، بنا نهادن تمدن برتر انسانی شناتأثیر خودشناسی در نیازشناسی، استعدادشناسی و روش

است و اینکه انسان با شناخت روح و روان خویش به جاودانگی خود پی برده و طبعام تمهدن 
 تری خواهد یافت.تر و واقعیمورد نظر او نیز ابعاد گسترده

المی در فرهنگ اسالمی، معتزله بیش از اشاعره به ماهیهت انسهان از کدر میان مذاهب 
اند ردهکانسان( پرداخته و رفتار او را تفسیر « بودن لفکم»ع )در قالب اکل نگاه عقل و شر

 (. 813: 54، ج5691)قاضی عبدالجبار همدانی،
سهو از فرهنهگ که از یهکهدستاوردها و مواریث تمهدنی اسهت تمدن اسالمی مجموعه 

گستره تاریخ و های دیگر در های ملتیب دستاوردها و تجربهکدیگر از تراسالمی و از سوی 
جغرافیای اسالم ناشهی شهده و مسهلمانان در نهوآوری، خالقیهت و رشهد آن سهها بسهزایی 

های تمدن اسالمی ها در تاریخ و هویت تمدن بشری توان گفت ریشهاندا بنابراین میداشته
 و ها در حیات پرمایۀ اسالم نهفته است.

ه کهگرایانه کسانی اسهت ر و مادیوهکطورویهه در رویارویی با اندیشه سرد بهکاین روی
معنهای پیهروزی وفایی تمدن را در قربانگاه دین یافته و بر این باورند که تمدن بهکپیدایی و ش

 (. 99: 5891عقالنیت بر دین و اعتالی علوم طبیعی است )هیل و دیگران، 
مهت و کاسالم برخالف دیگر ادیهان الههی، منهون از تفریهف بهوده، از جامعیهت، ح

ه انگاره کشاکش آن بها عقالنیهت هرگهز جهایی نهداردا کای برخوردار است دانگی ویههجاو
                                                           

اس َوه»پایۀ آیۀ شریفۀ  . بر8 َسهو فو نس ََ اس  َساهو َه َفَأنس وا اللذ یَن َنسو ذی
وا کالذ  َمهن َعهَرَف »( و روایهت مشههور 56)حشر: « َتکونو

هو  نفَسه َفَقد َعَرَف   (.011، 61ق، ج  5861)مجلسی، « َربذ
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ههای های ذوقی افراد و دیدگاهر، تمدن و پیشرفت انسان را نه در اندیشهضرو نوشتار حاازاین
ند و برای این منظهور مهتن که در خود بافت و مفتوای این آئین متعالی میکاتب، کثر مکمت

ترین و ارجمندترین تفسیرهای شیعه، یعنی تفسیر ی از اکیلکرا با تبیین ی یمرکقرآنمقدس 
 ، برگزیده است.المیزانشریف 

شناسی کورت پذیرفته های بسیاری در دو حوزۀ تمدن اسالمی و نیز انسانتاکنون تالش
فرهنگ از جرجی زیدان،  تاریخ تمدن اسالمگذاری استا همچون: که شایسته تقدیر و ارج

اللهه جهوادی نگهارش آیهت انساان رر اساالماکبر وهیتی، تألیف علی تمدن اسالم و ایرانو 
 تألیف احمد بهشتی.انسان رر قرآن اثر حسینی شاهرودی و  شناسی رینیانسانآملی، 

میهان  کشناسهانۀ مشهترپوشی از مبانی انسانلیکن تمایز این نوشتار آن است که با دشا
رامهت، اکهالت روح، فتهرت و کدو سهاحتی بهودن، اختیهار،  اندیشمندان اسالمی ازجمله

المی و تربیتی، مورد بفث و تهدقی  قهرار گرفتهه و البتهه که در آثار فلسفی، کطبیعت انسان 
ه در کهشناسی را های ویهه انسانگذاری تمدن نوین اسالمی ضروری است، دیدگاهبرای پایه

سازی داشهته تواند ثمراتی در تمدنو میضمن مباحث تفسیری به ظرافت بازگو شده  المیزان
سازی مبتنی بر تربیت کفیح انسان را آشکار باشد، تبیین و تفلیل نموده و پیوند آن با تمدن

 کرده است. 
گیری تمدن بشری، پیش از توجه بهه فرض این نوشتار آن است که شکلدرحقیقت، پیش

پایهه ودی، امری سست و بهیهای انسان و تربیت وی در راستای همان حقیقت وجشاخنه
سهازی بایهد برمفهور تربیهت انسهان باشهد و دوم، تربیهت رو نخسهت، تمهدناستا ازایهن

تهرین مبهانی بایست پس از شناخت جامع و واقعی از او آغاز شودا بنابراین برخی از تازهمی
 شود.شناختی قرآن و نقش آن در ساخت تمدن نوین اسالمی ارائه میانسان

 تربیت با آن پیوند و اسالمی تمدن چیستی. 1

معنای اقامت گزیدن در جایی، گرفته شده اسهت )ابهن به« َمَدَن بالمکان»از ماده « تمدن»واژۀ 
: 9ق، ج5819ا جهوهری، 813: 6ق، ج5050عباد، بنا اسماعیل938: 1م، ج5633درید، 
گوینهد کهه جهت مدینه مهی (ا بنابراین به شهر از آن041: 58، جق5050منظور، ا ابن1145
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ههای خهود بها در یکی از موعظهه گزینند. حضرت علیرا مکان زندگی خود برمی مردم، آن
گهاه مهرآ آنهان را دریافتهه و ربهود، هایی را سهاخته و پرداختنهد و آنبرشمردن اقوامی که تمدن

ِذیَن َساُروا ِباْلُجُیوِش َو َهَزُموا ِبااْ ُ »فرماید: می ْیَن الَّ
َ
ُاوا اْلَئاَااِ نأ َکااِ َا َو َمااَّ ََ ُاوا اْل َُ « ُلوِ  َو َسْکا
های معتبر عهر  وارد نشهده و نامهیک از لغتدر هیچ« تمدن»(. البته، واژۀ 198)سیدرضی: 

 از واژگان نوپیداست که معنای متاوعه و انفعال را در خود جای داده است.
ترین معنای آن شهرنشین شهدن و لیه تمدن دارای معانی مختلفی است، ولی اککبا این

معنهای پوشهانی داشهته و بهه ترتیب این واژه با واژه شهرآئینی هااقامت در شهر استا بدین
(ا البته رابته میان شهر و تمدن، رابته جزء و 10: 5839حسن معاشرت است)جان احمدی

گیهرد، هر ریشه میمعنای ش ل است، نه ظرف و مظروفا بنابراین اگرده تمدن از مدینه بهک
واقهع شههر جهزء تمهدن اسهت ولی در اکل، شهر معلول تمدن است، نه علت آنا یعنی به

رو تمدن به خوگرفتن با اخهالق و آدا  شههریان معناشهده (ا ازاین39: 5810)جان برنال، 
ترتیب تمدن عبارت اسهت از برقهراری نظها ا بدین«(تمدن»، ذیل واژه 5891است )معین، 

 که زمینه را برای مقبولیت یکها اری و تعاون میان انسانکپذیری برای همجامعه اجتماعی و
سازد، به دیگر سخن، تمدن زندگی جمعی همراه با پذیرش نظا اجتماعی فرهنگ فراها می

 (. 8: 5،ج5891ه برایند آن دستیابی به فرهنگی خواهد بود )دورانت، کاست 
 کههای گونهاگون هسهتند و هریهدارای شهکل وین آفهرینشکها برپایه دگونگی تتمدن

دیگر بازشهناخت و تقسهیا بنهدی کها را از یوسیلۀ آن تمدنتوان بهه میکهایی دارند ویهگی
جانشهین مبتنهی بهر حیهات دینهی و کههای ینمودا دراین میان، تمدن اسالمی از نوع تمهدن

یهان آن بهر مفهور دیهن ه بنکهرو تمدن اسالمی، تمدنی دینی است استا ازاین کایدئولوژی
اند از: دین و اکول دینهی، اخهالق، علها، عهدالت و های آن عبارتاسالم قرار دارد و مؤلفه

ل گرفت. در کها شان و مؤلفهکبرپایۀ همین ار«مدینة النبی »ه کای قواعد و مقرراتا به گونه
هها و ختهای از سهابها مجموعهه کنتیجه تمدن اسالمی عبارت اسهت از تمهدنی ایهدئولوژی

عهد سهوق کسوی ه انسان را بهکهای معنوی و مادی جامعۀ اسالمی اندوخته مال در این دو بو
 (.11: 5839دهد )جان احمدی، 
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ههای تمدن، مجموع هر دیزی است که در پیشرفت یک جامعه نقش دارد. خهواه جنبهه
ههای واه جنبهههای انسانی اسهت و خهمرتبط با افکار و آدا  و رسوم و آنچه مربوط به جنبه

دههد. وسازها، اکتشافات و مدرنیته خود را نشان مهیظاهری زندگی و آنچه در قالب ساخت
بنابراین فرهنگ هرده که باشد و هر گونه که تعریف شود، خارج از مفهوم تمدن نیستا بهه 

 عبارتی، تمدن مفهومی است که فرهنگ را نیز در خود جای داده است.
، «میزان رشد و بالندگی یک جامعه در راستای اههداف خهود»ه به تعریف تمدن بباتوجه

ورسوم، قوانین و اکهول زنهدگی توان نتیجه گرفت که تمدن اسالمی یعنی مجموعه آدا می
گیرد تا اعا از مسائل فردی و اجتماعی در همه ابعاد آن که برپایه فترت پاک انسان شکل می

های ذاتهی او فهراها سهاخته و او را در خهط ترین وضعیت را برای شهکوفایی اسهتعدادعالی
اللهه را فهراها بیشترین تقر  الهی برد و زمینهنورانی توحید که بر آن آفریده شده است، پیش

سازد. این تمدن، ها به مسائل مادی و ها به مسائل معنوی و البته با مفوریهت معنویهت و 
 توان یافت. ی زندگی انسان میهاهای آن را در شکلعبادت توجه دارد و بازتا  جلوه

های مادی و ظاهری زندگی برپایه اندیشه توحیهدی شهکل گرفتهه اسهت، ازآنجاکه جلوه
سازی مراعهات عفهت و باید هماهنگ با آن باشدا برای مثال در تمدن اسالمی، اکول خانه

دیگر کهد بهه یکند که افهراای طراحی میها را به گونهدامنی را کرده و درون و بیرون خانهپاک
کهه ایهن عفتی به کمترین حدن ممکن خود فرو کاهدا درحهالیهای بیاشراف نداشته و زمینه

رسهدا اینکهه یها در شههرک ( به اوج خود مهیOpenهای آپارتمانی و اوپن )ها در خانهزمینه
ههای فرهنگهی در اولویهت قهرار داشهته و بهتهرین ها، بنای مساجد، مدارس و بخهشسازی

 شود. ها هزینه میرای ساخت و توسعه آنامکانات ب
بندی نشده و افهراد ها با میزان حضور اجتماعی ایشان ردهدر تمدن اسالمی ارزش انسان

های دروغین سیاسی فروکش شوندا در نتیجه، رقابتبرپایه اطاعت و تقوا ارزش گذاری می
های اجتمهاعی ار مسئولیتکرده و زنان برای احیای کرامت انسانی خود، ناگزیر از پذیرش ب

نیستندا تربیت فرزند و رسیدگی به همسر و مدیریت داخهل خانهه فضهیلت شهمرده شهده و 
گرددا بنهابراین، تمهدن اسهالمی، یعنهی معضالت اجتماعی و خانوادگی فراوانی برطرف می

 رشدیافتگی برپایه فترت و توحید.
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دو خی تعهاریف اکهتالحی آننون تقار  و اخوت میان تمدن و تربیت با عنایت به برکا
ه در هر جامعه، افراد انسهانی از کاعمال و آرایی مجموعه»شود. لنیتون تمدن را به ار میکآش

: 5881رده است )لنیتون، کتعریف « دهندگیرند و به نسل جوان تفویل میتران فرامیبزرآ
« نظریهه تمهدن»د، تهرین اثهر علمهی خهووتسهاوا نیهز در برجسهتهک(ا اندیشمند ژاپنی، فو8

معنهای رده و بر این باور اسهت کهه تمهدن بههکهای ستفی و مفدود از تمدن را نقد انگاره
معنهای گسهترده، ندا ولی بههکه انسان منرف میکمفدود آن، یعنی تنها افزایش دادن آنچه 

ه همچنهین پهاهیش معرفهت و پهرورش کهای روزانه اشاره نداردا بلتنها به رفاه در ضرورت
گیهرد ای بهاهتر اعهتال بخشهد را نیهز دربرمهیه زندگی بشر را به مرتبههکای یلت به شیوهفض
 (.556: 5816وتساوا، ک)فو

فعهال سهاختن و پهرورش حهاهت جسهمی، »های مربوط به تربیت نیز همچون تعریف
که متلو  جامعه سیاسی و نیهز متلهو  مفهیط و جامعهه ایگونهفکری و مغزی انسان، به

تالش سخت و مستمر در جهت سهاخت و تههذیب کیهان »( و 03: 5819دورکیا، « )باشد
های جسمی، روحی، اجتماعی، عهاطفی، فکهری، وجودی انسان و هدایت آن در همۀ جنبه

های فراگیری، پهرورش و ( به شاخنه591: 5810زاده جاللی، اخالقی، حرکتی و... )نقیب
 تعالی فرد و جامعه در تمدن، توجه ویهه دارد.

 اسالمی نوین سازیتمدن با پیوند در کریمقرآن شناختیانسان مبانی

شهناختی اکهیل و مشههور ه مبانی انسانکبرآن، افزونتفسیر المیزانعالمه طباطبائی، مؤلف 
رده کهای بدیعی ارائه ی شناخته و شناسانده است، در بسیاری موارد دیدگاهکاسالمی را به نی

ههای باشدا در این مجال به ارائهه و تبیهین اندیشههسته توجه میه بسیار حائز اهمیت و شایک
 پردازیا.شناسی، سعادت و هویت جمعی انسان میایشان در سه حوزۀ نفس

 های نفس. شگفتی1

اِذیَن »های عالمه در حوزه عرفان، آیه کریمه توان گفت بستر اکلی آفاق اندیشهمی اا الَّ ََ ی
َ
یاا أ

ْاُفَک ُآَمُنوا َسَلی
َ
نماید. در ( است که آن را کلید سلوک و شهود معرفی می541)مائده: « ْم ُْم أ

 شود:های ویهه عالمه طباطبائی در ارتباط با نفس اشاره میترین مفروضهزیر به مها



 29     / حکیمه حسینی محورتیترب یسازتمدن در قرآن یشناختانسان یمبان

 تکامل و سلوک اضطراری مسیر نفس،. 1-1

ْاُفَک َُسَلی»به اینکه جمله عالمه باتوجه
َ
تن بهه حفهر راه مهؤمنین را ه در مقهام واداشه« ْم ُْم أ

اسهت « طریقی»ند، معتقد است نفس مؤمن همان کهدایت ه به مالزمت نفس خود امر می
(ا بدین معنا که مسیر 591: 9، ج 5051)طباطبائی، « راهرو طری »ه باید آن را بپیماید، نه ک

سیر و سلوک انسان در رسیدن به قر  الهی که همان مسیر هدایت و کراط مستقیا اسهت، 
 رج از نفس انسانی نیست. دیزی خا

عالمه برای توجیه برداشت یادشده و نزدیهک نمهودن آن بهه ذههن، مراحهل تتهور انسهان در 
ه طریه  کهفرازهای پیاپی زندگی را مترح نموده و باور دارد که جز خود انسان دیز دیگری نیست 

روزی ه دارای تتوراتی گونهاگون و درجهات و مراحلهی مختلهف اسهتا کاو باشدا خود اوست 
شود و پس از آن در عالا برزخ به زندگی ادامهه ، زمانی جوان و زمانی پیر میکودکجنین، روزی 

(ا ایهن 599بهرد )همهان:سر میدهد و روزی در رستاخیز و پس از آن در بهشت و یا دوزخ بهمی
اللهه دیدگاه که با تنور رایج دربارۀ مسیر و طری  سیر و سلوک تفهاوت عمهده دارد، در آرای آیهت

 (.111: 5تا، ج شود )جوادی آملی، بیای همسان دیده میجوادی آملی نیز به گونه
نماید که نفس گونه میآید، غالبام اینمیان میکه از سیر و سلوک و عرفان سخن بههنگامی

مراتهب »و روحی انسانی باید از خود برون آمده، به مسیر و منتهایی بنگرد که با عناوینی دون 
 شود. شناخته می« مسیر تکامل انسان»یا « ر  به خداق

ه بهه نفهس کهبسا از وجود تعابیر منفی دون مبارزه و جهاد با نفس، گمان شهود ههر ده
تهر تر بوده و به آستان قر  نزدیکاعتناتر و از آن دورتر شود، در سلوکی این مسیر، کامیا بی

و مسیری و مقندی، که تمرکز بیش از همه شده استا در این نگاه رایج، نفسی وجود دارد 
باید بر مسیر و استاد مسیر باشد. حال آنکه در تبیین عالمه، وی نفس را همان مسیر دانسته و 
غایت )خدا( را در انتهای معرفت نفس یا این سیر نفسانی )نه جایی بیرون و بیگانه از نفس( 

برای این برداشت گواهی جسهتا آنجها نماید. شاید بتوان در میان آیات قرآن نیز معرفی می
ْقَاُب ِإلَ »که فرموده است: 

َ
ََ »( یا 59)ق: « ِا یِه ِمْن َحْبِل اْلَورِ یَوَاْحُن أ  ُاُهَو َم

َ
ْم  َن َماا یاْم أ ُُ « ْنا

 ای وحدت میان نفس و خال  آن ترسیا کرده است. ( و گونه0)حدید: 
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 ی»عالمه طباطبائی همچنین با ضمیمه نمودن آیه 
َ
اََ یا أ ُُ ِإاَّ ْاَکاا ا ا کا اْْلِ  کاِدٌح ِإَلا  َرب 

در مسهیر نفهس را ( به آیه مورد بفث، اکل سیر و حرکت آدمهی9)انشقاق: « ِه یْاًحا َفُئََلقِ  
که مهؤمن و کهافر نهاگزیر از آن اسهت )طباطبهائی، تکوینی و اضتراری دانسته استا دنان

انجام و رههاورد ایهن سهیر، (ا ولی تفاوت بنیهادین مهؤمن و کهافر در سهر593: 9، ج 5051
ند به نقتهۀ پایهانی کت که همواره مراقب است که از وسط جاده حرکسی کدشمگیر است: 

ی رسهیدن بهه آن که ههدف ههر انسهان سهالکرسد و آن نقته همان غایت متلوبی است می
ند و کانگاری باره سهلس اگر دراینکگویندا برعمی« شدههدایت»استا به دنین انسانی، 

رفتهه گمهراه شهده و از نتیجهه متلهو  بهاز های آن متمایل شود، رفتههوسط جاده به کنارهاز 
 گویند.سی را گمراه میکماندا دنین می

حرکهت »توان در راستای اندیشه معروف حکمت متعالیه بهه نهام این دیدگاه عالمه را می
ر معهرض دگرگهونی، فهمید و تبیین نمودا دراکه به باور مالکدرا نفس همهواره د« جوهری

است، مگر زمانی که به مرتبه تجرد کامل رسیده و به عقل مفض مبهدل انفعال و تأثیر باقی 
باره یا بهتر است بگوییا در اکل این تغییر و (ا او دراین6: 5838شود )کدرالدین شیرازی،

آفهرینش حرکت، اراده و تنمیا انسهانی را دخیهل ندانسهته و آن را از امهور تکهوینیی فراگیهری 
شماردا بنابراین، از نگاه مالکدرا باور به اینکه نفسی ناطقه از نخستین مرحلهه تعله  بهه می

سهینا(، مراحل بقا، جوهری واحد، مجرد از ماده و ثابهت اسهت )دیهدگاه ابهنبدن تا آخرین 
ه تدریج رااعتقادی مردود استا زیرا نفس در آغاز امر، از هرگونه کمال عاری بوده و سپس به

گاه که به مرتبه عقل بالفعل نایهل شهود و بها عقهل پیماید تا آناستکمال را می کمال و طری 
 (.63: 5835فعال مستعد گردد )ایروانی و کبفی قرامکی،

شود مسیری کهه درون انسهان طراحهی شهده و کسهی را خوبی روشن میاز آنچه گفته شد به
پهذیرد. عنایهت بهه آیهه مهورد پروردگار پایان می یارای بازداشتن و سرپیچی از آن نیست، به لقای

 ی»استناد در بفث پیشین: 
َ
ُُ ِإاَّ یا أ ْاَکا ا اْْلِ ا ا کََ و نیهز مضهمون « ِه یاْاًحا َفُئََلقِ  ا کاِدٌح ِإَلا  َرب 

َُّ ِإَل  َرب  »عبارت شریفه  َ
ا  کَوأ ََ َُ که بارها با تعبیر گوناگون در قرآن تکرار شده است )بقره:  «اْلُئْن

 (.596: 9، ج 5051سازد )طباطبائی، و...( غایت و انتهای مسیر را روشن می 18ا شوری: 135
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یت میان مقند مؤمنان و کافران، به سهمت که گروهی بههایگونهبنابراین دوگانگی و ضدن
پایهه بهوده و بها روند، پنداری بیسوی خدا میشیتان و طاغوت حرکت کرده و گروه دیگر به

توان گفت دگونگی و حهال توحیدی ناسازگار خواهد بودا در این پیوند تنها می اندیشه نا 
 افراد گوناگون، هنگام دیدار با پروردگار متفاوت است. 

ها و مفتهوای نظهام مشیاهمیت مبانی و باورهای مرتبط با انسان در ترسیا غایات، خط
شناسهانه، مهها انسهانتمدنی، بر کسی پوشیده نیست. در تمدن اسهالمی، یکهی از اکهول 

خودارزیابی مداوم استا خودارزیابی عبارت است از سنجشی میزانی درستیی کهارکرد خهود، 
شدها برخاستگاه قاعهدۀ خودارزیهابی، قهانون کلهیی به تکالیف و اهداف ازپیش تعییننسبت

: 5833نسهب، گیهرد )رسهتمیمفاسبۀ حاکا بر نظام آفرینش است که انسان را نیز دربر می
رو هزم است انسان بهرای شهناخت و شهکوفاکردن ذخهایر وجهودی خهویش، (ا ازاین869

 نگری در حاهت و اعمال خود بپردازد. پیوسته به ژرف
اَه »ه در آیه قرآن بدان اشاره شده است: کاین همان اکلی است  ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ ا الَّ ََ ی

َ
یا أ

َمْت  ْنُظْا َاْفٌس َما َقاَّ َُ ایهد  از خهدا بترسهید  و ه ایمهان آوردهکسانی ک(ا ای 53)حشر: « ِلَغا  َوْل
برابر این آیهه خداونهد مؤمنهان را « ه برای فردای خود ده فرستاده است.کس باید بنگرد کهر

نند و مراقب اعمال خود باشهند که به یاد خدای سبفان باشند، او را فراموش نکند کوادار می
 نند. که ده میک

کیهد بهر ایهن همچنین رو ایات بسیاری با موضوع مفاسبه و مراقبه نفس در سهفارش و تأ
 ه فرمود: کخودارزیابی در دست استا ازجمله روایت نبوی معروف 

اْاِ  ا َ ُٰحاِساُبوا أْاُفَکاا» ََ ااَزوا ِلْل ََ ُااوا َو َتَج َُ ُْ ُتو ُااوا َقْبااَل أ ُِ ُْ ُتحاَسااُبوا َو  « َبااا م َقْباَل أ

  (9، ح084: 55ق، ج  5041)حّاسامل ، 
شنند و خنود را بسنن،ید، که از شما حساب بکشید، پیش از آنکاز نفس خود حساب ب

 ه شما را بسن،ند و برای روز رستاخیز آماده شوید. کقبل از آن

 ه فرمود: ک یا روایتی از امام کاظا
س از منا کنند از ما نیسنت آآن کروز به حساب نفس خود رسیدگی نمیه روزبهکسیک

بنه رش نسنبت کی داشنت شنکنروز به حساب خود برسد[؛ اگر عمل نیوزبهه ر کاست 
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)کلیننی، نند کخدا بیشتر شود و اگر عمل زشتی داشت از خدا آمرزش بخواهد و توبه 

 .(054: 1، ج1401

 ارتباط متقابل نفس و عمل -1-2

توان مسیر سلوک نفس را بهه سهالمت پیمهود و از حال جای این پرسش است که دگونه می
کید بر جایگاه عمل در تربیت و سعادت انسان، بهه بر کات آن بهره برد؟ عالمه طباطبائی با تأ

کند که دو نوع توسعه طولی و عرضهی کنش مداوم میان نفس و عمل اشاره میای بر هاگونه
 را در کفات و ملکات اخالقی در پی دارد.

ات اخالقهی کای درونی و ملهدهد، با حالته انسان انجام میکاز منظر ایشان کارهایی 
حال تأثیری متقابل در ند و درعینکاو در پیوند بوده و از سردشمه کفات نفسانی تراوش می

آیند، در نفس و کفات آن شمار میه آثاری نفس بهکنفس داردا دیگر سخن، افعال در عین این
 گذارند.اثر ها می

سرایت صفات گیرد: نخست، اکل یپس از یادآوری این نکته، از آن دو اکل را نتیجه م
شهود و ههر سنخ نفس او کهادر مهیا دراکه عمل آدمی برابر و هاو اخالق از نفس به عمل

یفیت بیشتری از حسهن خواههد داشهتا کتری باشد، عمل، املکاندازه نفس دارای کفات 
ی توان گفت حسن یا قبح ملکات نفس، به اعمال نیز سرایت کرده و سهعه وجهوددرواقع می

ات فاضهله کگونه اعمال، ملرار اینکها یعنی در اثر تآن اصل وراثتیابد، دوم، )َعرضی( می
یابد و گونه اعمال دوام و بقای بیشتری میدر نفس رسوخ بیشتری یافته و درنتیجه کدور این

: 1، ج 5051زنهد )وسهعت طهولی( )طباطبهائی، تری از اعمال را رقها مهیهای متعالیهیه
514.) 

ای حساس به اندازه دهی شخنیت آدمیباور عالمه، جایگاه عمل در تکوین و شکل به
فردی از انسان بسهازدا ههر عمهل تواند از او نوع جدید و شاید منفنربهو دقی  است که می

یابدا آورد که با تکرار عمل نفوذ و رسوخ بیشتری میکورت و هیئتی در نفس انسان پدید می
ات خو  و بدی اسهت که برپایه ملکداند نیستا بلدهد برابر آنچه میمیآنچه انسان انجام 

 (.511: 8بخشد )همان، جه در نفس او پدید آمده و عمل را در نظرش زینت میک
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رده و درنتیجه کورت کهای عارض بر نفس، در آن رسوخ در اندیشۀ عالمه، گاه کورت
ه انسهان بهود و کهورتی انسهانی کهل او را دهدا برای مثهاای به نفس میجدید و نوعیت تازه

ه ناطقهه کهطهور ند و دنین انسانی نوعی جدید از انسانیت اسهتا همهانکداشت بخیل می
ه نامش انسهان اسهت، همچنهین کسازد هنگامی که به جنس حیوان بپیوندد نوعی حیوان می

یهد، اگهر در نفهس آای از عمل در نفس پدید مهیرار گونهکه در اثر تکای های نوعیهکورت
گوییا انسان یا بخیهل اسهت یها که میدهدا دنانند، نوعیت جدیدی به انسانها میکرسوخ 

 (.058: 5سخی، یا شجاع است یا ترسو و... )همان، ج 
خهورد، تواند انسان را از ناامیدی و کسالتی که گاه با جبرگرایی نیز پیونهد مهیاین مبنا می

تواند با دگرگهونیی نفس یا شاکله شخنیت آدمی، پیوسته می نجات داده و به او مهده دهد که
الگوی رفتاری او تفول یابد و شخنیت مثبت یا منفی او ثابهت و تغییرناپهذیر نیسهتا ایهن 

کندا دراکه درکهورت تغییهر حتی از نخوت و تکبر ناشی از اعمال کالح نیز جلوگیری می
ه، هیچ تضمینی برای ثبات شخنیت و ملکات نیک وی اخالقی وجود نهداردا همچنهین روین

بسیار دیده شده است که فردی در ابتدای تندی مسئولیت اجتماعی، امین و درستکار بوده، 
ه شده است و بالعکس.   ولی در ادامه، ددار ختا و یا تغییر بنیادین روین

شود سازی اسالمی به اشخاص )غیر معنوم( بردسب و عنوان دائمی زده نمیدر تمدن
ناپهذیر شهوندا بلکهه های جبهرانه افراد با تغییر روحیات و شخنیت، متفمل هزینهتا اینک

 کالحیت هر فرد به عملکرد وی وابسته است و همواره باید تفت نظارت و مراقبت باشد.

 دوگانگی شخصیت در نفس -1-3

و هها بندی مشهور گناهان به دو دسهته کبیهره و کهغیره و حقیقهت کهغیرهدر رابته با تقسیا
میان فخر رازی ضمن تفکیک میهان گناههان های گوناگونی وجود دارد. دراینها، دیدگاهکبیره

دانهد و احبهاط و تکفیهر میهان دو را به لفاظ آثار منفی دو گونۀ مستقل میکغیره و کبیره، آن
 اعمال را دنین تبیین کرده است: 

و اطاعنت  کتر با اعمنال نینه پیشکب شود، درحالیکیا چند گناه مرت کاگر انسان ی

رده بود، نور طاعت بنا للمنت معتنیت کسب کخدای تعالی نور و صفایی برای دلش 
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ند و بتوانند ننور طاعنت را ازبنی  کند. اگر للمت معتیت غلبه کتتادم و معارضه می

بیره است و اگر نور و صنفای اطاعنت بنر للمنت حاصنل از گنناه کببرد، آن معتیت، 

 آن کغلبه 
ً
شنوید؛ بنرد و پلیندی گنناه را از صنفحه دل منیللمت را ازبی  میند، قهرا

ه کنمانند بنه مقنداری شود و آنچنه بناقی منیم میکالبته معادل آن از نور خودش نیز 

 آن هست دل را نور و صفا می
ً
بخشند؛ این  اسنت معننای تحنابم و همنی  معننا عیننا

ِنُبوا »ه آیه کفیری است کت َُ ُْ َتْج ََ  ِإ َُ َسْنُه اُ َباِ َا َما ُتْن اْا َساْن ُْو اتِ ُف  ََ لْ ُْم َسای ِِ ْم ُْم َوُااْا
ًَل  َِ یًئا ُمْا  (.55: 11، ج 1011)فخر رازی، دهد از آن خبر می (41)نساء: « ِا

کشهد. و در پاسهخ بهه آن اما عالمه طباطبائی ایهن سهخن فخهر رازی را بهه دهالش مهی
 نویسد: می

ال،مله صحیح است؛ امنا فیآدمی  اعاتاصل رویارویی و برخورد آثار گناهان با آثار ط

و  که انسان همواره براینندی از اعمنال نینکای گونهلی و دائمی باشد بهکطور ه بهکاین

بد خویش باشد و شختیتی یگانه و واحد داشته باشد، دلیل معتبری از قرآن و سننت 

یلنت بنا هنم ه آن نور و ای  للمنت، آن فینیلت و این  ر کشود ه بسیار میکندارد؛ بل

ماننند و قلنب )نفنس آدمنی( را بنی  خنود تقسنیم متالحه نموده، هر دو در قلب منی

شننود نننند؛ قسننمتی از فیننیلت و قسننمت دیگننرش مختننو  ر یلننت مننیکمننی

 (.441، 5ق، ج  1011)طباطبائی، 

خورد و از تناحب اموال مهردم ههیچ فرد مسلمان، مثالم ها ربا می کجهت، گاه یهمینبه
مال جدن و جهد را دارد  این همان حالتی اسهت کارد و ها در انجام نمازهای واجبش پروایی ند

گویند این گونه افراد در آغاز نامند و میمی «روگانگی شخصیت»شناسی آن را ه علمای روانک
 افتدا سهپس ههر دو در نفهس جهایش و معارضه میکشمکبین دو کفت نوری و ظلمانیشان 

ههای گیر شوند، دل انسان دائمهام در اثهر برخهورد میهله هر دو جایکاز آن گیرندا البته، قبلمی
هاستا انسان مدتی در تعب و رنهج قهرار دارد، تها در ۀ درگیریکها معرش آنکشمکمختلف و 

ای راسخ در قلهب شهوند. آن هکرار گناه، هر دو کفت ملکرار اعمال کالح و نیز در اثر تکاثر ت
شودا هرگاه شود و انسان، انسانی دو بعدی )دو شخنیتی( مییشی واقع نمکشمکوقت دیگر 

گذارد تا سازد و او را به حال خود میند، آن دیگری خود را پنهان میکه بروز کی از آن دو ملکی
 (.880-881: 1ق، ج 5051دست آورد )طباطبائی، ارش را بهکش
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اجتماعی بسیار پراهمیت  ریزی کالنسازی و برنامهعنایت به این ویهگی انسان در تمدن
هها و توانهد برنامههجانبهه، مهیاستا انتخا  مدیران متعهد، تنها با معیارهایی عبادی و یک

خهواری و... رو کند. خیانهت، اخهتالس، رانهتفرایندهای حیاتی اجتماع را با مخاطره روبه
رخوردی مدبرانهه مواردی از این مخاطرات است که به موجب نادیده گرفتن این مبنا و نبودی ب

توانهد دههد، ایهن پدیهده مهیطور که وقایع ملی بسیاری نشهان مهیآید. همانبا آن پدید می
 ههدر داده و آن را از مسهیر اکهلی آن سهازی را بهههای عظیا مادی و معنهوی تمهدنسرمایه

 بیرون ببرد.

 . سعادت انسان2

من و خیر بوده و حالتیبه « سعد»واژه سعادت از  است که اقتضای نیکی، فزونی و  معنای یو
(ا این معنها، 158: 8ق، ج 5059رود )ابن منظور، کار میکالح دارد و در مقابلی شقاوت به

گیرد و گاه به اعمال، از جههت توفیه  بهر گاه به ذوات، به لفاظ تکوین و استعداد، تعل  می
 (.511: 1، ج 5893انجام کارهای نیک )منتفوی، 

سعادت بر کراط مستقیا تتبی  شهده و مسهیر نزدیکهی کهه انسهان را  ،تفسیر المیزاندر 
رسهاند، مسهیر سهعادت شهمرده شهده سوی بلندی و رفعت باه برده و به پروردگارش میبه

السافلین استا این مسیر، درمقابلی مسیر شقاوت قرار دارد ه که راهی دور و در راستای اسفل
 (.558: 5ق، ج 5051د )طباطبائی، است ه تا درنهایت به خداوند منتهی شو

آید نهه از منظر عالمه، سعادت واقعی انسان در برابر ایمان واقعی و عبودیت به دست می
های ویهه عالمهه (. در این مجال دیدگاه113آنکه به اعتبارها و پندارها وابسته باشد )همان: 

 شود:پیوند با سعادت آدمی واگویی و بررسی می

 سعادت بودن ایبهمرت و نسبی. 2-1

غا و شادی، رغبت و نفرت، رنج و راحت آدمی، تا اندازه بسیاری بهه دگهونگی اندیشهۀ او 
دربارۀ سعادت و شقاوت وابسته استا سعادت روح در برخی موارد با جسا منتب  اسهتا 

گونهه کهه در برخهی مهوارد ایهنه فرد را از یاد خدا باز نداردا همچنهانکمانند مال و فرزندی 
یستا مانند دانش که تنها موجهب سهعادت روح آدمهی اسهت. همچنهین برخهی حهواد  ن
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موجب مفرومیت و نقص جسا آدمی استا ولهی بهرای روح جاودانهه او سهعادت اسهتا 
 مانند انفاق و شهادت در راه خدا.

آنچه خوشایند جسا بوده و برای روح آدمی زیان بهار اسهت، موجهب شهقاوت آدمهی و 
ه تنها با لذت جسمانی همراه اند، متهاعی کاین گونه اعمال را  ریمکآنقرگرددا عذا  او می
اَّ »رد: که نباید به آن اعتنا کقلیل خوانده  ِذیَن  کََل یُغاَّ امَّ  َتَقَلُب الَّ ُُ اٌع َقِلیاٌل  َُ َفُاوا ِف  اْلِبََلِد* َم

ادُ  ََ َس اْلِئ َْ ُم َوِب نَّ ََ َواُهْم َج
ْ
 (.561-569عمران: )آل« َمأ

کنهد نیهز عهذا  نامیهده مچنین هرده را که به روح و جسا، هر دو زیان وارد میقرآن ه
ه بر امتهای گذشهته فهرو فرسهتاده شهده اسهت )طباطبهائی، کهایی استا مانند انواع عذا 

 (. 55: 8، ج 5051
ه که برای انسان از آن جهت کدر مجموع، تعریف سعادت از نگاه عالمه آن دیزی است 

ه انسهان که برای او، از این جهت کشد و مراد از شقاوت هر دیزی است انسان است خیر با
 (. 51آور باشد )همان: است زیان

سازی بسیار حهائز اهمیهت ها در تمدنسنجی میان آنشناخت مراتب سعادت و اولویت
به مراتب و ابعاد گوناگونی سعادت، هر مرتبه و پایه از آن متناسب با وسع و توان استا باتوجه

که خداوند در تکلیف بندگان، ظرفیت ایشهان را لفهاظ فرد یا گروهی خاص استا هنگامی
اُه َاْفکاًا ِإَلَّ ََُل ی)»از ظرفیت بهر آنهان روا نداشهته اسهت  گیری بیشفرموده و سخت ُُ اللَّ ا ل 

ا ََ ََ گیهری را در تکلیهف بایسهت انعتهاف و سههل(، مربی و معلا نیز مهی139)بقره: « ُوْس
 وزان رعایت نماید.آمدانش

های مؤثر در فرایند تجدیدنظر در تکالیف و سبک نمودن تکالیف افزون بر توان، از روش
تنهها نشهانه ضهعف معلها نیسهتا بلکهه گویهای ویهگهی مثبهت و مهؤثر تربیت است که نه

 (.114: 5831گیری در اوست )باقری،آسان

 . رابطۀ سعادت و عمل2-2

عالمه دنان تنگاتنگ و مستقیا است کهه ههر فعهل انسهانی، رابتۀ سعادت و عمل در بینش 
آوردا این، آغاز تکوین سعادت و هیئتی و حالتی از سعادت یا شقاوت در نفس وی پدید می
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آیدا سپس ه )طبیعت ثانوی( پدید میکرفته ملشقاوت ابدی انسان است و با تکرار فعل، رفته
ه در نفس ایجاد میه در اثر رسوخ بیشتر، کورتی سعیده یا کاین مل ها ند و مبدَ هیئتکشقین

ه، سعیده باشد، آثارش وجودی و متاب  با نفهس کشودا اگر آن ملهای نفسانی میو کورت
گهردد ه بهه فقهدان و شهر بهاز مهیکهشهود استا اگر شقیه باشد، آثارش اموری عهدمی مهی

 (.530: 5ق، ج5051)طباطبائی، 
 ذات با عمل، به سه دسته تقسیا نموده است:عالمه نفوس انسانی را از حیث تتاب  

ه ها ذاتش کالح و سعید و ها عملش کالح است و نیز کانسانی  :املهکنخست، نفس 
ه ذاتش شقی و عملش نیز فاسد و طالح استا با این تفاوت کهه اولهی در نیکهی و کانسانی 

 در شرارت و شقاوتاسعادت کامل بوده و دومی
ه ذاتام شقی، ولهی از کاتام سعید، ولی فعالم شقی است و یا نفسی دوم، نفوس ناقص: فردی که ذ

 نظر فعل سعید استا یعنی به لفاظ سعادت میان عمل و نفس او همگرایی وجود ندارد. 
را برای اعمال فرد بهه کهار « فعل»را برای باور به عقایدی برح  و « ذات»گفتنی که عالمه 

بها ذات دانسهته و فعهلی ناهماهنهگ بها آن را در گرفته استا او در میهان ایهن دو اکهالت را 
 شمارد.ای از دنیا، برزخ، یا رستاخیز، رفتنی و گذرا میمرحله

و  ه در زندگی دنیا هیچ فعلیتی از سعادت یا شقاوت به خود نگرفتههکدستۀ سوم، نفوسی 
هه»اند که منداق همچنان ناقص و ضعیف از دنیا رفته شهن هسهتند و رو« مرجون ألمهر اللذ

 ند )همان(.کای مینیست که خدا با آنان ده معامله
الله جوادی آملی نیز اهمیت عمل از دو جنبه درخور در تتبی  علا و عمل، به گفته آیت

تسابی انسان با عمل )جوادی کگیری شخنیت الکبررسی است: گستره نامفدود عمل و ش
تی انسان، علا و عمهل اسهتا (. به گفتۀ ایشان دو مفدوده بنیادین هس849: 5836آملی، 

کندا ولی به بیان نورانی ذات اقدس الههی، ههدف در دو اهدافی را دنبال میدراکه او در این
بخش علا از حیهث گسهتره، مفهدود اسهت )اسهماء و کهفات الههی( و در بخهش عمهل، 

 نامفدود )همه شؤون فردی و اجتماعی(. 
ه کهوینی اسهت کهن، دارای وجودی تبه علا این است که انساویهگی دیگر عمل نسبت 
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لکشیده از ملکمانند طنابی  گیهری آن ههیچ نقشهی لکاست و خود او در اکلی ش کوت تا مو
باری، بهه  کنداشته و این وجود او سراسر موهبتی از سوی خدای سبفان به اوستا ذات پا

ه کانسان است همین آفریده خویش اختیار و اراده داده است تا بار دیگر خود را بسازد و این 
سنوینیکبا اختیار خویش از وجود ت رده و شخنیت و وجود کاستفاده استفاده یا سوءاش حو

ای منفهی و اش یها بهه گونههوینی مهوهبتیکهلی مثبت و متاب  وجود تکاش را به شتسابیکا
 (.846زند )همان: برخالف آن رقا می

 . حقیقی و فطری بودن سعادت2-3

ه از کهائی سعادت، جز سعادت دینی نیست و این سعادت ها از آنجها از نگاه عالمه طباطب
شود، باید با پذیرش فترت همراه باشد. درنتیجه هیچ انسانی دارای فترتی سوی خدا بیان می

 (. 836شود، مگر به دلیل دشمنی و لجاجت )همان: از سعادت حقیقی و دینی، مفروم نمی
عبودیت او وابسته است، نه معیارههای ظهاهری و  رامت هر فرد بهکپایه، سعادت و براین

های اعتباریا یعنی سعادت پیرو حقیقت وجهودی او بهوده و همهه القها  و عنهاوین عنوان
ترین کمکی به سعادت فرد تواند کودکازای حقیقی نداشته باشد، نمیاعتباری دنانچه مابه

 (. 568: 5نماید )همان، ج 
درسهتی های آن را بههها و مؤلفهعادت حقیقی، گامبایست نخست سجامعۀ اسالمی می

کا های تمدن خود را برای دستیابی به آن بنیان نهد و دستبشناسد)وبشناساند(، آنگاه ستون
مات اکلی سعادت او ها در راستای تخریب و آسیباطمینان یابد که این ستون رسانی به مقون

گاهی کسانی دون آتات رک و رضاخان از سعادت حقیقی، موجب شهد نیستندا برای نمونه ناآ
های دینی بدانندا یها تمهدن زدایی و مبارزه با ارزشتا آنان ساخت تمدن نوین را بسته به دین

کنعتی غر  که به رغا دسهتاوردهای علمهی و اقتنهادی فهراوان، در تهأمین خوشهبختی و 
ن باید تعیهین کنهد کهه است. جامعه ما نیز اکنوآرامش شهروندان خود توفی  دندانی نداشته

دههد یها سازی را تشکیل میدستیابی به رضایت و تأیید غر  ه اگر ممکن باشد ه پایۀ تمدن
 مفور غر ؟گرا و رفاههای متکثر تمدن ثروتحفر استقالل و رهاندن جامعه از آسیب
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 . هویت جمعی انسان3

یهدگاههای گونهاگونی هها و ددربارۀ زندگی اجتماعیی انسان و حقیقتی جوامع بشری، پرسش
وجود داردا نخست: آیا جامعه، هویت و شخنیت حقیقی دارد یا اعتبهاری؟ دوم: اکهالت 

معنای وجود حقیقی یا منشأاثر داشتن، با فرد است یا جامعه؟ سوم: رابته افراد با یکهدیگر به
 و با جامعه دگونه است؟

 جامعه و فرد ارتباط. 3-1

داند خنیتی واحد و حقیقتی دارای خواص و آثاری میعالمه طباطبائی جامعه را همچون ش
، «80اعههراف: »ق: ذیههل آیههات 5051ا و همههو، 840، 818-166ق: 5869)طباطبههائی، 

معنا کهه جامعهه، و...(ا بدین« 558آل عمران: »، «11غافر: »، «543انعام: »،«13جاثیه: »
ی ویهه استا البته نه اکالت داشته و خود روح واحد و مستقلی دارد که واجد شعور و تفکر

معنای نفی اکالت فرد، بلکه ایشان معتقد است ها جامعه و ها افراد، هریک از حیات و به
های بدن بها یکهدیگر و بها وار مانند رابته سلولای اندامبرخوردارند و رابته هویت مستقلی

 ایماشین )رابتهه ای مانند اجزای یک ماشین با همدیگر و با کلن دارند، نه رابته روح و روان
حقیقی است و نه قراردادی  ایوار(ا بنابراین، رابته بین فرد و جامعه رابتهمکانیکی و ماشین

 شترنج.  های بازیهای یک قفسه یا مهرهو غیرحقیقی مانند کتا 
 هزمه رابته حقیقی شخص و اجتمهاع نیهز ایهن اسهت کهه یهک سلسهله قهوا و خهواص

)ماننهد  ود آید که وقتی بین فرد و اجتماع، تعارض و تضاد در گرفتاجتماعی نیرومند به وج
( بر قوای فهرد غلبهه یابهد )طباطبهائی،  ق: 5869شورشهای اجتماعی(، قوای اجتماع )اکثرام

841-848.) 
َماءی َبَشرام َفَجَعَلهو َنَسبام »نیز این معنای حقیقی را در آیاتی دون:  قرآن َن الس ی َخَلَ  می ذی

َو الذ  َوهو
رام  هس َنها»(، 10)فرقان: « َوکی ها َخَلقس نذ هاسو َّی یَهها النذ ََ هنس ذَ کیها  َثهیکهاس می نس َو ( و 58)حجهرات: « ٍر َو

ضو » ٍض کَبعس نس َبعس  ( یادآور شده است.11)نساء: « اس می
ه به نظر عالمه نظیهرش کاهتمام اسالم به جایگاه اجتماع است، اهتمامی  کهمین، مال

شود. علت این شهدت اهتمهام ایهن های متمدن یافت نمیاز ادیان و سنن ملت کدر هیچ ی
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ه جو جامعه با که تنها زمانی تربیت و رشد اخالق و غرایز در انسان مؤثر خواهد بود کاست 
 که قهدرت نیهروی جامعهه، فهرد را در خهود مسهتهلکهآن در تعارض نباشدا وگرنه از آنجها 

داشهته باشهد، در ایهن کهورت ند، اگر اخالق و غرایز جامعه بها ایهن تربیهت ضهدیت کمی
ه قابهل قیهاس و کهقهدر نهادیز اسهت های تربیتی یا اکالم مهؤثر نخواههد بهود و یها آنبرنامه
 (.69: 0ق، ج 5051گیری نیست )طباطبائی، اندازه

 انسان اجتماعی استکمال و نوعی شخصیت. 3-2

ای دیگر به انگاره دیدگاه ویهه عالمه طباطبائی در موضوع اکالت و حقیقت جامعه بشری، با
گونه که طبیعتی شخنی و وحدت شودا از نگاه ایشان، هماننام شخنیت نوعی تکمیل می

وجودی فرد با بروز دگرگونی در اعضا و اجزایش ه که هزمه حرکت و حیات است ه خللهی 
رغا آمدورفت افراد و توالد و تناسهل اقهوام پذیرد، طبیعت نوعی نیز در اجتماع بشری بهنمی

ه طبیعت شخنی و فهردی ماننهد نهخ تسهبیح در کگونه رو همانمففوظ خواهد ماندا ازاین
همه قتعات وجودی فرد مففوظ است، طبیعت نوعیه انسان نیز مانند نهخ تسهبیح در همهه 

 مال قرار دارد.کت به سوی کها مففوظ بوده و در مسیر حرنسل
و طبیعتی ویهۀ بهه خهود اسهتا وی در منظر عالمه، اجتماع نیز دون فرد، دارای احکام 

سن و قبفی ثابت و متل  ترسیا میبرای اجتماع و پدیده کند که البته با های وابسته به آن حو
یا کلیت منع وجود خارجیی مفاهیا کلی تهافتی نداردا به دیگر سخن، گرده اطالق مفهومی

 وجود دارد. معنای استمرار، قتعام شود، ولی اطالق وجودی بهدر خارج یافت نمی
سهن و قهبح متله  بهه ه در همهه کهمعنهای مسهتمر و دائمهی از نگاه عالمه طباطبائی حو

سن و قبفش قهبح باشهد، کهایی اجتماعات و در همه زمان سنش حو ه اجتماع دایر است، حو
 (.813: 5وجود دارد )همان، ج

ن اسهت کهه بنیهان آن را ترین اندیشۀ قرآنی در پیوند با تمدترین و متکاملبسا مهااین مبنا ده
 ضرورت فتری انسان شمرده و استکمال انسان را در گرو فعالیت اجتماعی او دانسته است. 

با پذیرش وجود و هویت جمعی برای انسان و نیز استکمال اجتمهاعی وی ه کهه شهرط 
گاهیتکامل نهایی اوست ه کسب مهارت مثابۀ ها و عملکردهای مناسب اجتماع نیز بهها، آ
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برآمده و از آن گریهزی یابد. حال که زندگی اجتماعی از فترت و نهاد آدمی ظهور می هدف
نیست و در وضعیتی که کمال نههایی و فعلیهت تمهامی نیروههای فهرد انسهانی، جهز در سهایه 
استکمال و حرکت متلو  اجتماعی امکان ندارد، ضهرورت تربیهت افهراد بهرای حضهور و 

 تعی است. تعامل شایسته در جامعه روشن و ق
البته، باید دانست یکی از ابعاد تعامل مؤثر اجتماعی، حفر و ارتقهای فردیهت ههر فهرد 

شهود، تنهها حضهور فهرد در جمهع، استا دراکه تعامل واقعی میان افراد مستقل ایجاد مهی
عد دیگهر کورت منفعل در جمع مستغرقمعنای وقوع تعامل نیستا زیرا گاه افراد بهبه اندا بو

های اجتماعی دانستا به دیگهر توان دستیابی به رابته گزینش و طرد با سنترا میاین اکل 
دیگر، طهرد کند و ازسویهای آن را تثبیت میها، ناراستیعیار این سنتسخن، پذیرش تمام

های تواند بیرون از بستر روابط و سنتها نیز ممکن و متلو  نیستا زیرا فرد نمییکباره آن
عد سوم برای تعامل مؤثر اجتماعی، غلبه بر خودمفهوری اسهتا فهرد اجتماعی قرار گ یردا بو

هههای گونههاگون آن، همچههون بایههد در رونههد تعلههیا و تربیههت، از خودمفههوری در شههکل
که بتواند به دنیای دیگران وارد شده و بر خهود خودمفوری شناختی و عاطفی بپرهیزد، دنان

 یابد.وده تمدن نوین اسالمی استقرار می(. اینجاست که شال5، 598بیفزاید )باقری: 

 گیری نتیجه

شهمار بخهش آن بههسازی است و رکن بنیادین تمهدن و قهوامانسان مبدَ فاعلی و غایی تمدن
بایسهت انسهان از دیهدگاه اسهالم ورد. طبعام آنگاه که سخن از تمدن اسالمی اسهت، مهیمی

سهازی مهورد توجهه قهرار بانی تمدندهی به فلسفه و مشناخته شود و این شناخت، در شکل
 گیرد. 

در نظر است، نیاز بهه « تمدن نوین اسالمی»اکنون که افقی نو از ظرفیت اسالم با عنوان 
شناسیی موجود است. همچنین، ارتبهاط شناختی نو از انسان و نیز تعمی  و تفنیل در انسان

رو، برای دستیابی تا ازاینسازی نیز بر کسی پوشیده نیسسازی با تربیت و انسانوثی  تمدن
 سازی تربیت یافتۀ اسالمی ضروری است.به تمدن متعالی اسالمی، وجود انسان تمدن

عالمه طباطبائی، اندیشمند جامع و متفکر و قرآن شناس معاکر، در خالل تفسیر آیهات 
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مهوده اسهت شناختی اشاره نها و معارف فراوانی در پیوند با انسان و مبانی انسانقرآن به نکته
 از آن در گستره تربیت، ابتکاری و ویهۀ ایشان است.که بخش مهمی 

 کبر این باور است که نفس انسانی همان طری  سلو شناسی منسجمیوی با ارائۀ انسان
 یابد. ون میکل گرفته و تکردارهای وی شکه با رفتار و کاو به سوی پروردگار است 

رو، مقتضای ملکهات انسهانی فتری استا ازاینبه باور طباطبائی خوشبختی و سعادت 
گونه که انسان دارای دو دسته ملکات حیوانی و انسانی است، سعادت او نیز دو بوده و همان

جنبۀ مادی و معنوی داشته و باید به هر دو جنبه آن در زندگی انسانی توجه کرد. نیل بهه ایهن 
اردا در این پیونهد، نیروههای قههری امل به عمل او بستگی دکطور رؤیای همیشگی آدمی به

تعبیردیگر، سعادت واقعی انسان ائنات یا جبر و... هرگز مورد توجه و تأیید عالمه نیست. بهک
 آید نه آنکه به اعتبارات و پندارها وابسته باشد. در برابر ایمان واقعی و عبودیت به دست می

قتی و برخوردار از خواص و همچنین، عالمه طباطبائی جامعه را شخنیتی واحد و حقی
هها افهزون بهر شخنهیت فهردی و اسهتکمال فهردی، دارای داند. و از نگاه وی انسانآثار می

تهوان گفهت ایهن بهاوری بهه اسهتکمال شخنیت نوعی و استکمال اجتماعی نیز هسهتند. مهی
سازی بخشیده و جامۀ حقیقت و عینیهت بهر قامهت آن به تعبیر تمدن اجتماعی، روحی زنده

 پوشاند.می
توان از مبانی ویهه عالمه طباطبائی در شهناخت های تربیتی را میاهداف، اکول و روش

سهازی را شهکل داده و بهه مثابهه بخشهی از فلسهفه های تمدنانسان، برداشت نمود، که پایه
 تربیتی مورد نیاز آن، جایگاه و ضرورت یافته است.

 تابنامهک
 ی.، ترجمۀ عبد المحمد آیتریمکقرآن

 دار العلم للمآلئی . ، بیروت،جمهرة اللغة(. م1111حس  )ب اب  درید، محمد

 ، بیروت، دار التراث العربی.لسان العربق(. 1015مکرم )اب  منظور، محمدب 

عنالم  آل یاسنی ، بینروت،، تحقیق: محمدحس المحیط فی اللغةق(. 1010اسماعیل ب  عباد )

 تب.کال
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، تهنران، علمم المس ا اد دیمه اا داندممسهان ا م  ی، تنا()بنی ر صبحی قرامکیایروانی محمود و ناص

 سن،ش.

، تهنران، شنرکت ایراندرآ هی بر فلس ه تعلیم و تربیت جمهوری ا   ی(. 1411باقری، خسرو )

 و فرهنگی. انتشارات علمی

 ، قم، معارف.تاریخ فرهسگ و تمهن ا   ی(. 1415جان احمدی، فاطمه )

 بیر.ک، ترجمۀ ح. اسدپور و دیگران، تهران، امیر علم در تاریخ(. 1450)جان برنال 

 ، قم، اسراء.الوحی و السبوةتا(، جوادی آملی، عبدالله )بی

، تهنران، 1، جترکمه حممهبلبملتحریر تمهیمه الوواعمه ئماال المهیل علمی(. 1411) نننننننننننننننن

 الزهرا.

 سراء.، قم، اتسسیم(. 1411) نننننننننننننننن

 زاده.، تحقیق محمدحسی  الهیت سیر انسان به انسان(. 1411) نننننننننننننننن

 ، تحقیننق عرننار، احمدعبنندالبفور، بیننروت،الصممحا ق(. 1415حمنناد )بنن جننوهری، اسننماعیل

 . دارالعلم للمآلئی 

 ، بیروت، دار احیاء التراث العربی.الدیعةو االق(. 1015حس  )حّرعاملی، محمدب 

، احمد برحایی، تهران، سازمان انتشارات درآ هی بر تاریخ تمهن(. 1455ورانت، ویلیام جیمز )د

 انقالب اسالمی.

محمند کناردان، تهنران، دانشنگاه ، ترجمنۀ علنیشسا میتربیت و جا عمه(. 1415دورکیم، امیل )

 تهران.

شنهید بناهنر رمنان، دانشنگاه ک، فلسم ه تربییمی ااممط ارهمار (. 1411نسب، عباسعلی )رستمی

 کرمان.

)ترجمنه و تفسنیر  شسا ی ئهرالمیألهیلالس ا یا روانعلم(. 1414صدرالدی  شیرازی، محمد )

 از سفر نفس کتاب اسفار(، ترجمۀ جواد متلح، تهران، دانشگاه تهران.

، گردآورنننده سننیدهادی  جموعممه  ومما ر و ر مماالق(. 1415) طباطبننائی، سیدمحمدحسننی 

 حوزۀ علمیه قم.تبلیبات اسالمیخسروشاهی، قم، دفتر 

 نویس حسی  نتر، قم، دارالتبلیغ اسالمی.، مقدمهشیعه در ا  مق(. 1401) نننننننننننننننن

، قم، دفتر انتشارات اسنالمی، م،منم مدرسنی  المیزان فی ت سیرالورآنق(. 1011) نننننننننننننننن

 قم.
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 وت، داراحیاءالتراث العربی. ، بیر   اتیح الغیبق(. 1011فخر رازی، محمد ب  عمر )

 ، قم، ه،رت. العیلق(. 1011فراهیدی، خلیل ب  احمد )

 ، ترجمۀ چنگیز پهلوان، تهران، گیو.نظریه تمهن(. 1411وتساوا، )کیچی فو کیو 

، تحقینق: ابمواب الیوحیمه والعمه  یالمغسمی فمم(. 1155قاضی عبدال،بارهمدانی، ابوالحس  )

مدکور، اشراف طه حسی ، قاهرة، مربعة عیسنی البنابی محمد محمدقاسم، مراجعة ابراهیم 

 الحلبی.

 ، تهران، المکتبة االسالمیة.افیکائو  ق(. 1401کلینی، محمد ب  یعقوب )

 ، ترجمۀ پرویز مرزبان، تهران، تابان. یر تمهن(. 1441لنیتون، رالف )

 تبة االسالمیة.ک، تهران، المبحار األنوارق(. 1411م،لسی، محمدباقر )

، تهنران، سنازمان تبلیبنات جا عمه و تماریخ اد دیمه اا قمرآن(. 1451ح ینزدی، محمندتقی )متبا

 اسالمی.

، تهنران، وزارة الققافنة و االرشناد کلممار الومرآن الیمریم یالیحویق ف(. 1451مترفوی، حس  )

 االسالمی.

 ، تهران، صدرا.جا عه و تاریخ(. 1411مرهری، مرتیی )

 بیر. ک، تهران، امیر  عیل فرهسگ پار ی(. 1455معی ، محمد )

، تهنران، کتابخاننۀ نگاهی به فلس ط آ ودش و پرورش(. 1410زاده جاللی، میرعبدالحسی )نقیب

 طهوری.

، ترجمنۀ حسن  پوینایی، تهنران، چنا  شسا میفرهسگ جا عه(. 1451هیل، استف  و دیگران، )

 پخش.
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