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در . جهان استوپرورشآموزشهاينظامدر حثابمترینمهمتربیت اخالقی یکی از 
این مقاله ایمان به هوشمندي نظام هستی با استناد بر قرآن و روایات اسالمی و همچنین با 

آن برنقشگیري از اصول حکمت متعالیه مالصدرا تبیین گردیده و کوشیده شده بهره
انسان و ایمان به وجود انواع نیاتباور به نابود نشدن اعمال و . تربیت اخالقی بررسی شود

و عمل وي نیت تحولی شگرف در تواندمیه در حال ثبت اعمال انسان هستند کشاهدانی
درستکاري، احساس ، خودکنترلیدرك حضور و در محضر خدا بودن،. پدید آورد

،نداوخده یشتر بتقرب بماندن ودر صراط حق و اعتدال منظوربهتالش مسئولیت و 
همچنین جهت تحقق تربیت . باشدپیامدهاي آشکار کاربست این الگو ازجملهتواندمی

دعوت به ، وینظام هستيهوشمندبارةدریو آگاهنشیبياعطاتربیتیاصلاخالقی، دو
.اندشدهمعرفیایمان و تقویت آن
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:مقدمه-1
فیلسوفان و دانشمندانذهنکهطبیعتعالمها درو پدیدهمسائلترینپیچیدهازیکی
وجودعالم. موجودات استو هوشمنديحیاتةکرده، پدیدمشغولخودبهراخداگرا

موجود ووجودنامبتوانکهچیزيهردرواستعلموقدرت،حیاتخاصیتسهداراي
1430طهرانی، حسینی (مزایا نیستاینازعاريباشدنامرئیذرةیکنهاد، گرچهآنبر
وبرجهانخودش و انسان براخالقیفضائلورذایلتأثیروهستیعالمشعوربهباور).ق

روز قیامت، عالوه برکمیت و ظاهر عمل به کیفیت، باطن گواهانوهمچنین وجود شاهدان 
نیست؛ نیاتصرف ثبت و ضبط اعمال و هاآنو نیات درونی عمل توجه دارند و شهادت 

توجه انسان به. نشان از هوشمند عمل کردن این شاهدان استهاآنکه گواهی دادن بل
).1391اعرافی، (کندمیمنضبطانسان، او رااعمالبرهاآننظارتوالهیدستگاهتفاوت

عنوانبهتواندمیاین مبناي نظري که پشتوانۀ محکمی در قرآن و روایات اسالمی دارد 
وهستیازهموارهتربیتمبانیتوجه به. قی در نظر گرفته شودمبناي دینی تربیت اخال

آن و از سویی دیگر از غایتوانسانزندگیمطلوبوضعیت، عالمدرآدمیموقعیت
هموارهراآندرتحولنحوةوانسانحیاتکهکنندمیبحثشرایطیها وقوانین، سنت

تصویر، همۀاینبر اساسکهدهندمیمابهراآنازتصویريودادهقرارتأثیرتحت
پژوهشبر این اساس، . )1387آملی، جوادي(گیرندمیشکلتربیتتجویزيهايگزاره

هوشمندي نظام هستی را تا در گام نخست ماهیت و چیستی شعور وکوشدیمحاضر 
یک الگو به آن بنگرد که کارکردهاي ۀمثاببهتبیین نماید و اسالمی بینیجهاندر 
سازيِیدرونيِالگونیاز اتوانمیچگونه کهاینو ري در تربیت اخالقی دارد مؤث

با و ايکتابخانهرو با راهکارازهمین.استفاده کرد، در عمل تربیتیاخالقهايارزش
بر ينظريمبناکو تبیین یهارائ، استنتاجیوتحلیلیپژوهش روش استفاده از رویکرد و 

بدین. شودمیی پی گرفته اخالقتیو تربمدارياخالقيابرشمندي نظام هستیپایۀ هو
که با استفاده از قرآن و تفاسیر آن و همچنین روایات مربوطه و منابع فلسفه اسالمی، گونه

طباطبایی، مفاهیم هوشمندي عالمه نوصدراییخصوصاً حکمت متعالیه صدرایی و آراء 
در تربیت اخالقی هاییآموزهمایه، و با این دستشوندمیمفهومی وتحلیلتجزیههستی، 
.گرددمیتبیینواستنتاج
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پیشینه تحقیق-2-1

صورت گرفته ولی سایر اعمال انسانگواهانووز قیامت شاهدان ردرزمینۀهاییتالش
به) 1390(جهیاشتشاکروالهینور. استابعاد نظري و پیامدهاي این مسئله کاویده نشده 

طلبدمیشاهدان واسطه بودنو معتقدند که این اندپرداختههاانساننقش شاهدان بر اعمال 
انیمیالههايواسطهاءیچنان که انبم، هدارا باشنداریالهتیاز هداايگونههاآنکه 

به بررسی آیات )1393(نیکزاد.باشندمییعیتشرتیهداۀدر عرصو خداوندهاانسان
موجودات عالم حتی جمادات برخوردار از درك و ۀهمو معتقد است که ختهتسبیح پردا

چه که در آنۀآیات زیادي در قرآن کریم حکایت از آن دارند که هم. اندعشقشعور و 
او غافل یا و هیچ موجودي از پرستش اندحقّو ثناگوي ذات گوتسبیحآسمان و زمین است 

.)1377بیدهندي،(جاهل نیست
روزي که ؛ است) معاد(بازگشتروزبهاعتقاد اسالمیکی از اصول اساسی دینبنابراین 

کس در این دادگاه هر. مال خویش باشداعۀانسان در دادگاه عدل الهی باید پاسخگوي هم
خدا، ازجملهياچندگانهکند و شاهدانمستقیم مشاهده میطوربهحقیقت اعمال خویش را 

دهند و راهی براي فرار از شهادت میا مبر اعمال ... ونسان او جوارحنیز اعضا پیامبر، و 
ابتناي دهدمیچه اهمیت این تحقیق را نشان آن.داشتیمخویش نخواهةکردپرونده و 
.عالم هستی بر یک مکتب فلسفی استهوشمندي

بحث-2

هوشمندي هستی-2-1
آیات و ) الف: کردبررسیتوان از دو راه را مىنظام هستی موجودات هوشمندي ۀ نظری

حیوان، نبات و جماد اعم ازنظام هستی بر وجود شعور در تمام موجودات دالکهایاتی رو
در زیر به . کندالیل عقلى که وجود شعور را در تمام ذرات جهان ثابت مىد) بارند؛د

:شودیمتوضیح مختصر این دو پرداخته 

آیات و روایات مرتبط با هوشمندي موجودات عالم-2-1-1
هاآندر زیر به دارند کهقرآن بر هوشمندي موجودات هستی اشاره چند دسته آیات 

.شودیمپرداخته 
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ي از الم داراي حدتمام موجودات ع: اندیآگاهموجودات داراي هدف و )الف
خداوند در قرآن .شودیمهپرداختشان ذکر آیات و تفسیرهبدر ادامه حیات هستند که 

ستی، نکندیمکه با دو بال خود پرواز ياپرندهچیو هن،یدر زمياجنبندهچیه«: دیفرمایم
؛میکتاب، فروگذار نکردنیرا در ازیچچیهما . همانند شما هستندییهاامتکهنیامگر 

عالمه طباطبایی در ). 38:انعام(» گردندیمپروردگارشان محشور يسوبهسپس همگى 
پرندگانحیوانات زمینى و کهکندیمخطاب ین آیه به مردمکه اسدینویمتفسیر المیزان

هم مانند هاآن، و این شباهت تنها از این نظر نیست که هستندمثل شما مردمییهاامتهمه 
و تشکیل داده این کثیر را ،جامعىمقصودعددند، بلکه یک و مردم داراى کثرت

راهدفیکهمهباشدو چه آن هدف، اجبارى و چه اختیارىواحدى درآوردهصورتبه
ییهاامتهاآنکهدیگویمهیظاهر آ). 103-7:104ج،1374طباطبایی، (دارند نظردر

محشور نیستند، بنابراینو باطلبیهودهدر خلقتبه این دلیل کههستند، انسانهمچون
هابازگشت آنهدف، و آناستمطلوبنیز غایتیهاآندر آفرینششوند؛ پسمی
فهمیده »ثُم إِلَى ربهِم یحشَرُونَ«: فرمودآیهآخردرکهاینازاست اماروردگارشانپيسوبه
نیست؛مسکنو تهیهدمثلیتول، خوراكبهاحتیاجدرشباهتتنهاشباهتاینکهشودیم

کردهشبیهانسانبهخدايسوبهبازگشتلهئمسدررابه این جهت است که حیواناتبلکه
همهاو آنانسان استحشرشبیهحیواناتمعتقد است، حشرصراحتبهمه عال.است

زیرا ؛نندیبیمکیفریاوپاداشآنطبقبروگرددیمحاضراعمالشانوشوندیممبعوث
. دادن استسوق کارى يسوبهرا از جاى کندن وهاآنافراد و کردنجمعحشر به معناى 

یآیاتکه به این مضمون نزدیک است و) 5:تکویر(»وش حشرَتوإِذَا الْوح«ۀ آیاتی نظیر آی
، ماه، آفتاب، زمین،هاآسمانبلکه ،شوندیممحشورحیواناتوانسانتنهانهندیگویمکه 

حتىوکنندیمپرستشراهاآنمردمى کهیشرکاسایروهابت، هاسنگستارگان، جن، 
باشد وخواهندمحشورهمهنگردیدهانفاقخداهدرراشده و اندوختهکهيهانقرهوطال
عالمه در جواب این پرسش که . شودیمداغصاحبانشانپهلوىوپیشانىنقرهوطالآن
کهدیفرمایمدارند؟ حشرنیزآنو غیرهاسنگ، ماه،آفتاب، زمین،هاآسمانامثالآیا

).107- 108: همان(1نفرمودهحشربهتعبیرموجوداتگونهنیاخصوصدرقرآن
بازگشتی استهمانبشرند، و دربارة آنانهمچونییهاامتحیوانات زمینیبنابراین

از آیات و «ۀدر آیو نیز معاد جنبندگانهستدر نزد پروردگارشانسانبرايکه
گاههراوونموده؛منتشرهاآندرجنبندگانازچهآنوزمینوهاآسمانآفرینشاوست
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کسانى که «ۀآیدرو حشر جمادات، )29:شوري(»تواناستهاآنبرگردآورىبخواهد
... )کنندینمو انفاق (ورزندیمچه خدا از فضل خویش به آنان داده، بخل نسبت به آن

چه نسبت به آن بخل ورزیدند، همانند طوقى به گردنشان در روز قیامت، آنيزودبه
انجام چهازآنو خداوند، خداست؛آناززمین،وهاآسمانمیراثو،شودیمافکنده 

ج ، ق1430طهرانی،حسینی(استشدهدادهتذکر ) 180:عمرانآل(»آگاه است،دیدهیم
معاد و حشر داللت بر آگاهی، انجام عمل و تعیین تکلیف بابت دریافت پاداش و .)9:34-4
موجودات داراي عقل و اراده است،در این آیات برگشت ضمیرها بههمچنین ؛ردادکیفر 
کانونولَهم،کَانُواو«،»2غَافلُونَدعآئهِمعنهمو«، »1جمعهِم'و هو علَی«: مانند

هِمتادبا«، »3بِعکُونَملموإِن«، »یعمسلَا ی موهعواتَدابتَجا اسوا معمس لَو کْفُرُونَ...اوا 4»یم و ،
در و جماداتنباتاتبعثشود کهمیفهمیده مطابق این تعابیر . »5یشْعرُونَ أَیانَ یبعثُونَ

حتّی، و از هر موجودياستو علمحیاتجا عالم، و آناستو علمبا حیاتمالزمقیامت
کناردر مورد حیات هم دراري بسیروایات.داردتراوشو حیاتمقدار علمذرة بیاز یک

مصاحبتتأثیرموردمعتبر، درسندباهایینقلاست وشدهبیانعام وکلیبیاناین
حنانه و ستوننمونهیک.داردهستند، وجودانسانیکمالحددرکههاییانسانباجمادات

حضرتلۀ اسبحکایت نادومنمونۀ. )1:84ج، 1379،قمی(از فراق پیامبر استهایشناله
اندرا نقل فرمودهآن) ع(باقربزرگوار است که امام آنشهادتازبعد)ع(سیدالشهداء

بردرختوسنگکردنبر سالمدارداللتدنیز یروایات.)10:60ج، ه1403مجلسی،(
در صالحو ناقۀ حضرتکهفاصحابسگهمچنین ). 83: 1379قمی، ()ص(پیامبر

شوند و میداخلها در جهنّمو سگوحوشکه، و آنشوندیمو محشور هستندبهشت
بار سفر بار و یا هفتسهآنبر رويکهشتريکنند، و اینکهمیپارهرا با دندانمجرمان

).45: 9ج ، ق1430طهرانی، حسینی(استبهشتکنند از شترانحج
:نند و در حال شدن هستندکعبادت می،خواهکمالموجودات)ب

و هستند در عمق ذاتشان نیازمند به او بوده وندکه معلول خداموجودات از آن حیث
سويبهچه بخواهند و چه نخواهند و چه بدانند و چه ندانند رو درواقع. او هستندخواهان
» دگردبازمیخدا سويبهامور تنها ۀکه همدیآگاه باش«: بازگشتندصیرورت وخدا در

ظهور هاآنحاالت و خلقتاز این احتیاج ذاتی موجودات به خداوند که در .)53:شورى(
تکوینی )حرکت(تسبیح تکوینی یعنی شناوري. به تسبیح تکوینی تعبیر نمودتوانمیدارد 

رفتن و چون ،آن منزّه دانستن خدا از هر نقصی استۀکه الزمتعالیحقسويبهموجودات 
.کمال محض استموجود داراي سويبهص و نیازمند شناوري موجود ناق
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براى خدا تسبیح اندزمینو هاآسمانآیا ندیدى تمام آنان که در «:فرمایدمیخداوند 
ازیکهر! ؟اندگستردهآسمان بال فرازبرکههنگامیبهپرندگانهمچنینو،گویندمی
سبیح بر تعالوهموجودات، گویدمییه این آ.)41:نور(» داندمیراخودتسبیحونمازهاآن

اهللا و اظهار نقص خود و اعتراف وجودي به کمال محض بودن تکوینی، که به معنی سیر الی
هبه تسبیح و نمازشان خبر دادهاآنچون خداوند از علم . خداست، تسبیح آگاهانه نیز دارند

یح هر موجودي هم مختص بتسنیز دارند و نماز ونمازبر تسبیح، عالوهکهایندومۀنکتو 
در آیۀ دیگر. که هر موجودي ذکر خاص خود را داردآمدهنیز در روایات. به خود اوست

) خدا(حیکه با او تسبم،یو پرندگان را مسخّر داود ساختهاکوه«:دایفرممیخداوند هم 
در (با او ! اى پرندگانو هاکوهاى :) میو پرندگان گفتهاکوهما به («و) 79:أنبیاء(» گفتندمی
وهاکوهکه عبادت فهمیممیاز این دو آیه نیز ؛ )10:سبأ(»...ودیشوآوازهم) خداحیتسب

را هاآنخداوند عبادت وشدهخواستههاآناز زیرا ؛استو آگاهی باشعورپرندگان همراه 
دیگريیاتآدر. 6د قرار داده است که عبادت آگاهانه بودوعبادت حضرت داوکناردر

-19:نمل(استشدهبیانبا مورچه و پرندگان ) ع(سخن گفتن حضرت سلیمان نیز ماجراي
که این دو موجود از آیدبرمیحضرت چنین آن د با هداز محتواي سخنان مورچه و ه؛)18

داراي آراء هاانسانحیوانات نیز مثل ،آیاتاینبا توجه بهو؛دفهم بسیار باالیی برخوردارن
آن در اساسبرو فهمندمید شخصی و اجتماعی بوده خوب و بد را در حد خود یقاو ع

).15جو 7ج، 1374طباطبایی؛(روز قیامت جوابگوي اعمال خود خواهند بود

موجودات مختار بودن از آیات قرآن :اختیارندحدي ازداراي،موجودات)ج
هستند، از روى نیو زمهاسمانآتمام کسانى که در «:فرمایدمیخداوند . آشکار است

دهاو بازگردانسويبهو ؛اندتسلیماو ) فرمانِ(از روى اجبار، در برابرِ ایاریاخت
قوانین (رایهستند از روى اختنیو زمهاآسمانکسانى که در «) 83:عمرانآل(»شوندمی

ام براى خدا ـ هر صبح و شهایشانسایهنیـ و همچن)قوانین تکوینی(اجبارای)تشریعی
کهدرحالیبه آفرینش آسمان پرداخت، )خداوند(سپس«) 15:رعد(»کنندمیسجده 

خواه از ) و شکل گیرید(به وجود آیید، «: به آن و به زمین دستور داد؛دود بودصورتبه
مطیع فرمان توییمدلخواهبهآمدیم و همه «: گفتندهاآن» !روى اطاعت و خواه اکراه
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موجودات، نشانۀ پذیرش و اختیار این آیات شریفه تسبیح و سجدهدر .)11:تفصل(
به این معنا است فعل اختیاري . ؛ چون طوع و اکراه از اقسام فعل اختیاري هستندهاستآن

مثل کسی که از ترس مجازات عملی را که امکان قبول و عدم قبول وجود داشته باشد، 
.کندمیو مجازات را تحمل دهدنمیام ، که اگر بخواهد انجام ندهد انجدهدمیانجام 

فلسفی نیز تحقق جبر در عالم از محاالت ذاتی است ازنظرنیست؛سخنی از جبر بنابراین
است سورة فصلت 11آیۀبر این مدعاگواه روشن . آیدمیکه از تحقق آن تناقض الزم 

را گردن افرمان خدبا رغبت وزمین و آسمان داراي اختیار بودهدهدمینشان وضوحبهکه 
ایجاب هرچند»قالتا اتینا طائعین«در این قسمت از آیه فرمایدمیعالمه طباطبایی . اندنهاده

سجده موجودات در برابر خداى تعالى به رغبت بوده و راهى براى تصور اکراه کهکندمی
ى انساننسبت اکراه را تا حدى براى بعضى از موجودات، یعنبساچهاماباقى نگذارد، 

به خواسته خدا در شانیاتیرضا،طوعبه عبارتی ). 17ج،1374طباطبایی،(کند تصحیح 
آنان خواسته باشد که دوستش ةدرباريزیچیتعاليخداکهدرصورتی. استشیمورد خو

خواسته، شانیچه خدا در مورد ااست که آننیمراد از کره او؛)قوانین تشریعی(بدارند
قوانین (آنو امثال ،يماریفقر و ب،ومیرمرگریان کراهت داشته باشند، نظنخواهند و از آن

).519: 3جهمان،)(تکوینی
بنموسىاز اماممعتبربا سند1هودسورة44تفیسرآیۀدر بحاراالنواردرمجلسىعالمۀ

ونمودمکثخواستخدا مىکهمدتىکشتىدرنوحچون کهنمودهروایت)ع(جعفر
شماازکوهیبرراخودبندةکشتىمنکهفرمودوحىهاکوهبهخداوندرفت،مىکشتى

موصلدرجودىکوهمگرسر برافراشتندوکشیدندسرهاکوهتمامپسگذاشت،خواهم
کشتىکهنیستآنرتبۀمرا: گفتنمود وتواضعوفروتنىخداوندعظمتمقابلدرکه

یابدقرارآنبرکشتىفرمودامرپسندید،رااوواضعتتعالیحقپس. یابدمقرّمنبرنوح
همۀوآسمانوتابعیت زمینوالً بیانگرمذکور اآیۀ .)73: 1363،عبدالعظیمیشاهحسینی(

کهاینو دوم دارندخویشحددرمعرفتیهریککهاینو استخداوندازموجودات
وه جودي استکن در این آیهوجود دارد و مصداق آهاآندرحدي از قدرت و اختیار 

.اظهار تواضع نمودهاکوهکه در میان 
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دالیل فلسفی نظریۀ هوشمندي نظام هستی بر مبناي دیدگاه -2-1-2
مالصدرا

با یاسالملسوفانیآراء فانینظام هستی را در ميهوشمندتوانمیرسدمیبه نظر 
از منظر وي جهان مادي یک . از مبانی و اصول فلسفی مالصدرا تبیین نمودگیريبهره

در ضمن هر جزئی از . اندمرتبطباهمزنده و واحدي است که همۀ اجزاء آن ۀمجموع
وجوديۀاجزاء این جهان مادي حتی جمادات نیز از یک نوع حیات و شعور متناسب با سع

در توان آن را مبدأ نیروي عشق به کمال مطلق نامید، که این نیروخود برخوردارند که می
.اجزاء و ارکان جهان سریان داردۀنهاد هم

را بر حیات موجودات عالم و حشر نباتات و هاییاستداللمالصدرا در دو کتاب خود 
معاد سخن گفته و حشر ةدربار» رسالۀ الحشر«حیوانات و جمادات اقامه کرده است؛ وي در

الحکمۀ «در ؛ و)1363ا،مالصدر(اثبات رسانده عقلی بهازنظرعوالم را ۀو همچیزهمه
بحث اصالت وجود و حرکت جوهري را بیان داشته » االسفار العقلیۀ االربعۀالمتعالیۀ فی

جوهري، درحرکتآراء مالصدرا اساسبردر ادامه هوشمندي نظام هستی را . است
هاییبرهانصدرامال. کنیممیاصالت حقیقت وجود و وحدت تشکیکی، تحلیل و بررسی 

مطابق حرکت جوهري، او حرکت در . 1ت حرکت جوهري اقامه کرده استبراي اثبا
شمارد، یعنی هیچ موجودي وجود ندارد ها میموجودات را ذاتی و جزء اساسی و بنیان آن

سیر تکاملی و قانون ارتقاء در سرتاسر عالم کون و هستی . باشدحرکتبیکه ذاتاً ثابت و 
ز تنها موجودي است که ماهیت معین نداشته و انسان نی. وي محسوس و مشهود استازنظر

. تواند تمام مراتب هستی را سیر نمایدکه میايگونهبهپیوسته در ارتقاي وجودي است، 
هیچ موجودي در هیچ حدي از حدود توقف نکند بلکه هر موجودي «: گویدهمچنین می

به مظاهر وجود فطرت و غریزه ذاتیه خویش مدام حکمبهالوجود موجود ناقصخصوصبه
در هر آنی تغییر صورت دهد و تبدیل جهتبدیننگران و به دنبال کمالی جدید است و 

از هر نقصی تهی گردد و به کمال نهایی کهگاهآنهویت کند و از نقصی به کمالی برسد تا 
حرکت جوهري، همواره در تحول اساسبرانسان ). 128: 1353صدرالمتألهین، (نائل شود 
گردد و با هراي به مرتبه دیگر منتقل میاست و از عالمی به عالم دیگر و از مرتبهو تکامل
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یابد گردد و سیر تکاملی او تا جایی استمرار مییک از این عوالم و مراتب هستی متحد می
هستی، موجب ۀاتحاد انسان با هر مرتب. که تبدیل به یک عالم عقلی، مشابه عالم عینی گردد

، انکشاف آن مرتبه از هستی براي درنهایتمرتبه از هستی در درون او و تحقق عینی آن
:، چنین استرسدمیبه نظر ترمهمتقریر دو برهانی که .وي خواهد شد

متغیر، علت این اعراض گیردمیدر برخی اعراض، حرکت و تحول صورت . الف
متغیرپدیدة پس علت . نوعیه است که در موضوع اعراض منطبع استهايصورتهمان 

.باشدمتغیرنیز باید خود 
از شئون و مراتب دریکیاعراض از مراتب وجود جواهرند و هر تغییري که . ب

حرکت واقع در اعراض ،درنتیجهتغییر ذاتی آن موجود است ۀموجودي روي دهد نشان
ایشان به ). 349-351: 1387آخوندي، (است ءاز حرکت واقع در جوهر آن شیهاییجلوه

، پنداريمیحرکتبیرا ساکن و هاآنو ،بینیمیرا هاکوه«: ن آیه اشاره داشتهای
).88:نمل(انددرحرکتمانند ابرها کهدرحالی

حرکت در جوهر ۀنتیجۀ نهایی دو برهان این است که حرکت در اعراض جز در سای
.تگذراسوکه سراسر عالم ماده، حقیقت واحد استآناست و بیانگر غیرممکن

حیات در تمام موجودات سریان دارد؛ زیرا وجود بر حرکت جوهري، بنا: اصل اول
سریان دارد؛ وجود، یک حقیقت است و آن عین علم و قدرت و حیات هاآنۀدر هم

طورنیهمنیست، تصورقابلطور که هیچ موجودي مطلقاً بدون طبیعت وجود همان؛است
داند و هر موجودي که می؛ ونیستتصورقابلموجودي که داراي علم و فعل هم نباشد 

ۀهمبه تعبیر مالصدرا ) 7:156ج ،1381مالصدرا،(حیات دارددهدکاري انجام می
گوي خداوند و عارف و شاهد وجود موجودات حتی جمادات، زنده، دانا، تسبیح

:داشتهاشارهآیهاین؛ او به)105: 1381مالصدرا،(» پروردگار و خالق خود هستند
چیو ه؛ندیگویماو حیهستند، همه تسبهاآنو کسانى که در نیهفتگانه و زميهاآسمان«

»دیفهمینمراهاآنحیولى شما تسب؛دیگویمو حمد او حیکه، تسبجز آنست،یموجودى ن
وجودواحدهحقیقتتشکیکیمراتبدر باالترینکهخداونددیگربیانبه. )44:اسراء(

ۀهمکهاینبهتوجهبا. داردخویشدرنامحدودومطلقصورتبهراکماالتهمهاست
همۀزیراباشند؛داشتهتريپایینۀمرتبدررااوکماالتهمهبایداویند،ةجلوهستیمراتب

اوصفاتباشدترکاملهر چهواحدهحقیقتاین. استوجودآنِ حقیقتازکماالت،
فعلسراسر هستی. استترناقصنیزاوصفاتباشدترنازلهر چهواستترکامل
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الهیعلمدرصورتیشهودوغیبعالمسراسردرهستو هر چهاستالوجودواجب
چیزيهیچباواستجاللتواحدیتدر غایتالوجودواجبگرچه ذاتپسدارد؛

وصلو اموجوداتتمامصورتولی،)11:شوري(»لَیس کَمثْله شَیء«ندارد شباهت
او هست وجوددر سعۀماديقیودوحدودازعاريومراتباشرفدرهاآنحقیقت

حیات،دارايوجودیشظرفیتبرحسبآنغیروماديازاعمچیزهر؛)1381مالصدرا، (
عمومیتسبیحآیاتباهستی رامالصدرا، حیات. استعشقوشعوراحساس،درك،

پنهانینظمی، هستیبرعمومیحیاتسریاننظریۀساسابر: گویدو میتطبیق کردهقرآن
یکپارچهکائناتسراسرواستحاکمطبیعیغیروطبیعیازاعمجهاناعماقدر

طبعاً این مبنا و اصولش شامل ). 1384:21، دامادمحقق(شود میارادهوعزموهوشمندي
.که پیامدهاي تربیتی نیز داردشودمیوجود انسان نیز 
در مسئلۀ اصالت وجود، مالصدرا وجود را در خارج، موجود و متحقق و :اصل دوم

گوید اصل گوهر حقیقت و داند و میماهیت را امري اعتباري و مجرد و تصور ذهنی می
مایۀ تحقق هر ذي حقیقتی وجود اوست و کلیۀ آثار صادره از هر موجودي منسوب به 

توان به تعقل و تصور چیزي، نمیفصربهوجود اصیل است؛ زیرا بنابراین ؛وجود اوست
بلکه باید تحقق داشته باشد و تحقق هر چیزي این است که در . بودن آن چیز اعتماد کرد

ذهنازخارجدربودنواقعیآثاردارايوعینیتمعنیبهاصالتپس . خارج موجود باشد
- میمالصدرا.استبودنذهنمحصولوتینیععدممعنايبهکهاعتباريمقابلدراست،

یاخودذاتدرآن راکسهروندارداثباتبهنیازيکهاستچیزيتنهاوجود،: گوید
به آن ماهیتهروشیءهر»تحقق«وقتیگویدمیکند؛ ومیادراكعملدروتجربهدر

ازوتراولیخارجدر»تحقق«به»وجود«خودپسکنیم،اضافهآنبرراوجوداست که
، کنیممیتصوروجودمنهايراماهیتیگاهیما.استترکینزدحصولبهدیگرچیزهاي

درتحققباهموارهکهنیستطوريماهیتیعنیداریم،غفلتآنخارجیوجودازیعنی
؛ وباشدمیموجوداتواشیاءتحققدراصلکهاستوجوداینپسباشد؛همراهخارج

هستند اعتباريامورهاماهیتوکندمیعانتزاخارجیموجودآنازراماهیتماذهن
عنوانبه، تنها واقعیت اصیل، وجود است که حقیقت وجودالتبر اصبنا). 1383اي، خامنه(

از وجود بهرة اندكهرچندحقیقت مشترك در همۀ ارکان و ذرات جهان سریان دارد 
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حدودیت هستی وجود اوست و چیستی وي از محدومرزماهیت انسان نیز پس . داشته باشد
شود و بر این اساس هر موجود محدودي داراي ماهیت خاصی است که تمایز او انتزاع می

.وي با دیگر موجودات به آن است
مراتب کمال و لهیوسبهوجود خاص اشیاء وحدت تشکیکی،اصل بنابر:اصل سوم

که عین از طرف دیگر، شعور و حیات از کماالت وجودي، بل. نقص از یکدیگر متمایزند
ین مانند وجود در همه ذرات عالم، سریان دارند، حتی جمادات نیز زنده و اوجودند، بنابر

مقول به » وجود«که گونههمانید توجه داشت اما با. )105: 6، ج1381،مالصدرا(اندآگاه
سعۀ ةاندازبهتشکیک است شعور و حیات نیز مقول به تشکیک است، یعنی هر موجودي 

علت عدم ظهور کامل شعور و حیات در . وجودي خود از شعور و حیات برخوردار است
یر به تعب. از وجود ضعیف و ناقصی برخوردارندهاآنموجودات مادي این است که 

حضورشان با غیبت . وجودشان متضمن عدم، ظهورشان مندمج در خفاست«: مالصدرا
شود و استمرارشان با ورود و جابجا شود و بقایشان با تجدد و زوال حفظ میحاصل می

وجود مطلق، عین حیات و ). 307- 308: 7همان، ج(» گیردشدن پیاپی امثال، سامان می
تواند داراي شعور کامل دور باشد میه د از نقایص باگر وجورونیازاشعور مطلق است، 

اعدام و نقایص همراه است و از حیات و و ولیکن وجود مادیات با تاریکی، حجابباشد
بدان وجود همان خیر : نویسدمیو )192: 8همان، ج (برخوردار استناچیزيبهرةشعور 

ن موجودات به لحاظ کمال و سعادت است و آگاهی به وجود نیز خیر و سعادت است، لیک
تر باشد از وجود کاملهراندازهیعنی اصل تشکیک وجود، پس - نقص متفاضل و متفاوتند

تر باشد، آمیزش و وجود ناقصهراندازهتر است و شائبۀ عدم به دور و سعادت در آن فزون
.آمیختگی شّر و شقاوت در آن بیشتر خواهد بود

:زیر استقراربهخالصۀ بحث در سه اصل مذکور 
وصیرورتعینهاآنهستیعالم، زنده وبنابر حرکت جوهري، تمام موجودات.لف

.استمبدأسويبهشوق
جهانذراتوارکانهمۀدرمشتركحقیقتعنوانبهوجودطبق اصالت وجود،. ب

.باشدداشتهاندكايبهرهوجودازهرچنددارد،سریان
اندازة سعۀ وجودي خود از شعور و حیات برخوردار ، هر موجودي به بر مبناي تشکیک. ج

.از مرتبۀ ضعیف و ناقصی برخوردار باشدهرچنداست؛ 
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نتیجۀ سه اصل فلسفی مالصدرا این است که تمام موجودات عالم حتی جمادات 
بهقرآن همین موجودات طبقوباشندنازلیمرتبۀدرهرچند،اندمعلومهوشمند، عالم و 

.پردازندمیهم آدمی نیاتواعمالضبطوثبت
که کند بیان میمتعالیهدر مورد علم موجودات مادي، جوادي آملی در شرح حکمت 

و علم این است که علم یک قسم از وجود است زیرا وجود به وجود 1علت شباهت وجود
شود و علم همان وجود مجرد است که وجودي جمعی و میمادي و وجود مجرد تقسیم

علم کهایننه گویدمیگوید و سخن میتروسیعولی مالصدرا از این معنا ظهوري است، 
آگاهیوقسمتی از وجود است بلکه علم و وجود یکی هستند هر جا وجود هست شعور 

پس هر موجودي عالم و هر عالمی فراگرفتههست؛ یعنی سراسر هستی را شعور و آگاهی 
بسیار ضعیف است شهود و هاآناما در بعضی از مراتب هستی چون وجود ؛موجود است

حضور هم بسیار ضعیف است و اگر در مورد چنین موجوداتی بگویند علم ندارند به جهت 
موجودات مادي نیز براي خود حضور دارند اما چون وجودشان . علم کامل ندارندکهاین

نیز هاآنآگاهیواست پس علم ضعف درنهایتضعف است حضورشان نیز درنهایت
علم و قدرت و اراده و عشق که از صفات کمال ،مالصدرازعمبه. باشدمیضعف درنهایت

یک هااینهرکداماما در مفهوم متحدندباوجودمصداق ازنظرگر چه آیندمیحساببه
نظر از م). 17- 20: 3ب،6ج، 1372جوادي آملی، (قید اضافه بر مفهوم وجود نهفته است 

علم همتاي وجود بوده و حقیقت تشکیکی است و موجود مادي گرچه در اثر ،مالصدرا
بنابراین سراسر جهان آفرینش ،معلوم استعالم واحتجاب ماده ضعیف است اما علم و

).94:همان(دارندعلمو ینسبت به واجب تعالی آگاه

جوهري،ی همچون حرکتلاصوهوشمندي نظام هستی براساس قرآن و ۀجا نظریتا این
واکنش در ادامه ، بنیاداصالت وجود و وحدت تشکیکی مالصدرا بررسی شد و بر همین 

نیاتبر اعمال و موجودات هستینظام هستی در برابر اعمال خوب و بد انسان و گواه بودن 
.گیردمیقرار موردبررسیآدمی

روز حساباعمال انسان در شاهدان -2-2
کردهخیزند، معرفیمیپابهشاهدانکهالهی و روزيمحکمۀراقیامت روزقرآن

اندیشه و برشاهدان و ناظران. 2)51/غافر(»الْأَشْهادیقُومیوم«: فرمایدمیکهچناناست،
:شود، شاملمیتقسیمده گروه کلیبر مبناي آیات و روایات بهانساناعمال
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موجودات ازدیگرواستمطلقشاهد1خویشابديوپایانبیعلمباخداوند. الف
اینخوداز مخلوقاتیکهربهتواندمیخداونداگرچه. نیستندبرخوردارتوانیچنین

2.باشنداهللاعینوکندنگاههستیبهاومنظرازکهببخشدرااستعداد

طوربهحاضرزماندرو) ع(معصوم ائمه«، 3»)ص(پیامبر اعظم والهیپیامبران«.ب
حتی در دوران حیات و ) ع(؛ بر اساس منطق مذهب، امامان »)عج(عصرولیحضرتخاص

چگونهپس«؛از سیطرة علمی برخوردارنداندبرزخیمتکاملحیاتکه دارايبعدازآن
ايراتوسپسو،آوریممیهاآناعمالبرگواهیامتیهرازماکهوقتیآندراست

فرمانازکهکسانیوکافرانروزآندر! آوریممیواهانگآناعمالبرگواهپیغمبر
دوستعذابتشدوتذلّوسرافکندگیوخجلتشدتازکردندسرپیچیخدارسول
توانندنمیراگفتاريهیچآن روزدروشوند،یکسانزمینباوفروروندزمیندرکهدارند

ماوسطامتآن«: فرمایندمیمورداینرد)ع(باقرامام). 41-42:نساء(»دارندپنهانخدااز
درهستیمخداهايحجتوباشیممیمخلوقاتشبرخداگواهانکههستیمماوهستیم،

عالمدرباطن،وظاهرعالمدریعنی؛)1:190ج،1369کلینی،(»اوآسماندرواوزمین
.درا دارا هستنايویژگیچنین ) ع(معصومتنها امامانشهادت،وغیب

خاصی براي ثبت و ۀ، قرآن داللت دارد بر اینکه هر شخصی، مالئک»الهیۀمالئک«. ج
یلْفظُما؛قَعیدالشِّمالِعنِوالْیمینِعنِالْمتَلَقِّیانِیتَلَقَّىإِذْ: ضبط اعمال خوب و بد خود دارد

از مواقف، کافران دریکیدر روایت است که و؛4)17- 18:ق(عتیدرقیبلَدیهإِالَّقَولٍمنْ
، ایمندادهرا انجام هاآناز یکهیچما گویندمیو چنین کنندمیخود را انکار هايکرده

مجلسی،(دهندمیگواهی هاآنعلیه کردندمیرا ضبط هاآنپس فرشتگانی که اعمال 
).312: 7ج،ه.1403
در دهدمیاز اعمال را انجام چههرآنه ک»5انسان، شخصیت و روح آدمیخود«. د

.روح و جانش بازتاب دارد و به عبارتی یک رابطۀ متقابل میان انسان و عملش وجود دارد
»بتراشدىیبراى خود عذرها) در ظاهر(آگاه است، هرچند شیانسان از وضع خو«
بنده در : ایدفرممی6سوره اسراء14و13در تفسیر آیه ) ع(صادقامام .)14-15:قیامت(

ايگونهبهآوردمیبه یاد وشدهضبطروحش ۀچه را که انجام داده در صفحقیامت تمام آن
: گویدمیرا در همان لحظه انجام داده است و به همین جهت است که هاآنکه انگار 
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حساببهنکرده آن را فروگذاربر ما از این کتاب که هیچ کوچک و بزرگی را واياي
).315: 7ج،ه.1403مجلسی، (ت آورده اس

ضبطوثبتهاآندراعمالگیرنده،دستگاهعنوانبهکهانسانیجوارحواعضاء.هـ
بر اعمالى که مرتکب هاآنبر ضد شانیو پاهاهادستو هازباندر روزى که «7گرددمی
وبانزکهکندمیدر این آیات روزي را ترسیم )24:نور(»دهدمیگواهى شدندمی

در آیات و؛دهندمىشهادت، داده استمىانجامآنچهضدبر، پاهاي آدمیوهادست
.دهندمیشهادت هابدناز همه پوست ترعجیبدیگري گوش و چشم و 

مرتکبآندرراعملیانسانکهي آن در این عالمات مادو ذر8زمینازاينقطه. و
.)4:زلزال(»کندمیرا بازگو شیخبرهاتمام نیزم)قیامت(روزدر آن«شود می

، خود زمان و قطعات شودمیموجود انتزاعی تلقی عنوانبهزمان اگرچه ،9زمان.ز
می) ع(امام صادق . ، از گواهان استدهدمیانجامآن گناه یا اطاعتیدرانسانکهزمانی
منآدمفرزنداي: ویدگمیروزآنکهآنمگرگذردنمیآدمبنیبرروزيهیچ«:فرماید

خوبکارمنبرايومنبهنسبت! باشممیشاهدوگواهتوبرمنوهستمجدیديروز
خواهمگواهیتوبرايبازپسینروزدرمنکهبیاورجايبهخوبکارمندروبدهانجام
از)7:325ج،ه.1403، مجلسی(»!ددینخواهیمراابدتادیگربرومامروزمنچونوداد،
موجودیکهرروز،نیستیکسانپیوستهانسانروزهايکهشودمیاستفادهروایتاین

دیگرروزآننداد؛انجاماگروداد،انجامخیريکارآندرانسانهرگاهو؛استمشخّصی
.استدیگريروزبعدروز،استرفته

، مانند صدقه کندمیشود، تجسم پیدا میمرتکبراآنانسانکه10عملخود«. ح
روزى که «شودمیو مجسم ماندمیدادن و غیبت کردن که خود عمل صدقه و غیبت باقی 

کارهراو، و انیمکندمیو آرزو ؛بیندمیکه انجام داده، حاضر کىیهر کس، هر کار ن
.)30:عمرانآل(»...باشدادىیبدى که انجام داده، فاصله زمانى ز

سنتاهل. استواردشدهسنتاهلوشیعهازبسیاريروایاتدراعمالتجسممسئلۀ
درشوند،میظاهرقیامتوقبردرکههاییآتشوهاعقربومارها: اندگفتهبارهدراین

بهقیامتوبرزخنشأةدرکهاستباطلعقایدناپسندوزشتکارهايهمانحقیقت
اعتباربهانسان:گویدمیبارهدراینسبزواري حکیم. شوندمیظاهریادشدههايرتصو

هاانساناگرچهبنابراین،؛استشیطانیاودرنده،یاحیوان،یافرشته،یاو رفتارشاخالق
زیرابود؛خواهدنوعچهاراُخرويصورتازنظرولیهستندنوعیکدنیويصورتازنظر
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گردد،صادرغریزهدواینازپیوستهاوکارهايوکندغلبهاوبرغضبوشهوتاگر
کردهنفوذاونفسدرپسندیدهاخالقاگروبود،خواهددرندهوحیواناواخرويصورت

).1381ربانی گلپایگانی، (یافت خواهدتمثلبهشتیزیبايهايصورتبهباشد،
درنتیجۀموس و غیر محسوس که امواج و آثار ملازجمله1سایر موجودات عالم«.ط

آیاتکهفةدر سور. و نشان از کارهاي خوب و بد استشودمیعمل از انسان صادر 
نخلو درختانانگورباغبهیکیکهکندمییادآوريرامرديدوخداوند داستان44- 32

دنخواهنابوداموالشدیگرکردمیادعاوفروختمیفخردیگريبرخودبسیارافرادو
چهآنرفتاريچنینمقابلدرداردرفیعیجایگاهباشداگرونیستقیامتیو دیگرشد

که سرانجامش چیزي جز این نبودشد ونابودمحصولشتماموافتاداتفاقکردنمیتصور
ندادهقرارخداوندشریککسى راکاشاي«: گفتمىومالیدمىهمبهراخودهايدست
عمل ۀو نتیجشدهبیانآسمانوایمان شرط نزول برکات از زمین 2گردر آیاتی دی. »!بودم

.عذاب خواهد بود،تکذیب
و موجوداتی که اندارتباطبا عمل انسان در که3عناصروموجوداتازدیگربرخی.ي

»ن انتقام خواهیم گرفتستمکاراما از قطعاً«بسیاري همچون آیات.اندشدهواقعمورد ظلم 
آنو،گرددبرمیکلمه دوبهآیاتاینۀهم.. .و ) 47:ابراهیم؛ 55:عمرانلآ؛ 22:سجده(

کار ۀو نتیججویدمیحتی شیطان، که از انسان برائت . استظالمازانتقامونیکوکارانعام
بردنیادرمن: گویدگذارد و در روز قیامت خطاب به گناهکاران میرا بر عهدة انسان می

وشهواتوهواهااست فقطوسوسهفقطمنکاربلکه، نداشتمتسلطنهایتاعقلو هابدن
.4پذیرفتیدشماوبیاییدگفتمشمابهوکردمآمادهشمابرايراهالذّت

ایمان به هوشمندي نظام هستی در تربیت اخالقینقش-2-3
انگیزشی و اخالقی باید مراتب شناختی،ان براي رسیدن به تعالی و انجام کنشانس

چه اما آن؛هستندمتقابلو تأثرتأثیررفتاري را طی کند و این سه ساحت همواره داراي
است، انگیزش فرایندي » انگیزش«کندمیا سهم بیشتري را براي رسیدن به فعل اخالقی ایف

-82: 1390،کریمیکاویانی و(دهدمیاست که به انسان براي انجام عمل خاص انرژي 
انسان . باشدمنبع انگیزشی کنش اخالقی تواندمینظام هستیایمان به هوشمندي؛ )80

شودمیکه او دیده خویش داردوي ره این منظره را فراربه هوشمندي هستی هموامندباور
تربیت اخالقی . اسخگو باشدپهاآنو قرار است در قبال گردندمیو اعمال او ثبت و ضبط
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د آگاهی و قضاوت اخالقی، نگرش اخالقی، تدابیر و اقدامات تربیتی به جهت رشۀمجموع
فرمهینی فراهانی، (رفتار اخالقی براي رسیدن به صفات و ملکات اخالقی شایسته است 

).1388:77میرزا محمدي و امیرساالري، 
بهکارکرد ایمانترینمهمعنوانبه،انسانۀوالنئعمل اخالقی و مسرسدمیبه نظر 
آنتبعبهو انسان اقدام جهت دست یافتن به کمال تریناساسی،هستینظامهوشمندي

انسان نسبت به تکامل خود مسئولیت اخالقی دارد، یعنی الزم است . تقرب به خداوند باشد
. ، و خود را رها نکنددر راستاي خودآگاهی، خودشناسی و خودسازي اقدام نماید

ال قرار گرفتن یا در راستاي وعدة محاسبۀ اعمال و مورد سؤتواندمیهوشمندي هستی 
بهولیتئمسمورد سؤال قرار گرفتن یا . از انسان هم در نظر گرفته شودخواهیپاسخهمان 

درندادهیادادهانجامچهدر موردآندیگريفردیانیرومقابلدرفردکهمعناستاین
تکلیفیقبالًکهشودمیفرضمسئولیتجاییعقلیازنظرو شودمیواقعجایگاه سؤال

کهاینمورددرالبالغهنهج183خطبۀدر. )176: 1370، یزديمصباح(باشدداشتهوجود
خداییازبترسیدپس: فرمایندمی)ع(علیؤمنینملایراماست،خویشاعمالولئمسانسان

.داردنظرزیرشماراحرکاتواوستدستبهشمااختیاروحاضریداوپیشگاهدرکه
داشتهاطالععملمیزانوکیفیتازکسیبایدشود،دادهاعمالکیفرپاداش و کهاینبراي

برسدایمانیچنینبهآدمیکههنگامی. داردمطلقیعلمچنینکهاستخداوندتنهاباشد و
اعمالو ضبطثبتحالدرعالماتذرتمامهستی هوشمند است و ،خداوندبرعالوهکه

.شدخواهدمضاعفاواخالقیولیتئمساوست

هوشمندي نظام هستیدربارةآگاهیبینش واعطاياصل -2-3-1
وتردقیقآگاهیاینهرقدرآگاهی است وعمل انسان بر مبناي نوعی شناخت و

در مهیاتر است؛سعادتوکمالمسیرو حرکت درایمانقوتبرايزمینهباشد،ترجامع
: فرمودندحضرت. کردسؤالرهاکابهتریندربارة) ص(اعظم پیامبرازمرديروایتی 
او. نمودتکرارمردآنبراىراجملهدوایناو؛ حضرتدیندرآگاهىوخداشناخت

؟دهیدمیپاسخم از علمشماوپرسممیعملةدربارشماازمن! خدارسولاى: کردعرض
عملجهل،وجودباولى،دهدمیسودتهماندكعملعلم،باوجود: فرمودندحضرت

.)8:114ج،1386شهري،ريمحمدي(نداردسودىتوحالبههمبسیار
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علم است که . عالمه طباطبایی معتقد است که عصمت معصوم نتیجۀ علم و آگاهی اوست
در عمل اخالقی پاکیزه است و نقش تمهیدي وزندگیعبودیت، قرب الی اهللا کنندةتسهیل

علم و معرفت است که در بالندگی، آن مالصدرا درك ارزشزعمبه. یا عمل صالح دارد
طبق جاکهآنازکند؛ و بنابراینمبناي فلسفی یعنی اتحاد عالم با معلومش را فراهم می

نظریۀ اتحاد عاقل و معقول، وجود انسان با علم و نحوة تفکر او یگانگی دارد، الزم است در 
باشد و در وجود میجهت رفع عقاید نادرست که مانعی بر سر راه تفکر و علم صحیح 

تعلیم نیز از منظر مالصدرا . گذارند مبارزه کرد و وجودي سالم تربیت نمودانسان اثر می
گوید معلم مانند کشاورز و خارج ساختن بذرهاي بالقوة نفس به مرحلۀ بالفعل است؛ او می

با تعلیم نفس متعلم مانند زمین کشاورزي است و علم بالقوه مانند بذر و دانه است که معلم 
در باب . کندمتوالی و مستمر و زدودن آفات از ذهن متعلم او را تربیت میهايدادن

کند پیش از قرائت آن، نفس و تهذیب نفس نیز مالصدرا به خوانندة کتاب خود توصیه می
روح خود را مجاهدانه از هواهاي نفسانی پاك کند و براي ادراك دقایق و لطایف علوم 

سلسله مباحث علمی را که توانمیوپرورشآموزشدر نظام . اضت نمایدباید در خلوت ری
دانش آموزان و نظام هايظرفیتو متناسب با تدریجبهبا عمل صالح دارند شنیورارتباط 

آموزش و تبیین توانمیدرسی هايکتابمتنتربیتی در عناصر تربیت وارد کرد، مثالً در
مادي، علم الهی ومکاتبشناختیهستیمقولۀهبنسبتاسالمیهستیگسترش و توسع

. گنجاندرامرتبطمفاهیمسایرودیگرزندةموجوداتوخداوندتوسطانساناعمالرؤیت
منشأ اثر شگرفی در حوزة تواندمی،آموزانشبا دانشدر تعامل منداخالقهمچنین معلم
سازي مباحث زش و درونی آموشأن معلم «برخی براي . شدابتربیت اخالقی اخالقیات و 

).1390کاظمی،ملکی و،شاملی(» اندگرفتهایمانی به دانش آموزان در نظر 

دعوت به ایمان و تقویت آناصل -2-3-2
تربیت اخالقی در صورتی سازنده است که ضمانت اجرایی محکمی داشته باشد؛ 

راسخ به اصول و اخالقمندي و رعایت اخالقیات، به عقالنیت، انسجام شخصیتی و اعتقاد 
تنها ایمان مذهبی قادر است که انسان را استاد مطهري زعمبه. فروع اخالقی اشاره دارد

ایمان و الشعاعتحتی را خودخواهی و خودپرستتبدیل کند، یک مؤمن واقعی صورتبه
به ایمان). 13:1367مطهري، (در فرد ایجاد کند»تسلیم«و»تعبد«قرار دهد و نوعیعقیده 



1394، بهار و تابستان 11، پیاپی 3ي پژوهش هاي تعلیم و تربیت اسالمی، سال هفتم، شماره مجله|١٠٨

و عامل بازدارندة بسیار کنندهکنترلدر دادگاه عدل الهی، هاآنهدان اعمال و شهادت شا
رعایت اصول تقید به اخالقیات و کنندةتضمینپشتوانه و تواندمیي است که مؤثر

.باشدمندياخالق
مقابل عمل ۀرا نقطده و آنمآدر کنار هم1»ایمان و عمل صالح«قرآن ۀآی62ش از بی

دانند و عملمیهاانسانعموماً اعتقاد بر این است که. استمنکر قرار دادهفاسد و 
مطابق .دهندنمیانجامشایسته و نیکوکه الزاماً آگاهی ندارند که عمل نه اینکنندنمی
توجهیقابلتعداد )1380؛ طالبی، 1379؛ اسماعیلی، 1372بیات، (پژوهشی متعددهايیافته

مانند راستگویی، انصاف، (هاي اخالقی که ارزشاینباوجودما ۀاز جوانان جامع
قبول دارند، در بسیاري از موارد، را هاآندرستی و شناسندمیرا ) و وفاداريداريامانت

نقل از (کنندمی، و برخالف علم خود عمل دهندمیانجام غیراخالقیاعمال 
قیات کافی نیست و الزم است که صرف شناخت اخالدهدمیاین نشان ).4: 1394وجدانی،

به کار گرفته رفتار درستايزمینهعد نگرشی ومان بمانند ایمان یا هسازوکارهاي دیگري 
مالحظۀ معیارهاي الهی وباور راستین به بر اساس ما ل اعمشود و تسهیل گردد تا کنش و ا

.معاد باشد
قات ایمان تعریف عمل صالح، همان اعمال واجب و مستحب هستند که بر اساس متعل

انجام واجبات و اعمال صالح، و پرهیز . ، در اسالم ایمان مقدم بر عمل استشوندمی
. رعایت حدود الهی در زندگی و تربیت استةمنکرات تجلی ایمان ما و منتج از قاعد

وظایف متقابل . شکل بگیردگراییخداتربیت اخالقی نیز باید بر مبناي حدودمداري و 
معلم در تربیت ۀگردد و خصوصاً نقش هادیاندر این چارچوب مشخص میمربی و متربی

یعنی ایمان به خدا، غیب، پیامبران، –اخالقی دانش آموزان با تمرکز بر متعلقات ایمان
از منظر مالصدرا . شودمیمؤثرتر واقع -آخرت، کتاب مقدس، مالئکه، و ایمان به آیات 

.داشته استکه خداوند به بشر ارزانیاندنیز عقل و ایمان دو موهبت الهی

گیريیجهنت-3
حرکـت از وادي  . را داردو حرکـت تحـول ،انسان موجودي است که امکان صـیرورت 

غلبۀ غرایز و نیازهاي جسمانی و هواي نفس به سرزمین فطرت شکوفا شده و رعایت حـدود  
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»ئک کَاألَنْعامِ بـلْ هـم أَضَـلُّ   أُولَ«گاهی مصداقتواندیمخودش يهاانتخابانسان با الهی؛ 
از دیـدگاه قـرآن   . باشـد »قَـاب قَوسـینِ أَو أَدنَـى   «ةاندازبهگاهی نزدیکی او به خدا یا شود و

شکیبایی رسیدن به سعادت و کمال در صورت پیگیري و درراهیژهوبههرگونه تالش انسان 
و منْ تَزَکَّـى فَإِنَّمـا   «) 39:نجم(» نسانِ إِلَّا ما سعىوأَن لَّیس للْإِ«: به هدف مطلوب خواهد رسید

یهنَفْسزیـرا  اسـت؛ اخالقـی شعورنوعیدارايتوحیدي، هستیبینشدر).18:فاطر(» تَزَکَّى ل
بـا همسـویی آنمقتضـاي واسـت درحرکـت خداونـد سـوي بـه خـود تکـوینی خلقتطبق

درونی دارد و ۀاخالق ریشجاکهازآن).4:174ج،1376جعفري، (هاستزیباییوخیرات
رفتار نیک حاکی از پاکی درون و رفتار ،گر ساختار درونی انسان استاعمال بیرونی نمایان

یکی از موضوعات تربیـت اخالقـی،   ). 1379:30ضیغمی، (بد حاکی از آلودگی باطن است 
با تمرکز بـر متعلقـات   ید ، مربیان بادر این راستا. متربی استخودسازياحساس مسئولیت و 

متربـی را  ایمـان  زمینـۀ اعـتالي   ، مفاهیم هوشمندي جهان هستی را به متربی بیاموزند و مانیا
و حسـاب و  خداونـد و حضـور  یات را منحصر در دنیـاي مـادي ندانـد   تا او حند؛هم آورافر

تی در ایمان به این اصل که ناظر بودن موجـودات هسـ  . میزان را در کل هستی در نظر بگیرد
این دنیا و اداي شهادت موجودات هستی در دادگاه عدل الهی نشان از شـعور و هوشـمندي   

حکمت الهی است کـه شـاهدانی را بـر اعمـال    برخالفو این هاستآنبودن آگاهو هاآن
بنـابر آیـات و   همچنـین  .علمـی بـر اعمـال نداشـته باشـند     انسان بگمارد که آگاهی و سیطرة

چـه در  ی حرکت جوهري و اصالت وجود و وحدت تشکیکی، هر آنروایات و دالیل فلسف
تأثیر شگرف چنین .ضعیفی باشددر مرتبۀهرچندهوشمند است وجود دارداین نظام هستی

بـه  سـپس  ،کنـد یمـ را نـورانی  مربیـان  موجودیـت  در مرحلـۀ اول  ایمانی در تربیت اخالقـی  
.گردندیممند اخالقیجرتدبهو پردازندیمبه تربیت خود متربیانکمک آنان، 

فهرست منابع
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یجیـ ترویعلمهفصلنام،»قرآندگاهیموجودات از دحیتسب«).1377(بیدهندي، محمد .22
.214- 196، صص59و 58شماره وه،مشک

برايابزاريدرسی،برنامه«).1390(کاظمی، حمیدرضاملکی، حسن وشاملی، عباسعلی؛.23
.دوممارهسوم، شسالتی،فصلنامه پژوهشی تربی، »اخالقیتربیتبهنیل

اهللا گفتگو با آیت«:انگاردانسان خود سرنوشت خود را می«.)1379(ضیغمی، حیدر .24
.25شماره ،گلستان قرآن،»محمدهادي معرفت پیرامون اخالق در قرآن

بررسی «).1388(ساالري، علیفرمهینی فراهانی، محسن؛ میرزا محمدي، محمدحسن و امیر.25
16، دوماهنامه دانشور رفتار، دانشگاه شاهد، سال، »)ع(نظر امام صادقتربیت اخالقی از م

.39شماره 
بینتطبیقیرویکردبااخالقیانگیزشمنابع«.)1390(محمدرضا، کریمیمحمد؛کاویانی.26

صص، 9شماره، 5سالشناسی،روانمطالعات اسالم و ،»مازلووطباطباییعالمهدیدگاه
35 -14 .

خردنامه ، »متعالیهحکمتدیدگاهطبیعی اززیستمحیط«). 1384(صطفی م، دامادمحقق.27
.42، شمارهصدرا

قرآن؛ مسئله شهادت شاهدان و «).1390(محمدتقیجه،یمحمد؛ شاکر اشتدیس،الهینور.28
.176-155صص،3ش ،س اول،یکالمياعتقاديهاپژوهش،»دگانیبرگزتیهدا

، رواق اندیشه»و شعور و عشق در همه موجوداتسریان درك «). 1384(نیکزاد، عباس.29
.صداوسیماهاي اسالمی مرکز پژوهش، 43پنجم، ش سال ، 

دو. »ها، ابعاد و مدارج تحول اخالقی در قرآن کریممؤلفه«). 1394(وجدانی، فاطمه .30
.176-155، صص 20، ش 10، س صلنامه علمی پژوهشی تربیت اسالمیف
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1394

:یادادشت ها
قَبضَتُه یوم الْقیامۀِ والْأَرض جمیعا«،)48:ابراهیم(» یوم تُبدلُ األَرض غَیرَ األَرضِ والسماوات«: استاما خداوند فرموده؛١

هینمبِی اتطْوِیم اتماوالس67:زمر(» و( رُ«والْقَمو سالشَّم عمجو «)53:شوري(، )28:آل عمران(، )99و98:انبیاء(،)9:قیامه(،
).4:فاطر،76:حج،44:انفال،109:عمرانآل،210:بقره(»االْمورتُرْجعاللَهإِلَی«
29:شوري. 1
35:احقاف. 2
.6:احقاف.3
.14: فاطر. 4
.21: نحل. 5
.38:، انعام16:نمل. 6
بر )کشتى(و افتیانیو آب فرو نشست و کار پا! و اى آسمان، خوددارى کن! آبت را فرو برن،یاى زم«: گفته شدو؛١
.»!)از رحمت خدا(د قوم ستمگر دور با«: گفته شد،)هنگامنیدر ا(و ;جودى، پهلو گرفت) دامنه کوه(
جیزمان وحرکت در فلسفه اسالم- يسبزواريشرح منظومه حاج مال هاد-یالحکمۀ عالمه طباطبائۀیالحکمۀ و نهاۀیبدا.1
.مالصدرااسفار اربعه- يمطهردیشهۀنوشت2
هم بر آن زینعلم.استیوذهنیعانتزایشود که مفهومیاطالق متیخارج و هم بر مفهوم موجودقتیوجود هم بر حق.1

عالم ومعلوم يشود که کلمه هایوهم بر مفهوم انکشاف و ظهور اطالق ماستیخارجقتینحو حقکیحضور که قتیحق
.شودیماطالقیگردد و به همان معنیاز آن مشتق مزین
.49: اسراء،14: ریتکو،30:ران، آل عم18: ، هود3:انعام: دیگر آیاتی که چنین روزي را یاد آوري می کندو؛2
.16: ، ق50و37: ، انعام71:، حج4:حدید.1
.28-26: جن. 2
ص2ج: تفسیر عیاشی: روایات89: نحل،70و69: ، زمر113:نساء،8و72: فتح،60: اسراء،94:، یوسف84:هود: آیات.3

.279ص: قمیریتفس،109
17- 18:، ق61:، انعام80و19: زخرف، 11- 13:و دیگر آیات از جمله انفطار.4
.37:، اعراف14:اسراء.5
اقْرَأْ کَتَابک کَفَى بِنَفْسک الْیوم علَیک حسیبا، وکُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمنَاه طَآئرَه فی عنُقه ونُخْرِج لَه یوم الْقیامۀِ کتَابا یلْقَاه منشُورا.6
).13- 14:اسرا(
.23و18: ، سجده15و14:قیامت،24: نور،65: سی،21و20:فصلت. 7
.318و325صص7ج، بحاراالنوار،4:زالزال. 8
.617ص9جو339ص 7ج، بحاراالنوار141:، آل عمران48: ابراهیم.9

.35و34: ، توبه13:، حدید10:، نساء174:، بقره9و8، طارق 39:، نجم6:زالزال. 10
.1:حج. 1
.96:اعراف.2
:روایات41:نور،44:اسراء،79:اءیانب،18:نمل)اسراء، حدید، حشر، صف، جمعه، تغابن، اعلی(سوره هاي آیات اول. 3

ج المیزانتفسیر،163ص 5ج البیانروح،371ص2ج کافیاصول،418ص 3ج الهیجیتفسیر،168ص 3ج نورالثقلین،
.304ص 1ج ، وسائل الشیعه 22ص 4جرجال الحدیث معجم،122ص 13

).22:ابراهیم(أَنفُسکُم ولُومواتَلُومونیفَلَالیفَاستَجبتُمدعوتُکُمأَنإِلَّاسلْطَانٍمنعلَیکُملیکَانَوما. 4
، 8:، فصلت8:، لقمان96:، مریم107و 30:، کهف23:، هود9:، یونس)277:بقره(» إِنَّ الَّذینَ آمنُواْ وعملُواْ الصالحات«: مانند.1

.7:، بینه11:بروج


