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مقدمه

مبانی ،جمع مبنا از ریشه «بنا» است که در لغت بر معانی گوناگونی چون شالوده ،اساس ،بنیان ،بنیاد،
پایه ،ریشه و زیرساخت داللت دارد (راغب اصفهانی ،1412 ،ص147؛ طریحی ،1375 ،ج ،1ص64؛ دهخدا،
 ،1373ج ،13ص2012؛ انوری ،1381 ،ج ،7ص .)6603معنای اصلی این واژه ،ضمیمهسازی اجزا ،مواد و عنارص
خاص به یکدیگر به منظور پیدایش ساختار ویژه ،با کیفیت و هیئت خاص است .تفاوت ندارد که آن ساختار
مادی باشد؛ یا معنوی (مصطفوى ،1360 ،ج ،1ص )344و در اصطالح ،در هر علمی بهمعنای بنیان ،اساس و
پایههای اصلی آن علم محسوب می شود .ازاینرو ،هنگامیکه از مبانی علم یا نظریهای ،سخنی بهمیان میآید،
منظور بنیاد ،ریشه و زیرساختهای آن علم یا نظریه است؛ نه جزئیات و فرعیات آنها .برایناساس ،مبانی
تعلیم و تربیت ،از موقعیت انسان و امكانات و محدودیتهای او و نیز از رضورتهایی كه حیاتش همواره
تحت تأثیر آنهاست ،بحث می-كند (شكوهی ،1387 ،ص.)٥٦
انسان ،به معنای مردم است و مفرد ،جمع ،مذکر و مؤنث در آن یکسان میباشد و آدمی ،حیوانات ناطق،
برش ،آدمیزاد ،انس ،ناس و موجود سخنگوی میرنده را میگویند (دهخدا ،1373 ،ج ،1ص.)260
انسانشناختی ،شناخت ماهیت انسان و جنبههای گوناگون شخصیت اوست (هامن) .انسانشناسی در
مفهوم عام آن ،علوم انسانی و رفتاری همچون تاریخ ،فلسفه و زبان و ...را در بر میگیرد و گاه در معنای
خاصتری نیز به کار میرود؛ برای مثال به دانشی گفته می-شود ،که به شناخت فلسفی انسان نیز اطالق
میگردد (برنجکار و خدایاری ،1391 ،ص)19؛ بنابراین ،میتوان گفت ،مبانی انسانشناختی سبک تربیتی در
بعد اجتامعی ،آن دسته از عنارص و رهنمودهای دینی است ،که به صورت اصول مسلم درآمده است و براى
رفتار و عملکرد انسان ،جنبهی زیربنایی دارند و بهنحوى ،چگونگی عملکرد انسان را تبیین و تعیین میکنند.
تربیت اجتامعی در جایی قابل تص ّور است ،که برای انسانهای دیگر در اجتامع ،حقوق و تکالیفی در نظر
گرفته شود؛ زیرا «تربیت» فرایندی است ،که هدف آن در بُعد اجتامعی ،تسهیل عمل به وظائف اجتامعی ،در
مقابل سایر انسانها و موقعیتهای اجتامعی است (ضمیری ،1383 ،ص)53؛ بنابراین الزمهی یک نظام تربیت
اجتامعی منسجم ،در نظر گرفنت عوامل تاثیر گذار بر سبک تربیتی افراد انسانی ،در جامعه میباشد.
گفتنی است ،ازدیرباز بسیاری از اندیشمندان و صاحبنظران ،به شناخت انسان و ویژگیهای او ،توجه
داشتهاند و در این راه كوششهای فراوانی صورت گرفته است .بهرغم عظمت و گسرتدگی این تالشها،
انسانشناسی كنونی ،كه بیشرت بر روش تجربی متكی است ،نهتنها نتوانسته است ،که ابعاد ناشناختهی وجود
انسان را روشن سازد؛ بلكه دچار نوعی بحران نیز شده است (رجبی ،1381 ،ص 13-34و ص)203-204؛ زیرا
نوعی رسدرگمی و رسگردانی در پاسخگویی به پرسشهای محوری درباره انسان ،در آن پدیده آمده است؛
بنابراین ،در وضعیت كنونی ،بررسی و شناخت مبانی انسانشناختی در بعد اجتامعی ،امری رضوری است؛ به
دلیل آنکه هرگونه نقصانی در شناخت انسان ،به نقصی در نظام تعلیم و تربیت منجرخواهد شد.
دراینباره ،برخی از پژوهشگران ،مالحظات اخالقی و فلسفی مربوط به طبیعت آدمی و هدفها و غایات
تربیت افراد را ،به عنوان مبانی فلسفی آموزش و پرورش برشمرده-اند (شکوهی )1376 ،و عدهای دیگر ،مبانی
دینی تعلیم و تربیت را ،در ذیل مبانی فلسفی قرار دادهاند (ملکی .)1379 ،برخی نیز بر مبانی علمی،
معرفتشناختی ،هستیشناختی و ارزششناختی تاکیده کردهاند و بر مبانی انسان شناختی سبک تربیتی اسالم،
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اشارهای گذارا داشتهاند (حسینی1379 ،؛ شکوهی1384 ،؛ باقری1384 ،؛ کیومرثی.)1389 ،
در باب مبانی نظری سبک تربیتی در بعد اجتامعی ،دربارهی سه موضوع ،میتوان سخن گفت :مبانی
هستیشناختی ،مبانی انسانشناختی و مبانی جامعهشناختی؛ زیرا هنگامیکه از مبانی ،بحث میشود؛ مراد
بررسی نوع جهانبینی و فهم یک مکتب از خدا ،جهان ،انسان و جامعه است ،که در استنباط از مسایل تربیتی
منود مییابد.
به دلیل آنکه علم و شناخت ،مقدمهی همه امور است؛ مهمرتین و رضوریترین شناخت برای آدمی،
شناخت خود است و تا کسی بدین مهم نرسد ،منیتواند به شناخت دیگر موجودات دست یابد؛ ازاینروست
ك ِب َنف ِْسک» (ابن شعبه حرانی ،1404 ،ص286؛ مجلسی،1403 ،
«ل َم ْع ِرفَ َة كَ َم ْع ِرفَ ِت َ
که امام باقر (ع) میفرمایدَ :
ج ،75ص)165؛ هیچ شناختی ،مانند این نیست ،که خود را بشناسی؛ زیرا معرفت نفس ،مقدمهی دیگر معرفت
ِل نَف َْس ُه كَا َن ِب َغیْ ِر نَف ِْس ِه أَ ْج َهل» (متیمی آمدی ،1366 ،ص)233؛
هاست .چنانکه امام علی (ع) میفرمایدَ « :م ْن َجه َ
آن کس که خود را نشناسد ،به خود ،نادانتر است .بدین ترتیب ،بدون شناخت انسان ،تلقی از خدا ،هستی و
چگونگی رفتار انسان در جامعه ،تبیین نخواهد شد .چون بررسی هر سه حیطه (هستیشناختی ،انسانشناختی
و جامعهشناختی) ،در این گفتار منیگنجد ،این پژوهش ،تنها به بررسی مبانی انسانشناختی سبک زندگی در
تربیت اجتامعی ،از دیدگاه قرآن و روایات میپردازد.

 -2مبانی انسانشناختی روش تربیتی قرآنی و روایی

شناخت انسان و ویژگیهای او ،از پیش نیازهای اصلی در سبک تربیتی است .هرچه شناخت از انسان
عمیقتر و دقیقتر باشد ،برنامهریزی و ارائه سبک برای او ،استحکام و اتقان بیشرتی خواهد داشت .برایناساس،
اهمیت پرداخنت به مبانی انسانشناختی در سبک تربیتی ،امری رضوری است .از دیدگاه آیات و روایات،
مهمرتین آنها عبارتند از:

 -1-2روحانی و جسامنی بودن انسان

ِ
انسانیت انسان و واقعیت او ،به
از نگاه اسالم ،انسان موجودی دو بعدی ،تركیبی از جسم و روح است و
روح او وابسته است؛ زیرا پس از مرگ ،جسم او متالشی میشود؛ اما روح او به زندگی ادامه میدهد و مرگ
انسان به معنای فنای او نیست و تا برپایی قیامت ،در عامل برزخ ،زنده خواهد بود .قرآن کریم در بیان مراتب
آفرینش انسان ،از آخرین مرحله آن ،با این جمله یاد می کند ...« :ث ُ َّم أَنشَ أْنَا ُه َخلْقاً آ َخ َر» (املؤمنون .)14 :عموم
مفرسان ،این عبارت را ،که پس از پوشاندن گوشت بر استخوانها ذکر شده ،ناظر بر دمیدن روح در کالبد انسان
دانسته-اند ،که آخرین مرحله آفرینش آدمی است و پس از این مرحله است که انسان به موجودی زنده ،گویا،
شنوا و بینا تبدیل میشود (طوسی ،بیتا354/7 ،؛ طربسی ،1377 ،ج ،3ص67؛ زمخرشی ،1407 ،ج ،3ص178؛
فخررازی ،1420 ،ج ،23ص .)265در تفسیر علیبن-ابراهیم قمی ،در روایتی از امام باقر (ع) نیز به این مطلب
ترصیح شده است (قمى ،1404 ،ج ،2ص .)91همچنین ،خداوند در آیات دیگر با اشاره به این ساحت وجودیِ
شا ِم ْن ِطینٍ
انسان ،او را مركب از جسم و روح معرفی میکند و میفرماید« :إِ ْذ ق ََال َربُّ َك لِلْ َمالئِ َك ِة إِنِّی خَالِ ٌق بَ َ ً
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ْت ِفی ِه ِم ْن ُر ِ
وحی فَ َق ُعوا لَ ُه َساج ِِدی َن» (ص.)71-72 :
* فَ ِإذَا َس َّویْتُ ُه َونَ َفخ ُ
جسم و روح در زندگی دنیوی ،پیوسته همراه یكدیگرند .هنگام مرگ ،روح از بدن جدا میشود و به
پیشگاه پروردگارش با ز میگردد .از اِسناد جسم انسان به گِل و روح او به خدا ،معلوم میشود ،كه این دو
همتای هم نیستند؛ بلكه روح انسان ،اصل و بدن او ،فرع است (جوادی آملی ،1392 ،ص.)60
عالوه بر آیات فوق و نیز بسیاری از آیات دیگر (النساء97 :؛ النحل28 :و32؛ یس26 :؛ الفجر27 :و28؛
االنعام93 :؛ فصلت40 :؛ آل عمران169 :؛ البقره ،)154 :روایات معصومین (ع) نیز ،ثابت میکند ،که انسان ترکیبی
از جسم و روح است و همچنین ،روح در عین متایز با جسم ،پارهای از ویژگیهای جسم را؛ مانند قابلیت تغییر،
وح ُمتَ َح ِّر ٌك كَال ِّری ِح َو إِنَّ َا ُس ِّم َی ُروحاً
تکامل و تحرک را داراست .چنانکه از امام باقر (ع) نقل شده است« :إِ َن ال ُّر َ
وح ُم َجانِ ٌس لِل ِّری ِح» (ابن بابویه1398 ،ق،
ِلَنَّ ُه اشْ تُ َّق ْاس ُم ُه ِم َن ال ِّری ِح َو إِنَّ َا أَ ْخ َر َج ُه َع َل لَف ِْظ ال ُّرو ِح ِلَ َّن ال ُّر َ
ص)171؛ روح همچون ریح و باد متحرک است و علت نامیده شدن روح ،این است ،که واژه روح از ریح مشتق
شده است و دلیل این اشتقاق آن است که همجنس ریح و باد است.
در روایت دیگری از امام صادق (ع) ،رابطه روح و بدن ،به گوهری مانند شده است ،که در صندوقی قرار
الص ْن ُد ُ
وق َو لَ ْم
داردَ « :مث َُل ُرو ِح الْ ُم ْؤ ِمنِ َو بَ َدنِ ِه كَ َج ْو َه َر ٍة ِفی ُص ْن ُدوقٍ إِذَا أُ ْخ ِر َج ِت الْ َج ْو َه َر ُة ِم ْن ُه اطُّر َِح [طُر َِح] ُّ
وح َل تُ َاز ُِج الْ َب َد َن َو َل ت ُ َواكِلُ ُهَ ،و إِنَّ َا ِه َی كِل ٌَل لِلْ َب َدنِ ُم ِحیطَ ٌة ِب ِه» (مجلسی ،1403 ،ج،58
یُ ْع َبأْ ِب ِهَ ،و ق ََال« :إِ َّن ال ُّر َ
ص)40-41؛ روح مومن و بدنش ،همچون گوهری در صندوق است ،که وقتی از آن خارج میشود ،صندوق را
رها کرده و به آن اعتنا منیکند .روحها ،با بدن منیآمیزند و به آن تکیه منیکنند؛ بلکه آنها (برای بدن پوششی
هستند) ،بدن را خسته و فرسوده میکنند و بر بدن احاطه دارند.
برایناساس ،انسان موجودی مادیمعنوی است و با همهی وجوه مشرتكی كه با جاندارهای دیگر دارد،
تفاوتهای اصیل و عمیقی با آنها دارد .هریك از این تفاوتها ،به او ،بُعدی جداگانه میبخشد و رشتهای
جداگانه ،در بافت هستی او به شامر میرود .این تفاوتها در سه بخش است .1 :بخش ادراك و كشف خود
ِ
كیفیت قرار گرفنت ،تحت تأثیر جاذبهها و
و جهان؛  .2بخش جاذبههایی كه بر انسان احاطه دارند؛  .3بخش
انتخاب آنها (مطهری ،1378 ،ج ،2ص .)275ازاینرو ،بر اساس آفرینش الهی و به واسطهی وجود نیروها و
استعدادهای گوناگون ،انسان نسبت به دیگر آفریده ها كرامت ذاتی یافته (االرساء )70 :و روح ،با وجود
مغایرت با بدن ،در این دنیا بهنحوی با آن متحد شده است (طباطبایی ،1388 ،ص.)30
انسان ،عالوه بر طبیعت ثانوی ،که برآمده از فرهنگ است ،طبیعت اولی نیز دارد ،که در منت خلقت ،در
وجود او نهاده شده است و هویت تکوینی و انسانیاش را میسازد .در قرآن ،از این طبیعت اولی ،به فطرت
تعبیر شده (رک :الروم )۳۰ :و ترصیح کرده است ،که دین ،جزء نهاد و رسشت انسان است (مطهری،۱۳۸۹ ،
ص .)27درواقع ،انسان ،ارکان و پایه-های اصلی رسشت خود را از آفرینش دارد ،نه اجتامع (مطهری۱۳۸۷ ،الف،
ص )۱۰۰و جامعه و فرهنگ ،انسان را ،تنها از نظر استعدادهای ذاتی یا پرورش میدهد یا مسخ می-کند
(هامن) .انسان ،همچون ماده خامی نیست ،که تنها خاصیتش ،پذیرندگی از بیرون باشد؛ بلکه مانند یک نهال
است ،که استعداد ویژهای برای برگ و بار خاصی ،در او نهفته و بالقوه است (مطهری۱۳۸۷ ،ب ،ص )۳۵و در
بعد تربیتی ،در کنار یادگیری ،با تکیه بر این گوهر وجودی ،میتواند سبکی از زندگی را برگزیند ،که مورد رضای
الهی باشد؛ زیرا توجه به این بعد از ساحت وجودی انسان (روحانی و جسامنی بودن) ،نگرش و جهان بینی
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انسان را ،نسبت به زندگی دنیا و حیات پس از مرگ ،تغییر میدهد .بهگونهای که انسانِ معتقد به این موضوع،
برای پرورش جسم و روح بهطور همزمان ،تالش میکند .همچنین همه زندگی را ،در این دنیا خالصه نکرده و
سبکی از تربیت را برمیگزیند ،که عالوه بر تامین نیازهای جسمی ،نیازهای روحی او را نیز برطرف کند.

 -2-2اجتامعی بودن انسان

برخالف نظر برخی از فیلسوفان و جامعه شناسان غربی؛ از جمله توماس آکوینی ،کانت و تئودر آدرنو ،که
انسان را موجودی منفرد میدانند (دیرکس ،1384 ،ص ،)38اعتقاد به اجتامعی بودن انسان ،از مواردی است،
که در اسالم به آن ترصیح شده است .چنانکه خداوند میفرمایدَ « :و صا ِب ُروا َو را ِبطُوا َو اتَّقُوا اللَّ َه لَ َعلَّ ُك ْم
تُ ْفلِ ُحونَ» (آل عمران .)200 :عالمه طباطبایی ،ذیل آیه نوشته است« :این آیه و آیات بسیار دیگر هست ،كه
اجتامعى بودن همه شؤون اسالم را مىرساند و صفت اجتامعى بودن ،در متامى آنچهكه ممكن است به صفت
اجتامع ،صورت بگیرد (چه در نوامیس و چه احكام) ،متناسب با آن مورد رعایت شده است» (طباطبایی،1417 ،
ج ،4ص )92و براى هر وجدان آگاه ،اجتامعى بودن اسالم در متامى قوانین عمىل؛ یعنى دستورات عبادى و
معامىل و سیاىس و اخالقى و معارف اصوىل ،كم و بیش روشن است( .هامن)
انسان ،در میان متامى جانداران ،موجودى است ،كه باید اجتامعى زندگى كند و اجتامعی بودن انسان ،به
کنکاش و بررسی چندانی نیاز ندارد؛ زیرا فطرت متامى افراد انسان چنین است؛ یعنى فطرت متام انسانها ،این
معنا را درك مىكند و تاریخ و همچنین آثار باستانی ،که از قرون و اعصار گذشته ،باقی ماندهاند ،چنین نشان
میدهند ،که انسان ،همیشه در اجتامع و بهطور گروهی زند گی کرده است (طباطبایی ،1417 ،ج ،4ص.)92
اس إِنَّا
قرآن كریم هم با بهرتین بیان در بسیاری از آیات ،از این حقیقت خرب داده است .میفرماید« :یا أَیُّ َها ال َّن ُ
َخلَقْناكُ ْم ِم ْن َذكَ ٍر َو أُنْثىَ ،و َج َعلْناكُ ْم شُ ُعوباً َو قَبائِ َل لِتَعا َرفُوا( »...الحجرات .)13 :واژه شعوب ،جمع شعب ،هم
به جاى كلمه اجتامع استعامل مىشود؛ بهطور مثال ،مىگویى «شعبت»؛ یعنى من جمع شدم و هم به جاى
كلمه «تفرقه» استعامل مىشود؛ مثل اینكه مىگویى «شعبت»؛ یعنى من جدا شدم؛ اما در این آیه ،به معنای
اجتامع و گروههاى بزرگ انسان است (راغب اصفهانی ،1412 ،ص )455و قبائل ،گروههایی که جمعیتشان کمرت
از شعوب است (طربسی ،1372 ،ج ،9ص)206؛ از این رو ،خداوند میفرماید :اى مردم! ما شام را ،از مرد و زىن
آفریدیم و شام را ،به شکل اجتامع (ملّت ملّت و قبیله قبیله) گردانیدیم؛ تا از یكدیگر شناختی متقابل ،کسب
كنید.
اینکه در آیات دیگر از به خدمت گرفنت یکدیگر افراد انسان سخن می گوید ،خود برهانی بر اجتامعی
بودن انسان است .چنانکه میفرماید« :نَ ْح ُن ق ََس ْمنا بَ ْی َن ُه ْم َم ِعیشَ تَ ُه ْم ِفی الْ َحیا ِة ال ُّدنْیاَ ،و َرفَ ْعنا بَ ْعضَ ُه ْم فَ ْو َق
بَ ْع ٍض َد َر ٍ
جات ،لِ َیتَّ ِخ َذ بَ ْعضُ ُه ْم بَ ْعضاً ُس ْخ ِریّاً» (الزخرف)32 :
كرثت حوائج انسان در زندگى دنیا ،آن اندازه زیاد است ،كه انسانها در زندگى فردى خود ،همهی آنها را،
منىتوانند برآورده کنند و مجبورند كه بهطور اجتامعى زندگى كنند؛ از-اینرو است كه اوالً بعىض ،بعىض دیگر
را به خدمت خود مىگیرند و از آنان استفاده مىکنند و ثانیاَ اساس زندگى را بر تعاون و معاضدت یكدیگر،
قرار مىدهند (طباطبایی ،1417 ،ج ،18ص.)100
ذیل این آیه از امام حسن عسکری (ع) نقل شده است ،که فرمود« :به پدرم علیبن-محمد (علیه السالم)،
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عرض کردم :آیا رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلّم) با مخالفین ،بحث آزاد داشت و با آنان به مناظره
میپرداخت؟ فرمود :آری ...هنگامی که مخالفین گفتند :چرا قرآن بر یکی از رسان دو قبیلهی بزرگ آن روز،
نازل نگردید؟ خداوند متعال به پیامربش فرمود :ای محمد (ص) ! آیا ایشان رحمت خدا را تقسیم میکنند؟ ما
معیشت آنان را در زندگی دنیا ،بینشان قسمت کردیم .درنتیجه ،برخی را ،نیازمند برخی دیگر قرار دادیم؛ این
را به مال آن دیگری و آن دیگری را به کاالی این و خدمات او ،بهطوریکه برترین پادشاهان و ثرومتندترین
ثرومتندان ،نیازمند فقیرترین فقرا میباشند ...سپس ،امام (ع) جنبههای مختلف نیازمندی را یادآور شدند؛
نیازمندی فقیر به مال ،نیازمندی ثرومتند به علم و دانش فقیر و مدیریت و تدبیر او ،نیازمندی دیگری به
خدمات یا کارهایی که در توان او نیست و( »...بحرانی ،1416 ،ج ،4ص.)857
در حوزه تربیت اسالمی ،کامل نوعیِ انسان متام منیشود و آدمی در زندگیاش ،آن سعادتی را که همواره
در پی آن است و هدفی بزرگرت از آن ندارد ،در منییابد؛ مگر با اجتامع افرادی ،که در کارهای حیاتی با یکدیگر
همکاری میکنند؛ کارهایی که کرثت و تنوع آن ،بهحدی است ،که از عهده انسانی برمنىآید ،كه همه آنها را
انجام دهد [و به سعادت برسد] (طباطبایی ،1417 ،ج ،11ص.)210-211
امر دیگری که در زندگی اجتامعی انسان مؤثر تأثیر دارد ،پی بردن به فواید همکاری و تعاون است.
بخشهای مختلف یک جامعه ،چنان بههم پیوستهاند و با همکاری و همیاری یکدیگر ،در تأمین نیازهای
اجتامعی نقش خود را ایفا میکنند ،که اختالل ،فساد و زوال هر-یک میتواند ،در دیگر بخشها مؤثر افتد و
موجب ظهور آشفتگی ،رکود و یا نابودی آنها شود .تأمین نیازها به صورت متبادل ،که در بین قرشهای مختلف
جامعه و ارگانهای گوناگون آن وجود دارد ،نوعی انسجام و وحدت را ،در هر جامعه به ارمغان میآورد.
هامنگونهکه در روایات نیز آمده است ،میتوان جامعه انسانی را ،به یک ارگانیسم تشبیه کرد؛ که هر عضوی
در سایه دیگر اعضا ،میتواند به صالح و تأمین نیازمندیهایش ،بهطور کامل دست یابد .امام علی (ع) در
عض و ال ِغنی ل َب ِ
عهدنامهی مالک اشرت میفرماید« :و اعلَم ا َ َّن ال َرعی َه ط َبقاتُ ال یَصل َُح ب َعضُ ها اال ب َب ٍ
عضها َعن
بَ ٍ
عض» (سید رضی ،1414 ،ص ،431نامه )53؛ بدان (ای مالک!) ،که مردم طبقات مختلفی هستند ،که برخی
جز با برخی دیگر ،به صالح دست نیابند و هیچ گروه و جمعی را ،از گروههای دیگر بینیازی نیست.
در سبک تربیت اجتامعی ،رشد و کامل انسان؛ چه از لحاظ روحی و روانی و چه از لحاظ نیازهای مادی،
به مناسبات اجتامعی او ارتباط دارد؛ زیرا اهتامم افراد نسبت به اداره و مدیریت امور و واکنش مسئوالنه
نسبت به پدیدههای پیرامون خویش ،رشد اخالقی و انسانی را در بر خواهد داشت و موجب افزایش رفاه
اجتامعی و تسکین روانی افراد جامعه خواهد بود.

 -3-2مختار بودن انسان

انسان ،به حكم آنكه دارای جوهر روحانی مستقل است و ارادهاش از درون ذات روحانیاش رسچشمه
میگیرد ،مختار و آزاد است (مطهری ،بیتا ،ص218ـ .)72از دیدگاه انسانشناسی اسالمی ،انسان میتواند با
انتخاب ابزار و بهكارگیری آنها ،جامعه و تاریخ را مطابق با اراده خویش بسازد؛ نه آنكه محصول آنها باشد .او
در انتخاب اهداف و راه و روش زندگی خویش ،آزاد است و اگر چنین نبود ،موضوع مسئولیت انسان ،منتفی
میشد؛ چون اساساً آزادی و اختیار انسان از یكسو و مسئولیت وی از سوی دیگر ،الزم و ملزوم یکدیگرند
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(موسوی ،1373 ،ص .)115-138ذكر این نكته نیز الزم است ،كه آزادی مورد نظر اسالم ،فقط در چارچوب
قوانین الهی معنا مییابد و با آزادی؛ به معنای آنچه امروزه در لیربالیسم غرب مفهوم میشود ،متفاوت است
(مزیدی و شیخاالسالمی ،1388 ،ص .)30هامنطورکه پیشرت اشاره شد ،انسان عالوه بر طبیعت ثانویاش ،که
برآمده از فرهنگ است ،طبیعت اولی نیز دارد ،که فطریات نامیده میشود .این امور بالقوه و اولیه ،در بسرت
زندگی اجتامعی ،امکان فعلیت مییابند و شخصیت و هویت اختیاری انسان را ،شکل می-دهند (مطهری،
۱۳۸۷الف ،ص .)۱۰۱خداوند در قرآن کریم ،در آیاتی بر اختیار انسان ترصیح دارد و میفرماید« :قُلِ الْ َح ُّق ِمن
َّربِّ ُک ْم فَ َمن شَ اء فَلْ ُی ْؤ ِمن َو َمن شَ اء فَلْ َی ْک ُف ْر» (کهف)29 :؛ بگو این حق است از سوی پروردگارتان ،هر کس
میخواهد ،ایامن بیاورد و هر کس میخواهد ،کافر شود.
آنچه مالک ارزش افعال انسانی است ،اختیار است ،انسان نیرویی دارد ،که با آن میتواند از حالت انفعالی
خارج شود و پا فراتر نهد و حاکم بر غرایز و جاذبههای مختلف شود و خواستهای را ،فدای خواسته دیگر کند
و اینجاست که کار آدمی ،با همین ترجی ِح یکی بر دیگری ،ارزش مییابد .چنین ارزشی ،تنها در مورد موجودی
صدق میکند ،که دارای گرایشهای متضا ّد باشد؛ یعنی گرایشهایی که تنها در مقام عمل و ارضا قابل جمع
نیستند و با هم تزاحم مییابند؛ ولی هر یک ذاتاً دافع دیگری نیست؛ بدین معنا که انگیزههایی در انسان به
وجود میآید که ارضای همه آنها در یک آن و یکجا امکان ندارد و باید یکی را انتخاب کند؛ منیتوان هم
خدا را راضی کرد و هم شیطان و دل را (مصباح یزدی ،1392 ،ص.)106
انسان موجودی مختار و انتخابگر است؛ یعنی در پرتو قوه عقل ،پس از بررسی جوانب مختلف فعل،
السب َِیل إِ َّما شَ اكِ ًرا َوإِ َّما كَفُو ًرا» (انسان)3 :؛ ما
انجام یا ترک آن را برمیگزیند .قرآن کریم میفرماید« :إِنَّا َه َدیْ َنا ُه َّ
راه را ،به او نشان داده ایم؛ او یا سپاسگزار است و یا ناسپاس و رسکش.
از دیدگاه اسالم ،زمانی كنش انسان در هر حیطهای ،ارزشمند است ،كه جهتگیری الهی داشته باشد
(مطهری ،1378 ،ج ،2ص .)23چنانکه خداوند میفرمایدَ « :م ْن َءا َم َن بِاللَّ ِه َو الْ َی ْو ِم االَْ ِخ ِر َو َع ِم َل َصالِ ًحا فَلَ ُه ْم
أَ ْج ُر ُه ْم ِعن َد َربِّ ِه ْم َو َل َخ ْو ٌف َعلَی ِ ْه ْم َو لَ ُه ْم ی َْح َزنُونَ» (البقره)62 :؛ كسانی ،كه به خدا و روز جزا ایامن داشته
باشند و عمل صالح انجام دهند ،پس برایشان اجری است و ترس و حزنی ندارند.
در سبک تربیتی اسالم ،انسان موجودی هدفمند است كه با اراده و اختیار خود ،می تواند به آن هدف؛
یعنی سعادت دست یابد ،یا این كه از آن هدف ،دور شود و به بدبختی و شقاوت برسد (طباطبایی،1417 ،
ج ،3ص .)16-17برایناساس ،انسان مختار ،كنشگری اجتامعی است ،كه برای رسیدن به آرمانهای مادی و
معنوی خود ،تالشی حكیامنه دارد .این انسان ،هم در دنیا زندگی میکند و به توسعه و آبادانی آن میپردازد
و هم جهتگیری الهی دارد و به تكامل معنوی خود نیز ،میپردازد و برای تنظیم شیوه زندگی و رسیدن به
حیات پاک ،برنامهریزی میکند (مطهری ،1378 ،ج ،2ص.)37

 -4-2برخورداری شخصیت انسان از نشئه الهی

از نگاه انسانشناسی اسالمی ،انسان موجودی نیمه ملکوتی و نیمه مادی (الحج ،)28-29 :دارای فطرتی
خداآشنا (الروم ،)30 :امانتدار خدا و مسئول خویشنت و جهان (الحزاب ،)72 :مسلط بر طبیعت ،زمین و آسامن
(النحلُ ،)12 :مل َهم به خیر و رش (الشمس )8 :است و وجودش از ضعف و ناتوانی آغاز می شود (النساء)28 :
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و به سوی قوت و کامل سیر میکند و باال میرود (الحج5 :؛ غافر)67 :؛ اما جز در بارگاه الهی و جز با یاد او
آرام منی-گیرد (الرعد .)28 :ظرفیت علمی و عملیاش نامحدود و از رشافت و کرامت ذاتی ،برخوردار است
(اإلرساء ،)70 :گهگاه ،انگیزههایش هیچگونه رنگ مادی و طبیعی ندارد .به او ،حق بهره-گیری مرشوع از
نعمتهای خدا داده شده است؛ ولی در برابر خدای خویش ،مسئول می-باشد (مطهری ،1388 ،ص.)18-21
البته کرامت انسان ،که به ویژگیها و خصوصیات ذات آدمی مربوط است ،جلوههای گوناگونی دارد .آنچه
موجب کرامت انسانی میشود ،زیورهای ملکوتی و روحانی است و هرچه از حوزهی روح آدمی بیرون است،
مایهی زیبایی انسان منی شود؛ بلکه اگر آن امر ،زمینی است ،مایهی آزمون جامعه برشی است (الکهف)7:؛ ولی
اگر کاملی در جان انسان جا بگیرد ،موجب زیبایی ملکوتی برش میشود (الحجرات .)7 :بنابراین ،در فرهنگ
قرآن کریم ،تنها ایامن به خداوند ،وحی ،نبوت ،معاد و سایر دستورهای دینی ،پایهی زیور و مایهی زینت و
درنتیجه ،سبب کرامت انسان است (جوادی آملی ،1386 ،ص.)216 -217
ماهیت انسانی ،هامن هسته باطنی انسان است ،که فطرت نامیده میشود و نقش اصلی و محوری را ،در
تنظیم حیات انسانی و به کارگیری قوای عقالنی و تجربی و استمداد از کالم وحیانی ،ایفا میکند .چنانکه ،قرآن
کریم بر ماهیت فطری انسان تاکید کرده است و با الفاظ دیگری نظیر «حنیف» و «صبغه الهی» نیز ،هویت
الهی و فطری انسان را معرفی می-کند (اخرتشهر ،1386 ،ص .)105خداوند در این باره ،در سورهی روم
اس َعلَی ْهَا» (الروم)30 :؛ پس ،روى خود را ،با
میفرماید« :فَأَ ِق ْم َو ْج َه َك لِل ِّدینِ َح ِنیفًا ِفطْ َرتَ اللَّ ِه الَّتىِ فَطَ َر ال َّن َ
حق ،به سوى این دین كن ،با هامن رسشتى كه خدا مردم را ،بر آن رسشته است .عالمه طباطبایی
گرایش متام به ّ
ذیل این آیه مینویسد :دین ،چیزى به غیر از سنت حیات و راه و روىش ،كه بر انسان واجب است آن را در
پیش گیرد؛ تا سعادمتند شود ،نیست .پس ،هیچ انساىن هیچ هدف و غایتى ندارد؛ مگر سعادت ،همچنانكه
متامى مخلوقات ،به سوى سعادت خود و آن هدىف كه ایدهآل آنهاست ،هدایت فطرى شدهاند ،و طورى خلق
گشتهاند ،كه با آن غایت و هدف مناسب است (ر .ک :طه50 :؛ اعىل .)2-3 :بنابراین ،انسان نیز مانند سایر
مخلوقات ،آفریدهشده بر فطرىت است ،كه او را ،به سوى تكمیل نواقص و رفع حوائجش هدایت کرده و به
آنچهكه براى او سودمند است و به آنچهكه برایش رضر دارد ،ملهم كرده است (ر .ک :الشمس )7-8 :و او در
این حال ،به جهاز بدىن نیز ،مجهز است ،كه با آن ،اعامل مورد حاجت خود را ،انجام دهد (عبس)20 :؛ یعنى
پس از آن نیز ،وسیله و راه زندگى را برایش فراهم كرد .پس ،انسان داراى فطرىت مختص به خود است ،كه او
را ،به سنت خاص زندگى و راه معینى ،كه منتهى به هدف و غایتى خاص مىشود ،هدایت مىكند؛ راهى كه
جز آن راه را ،منىتواند پیشگیرد (طباطبایی ،1417 ،ج ،16ص .)178پیامرب اکرم (ص) می-فرماید« :ك ُُّل َم ْولُو ٍد یُولَ ُد
ل الْ ِفطْ َرة» (کلینی ،1407 ،ج ،2ص13؛ مسعودى ،1426 ،ص)18؛ هر مولودی بر فطرت پاک (توحید و
َع َ 
یگانهپرستی) بهدنیا میآید.
ْت ِفی ِه ِمن
از طرفی ،جوهر وجودی انسان« ،روح» دمیده شده از جانب خدا در کالبد انسانی است« :نَ َفخ ُ
ُّر ِ
وحى» (الحجر )29 :و انسان کامل ،مظهر صفات و أسامء إلهى است .چنان-که عرفای اسالمی نیز ،انسان را
در ذیل انسان کامل دیده و معتقدند« :انسان» ،کامل ترین جلوهگاه حق ،بهطور عام و «انسان کامل» ،بهطور
خاص است .انسان کامل ،واالترین انسان یا عارفی است ،که وحدت خویش را ،با خدا تحقق بخشیده است
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(حلبی ،1374 ،ص.)94
از اینرو ،جوادی آملی ،در نقد سخن کسانی که انسان را حیوان ناطق میدانند ،مینویسد« :بسیاری از
اندیشوران ،انسان را ،در مقام تعریف" ،حیوان ناطق" شناختهاند؛ اما تعریف انسان در فرهنگ قرآن ،بیانی
متفاوت دارد .دیگران ،انسان را؛ یا زندهای شناختهاند ،كه سخن میگوید؛ یا موجود جانداری ،كه كلیات را ادراك
میكند؛ ولی قرآن ،انسان را "حی متأله" میشناسد و میشناساند؛ نه حیوان ناطق .در نگاه وحی ،انسان آن
موجود زندهای است ،كه متألهانه بهرس میبرد و حیات و زندگی او ،در تألّهاش خالصه میشود و تألّه؛ یعنی
اینكه انسان در عقاید ،اخالق ،فقه ،حقوق و سایر شئون خود ،مو ّحدانه بیندیشد و موحدانه عمل كند .پس
شخص غیر متأله ،زنده نیست و از حقیقت حیات انسانی ،بهره ندارد» (جوادی آملی ،1392 ،ص .)37با توجه
به تفسیری ،که از ماهیت و هویت انسان در آموزه های اسالمی ذکر شده است ،میتوان ،به «الهی بودن» و
«فطرتمحور بودن» انسان اعتقاد داشت.
«روح» و «فطرت» ،پیوند ذاتی انسان را ،با خدا برقرار میکنند و «قلب» ،با حرکت از مبداء «روح» و
«فطرت» ،که منشا یقین است ،عملِ پژوهش ،اندیشه ،فکر ،ترصف در محیط و خالقیت را ،مطیع اراده الهی
انجام میدهد (فالطوری ،1380-1381 ،ص .)108البته باید توجه داشت ،که تکریم حقیقی اسالم نسبت به
انسان ،به دلیل ایامن و تقوا است .امام باقر (ع) میفرماید« :ا ّن الله الیکرم روح الکافر و لکن یکرم ارواح
املؤمنین» (عروىس حویزى ،1415 ،ج ،3ص)187؛ خدا روح کافر را تکریم نکرده است ،لیکن روح مؤمن را
همواره گرامی میدارد.
از اینرو ،انسان کامل و توسعه یافته ،هامن انسانی است ،که بر محور انسانیت و اصول فطرت ،تکامل
مییابد و با یاری جسنت از سه منبع عقل ،وحی و تجربه ،راه تعمیق و گسرتش اصول انسانی را ،در عرصه
تربیت و حیات اجتامعی خود باز میکند.

 -5-2برخورداری انسان از نیروی عقل و بازدارندگی درونی

از ویژگیهای خاص انسان ،برخورداری از عقل ارادی است؛ زیرا عقل ،از مهمترین ساحات وجودی انسان
ِ
انسانیت انسان ،به عقل اوست .رسول خدا (ص) میفرماید« :أَ ْصلَ ُه َع ْقلُه» (کلینی،
است؛ تا آنجاکه میتوان گفت،
ِ
ِ
ِ
«الن َْسا ُن ِب َع ْقله» (متیمی آمدی ،1366 ،ص .)49همچنین،
 ،1407ج ،8ص .)181در روایت دیگری ،آمده استْ :
در روایتی ،عقل را ،بهرتین موهبت خدادادی به انسان معرفی میکند و میفرمایدَ « :ما ق ََس َم اللَّ ُه لِلْ ِع َبا ِد شَ ْیئاً
أَفْضَ َل ِم َن الْ َع ْقل» (برقی ،1371 ،ج ،1ص .)193برایناساس ،میتوان گفت ،هویت اصلی انسان ،که او را از
جامدات ،گیاهان و حیوانات جدا می سازد ،برخورداری از عقل است؛ نه دارا بودن روح؛ زیرا روح ،در گیاهان
و حیوانات نیز وجود دارد .به علت آنکه فرشتگان نیز ،از عقل بهره مندند ،باید گفت هرچند بهرهمندی از عقل،
وجه مشرتک انسان و فرشته است؛ اما انسان غیر از عقل ،دارای میل و شهوت نیز هست ،درحالیکه فرشتگان،
میل و شهوت ندارند .چنان که در روایات به این مسأله اشاره شده است (ابن بابویه ،1385 ،ص .)4ب رای ناساس،
تفاوت انسان با حیوان ،در عقل و تفاوت او با فرشته ،در شهوت است؛ اما آنچه انسان را ،از هر دوی آنها،
متامیز میکند ،برخورداری از نیروی دیگری ،به نام اراده و اختیار است ،که می-تواند ،آزادانه مسیر خویش را
انتخاب کند و در مسیر عقل یا شهوت ،قرار گیرد .بنابراین ،آنچه موجب ارزش انسان میشود و میتواند ،او را
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در مقامی برتر از فرشته بنشاند ،عقل ارادی است .ازاینرو ،امام علی (ع) ،در اهمیت عقل میفرمایدِ « :قی َم ُة
ك ُِّل ا ْمرِئٍ َع ْقلُه»  (متیمی آمدی ،1366 ،ص)50؛ ارزش هر انسانی ،به عقل اوست.
تربیت عقالنی انسان ،در سبک تربیتی اسالم ،جایگاه ویژهای دارد؛ زیرا برتری و مالک امتیاز انسان از سایر
حیوانات ،به قوه تفکر و نیروی خرد اوست .بدین جهت ،در بسیاری از آیات قرآن کریم ،برش به تفکر و اندیشه
ورزی دعوت شده است (البقره266 ،242 ،219 ،73 :؛ آل عمران118 :؛ االنعام151 :؛ القصص 60 :و )...و در
بسیاری از آیات ،خداوند انسانها را ،به علت تعقل نکردن مؤاخذه کرده و با عباراتی چون« :أَ فَال ت َ ْع ِقلُون»،
«أَ فَال تَتَ َف َّک ُرون» و «أَ فَال یَتَ َدبَّ ُرو َن الْ ُق ْرآن» ،خطاب قرار داده است و در آیات دیگر ،انسان را به تفکر و تعقل
در مباحث مختلف ،دعوت میکند (البقره76 ،44 :؛ آل عمران65 :؛ االنعام32 :؛ االعراف169 :؛ یونس16 :؛
النساء82 :؛ محمد)24 :؛ تا آنجاکه ،پرورش فکر و تفکر در مظاهر خلقت را ،از ویژگیهای خردمندان دانسته
است (آل عمران .)190/بر اساس چنین دیدگاهی است ،که قرآن ،انسانها را از پیرویهای نسنجیده و
کورکورانه از گذشتگان منع میکند (البقره170 :؛ املائده 77 :املائده104 :؛ االنبیاء54 :و53؛ الشعراء74 :؛
الزخرف.)23 :
عقل و دین در اسالم ،دارای حقیقت واحدی هستند و بر طبق برخی از روایات ،هرجاکه عقل باشد ،دین
نیز ،هامن جا وجود دارد (ر .ک :کلینی ،1407 ،ج ،1ص )10و بین ایامن و کفر ،جز کمی عقل ،فاصلهای نیست
(هامن ،ص .)28به کارگیری فکر و عقل ،تنها درصورتی در مسیر واقعی و صحیح خود قرار میگیرد ،که در
راستای بندگی و عبودیت خداوند باشد .چنانکه ،از امام صادق (ع) پرسیدندَ « :ما الْ َعق ُْل»؛ عقل چیست؟
فرمودندَ « :ما ُع ِب َد ِب ِه ال َّر ْح َم ُن َو اكْتُ ِس َب ِب ِه الْ ِج َنان»؛ چیزی است ،که بهوسیلهی آن ،خدا پرستش شود و بهشت
بهدست آید (هامن ،ص.)11
قرآن ،پرورش عقل و اندیشه را ،یکی از عوامل و عنارص سازنده انسان یا بالهای تکامل وی میداند؛ یعنی
انسان به وسیلهی رشد صحیح عقل و اندیشه خود و بهرهبرداری از آن در جهت هدف آفرینش ،میتواند ،از
حیات طیبه برخوردار شود .چون در نهاد انسان ،بذر متایالت گوناگون افشانده شده است ،که هریک در فراهم
آوردنِ سعادت ،ترقی و پیرشفت او نقش مهمی دارد .برش ،از راه هدایت طبیعی ،منیتواند راه خوشبختی را،
بشناسد و در طریق سعادت ،گام بردارد .حیوان ،راه کامل خود را ،با هدایت تکوینی میپیامید و غریزه ،نقطه
اتکای او برای رسیدن به کامل درخو ِر خویش است؛ اما غریزه قادر نیست ،نقش رهربی انسان را ،همچون
حیوانات بر عهده بگیرد و از انحطاط و سقوطش ،جلوگیری کند؛ بلکه عقل و خرد ،نخستین راهنامی انسان
است ،که او را از صنف حیوانات ،جدا کرده است و راه زندگی را ،پیش پای او میگشاید و از راه تفکر و تعقل،
میتواند ،راه سعادت را تشخیص دهد (موسوی الری ،1386 ،ص .)65درنتیجه ،میتوان گفت ،شاخص اصیل
تربیت اسالمی« ،مرجعیت عقل» است و در این ساختار ،کیفیت حیات برشی به حاکمیت عقل در مقابل
احساس وابسته است.

 -6-2مسئول بودن انسان

انسان ،به حکم اینکه از نور عقل و موهبت اختیار برخوردار است ،موجودی مسئول است .در انسانشناسی
اسالمی ،هر فردی ،تکالیفی بر دوش خود دارد و به تعبیر دیگر ،مسئولیتی بر عهدهی اوست .از آنجاکه انسان،
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در ارتباط با سطوح مختلف از جمله در برابر خدا ،در برابر گوهر انسانی خویش ،در برابر انسانهای دیگر و
در برابر جهان مسئول است ،نوع مسئولیتش نیز متفاوت است.
ِ
خداوند ،انسان را مسئول رسنوشت خود مى داند و در این باره مى فرمایدَ « :و َل تَق ُْف َما لَیْ َس ل ََك ِب ِه علْ ٌم
كل ُّ أُ ْول ََئك كاَ َن َع ْن ُه َم ُْسوالً» (ارساء )36/هرگز از چیزىكه نسبت به آن علم ندارى،
ص َو الْ ُف َؤا َد ُ 
إِ َّن َّ
الس ْم َع َو الْبَ َ َ
پیروى مكن؛ كه گوش و قلب و چشم ،همگى مورد بازخواستاند .در جاى دیگری مىفرمایدَ « :و لَتُ َْسلُ َّن َع َّم
كُنتُ ْم تَ ْع َملُون» (نحل)93/؛ مسلّامً در برابر آنچه میكنید ،مسئول هستید و مورد سؤال قرار مىگیرید.
آنچه كار را ،تع ُّین میبخشد و به انجام مىرساند ،اراده انسان است .از اینرو ،هر اندازه كه انسان اراده و
اختیار دارد ،به هامن میزان نیز ،مسئول است .به عبارت دیگر ،تكلیف و مسئولیت هر انسان ،به قدر وسع
اوست (بقره )286 :و هر كس مسئول خود و اعامل خود است و باید ،خود را آماده سازد (هامن :ص.)139
خداوند ،برای به کامل رساندن انسان ،مجموعهای از تکالیف و وظایفی را بر عهدهی او گذاشته است؛ تا
با انجام آنها ،به سعادت برسد و مشخص است ،که در قبال این تکالیف ،مسئولیت دارد و روز محرش مورد
سوال قرار خواهد گرفت؛ چنانکه میفرماید« :ث ُ َّم لَتُ َْسلُ َّن یَ ْو َم ٍئذ َعنِ ال َّن ِعیمِ » (التکاثر.)8 :
بنابراین ،اگر انسان ،در برابر نعمتهایی که خداوند برای هدایتش به او ارزانی داشته است ،احساس
مسئول ّیت نکند ،حیاتی پوچ و بیهدف خواهد داشت و هرگز ،به مقام واالی انسان ّیت و هدف اصلی خود؛
یعنی سعادت ،منیرسد (طالقانی ،1362 ،ج ،4ص.)244
در سبک تربیتی اسالم ،انسان نه تنها در برابر خود؛ بلکه در برابر خدا ،خانواده ،جامعه و طبیعت نیز
مسئول است .امام س ّجاد (ع) میفرماید« :ا ْعلَ ْم أَ َّن لِلَّ ِه َع َّز َو َج َّل َعلَیْ َك ُحقُوقاً ُم ِحیطَ ًة ب َِك ِفی ك ُِّل َح َركَ ٍة ت َ َح َّركْتَ َها
َصف َْت ِفی َها فَأَك َ ُْب ُحقُوقِ اللَّ ِه تَبَا َر َك َو
أَ ْو َس ِك َن ٍة َس َك ْنتَ َها أَ ْو َحا ٍل ُحلْتَ َها أَ ْو َم ْن ِزلَ ٍة نَ َزلْتَ َها أَ ْو َجا ِر َح ٍة قَلَبْتَ َها أَ ْو آلَ ٍة ت َ َّ
ب َعلَ ْی َك لِ َنف ِْس ِه ِم ْن َح ِّق ِه ال َِّذی ُه َو أَ ْص ُل الْ ُحقُوقِ » (ابن بابویه ،1362 ،ج ،2ص)565؛ بدان،
ك َما أَ ْو َج َ
ال َعلَ ْی َ
تَ َع َ
وجل را ،بر تو حقوقی است ،که در هر جنبشی ،که از تو رس میزند و هر آرامشی را که داشته
که خدای ع ّز ّ
باشی و یا در هر حالی که باشی؛ یا در هر منزلی که فرود آیی؛ یا در هر عضوی که بگردانی؛ یا در هر ابزاری
حق خدای تبارک و تعالی ،هامن است،
رصف کنی؛ آن حقوق ،اطراف تو را فرا گرفته است .بزرگرتین ّ
که در آن ت ّ
که برای خویش ،بر تو واجب کرده است؛ هامن حقّی که ریشه همه حقوق است .در بافت زبانی این حدیث،
نکتهی ظریفی نهفته است .میفرماید :حقوقی ،تو را دربر گرفته است ،که باید آنها را ادا کنی؛ یعنی حقوقی
که دیگران (خدا ،انسان-های دیگر ،طبیعت و موجودات) ،بر گردن تو دارند و تو ،باید از عهده آنها برآیی ،که
در رأس این حقوق ،حق خدای تعالی است.
از منظر اسالم ،مسئولیت فرد نسبت به جامعه ،دایرهی گسرتدهای از رفتارهای اجتامعی را شامل میشود،
که در قالب کمک به ضعیفان ،رعایت حقوق اجتامعی همنوعان ،مشارکت در امور فرهنگی و دینی؛ مانند
رشکت در مناز جامعت ،جمعه ،مشارکت در دفاع از کشور ،جهاد ،انفاق ،امربهمعروف و نهیازمنکر و ...است.
مشارکت در امور اجتامعی و احساس وظیفه و بیتفاوت نبودن در برابر مسائل اجتامعی ،آن اندازه اهمیت
دارد ،که پیامرب خدا (ص) ،کسی را که مسئولیتپذیری و اهتامم به حل مشکالت مسلامنان نداشته باشد ،از دایره
اسالم خارج کرده استَ « :م ْن أَ ْص َب َح لَ یَ ْهتَ ُّم ِبأُ ُمو ِر الْ ُم ْسلِ ِمی َن فَلَ ْی َس بِ ُ ْسلِمٍ » (کلینی ،1407 ،ج ،2ص163؛ حر
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عامىل ،1409 ،ج ،16ص)336؛ کسی که صبح کند و به امور مسلامنان اهتامم نورزد ،مسلامن نیست.
چگونگی رفتار با دیگران ،یکی از مسئولیتهای اجتامعی انسان است .در آموزههای اسالمی ،انسان حتّی
در مقابل زمین و حیوانات نیز ،مسئول است .ازاینرو ،امام علی (ع) بارها پیروان خود را ،به تقوی در برابر
مسئولیتهایی که بر دوش گرفتهاند ،سفارش میکند و می-فرماید« :اِتَّقُوا الل َه ِفی ِعِبا ِد ِه َو بِال ِد ِه فَاِنَّکُم
َعصو ُه» (سید رضی ،1414 ،ص ،242خطبه)162؛ از خدا،
َمسئُولُو َن َحتّی َعنِ البِقا ِع َو ال َبهائِمِ َو ا َِطیعوا الل َه َو ال ت ُ
نسبت به بندگان و شهرهایش ،پروا کنید؛ زیرا حتّی نسبت به زمینها و حیوانات ،دارای مسئول ّیت هستید و
خداوند را ،اطاعت کنید و از نافرمانیِ او بپرهیزید .ازاینرو ،هر یک از افراد در جامعهی اسالمی ،بر گردن
یکدیگر تکالیفی دارند ،که باید ادا شود .یکی از این تکالیف ،تربیت خانوادگی و اجتامعی است .چنانکه پیامرب
َستعا ُه ا َح ِف َظ ذلِکَ ا َم ضَ یَّ َع ُه َحتّی
خدا (ص) ،در امر تربیت خانوادگی فرمود« :اِن الل َه تَعالی سائِل کُل را ٍع َع َم ا َ
یُ ُ
سأل الر ُج ُل َعن ا َهلِ بَی ِت ِه» (سیوطی ،1401 ،ج ،1ص)267؛ پروردگار متعال ،از هرکس که مسئولیتی بر عهدهی
اوست ،سؤال میکند ،که آیا آن را پاس داشته؛ یا تباه ساخته است .حتی از مرد ،در مورد خانوادهاش ،پرسش
میشود.
همچنین ،آن حرضت ،در حدیثی دیگر میفرماید« :ال َّر ُج ُل َرا ٍع َع َل أَ ْهلِ بَ ْی ِت ِه َو ك ُُّل َرا ٍع َم ْسئُ ٌول َع ْن َر ِع َّی ِته»...
(ابن أبی جمهور ،1405 ،ج ،1ص)255؛ مرد ،مسئول خانوادهاش است و هر رسپرستی ،عهدهدار افراد تحت
رسپرستیاش می باشد.
انسان ،در باب مسئولیت اجتامعی و تبلیغ روش تربیت قرآنی در جامعه نیز ،مسئول است .چنانکه در
عاش قُ َراء القُرآنِ اِتَّقُوا الل َه َع َّز َو َج َّل فیام َح َملکُم ِمن کِتا ِب ِه فَ ِإنّی َم ٌ
سؤول َو إِنَّکُم
حدیث نبوی آمده است« :یا َم ِ َ
تاب الل ِه َو ُس َّنتی» (کلینی،1407 ،
َمس ُؤولُو َن إِنِّی َمس ُؤ ٌول َعن ت َبلیغِ ال ِّرسالَ ِه َو ا َ َّما أنتُم فَتُسألُو َن َع ّم َح َملکُم ِمن کِ ِ
ج ،2ص)606؛ ای قاریان قرآن! در آنچه از کتاب پروردگار متعال فراگرفته اید ،تقوای الهی را پیشه سازید؛ که
من و شام مسئولیم .من مسئول تبلیغ رسالت خویشم و از شام ،آنچه از کتاب خداوند و آیین و سنتم فرا
گرفتهاید ،پرسیده خواهید شد .بههمین دلیل ،میتوان گفت ،در حوزه تربیت اجتامعی ،رشد و کامل انسان؛
چه از لحاظ روحی و روانی و چه از لحاظ مناسبات اجتامعی ،به مسئولیت پذیری او ارتباط دارد؛ زیرا اهتامم
افراد نسبت به اداره و مدیریت امور و واکنش مسئوالنه نسبت به پدیدههای پیرامون خویش ،رشد اخالقی و
انسانی را در بر خواهد داشت.

 -7-2حقیقتگرا بودن انسان

از دید روانشناختی ،انسان ،مرکب از دو دسته از امیال و غرایز است :یکی غرایز حیوانی ،که وجه مشرتک
انسان با حیوان است و دیگری ،غرایز عالی یا فطریات؛ ازقبیل حقیقت-جویی ،زیباییدوستی ،پرستشخواهی
و متایل به خیر اخالقی ،که خاص انسان است (مطهری۱۳۸۷ ،ب ،ص .)۳۶گرایش به «حق» و واقعیت بیرونی
(ع)
و حقیقتگرایی ،فطری انسان است؛ یعنی انسان ،ذاتاً واقعبین و «رئالیست» است .ازاینرو ،امام علی
میفرمایدَ « :م ْن کَا َن َمق َْص ُد ُه الْ َح َّق أَ ْد َرکَ ُه َو لَ ْو کَا َن کَ ِثی َر اللَّبْس» (متیمی آمدی ،1366 ،ص)68؛ هرکس ،در
جستوجوی حق باشد ،آ ن را خواهد یافت؛ هرچند ،حقیقت بسیار پوشیده باشد؛ یعنى هرگاه هدف شخصی،
در کاری رسیدن به حق باشد؛ هر چند امری پوشیده باشد ،آنرا خواهد یافت .امام ،در کالم دیگری میفرماید:
12

دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
سال دوم  ::شماره پیاپی 3

ِیل الْ َحقِ َو أَنَا َر طُ ُرقَ ُه ف َِش ْق َو ٌة َل ِز َم ٌة أَ ْو َس َعا َد ٌة َد ِائَةٌ» (سید رضی ،1414 ،ص،221
«فَ ِإ َّن اللَّ َه قَ ْد أَ ْوضَ َح لَ ُك ْم َسب َ
خطبه157؛ با اندکی اختالف؛ متیمی آمدی ،1366 ،ص)68؛ هامنا خداوند ،راه حق را ،برای شام آشكار كرد و
راههای آن را روشن ساخت .پس (از آن به بعد) ،یا بدبختی همیشگی و یا سعادت پایدار است .بدین معنا که
حق تعاىل ،راه حق را روشن و ظاهر کرده است؛ بهگونهای که با کوچکترین تالشی ،میتوان ب ه آن رسید و
چنین نیست ،که کىس از رسیدن به حق معذور باشد .پس ،هر کس به راه حق نرفت ،بدبختى مالزم او است
و از او ،جدا شدنی نیست و هر کس ،به راه حق رفت ،سعادت دامئى نصیب او میشود (آقا جامل خوانسارى،
 ،1366ج ،2ص .)565عالمه طباطبایی ،در اینباره میگوید« :منطق تعقل ،انسان را بهسوی عملی تحریک
میکند ،که حق را در آن ببیند» (طباطبایی ،1384 ،ج ،1ص .)674برایناساس ،در سبک تربیتی اسالم ،انسان
هرگز خود را ،حقیقت مطلق و خودبنیاد منیداند؛ بلکه جزئی از دایره عظیم خلقت است و جهان آفرینش با
همه اجزای خود ،که انسان یکی از آنهاست ،با سیر تکوینی خود ،که همیشه رو به کامل است ،بهسوی خدا
در حرکت میکند و روزی خواهد رسید ،که حرکت او خامته یابد و در برابر عظمت و کربیای خدایی ،انیت و
استقالل خود را ،بهکلی از دست دهد (طباطبایی ،1387 ،ج ،1ص )145و به کامل واقعی ،که هامن مطلق شدن
و رهایی از همه قیدها و در خدا فانی شدن است ،برسد (هامن ،ص.)66

 -8-2زیباگرایی انسان

در انسانشناسی اسالمی ،زیباییگرایی ،فطری انسان است و انسان ،فطرتاً حسن و جامل را دوست دارد و
به سویش جذب میشود و معلوم است ،كه هرچه حسن بیشرت باشد ،این جذبه ،شدیدتر است (طباطبایی،
 ،1417ج ،17ص.)380
یل
در دیدگاه توحیدی ،اصل وجود ،زیباست و زیبایی را دوست دارد .امام علی (ع) می-فرماید« :إِ َّن اللَّ َه َج ِم ٌ
ب الْ َج َم َل َو یُ ِح ُّب أَ ْن یَ َرى أَث َ َر ال ِّن ْع َم ِة َع َل َع ْب ِد ِه» (کلینی ،1407 ،ج ،6ص )438خداوند متعال زیباست،
یُ ِح ُ 
زیبایى را دوست دارد و دوست دارد اثر نعمت خود را ،در بندهاش ببیند .در سبک تربیتی اسالم ،فطرت
کاملجویی به فطرت زیباییگرایی جهت میدهد.
از آنجاکه خداوند متعال ،مبدا هر زیبایی در جهان هستی است ،فطرت زیباگرایی باید گرایش به زیبایی
مطلق را ،اصل و توجه و میل به زیباییهای موجود در پدیدهها را ،وسیلهای جهت رسیدن به اصل قرار دهد.
لذا توجه و میل به زیبایی در موجودات ،باید به اندازهای باشد ،که انحراف اخالقی و انسانی را ،به دنبال
نداشته باشد؛ بنابراین ،باید در نظر داشت ،تنها زیبایی ظاهری مراد نیست؛ بلکه خداوند ،دوست دارد ،اثر
زیباییهای داده شده به بندگان ،در اعامل و رفتار آنان تبلور یابد و زیبایی هر موجودی ،وابسته به مرتبه و
میزان وابستگی آن به خداست ،چنانکه رسول خدا (ص) میفرماید« :إن الله ال ینظر إلی صورکم و لکن ینظر
إلی قلوبکم و أعاملکم» (ابن أبی الحدید ،1404 ،ج ،2ص)181؛ خداوند ،به صورتهای شام نگاه منیکند؛ بلکه
به قلوب و اعامل شام ،نظر دارد.
ازاینرو ،وجود هر موجودی ،از لحاظ وابستگیاش به خدای متعال ،زیباست و وقتی معیار ،چنین باشد،
هرچه وسعت وجودی یا ظرفیت وجودی ،بیشرت باشد ،آن موجود ،زیباتر خواهد بود .برایناساس ،اگر رفتار و
اعامل انسان ،زیبا شد ،روح انسانی و باطن انسان ،زیبا خواهد شد .چنانکه امام علی (ع) میفرماید« :الْ َج َم ُل
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السِی َر ِة» (متیمی آمدی ،1366 ،ص)254؛ زیبایی باطن ،نیکویی سیرت است .بنابراین ،انسان زیبا،
الْ َب ِاط ُن ُح ْس ُن َّ
کسی است ،که به صفات الهی متخلق شود و فضایل درون را ،به منصهی ظهور برساند .چنانکه در کالم دیگری
ق َج َم ُل ْ ِ
یمن» (هامن ،ص)218؛ راستی و درستی [کار] ،به انسان ،زینت
«الص ْد ُ
میفرمایدِّ :
الن َْسانِ َو َد َعا َم ُة الْ ِ َ
میبخشد و پشتوانه ایامن است.
برایناساس ،آنچه برای انسان اهمیت دارد ،جهت دادن به امیال و فطرتهاست .ازاینرو ،در زیست
مومنانه ،گرایش به زیبایی ،گرایش به دنیای معنوی است؛ زیرا پیروی از خواستههای نفسانی و حیوانی ،موجب
تباهی دین میشود .چنانکه امام علی (ع) میفرماید« :طَا َع ُة الشَّ ْه َو ِة تُف ِْس ُد ال ِّدی َن» (متیمی آمدی،1366 ،
ص .)304البته انسان ،به عنوان موجودی در طبیعت ،دارای بعد احساسگرایی است و ادراکات او باید ،از این
مسیر عبور کند؛ تا به فهم و در ک باالتری برسد .ازاینروست که قرآن ،انسان را از طریق تفکر در زیبایی های
طبیعت ،به خالق و رب هدایت میکند (ر .ک :البقره .)164 :بنابراین ،اگر به زیبایی حسی ،سمت و سوی الهی
داده نشود ،اگرچه شیرین است؛ اما سختی و تلخی آخرت را ،درپی خواهد داشت .امام علی (ع) می فرماید:
« َم َرا َر ُة ال ُّدنْ َیا َح َل َو ُة ْال ِخ َر ِة َو َح َل َو ُة ال ُّدنْ َیا َم َرا َر ُة ْال ِخ َرة» (سید رضی ،1414 ،ص.)512
خداوند ،در آیات متعدد بر زیبایی آرمانهای معقول و اصول عالی اخالقی و ارزشهای انسانی ،تاکید کرده
است .اصول و آرمان های معقول ،آن واقعیتهای زیبایی هستند ،که هم ذاتاً زیبا هستند و هم زیباییها را،
بهطور کامل ،برای ما میمنایانند (جعفری ،بیتا ،ص)۱۲۷؛ مواردی چون :صرب زیبا (املعارج ،)۵ :عفو و گذشت
(الحجر ،)۸۵ :ایامن (الحجرات )7 :و دوری و جدایی زیبا (املزمل .)10 :آنچه مسلم است ،ایامن و اعتقاد به
اینگونه حقایق می تواند ،روح را ،از زشتی و تورم خو ِد طبیعی و طواف دو ِر ِ
بت خویشنت ،نجات دهد و
اعتدالی در روح بهوجود آورد ،که آمادهی زیبایی و جامل روحی گردد .عالوه بر این ،در پرتو ایامن ،شعاعی از
صفات جالل و جامل ،روح را فرا میگیرد ،که واجد ح ّد اعالی زیبایی است (جعفری ،بیتا ،ص.)۱۲8

نتیجهگیری

بر مبنای مطالب مورد بحث ،چنین به دست میآید ،که بهطورکلی چگونگی رفتار ،در هر سبکی از
تربیت ،بر جهانبینی حاکم بر آن سبک و نوع نگاه به انسان مبتنی است و بدون شناخت انسان ،شناخت خدا،
هستی و چگونگی رفتار انسان در جامعه ،تبیین نخواهد شد .در سبک تربیتی اسالم ،انسان موجودی دو بعدی
و تركیبی از جسم و روح است و انسانیت انسان و واقعیت وی ،وابسته به روح اوست .انسان عالوه بر طبیعت
ثانوی ،که برآمده از فرهنگ است ،طبیعت اولی نیز دارد ،که در منت خلقت ،در وجود او نهاده شده ،که قرآن
از آن ،به فطرت تعبیر شده است .در حوزهی تربیت اجتامعی ،رشد و کامل انسان ،چه از لحاظ روحی و روانی
و چه از لحاظ مناسبات اجتامعی ،به مسئولیتپذیری او ارتباط دارد و موجب رشد اخالقی و انسانی و
درنتیجه ،افزایش رفاه اجتامعی افراد جامعه خواهد بود .در سبک تربیتی اسالم ،انسان موجودی هدفمند
است ،كه با اراده و اختیار خود ،می تواند به آن هدف؛ یعنی سعادت دست یابد .آنچه مالک ارزش افعال
انسانی است ،اختیار است ،که به وسیلهی آن ،میتواند از حالت انفعالی خارج شود و و بر غرایز ،حاکم گردد.
زیست عقالنی انسان ،در سبک زندگی اسالمی ،جایگاه ویژهای دارد؛ زیرا مالک برتری و امتیاز انسان بر سایر
حیوانات ،به دلیل قوهی تفکر و خرد اوست و کیفیت حیات برشی در این ساختار ،به حاکمیت عقل در مقابل
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احساس است.
با توجه به تفسیری ،که از ماهیت و هویت انسان در آموزههای اسالمی ذکر شده است ،می-توان به «الهی
بودن» و «فطرتمحور بودن» انسان ،اعتقاد داشت .ازاینرو ،انسان کامل و توسعه یافته ،هامن انسانی است،
که بر محور انسانیت و اصول فطرت تکامل مییابد و با یاری جسنت از سه منبع عقل ،وحی و تجربه ،راه
تعمیق و گسرتش اصول انسانی را ،در عرصههای حیات خود باز میکند .حقیقتگرایی و زیباییگرایی ،فطری
انسان است .آنچه ،برای انسان اهمیت دارد ،جهت دادن به امیال و فطرتها است .در سبک تربیتی اسالم،
فطرت کاملجویی به فطرت زیباییگرایی جهت میدهد؛ تا در طریق خداجویی قرار گیرد .ازاینرو ،در زندگی
مومنانه ،گرایش به زیبایی ،گرایش به دنیای معنوی است؛ زیرا پیروی از خواستههای نفسانی و حیوانی ،موجب
تباهی دین میشود.

مبانی انسانشناختی روش تربیتی قرآن و حدیث در بعد اجتماعی
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منابع و ماخذ

•قرآن کریم.
•آقــا جــال خوانســارى ،محمدبنحســین؛ رشح غــرر الحکــم و درر الکلــم؛ تصحیــح جالل-الدیــن
حسینى ارموى محدث؛ چاپ چهارم ،تهران :دانشگاه تهران1366 ،ش.
•ابنأبیالحدیــد ،عبــد الحمیدبــن هبهاللــه؛ رشح نهــج البالغــه البنأبیالحدیــد؛ تصحیــح محمــد
ابوالفضل ابراهیم؛ قم :مكتبه آیهاللهاملرعشی النجفی1404 ،ق.
•ابنأبیجمهــور ،محمدبــن زیــنالدیــن؛ عوالــی اللئالــی العزیزیــة فــی األحادیــث الدینیــة؛ 4جلــد،
قم :دار سیدالشهداء1405 ،ق.
•ابنبابویه ،محمدبن عىل؛ التوحید؛ قم :جامعه مدرسین1398 ،ق.
•ــــــــــــــــــــــ؛ الخصال؛ قم :جامعه مدرسین1362 ،ش.
•ــــــــــــــــــــــ؛ علل الرشائع؛ قم :كتاب فروىش داورى1385 ،ش.
•ابنشــعبه حرانــی ،حس ـنبن علــی؛ تحفالعقــول عــن آلالرســول؛ تصحیــح علیاکــر غفــاری؛ چــاپ
دوم ،قم :موسسه النرش االسالمی التابعه لجامعه املدرسین1404 ،ق.
•اخرتشــهر ،علــی؛ مولفههــای جامعهپذیــری سیاســی در حکومــت دینــی؛ زیرنظــر محمدرحیــم
عیوضی؛ تهران :سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی1386 ،ش.
•انوری ،حسن؛ فرهنگ بزرگ سخن؛ تهران :سخن1381 ،ش.
•باقری ،خرسو؛ نگاهی دوباره به تربیت اسالمی؛ تهران :انتشارات مدرسه1384 ،ش.
•بحراىن ،سید هاشم؛ الربهان ىف تفسیر القرآن؛ تهران :بنیاد بعثت1416 ،ق.
•برقــى ،احمدبــن محمدبــن خالــد؛ املحاســن؛ تصحیــح جاللالدیــن محــدث؛ چــاپ دوم ،قــم:
دارالكتب اإلسالمیة1371 ،ق.
•برنجــکار ،رضــا و علینقــی خدایــاری؛ انسانشناســی اســامی؛ چــاپ دوم ،قــم :مرکــز انتشــارات
معارف قم1391 ،ش.
•جعفــری ،محمدتقــی؛ زیبایــی و هــر از دیــدگاه اســام؛ تهــران :رشکــت ســهامی چاپخانــه وزارت
ارشاد اسالمی ،بی تا.
•جــوادی آملــی ،عبداللــه؛ امــام مهــدی (عــج) موجــود موعــود؛ تحقیــق از ســید محمدحســن مخــر؛
چاپ یازدهم ،قم :مرکز نرش ارساء1392 ،ش.
•ــــــــــــــــ؛ تفســیر انســان بــه انســان؛ تنظیــم و تحقیــق از محمدحســین الهــی-زاده؛ چــاپ ســوم،
قم ،انتشارات ارساء1386 ،ش.
•ح ـ ّر عامــى ،محمدبــن حســن؛ تفصیــل وسائلالشــیعة إىل تحصیــل مســائل-الرشیعة؛ قــم :مؤسســة
آلالبیت علیهمالسالم1409 ،ق.
•حســینی ،ســید علیاکــر؛ تعلیــم و تربیــت اســامی (مبانــی ،منابــع و اصــول)؛ ته ـران :پژوهشــگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی1379 ،ش.
•حلبی ،علیاصغر؛ انسان در اسالم و مکاتب غربی؛ تهران :اساطیر1374 ،ش.
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•دهخدا ،عىلاكرب؛ لغتنامه؛ تهران :دانشگاه تهران1373 ،ش.
•دیرکس ،هانس؛ انسانشناسی فلسفی؛ ترجمهی محمدرضا بهشتی؛ تهران :هرمس1384 ،ش.
•راغــب اصفهــاىن ،حســینبن محمــد؛ املفــردات فــی غریــب القــرآن؛ بیــروت :دارالعلــم ،دمشــق :الــدار
الشامیة1412 ،ق.
•رجبــی ،محمــود؛ انسانشناســی؛ چــاپ پنجــم ،قــم :انتشــارات موسسـهی آموزشــی و پژوهشــی امــام
خمینی1381 ،ش.
•زمخــرى ،محمــود؛ الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزیــل؛ چــاپ ســوم ،بیــروت :دارالكتــاب
العربی1407 ،ق.
•سید رىض ،محمدبن حسین؛ نهجالبالغة؛ تصحیح فیضاالسالم ،قم :هجرت1414 ،ق.
•سیوطی ،جاللالدین؛ الجامع الصغیر؛ بیروت :دارالفكر1401 ،ق.
تودوم ،مشــهد :آســتان قــدس
•شــکوهی ،غالمحســین؛ تعلیــم و تربیــت و مراحــل آن؛ چــاپ بیس ـ 
رضوی ،رشکت بهنرش1387 ،ش.
•ــــــــــــــــــ؛ مبانی و اصول و آموزش و پرورش؛ مشهد :آستان قدس رضوی1384 ،ش.
•ضمیری ،محمدرضا؛ «تربیت اجتامعی ازدیدگاه علوی»؛ فرهنگ كوثر ،ش ،59پاییز.1383
•طالقاىن ،سید محمود؛ پرتوى از قرآن؛ چاپ چهارم ،تهران :رشكت سهامى انتشار1362 ،ش.
•طباطبایــی ،محمدحســین؛ انســان از آغــاز تــا انجــام؛ ترجمــه و تعلیــق از صــادق الریجانــی ،بــه
کوشش سید هادی خرسوشاهی؛ چاپ دوم ،قم :بوستان کتاب1388 ،ش.
•ــــــــــــــــــــــ؛ بررسـیهای اســامی؛ بــه کوشــش ســید هــادی خرسوشــاهی؛ قــم :بوســتان کتــاب،
1387ش.
•ـــــــــــــــــــ؛ مباحث علمی در تفسیر املیزان؛ قم :دفرت انتشارات اسالمی1384 ،ش.
•ــــــــــــــــــــ؛ املی ـزان ىف تفســیر القــرآن؛ چــاپ پنجــم ،قــم :دفــر انتشــارات اســامى جامع ـهى
مدرسین حوزه علمیه قم1417 ،ق.
•طــرىس ،فضلبــن حســن؛ مجمــع البیــان ىف تفســیر القــرآن؛ چــاپ ســوم ،تهــران :نــارص خــرو،
1372ش.
•ـــــــــــــــــــ؛ تفســیر جوامــع الجامــع؛ تهــران :دانشــگاه تهــران و مدیریــت حــوزه علمیــه قــم،
1377ش.
•طریحى ،فخرالدین؛ مجمعالبحرین؛ چاپ سوم ،تهران :كتابفروىش مرتضوى1375 ،ش.
•طوىس ،محمدبن حسن؛ التبیان ىف تفسیر القرآن؛ بیروت :دار احیاء الرتاث العرىب ،بی تا.
•عــروىس حویــزى ،عبدعىلبــن جمعــة؛ تفســیر نــور الثقلیــن؛ تصحیــح هاش ـم رســوىل محــاىت؛ چــاپ
چهارم ،قم :اسامعیلیان1415 ،ق.
•فخــررازى ،ابوعبداللــه محمدبــن عمــر؛ مفاتیــح الغیــب؛ چــاپ ســوم ،بیــروت :دار احیــاء الــراث
العرىب1420 ،ق.
•فالطــوری ،عبدالجــواد؛ «مبانــی فکــری ،انســانی و اجتامعــی در نهــج البالغــه»؛ فصلنامــه نهــج البالغه،
مبانی انسانشناختی روش تربیتی قرآن و حدیث در بعد اجتماعی
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ش 2و ،3زمستان  -1380بهار1381ش.
•قمى ،عىلبن ابراهیم؛ تفسیر القمی؛ چاپ سوم ،قم :دارالكتاب1404 ،ق.
•کیومرثــی ،غالمعلــی ،مبانــی و اصــول تربیــت و تفــاوت بــا تعلمیــات دینــی ،چــاپ چهــارم .ته ـران:
اتشارات مدرسه1389 ،ش.
•كلینــى ،محمــد بــن یعقــوب بــن اســحاق ،الكافــی ،محقــق و مصحــح :علــی اکــر غفــاری و محمــد
آخوندی8 ،جلد ،چاپ چهارم ،تهران ،دار الكتب اإلسالمیة1407 ،ق.
•مزیــدی ،محمــد و راضیــه شیخاالســامی؛ «مبانــی وجودشــناختی و انسانشــناختی روشهــای
تربیتــی انســان از دیــدگاه قــرآن و ســیرة پیامرباعظــم (ص) »؛ اســام و پژوهش-هــای تربیتــی ،ش ،1
بهار و تابستان 1388ش.
علیبــن أبیطالــب؛ چــاپ ســوم ،قــم :انصاریــان،
•مســعودى ،عىلبــن حســین؛ إثبــات الوصیــة لإلمــام ّ
1426ق.
•مصبــاح یــزدی ،محمدتقــی؛ انسانشناســی در قــرآن؛ تنظیــم و تدویــن :محمــود فتحعلــی؛ قــم:
انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)1392 ،ش.
•مصطفــوى ،حســن؛ التحقیــق فــی كلــات القــرآن الكریــم؛ ته ـران :بنــگاه ترجمــه و نــر كتــاب،
1360ش.
•مطهری ،مرتضی؛ امدادهای غیبی در زندگی برش؛ تهران :صدرا1389 ،ش.
•ـــــــــــــــ؛ انسان در قرآن؛ چاپ سی و یکم ،تهران :صدرا.1388 ،
•ـــــــــــــــ؛ قیام و انقالب مهدی (عج) از دیدگاه فلسفه تاریخ؛ تهران :صدرا1387 ،ب.
•ـــــــــــــــ؛ مقدمهای بر جهانبینی الهی ( : )5جامعه و تاریخ؛ تهران :صدرا1387 ،الف.
•ـــــــــــــــ؛ مقدمهای بر جهانبینی اسالمی؛ تهران :صدرا ،بیتا.
•ـــــــــــــــ؛ مجموعه آثار ،جلد ،2چاپ هشتم ،تهران :صدرا1378 ،ش.
•ملکی ،حسن؛ مبانی برنامهریزی درسی آموزش متوسطه؛ تهران :سمت1379 ،ش.
•موســوی الری ،ســید مجتبــی؛ رســالت اخــاق در تکامــل انســان؛ چــاپ پنجــم ،قــم :بوســتان کتــاب،
1386ش.
•موسوی ،ولیاللّه؛ سیامی انسان آرمانی؛ گیالن :جهاد دانشگاهی دانشگاه1373 ،ش.
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