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 چکیده

 در طیبه   حیات تربیتی مبانی بررسی هدف با پژوهش این

 دیهد  بها  درسهی  برنامه   ملهی  سهند  تحول انداز چشم سند

 انجام محتوا تحلیل توصیفی نوع از کیفی روش ب  انتقادی

 ههای  نوشت  و مجالتها،  کتاب شامل بررسی حوزه. گرفت

 به   نیز گیری نمون  منظور ب  ک  بود مقال  موضوع با مرتبط

 شهامل  اول دسهت  منابع از حوزه این در منابع کثرت علت

 تربیهت  و تعلهیم  فلسهف   و المیهزا   ، تفسهیر نمونه   تفسیر

 و چههاپی مکتوبههات شههامل دوم دسههت اسههالمی، منههابع 

. شد استفاده بود، دسترسی قابل محقق برای ک  دیجیتالی

 ههایی  فیش نمون  از اطالعات گردآوری جهت مقال  ایندر 

. گردیهد  اسهتفاده  بهود  شده طراحی پژوهشگر وسیل  ب  ک 

 و تطبیهق  محتهوا،  تحلیهل  شهیوه  به   وتحلیهل  تجزی  روش

 در ک  بود این بیانگر پژوهش های یافت  بود نظری استنتاج

 ملهی  سهند  تحول انداز چشم سند فلسفی مبانی بخش پنج

 82 از طیبه   حیات تربیتی مبانی ب  توج  با درسی برنام 

 .است شده غفلت مورد

 سهند  ،طیبه   حیهات  ،تربیهت  و تعلهیم  :کلیددی  های واژه

 تحول انداز چشم
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Abstract 

This study examines the educational foundations 

of pure life (hayat- e- tayebeh) in the national 

vision of change (the national curriculum 

document) with the critical standpoint of view 

about the qualitative research method. Due to the 

importance of the key word " hayat- e- tayebeh" in 

the national vision of change, the writer examines 

its educational foundations. The domain of 

examination includes the books, magazines, and 

the related published papers. 
Because of the vast number of the sources in the 

field, the writer uses both the primary sources 

including "Nemooneh" and "Almizan" 

interpretation and philosophy of Islamic education 

and the secondary sources which include 

published books as well as digital ones being 

accessible to the writer. 
Furthermore, the present study uses a series of 

cards designed by the writer to collect the 

information. The method of analysis includes 

content analysis, matching and theoretical 

inference. 
The findings show that among the five sections of 

philosophical foundations in the vision of change 

(national curriculum document), 28 cases, with 

respect to educational foundations of pure life, 

have been neglected. 

Key Words: Education, Hayat-e- tayebeh, Vision 

of change, national curriculum document, 

theoretical inference. 
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 مقدمه

 بشهری،  جوامهع  نیهاز  ترین ضروری عنوا  ب  تربیت و تعلیم

 خهرد  و اندیش  صاحبا  و فرهیختگا  تأکید مورد همیش 

 راهبهرا   از یه   ههر  بینهی  جها  یا و نگاه نوع است، بوده

، (تربیههت و تعلههیم مبههانی عنههوا  بهه ) جامعهه  فرهنگههی

 آ  دنبهال  به   و فرهنگهی  نظهام  کلی جهت ی کننده ینیتع

 ی فلسهف   اساساً .است بوده تربیت و تعلیم مقررات و قواعد

 دو نگهداشهت  و تهرویج  توسهع ،  پرورش و آموزش وجودی

 وجهود  سهب   به   اسهت.  فرهنگ اسالمی و عمهومی  سطح

 از مهدد  بهی  مها  آموزشهی  نظهام  تحوالت تاکنو  مشکالت،

 به   هها  نگاه و است داده رخ بومی، تربیت و تعلیم ی فلسف 

 وجهود  عهدم . است بوده غرب تربیتی فلسفی مکات  سمت

 نظهام  بها  متناس  تربیت و تعلیم ی فلسف  مستحکم مبانی

و  تعلهیم  بهرای  بنیهادی  مشکالت جامع ، فلسفی و ارزشی

 رویکردههای  از اقتبها،، . اسهت  کهرده  ایجاد کشور تربیت

 سهال  وپنجهاه  صهد  یه   در مها  کشور آموزشی نظام اساسی

 چنهانی  آ  سود خود، های اقتبا،ما از  اما است، بوده اخیر

 از برخاسهت   کشهورها  آموزشهی  ههای  تجرب  زیرا ایم؛ نبرده

 و سهطحی  اقتبها،  و است جامع  آ  های ارزش و فرهنگ

 اسهت؛  نامتجهان   اندام دو از عضو دو پیوند مانند روبنایی

 فلسهفی  چههارچوب  و مبنا بدو  های اقتبا، و تقلیدها لذا

 اساسهاً  را آموزشهی  نظهام  ب  مربوط مسائل تنها ن  ارزشی، و

 مسهائل  گیهری  شهکل  به   منجهر  گاه بلک  نکرده است، رفع

 در کهه  اسههت شههرایطی در یههنا .اسههت شههده هههم جدیههد

 زمههین، مغههرب در ویههژه بهه  یافتهه  توسههع  کشههورهای

 ی فلسهف   و فرهنگ اسا، بر تربیت و تعلیم پردازا  نظری 

 تهها انههد نمههوده پههردازی نظریهه  بهه  اقههدام خههود، اجتمههاعی

 ها نظری  از آ  الهام با آموزشی نظام کارگزارا  های فعالیت

 اجهرا،  و ریهزی  برنامه   گیهری،  تصهمیم  گوناگو  سطوح در

 دیرینه   ی سهابق   بها  مها  کشهور  در متأسهفان   یابد. انسجام

 نهدرت  به   اسهالم  جهها   در کل طور ب  و علمی و فرهنگی

 بهر  عمهدتاً  تربیتهی  مطالعات و گرفت  صورت اقدامی چنین

 آ  خاص فلسفی ی پیشین  با غرب تربیتی نظریات مبنای

 ملههی سههند تههدوین طههرح. گیههرد مههی انجههام فرهنههگ

 اساسهی  و بنیهادی  های برنام  و ها طرح از وپرورش آموزش

 وجهود  آ  بهرای  ای سهابق   ک  است کشور آموزش نظام در

 اساسهی  ههدف . است و نو جدید کامالً طرحی یعنی ندارد،

 سال  بیست افق در حصول قابل انداز چشم تدوین طرح این

 بهرای  کهال   راهبردههای  بیا  و رسمی آموزش نظام برای

 ههدف  ایهن  به   رسهید   بهرای . است انداز چشم آ  تحقق

 ایهن  که   است شده دیده تدارک ای ویژه مطالعاتی ساختار

 هها  کمیته   ایهن . اسهت  کمیت  س  شامل مطالعاتی ساختار

 مطالعهات  ی کمیته   ،نظری مطالعات ی کمیت  از اند عبارت

 نظههام درونههی ههای  مؤلفهه  مطالعهات  ی کمیتهه  و محیطهی 

 که   نمایهد  یمه  تهالش  نظهری  مطالعهات  ی کمیت  .آموزش

 آ  در کهه  را آموزشههی نظههام تربیتههی( دکتههرینرهنامهه  )

. نمایهد  تدوین ،شده ترسیم آموزشی نظام مطلوب وضعیت

 نقهش  نظهری  رهنامه   ی کمیته   مطالعهات  ک  است واضح

 رهنامه   تهدوین  در و دارد ملهی  سهند  تهدوین  در حساسی

 خهود  به   ارزشمندی جایگاه تربیت، و تعلیم فلسف  تربیتی

 محتهوا،  عنهوا   به   است. باید گفهت فلسهف    داده اختصاص

 در که   اسهت  و تجویزی توصیفی های گزاره از ای مجموع 

اسهی  نش شناسی، ارزش شناسی، معرفت هستی مختلف ابعاد

 ایهن . گیهرد  مهی  قهرار  دیگر مطالعات بنیاد شناسی، انسا  و

 تربیتهی  ههای  نظریه   اساسهی  و مهم مبانی از یکی ها گزاره

 بها  آ  وثیهق  ارتبهاط  سب  ب  تربیتی ی نظری  هر. هستند

 مبهانی . نمایهد  مشخص انسا  با را خود تکلیف باید انسا ،

 و امکانههههات آدمههههی، موقعیههههت از تربیههههت و تعلههههیم

 را حیهاتش  که   ههایی  ضهرورت  از نیهز  و ههایش  محدودیت

کنههد  مههی بحهه  اسههت، داده قههرار تههأثیر تحههت همههواره

(Shokohi,2006) و قضهایا  تهرین  بنیادی از ها آ  بنابراین؛ 

 علهوم  و خهاص  طهور  به   تربیت و تعلیم ی فلسف  های گزاره

 تربیهت  و تعلیم مبانی. روند می شمار ب  عام طور ب  تربیتی

 ههای  دانش از ک  هستند علمی مبانی برخی ؛اند گون  دو بر

 شناسهههی جامعهه   ماننههد  تربیههت  و تعلههیم  بهها  مههرتبط 

 هها  ایهن  ماننهد  و تربیتهی  شناسهی  روا  و وپهرورش  آموزش

 هسهتند  فلسهفی  مبانی دیگر، بعضی ؛ وگیرد می سرچشم 

 ایدئولوژی دین،. گیرند می سرچشم  دیگری آبشخور از ک 
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 مبههانی بخههش الهههام منبههع مقبههول، اجتمههاعی ی فلسههف  و

سهند تحهول،   رونهد )  مهی  شهمار  به   تربیت و تعلیم فلسفی

 ملّهی  سهند  تهدوین  طرح دینی فلسفی چهارچوب .(0990

 و هها  مفروض  ترین مهم از ای گزیده شامل وپرورش، آموزش

 بها ) یفلسهف  منهابع  از که   است متافیزیکی توصیفی مبانی

 ههای  بخهش  شهامل  و گرفت  الهام دینی و( اسالمی رویکرد

 و شناسههی شههناخت شناسههی، انسهها  شناسههی، هسههتی

 ایهن  تهدوین  در که   اسهت  ذکر شایا . است شناسی ارزش

 مراجعه   فلسهفی  و دینهی  مختلهف  معتبهر  منابع ب  مبانی،

 است. شده

 سهند  موضهوع  اهمیهت  به   عنایهت  بها  داشت توج  باید

 محصهول  ک  وپرورش آموزش در تحول و توسع  انداز چشم

 علهوم  درو دانشهمندا    اندیشمندا  از کثیری جمع تالش

 زمینه   ایهن  در اساسهی  و جهدی  بسیار است گام گوناگو 

 قهرار  محهور  بیانی ب  و کریم قرآ  از مندی بهره با ک  است

 صهالحاً  عمهل  مهن : فرمایهد  می ک  قرآ  ی  کریم آی  داد 

 ... طیبه   حیهات  فلنحیهنهم مهؤمن  ههو   و انثهی  و ذکر من

 و هها  تهالش  تمام غایی مقصود نموده سعی (77)نحل، آی  

 یهابی  دست را وپرورش آموزش مهم امر زمین  در ها فعالیت

 ضهرورت  رسهد  مهی  نظر ب  لذا کند. معرفی طیب ، حیات ب 

 انداز چشم سند محور ک  قرآنی مفهوم این پیرامو  تحقیق

 .است آشکار و واضح مسیر ب  ،است آ  متن دار طلیع  و

 طیبه   حیهات  تربیتی مبانی بررسی تحقیق، کلی هدف

 از ههدف  اسهت.  انتقهادی  دیهد  با تحول انداز چشم سند در

 انهداز  چشهم  سهند  در طیبه   حیهات  تربیتهی  مبانی بررسی

 و درسهت  تصهویری  ی  ارائ ی،طورکل ب  انتقادی، دید تحول

 تربیهت  روی پهیش  یهها  دغدغه   داد  پوشش و نگر یندهآ

 .است معاصر جها  در اسالمی فرهنگ در دینی

در این مقال  ب  بررسی وضعیت پنج بخش فلسفی سند 

انداز تحول در زمین  حیات طیب  که  شهامل مبهانی     چشم

شناسهی حیهات    شناسی حیات طیب ، مبهانی انسها    هستی

 طیبهه ، مبههانی  حیههات شناسههی معرفههت طیبهه ، مبههانی 

 حیهات  شناسهی  یهن د طیبه ، مبهانی   حیهات  یشناس ارزش

در رابطه  بها حیهات طیبه  و      اسهت.  شهده  پرداخته  طیب ، 

تحقیقهاتی   انهد  مربهوط ی ک  ب  نحوی به  ایهن امهور    مسائل

توا  اشاره مختصری به    یمصورت گرفت  است ک   تاکنو 

 آنا  نمود.

یهق، بررسهی حیهات    هدف تحق( Rafiaei,2005) رفیعی

 رههاورد  طیب  دهد ک  حیات یمها نشا   . یافت استطیب  

 بنهدگی  مسیر پیمود  با خدا اولیای ک  است اهلل الی سیر

 آ  بهه  ملکههوتی میثهها  و فطههری پیمهها  از داری پهها، و

 عهالم  در طیب ، حیات. برند یم بهره آ  ثمرات از و رسیده

 خهدا  اولیهای  بهرای  یتعهال  حق والیت تحت در و «عنداهلل»

 بردبهاری  و ایمها   آ ، از برخهورداری  معیار. یابد یم تحقق

 .است نفسانی هواهای با جهاد در

 حیههات مفهههوم بررسههی، هههدف( Davari,2006) داوری

تحقیهق   های یافت  است. قرآ  آیات کم  با قرآ  در طیب 

 انجهام  صهالح  عمل ک  یمؤمن فرد هر ب  نشا  داد خداوند

 قهرآ   در ک  حیات این بخشد، یم واقعی حیات نوعی دهد

محوشده » است شده تعبیر «طیب  حیات» حیات ب  آ  از

تناسه    مؤمنا  ب  از ی  هر ب  و است «تعالی یبار ذات در

 عطها  را آ  از یا مرتبه   دهنهد  یمه  انجهام  ک  صالحی عمل

 .فرماید یم

 ارائه   ههدف، ( Mazaheri seif,2012) سهیف  مظهاهری 

 مبتنهی  یهها  مؤلف  وها  شاخص یا مدرس  از مفهومی مدل

 بنیههادین تحههول سههند و کشههور علمههی جههامع نقشهه  بههر

دههد،   یمه های تحقیهق نشها     یافت  .است وپرورش آموزش

 برنامه   وآمهوز   دانهش  معلم، مدیر، مدرس  این اصلی ارکا 

 و مهدیریت  آ  اصهلی  یهها  مؤلف  و است درسی و آموزش

 اسهت  مناسه   و کافی فناوری و تجهیزات توانمند رهبری

 مدرسه   یهن . ادارنهد  اساسی نقش آ  فعالیت تداوم در ک 

 و آمهوزا   دانهش  در طیبه   حیهات  مرات  تحقق ساز ین زم

 به   تربیهت  و تعلهیم  یهها  فرصهت  و خهدمات  عرض  کانو 

 افزایش موج  یا مدرس  چنین بوده است. وجود فراگیرا 

 نظهام  عملکهرد  از مسهوولین  و اولیاء آموزا ، دانش رضایت

 .شد خواهد آ  مقررات و ضوابطبر اسا،  وپرورش آموزش

ههدف، بررسهی   ( Haji Sadeghi, 2013) صهادقی  حهاجی 

های تحقیهق نشها     حیات طیب  در قرآ  کریم است. یافت 
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 که   اسهت  انسهانی  حقیقهی  حیهات  طیبه ،  حیات دهد یم

 حیهات  و آ  بسهتر  اش یگسهتردگ  همه   بها  دنیوی حیات

 حقیقهی  حیهات  ایهن  تبلور اهمیتش و جاودانگی با اخروی

 حیهات  ورای واقعیتهی  حقیقهی،  و اصهیل  حیات این. است

 حیهات . شهود  یمه  حاصهل  دنیا همین در ک  است ظاهری

 .است انسانی روح باالی مرتب  از برخاست  طیب 

هدف، بررسهی حیهات   ( Tabatabaei,2012) طباطبایی

ههای تحقیهق نشها      . یافته  اسهت طیب  از دیهدگاه قرآنهی   

 آ  از حقیقههی کههریم، حیههات قههرآ  دیههدگاه دهههد، از یمهه

 دارا را آ  از یا بهههره موجههودات همهه  و اسههت خداونههد

 انسها   به   زمینه   ایهن  در خداونهد  که   حیهاتی . باشند یم

 حیهات  از مظههری  که   اسهت  طیب  حیات کند، یم معرفی

 و خیانهت  نوع هر از عاری ک  یاتی. حاست خداوند حقیقی

 در تها شهده   شهروع  صهالح  عمهل  و ایمها   از است، آلودگی

 .کند خویش پروردگار درگاه مقرب را انسا  کمال، مرات 

 وهها   جلهوه ههدف، بررسهی   ( Hashemi,2010) هاشمی

ههای   یافته   .اسهت  طیبه   حیات مسیر یافتگا  ره مصادیق

 طیب  حیات ک  است آ  حقیقت ک دهد  یمتحقیق نشا  

 (ص)رسهول  و خدا حقیقی معرفت سای  در آخرت و دنیا در

 نتیج  ک  آید یم دست ب ( السالم یهم)عل ینمعصوم ائم  و

 و طیه   مهالک  اسهت  بزرگهوارا   آ  از اطاعهت  و ح  آ 

 والیهت  قبهول  عدم یا قبول روایات مطابق اشیاء در خبی 

 اسههت روز در الهههی پیمهها  طبههق کهه  بههوده (ع)ینمعصههوم

 .یما نموده اقرار بدا  و اعتراف

توا  دریافت که    یم، آمده عمل ب با نگاهی ب  تحقیقات 

حیات طیب  نقش محوری در سعادت ابهدی انسها  دارد و   

نتیج  حرکت کمال گون  انسانی در راه عبودیت پروردگهار  

اسههت. بهها توجهه  بهه  نقههش محههوری و کلیههدی در سههند   

صورت خاص نقش محهوری در مبهانی    انداز تحول ب  چشم

فلسفی سند تحول داشت  است. از وجههی دیگهر، چنان ه     

د منظور از مبهانی فلسهفی آ  دسهت  از عوامهل و     اشاره ش

نیروهای فلسفی است ک  بر فرآیند تدوین اهداف و مقاصد 

گهذارد. گذشهت  از ایهن     و تعیین وسایل و ملزومات اثر می

مبانی فلسفی نقهش پاالیشهگری اههداف و مقاصهد برنامه       

ههای   زیهرا باورهها و پنداشهت   ؛ درسی را نیز بر عههده دارد 

اههداف تعلهیم و تربیهت    -مانند فیلتهر   فلسفی ی  جامع 

کنهد و آ    ریزا  را پاالیش مهی  توسط برنام  شده استخراج

خهوانی   ی حاکم هم دست  از اهداف و مقاصدی ک  با فلسف 

تواند بها   شمرد. این پژوهش می جایز و روا می -داشت  باشد

انهداز   در سهند چشهم   بررسی مبانی فلسهفی حیهات طیبه    

و نکاتی که  در ایهن    بررسی نمودتحول وضعیت موجود را 

را یهادآور گهردد    زمین  در سند تحهول از آ  غفلهت شهده   

گهردد تها متخصصها  و برنامه  ریهزا  امهر        یمیعنی باع  

تعلیم و تربیت، با آگاهی از نکاتی ک  در سند از آ  غفلهت  

شههده شههناخت پیههدا نمههوده و در پههی اصههالح آ  برآینههد. 

یهدات فهروا  مبنهی بهر اسهالمی      تأکهم نین با توج  به   

توانهد در ایهن    یمه نمود  امر تعلیم و تربیت این پهژوهش  

یا  مبانی تربیتی حیات طیب  از نکاتی ک  در این بابراستا 

انهدک   هرچندی نماید و گامی بردار پردهراستا غفلت شده 

در مسیر اسالمی نمود  امر تعلیم و تربیت برداشت  شهود.  

مختلف هر نهوع تعلهیم و تربیتهی     توج  ب  مبانی ازآنجاک 

و تحقهق اههدافش    هها  برنامه  تواند آ  را در پیش بهرد   یم

مبهانی تربیتهی حیهات     یهین تبپرداختن ب   –کم  نماید 

ضهرورت   تحهول  انهداز  سهند چشهم  و بررسهی آ  در   طیب 

 یابد. یم

 روش پژوهش

تحلیل -روش این پژوهش، کیفی از نوع تحقیقات توصیفی

بهرداری از منهابع    یشفه صهورت   یاز ب موردن. اطالعات است

دست اول قرآنی )تفسیر شریف المیزا  و نمونه ( و منهابع   

 .است (های دیگرا  آثار و نوشت )دست دوم 

آثهار طباطبهایی و مکهارم     تمهام  مورد بررسی، ی جامع 

 و تفسهیری  افهزار  نهرم  در موجهود  های . کتابشیرازی است

 ، مهورد سهت ادر ارتبهاط بها موضهوع     که   هایی کتاب دیگر

 دسهت  منهابع  پهژوهش  مهورد  جامع . گیرد می قرار مطالع 

 شهامل  دوم دست تفسیر نمون  و المیزا ، منابع شامل اول

در  حیطه   ایهن  به   نزدیه   ههای  پژوهش و ها شرح کت ،

 ایههن گیههری نمونهه  روش اسههت.تعلههیم و تربیههت اسههالمی 

 نمونه   درواقعاست.  هدفمند گیری نمون  صورت ب  پژوهش

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
ls

.k
hu

is
f.a

c.
ir 

at
 1

8:
32

 IR
S

T
 o

n 
M

on
da

y 
O

ct
ob

er
 1

6t
h 

20
17

Archive of SID

www.SID.ir

http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e/article-1-2402-fa.html


 2 / ... تحول انداز چشم سند در طیبه حیات تربیتي مباني بررسي

آثهار طباطبهایی، مکهارم     از محتهوایی  شهامل  شده انتخاب

 اسهالمی  تربیهت  بح  ب  ک است  شیرازی و مصباح یزدی

پژوهشگر  ک  شد خواهد انتخاب نحوی ب  و است پرداخت 

 به   اصهطالحاً  و کهرده  قهانع  تحقیق سؤاالت ب  پاسخ در را

 .برساند نظری اشباع

 نتایج پژوهش

 خداونهد  مخلوقهات  از یکهی  یهات، ح طیبه :  حیهات  مفهوم

 آیه   ،۷7 سهوره /مل : ]الحیاه و الموت خلق الذی" هست،

 مهر   برابر در «حیات» یکی: است معنی دو دارای[ ک  8

 ولهی  شهرمی.  بهی  و وقاحهت  مقابل نقط  «حیاء» دیگری و

 و انهد  بازگردانهده  ریشه   ی  ب  را دو هر محققا  از بعضی

 سهالمت  و حیهات  طل  نوعی نیز استحیاء و حیاء اند گفت 

 داد  دسهت  از نهوعی  ک  شرمی بی و وقاحت برابر در است

                شهههههود مهههههی محسهههههوب سهههههالمت و زنهههههدگی

(Makarem shirzie,1995).  حیهات  معانیدرباره  مفسرا 

 قناعت، سهعادت، رز  : اند کرده ارائ  مختلفی نظرات طیب 

 به   قبر، توفیهق  در طی  یاتح روزان ، رز  بهشت، حالل،

 شههناخت پروردگههار، اطاعههت پروردگههار، شههیرینی اطاعههت

 بههههه  نیهههههاز و خلهههههق از پروردگهههههار، اسهههههتغناء 

 از که   نتهایجی  ب  توج  . با(Tabatabaei,1995پروردگار()

 نتیجه   تهوا   می شود، میمؤمنا   نصی  صالح عمل انجام

 باشهد  زیهر  موارد از هری  تواند می طیب  حیات ک  گرفت

 بهشهت، (: داد زمینه   ایهن  در توا  نمی قطعی نظر)اگرچ  

 سهیوات،  پوشاند  پروردگار، مغفرت دعا، استجابت پاداش،

 حرکت واال، درجات هدایت، صالحا ، جمع در شد  داخل

 عاقبهت  خهوف،  عهدم  پروردگهار،  رحمهت  نور، ب  ظلمت از

 در محبههت داد  قههرار و زمههین روی در جانشههینی نیکههو،

 گسهترده  و وسهیع  چنا  آ  طیب  حیات مفهوم پ  ها. دل

 زنهدگی . گیهرد  برمی در را ها این غیر و ها این هم  ک  است

 هها،  خیانت و ها ظلم ها، آلودگی از پاکیزه نظر، هر از پاکیزه

 هها  نگرانی انواع و ها ذلت و ها اسارت ها، دشمنی و ها عداوت

 انسها   کهام  در را زنهدگی  زالل آب که   چیهزی  هرگون  و

 .سازد می ناگوار

 نهوع  یه   که   طیبه : ایمها    حیات سرچشم  صالح عمل

 بها تهومم   آگهاهی  و علهم  نوع ی  است، باطنی و دید درک

 اسهت  بهاور  نوع ی  است، حرکت و جنبش و قلبی عقیده

 سرچشههم  و کنههد مههی نفههوذ انسهها  جهها  اعمهها  در کهه 

 شهود  صهالح  عمهل  با تومم اگر شود، می سازنده های فعالیت

 طیبه   حیهات  په  . نشهاند  مهی  بهار  به   را «طیب  حیات»

 و دنیهوی  حیهات  ههم  و باشهد  اخهروی  حیات هم تواند می

 صهالح  عمهل  که   یمؤمن برای آ  از ای مرتب  بروز و ظهور

 تفسهیری  این و انکار قابل غیر است یتیواقع دهد یم انجام

 اسهت.  آورده «حیات» تفسیر در طباطبایی عالم  ک  است

(Tabatabaei,1995). 

حیات طیب  در شناسی  بررسی وضعیت مبانی هستی -الف

 انداز تحول سند چشم

 برخهی ":از اند عبارتشده  استخراج اسالمی مبانی در منابع

 میا ( علیت) تأثر و تأثیر وجود ،الوجودند ممکن موجودات

 عهدم  و وجهود  امکا  ک  موجودات برقرار است، موجوداتی

 ، سهنخیت انهد  علت نیازمند خود وجود برای باشند، داشت 

 ک  است موجوداتی میا  تنها علیت ی : رابط معلولی-علی

 وجهودی  مرات  دارای دارند، موجودات سنخیت یکدیگر با

شوند،  یمفرامادی تقسیم  و مادی ب  ، موجوداتاند مختلف

مهاده،   به   متعلهق  موجهودات  و مهاده  عهالم  بود  تدریجی

 "ماده وجود دارد. عالم در تزاحم

 چهار نکت  قابل ذکر است: آمده عمل ب های  یبررسدر 

     شناسههی سههند تحههول در مبنههای در مبههانی هسههتی .0

 آفههرینش جههها  هسههتی "دارد:  یمههبیهها   5-0-0

در  "غایتمند و خداوند غایت هم  موجهودات اسهت  

ی ظریف غفلهت  ا نکت رسد، از  یماین زمین  ب  نظر 

غایت فعل الهی از خلقهت   ازو آ  عبارت است  شده

شناخت و "از  عبارت است  ک آ جها  و موجودات 

 ."معرفت ب  امام زما 

 از آفهرینش  جهها  " نموده عنوا  0-0-7 مبنای در .8

 جهها   بر الهی سنن و اراده و برخوردار احسن نظام

 به   نیهز  انسا  اختیار و . آزادی" است حاکم هستی

قرارگرفته    آ  بهر  خداوند مشیت ک  است آ  سب 
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 6931 بهار سیزدهم، سال ،(22 پیاپي) 22 شماره دوم، دوره درسي، ریزی برنامه در پژوهش/  1

 نیههز انسهها  مشههیت و اراده یرتههأث بنههابراین؛ اسههت

 ."است محدودهرحال  ب 

 مفهومهات  برخهی  از راسهتا،  ایهن  در رسد یم نظر ب 

 که   شهده  غفلهت  الههی  قدر و قضا و انسانی ی اراده

 در انسها   اراده تاثیر ک  گردیده این ب  منجر نهایتا

 راسهتا  ایهن  شهود. در  تلقهی  محهدود  احسهن  جها 

 :گردد می ارائ  توضیحاتی

 که   کهریم  قهرآ   از آیاتی ظاهر ب  استناد با گروهی

 دانههد، چنههین  یمهه خههدا ی اراده بهه  را یههزچ همهه 

 اسباب بر مبتنی جها  با موضوع این ک  پندارند یم

 ناسهازگار  اراده و اختیار بر متکی انسا  و مسببات و

 دینهی  عنوا  ب  را اسالم دین نوعاً مستشرقا . است

 ،است آ  بنیادین اصول ی ازجمل  جبر ب  اعتقاد ک 

 اسهتاد  .بیش نیست اتهامی این اما کنند، یم معرفی

 عمهوم  شهکلی  به  : قرآ  گوید یم باره یندرا مطهری

 که   اسهت قائهل   را قهدر  و قضا عموم و یاله مشیت

 بشهر  ی اراده و اختیهار  و آ  بهین  منافاتی گون  یچه

 و اختیههار ی مسههول  کهه  آیههاتی ی ازجملهه  نیسههت؛

 ،اسهت  فرمهوده  مطهرح  یطورجهد  به   را بشر ی اراده

 عمههرا ، )آل اَیههدیکم قَههدَم ت بِمها  ذلهه : گویههد یمه 

 که   شماسهت  اعمالموج   ب  این گوید ینم ،(028

 بِمها : گویهد  می نداشتیم، یا داشتیم اختیار ما بگوییم

 دسهت  به   که   کارههایی  موجه   ب  ایدیکم، قَدَمت

 ههیچ  بدو  خودتا  اختیار و اراده ب  یعنی خودتا ،

آزاد  و مختههار را شههما خههدا. دادیههد انجههام اجبههاری

)کههف،   فَلیکفهر  شهاء  من و  فَلیومِن شَاء فَمن. یدآفر

02) (Motahari, 1994.) 

از ایهن   انهداز تحهول،   رسد در سند چشهم  یمب  نظر  .9

 انهد.  مختلف وجودی مرات  دارای مبنا ک  موجودات

، اسهت  توجه   قابلصورت صریح نشده ک   ی ب ا اشاره

 هایشا  ییدارا و ها یبرخوردار در مختلف موجودات

این تفاوت خود باع  ایجاد  اند؛ و متفاوت یکدیگر با

 .کند یمدر تکالیف و وظایف آنا  ایجاد  ها تفاوت

 ایهن  ذکهر  رسد، یم نظر ب  تحول انداز چشم سند در .4

 تقسهیم  فرامهادی  و مهادی  به   موجهودات  که   مبنا

 .است ذکر قابلی نشده ک  ا اشاره شوند یم

در سهند   طیبه   حیهات  شناسهی  انسها   بررسی مبهانی  -ب

 انداز تحول چشم

 اند از: ین مبانی عبارتتر مهم

 انسها   است، روح بد  و روح از مرک  موجودی انسا ،

 بخهش  .اسهت ( مجهرد ) غیرمهادی  امهری  - بد  برخالف -

 و فناناپهذیر  انسها  روح  اوسهت،  روح انسها ،  وجهود  اصیل

 وجهود  و روح عرضی شوو  و طولی مرات  .است جاویدا 

صهورت   ب  انسا  بدنی و روحی های یژگیو ها، آ  در تزاحم

 تههأثیر یکههدیگر بههر بههد  وروح  تغییرنههد، قابههل تههدریجی

 در الههی  فطرتهی  و مشهترک  سرشهتی وجهود   گذارنهد،  یم

 انسا  است، اختیار دارای موجودیانسا   ،ها انسا  ی هم 

 اسهت،  ذات حه   دارایانسها    .اسهت  هدفمنهد  موجودی

اسههت،  کمههال بهه  یههابی دسههت پههی در همههوارهانسهها  

(rajabi,2011 )کمهال   انسها ،  ییجو کمال بود  نامتناهی

 بهود  مقدمه    متعال اسهت،  خداوند ب  قرب: انسا  نهایی

 کمهال  اخروی، وابستگی زندگی برای انسا  دنیوی زندگی

 یرگهذاری تأث او اسهت،  اختیهاری  افعهال  به   انسها   حقیقی

 یاجتمهاع  ها، آ  از تأثیرپذیری و دیگر موجودات بر انسا 

 به   یهابی  دست برای وحی ب  انسا  نیازمندی انسا ، بود 

 رشههد بهه  وابسههت  انسهها  حقیقههیکمههال  حقیقههی، کمههال

درراه  موانهع وجود  اوست، های یتقابل متناس  و هماهنگ

 مهوانعی  بها  کمهال  ب  رسید درراه  کمال انسا  ب  رسید 

 هها،  یهت قابل و هها  یهت ظرف درهها   تفاوت انسها   ،روست روب 

 ی همه   و خهود  ی دربهاره  خهدا  برابهر  در انسها   یتمسوول

 انسا . اکتسابی و تکوینیکرامت  دیگر، موجودات

 مبههانی زمینهه  در نکههاتیآمههده  عمههل بهه  هههای یبررسهه بهها

 که  ذکهر اسهت    قابهل  تحهول  انداز چشم سند شناسی انسا 

 :از اند عبارت

 تحهول  راستای در انداز، چشم سند اینک  ب  توج  با .0

 عبهارتی  به   یها  و وپهرورش  آمهوزش  امهر  در بنیادین

 نظهام  راسهتای  در ،ذکرشده سند عنوا  درک   چنا 
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 اسهالمی  جمههوری  عمومی و رسمی تربیت و تعلیم

 تربیت مورد در سند عمده یها قسمت واست  ایرا 

 امها ؛ نمایهد  یمه  بحه   تربیت مختلف یها ساحت و

 مبهانی  قسهمت  در مطهرح  ههای  گزاره در وجود ینباا

 امکها   و پذیری تعلیم جریا  ب  سند شناسی انسا 

 نظر است. ب  نشده اشاره صریحطور  ب  انسا  تربیت

 مبحهه  تحههول، در انههداز چشههم سههند در رسههد یمهه

 ی  عنوا  ب  مقول  این ب  بود ضروری شناسی انسا 

 شد. یم پرداخت  مجزاکامالً  و اساسی مبنای

 ذکهر  رسهد،  یمه  نظهر  به   تحهول  انداز چشم سند در .8

 تربیتهی  نیازههای  حه   و ضهرورت  عنوا  با مبنای

 .است ذکر ب  الزممجزا  مبنای ی  صورت ب 

 امها  شده مطرح اسوه تولی بح  عنوا  در طرفی از .9

 .است نشده زده حرفی تبری مبح  از

 از که   اسهت  قرآنهی  اصهطالح  دو ،«تبهری  و تولی»

 واجبههات از و دیههن فههروع جملهه  از شههیع ، دیههدگاه

 به   ترتیه ،  به   واژه، دو این. شود می شمرده اسالم

 اههل  به   نزدیکهی  و خهدا  دوستا  با دوستی معنای

 باطل اهل از دوری و خدا دشمنا  با دشمنی و حق

 تبهری  و بار 899 و قرآ  از سوره 57 در ی. تولاست

 ین؛ بنهابرا اسهت کاررفته    به   بهار  90 و سوره 80 در

 از تبهری  مبحه   اسهت،  ضروری بح  اکمال جهت

ائمهه   و پیههامبرا  دشههمنا  و ظالمهها  و معانههدا 

 تهولی  بحه   کنهار  در حسهن   یهها  اسهوه  عنهوا   ب 

 (.javadi Amolie,2004شود ) گنجانده

 0-8-0 مبنههای در تحههول، انههداز چشههم سههند در .4

 از مرکه   اسهت،  موجهودی  انسها   "شده  عنوا 

. "مهرتبط   و یدهتن درهم حیثیت دو: روح و جسم

 و شهده  بح  انسا  بود  یدوبعد از مبنا این در

 از امهها گردیههده بحهه  ههها آ  متقابههل ارتبههاط از

 بیها   حرفهی  بهد   و روح تهدریجی  ییرپذیریتغ

رسد ذکهر آ  ضهروری    یمک  ب  نظر  است نشده

 است.

شناسی حیات طیبه  در   بررسی وضعیت مبانی معرفت -پ

 انداز تحول سند چشم

 شهناخت  وقهوع  و امکها  "اند از:  ین مبانی عبارتتر مهم

 عهالم  شناختامکا   مطلق، شناخت وقوع وامکا   یقینی،

امکها    نامحسهو،،  امهور  شهناخت امکها    ذههن،  از خارج

 حصولی، و حضوری ب  علم یمتقس ،(تعلیم) شناخت انتقال

 واقع. با حصولی علم مطابقت ؛صد 

 مطابق واقع با ک  است حصولی معرفتی صاد ، معرفت

 حضهوری،  علهم مراته    حضهوری،  علم یریخطاناپذ باشد،

 اصلی ابزارهای عقل، و خیال ح ،) یحصول علم یابزارها

 از تواتر و مرجعیت تجرب ، استدالل، انواع و اند یحصول علم

دینهی  ههای   معرفهت  انهواع اعتبهار   فرعهی(، ههای   راه جمل 

 ظنهی ههای   معرفهت  نیز و معتبرند دین یقینیهای  معرفت

 عمهل  در دارد، وجود ها آ  ب  عمل برای معتبری دلیل ک 

 (mesbah Yazdi,2011)".معتبرند

ذکهر   قابهل  نکت  پنج آمده عمل ب  های یبررس ب  توج  با

ها  آ  ب  تحول انداز چشم سند در رسد یم نظر ب  ک است 

 :از اند عبارت ک  است نشده پرداخت 

 مبههانیارائهه   مبحهه  در انههداز چشههم سههند در .0

 آ  و اسهت  شهده  غفلت امر ی  از شناسی معرفت

 وپهرورش  آموزش زمین  در تحول سند اصل اینک 

 اصهل  و تعلم و تعلیم امکا  اصل باب در اما ،است

 است. نشده مطرح جداگان  مبحثی شناخت

 یشهناخت  معرفهت  مبهانی  در از انداز، چشم سند در .8

 بحه   علهم  مختلهف  سهطوح  و مراته   ، از8-9-0

 سه  " شاملک   حصولی علم سطوح تنها اما شده،

 امها  شده، بح  است "عقلی خیالی، حسی، مرتب 

 است. شده غفلت حضوری علم مرات  مبح  از

 انههداز چشههم سههند در حصههولی علههم ابزارهههای در .9

 و شهههود و عقههل و حههوا، ، بهه 0-9-۷ مبنههای

های  راه ب  شده، ولی اشاره الهام و وحی و مکاشف 

 و تجربه   و اسهتدالل  انواع شامل ک  ابزارها فرعی

حهائز   که   نشهده  یا اشهاره  است، تواتر و مرجعیت

 است. اهمیت
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 تههذی   اصهل  اسهالمی،  یشناخت معرفت مبانی در .4

 دارد اصهیل  جایگهاه ( تزکیه  ) باطن صفای نف  و

 دریافهت  بسهتر  توانهد  یمه  قرآنی صریح نص ب  ک 

. نمایهد  مهیها  عالم خداوند جان  از را حقیقی علم

 شهود از ،0-9-۷ شماره مبنای در رسد یم نظر ب 

 نف  تهذی  از اما نموده، بح  الهام یا و کاشف  و

 علهم  دریافهت  در مههم  بسهیار  اصهل  که   ی کزت و

 اسهت،  معصهوم  غیهر  یهها  انسها   توسهط  حقیقی

 است. نشده بیا  سخنی

 و موانهع  ، از0-9-2 مبنهای  در انداز چشم سند در .5

امها   اسهت،  شهده  بحه   آدمی شناخت محدودیت

 غیرمههادی مفههاهیم شههناخت و دریافههتموانههع 

 ،محسوسهات  به   انه   " هم و  ،(ماوراءطبیعی)

 نشهده  بح  " زبا  تطور و بشری زبا  محدودیت

 .است ذکر ب  الزم رسد یم نظر ب  ک 

 در طیبه   حیهات  یشناس ارزش بررسی وضعیت مبانی -ت

 تحول انداز چشم سند

 بها  مهرادف  تقریبهاً  ارزش"اند از:  ین مبانی عبارتتر مهم

 و هها  یق سهل  دسهتورها،  متعلهق  به  . ارزش است مطلوبیت

 قابهل  اشهخاص،  و اشهیا  افعهال،  اههداف،  ب  نیز و قراردادها

 است، واقعی امری عملی، یها دانش در. ارزش است اطال 

نا  ذاتی، ،ها ارزش واقعی برخی یها ارزش بود  پذیراثبات 

ارزش  ابهزاری،  و وابسهت   غیری، برخی و اند ییغا ووابست  

 اسهت،  وابسهت   نههایی  ههدف  ارزش به   امور ی هم  واقعی

اصهول   اسهت، ( خداونهد  ب  قرب) انسا  کمال نهایی،هدف 

 وابست  و متغیر امور، سایر ارزش واند  مطلق و ثابت ارزشی

 اختیهاری  کهار ارزش  اسهت،  نههایی  ههدف  در تأثیرشا  ب 

 متهزاحم،  امهور در  اسهت،  فاعهل  نیهت  و کار نوع ب  وابست 

 ارزش، نصهاب حد  است، معقول انتخاب مالک برتر، ارزش

 عقهل،  ارزش، تشهخیص راه  اسهت،  دیهن  اصهول  به   ایما 

 (mesbah yazdi,2011)".است وحی و تجرب 

 یهها  ارزش اعتبار " نموده عنوا  ،0-4-0 مبنای در .0

 نتایج و یآدم عمل ب  مربوط های یتواقع بر حقیقی

 یهها  ارزش که   داشهت  توجه   بایهد "دارد. تکی آ  

 اثبهات  اسالمی معیار نظام اسا، بر واقعی و حقیقی

 محسهوب  ارزشهی  مبهانی  از یکی خود این و پذیرند

 .استگردد ک  قابل ذکر  یم

 ههم ها  ارزش اعتبار: نموده عنوا  ،0-4-8 مبنای در .8

 مراجعه   بها  ههم  و انسهانی  فطهرت  و عقهل  طریق از

 اسهت  . درسهت "گردد یم معلوم دینی معیار نظام ب 

 تشهخیص  راه وحهی  طرفهی  از و فطهرت  و عقهل  ک 

 امهر  یا پهاره  در رسهد  یمه  نظر ب  اما است،ها  ارزش

 از گهردد،  یم محسوب ارزش تشخیص راه هم تجرب 

 را برتهر  ارزش کلهی،  موارد در تنها عقل دیگر طرف

 عملهی  تجربیهات  دیگهر  در ولهی  دهد، یم تشخیص

 تهوا   یمه  ترتیه   بدین باشد دهنده کم  تواند یم

 وحههی و تجربهه  عقههل، ارزش، تشههخیص راه" گفهت 

 .است

 و انهواع هها   ارزش " نموده عنوا  ،0-4-9 مبنای در .9

 بها  مراتبهی  سبسهب   شکل ب  و دارند مختلف مرات 

 – اهلل الهی  قهرب  یعنهی – یآدم زندگی اصیل غایت

 نهوع  ازهها   ارزش انهواع  ب  مبنا این در. دارند ارتباط

ههها  ارزش بههود  نسههبی و مطلههق و ابههزاری و غههایی

 دهدا قرارها  ارزش محور را اهلل الی قربکرده و  اشاره

 چه   هها  ارزش تهزاحم  در که   نشهده  اشاره اما است

 معقهول  انتخاب رسد یم نظر ب  است. معتبر ارزشی

 است. مطرحها  ارزش تزاحم در

 دانستن ارزشمند " نموده ، عنوا 0-4-4 مبنای در .4

 حسن ب  وابست  هم و فعلی حسن تابع هم عمل هر

 حسهن  بهر  عالوه است الزم مبنا ایندر  است. فاعلی

 مطهرح  نیهز  ارزشحدنصهاب   فعلهی،  حسن و فاعلی

 .است دین اصول ب  ایما  ارزش، نصابحد  شود،

 از یکهههی " نمهههوده ، عنهههوا 0-4-2 مبنهههای در .5

 در اعتهدال  و تهواز   طیبه   حیهات  مهم های یژگیو

 کریمهه  آیهه  در چنان هه  اسههت آ  مختلههف ابعههاد

 اسهتوار  پایه   دو بهر  طیبه   حیات شده ذکرصراحتاً 

 نظهر  به   بنهابراین ؛ «صهالح  عمل» و «ایما : »است

 اصهالح  صهورت  این ب  مبنا این است بهتر رسد، یم
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 و ایما  طیب  حیات مهم های ویژگی از یکی" گردد

 اعتدال و تواز  ایجاد ساز ین زم ک  است صالح عمل

 است. آ  مختلف ابعاد در

 حقیقهی  آزادی " نمهوده  ، عنوا 0-4-00 مبنای در .۷

 رشهد  بیرونی و درونی موانع هم  از رهایی در انسا 

 خداونهد  عبودیهت  یسهو  ب  حرکت و انسا  تعالی و

 در انسها   حقیقی آزادی گردید. ذکر چنان  "است

 تمهام  است، اما مطرح اجتماعی و فردی وسیع ابعاد

 حاکمیهت  جلوه در الهی حاکمیت سای  در امور این

 مبنها  ایهن  در اما؛ است وصول قابل جامع  در والیت

 در آ  نقههش و جامعهه  در والیههت بهه  ایههی اشههاره

 است. نشده مبنا این ب  یابی دست

 و احسها   ورمفت  "شده  عنوا  ،0-4-09 مبنای در .7

 عدالت متمم یها ارزش ینتر مهم بخشش و گذشت

 ."هستند

 ینتهر  مههم  از بخشهش،  و گذشهت  اخالقهی  فضیلت

 همهه  در شههود، امهها یمهه محسههوب اخالقههی فضههایل

 (. ب Mohamdi,2001) نیست عدالت متمم ها ین زم

 از مبهانی  بحه   در که   بهود  آ  بهتهر  رسد یم نظر

 عهدالت بسترساز  یا و عدالت مبنای عنوا  ب  بصیرت

 شد. یممطرح  مبحثی

 و طبیعهت  " نمهوده  ، عنهوا  0-4-0۷ مبنای در .2

 در ابهزاری  ارزش بهر  افهزو   را طبیعی های یدهپد

 نمهادین  نگرش با باید زندگی غایت تحقق جهت

 الههی  اقتهدار  و لطهف  حکمهت  از آیهاتی  مثابه   ب 

 جنب  طبیعت شده، اشاره چنان  "نمود مالحظ 

 دارد زنهدگی  غایت تحقق جهت در ابزاری ارزش

 آیهات  آ  ههای  یهده پد و طبیعهت  اگر طرفی، از و

 په   اسهت  الهی اقتدار و لطف و حکمت از الهی

 در چنان هه  و باشههند یمهه ارزش دارای نفسهه  یفهه

 به   موظهف  شهده، انسها    اشهاره  روایهات  و قرآ 

 ارزش دارای لهذا  باشهد  می آ  حفظ وآ   آبادانی

 است. ذاتی
 در طیبه   حیهات  شناسهی  یهن د بررسی وضعیت مبانی -ث

 تحول انداز چشم سند

که  از منهابع اسهالمی     طیبه   حیات شناسی یند مبانی
 دارد، واحهد  حقیقهت  انهد از: دیهن   استخراج شهده عبهارت  

 به  دعهوت   تعقهل،  به  کننهده   دعهوت  اسالم، دین یتجامع
 خههدا، بهه  اعتقههاد و دیههن بههود  یفطههر طبیعههت، آبهادانی 

دیهن   منهابع  اجتههاد، عنصهر   بشهری،  نیازههای  پاسخگوی
 بشهری،  ینهده آ کننهده  یمترس اجماع(، عقل، سنت، )کتاب،

 توحیهد  اسهالم  یهن د اخالقهی،  فضایل از ایی مجموع  یند
 (.jafari,2009است ) محور
 پرسهش درآمهده در مهورد    عمهل  به   بررسی ب  توج  با

 :از اند عبارت ک است  ذکر قابل نکت  پنج پنجم

 مقصهد  و خاسهتگاه " 0-5-0 شناسهی  یند مبانی در .0

 آ  شهکوفایی  و انسها   فطهرت  را( اسالم) حق دین

 "اسهت  ضهروری  نکاتی ب  توج  راستا این در. است

 قل  بر اسالم دین ک  است شخصیتی اسالم، پیامبر

 یهن د به   انسا  ینتر عالم و است گشت  نازل ایشا 

 حضهرت  اسهالم  گرامهی  پیهامبر  اسهت.  اسهالم  الهی

 معروفههی حههدی  در( وآلهه  علیهه  اهلل صههلیمحمههد )

اخهال    فضهایل  تکمیهل  بهرای  تنها من: »فرماید می

 کهالم  به   توجه   بها  رسهد  یم نظر ب  بنابراین باشد،

 ارتبهاط  در که   اخالقی تکامل اسالم، پیامبر قاطعان 

 مقصهد  و اسهت، خاسهتگاه   انسانی فطرت با یممستق

 .است دین

 تحقهق  بهرای  دیهن " شده ، عنوا 0-5-9 مبنای در .8

 از اسهتفاده  بهر  عالوه را ما ابعاد هم  در طیب  حیات

 فعلیهت  و ابهداع  و خالقیت ب  بشری متراکم تجارب

 خههویش فکههری هههای ظرفیههت همهه  بهه  بخشههید 

 دو ذکهر  مبنها  این در رسد می نظر ب  ."خواند فرامی

 از قبههل که  اسههت  الزم اسهالم  اصههیل و غنهی  منهع 

 آ  از بایهد  انسهانی  خالقیت و بشری متراکم تجارب

 " عتهرت  و قرآ  " از است عبارت آ  و گرفت بهره

 ای نشده است. اشاره ک  در این راستا ب  آ 

 آ  در طیبه   حیهات  که   تحهول  انداز چشم سند در .9

 از یکی از شناسی، دین مبانی در دارد، محوری نقش

و از  طیبه   حیهات  بسترسهاز  که   بح  ترین اساسی

 آ ؛ و اسهت  شهده  غفلت ،است صالح عمل مقدمات
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 کمهال  ب  منجر ک  است نف  تهذی  و تزکی  اصل

 شود. یم انسا  نفسانی

 یکی از تحول، انداز چشم سند شناسی دین مبانی در .4

 از اسهت،  عبارت آ  و شده غفلت دینی یها جنب  از

 که   مهؤمن  و مسلما  انسا  بصیرت و نگری تعمق

 اسهتفاده  و دیهن  از درست درک موج  بصیرت این

 از مراقبهت ؛ و اسهت  زنهدگی  مهتن  در آ  از صحیح

 آ  بهه  رهبههری کههالم در کهه  پنههها  سکوالریسههم

 است. شده اشاره صراحتاً

 گیری بحث و نتیجه

 مبانی از بسیاری شد خواهیم متوج  تطبیقی، نگاه ی  در

 مبنها  یه   ضهمن  یها  و مبنها  ی  غال  در تحول، سند در

؛ اسهت  شهده  غفلهت  نیهز  نکهاتی  از امها  اسهت،  شهده  اشاره

 :شد حاصل زیر نتایج تطبیقی برآورد این در بنابراین

 شناسی ذکر شده در سند تحول: در زمین  مبانی هستی

 از مبح  غایت فعل الهی غفلت شده است.  .0

اراده برخههی مفهومههات اصههیل اسههالمی در زمینهه    .8

 انسانی غفلت شده است.

ب  این مبنا که  موجهودات دارای مراته  مختلفهی      .9

 هستند اشاره نشده است. 

 و مهادی  به   موجهودات  تقسهیم  مبنای از هم نین .4

 است نشده بحثی صریح صورت ب  فرامادی

در سند تحهول   شده شناسی ذکر انسا  در زمین  مبانی

 ":شود می حاصل زیر نتایج

از این مبنا که  اصهل تربیهت در    انداز  در سند چشم .0

 پذیر است غفلت شده است. انسا  امکا 

 و ضهرورت  از تحهول  سهند  مبانی در آنک  دوم نکت  .8

 است. نشده مطرح بحثی تربیتی نیازهای ح 

 و جسهم  و روح از مبحه   تحول انداز چشم سند در .9

 تغییرپهذیری  بحه   از امها  شده مطرح ها آ  ارتباط

 است. نشده ای اشاره جسم و روح تدریجی

انداز تحهول، از ایهن مبنها که  انسها        در سند چشم .4

 دارای ح  ذات است، اشاره صریحی نشده است.

 انهداز تحهول   شناختی سند چشم معرفت در زمین  مبانی

 ":گردد می حاصل نتایجاین  شده، ذکر

 و شهناخت  امکها   اصل از تحول، انداز چشم سند در .0

 است. نشده بحثی تربیت و تعلیم

 علهم  مراته   بحه   تحهول، از  انهداز  چشهم  سهند  در .8

 ایهن  که   درحالی است، نشده مطرح بحثی حضوری

 شهناختی  معرفهت  مبهانی  در مجهزا  مبنای ی  خود

 .است اسالمی

 علهم  اصهلی  از ابزارههای  تحهول،  انداز چشم سند در .9

 فرعهی  ههای  راه از امها  شده، مباحثی مطرح حصولی

 و مرجعیهت  تجرب ، استدالل، هم و  حصولی، علم

 است. نشده مطرح بحثی تواتر،

 حصهولی،  ههای  معرفهت  برخهی  اینکه   به   ج  تو با .4

 امها  هستند، حصولی معارف از دیگر برخی نیاز پیش

 نشده ای اشاره مبنا این تحول، از انداز چشم سند در

 است.

 برخی بود  نیاز پیش از انداز چشم سند در هم نین .5

 مطهرح  دیگهر، مبحثهی   برخی ها، برای دانش و علوم

 است. نشده

 و انبیها  ب  الهام، و وحی از تحول، انداز چشم سند در .۷

 تهذی  از اما؛ است شده ارائ  معصوم، مبحثی اولیای

 در قرانههی، مبنههای یهه  کهه  نفهه  تزکیهه  و نفهه 

 غیهر  ههای  انسها   بهرای  حقیقهی  علهم  ب  یابی دست

 است. نشده مطرح مبحثی است، معصوم

 انهداز،  چشهم در زمین  مبهانی ارزش شهناختی در سهند    

 :شود می حاصل زیر نتایج

ههای   انداز تحول، از این مبنا ک  ارزش در سند چشم .0

 حقیقی و واقعی اثبات پذیرند، بحثی نشده است.

 طریق از را ها ارزش اعتبار انداز تحول، در سند چشم .8

 کنهد،  مهی  مطهرح  دینی معیار نظام و فطرت و عقل

 مطهرح  نیهز  تجربه   ها ارزش تشخیص در ک  درحالی

 است. نشده ای اشاره آ  ب  سند در ک  است

 ههها ارزش تههزاحم تحههول، بهه  انههداز چشههم سههند در .9

 معقهول،  انتخهاب  که   است، درحهالی  نشده ای اشاره
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 مورد این؛ ک  است ها ارزش تزاحم در انتخاب مالک

 شود. مطرح مجزا مبنا ی  صورت ب  تواند می خود

 هها  ارزش نصهاب  حد از تحول، انداز چشم سند در .4

 مطهرح  اسهت، مبحثهی   دیهن  اصهول  ب  ایما  ک 

 است. نشده

 صهالح،  عمهل  و ایمها   از تحول، انداز چشم سنددر  .5

 حیهات  کننهده  تضهمین  اصهلی  شاخصه   دو عنوا  ب 

 در اعتهدال  و تهواز   ایجهاد  بسهتر  تواند می ک  طیب 

 است. نشده ای اشاره گردد، طیب  حیات

 حقیقهی  آزادی مبح  در تحول، انداز چشم سند در .۷

 حکومهت  جلهوه  در الههی،  حاکمیهت  از انسا  برای

 حقیقهی  آزادی ایجهاد  متضمن ک  جامع  در والیت

 است. نشده مطرح مبحثی هاست، انسا  برای

 مبنای عنوا  ب  بصیرت از تحول، انداز چشم سند در .7

 نشده ای اشاره عدالت، درک و عدالت ایجاد در ژرف

 است.

 طبیعهت  ابهزاری  ارزش از تحول، انداز چشم سند در .2

 آیات جلوه ک  طبیعت ذاتی ارزش از اما شده، بح 

 است. نشده ای اشاره است، الهی

 زیهر  یجنتا انداز تحول، سند چشم شناسی در مبانی دین

 :گردد می حاصل

 تکامهل  تحهول، از  انداز چشم سند 0-5-0 مبنای در .0

 انسهانی  فطهرت  بها  مسهتقیم  ارتبهاط  در ک  اخالقی

 است. نشده بحثی است،

 دو ذکهر  از انهداز،  چشهم  سهند  در 0-5-9 مبنای در .8

 عتهرت،  و قهرآ   یعنهی  اسهالمی  غنی و اصیل منبع

 است. نشده ای اشاره

 بصهیرت  و نگری تعمق از تحول، انداز چشم سند در .9

 مهتن  در دین از صحیح درک باع  ک  دین امور در

 جهای  ک  درحالی است. شده غفلت شود، می زندگی

 گردید. می مطرح مجزا مبنا ی  عنوا  ب  داشت

 یعنهی  وسیع مبنای ی  از تحول انداز چشم سند در .4

 نهوین  سهازی  تمد  معنای ب  جانب  هم  پیشرفت "

 سهب  ) متنهی  و ابهزاری  بعهد  دو دارای ک  اسالمی

 که   درحهالی  نیامهده،  میها   ب  است، ذکری( زندگی

 گردد. ذکر مجزا صورت ب  داشت آ  بر جای

 شهناختی،  دیهن  بخش در تحول، انداز چشم سند در .5

 مقدمه   ک  نف  تهذی  و تزکی  مهم بسیار اصل از

 بحثهی  اسهت،  صالح عمل مقدمات از و انسانی کمال

 صهورت  ب  ک  داشت آ  بر جای هرچند است. نشده

 گردد. ذکر مجزا

 نتیجه نهایي

دههد، در پهنج بخهش     آمهده نشها  مهی    عمل های ب  بررسی

غفلهت   مهورد  82انهداز تحهول، از    میانی فلسفی سند چشم

کهه  بیشههترین مههوارد در زمینهه  مبههانی      شههده اسههت 

مهورد(   ۷شناسهی )  مورد(، مبهانی انسها    9شناسی ) ارزش

نیاز ب  بازنگری و دقت ویهژه توسهط مسهوولین و     ک  است

 متخصصین امر و تربیت دارد.
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