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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،تبیین مبانی و آثار تربیت انسان منظم از منظر فلسفه تعلیم و تربیت قرآنبنیان است.
اين پژوهش از لحاظ رويکرد تحقیق در زمره تحقیقات کیفی و قیاسی قرار دارد و از لحاظ روش تحقیق،
تحلیلی ـ استنباطی است .همچنین از لحاظ شیوه گردآوری اطالعات ،بهصورت کتابخانهای و فیشبرداری
تهیه شده است .ازجمله يافتههای تحقیق میتوان به مبانی فلسفی تربیت انسان منظم شامل مبانی عام
خداشناختی (وجود ناظم و وحدت ناظم) ،هستیشناختی (آفرينش منظم و مرحلهمند جهان) ،دينشناختی
(تقدم نزول آيات مکی بر آيات مدنی ،نظم درونی آيات ،نظم در تشريع و تقدم ايمان بر عمل صالح) و مبانی
خاص انسانشناختی (آفرينش منظم و مرحلهمند انسان و نظمشناسی فطری) اشاره کرد .براساس يافتههای
پژوهش میتوان گفت آثار تربیت انسان منظم شامل دو دسته آثار نظری (تقدم و تأخر در مراحل تفکر و
دورانديشی) و آثار عملی (برنامهريزی ،احترام به قانون و مقررات ،وقتشناسی و )...است.
واژگان کلیدی :انسان منظم ،فلسفه تعلیم و تربیت قرآنبنیان ،مبانی ،آثار

1ـ استاديارگروه فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ايران
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تاريخ دريافت1398/04/25 :
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بیان مسئله
حقیقت آدمی «نفس» يا خويشتن اوست و «بدن» حکم مرکب برای نفس را دارد (نراقی ،1392 ،ص  .)25مِن
سهُ»؛ پیامبر(ص) فرمودند« :نیرومند کسی است که بر نفسش غلبه کند»
ب نَف َ
أَلفَاظِ رَسُو ِلاللَّهِ(ص)« :الشَّدِي ُد مَن َغلَ َ
(عاملی ،1394 ،ص  . )16از سوی ديگر سعادت دو جهان در گرو شناخت نفس يا خويشتن است و شناخت
خويشتن منجر به شناخت خداوند میشود .يکی از مواردی که در فرايند شناخت خويشتن همواره بايد مورد توجه

قرار گیرد ،تأمل در مسئله «نظم» در وجود خويش از يک سو و جهان خلقت از سوی ديگر است« :سنريهم آياتنا
فی اآلفاق و فی انفسهم حتی يتبین لهم أنه الحق» (فصلت .)53 ،انسان با تفکر در وجود خود و نیز در مخلوقات
خداوند متعال و نظام هستی ،نیاز به ايجاد ملکه نظم را در زندگی احساس ،آثار آن را در خود و ديگران مشاهده
و برای نظام بخشیدن هر چه بیشتر به زندگی خويش برنامهريزی میکند .نظم و انضباط نهتنها در زندگى و
سیره پیامبران الهى جارى بوده ،بلکه هستى (کتاب تکوين خدا) و قرآن کريم (کتاب تشريع و تدوين خدا) نیز
از مظاهر بارز نظم کامل الهىاند (اکبرى دستک .)1390 ،نظم و نظام در خلقت يعنى اين عالم تصادفی ـ يعنی
بدون علت ـ به وجود نیامده است( .مطهری ،1358 ،ج  ، 4ص .)62
اما نظم چیست؟ اهل لغت نظم را کنار هم چیدن ،مرتب کردن و به رشته درآوردن اشیاء تعريف
کرده اند (البستانی ،1394 ،ص  .)712گروهی انضباط را وجود جو و شرايط خاصی در سازمان تعريف کردهاند
که کارکنان را ملزم می کند رفتاری معقول و مقبول و در چارچوب قوانین و مقررات سازمان در پیش گیرند
(سعادت ،1386 ،ص  .)306نظم و نسق بهمعنی به سامان آوردن ،نظم و ترتیب دادن ،آراستگی ،استواری و
انتظام است (دهخدا ،1395 ،صص 1961ـ  .)1960همچنین نظم ،سامان دادن ،به هم پیوستن و برپا داشتن
است (قريب ،1367 ،ص  .)1241نظم در لغت بهمعنای سامان و آرايش است و در معنای مصدری بهمعنی جمع
کردن و سامان دادن در طريقی است (ابنمنظور ،1405 ،ج  ،12صص  576ـ  .)578در قرآن واژه «تسويه» نیز
بهمعنای مرتب کردن آمده است (قرشی ،1390 ،ج  3و  ،4ص  .)358شواهد قرآنی که به مفهوم نظم اشاره

دارد عبارتند از« :فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا جَعَلْنا عالِیَها سافِلَها وَ أَمْطَرْنا عَلَیْها حِجارَةً مِنْ سِجِّیلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّکَ»
(هود)82 ،؛ «نضد» بهمعنی روی هم چیدن ،از نظم و ترتیب حکايت میکند (قرشی ،1390 ،ج  6 ،5و  ،7ص .)76
« ...وَ ما کانَ اللَّهُ لِیُضیعَ إيمانَکُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحیمٌ» (بقره)143 ،؛ « لِیُضیعَ :ضیاع» به معنای محو
شدن صورت و نظم شیء است؛ بهگونهای که ديگر اثر مورد انتظار بر آن مترتب نشود و بدون استفاده
بماند « .اضاعه» از همین ريشه بدين معناست که چیزی را با در هم ريختن نظم و انسجام آن از خاصیت
و اثر بیندازند (جوادی آملی ،1388 ،ج  ،7ص  .)320نظم دارای محتوا و عناصری است که عرصههای مختلف
آن را میسازد .ازجمله :هدف ،برنامهريزی ،مديريت ،انگیزه ،فرهنگ ،پشتکار و( ...جالئیان اکبرنیا .)1386 ،از
میان تعاريفی که برای مفهوم نظم مطرح شده ،میتوان به اين موارد اشاره کرد:
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1ـ نظم يا موزون بودن ،هماهنگی مجموعهای از اجزاست که هدف خاصی را دنبال میکنند .دستیابی به اين
هدف در گرو رابطه کمی و کیفی میان اجزای مجموعه است (مطهری ،1396 ،ص .)52
 -2نظم به ربط وجودی بین دو يا چند چیز گفته می شود و نوعی هماهنگی است که در مقابل هرج و
مرج قرار دارد (جوادی آملی ،1390 ،صص  27ـ .)24
 -3نظم به اين معنی است که فرد شخصاً اعمال و رفتار خود را تحت قاعده در آورد ،خويشتن را کنترل و
هدايت کند و باتوجه به آثار و نتايج اعمال خويش اقدام نمايد (شريعتمداری ،1383 ،ص .)476
 -4منظور از خودنظم دهی ي ا خودسامان دهی ،توانايی اندي شیدن و حل کردن مسائل بدون کمک ديگران
است (سیف ،1396 ،ص .)106
بهاين ترتیب میتوان گفت که عناصر مشترک در تمام اين تعاريف مختلف از نظم ،هماهنگی ،هدفداری
و خودکنترلی است .البته بايد توجه داشت که هرکدام از اين عناصر شرط الزم حصول نظم به حساب میآيند؛
نه شرط کافی .بنابراين انسان منظم ،انسانی است که کارهای خود را طبق برنامهای از قبل طراحی شده ،با
رعايت تقدم و تأخر آنها کنار هم ساماندهی ،آرايش و چینش میکند تا اهداف خود را تحقق ببخشد.
تربیت در لغت به معنی نشو و نما دادن ،زياد کردن ،مرغوب يا قیمتی ساختن است (شکوهی ،1394 ،ص .)2
تربیت در اصطالح به مجموعه تدابیر و روشهايی گفته میشود که برای ايجاد ،ابقاء و اکمال ادراکات ،تمايالت،
تصمیمات و اقدامات مطلوب در متربی صورت میپذيرد (بهشتی ،1389 ،ص  .)24تربیت عبارت از هرگونه
فعالیتی است که معلمان ،والدين يا هر شخصی ،برای اثرگذاری بر شناخت ،نگرش ،اخالق و رفتار فردی ديگر
و براساس اهداف از پیش معین شده انجام میدهد (داوودی و حسینیزاده ،1389 ،ص  .)10معادل فارسی تربیت
از ماده «ربو» را «پرورش» دانستهاند .همچنین خداوند در قرآن کريم برای اشاره به پرورش معنوی و اخالقی از واژه
«تزکیه» استفاده کرده است (فتحعلی ،مصباح و يوسفیان ،1390 ،ص  .)27فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی به
معنای اعم ،يکی از علوم فلسفی اسالمی است که با دو روش عقلی و نقلی به استکشاف گزارههای فلسفی و
تربیتی برگرفته از علوم فلسفی و تربیتی بشری ،استطباق گزارههای فلسفی و تربیتی و نیز استنتاج گزارههای
تربیتی همت میگمارد .منبع گزارههای بخش نظری فلسفه اسالمی ،قرآن کريم ،سنت معصومان علیهمالسالم
و عقل است .گزارههای انشايی و عملی همواره بر گزارههای اخباری و نظری استوار هستند .گزارههای تربیتی،
بخش حکمت عملی دانش اصلی يعنی فلسفه اسالمی است (بهشتی.)1396 ،
نظم و برنامهريزى نزد پیشوايان حق و ائمه معصومین علیهمالسالم از چنان جايگاهى برخوردار است که حضرت

على (ع) در آخرين وصاياى خود همگان را بدان فرا مىخواند« :أُوصِیکُمَا وَ جَمِیعَ وَلَدِی وَ أَهلِی وَ مَن بَلَغَهُ
کِتَابِی بِتَقوَى اهللِ وَ نَظمِ أَمرِکُم» (شريف رضی ،نامه  .)47آن حضرت وجود نظم و انضباط را در کتاب آفرينش،

سارى و جارى مىداند « :قَدَّرَ مَا خَلَقَ فَأَحْکَمَ تَقْدِيرَهُ وَ دَبَّرَهُ فَأَلْطَفَ تَدْبِیرَهُ وَ وَجَّهَهُ لِوِجْهَتِهِ فَلَمْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
ب إِ ْذ أُمِرَ بِالْمُضِیِّ عَلَى إِرَادَتِهِ» (شريف رضی ،خطبه .)91
ن اَالِنْتِهَاءِ إِلَى غَايَتِهِ و لَ ْم يَسْتَصْعِ ْ
مَنْزِلَتِهِ وَ لَمْ يَقْصُرْ دُو َ
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بنابراين وجود نظم در تمامی افعال الهی و مخلوقات خداوند و ازجمله در وجود انسان حاکی از آن است
که تحقق بخشیدن ملکه نظم در نفس انسان يکی از فضايل قلمداد میشود و الزم است با تمرين و ممارست
هرچه بیشتر فعلیت يابد.
باوجود همه اهمیتی که نظم در زندگی فردی و اجتماعی انسانها بهويژه از منظر آموزههای اسالمی دارد ،تاکنون
بهصورت جامع و همهجانبه پژوهشی درباره مبانی و آثار تربیت انسان منظم از منظر فلسفه تعلیم و تربیت قرآنبنیان
انجام نشده است .پژوهشهای انجام شده عمدتاً به صورت جداگانه با تمرکز بر مفهوم «نظم و انضباط»
(طبیبی ،ابراهیمی و جفرسته( ،)1396 ،محمودی ،خادمی و لهگانی( ،)1396 ،رضايی ،بهشتی و رفیعی،)1395 ،

(مواليی( ،)1396 ،منتظر و محمدی منفرد( ،)1395 ،هاشمیانفرد وابراهیمی )1396 ،و (اکبری دستک)1390 ،
است .درحالیکه در پژوهش حاضر سعی شده اين موضوع از حیث تربیت انسان منظم و با استخراج داللتهای
تربیتی مورد مطالعه قرار گیرد .به اين منظور ابتدا مبانی نظم در فلسفه تعلیم و تربیت قرآنبنیان بررسی
میشود و سپس آثار تربیت انسان منظم براساس مبانی فلسفی آن تبیین خواهد شد.
درمجموع اهمیت و ضرورت اين تحقیق از چند زاويه قابل تبیین است:
الف) کمک به رفع کاستیها و کمبودهايی که در رشته فلسفه تعلیم و تربیت در سطح دانشگاهها پیرامون اين
موضوع احساس میشود.
ب) کمک به برطرفسازی مسائل و مشکالتی که بهويژه در مدارس و دانشگاهها در اثر بیتوجهی به آثار و
عواقب بینظمی مشهود است.
ج) ارزش و اهمیت الگوهای انسانی موفق در عرصه نظم برای محقق از يک سو و شناسايی علل و عوامل
کمرنگ بودن موضوع نظم در زندگی بسیاری از انسانها و حتی افراد تحصیلکرده از سوی ديگر.
همچنین اهداف اين مقاله را میتوان به دو دسته هدف نظری و هدف کاربردی تقسیم کرد.
منظور از هدف نظری اين است که باتوجه به کمبود تحقیقات انجام شده در باب تربیت انسان منظم از
منظر فلسفه تعلیم و تربیت قرآنبنیان ،به ويژه با عنايت به دو مؤلفه مبانی و آثار ،گامی در جهت رفع اين
کاستی برداشته و راه برای تحقیقات کاربردی ديگر هموار شود.
منظور از هدف کاربردی هم اين است که باتوجه به اهمیت نظم و جايگاه مهم و حساس آن در پیشبرد و
تکامل جامعه اسالمی از منظر قرآن کريم ،نتايج حاصل از اين تحقیق میتواند به دستاندرکاران نظام آموزش
و پرورش کمک کند تا با به کار بستن يافتههای چنین تحقیقاتی ،اهداف پیشبینی شده نظام آموزشی را با
دقت و سهولت بیشتری محقق سازند.
در نوشتار حاضر کوشش شده به اين سؤال پاسخ داده شود که مبانی و آثار تربیت انسان منظم از منظر
فلسفه تعلیم و تربیت قرآنبنیان چیست؟
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روش پژوهش
در اين نوشتار در گام نخست مبانی تربیت انسان منظم از منظر فلسفه تعلیم و تربیت قرآنبنیان با روش قیاسی از
آيات و روايات مرتبط استخراج و سپس با روش تحلیل مفهومی مورد تجزيه و تحلیل قرار میگیرد .آنگاه در گام دوم
آثار تربیت انسان منظم با روش استنباطی در اين متون شناسايی و با بنیانهای پیشگفته مرتبط و تدوين میشود.
تحلیل محتوای کیفی قیاسی عبارت از برجستهسازی و بیان نظاممند نکات پراکنده ناظر به موضوع و مقولههاست.
نقطه شروع اين نظريهها ،تحقیقات موجود و دانش متخصصان است و فرايند تفسیر آن شامل استنتاج براساس مقوله،
کد و روابط آنهاست .برونداد تحلیل محتوای کیفی قیاسی مفاهیم ،مقوالت توضیحدهنده موضوع در قالب نقشه
مفهومی هستند (محسنی تبريزی و سلیمی .)1391 ،منطق قیاسی ،از کل به جزء و از نظريه به سمت تجربه و
مشاهده حرکت میکند .تحلیل محتوای مبتنی بر قیاس زمانی ضرورت میيابد که ديدگاههای نظری گوناگونی
پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد و هدف از انجام تحقیق ،آزمون نظريههای پیشین يا بسط آنها در يک
زمینه متفاوت است (تبريزی.)1393 ،

یافتههای پژوهش
ازآنجاکه موضوع دانش فلسفه تعلیم و تربیت قرآنبنیان ،تعلیم و تربیت انسان براساس آموزههای قرآن است ،بنابراين
مبانی تربیت انسان منظم به دو دسته مبانی عام و مبانی خاص تقسیم میشود.
در اين مقاله مبانی عام شامل سه دسته مبانی خداشناختی ،هستیشناختی و دينشناختی و مقولههای
زيرمجموعی آنهاست و مبانی خاص ،مبانی انسانشناختی با مقولههای فرعی زيرمجموعی آن است .همچنین در
اين مقاله آثار تربیتی انسان منظم نیز بررسی شده که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

مبانی فلسفی تربیت انسان منظم
مقصود از مبانی فلسفی تربیت انسان منظم ،آن گروه از گزارههای اِخباری عقلی و برهانی است که زيربنا و شالوده
نظم به حساب میآيند .مبانی يا گزارههای زيربنايی فلسفی در چندين طبقه ،مانند مبانی خداشناختی ،مبانی
هستیشناختی ،مبانی انسانشناختی و مبانی دينشناختی قابل شناسايی و طبقهبندی هستند.

مبانی فلسفی عام تربیت انسان منظم
الف ـ مبانی خداشناختی
وجود ناظم :نظم درونی و بیرونی موجودات از وجود ناظم حکايت میکند .عالم منظوم است و هر منظوم

ناظمی دارد (جوادی آملی ،1390 ،ص  « .)36فالِقُ الْإِصْباحِ وَ جَعَلَ اللَّیْلَ سَکَناً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْبان
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ذلِکَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِیمِ» (انعام .)96 ،اين همان مطلبى است که در قرآن کريم به تعبیر «اتقان صُنع» آمده
ن ُکلَّ َشیْءٍ» (نمل .)88 ،در بعضى از آيات از همین مطلب به «تقدير» (اندازهگیرى)
صنْعَ اللَّ ِه الَّذِی أَ ْتقَ َ
استُ « :
تعبیر مىشود؛ يعنى در نظم و ترتیب مخلوقات يک نوع حسابگرى وجود دارد که به تعبیر ديگر به آن
حکیمانه بودن خلقت هم گفته میشود  .وضع ساختمان موجودات حکايت مىکند که در اين ساختمان،
شعور و تدبیر و علم و اراده دخالت داشته و اين ساختمان نمیتواند ناشى از تصادف مجموعهاى از علل
باشد .آيه «أَ فَال يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ .وَ إِلَى السَّماءِ کَیْفَ رُفِعَتْ» (غاشیه 17 ،و  )18همین مطلب را
بیان مىکند (مطهری ،1358 ،ج  ،4صص  98ـ  .)95تعبیر به «اتقان» در آيه  88سوره نمل بهمعنى منظم
ساختن و محکم کردن است .کسى که اين همه حساب و نظم در برنامه آفرينش اوست ،مسلماً از کارهايى که
شما انجام مىدهید ،آگاه است (مکارم شیرازی ،1374 ،ج  ،15صص  568ـ .)567
نظم موجود در جهان هستی در چهار بخش نظم فاعلی ،نظم درونی ،نظم بیرونی و نظم غايی مطرح است.
نظم فاعلی به اين معنی است که جهان آفرينش براساس نظام سبب و مسبب تنظیم شده و آغازگر آن ،خدای
سبحان است .خدای سبحان در نظام فاعلی معموالً با اسمای حسنای خالق ،فاطر ،مبدع و ...ظهور پیدا میکند
و آياتی که حد وسط آنها اين اسمای مقدس باشد ،درصدد بیان نظام فاعلی جهان هستی است .نظم درونی
و بیرونی موجودات که حکايت از وجود ناظم حکیم میکند ،بهگونهای است که هر موجودی آنچنان منظم و
مجهز آفريده شده که از دادن همه لوازم مورد نیاز او و جهازی که در تکامل وی نقش دارد ،فروگذار نشده

است .خداوند در دو جای قرآن از خود به «أحسن الخالقین» ياد کرده است ...« :فَتَبارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقینَ»
(مؤمنون )14 ،و «أَ تَدْعُونَ بَعْالً وَ تَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخالِقینَ» (صافات .)125 ،زيبايی در خلقت به اين معنی است

که مخلوق از همه آنچه در رشد و تکامل وی مورد نیاز است ،برخوردار باشد« :قال ربّنا الّذی أعطی کلّ شی ٍء
خَلْقه» (طه« .)50 ،الّذی خلق فسوّی» (أعلی« .)2 ،استوا» بهمعنی داشتن اعتدال درونی همراه با تأمین ابزار
و لوازم مورد نیاز است .مجموع عالم نیز از نظام و انسجام محکمی برخوردار است و همه اجزای آن نسبت به
يکديگر موزون ،هماهنگ و مستوی است .نظام غايی به اين معناست که هر يک از موجودات هدف و مقصد
خاصی را تعقیب میکنند .بهعنوان مثال خداوند در انتهای همان آيه  50سوره طه میفرمايد« :ثُمَّ هَدَى»؛
يعنی آن را هدايت فرموده است .اين قسمت از آيه بیانگر نظم غايی است؛ چون غايت (يعنی هدايت) را بیان کرده
است (جوادی آملی ،1383 ،صص  111ـ .)107
وحدت ناظم :دلیل ديگر توحید الهی و ربوبی ،وحدت نظم است که گواه وحدت ناظم است .هیچکس جز

خدای سبحان ،اِله و رب و خالق جهان نیست؛ زيرا در صورت تعدد خدايان ،عالم فاسد میشود« :وَ إِلهُکُمْ إِلهٌ
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واحِدٌ ال إِلهَ إِ َّال هُوَ الرَّحْمنُ ال رَّحیم ُ» (بقره ( ) 163 ،جواد ی آملی  ،1388 ،ج  ، 8ص  . )99جهت ذاتی هويت
انسان رو به خداست (روم( )30 ،علمالهدی ،1389 ،ص  .)391برای تبیین وحدت ناظم میتوان از دو راه
وحدت علت فاعلی و وحدت علت غايی وارد شد:
وحدت علت فاعلی :همانگونه که قبالً اشاره شد ،خدای متعال در بخش نظام فاعلی با شماری از اسمای
حسنا تجلی میکند که يکی از آنها خالق است .در اينجا يکی از شواهد قرآنی درباره اين نام نیکو ذکر میشود:

« وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرادَنِیَ اللَّهُ
بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ کاشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنِی بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِ کاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِیَ اللَّهُ عَلَیْهِ يَتَوَکَّلُ
الْمُتَوَکِّلُونَ» (زمر .)38 ،آفرينش و خلقت بهعنوان تجلی اراده ربانی ،نوعی منشأ و مبدأ وحدانی دارد .به استناد
ََ»،
آيه  22سوره انبیاء که میفرمايد« :لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِ َّال اللَّهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُون
ماهیت آفرينش در درجه نخست تبعیت کل کائنات از نظم خداوندگاری است؛ نظمی که در طبیعت و کائنات
قرار داده شده و مهمترين کارکرد آن مانع شدن از هرگونه هرج و مرج در هستی و هدفمند بودن هستی است
(ايمان و کالته ساداتی ،1392 ،ص .)92

وحدت علت غایی« :اللَّهُ الَّذِی رَفَعَ السَّماواتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ
کُلٌّ يَجْرِی لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآياتِ لَعَلَّکُمْ بِلِقاءِ رَبِّکُمْ تُوقِنُونَ» (رعد .)2 ،عالمه طباطبايی در ذيل
اين آيه گفته است« :تدبیر» به معناى اين است که چیزى را دنبال چیزى بیاورى و مقصود از آن اين است که
اشیاى متعدد و مختلف را طورى تنظیم کنى و ترتیب دهى که هر کدام در جاى خاص خود قرار بگیرد؛ به
طورىکه به محض تنظیم ،آن غرضى که از هر کدام آنها دارى و فايدهاى که هر کدام دارد ،حاصل شود .تدبیر
امر عالم هم به همین معناست که اجزاى آن را به بهترين و محکمترين نظم منظم سازد؛ بهطورىکه هر چیزى
به سوى غايت آن متوجه گشته و سیر کند و همین آخرين کمالى است که مخصوص به اوست .بهطورىکه
سراپاى عالم هم متوجه غايت کلى خود که همان رجوع و بازگشت به خداست بشود و درنتیجه بعد از دنیا
آخرت هويدا شود (طباطبايی ،1374 ،ج  ،11صص  395ـ .)394

ب ـ مبانی هستی شناختی
آفرينش منظم و مرحلهمند جهان :اسالم ساحتهای گوناگونی برای هستی قائل است ،جهان هستی را به مادی
و مجرد تقسیم میکند و مُلک و ملکوت را برای هستی میپذيرد .عالوه بر اين تقسیم هستی ممکنات به دنیوی
و اُخروی نیز تحقق دارد (خسروپناه ،1394 ،صص  131ـ  .)130جهان ،موزون و متعادل است؛ چرا که اگر

موزون و متعادل نبود ،برپا نبود و نظم و حساب و جريان مشخصى نداشت  .در قرآن کريم آمده است« :وَ
السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْمِیزانَ .أَالَّ تَطْغَوْا فِی الْمِیزانِ .وَ أَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ ال تُخْسِرُوا الْمِیزانَ»
(الرحمن 7 ،و  .)9در کار عالم ،حساب و نظم برقرار است و چیزى بىحساب و بىقاعده وجود ندارد« .الشَّمْسُ
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وَ الْقَمَرُ بِحُسْبانٍ» (الرحمن« .)5 ،حَسَبَ» يعنى حساب کرد؛ يعنى در حرکاتى که اينها دارند حساب و نظمى
در کار است .بىنظمى در کار عالم وجود ندارد (جوادی آملی ،1393 ،صص  231ـ .)230
در دستگاه خلقت ،هر پديدهای جای خاصی دارد و مأموريت و کار ويژهای بر عهده اوست .کرات آسمانی در
مدار معینی حرکت میکنند .فصول سال و گذشت شب و روز نظم خاصی دارند و خلقت اشیاء از اندازه ،حد و
میزان خاصی برخوردار است .خدای تعالی میفرمايد« :إِنَّا کُلَّ شَیْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ» (قمر .)49 ،بهعنوان نمونه:

«إِنَّ رَبَّکُمُ اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُ َّم اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِی اللَّیْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثِیثاً
وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ أَال لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَکَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِینَ» (اعراف .)54 ،خداوند
مجموعه زمین و آسمان را در شش دوران متوالى آفريده است .آفرينش اگر در يک لحظه بود ،کمتر
مى توانست از عظمت و قدرت و علم آفريدگار حکايت کند؛ اما هنگامى که در مراحل مختلف و چهرههاى
گوناگون و بر طبق برنامههاى منظم و حساب شده انجام گیرد ،دلیل روشن ترى براى شناسايى آفريدگار
خواهد بود (مکارم شیرازی ،1374 ،ج  ،6صص  203ـ .)202

ج ـ مبانی دینشناختی
تقدم نزول آیات مکی (اعتقادی) بر آیات مدنی (عملی) :تقدم در آيات مکی بر مدنی نیز گويای يک نوع نظم
است که به آن نظم دينشناختی گفته میشود .معمو ًال آنچه از قرآن تا پیش از هجرت پیامبر اکرم(ص) نازل شده ،مکى
شمرده مىشود و بیشتر سورههاى قرآن ،بهويژه سورههاى کوچک از اين دستهاند .آنچه بعد از هجرت نازل شده ،مدنى
خوانده مىشود؛ اگرچه در خارج مدينه و حتى در مکه نازل شده باشد (فاضلی ،1386 ،ص  .)99سراسر آيات قرآن
حاکی از نظم سرشار موجود در آن است .بهطور مثال آيات مکی و آيات مدنی که برحسب محتوا از هم متفاوت هستند
و طی  23سال به مقتضای شرايط نازل شدهاند .آيات مکی بهبیان مبانی اعتقادی و حکمت نظری میپردازند و به همین
دلیل بر آيات مدنی تقدم زمانی دارند و در سیزده سال اول بعثت نازل شدهاند تا بنیه اعتقادی افراد را پايهريزی نمايند.
آيات مدنی نیز در ده سال نازل شدند و به بیان حکمت عملی میپردازند که اين خود يکی از مصاديق نظم در قرآن
است و میتواند برای متربیان الگو قرار گیرد.
راز تفاوت اساسی مضامین سور مکی و مدنی قرآن کريم ،اختالف فضای نزول آن است؛ برايناساس مخاطبان
سورههای مکی نوع ًا مشرکان هستند و محور اساسی محتوای اين سورهها تبیین اصول سهگانه دين است .ولی مخاطبان
سورههای مدنی نوع ًا مؤمنان يا اهل کتاب يا منافقانند .ازاينرو سخن از جهاد ،مناظره با يهود و نصارا و کارشکنی علنی
منافقان ،تنها در سورههای مدنی مطرح است (جوادی آملی ،1388 ،ج  ،2ص .)45
نظم درونی آیات :شماری از آيات قرآن کريم از چنان ساختار و شاکلهای برخودارند که قسمتهای مختلف
يک آيه ،مبیّن قسمتهای ديگر است .بهعنوان مثال هر بخشی از آيهالکرسی ،بیان الزم بخش پیش از خود
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است؛ چنانکه قیّومیّت مطلق «الحَی القَیُّوم» الزمِ الوهیت مطلق است« :اهللُ الإلهَ إالّهُو» .همچنین مالکیت
ت وما فِی األرض» الز ِم قیّومیّت مطلق الهی است
مطلق بر آسمانها و زمین و همه موجودات آنها« :لَ ُه ما فِیالسَّماوا ِ
و احاطه علمی يا ربوبیّت مطلق« :وسِعَ کُرسِ ُّیهُ السَّماواتِ واألرض» الز ِم مالکیت مطلق الهی است .فقره پايانی آيه:
«وهُوَ العَلِی العَظیم» نیز الز ِم همه بخشهای پیش از خود است» (جوادی آملی ،1388 ،ج  ،12ص .)102
نظم در تشریع :همه آياتی که درباره قوانین و مقررات الهی نازل شده ،برقرارکننده نظم و برنامه در زندگی
فردی و اجتماعی مسلمانان است .با اين بیان ،قرآن همواره پیروان خويش را به داشتن يک برنامه صحیح و
منظم دعوت میکند و خواستار آن است که مسلمانان در زندگی به اصول و مقررات الهی پايبند بوده ،طبق
برنامهای که خدا برای آنان تنظیم کرده ،زندگی کنند و هیچگاه از حدود الهی گام فراتر نگذرانند .بهعنوان
مثال خداوند در قرآن برای انجام عبادتهای کرده ،زندگی کنند و هیچگاه از حدود الهی گام فراتر نگذرانند.
به عنوان مثال خداوند در قرآن برای انجام عبادتهای اسالمی ،وقت و برنامهای تنظیم کرده تا همه مسلمانان
در آن وقت معین به عبادت بپردازند .چنانکه برای روزه گرفتن ،ماه مبارک رمضان را معلوم کرده و ابتدا و

انتهای روزه هر روز را معلوم کرده و میفرمايد...« :کُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَ َبیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ األَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ
األَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّیَامَ إِلَى الَّلیْلِ( »...بقره .)187 ،همچنین در خصوص نماز میفرمايد«أَقِمِ الصَّالةَ
لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانَ مَشْهُوداً» (اسراء.)78 ،
تقدم ایمان بر عمل صالح :در فرهنگ قرآن هر جا سخن از «ايمان» آورده شده ،پس از آن « عمل صالح»
نیز ذکر شده است .درواقع خداوند به ايمان در درجه اول اهمیت داده و عمل صالح را فرع ايمان دانسته
است .ازجمله« :وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ( »...بقره.)25 ،
در بسیارى از آيات قرآن ،ايمان و عمل صالح در کنار هم واقع شدهاند؛ زيرا ايمان و عمل مکمل يکديگرند .در

آيه  11سوره طالق مىخوانیم« :وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ يَعْمَلْ صالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ
فِیها أَبَداً» (مکارم شیرازی ،1374 ،ج  ،1ص  .)142در آيات قرآن غالباً «عمل صالح» همراه «ايمان» بهعنوان
الزم و ملزوم يکديگر آمده است (مکارم شیرازی ،1374 ،ج  ،27ص  .)301برخی از ديگر شواهد قرآنی در باب

تقدم ايمان بر عمل صالح چنین است« :إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِی خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ» (عصر 2 ،و )3
و مراد از ايمان ،ايمان به خدا ،مراد از ايمان به خدا ،ايمان به همه رسوالن او و مراد از ايمان به رسوالن او
اطاعت و پیروى از ايشان و ايمان به روز جزا است .جمله « َو عَمِلُوا الصَّالِحاتِ» بر عمل به همه اعمال صالح داللت
دارد و از آن استفاده مىشود که مؤمنان گنهکار نیز در خسرانند (طباطبايی ،1374 ،ج  ،20صص  611ـ .)610
«الَّذِينَ کَفَرُوا لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ کَبِیرٌ» (فاطر .)7 ،در
مورد استحقاق عذاب تنها به مسئله «کفر» قناعت مى کند ،ولى در مسئله مغفرت و اجر کبیر «ايمان» را
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کافى نمى شمرد ،بلکه « عمل صالح» را نیز بر آن مى افزايد؛ چرا که کفر به تنهايى مايه خلود در عذاب
است ،ولى ايمان بدون عمل مايه نجات نخواهد بود .درواقع ايمان و عمل متالزم و قرين يکديگرند
(مکارم شیرازی ،1374 ،ج  ،18ص .)185

مبانی فلسفی خاص تربیت انسان منظم ،مبانی انسانشناختی
الف ـ آفرینش منظم و مرحلهمند انسان
حقیقت انسان ،همانند کتابی است که نیازمند شرح است و شارح اين کتاب هم کسی جز مصنف آن،
يعنی پروردگار و آفريننده آن نمی تواند باشد (خسروپناه ،1394 ،ص .)157اگر آدمی با استفاده از علم الهی
به خودشناسی بپردازد ،با زيبايیهای نهفته در درون خويش آشناتر میشود (جوادی آملی ،1393 ،ص .)255

«وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ طینٍ .ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فی قَرارٍ مَکینٍ .ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا
الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقینَ»
(مؤمنون 14 ،ـ  .)12نخستین آيه به آغاز وجود همه انسانها اشاره مىکند که همه از گِل برخاستهاند به خاک
باز مىگردند .اما خداوند در دومین آيه توجه افراد را به تداوم نسل آدم جلب کرده و بعد به مراحل شگفتآور
سیر نطفه در رحم مادر و ظاهر شدن چهرههاى گوناگون خلقت در آن قرارگاه امن اشاره میکند .اين چهار
مرحله متفاوت به اضافه مرحله نطفه بودن ،مراحل پنجگانه آفرينش انسان را تشکیل مىدهد .همچنین در
پايان آيه به آخرين مرحله که درواقع مهمترين مرحله آفرينش بشر است ،اشاره کرده است .جالب اينکه در
مراحل پنجگانهاى که براى آفرينش انسان در آيه فوق ذکر شده ،همه جا تعبیر به «خلق» شده ،اما هنگامى
که به آخرين مرحله مىرسد تعبیر به «انشاء» مىکند« .انشاء» به معنى ايجاد کردن چیزى توأم با تربیت آن
است .اين تعبیر نشان مىدهد که مرحله آخر با مراحل قبل (مرحله نطفه و علقه و مضغه و گوشت و استخوان)
کامالً متفاوت است .اين همان مرحلهاى است که جنین وارد مرحله حیات انسانى مىشود ،حس و حرکت پیدا
مىکند و به جنبش در مىآيد که در روايات اسالمى از آن به مرحله «نفخ روح» (دمیدن روح در کالبد) تعبیر
شده است .اينجاست که انسان با يک جهش بزرگ ،زندگى نباتى و گیاهى را پشت سر گذاشته و گام به جهان
حیوانات و از آن برتر به جهان انسانها مىگذارد .در اينجاست که خداوند به انسان شايستگى خالفت خدا در
زمین را مىدهد (مکارم شیرازی ،1374 ،ج  ،14صص  213ـ .)207

در آيه ديگری چنین آمده است « :يا أ َيُّ هَا ال ْإ ِنْسان ُ ما غَ رَّک َ بِ رَب ِّک َ ا لْکَريم ِ .الَّذی خَلَقَ ک َ فَ سَوَّاکَ
ف َعَدَ لَک َ .فی أَی ِّ صُو رَة ٍ ما شاء َ ر َک َّبَ کَ» ( انفطار 8 ،ـ  . )6خداوند انسان را با همه اجزاى وجودش خلق
کرد ه و سپس به تسويه اش پرداخته است .يعنی هر عضو او را در جاى مناسبش که حکمت اقتضاى آن
را دارد  ،قرار داد ه و سپس به عدل بندى او پرداخته است .بعضى از اعضاء و قوايش را با بعضى ديگر
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معادل قرار داد ه و بین آن ها توازن و تعادل برقرار کرد ه که همه اين ها مظاهرى از تدبیر خداى تعالى
است (طباطبايی ،1374 ،ج  ،20صص  370ـ .)368

ب ـ نظمشناسی فطری
تالش همه مربیان الهی اين بوده که مردمان را بر فطرت بهسوی حقیقت هستی سیر دهند .برای همین مربیان
الهی با زبان فطرت سخن میگويند (دلشاد تهرانی ،1385 ،صص  94ـ  .)93توجه دادن قرآن کريم به نظم
شگفتانگیزی که به عنوان يک حقیقت مسلم و انکارناپذير در جای جای پهنه جهان و انسان (آيات آفاقی و
انفسی) وجود دارد ،نشان از آن دارد که توانايی فطری و غیر اکتسابی ويژهای در وجود انسان برای شناسايی
نظم حاکم بر جهان آفرينش در کار است .در ادامه باتوجه به دو مالک آفاقی و انفسی بودن ،با نمونههايی از
آيات قرآن کريم در اين مورد آشنا میشويم.
در پهنه آفاق :آيات آفاقى ،نشانههاى عظمت پروردگار متعال در بیرون از وجود انسان است .در قرآن کريم

بارها بر نظرورزی در آيات آفاقی تأکید شده است .خداوند در آيه  20سوره عنکبوت میفرمايد« :قُلْ سیرُوا فِی
الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَديرٌ» .واژه «نشئه» دراصل
به معنى ايجاد و تربیت چیزى است و گاه از دنیا به «نشئه اولى» و از قیامت به «نشئه آخرت» تعبیر مىشود.

ل
اين آيه مردم را به «سیر آفاقى» در مسئله معاد دعوت مىکند (مکارم شیرازی ،1374 ،ج  ،16ص « .)238قُ ِ
انْظُرُوا ما ذا فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما تُغْنِی الْآياتُ وَ النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ ال يُؤْمِنُونَ« (يونس .)101 ،نظر کنید به
آنچه در آسمانها و زمین است از مخلوقات گوناگونى که هر يک آيتى از آيات خداست و به ايمان دعوت

مىکند (طباطبايی ،1374 ،ج  ،10صص  189ـ  .)188پیامبر(ص) سه برنامه مهم را اجرا مىکند« :يَتْلُوا عَلَیْهِمْ
آياتِهِ وَ يُزَکِّیهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ» (آلعمران .)164 ،نخست خواندن آيات پروردگار بر آنها و آشنا
ساختن گوش ها و افکار با اين آيات ،دوم تعلیم ،يعنى وارد ساختن اين حقايق در درون جان آنها و
به دنبال آن ،تزکیه نفوس و تربیت ملکات اخالقى و انسانى .اما ازآنجاک ه هدف اصلى و نهايى تربیت است،
تربیت در اين آيه قبل از تعلیم ذکر شده ،درحالى که از نظر تربیت طبیعى ،تعلیم بر تربیت مقدم است
(مکارم شیرازی ،1374 ،ج  ،3ص .)160
در پهنه انفس :آيات انفسى ،نشانههاى خدا در وجود خود انسان است که در ادامه به برخی شواهد قرآنی آن
اشاره میشود« .وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَکُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ إِذا أَنْتُ ْم بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ» (روم .)20 ،در اين آيه به دو نشانه
عظمت الهى اشاره شده است :يکى آفرينش انسان از خاک و ديگر تکثیر نسل انسان و انتشار فرزندان آدم
در سراسر روى زمین است (مکارم شیرازی ،1374 ،ج  ،16ص .)391
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همچنین خداوند متعال میفرمايد« :فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ .خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ .يَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّلْبِ وَ
التَّرائِبِ .إِنَّهُ عَلى رَجْعِهِ لَقادِرٌ» (طارق 8 ،ـ  .)5قرآن دست همه انسانها را گرفته و به خلقت نخستین باز
مىگرداند و با يک جمله استفهامیه از آنها مىپرسد آفرينش شما از چه بوده است؟ در آغاز خاک بود و سپس
بعد از طى مراحلى به صورت نطفه درآمد و نطفه نیز بعد از طى مراحل پیچیده و شگفتانگیز ،به انسان کاملى
تبديل شد .بنابراين بازگشت او به حیات و زندگى مجدد هیچ مشکلى ايجاد نمىکند .نظیر اين بیان در آيات ديگر

ن
ث فَ ِإنَّا خَلَقْنا ُک ْم مِ ْ
ن الْ َبعْ ِ
ب مِ َ
ن کُ ْنتُ ْم فِی َريْ ٍ
قرآن نیز ديده مىشود ،ازجمله در آيه  5سوره حج« :يا أَيُّهَا النَّاسُ إِ ْ
ن نُطْفَة( »2مکارم شیرازی ،1374 ،ج  ،26صص  368ـ .)364
تُرابٍ ُثمَّ مِ ْ
در پايان يک آيه شريفه قرآنی را ذکر میکنیم که جامع نظمشناسی فطری هم در پهنه آفاق و هم در
عرصه انفس است« :وَ فِی الْأَرْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنِینَ وَ فِی أَنْفُسِکُمْ أ َفَال تُبْصِرُونَ» (ذاريات 21 ،ـ  .)20در آيات
مورد بحث ،سخن از نشانههاى خدا در زمین و در وجود خود انسان است تا افراد از يک سو با مسئله توحید و
شناخت خدا و صفات او که مبدأ حرکت به سوى همه خیرات است آشنا شوند و از سوى ديگر به قدرت او بر
مسئله معاد و زندگى پس از مرگ برسند؛ چرا که خالق حیات در روى زمین و اين همه عجائب و شگفتیها
قادر بر تجديد حیات نیز هست .بهراستى نشانههاى حق و قدرت بىپايان و علم و حکمت نامحدود خدا در
همین کره خاکى آنقدر فراوان است که عمر هیچ انسانى براى شناخت همه آنها کافى نیست .بدون شک
انسان اعجوبه عالم هستى است و آنچه در عالم کبیر است در اين عالم صغیر نیز وجود دارد .چهبسا عجايبى
در آن است که در هیچ جاى جهان نیست .تعبیر به «أَ فَال تُبْصِرُونَ» (آيا نمىبینید) تعبیر لطیفى است؛ يعنى
اين آيات الهى در گرداگرد شما در درون جان شما ،در سراسر پیکر شما ،گسترده است .اگر اندکى چشم باز کنید
مىبینید و روح شما از درک عظمتش سیراب مىشود (مکارم شیرازی ،1374 ،ج  ،22صص  334ـ .)329

آثار تربیت انسان منظم
اين آثار در دو بخش قابل بررسی است:

الف ـ آثار نظم در بخش نظر
رعایت تقدم و تأخر در مراحل تفکر :اساساً عمل فکر کردن ،چیزى جز نظم دادن به معلومات و پايه قرار
دادن آنها براى کشف يک امر جديد نیست .همچنین درست حرکت کردن ذهن نیز چیزى جز درست ترتیب
دادن و درست شکل دادن به معلومات نیست (مطهری ،1358 ،ج  ،4صص  46ـ  .)45بهاينترتیب انسان منظم

1ـ «اى مردم! اگر در رستاخیز ترديد داريد ،ما شما را از خاک آفريديم و سپس از نطفه» (حج.)5 ،
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کسی است که بهدلیل نهادينه شدن نظم در وجود وی ،در مرحله تفکر و انديشهگری ـ که برترين يا يکی از
برترين وجوه تمايز انسان از حیوانات است ـ نیز تقدم و تأخر را به دقت مراعات میکند.
دوراندیشی :آيندهنگری نوعی تدبیر است که هر انسان عاقلی به آن نیاز دارد .هر کسی بايد برای زندگی
آينده و هدف خود برنامهريزی داشته و برای رسیدن به آن تالش و کوشش کند .اين امر موجب بروز احساس

آرامش و نشاط و امید به زندگی در افراد خواهد شد .در آيه  18سوره حشر آمده است« :يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا
اتَّقُوا اللَّهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ» .اين آيه نشان میدهد که برنامه
ريزی و آيندهنگری از اصول ضروری يک زندگی خردمندانه است .فراهم کردن فرصت پیشبینی ،حدس،
خیالپردازی و توقف نکردن در زمان گذشته  ،از جمله مصادي ق عملی اي ن روش به حساب می آيند »
( رشی د ی ،کشاورز ،بهشتی و صالحی . ) 1396 ،

ب ـ آثار نظم در بخش عمل
برنامهریزی کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت :متربیان را بايد به برنامهريزی منظم برای امور زندگی عادت
داد .نظم يعنی طبقهبندی کردن و چینش قاعده مند برنامه ها و نظم ذهنی به زمینه های ارثی و يادگیری
محیطی و برنامه ريزی درست برای ايجاد پیشنیازهای الزم وابسته است (اديب ،1392 ،ص  .)139شأن انسان
عاقل ،نظم و برنامه ريزی است و درست برای ايجاد پیشنیازهای الزم وابسته است (اديب ،1392 ،ص .)139
شأن انسان عاقل ،نظم و برنامهريزی است و سیره پیامبران بر برنامهريزی و نظم الهی استوار بوده است .برای چنین
انسانی به اذن خدا مقصد ،راه و روش روشن است و چنین فردی در رويارويی با حوادث پیش آمده و مشکالت
اجتماعی و اقتصادی نیز با برنامه الهی عمل میکند (اکبری دستک .)1390 ،بادقت در قرآن کريم مشاهده
میشود که خداوند بهتدريج برنامههای کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت را توسط انبیاء و پیامبران ارائه و دين
را کامل کرده که اين نشاندهنده برنامهمحوری آيین الهی است.
احترام به قانون و مقررات :قانونمداری و رعايت نظم ،الزمه رشد و تعالی يک جامعه است .هیچ قانونی به
ثمر نمی رسد مگر با ايمانی که آن ايمان با اخالق کريمه حفظ و آن اخالق هم با توحید ضمانت شود»
(طباطبايی ،1393 ،ج  ،11ص  .)210عالمه طباطبايی ضرورت نظم و قانون در جامعه را براساس طبع استخدام
گر انسان تبیین کرده است .در سايه اين نظم عادالنه است که جامعه شکل میگیرد ،حیثیت اجتماعی انسان
ظهور میکند و حیات اجتماعی افراد تحقق میيابد .خداوند در قرآن کريم کسانی را که میان انديشه و رفتار
و کردار و گفتار آنان هماهنگی نیست و هماهنگ با علم خود حرکت نمیکنند ،همچنین به الزمه يقینشان

ملتزم نمیشوند و گفتارهای گوناگون دارند ،افرادی مبتال به بینظمی معرفی میفرمايد« :بَل کَذَّبُوا بِالحَقِّ لَمَّا
جَائَهُم فَهُم فِی أَمرٍ مَرِيجٍ» (ق .)5 ،نظم بدون قانون تحقق نمیيابد و قانون صحیح ،قانونی است که برای
شکوفايی استعدادهای انسان ،برنامهريزی درستی در آن شده باشد (جوادی آملی ،1389 ،صص  52ـ .)50
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خیرِ» (شريف رضی ،حکمت.)21
ص ُة تَمُ ُّر مَ َّر السَّحَابِ ،فَانتَهِزُوا فُ َرصَ ال َ
وقتشناسی :حضرت علی(ع) فرمودهاند« :و الفُر َ
پی امبران و امامان علیهم السالم به طور مکرر مردم را به اغتنام فرصتها و استفاده صحیح از وقت و پرهیز
از شتابزدگی و سستی در انجام امور سفارش کرده و خود در اين راستا الگو بودند .امیر مؤمنان علی(ع)
می فرمايد « :مِنَ الخُرقِ؛ اَلمُعاجِلَةُ قَبلَ االِمکَانِ ،وَ اَالَنَاةُ بَعدَ الفُرصَةِ» (شريف رضی ،حکمت  .)363امام

جعفر صادق (ع) نیز می فرمايد« :اَألَيّامُ ثالثةٌ :فیومٌ مَضی اليُدْرَکُ .و يومٌ اَلنّاسُ فیهِ .فَیَنبَغِی أَن يَغتَموُهُ.
وَ غداً إنّما فی اَيديهم اَمَلُه» (حرّانی ،1387 ،ص  .)413بر همین اساس امام سجاد(ع) در فرازی از دعای

خود به خداوند عرض میکند « :وَ عَمِّرنِی ماکانَ عُمرِی بِذلَةً فِی طاعَتِکَ ،فَاِذا کانَ عُمرِی مَرتَعاً لِلشَّیطانِ
فاقبِضنِی اِلَیکَ» (صحیفه سجاديه ،دعای  .)20الگوهای موفق همواره برای زمان ارزش خاص قائل بوده،
قدر فرصت ها را می دانند و نیز در زمان گذشته متوقف نیستند .کارهای عقب مانده ناشی از بی نظمی بر
عملکرد فرد اثر منفی بر جای خواهند گذاشت و کارايی و اثربخشی فرد را کاهش خواهد داد.

تسریع در رسیدن به اهداف زندگی :خداوند در تعريف انسان باايمان میفرمايد« :و الّذين هم عن
اللّغو معرضون» (مؤمنون .)3 ،زندگى فردى و اجتماعى ،هیچکدام بدون يک نظم صحیح به سامان نمىرسد .به
همین دلیل خداوند اسباب اين نظم را در اختیار انسان قرار داده و حرکات منظم کره زمین به دور خود و به دور
خورشید و همچنین گردش منظم ماه را وسیلهاى براى نظام زمانبندى قرار داده تا برنامههاى زندگى اعم از مادى

و معنوى ،تحت نظام درآيد .خداوند در آيه  5سوره يونس مىفرمايد « :هُوَ الَّذِی جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیاءً وَ الْقَمَرَ
نُوراً وَ قَدَّرَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِینَ وَ الْحِسابَ ما خَلَقَ اللَّهُ ذلِکَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ اآليات لقوم يعلمون»
(مکارم شیرازی ،1374 ،ج  ،2ص  .)14بیشک بی نظمی مانع بزرگی بر سر راه پیشرفت انسان است .افراد
منظم از انجام کارهای غیرضرور و بی فايده پرهیز کرده و بیشتر تمرکز خود را صرف اهداف اساسی
می کنند و اين چنین فرايند رسیدن به هدف را تسهیل می کنند.

بحث و نتیجهگیری
در اين مقاله مبانی و آثار تربیت انسان منظم از منظر فلسفه تعلیم و تربیت قرآنبنیان به بحث گذاشته شد .در
قسمت مبانی نیز گفته شد که چون موضوع دانش فلسفه تعلیم و تربیت ،تعلیم و تربیت انسان است ،بنابراين مبانی
تربیت انسان منظم به دو دسته مبانی عام و مبانی خاص تقسیم میشود .مبانی عام در اين مقاله شامل مبانی
خداشناختی ،هستیشناختی و دينشناختی است و مبانی خاص درواقع مبانی انسانشناختی است .مبانی
خداشناختی شامل (وجود ناظم ،وحدت علت فاعلی ناظم و وحدت علت غايی ناظم) ،مبانی هستیشناختی شامل
(آفرينش منظم و مرحلهمند جهان) و مبانی دينشناختی شامل (تقدم نزول آيات مکی بر آيات مدنی ،نظم درونی
آيات ،نظم در تشريع و تقدم ايمان بر عمل صالح) است .مبانی خاص يعنی مبانی انسانشناختی هم شامل (آفرينش
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منظم و مرحلهمند انسان و نظمشناسی فطری در پهنه آفاق و انفس) است .در قسمت دوم نیز آثار تربیت انسان
منظم به دو دسته آثار نظری و آثار عملی تقسیم شد .آثار نظری شامل (رعايت تقدم و تأخر در مراحل تفکر و
دورانديشی) است و آثار عملی شامل (برنامهريزی کوتاهمدت ،میانمدت ،بلندمدت و احترام به قانون و مقررات،
وقتشناسی و تسريع در رسیدن به اهداف زندگی) است .خداوند حکیم که نظم را در سراسر عالم قرار داده ،همین
نظم را در زندگی انسانها و روابط اجتماعی آنان نیز میپسندد .ازاينرو شايسته است که انسان در زندگی فردی و
اهمیت فراوان داده و به پیروان خويش سفارش کرده که تمام کارهای خود را طبق قانون و بهصورت منظم
انجام داده و از بیبرنامه بودن بپرهیزند .تمام احکام اسالمی ازقبیل واجبات ،مستحبات ،محرمات ،مکروهات و...
درراستای برنامه دقیق و نظم دادن به مسلمانان ارائه شده که آنان را تحت نظم خاصی درآورد و افراد را متوجه
اين امر مهم کند .همچنین باتوجه به تأثیرگذاری نظم در بعد روانشناختی انسان و نقش کمکدهنده آن در
حفظ آرامش ،الزم است بیش از پیش به آن توجه و دقت الزم شود .بدين منظور میبايست افراد همواره برای
خود اهدافی تعیین کرده و برای رسیدن به اين اهداف برنامهريزی کنند .هر روز اهداف را مرور و به اهداف
بعدی فکر کنند .وظايف خود را اولويتبندی کرده و مسئولیت اعمال خود را بپذيرند .همچنین از مهمترين راه
های دستیابی به نظم ،تقسیم وقت است .معاشرت و تعامالت گسترده و مستمر با افراد منظم و الگوگیری از
آن ها نقش مؤثری در ملکه شدن اين ويژگی در افراد خواهد داشت .افراد میتوانند پس از کسب موفقیت در
اجرای بهموقع برنامهها به خود پاداش دهند تا انگیزهای برای منظم ماندنشان شود .برای منظم ماندن ،بايد
طرز فکر و سبک زندگی فرد تغییر داده شود تا فرد بهتدريج هر کاری را در زمان تعیین شده انجام دهد.
طبیعتاً با رعايت نظم و انضباط ،افراد کمتر دچار استرس خواهند شد و همچنین در ارتباطات اجتماعی نیز
موفقیت بیشتری بهدست خواهند آورد.
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اسالمى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
طبیبی ،ع.؛ ابراهیمی ،ا.؛ جفرسته ،ف .)1396( .بررسی نظم در معانی افعال و مشتقات قرآنی با فاءالفعل (حرف فاء)
مشترک .پژوهشهای ادبی ـ قرآنی165 ،)18( 5 ،ـ.153
عاملی ،ح .)1394( .جهاد با نفس (از وسائل الشیعه) (غالمحسین انصاری مترجم) .تهران :سازمان تبلیغات اسالمی،
شرکت چاپ و نشر بینالملل.
علمالهدی ،ج .)1389( .نظريه اسالمی تعلیم و تربیت .تهران :دانشگاه امام صادق(ع).
فاضلی ،ق .)1386( .نم يم (قرآنشناسى عرفانى) (خالصه قرآن در اسالم) .تهران :فضیلت علم.
فتحعلی ،م.؛ مصباح ،م.؛ يوسفیان ،ح .)1390( .فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی .تهران :مدرسه.
قرشی ،ع .)1390( .قاموس قرآن (جلد  6 ،5 ،4 ،3و .)7تهران :دارالکتب االسالمیه.
قريب ،م .)1367( .واژهنامه نوين .تهران :بنیاد.
محسنی تبريزی ،ع .و سلیمی ،ع .)1391( .تحلیل محتوای کیفی قیاسی و بهرهگیری از آموزههای اسالمی در علوم
اجتماعی .فصلنامه روششناسی علوم انسانی159 ،)72(18 ،ـ.135
محمودی ،م.؛ خادمی ،ب.؛ لهگانی ،ف .)1396( .بررسی و شناسايی شیوههای مؤثر ايجاد مديريت و انضباط کالس.
مطالعات آيندهپژوهی و سیاستگذاری27 ،)8( 3 ،ـ.17
مطهری ،م .)1358( .مجموعه آثار استاد شهید مطهری (جلد  .)4تهران :قم :صدرا.
مطهری ،م .)1396( .عدل الهی .چ  .49تهران :صدرا.
مکارم شیرازی ،ن .)1374( .تفسیر نمونه (جلد  22 ،18 ،16 ،15 ،14 ،6 ،3 ،2 ،1و  .)26تهران :دارالکتب االسالمیه.
منتظر ،ف .و محمدی منفرد ،ب .)1395( .مفهومشناسی وجدان اخالقی و گستره تأثیرگذاری آن در نظم عمومی.
پژوهشنامه اخالق106 ،31 ،ـ.87
مواليی ،ا .)1396( .تبیین نظم شهر اسالمی براساس احکام ثابت .فلسفه دين878 ،)4( 14 ،ـ.855
نراقی ،ا .)1392( .معراج السعاده .چ  .7قم :علويون.
هاشمیانفرد ،ز .و ابراهیمی ،م .)1396( .مقايسه آرای مفسران در مورد مديريت فرهنگی و توسعه فرهنگ نظم و
انضباط در قرآن .مطالعات تطبیقی قرآنپژوهی94 ،4 ،ـ.69

