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Analyzing the Effectiveness of Moral Education in the Holy 
Qur’an Based on Hayt-e-Tayyebe 

[1] The balance in interpretation of Quran (Al-mizan fi tafsir al-Quran) [2] Ethics in the 
Quran [3] An introduction to the philosophy of education of Islamic Republic of Iran [4] 
Increase in medical schools: threat or opportunity? Strides Dev Med Educ [5] Spiritual 
medicine (Al-teb al-rohani) [6] The ethical theory of Mohammad ibn Zakaria Razi. Tehran: 
Institute of Humanities and Cultural Studies; 2012 [7] Separate chapters (Fosul-e montaza’a)
[8] Refinement of ethics and purification of origins (Tahzib al-akhlagh wa tathir al-a’ragh) 
[9] The books of Afzal al-Din Mohammad Marghi Kashani. Minavi M, Mahdavi Y, editors [10] 
Civil policy (Al-Siyasat al-madina) [11] Counting of science (Ehsa al-olum) [12] Encyclopa-
edic of explanation in interpretation of Quran (Jame al-bayan fi tafsir al-Quran) [13] 
Revealing in interpretation of Quran (Al-tibayan fi tafsir al-Quran) [14] Comprehensive 
interpretation (Tafsir al-javame al-jame) [15] The keys of unseen world (Mafatih al-ghayb) 
[16] Comprehensive interpretation [17] The way of eloquence (Nahj al-balagha). Shariat 
MJ, translator [18] Ghomi’s interpretation (Tafsir-e Qomi). Volume 1. Qom: Dar al-Ketab; 
1984 [19] The lights of descent and the secrets of interpretation (Anwar al-tanzil wa asrar 
al-tawil) [20] Ameli’s interpretation (Tafsir-e Ameli) [21] The way of the truthful people 
(Manhaj al-sadeqin fi elzam al-mokhalefin) [22] Shine of the minds and shine of sadness 
(Jala al-azhan wa jala al-ahzan) [23] Ibn Arabi’s interpretation [24] In the shadow of the 
Quran (Fi Zalal al-Quran) [25] The reason in interpretation of Quran (Al-borhan fi tafsir al-
Quran) [26] The light of two precious interpretation (Tafsir noor al-saqalayn) [27] The 
source of life (Ein al-hayat)

Introduction A comparative study of the views of commentators on the meaning of Hayat-
e-Tayyebah and the achievement of its understanding is the ultimate aim of Islamic ethics. 
Commentary of commentators on this issue is based on two major perspectives: Hayat-e-
Tayyebe as a worldly or hereafter fact. Tabataba’i’s theory on Hayat-e-Tayyebah has two pillars: 
Hayat-e-Tayyebah is universal and reality. Hayat Tayyebah can be the result of living based on 
faith and righteous acts and adherence to the moral system of Islam, which is the true meaning 
of life in this world. So the fundamental question is whether the worldly realization of life is 
compatible with knowing Hayat-e-Tayyebah as a real and not-worldly fact? In this article, using 
Tabatabai’s interpretive views, we examine the existential evolution caused by life based on 
monotheistic ethics as the research hypothesis. 
Conclusion the hypothesis was proved by the distinction between the evolution of the first 
perfections and the secondary perfections, the role of ethical education in obtaining dignities, 
and the intrinsic nature of the dignity derived from the ethical life.
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  چکيده
ای دیدگاه مفسران در چیستی حیات طیبه و دستیابی به بررسی مقایسه :مقدمه

نظرات مفسران در این  فهمی از آن به مثابه غایت نظام اخالق اسالمی است.
دانستن حیات طیبه. عمده است: دنیوی یا اخرویله مبتنی بر دو دیدگاه امس

در مورد حیات طیبه دارای دو رکن است: این جهانی و  ییعالمه طباطبانظریه 
توان نتیجه زندگی مبتنی بر ایمان و بودن حیات طیبه. حیات طیبه را میحقیقی

بندی به نظام اخالقی اسالم دانست که به معنی حقیقی کلمه عمل صالح و پای
وال اساسی این است ئشود. بر این اساس، سهمین زیست دنیایی حاصل میدر 

جهانی حیات طیبه را با حقیقی و نه مجازی دانستن توان تحقق اینکه آیا می
های "فلنحیینه حیاة طیبه" سازگار دانست؟ در این مقاله با استفاده از دیدگاه

ایه اخالق توحیدی را تحول وجودی ناشی از زیست بر پ ییعالمه طباطباتفسیری 
  کنیم. عنوان فرضیه تحقیق بررسی میبه

تمایز تحول در کماالت اولی و کماالت ثانوی و نقش تربیت اخالقی  :گیرینتیجه
شدن ملکات حاصل از زیست اخالقی این در حصول ملکات فاضله و جوهری

  کند.فرضیه را اثبات می
  ییو مجاز، عالمه طباطبا قتیحق به،یط اتیح ،یقرآن یاخالق تیترب ها:کلیدواژه
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  مقدمه
های اسالمی، کتاب و سنت، نظام اخالقی معینی را عرضه هآموز
کنند. برخی از مفسران از مسلک خاص قرآن در اخالق، مانند یم

سابقه بوده یگویند که در ادیان پیشین بیماخالق توحیدی، سخن 
ی اروپایی هاهدف ما پرنمودن این شکاف در کتابخانه .[1]است

به دانشمندان غربی چهره واقعی قرآن را نشان  این کهاست و 
  .[2]است همین رویکرد نوشتار دهیم، در واقع هدف اصلی ما از این

اخالقی و تربیتی، های ممطالعه تطبیقی در نظا مسایلیکی از 
بررسی برتری رقابتی آنهاست و برتری یک نظام اخالقی و تربیتی را 

توان سنجید. یمبرحسب عوامل مختلف از جمله اثربخشی آن 
شود؛ زیرا هر یمداد و نتیجه انجام سنجش اثربخشی براساس برون

خواند و فرآیند تحول از یم نظام اخالقی و تربیتی به تغییر فرا
خوب یا "به وضعیت مطلوب یعنی  "بد یا خوب"وضعیت موجود 

انتقادی در مواجهه با این های هکند. یکی از شیویم ارایهرا  "عالی
بندی به آن نظام یهداف پاافراخوان، پرسش از آثار، نتایج و 

  اخالقی است. 
  پردازیم، مراد از تربیت چیست؟ه تعریف واژه تربیت میدر ابتدا ب

عنوان رب یگانه انسان و تربیت اسالمی یعنی شناخت خدا بهـ ۱
 دادن به ربوبیت او وعنوان رب خویش و تنجهان و برگزیدن او به

	.[3]زدن از ربوبیت غیر اوتن
ساز تکوین و تعالی ست از فرآیند تعاملی زمینها تربیت عبارتـ ۲

صورت یکپارچه و مبتنی بر نظام معیار پیوسته هویت متربیان به
تحقق  برایشدن منظور هدایت ایشان در مسیر آمادهاسالمی به

  .[4]آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همه ابعاد
بند باشیم چه اتفاقی اگر به فرامین اخالقی یک نظام تربیتی پای

ها و مکاتب اخالقی را مید؟ نظاآیافتد یا چه حاصلی به دست میم

توان یگیری آنها نسبت به اهداف تربیتی متبرحسب جه
 زکریای رازیمحمدبنمثال؛  عنوانبه بندی و مقایسه کرد.هطبق

در مفهوم  "نفس"نظریه اخالقی خود را به هدف سالمت روح 
	,5]کندیمفردگرایانه معطوف  سالمت را در مفهوم  فارابیو  [6

غالب حکمای مشایی مانند  .[7]داندیمسالمت مدینه هدف حکمت 
کمال فرد و سعادت نهایی را  بابا افضل کاشانیو  ابوعلی مسکویه

	,8]دانندیمهدف علم اخالق  همین هدف را در نظام  فارابی .[9
  .[11	,10	,7]دهدیماخالقی خود معطوف به مدینه قرار 

اخالقی از های ماز مفسرانی است که به تمایز نظا عالمه طباطبایی
کند. وی سه یمداد و هدف خاص اخالق قرآنی اشاره حیث برون

شده مسلکی معروف و گزارش ،مسلک اول؛ دهدیممسلک را تمایز 
از اقدمین یونانیان که تهذیب نفس را به اهداف صالح دنیوی و 

مسلک دوم که کند. یممحمود نزد مردم معطوف  یعلوم آرا
گیری آن غایت اخروی است و مسلک سوم خاص قرآن کریم جهت

است که هدف آن تربیت انسان هم به لحاظ منش و هم به لحاظ 
ای که موضوع رذایل در میان نباشد و به دیگر گونهدانش است به

  . [1]آمیز به طریق رفع و نه دفعبردن اوصاف رذیلتازبین ،سخن
داد نظام اخالقی جو از نتیجه و برونومساله تحقیق حاضر جست

 تربیت اثربخشی تحلیلبنابراین هدف این مطالعه،  قرآن است.
  طیبه بود. حیات پایه بر کریم قرآن در اخالقی

  
  ی اخالقی قرآنهابندی به آموزهاثربخشی پای

مند اخالقی قرآن در شکل یکپارچه و نظامهای هبندی به آموزپای
ورزی آورد؟ آیا آنچه اخالقیمآن، چه تحولی را برای فرد به ارمغان 

که حمل اند یدهد صرفًا اوصاف و کماالت عرضیمقرآنی به انسان 
آنها بر انسان انحصارًا به حمل اشتقاقی و ذوهو است یا انسان از 
طریق اخالق قرآنی به تحولی جوهری، تکامل وجودی و کمال 

مثال آیا سالمت حاصل از  عنوانبهیابد؟ یمجوهری نیز دست 
اخالق قرآنی پیشگیری و درمان رذایل اخالقی به طریق دفع عوامل 

  آنهاست یا به طریق رفع ناشی از تحول وجودی فرد است؟
بندی به داد پایقرآن در مواضع گوناگون از نتیجه، آثار و برون

اری و اخالقی و تربیتی خود سخن گفته است: رستگهای شآموز
شدن از ظلمات و درآمدن به بیرون )،۱(سوره مومنون، آیه  فالحت
  .یورود به بهشت و برخورداری از لذت اخرو، نور

برخی از نتایج یادشده در قرآن را نتایج اخالقی  عالمه طباطبایی
داند و چنانچه گذشت از هدف خاص یمسلف  یدینی و طریق انبیا

. قرآن تنها در یک مورد سخن از حیات [1]گویدیمقرآن نیز سخن 
، آنجا استسوره نحل  ۹۷طیبه به میان آورده است و آن هم در آیه 

 نٌ مِ ؤمُ  وَ نثی و هُ و اُ اَ  رٍ کَ ن ذَ مِ  صالحاً  لَ مِ من عَ "فرماید: یمکه 
  ."لونعمَ ما کانوا یَ  نِ حسَ م باَ هُ جرُ م اَ هُ نَّ یَ جزِ نُ لَ  وَ  ةً بَ یِّ طَ  یاةً حَ  هُ نَّ حییَ نُ لَ فَ 

مفاد صدر این آیه که بر کلیت نظام اخالقی و تربیتی قرآن داللت 
سوره غافر یکسان  ۴۰کند، یعنی عمل صالح و ایمان، با آیه یم

یابد یمکند تعبیر متفاوتی یماما ذیل آیه که بر نتیجه اشاره  ،است
 "،فاولئک یدخلون الجنة یرزقون فیها بغیر حساب"جای و به
ما کانوا  نِ حسَ م باَ هُ جرُ م اَ هُ نَّ یَ جزِ نُ لَ  وَ  ةً بَ یِّ طَ  یاةً حَ  هُ نَّ حییَ نُ لَ فَ "فرماید یم
  ."لونعمَ یَ 

تحول  عنوانبهشدن به حیات طیبه فرضیه تحقیق این است که زنده
کند. این فرضیه یموجودی، اثربخشی نظام اخالقی قرآن را تبیین 

سوره نحل استوار است. تفسیری که  ۹۷بر تفسیر خاصی از آیه 
شدن به حیات طیبه را نه تحولی عرضی، نه رسیدن به کماالت زنده

بلکه آن را  ،داندیمثانوی و نه تعبیر مجازی و نه صرفًا اخروی 
  کند.یمتحول ذاتی و دستیابی به کمال اول تلقی 
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 در بررسی فرضیه تحقیق به بررسی تطبیقی دیدگاه مفسران در
پردازیم. با یمحل سوره ن ۹۷تفسیر مفهوم حیات طیبه در آیه 

توان به یمو مقایسه آنها با یکدیگر ها هبندی دیدگاطبقه
ویژه مفسران فیلسوف ارایه سازی خاصی که مفسران بهمفهوم
  دست یافت. اند،هکرد

 ۹۷روش تحقیق حاضر تحلیل محتوایی تفاسیر در مورد آیه شریفه 
دارد و سوره نحل است. در این میان تفسیر المیزان دیدگاه خاصی 

در  عالمه طباطباییدار دیدگاه تفسیری این تحقیق از دو حیث وام
المیزان است. نخست سخن وی در هدف خاص اخالق قرآنی در 

و دوم تحلیل  [1]نه دفع ،آمیز به طریق رفعبردن اوصاف رذیلتازبین
عالمه است.  "فلنحیینه حیاة طیبه"خاص وی از بیان قرآنی 

در مقایسه با مفسران پیشین مفهوم حیات طیبه را با  طباطبایی
کند و مقایسه دیدگاه یمتر تحلیل نگری افزونتفصیل بیشتر و ژرف

در فهم آیه مورد بحث و حل مساله  یوی با مفسران پیشین پرتوی
مفسران  یچند کوتاه از آرا تحقیق است. به همین جهت گزارشی هر

پس از بیان  عالمه طباطباییت. در تفسیر حیات طیبه مورد نیاز اس
مفسران را بدون ارجاع به آنان  یای از آرادیدگاه خود خالصه

  .[1]آوردیم
  
  مفسران در تحلیل حیات طیبه یآرا

مواضع گوناگونی در خصوص آیه متضمن  ،مفسران در تاریخ تفسیر
صورت زیر توان بهاین مواضع را می اند.اخذ کرده حیات طیبه

  کرد:بندی طبقه
رغم تفسیر کامل قرآن یا تفسیر همه سوره نحل مفسرانی که علی ـ ۱

، قرن دوم، مجاهدمانند  :انددر باب مفهوم حیات طیبه سخن نگفته
قرن  ،نیشابوریتفسیر طبری؛  قرن چهارم، ،طبریتفسیر مجاهد؛ 

 ، قرن هفتم،شیبانی ششم، ایجاز البیان عن معانی القرآن؛
تفسیر  قرن یازدهم، ،کاشانیالبیان عن کشف المعانی القرآن؛ نهج

، قرن بالغیالکریم شبر؛ تفسیر القرآن ، قرن سیزدهم،شبر المعین؛
قرن  ،کریمی حسینیاالکسیر؛ و بالغ التفاسیرچهاردهم، حجة

  پانزدهم، تفسیر علیین.
اللفظ و بیان معنی مفسرانی که در توضیح حیات طیبه به شرح ـ ۲

یا همان زندگانی خوش بسنده  ًا"طیب اً یعیش عیش"لغوی همچون 
، طبرسی، قرن دوم، تفسیر مقاتل؛ سلیمانبنمقاتلمانند  :اندکرده

، قرن یازدهم، الصافی؛ فیض کاشانی الجامع؛قرن ششم، جوامع
  القرآن.، قرن پانزدهم، تبیینحسینی شیرازی

کردن مفهوم حیات طیبه در واقع بسندهنپرداختن به تحلیل آیه و 
به فهم ظاهر و عدم نیاز به تفسیر است. معنی سخن آن است که 

  نیاز از بیان است.برای این مفسران مفهوم حیات طیبه آشکار و بی
مفسرانی که در توضیح حیات طیبه به بیان وجهی از آن یا ـ  ۳

تحلیل چیستی اند و به اثری و مصداقی از آن بسنده کرده بعدی،
توان های مختلف در این تفاسیر را چنین میاند. دیدگاهآن نپرداخته

  :بندی کردطبقه
با طرق  طبریاین دیدگاه را  :روزی حالل و پاکیزه ،دیدگاه اول
 شیخ طوسی .[12]کندیگزارش م ضحاکو نیز  عباسابنمختلف از 

و  جبیرسعیدبنآن را از  طبرسی. [13]آوردیم عباسابننیز آن را از 
عنوان یکی از نیز آن را به [15]فخر رازی .[14]کندینیز گزارش م عطا

گوید روزی حالل یداند و میوجوه حیات طیبه در این جهان م
سبب آسودگی و راحتی در زندگی دنیوی و فراغت از عقوبت اخروی 

  .[16]شودیم
نکته قابل توجه این است که تفاسیر شیعی  :قناعت ،دیدگاه دوم
اند. البالغه آوردهتفسیر حیات طیبه را با ارجاع به نهج متقدم غالباً 

و قال کفی بالقناعة  فرمایند:السالم میآنجا که حضرت علی علیه
"فلنحیینه حیاة  ملکا و بحسن الخلق نعیما و سئل عن قوله تعالی:

ابراهیم بنعلیدیدگاه در تفسیر  این .[17]طیبة" فقال هی القناعة
 حسنآن را از  [14]طبرسیو  [13]شیخ طوسی، آمده است [18]یقم

، نیکوبودن این دیدگاه را با این واحدیاز  [15]فخر رازی کنند.نقل می
شود یزندگی کسی در این دنیا پاکیزه نم :کندیتوضیح گزارش م

و زندگی آدم حریص همواره در  )پیشهقناعت(مگر زندگی فرد قانع 
کند: این زندگی ینیز چنین استدالل م بیضاویسختی و رنج است. 

زیرا یا زندگی چنین فردی همراه با گشایش مادی و  ؛طیب است
دستانه و دشواری آسانی است که رنجی در آن نیست یا زندگی تنگ

پیشگی و رضایت به قسمت و است که در این صورت فرد با قناعت
کند. در حالی که زندگی یرنج موقع اجر بیشتر در آخرت، آن را بیت

کافر برخالف آن است، زیرا اگر سخت باشد که در رنج است و اگر در 
گشایش و آسانی باشد، حرص و ترس از مرگ آسایش را از او 

  .[19]ستاندیم
این دیدگاه حیات طیبه را مانند  :روزروزی روزبه ،دیدگاه سوم

داند و آن را به برخورداری یجهانی مپیشین امری این هایهدیدگا
و  [14]طبرسی، [13]شیخ طوسیکه  کندیروز تفسیر مرزق روزبه
ی که به اندازه حاجت اروزی"قید  عاملیاند. آن را آورده [20]عاملی
  .[20]آوردیرا م "برسد

 [21]الصادقیناین دیدگاه که در تفسیر منهج :توانگری ،دیدگاه چهارم
  های سابق است.هآمده است، به نحوی جمع دیدگا

این تفسیر اگرچه حیات  :زندگی مبتنی بر طاعت خدا ،دیدگاه پنجم
اما صفات آن را نه در ابعاد معیشت  ،داندیجهانی مطیبه را امر این

کند. این تفسیر از دیدگاه یجو مومادی بلکه در بعد روحی جست
تر است، زیرا روزی حالل مصداقی از زندگی مبتنی بر نخست عام

 حیانبنمقاتلاین دیدگاه را از  ابوالمحاسن جرجانیطاعت است. 
 :کندیاین دیدگاه را چنین نقل م بروجردیو  [22]کندیگزارش م

زندگی در اطاعت و فرمانبرداری از اوامر خداست، توانگر باشد یا 
  .[16]بینوا

 سدیاین دیدگاه را از  فخر رازی :ه در قبرحیات طیب ،دیدگاه ششم
  .[20]نیز آن را در تفسیرش آورده است عاملی .[15]کندیگزارش م

 مجاهدو  قتادهاین دیدگاه را از طریق  طبرسی :بهشت ،دیدگاه هفتم
شود یکند. زندگی برای کسی طیب نمیگزارش م حسناز  زیدابنو 

فخر آورده است.  [22]جرجانی همین سخن را. [14]مگر در بهشت
چند دلیل  جبیرسعیدبنو  حسنعالوه بر گزارش این دیدگاه از  رازی

یا ایها االنسان انک "مفاد آیه  -۱عقلی و نقلی بر این دیدگاه دارد: 
حیات در  - ۲)، ۶سوره انشقاق، آیه ( "کادح الی ربک کدحا فمالقیه

یر، ملک ناپذناپذیر، غنی بدون فقر، سالمتی بیماریبهشت، مرگ
تواند یبدون زوال و سعادت بدون شقاوت است و حیات طیبه نم

  .[15]جز آن باشد
در تفسیر خود، این سخن را به نقل  عاملی :سعادت ،دیدگاه هشتم

  .[20]کندیش مرگزا عباسابناز 
ها و ابعاد گوناگون حیات فهمفسرانی که به تحلیل یا بیان مولـ ۴

 فخر رازی: اندهاز ابعاد آن بسنده نکرداند و به بعدی هطیبه پرداخت
بودن زندگی این جهان ها به استدالل طیبهضمن گزارش دیدگا

پردازد. اگر بر این اصل منطقی توجه کنیم که ادله تابع مدعیانند یم
تواند از مقومات مدعا نیز باشد بنا به یو آنچه ماخوذ دلیل است م

مقومات  فخر رازیتوان از ادله یالحد و البرهان قد یتشارکان، م
تر و حیات طیبه را استنباط کرد. زندگی مومن در دنیا پاکیزه

  تر از زندگی کافر است به چند دلیل:خوش
داند رزق وی به تدبیر خدای متعال است و یمومن م ؛دلیل نخست



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران یسادات نبوزهره ۴۲
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داند که خدا صاحب احسان و کریم است و جز صواب انجام ینیز م
سبب به هر چه خدا قضا و قدر نموده است دهد، به همین ینم

یابد و چون کافر به این ید و مصلحت خود را در آن مشویراضی م
 ؛اصول نادان است، همیشه در حزن و شقاوت است. دلیل دوم

کند، یها تامل متمومن همیشه به لحاظ عقلی در انواع مصیب
از  کند و لذایبینی معنوان قضای الهی پیشوقوع آنها را به
شود. دلیل سوم؛ قلب مومن به نور معرفت الهی یوقوعشان خرد نم

شود. دلیل یمنشرح است، چنین دلی با حزن دنیوی تنگ نم
ند و لذا نه از اداند که امور خیر دنیوی پستیچهارم؛ مومن م

غمگین است،  هادادن آنبودنشان شادمان است و نه به ازدست
داند و لذا به آنها دل ییر و زوال ممومن امور خیر دنیوی را قابل تغی

  .[15]بنددینم
حیات طیبه را برخورداری خود فرد مومن و صالح  این توضیح،

همراه به داند که از طرفی برای او آسایش و راحتی و خوشی یم
و از طرف دیگر این  )آنچه از برخی از مفسران گزارش کردیم(دارد 

ویژه معرفت وی به خدا و حیات طیبه با نگرش و شخصیت فرد به
توان گفت عمل صالح و ایمان یاین اساس م جهان ارتباط دارد. بر

آورد که معرفت خاص او به خدا، خود یتحولی را در فرد به وجود م
نبستن به این دنیا از آثار آن است. معرفت یکی از دل و و جهان
  های حیات طیبه است.همولف
ترین مقومات حیات طیبه ز مهمدر تفسیرش ا عربیالدین ابنمحی

گوید: حیات حقیقی که مرگ پس از آن نیست، به یسخن گفته و م
سبب تجرد از مواد بدنی و انخراط در سلک انوار سرمدی و 

. [23]های افعالیههای تجلیهجویی به کماالت صفات در مشاهدلذت
چنین حیاتی حاصل تحول فرد در اثر عمل صالح و ایمان است. 

نیز تفسیر حیات طیبه به صرف برخورداری از ثروت و  سیدقطب
داند و حیات طیبه را تحولی یبعدی ممکنت و دارایی را تفسیر یک

انگارد که حاصل آن آرامش، رضا، دوستی یدر شخصیت فرد م
  .[24]است غیره ها، برکت ودل

  

  چالش پیش روی مفسران
یا یکی از اختالف نظرها در تفسیر حیات طیبه، دنیوی 

ظاهر برخاسته از ظاهر آیه دانستن آن است. این مساله بهاخروی
دهی به است که در آن ابتدا حیات طیبه آمده است و سپس پاداش

و من عمل "آیه  یاند. بر این فرض که در پرتوهبهتر از آنچه عمل کرد
صالحا من ذکر او انثی و هو مومن فاولئک یدخلون الجنة یرزقون 

اند در آیه هپاداش الهی به بهتر از آنچه عمل کرد "فیها بغیر حساب
به آخرت و بهشت ناظر است، پس حیات طیبه امر  مورد بحث

دانستن حیات جهانی است. اما در واقع مساله دنیوی و اخرویاین
دارد. اگر بگوییم مراد از حیات  "فلنحیینه"طیبه ریشه در تعبیر 

قناعت یا رزق  ،چه باشدجهانی است، این امور هر طیبه امور این
دهند، یجهانی فرد رخ ماند که در زندگی اینیعوارض غیره،حالل یا 

اصطالح فلسفی اینها کماالت ثانوی او کند و بهیفرد آنها را کسب م
که این امور را مصداق حیات طیبه بدانیم،  شوند، به فرض آنیم

تعبیر بلکه  ،گویندیشدن به حیات طیبه نمکسب آنها را زنده
آیه  عالمه طباطباییآورند. به تعبیر یگرداندن حیات مطیب

در این صورت باید تعبیر  "؛فلنطیبن حیاته" :نفرموده است
را مجاز بدانیم. پس مفسران بین دو امر به چالش  "فلنحیینه"

دانستن و اخروی و بهشتی "فلنحیینه"مجازانگاری  که اندهافتاد
دانستن حیات دنیوی و "فلنحیینه"دانستن حیات طیبه یا حقیقی

شدی یافت که از طرفی به مجازبودن توان برونیمطیبه است. آیا 
معتقد نباشیم و از طرفی حیات طیبه را امری بدانیم  "فلنحیینه"

  دهد؟یجهانی فرد رخ مکه در دنیا و زندگی این
نظام اخالقی قرآن را در زندگی  ،نتیجه ،شد اگر یافت شوداین برون

کند و مفهوم آن را بسی فراتر و فراگیرتر می جهانی طیب تفسیرینا
  نماید.ورزی تحلیل میاز زندگی خوش، روزی حالل و قناعت

  

  حیات طیبه: کمال اول و محمول به حمل مواطاتی
دانند: کمال اول همان یحکما کمال هر جوهر مادی را دو گونه م

و لذا نفس را صورت اخیر آن است که نوعیت شیء به آن است 
خوانند و کمال ثانوی هم اوصاف و یکمال اول جسم آلی م

شوند. کمال اول یعوارضی است که پس از تقوم نوع بر آن عارض م
کنیم و کماالت ثانوی را به یرا به حمل مواطاتی بر شیء حمل م

مانند انسان دارای وزن یا شکل یا رنگ (حمل اشتقاقی یا ذوهو 
   نماییم.حمل می )است

کشد در کماالت ثانوی تحول یکند و قد میوقتی کودکی رشد م
آورد. وزن و سایر اوصاف ییابد و بلندقدی را به دست میم

. در پارادایم فلسفه هستندجسمانی و روانی نیز از همین قسم 
مشایی نوع جوهری کلی مواطی است و دارای مراتب نیست و 

و  ءارواست. فصل اخیر حد شیتر و امثال آنها نتر، گربهنتعبیر انسا
  .استغیرقابل تشکیک  حد مرزی است و

اما  ،آوردیانسان در ناحیه جسمانی کماالت ثانوی را به دست م
والی معماگونه ئاخالقی بر مبنای پارادایم فلسفی س ی ورشد علم
زیرا سخن از انسان در آغاز رشد است و او اگر انسان است  ،است

برخوردار است و اگر از کمال اول  "اولکمال "پس از صورت نوعیه 
برخوردار نیست پس چگونه بگوییم انسان است. اگر بگوید از کمال 
اول برخوردار است این سخن با قول به عقل هیوالنی در بدو تولد و 

گاه عقل مستفاد تحول فرد به عقل بالملکه و عقل بالفعل و آن
اد از آن طلبی، مرگوییم رشد و کمالیسازد. وقتی مینم
آوردن چه امری است؟ اگر بگوییم کمال اول، باید به دستهب

بودن آن و حرکت در طبایع و تحول در جوهر معتقد باشیم تشکیکی
و اگر آن را انکار کنیم همه تحوالت از جمله رشد معرفتی و اخالقی 

و  "رهیاف حال در نفس"انسان را باید به معنی اکتساب ملکات 
  نیم.کماالت ثانوی بدا

عالوه بر چالش فلسفی یادشده، اگر تحول اخالقی حاصل از عمل 
ها به حمل ذوهو منحصر لصالح و ایمان را به امور عرضی و محمو

وفادار است. با دقت در  "فلنحیینه"ظاهر تعبیر ه کنیم، آیا این ب
ای همفسران که گزارش کردیم، حلقه مفقود هگانهشتهای هدیدگا

اند. فرد با عمل صالح و هلب آنها آثار حیات طیبزیرا غا وجود دارد،
رسد و این حیات طیبه یمیابد و به حیات طیبه یمایمان تحولی 

بندی به رزق حالل، یآثاری چون آسایش و راحتی در معیشت، پا
دارد. آنچه این آثار از آثار اوست  غیره ورزی واطاعت خدا، قناعت

  حیات طیبه نام دارد، حقیقت آن چیست؟
های یکمال ثانوی و امری عرضی، جزء دارای ،آن هر امری باشد

همان گونه که  ،انسان نیست بلکه حقیقت زندگی انسان است
و  [23]عربیابن حیوان ناطق حقیقت انسان است. به همین سبب

دانند. این یمآن را حیات حقیقی  [1]طباطبایی عالمه تبع وی
هم  "فلنحیینه"یر دانستن تعب "نه مجازی"سخن با حقیقی و 

  سازگار است.
  

  حقیقت و مجاز  "،فلنحیینه"
کردن انسان را به معنی حقیقی و در توان مفاد زندهیچگونه م

بر آن است که  عالمه طباطباییهمین زندگی دنیوی به کار گرفت؟ 
حیات در امری است و  یالقا "فلنحیینه حیات طیبه"مراد از 
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کند که یلفظ جمله داللت م. استکردن حیات بر آن امر افاضه
دهد به حیات یخداوند سبحان مومنی را که عمل صالح انجام م

ی ند، گراماکه سایر مردم در آن مشترک یجدید غیر از زندگی عام
حقیقت حیات و تبدیل خبیث به طیب  ،دارد. مراد از آن تعبیرمی

ای که اصل حیات به حال خود باقی بماند نیست. استدالل به گونه
بر این مدعا این است که وی با استفاده از آیات قرآن نشان  عالمه
دهد آثاری که در قرآن از چنین زندگی به میان آمده است مانند یم

شوند. از نظر وی یعلم و قدرت صرفًا بر حیات حقیقی مترتب م
حیات طیبه اگر چه زندگی جدید و حقیقی و خاص مومن صالح 

ها حیات قبلی مشترک با سایر انساناما آن امری منفصل از  ،است
آن اختالف به  کنیم مراد ازینیست و اگر تعبیر به زندگی دیگر م

شدن به این زندگی دو تا مراتب است نه عدد، یعنی فرد با زنده
  .[1]شودینم

بحث خود را به توضیح چیستی حیات طیبه  عالمه طباطبایی
بودن از هر پاک حقیقی، خالص، خاص مومن صالح، مرتبه باالتر،(

و استدالل بر این  )خباثتی که سبب فساد آن یا تباهی اثر آن بشود
 "بیان علت"کند و تبیین یاست، محدود م "حیات حقیقی"که این 
باشد و  "و نه مجازی"کردن بیان حقیقی آورد. اگر این زندهیرا نم

توان گفت: حاصل عمل یمراد از حیات هم حیات حقیقی باشد م
استوار بر ایمان نه صرفًا کسب کماالت ثانوی و امور عرضی صالح 

بلکه رسیدن به کمال اول و برخورداری از زندگی جدید است و اگر 
یده بر کمال اول جدیدند، چگونه یهم کماالت ثانوی به دست آید رو

  توان این ادعا و تفسیر را تبیین کرد؟یم
  

  تحول وجودی ،حیات طیبه
مشتقات آن در قرآن کریم بارها به کار  های طیب و طیبه وهواژ

تواند به یک تمایز و دوگانگی در این یرفته است. تامل در موارد م
  موارد رهنمون سازد.

ـ کاربرد وصفی به اموری چون رزق، ذریه، مساکن، ریح، کلمه، ۱
  شجره، بلدة و تحیة

الطیبات للطیبین و الطیبین " ،هادال بر انسان کاربرد رسمی - ۲
الذین تتوفاهم المالئلکة طیبین یقولون سالم علیکم "، "للطیبات

  ". ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون
اند، هکاربرد نخست اموری که پاکیزه و طیب توصیف شد در
و به اعتبار  غیره توانند دارایی انسان باشند مانند: رزق، مسکن ویم

ب و حالل این کاربرد برخی از مفسران حیات طیبه را به رزق طی
دهیم، انسان یاند. وقتی این امور را به انسان نسبت مهتفسیر کرد

خوانیم بلکه باید یرا به اعتبار این امور طیب به حمل مواطاتی نم
بگوییم انسان دارای رزق طیب یا مسکن طیب است و برخورداری 

شدن انسان از آنها صفتی عارض بر حیات انسان است و نه زنده
طیب  "،انسان طیب است"ت طیبه. اما در کاربرد دوم انسان به حیا

بودن در اینجا زیرا طیب ،به حمل مواطاتی بر انسان حمل شده است
بودن کاربرد اول که طیب نیست برخالف ءوصف به حال متعلق شی

وصف رزق یا مسکن انسان است و نه خود انسان. بلکه وصف به 
سازگار (شود یب میعنی انسان در تحولی طی ،است ءحال خود شی

سازگار ( یابدیو نه به امر طیب دست م )عالمه طباطباییبا تفسیر 
  .)با تفسیر رایج

توان دو گونه تحول داشت: تحول یمعنی این سخن این است که م
کماالت ثانوی که مالکشان حمل به (ها، اوصاف و اعراض یدر دارای

و تحول در حقیقت انسان و حقیقت زندگی وی.  )ذوهو است
شدن حقیقی خواند زندهیم تغییری که نظام اخالقی قرآن به آن فرا

هایی هرا با واژ . اگر این امراستاست که حاصل آن حیات طیبه 

 تعبیر کنیم، اسامی غیره چون معنادارشدن زندگی، سعادت، کمال و
ر نظریه اخالقی مختلف بر حقیقتی است. آن حقیقت چیست؟ د

کند یا اگر با رذایل سالمتی را ی، انسان سالمت خود را حفظ مرازی
گردد. پس اگر در این نظریه اخالقی یاز دست داد، به سالمتی برم
شدن نیست بلکه شفایافتن در زندگی با تغییری حاصل شود، زنده
  حفظ زندگی نخست است.

ی فضیلت است و هادر پارادایم مشایی تغییر اخالقی کسب ملکه
، یعنی اعراض حاصل در نفس استملکه هیات راسخه در نفس 

شود. نفس انسان در یاست. این ملکات منشاء افعال خیر انسان م
ملکات  "کماالت ثانوی" .یابدیورزی اعراض و اوصاف مپی اخالق

انسان عرض است و البته آن تغییراتی را در زندگی انسان سبب 
شدن نامید مگر توان زندهیتغییر در زندگی را نمشود ولی این یم

  به مجاز.
تر از حصول ملکات تغییر در نظام اخالقی قرآن، تحولی ژرف

نفسانی است. انسان در پی عمل صالح استوار به ایمان زنده 
  یابد.یشود یعنی خود همین انسان تحولی جوهری و وجودی میم

عاری از خباثت در میان بودنی دیگر، حقیقتی نو و حیاتی تازه و 
افعال انسان است. تفسیر این  ءبودن و حقیقتی که منشا ؛است

نگری و افعال خیر است به ملکه نفسانی یا تحول ءحقیقت که منشا
انگاری مفهوم حیات طیبه است یا واژه ملکه را از پارادایم ناقص

  فلسفی مشاء فراتربودن است.
یعمل علی شاکلته فربکم  قل کل"برخی از تفاسیر فلسفی در آیه 
در  ،اندهملکه پنداشت یآن را به معن "اعلم بمن هو اهدی سبیال

در . [25]حالی که در تفاسیر روایی آن به معنی نیت تفسیر شده است
آیه شریفه فوق به نیت تفسیر شده  (ع)حدیثی از امام جعفر صادق

 این روایت وارد شده [26]تفسیر نورالثقلین است و همچنین در
  است.

ی شود، نیت تابع حالت آدمییادآور م عالمه مجلسیهمان گونه که 
شود، چنانچه یاست. تا حال خود را متبدل نسازی نیت متبدل نم

اند هبه این موضوع اشاره نمود (ع)در حدیثی حضرت امام جعفر صادق
و شاکله که به معنی طریقه و حالت است، در آیه نیت تفسیر 

توان به دو گونه تقسیم کرد: حالت یحالت را م. [27]اندهفرمود
شود مانند این که یعنوان وصف عرضی که بر زندگی فرد عارض مبه

شود. یفردی در زندگی خود از حالت غضب به حالت حلم متبدل م
تواند با یاز حالت م یتفسیر شاکله به ملکه بر حسب این معن

گر حالت را در هویت سازگار باشد، اما ا "نیت"تفسیر روایی از آن 
در آن  ،جو کنیموجست "نه چگونه بودن"زندگی فرد و در بودن او 

یابند، یصورت فرد خبیث و فرد طیب تمایز گوهری و نه وصفی م
ها سقوط کرده و مرتبه یعنی خبیث در زندگی مشترک با انسان

اولئک کاالنعام " که یابد (حیات حیوانی صرف)یای از حیات منازله
بر آن داللت  "ان هم اال کاالنعام بل هم اضل سبیال" " واضل بل هم

ها، از طریق عمل کند. طیب هم در زندگی مشترک با انسانیم
یابد و به یای فراتر از حیات دست مصالح استوار بر ایمان، به مرتبه
شود. این تحول وجودی با مبانی یزندگی حقیقی جدید زنده م

  .قابل تبیین است مالصدراحرکت جوهری 
  

  گیرینتیجه
های اخالقی و تربیتی، یکی از مسایل مطالعه تطبیقی در نظامـ ۱

بررسی برتری رقابتی آنهاست و برتری یک نظام اخالقی و تربیتی را 
 توان سنجید.برحسب عوامل مختلف از جمله اثربخشی آن می

گیری آنها نسبت به ها و مکاتب اخالقی را برحسب جهتنظام
بندی و مقایسه کرد. از آن جمله توان طبقهاهداف تربیتی می
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نظریه اخالقی خود را به هدف سالمت روح  محمدبن زکریای رازی
سالمت را در مفهوم  فارابیکند. در مفهوم فردگرایانه معطوف می
داند و غالب حکمای مشایی کمال سالمت مدینه هدف حکمت می

	.دانندق میفرد و سعادت نهایی را هدف علم اخال
توان تقسیم رویکرد مفسران به حیات طیبه را به اشکال زیر میـ ۲
 )۲اند؛ مفسرانی که در باب حیات طیبه هیچ سخنی نگفته )۱: کرد

مفسرانی که تنها  )۳اند؛ اللفظ آن پرداختهمفسرانی که تنها به شرح
از:  اند. اهّم این مصادیق عبارتندبه بیان مصداقی از آن بسنده کرده
روز، زندگی مبتنی بر طاعت الهی، روزی حالل، قناعت، روزی روزبه

مفسرانی که به تحلیل  )۴حیات طیبه در قبر، بهشت و سعادت؛ 
، رازی فخرتوان به اند که از آن جمله میمفهومی آیه پرداخته

اشاره کرد. تفسیر مختار ما  عالمه طباطباییو  سیدقطب، عربیابن
عنوان نظریه که به است عالمه طباطبایی در این مقاله نظریه
	.دشومتفاوت تشریح می

سوم جای  هاخیر، مفسرینی که در دست هدر میاِن دو دستـ ۳
عنوان حیات طیبه گرفتند، آثار و مصادیِق حیات طیبه را بهمی

که آثار و مصادیِق شیء متمایز از خوِد  کردند. حال آنمعرفی می
اند تا تعریفی متمایز از چهارم تالش داشته هشیء است. اما دست

تواند با معنی حقیقِی خوِد حیاِت طیبه ارایه نمایند. این تعریف می
	بخشِی نیکو سازگاری داشته باشد.زندگی
ای را که خداوند به زن و مرد حیات طیبه عالمه طباطباییـ ۴

ای پندارد که مرتبهنیکوکار وعده داده، حیاتی حقیقی و جدید می
باالتر و واالتر از حیات عمومی دارد و دارای آثاری مهم است. وی 

، به معنی "فلنحیینه حیاة طیبة"کلمه حیات را در عبارت 
نماید و انداختن در چیزی و افاضه حیات به آن تلقی میجان

گونه ابهام و  که عاری از هر معتقد است این جمله با توجه به آن
صریحی که برای انتقال معنی آن دلیل لفظ ایهامی است و به

کند بر این که خداوند مومنی را که عمل برگزیده شده، داللت می
صالح انجام دهد، به حیات جدیدی غیر از آن حیاتی که به دیگران 

	.کندنیز داده، زنده می
اللهی در گرو ارزش حقیقی انسان و وصول او به مقام خلیفةـ ۵

و انسان  است -داوند استکه مظهری از حیات خ -حیات طیبه
فاقد این حیات، در ردیف دیگر حیوانات است و در حقیقت در مرتبه 

   کند.حیوانی زیست می
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