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 مقدمه

دینـی و اسـالمی اسـت.  ۀمسـأل نیتـر مهمتوحیـد  ۀمسـأل معاد از نظر اهّمّیت، بعد از ۀمسأل«

مردم را به دو  برای اینکه اند آمده) شود یمکه از قرآن استفاده  و به خصوص پیغمبر ما چنان(پیامبران 

(و یا به اصـطالح معمـول فعلـی  و معتقد کنند: یکی به خدا (مبدأ) و دیگر به قیامت مؤمن حقیقت

 .)۹، ص۱۳۷۳مطهری، ( »معاد)

 ۀجامعـلذا با توّجه به اهّمّیت جایگاه معاد در دین اسالم، باید به دنبـال نهادینـه سـاختن آن در 

جامعـه، تعلـیم و تربیـت آن ی هـا آلو ایـده ها آرمانسازی اسالمی باشیم. مجرای مشخص نهادینه

آن  ۀسازند باید ابعاد روشنگر و ،زء ضرورّیات دین اسالم استججامعه است. از آنجا که باور معاد 

اهّمّیت تربیـت  ۀدربار. کانت سازد یمدر تربیت انسان نمود یابد؛ زیرا این تربیت است که انسان را 

کـه تربیـت از وی  . او همـان اسـتشـود یمـبه تربیت است کـه انسـان، انسـان «: دیگو یمچنین 

و هر نسلی گامی باشد در راه تکامل انسـان؛ زیـرا  رو به کمال رود همواره تواند یم. تربیت سازد یم

 .)۱۳۶، ص۱۳۸۶زاده،  نقیب( »تکامل انسان در تربیت است راز بزرگ

 ماهّیت معاد در تربیت اسالمی

آوری و همچنین متعاقب آن گسترش شناخت انسان از محیط پیرامون خـود پیشرفت علم و فن 

فراوانـی  سؤاالتمعلومات بشر شوند. اگرچه هنوز هم  ۀمحدودسبب شده تا برخی مجهوالت وارد 

، ۸، ج۱۳۸۸جـوادی آملـی، ( »شـمار اسـت  مجهـوالت عقـل بـی«وجـود دارد و آدمی در مقابل 

 .انـد نمودهمفهومی مناسـب از ایـن پدیـده  هارائسعی در مرگ برای حل مسأله  ها انسان ،)۵۷۴ص

مرگ و حیات پس از آن ارائه شده با هم تفـاوت دارنـد و دلـیلش  ۀواژتعاریفی که از سوی بشر برای 

محدود بودن آدمی در ظرف مکان و زمان است. اّما از سوی دیگر، آرزوی رسیدن بـه سـعادت، در 

مه طباطبـایی افراد جامعه و در طو ۀهممیان 
ّ

ل تاریخ، به عنوان هدفی مشترک مطرح بوده است. عال

موجـودات بـه  ۀهمـهمچنـان کـه  چیزی جز سعادت نیسـت؛ هاانسان ۀهممعتقد است که غایت 

مـه اند شدهجهازی مجّهز 
ّ

 همـدانی، موسـوی هترجمـ طباطبـایی، تا به سعادت خویش برسند (عال

ی فراوانـی پـیش ها ناشناختهمعلوماتی که دارند هنوز هم  ۀهمبا  ها انسان .)۲۶۷، ص۱۶ج ،۱۳۷۴

کید  و همان نندیب یمروی خود  شر در برابر مجهوالت، معلومات ب« ،کند یمطور که جوادی آملی تأ

 .)۵۵۱، ص۱۰، ج۱۳۸۹جوادی آملی، ( »ای مقابل دریاست همچون قطره

برای آینده و  تواند یمعلوم احاطه دارد؟ پس چگونه  ۀهماّدعا کند که بر  تواند یمآیا هیچ انسانی 

صالح کار خویش را در این دنیـا و  تواند یماندیشی کند؟ چگونه اکنون چاره سعادت خویش از هم
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کا به دانش محدود کنونی خـود تشـخیص دهـد؟مهم
ّ
تأّمـل در ایـن  تر از آن در جهان آخرت، با ات

رسـیدن بـه  ۀنحـوکه اگر بخواهد تصویر صحیحی از  دهد یمانسان را به این نتیجه سوق  ها پرسش

این منبـع فرابشـری همـان  سعادت و کمال را برای خود ترسیم کند، نیاز به منبعی فوق بشری دارد و

تعالیم دینی است که از طریق وحی بر پیغمبران الهی نازل شده و در قالب دین شکل گرفتـه اسـت. 

و در لغـت بـه معنـای  )۵۹۴، ص۱ج ،م۱۹۷۰، یاصـفهان راغـب( اخذ شده »عود« ۀشیرمعاد از 

یاست )۱۱۰۷، ص۱۳۵۸ د،یعم( عالم آخرت و )۴۲۱۰، ص۱۳۶۴ ن،یمع( بازگشتن
ّ
 ،. به طور کل

 ۀادامـاعتقـاد بـه  و ایمان . منظور از اصطالح خاص،شود یمبیان  و عام برای معاد دو کاربرد خاص

نهایـت متـنّعم شـدن نیکوکـاران و در قبـال اعمـال و درزندگی انسان، پس از مرگ و پاسخگو بودن 

اسـعدی، (اسـت  کاران از عذاب الهـیی بهشتی و برخورداری بدکاران و گناهها نعمتاز  صالحان

بازگشـت همـه مخلوقـات اعـم از مـان و اعتقـاد بـه یااّما معاد در اصطالح عام،  )؛۳۳ص ،۱۳۹۱

 .)۳۴صدار به سوی خداوند است (همان، جان و جان  بی

مه طباطبایی نیز اقامت انسان در این جهان خاکی را تنها بخـش کوتـاهی از زنـدگی انسـان 
ّ

عال

انسان، ساعی به جانب رّب است؛ زیرا که همواره از ابتدای خلقتش به «: دیگو یمو  کند یمقلمداد 

و یـا » لبـث«سوی او در حرکت بوده و به همین جهت، در بسیاری از آیات از اقامت او در دنیـا بـه 

مه طباطبایی، »تعبیر گردیده است »مکث«
ّ

تـا بـا  گـردد یمـسـعی ادامه در  .)۷۳ص ،۱۳۸۹ (عال

 مورد بحث قرار گیرد. ماهّیت معاد ۀدهند عناصر اصلی تشکیل ،استفاده از روش تحلیلی

 ورزیاندیشه .۱

مه طباطبایی، ۀدیعقبه 
ّ

را به بهـره جسـتن از عقـل سـلیم و لـب خـاص  ها انسانکریم قرآن عال

مه دعوت نموده است
ّ

در  ،). بنـابراین۷۳، ص۱، ج۱۳۷۴ ،یهمدان یموسو هترجم طباطبایی، (عال

ل ت همسألآیات بسیاری بر 
ّ

 یها هیـآ خـدا سان بدین«: دیفرما یمبقره  ۀسور، از جمله در کید داردأتعق

ل شاید ؛کند یم بیان شما برای را خویش
ّ

همچنـین در آیـات بسـیاری از  .)۲۴۲بقـره، ( »کنیـد تعق

ل و معاد صحبت شده است. 
ّ

و آیات خود را بـه  کند یمگونه مردگان را زنده  خداوند این«ارتباط تعق

: دیـفرما یمـ ۱۶۹اعراف، آیـه  ۀسورو همچنین در  )۷۳ بقره،( »، شاید بیندیشیددهد یمشما نشان 

. ایـن »؟دیـکن ینمـ خـردورزی چـرا است؛ بهتر کنند یم پرهیزکاری کسانی که برای آخرت سرای«

ل است
ّ

ـل کلیـدی بـرای ؛ موارد بیانگر ارتباط موجود میان چیستی معاد و تعق
ّ

به عبارت دیگـر، تعق

 است. درک ماهّیت معاد

، الزم است نگاهی هرچنـد مختصـر بـه معنـای »عقل«درک بهتری از مفهوم دستیابی به برای  
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کـه:  دهـد یمـ چنین توضیح این »عقل«شناسی ه داشت. جوادی آملی در تبیین ریشهلغوی این کلم

جـا  گویند که شتر را از حرکت بـی »عقال«عقل به معنای منع است و زانوبند شتر را از این جهت «

. عقل به معنـای بازدارنـده از ضـاللت اسـت؛ )۱۱۹الف، ص ۱۳۸۸جوادی آملی، ( »کند یممنع 

ل نیز مصون نگـه ،بنابراین
ّ

و همچنـین  هاسـت لغزشداشـتن پـویش فکـری انسـان از  منظور از تعق

 . خداوند)۲۰۱ص ،۱۳۸۷باقری، ( )خدا و راه خدا(هدایت آن در جهت رسیدن به حقیقت هستی 

 : «دیفرما یم سبحان
ً
 خردمنـدان بـرای روز و شـب آمـد و رفت و زمین وها  آسمان آفرینش درقطعا

 خلقـت فکـر دردائم  و کنند یم یاد را خدا خفته، و نشسته ایستاده، حالت در که آنان است؛ دالیلی

 و پـاک نیافریـدی، بیهـوده را عظمـت بـا دسـتگاه ایـن پروردگارا گویند: می بوده، زمین وها  آسمان

اساس آیات و بر ).۱۹۱ و ۱۹۰عمران،  آل( »دار نگاه دوزخ آتش عذاب از خود لطف به را ما منّزهی،

ل و معاد، پیوندی ناگسسـتنی وجـود دارد
ّ

 دیـن اصـول از زیـرا معـاد ؛روایاتی که ذکر شد، میان تعق

ـر ،بنـابراین .ردیـگ ینمـ صـورت تقلید طریق از آن پذیرش و شود یم محسوب اسالم
ّ
 آیـات در تفک

گاهی انسان سبب خداوند  .شود یم معاد حقیقت بر آ

 وابستگی به فطرت انسان .۲

ولی علیرغم  ا هم متفاوت هستند؛ب ،ها یژگیو، از لحاظ داشتن برخی از خصوصیات و ها انسان

ر فطرت از کلمة« .، دارای فطرتی مشترک هستندها تفاوتاین  ۀهم
َ

ط
َ
لق و ابداع است.  معنای به ف

َ
خ

نوع خاص خلقت است. پس  یخداست. فطرت به معنا یها از نام یکیخالق و ُمبدع و  یعنیفاِطر، 

است که در اصـل  ییها یژگیمنظور خلقت خاص انسان و و م،ییگو یاز فطرت انسان سخن م یوقت

 یجهـت همـه، نـام مشـترک انسـان نیو به هم اند مشترک یفطر یها یژگی. ووجود دارد یخلقت و

 اللَّهًفا فطْرَةَ ینِ حنیوجهک للد َفأَقم«: دیفرما یمکریم قرآن )۳۲، ص۱۳۸۶ ،ی(اعتصام» اند گرفته
َل یالَّتع یَفطَرَ النَّاسدا َلا تَبیه...خَلْقِ اللَّه؛ پس روی خود به سوی دین حنیف کن که )۳۰(روم، » لَ ل

 مطابق فطرت خدا است؛ فطرتی که خدا بشر را بر آن آفریده و در آفرینش خدا دگرگونی نیست.

چه پاسـخی از فطـرت خـود دریافـت  ،میکن یمبت اکنون باید دید که وقتی از مرگ و معاد صح

مرگ پایان زنـدگی  الهامات فطری به ما می گویند«دهد: گونه ادامه می شیرازی این . مکارممیکن یم

ی نخستین کـه قبـل از تـاریخ ها انسان. تمام اقوام حّتی باشد ینمنیست، این الهامات منحصر به ما 

، ۱۳۹۰مکارم شیرازی، ( »اند داشتهبه گواهی مدارک موجود به طرز جالبی به آن ایمان  اند ستهیز یم

 نیتـر مهم. یکی از هاست یبدیی همچون میل به نیکی و بیزاری از ها یژگیو. فطرت دارای )۳۱ص

یای زندگی همیشه در رؤ ها انسانناپذیر آن برای زندگی ابدی است.  خصایص فطرت، تمایل وصف
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ی مختلف دلیلی بر تصدیق وجود اشتیاق به زندگی ها فرهنگتنان در  و وجود رویین اند بودهجاودانه 

 ابدی است.

مه طباطبایی معتقد است که دینع
ّ

مـورد پـذیرش  ،بنـابراین و هماهنگ با فطرت انسان است ال

آن را درک کند، آن را خواهد پـذیرفت و در برابـر آن  ممّیزی انسانقّوة و اگر  شود یمهر فطرتی واقع 

مه
ّ

). پیوسـتگی ۵۸۶، ص۱، ج۱۳۷۴ ،یهمـدان یموسوه ترجم طباطبایی، خاضع خواهد شد (عال

و فطرت انسان وجود دارد؛ بـه طـوری کـه  )که از اصول دین است(انکارناپذیری میان ماهّیت معاد 

 ،ترتیـب . بـدینکشـاند یمـحظه بـه سـوی خـویش ل ربایی است که فطرت را هر معاد همچون آهن

جو نمود. به همان ترتیبـی کـه حـّس گرسـنگی، ودر فطرت خویش جست توان یمچیستی معاد را 

حاکی از وجود غذا در محیط بیرون است، وجود گرایشی به حیات جاودان و بیزاری از فنا، بیـانگر 

اسـاس میـل درونـی سـت. انسـان برها انسان ۀهمـاین مطلب است که معاد امری مطابق با فطرت 

 خویش دوست دارد تا همیشه زنده باشد و در جهت کمال خویش حرکت کند.

فطرت انسان خواهان عدالت محض است و جهان پس از مرگ، معنا و مصـداق  ،از سوی دیگر

اری از خواهی و میل بـه زنـدگی عـ طلبی، عدالت فطری انسان است. این کمال ۀخواستحقیقی این 

 ماهّیت معاد است؛ ماهّیتی که منطبق بر فطرت بشر است. ۀدهند  فنا، نشان

 پذیر بودن دنیاقلبی نسبت به پایان اطمینان و باورِ  .۳

فـرد اسـت. دیگـر آدمـی ، پایانی بر حیات دنیـایی شود یمای که روح از بدن انسان جدا  لحظه

خواهد داد. با توّجه به اینکه مّدت اقامت در جهان قدرت دخل و تصرف در امور دنیایی را از دست 

گفت که زمان اقامت ما در جهان خاکی بسـیار کوتـاه و  توان یمانتها توصیف شده است، آخرت بی

فاقات و سوانح مختلف، عمر کمتری هم نسبت  زودگذر است؛ البته هستند کسانی که حّتی بر
ّ
اثر ات

 به دیگران خواهند داشت.

ی قیامت در قرآن به کار ها نامبه عنوان یکی از  »فردا«ه این مطلب اشاره دارد که جوادی آملی ب 

کید  از سوره حشر ۸رفته است و با اشاره به آیه   داند یمکریم روز قیامت را نزدیک  که قرآن کند یمتأ

 .)۳۱۶، ص۴ج ،۱۳۹۰جوادی آملی، ( کند یماز آن تحت عنوان فردا تعبیر  ،و به همین دلیل

مه طباطبایی معتقد است که ممکن است انسان نسبت به چیزی ایمان داشته باشد و نسـبت 
ّ

عال

ی متصّور نباشد، اّما برخی از لوازم آن را فراموش کند و عملـی منـافی بـا ایمـانش انجـام 
ّ
به آن شک

 دهد.
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 ای بر حیات انسانادامه .۴

توجـه بـه به عنوان قرارگاه و یا گذرگاه. به طور کلی دو رویکرد متفاوت نسبت به دنیا وجود دارد: 

ـّر) دو جهـت» قرارگاه«(َمَمّر، َمْعَبر) یا » گذرگاه«دنیا و مواهب آن به عنوان 
َ

گیـری مختلـف بـه (َمق

که یکی مایه نزاع، فساد، تجاوز، بیـدادگری، طغیـان و غفلـت اسـت و دیگـری  دهد یانسان ارائه م

گاهی، ایثار، فداکاری، براد  .)۶۲، ص۴، ج۱۳۹۰جوادی آملی، ( ری و گذشت استوسیله داد، آ

اگر انسان دنیا را به عنوان گذرگاهی فرض کند، آنگاه این اعتقاد موجب تـرویج ایثـار،  ،بنابراین

فراتـر خواهـد  »خـود«رة یـدافداکاری، شهادت و برادری خواهد شد؛ زیرا در این صورت انسان از 

؛ ۳۵ اء،یـ؛ انب۱۸۵عمـران،  آل«؛ » ...ذَآئَقـۀُ اْلمـوت   َنفْـسٍ  ُکـلُّ «: دیفرما یمرفت. خداوند سبحان 

. این آیه حاوی پیامی بسیار مهم برای انسان است. هـر »چشد یمانسانی مرگ را  هر: ۵۷عنکبوت، 

انسانی مرگ را تجربه خواهد کرد و راه گریزی از آن نیست. شاید بتوان گفت بسیاری از افراد مرگ را 

 ولی مسأله اینجاست که  ،قبول دارند
ً
. )به ویژه در سنین جوانی( نندیب یممرگ را از خود دور  معموال

مـرگ، هـر  نـه اینکـه ،کند یمطعم مرگ را تجربه  ر این آیه گفته شده که هر انسانید ،از سوی دیگر

به جهـان ای برای انتقال انسان از دنیا . به همین دلیل است که مرگ را وسیلهکند یمانسانی را تجربه 

 .پندارند یمآخرت 

 ضرورت و اهداف اعتقاد به معاد در تربیت اسالمی

 ضرورت اعتقاد به معاد ـ الف

 مقابله با ترس از مرگ .۱

 همسـأل، کند یمدالیلی که لزوم پرداختن به معادباوری را در امر تربیت آشکار  نیتر مهمیکی از 

: یکی کسانی کـه مـرگ را بـه نیسـتی ترسند یمگریز و ترس از مرگ است. دو دسته از مردم از مرگ 

از مرگ هراس  ها انسان. اکثر اند شدهو دیگری کسانی که گناهان زیادی مرتکب  کنند یم مطلق معنا

تعبیراتـی  گریزانند و حّتی تأثیرات ترس از مرگ در آثار ادبی هم مشهود است، ها گورستاندارند، از 

، ۱۳۹۰شـیرازی، مکـارم(و ... نشان از وحشت مرگ دارنـد  »چنگال موت«، »هیوالی مرگ«مانند 

ولـی  ،رونـد یمو حّتی به استقبالش  هستند کسانی که از مرگ هراسی ندارند . البّته)۲۶ و ۲۵صص

  اّما تعدادشان بسیار اندک است.
ً
معتقـد شـیرازی  مکـارم دلیل اصلی ترس از مـرگ چیسـت؟ واقعا

ی از
ّ
چـون نیسـتی ثـروت  ؛ترسـد یماز فقر  .ترسد یم »نیستی« و »عدم« است که انسان به طور کل

چـون آن را نیسـتی  ؛ترسـد یمـچون نیستی نور است و باالخره از مرگ  ؛ترسد یماز تاریکی  ؛است

 .)۲۷همان، ص( کند یممطلق فرض 
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 ناصحیح در مورد زندگی دنیایی یها نگرشمقابله با  .۲

مواردی است که ضرورت پـرداختن بـه معادبـاوری را  نیتر مهمایجاد نگرش صحیح به دنیا از  

و خود بـه  است ؛ زیرا انسان برای شناخت سعادت واقعی، نیازمند دینکند یمدر امر تربیت آشکار 

جوی آمـال وای فقط به جست عّده ؛تنهایی در تشخیص سعادت واقعی ناتوان است و از سوی دیگر

 شـود ینمـ؛ غافل از اینکه هرگـز سـعادت نهـایی در ایـن دنیـا حاصـل پردازند یمدر این دنیا خود 

فاق   همان(
ّ
 .)افتد یمطور که عذاب نهایی هم فقط در جهان آخرت ات

و ضـرورت اصـلی  ردباید از فرصتی که در اختیار گذاشته شـده، نهایـت اسـتفاده را بـ ،بنابراین

بخش  ،حقیقتدرک کنیم این دنیا منزلگاه ابدی ما نخواهد بود. درمعادباوری در این نکته است که 

گاه نمودن عمده ای از تالش پیامبران در طول تاریخ معطوف به هشیار ساختن انسان از گذر عمر و آ

 نسبت به حیات پس از مرگ بوده است.

 اهداف اعتقاد به معاد

 امور ۀهممتعالی شدن قوه عقل و نمود آن در  .۱

ل اوست. خداوند در قرآنعمدهبخش  
ّ

مـا «: دیفرما یمکریم ای از انسانیت انسان به قدرت تعق

پاسـخ  ۀنحـوایـن  .)۳انسان، ( »یا ناسپاس )و پذیرا گردد(راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد 

عقل و اراده است. این مطلـب خـود قّوة انسان نسبت به هدایت، نشان از اختیاری دارد که منشأ آن 

گواهی بر جایگاه پراهّمّیت عقل در تعالیم اسالمی است. با تکیه بر همین قوه اسـت کـه انسـان بـه 

و نسبت بـه سرنوشـت خـویش و اطرافیـان کنجکـاو  دیبا یمشناخت جهان پیرامون خویش دست 

 .گردد یم

ل وجود داررابطه
ّ

عقـل راهنمـایی اسـت در  ،د. از یک سـوای دوسویه میان اعتقاد به معاد و تعق

ر ،به ویژه در تعلیم و تربیت و از سویی دیگر ،جهت کشف ماهیت معاد
ّ
ل یکی  تشویق به تفک

ّ
و تعق

 .شود یماز اهداف معادباوری در تعلیم و تربیت اسالمی محسوب 

کید دارد، نفس انسان عالوه بر دارا بودن گونه که ابن همان  یئـحیـوانی، جز نبـاتی و ۀجنبسینا تأ

 .)۴۰۷، ص۱۳۸۹نصر و لیمن، ( شود یمدارد که به نظری و عملی تقسیم هم عقالنی 

اّولین گام در معادباوری، شناخت معاد از سوی عقل نظری است؛ زیرا یکی از دو رکن اساسـی 

، ۲ج ،۱۳۸۹ ،یآملـ یجـواد( اسـت »عقل نظری سالم بـرای فهـم درسـت معـارف«برای ایمان، 

. پس از قبـول معـاد افتد یممعاد توسط عقل نظری در این مرحله اتفاق  شناخت ماهّیت .)۲۷۵ص
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ای خواهیم شد که اختصاص به اهداف مورد انتظـار از تـأثیر ایـن  از جانب عقل نظری، وارد مرحله

کـه منجـر بـه عبـادت خداونـد  اسـتباور بر عقل عملی دارد. منظور از عقل عملی، آن نوع عقـل 

طـور کـه مـی دانـیم، عقـل عملـی  ؛ زیرا همان)۲۸۰، صهمان( گرددسبحان و راهیابی به بهشت 

ی ها افتـهتأثیری عمیق بر پایداری ایمان فرد خواهد داشت. عقل عملی سالم، جهت اجـرا نمـودن ی

اف معادباوری بـر . اهد)۲۷۵همان، ص( شود یمعلمی به شکلی صحیح، رکنی از ایمان محسوب 

 دنبال نمود. توان یم )یو بدن یفکر ،یزبان ینمودها( عقل عملی را در نمودهای این جنبه از عقل

 امنّیت و آرامش روانی .۲

ــو از  ایــن جهــان  ــدگی خــویش، هاســت رنجو  هــا یخوشــممل و  ها شکســت. هــرکس در زن

شماری را تجربه خواهد کرد. البّته برخی از ایـن حـوادث تحـت کنتـرل انسـان رخ  بی یها یروزیپ

و برخی دیگر نیز از کنترل وی خارج است. اگر عوامل سطحی و ظاهری را کنار بـزنیم، بـه  دهد یم

 احساس پوچی و «را درخواهیم یافت.  ها ینگرانخوبی عامل اصلی این 
ً
عامل اصلی این امر عمدتا

فرسـا، تصـویر وحشـتناک از  دگی، احساس نداشتن پناهگاه در مشـکالت طاقـتهدف بودن زنبی

دهنده و گاه ترس از آینده جهان و آینده زندگی شخصی است. بدون شـک، مرگ و بدبینی آزار ۀچهر

بـه ایـن  توانـد یمـبـا آرامـش و عـدالت  تـوأمایمان به سرای دیگر و زندگی جاویدان در آن عـالم، 

 .)۱۳۵، ص۱۳۸۶کشاورز، ( »پایان دهد ها ینگران

مطهری معتقد است که اگر فردی بتواند بر ترس از مرگ غلبه کند، زنـدگی و مفهـوم آن بـرایش 

خیلـی  یها انسـانو  شود یماگر کسی از مرگ نترسد، سراسر زندگیش عوض «متحّول خواهد شد. 

نهایت شهامت و بلکه باالتر از شـهامت، بـا لبخنـد و یی هستند که در مواجهه با مرگ، درهاآن بزرگ

. اگر مرگ در راه انجام مسـئولّیت فـرا رسـد، بـرای انسـان سـعادت اند رفتهخوشرویی به سراغ مرگ 

 .)۱۴۲الف، ص ۱۳۷۳(مطهری،  »است

 ایمان به خدا و اعتقاد به حیات پس از مرگ، رنج و سختی این جهـان را تفسـیر نمـوده، نیـرو و

و اضـطراب و نگرانـی را از بـین  دهـد یو مشکالت، افزایش مـ ها یانسان را در برابر سختمقاومت 

خـدا پـاداش نیکوکـاران را تبـاه «کـه  دانـد یمزیرا او ؛ آورد یمبه ارمغان برده، آرامش را برای انسان 

خواهـد تک اعمال او مورد محاسبه قـرار  معادباور، یقین دارد که تک انسان. )۱۲۰ توبه،( »کند ینم

و هـرکس بـه سـنگینی  ندیب یمپس هرکس به سنگینی یک ذّره عمل خیری کرده باشد آن را « گرفت.

تا نگرانـی از  شود یم. این امر سبب )۸و  ۷زلزله، »(یک ذّره عمل شری کرده باشد آن را خواهد دید

 اطمینان دهند. مش و، جای خود را به آراهاآننتیجه ماندن پایان دنیا و زوال کارهای انجام شده و بی
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 پیدایش بینش درست نسبت به زندگی دنیایی .۳

سو دارای حّب بقاست و در دل تمّنای بقای ابدی و زندگی جاویـد دارد و از سـوی  انسان از یک

ـت  کند یمدیگر در جهانی زندگی 
ّ
. ممکـن اسـت ایـن دو ابـدی یمکه حیـات در آن محـدود و موق

 .)۱۹، ص۱۳۹۱اسعدی، (وچی سوق دهد دریافت ناسازگار، انسان را به پ

ی انسـان و بعـد از آن، شـمع هـا تالش ۀهمـبرای انکارکنندگان معاد، مرگ پایانی اسـت بـرای 

ای اسـت و . در نظر آنان زندگی دنیـایی همچـون جملـهشود یمزندگانی وی برای همیشه خاموش 

چیـز را محـدود بـه ایـن دنیـا  همهزیرا آنان ؛ ردیگ یمای که در آخر آن جمله قرار مرگ همچون نقطه

و گفتند: زندگی جز همین « :کند یمچنین توصیف  حال این افراد را این کریم، شرح. قرآنپندارند یم

و مـا را جـز روزگـار هـالک  شـوند یمـای دیگـر زنـده  و دسته رندیم یمای  زندگی دنیا نیست. دسته

 .)۲۴ ه،یجاث ( »جز مظّنه و پندار دلیلی ندارند؛ اینان هیچ علمی به سخنان خود ندارند و کند ینم

کسی که به روز رستاخیز و حیات پس از مرگ اعتقاد قلبی داشته باشـد، مـرگ را پایـان زنـدگی 

در عمـق  ،بنابراین؛ کند یمکه وی را به جهان دیگر منتقل  داند یمنخواهد انگاشت؛ بلکه آن را پلی 

تا از فرصت دنیا بـرای انجـام کارهـای نیـک  دهد یمنگیزه که مدام به او ا شنود یموجودش، ندایی 

 دهد.استفاده کند و به همین دلیل در برابر سختی از خود استقامت نشان می

 احساس مسئولیت .۴

 از معادبــاوری در امــر تربیــت حاصــل شــود، رود یمــاهــدافی کــه انتظــار  نیتــر مهمیکــی از 

پـذیری اسـت کـه هـر کـس خـود را در برابـر افکـار و  مسئولیت ۀیسااست. در  »پذیری مسئولیت«

تصمیم انسان بـر انجـام یـا تـرک گنـاه، دلیـل اختیـار «اعمالش مسئول و پاسخگو خواهد دانست. 

 .)۵۳ص ب، ۱۳۸۷جوادی آملی، ( »اوست

مه طباطبایی معتقد است عذابی که فرد گناهکار در جهنم دچارش
ّ

، مسـببی جـز شـود یمـ عال

نفس، در نفـس رسـوخ کـرده باشـند، آنگـاه صـورت  ی عارضه برها صورتخود آن فرد ندارد. اگر 

و پاک  کشد یمهرگناه، عذابی  ۀجینت. به طورکلی اگر نفس سعیده باشد، دردهد یمجدیدی به نفس 

 ولی اگر نفس شقی باشد،  شود یم
ً
. در عذاب خواهد بود؛ چون نفـس او گنـاه دوسـت اسـت دائما

اش  آوری از قـّوه خیالیـهی وحشـتها صـورت شـده و  همانند کسی که دچار بیماری کابوس دائمی

بـه ؛ کنـد یمـرا درست  هاآنکه خود او  حالی، درهاست صورتزند. آن فرد در حال فرار از آن  سرمی

را در نفس آن فرد مجسم نکرده است؛ بلکه ایـن نفـس خـود  ها صورتکس این عبارت دیگر، هیچ

مه سازد یمرا  هانیااوست که 
ّ

 .)۶۲۳، ص۱، ج۱۳۷۴ همدانی، موسوی هترجم طباطبایی، (عال
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اهداف معادباوری در امر تربیـت  نیتر مهممسئولیت به عنوان یکی از  ایجاد یا تقویت احساس

 .شود یماره که در ادامه به آن اش شود یمشامل دو بخش 

 الف: انجام اعمال صالح .۴

به انجـام  ها انسانیکی از اهدافی که از معادباوری در امر تربیت اسالمی انتظار داریم، گرایش  

که انسان بتواند وابستگی موجود میان دو دنیـا  شود یماعمال نیک است. این مسأله هنگامی عملی 

دنیـا ، »مزرعه االخره الدنیا«که  )ص(پیامبر اسالم ۀفرمودمطّهری با اشاره به این  را تشخیص دهد.

طور که محال است انسان جو بکارد و گندم برداشـت کنـد،  همان«: دیگو یم، کشتگاه آخرت است

در آخـرت  عمل و کردار بد داشته باشد و خلق و خوی بد، بد، ۀشیانددر دنیا  محال است که انسان

 .)۳۰ص الف، ۱۳۷۲مطّهری، ( »بگیرد سود

و از هـر فرصـتی  ی راه را تحّمـلها یسختتمام  کسانی که به معاد و زندگی دوباره اعتقاد دارند،

که نهایت کوشـش را در انجـام طاعـات  هاآن«تا کارهای نیک بیشتری انجام دهند.  کنند یماستفاده 

 شـانیها دل، دگردنـ یمو با این حال، از اینکه سرانجام به سوی پروردگارشـان بـاز دهند یمبه خرج 

و  ۶۰مؤمنـون، ( »رندیگ یمو از دیگران پیشی  کنند یمترسان است؛ چنین کسانی در خیرات شتاب 

این مطلب را شنید و گفـت:  )ع(، حضرت علیپرداخت یمشده که مردی به نکوهش دنیا  نقل) ۶۱

 ۀفتیفری آن فریب خوردی! خود ها باطلدنیا! که خود به غرور دنیا مغروری و با  ۀکنندای نکوهش «

ای؟ یا دنیا به تو جرم کرده است؟  ی؟ آیا تو در دنیا جرمی مرتکب شدهکن یمدنیایی و آن را نکوهش 

، ۱۳۱ البالغـه، حکمـت  نهـج( »؟کی دنیا تو را سـرگردان کـرد؟ و در چـه زمـانی تـو را فریـب داد

، بلکـه فرصـتی بـرای شـود ینمـتنها دنیا به خودی خود مذموم شناخته  . لذا در اسالم، نه)۴۶۷ص

ی 
ّ

 مناسبی برای آخرت خویش جمع کند. ۀتوشتا بتواند  شود یمانسان تلق

 ب: دوری از گناه و کنترل غرایز .۴

، سـدی اسـت کـه در رود یمـاهدافی که از معادباوری در امر تربیت، انتظار  نیتر مهمیکی از  

. یاد مرگ، سبب خاموشی حرص و اشتیاق بیش از حِد انسان به دنیا و کند یمبرابر انجام گناه ایجاد 

قات آن 
ّ
 .شود یممتعل

 انسانی که به حیات پس از مرگ معتقد باشد، 
ً
تمام تالش خود را به کار خواهد بست تـا از  قطعا

آنـان کـه مـال یتیمـان را بـه «کـه:  دانـد یمـرد زیـرا ارتکاب گناه خودداری کند؛ مال یتیمان را نخو

و بـه زودی بـه دوزخ در  برند یمدر شکم خود آتش جهّنم فرو  هاآنحقیقت ، درخورند یمستمگری 
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کـه:  داند یم، به سراغ رباخواری نخواهد رفت زیرا )۱۰ آیه نساء، سوره» (آتش فروزان خواهند افتاد

و تعـادل (مانند کسی که بر اثر تماس شیطان، دیوانـه شـده  )در قیامت(، خورند یمکسانی که ربا «

حسـاب  ، انسانی که معادباور و معتقـد بـه روز)۲۷۵بقره، ( »خیزند ... برمی )خود را از دست داده

؛ »رَهیعملْ مْثَقالَ ذَرةٍ َشرًّا یرَه ومن یرًا یعملْ مْثَقالَ ذَرةٍ َخیَفمن : «که بود خواهد عقیده این باشد، بر

و هـرکس بـه  نـدیب یکرده باشد آن را مـ یریذّره عمل خ کی ینی: پس هر کس به سنگ۸و  ۷زلزله، «

جویـد از ارتکاب گناه دوری می ،بنابراین .»دیکرده باشد آن را خواهد د یذّره عمل شر کی ینیسنگ

 الهـی طلـب بخشـش خواهـد نمـود درگـاه به و کرده ندامت ابراز شود، آلوده گناهی به و حتی اگر

 .)۱۳۸، ص۱۳۸۶کشاورز، (

نتیجـه دوری از خطا و در نخست سبب ۀمرحلدوری از گناه، مزّیتی دوگانه برای انسان دارد. در 

هرگز انسانی که اعتقاد به معاد پیـدا کنـد و بدانـد کـه قیامـت «مصون ماندن از عذاب خواهد شد: 

قت دین است، در اعمال خود به کارهایی ماننـد ظلـم، احتکـار و ... دسـت ظرف ظهور، عین حقی

. شـود یمـواالتـر سـبب ارتقـاء ایمـان  ۀمرتبـو در  )۲۹الـف، ص ۱۳۸۹جوادی آملی، (» زند ینم

نـام دارد و  »طمأنینـه«، ایمان درجاتی دارد که باالترین آن، کند یمطور که جوادی آملی اشاره  همان

. انسـان در زنـدگی بـا )۱۲۸ب، ص ۱۳۸۸جـوادی آملـی، (راه رسیدن به آن، گنـاه نکـردن اسـت 

قـاتش، تمـام با دنیا این بداند اتفاقات ناگوار یا دلنشین بسیاری مواجه است و فقط هنگامی که
ّ
 متعل

و  هــا ی(نـاگواراز غـرق شـدن خـویش در آن دو حالـت  توانـد یمـ بـود، خواهـد گـذرا و ناپایـدار

 جلوگیری کند. )ها  دلبستگی

 باوری در تربیت اسالمیمعاد یها روشاصول و 

فرارونده استفاده شده  یمنطق لیاز تحل یمعادباور یالزم برا یهامقّدمه نییتب یبرامقاله  نیدر ا

  لیاست. تحل
ّ
شـرط الزم  نیـیو تع فی: توصـردیپـذ یدو مرحله انجـام مـ ّی ط یفرارونده به طور کل

 دهیآنچه اعتقاد به معاد نام فیاول به توص ۀدر مرحل .)۱۳۷، ص۱۳۸۹، و سجادیه و توسلی ی(باقر

الزم اسـت تـا  ییها کـه چـه شـرط میپـرداز یمسـأله مـ نیدوم به ا ۀ. در مرحلمیپرداز ی، مشود یم

 .)۱۳۶، صهمان، وجود داشته باشد (میا کرده فیکه توص یا  دهیپد

بـه  برای پاسخگویی بـه مـوارد اول و دوِم تحقیـق از روش تحلیلـی اسـتفاده و سـپس ،بنابراین

ـی ها دسـتورالعملپرداخته شده است. در واقع اصول تربیتی، همان  ها روشاستخراج اصول و 
ّ
ی کل

 ،۱ ج، ۱۳۸۹بـاقری، (دهنـد  هستند که قواعدی جهت پیدایش تغییرات مطلوب در افـراد ارائـه مـی

هش حاضر برای استنتاج اصول معادباوری در امـر تربیـت، از روش قیـاس عملـی . در پژو)۶۱ص
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آن  ۀجـینتتوصیفی و دیگری تجویزی است و  ها گزارهدر قیاس عملی یکی از  بهره گرفته شده است.

 ،۱۳۸۹، یو توسـل هیو سـجادبـاقری ( باشـد یمـنیز اشاره به یک تصـمیم عملـی دارد و تجـویزی 

ی هـا گزاره. با توجه به توضیحاتی که ذکر گردیـد، جـدول ذیـل کـه ردیـف اول آن حـاوی )۹۸ص

برگرفته از مباحث قبلی مقاله تحت عنوان چیستی و چرایی معاد و ردیف سـوم،  توصیفی و تجویزی

 .گردد یماست، ارائه  ی منطقی نتیجه شدهها روشو اصول و  ها گزارهچهارم و پنجم آن 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ل: ۱اصل 
ّ

 ایمان توأم با تعق

و ایـن نکتـه اهّمّیـت بـه  ردیـگ ینمـ معاد از اصول دین است و اثبات آن از طریق تقلیـد انجـام

کـریم . اصـرار قـرآنسازد یمکارگیری تعقل را در کشف ضرورت و امکان معاد بیش از پیش روشن 

ـی گـردد
ّ

ل برای آن است که عقل، اّولین معیار شـناخت تلق
ّ

ر و تعق
ّ
 ،۱۳۸۹وادی آملـی، جـ( بر تفک

اعتقاد به  ۀنیزمقرآن کریم هم در  دوام خواهد بود.با ). ایمانی که با عقل همسو باشد،۱۷۳، ص۲ج

شد وو آمد راندیم یم و کند یمو او کسی است که زنده «: خواند یمرا به اندیشیدن فرا  ها انسانمعاد، 

کید قرآن بر همراهی ایمان بـه معـاد و )۸۰منون، ؤم( »دیشیاند ینمشب و روز از آن اوست؛ آیا  . تأ

ل، حاکی از تأکیدی هدفدار بر اهّمّیت اندیشیدن است.
ّ

ل در امور،  تعق
ّ

کید بر جایگاه و نقش تعق تأ

 )ص(طـور کـه پیـامبر اسـالم گیـر اسـت. همـان در روایات و احادیث نیز بسـیار مشـهود و چشـم

 شی«: دیفرما یم
ّ

العقل؛ هر پوینده ای مرکبی دارد و مرکـب انسـان، خـرد ء مطّیه و مطّیه المرء لکل

ــادت  )ع(. حضــرت علــی)۱۵۲، ص۹، ج۱۳۸۷جــوادی آملــی، ( »اوســت هــم در نکــوهش عب
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ل  بی
ّ

داری ای جز گرسنگی و تشنگی از روزهداری که بهرهبسا روزه«: دیفرما یمحاصل افراد فاقد تعق

نیـاورد!  خوابی بـه دسـتاری چیزی جز رنج و بیدداری که از شب زندهو بسا شب زنده خود ندارد

 .)۴۷۱، ص۱۴۵البالغه، حکمت  نهج( »افطارشان!خوشا خواب زیرکان و 

 پژوهی، بارش مغزی له، اجتماعأروش پرسشگری، حل مس .۱ روش

همین دلیل است که مطّهری، آموزش صرف ازطریق  عقل همچون راهنمایی درکالبد انسان است. به

هـدف  که شمارند یمامروز هم این را نقص «: دیگو یمو دهد یمرا مورد نکوهش قرارحفظ مطالب 

العات و  باشد که یک  این فقط آموزگار
ّ

م بریزد، آنجا انبـار  فرمول در سلسله معلومات، اط
ّ
مغز متعل

م باید باالترباشد   شده بکند وذهن او بشود مثل حوضی که مقداری آب درآن جمع
ّ
است. هدف معل

م فکری است که نیروی ینوآن ا
ّ
 .)۱۹و ۱۸ص ب،۱۳۷۳ مطهری،( »را پرورش واستقالل بدهد متعل

لی 
ّ

لی که مّد نظر اسالم است، تعق
ّ

که منجر به عمـل سـنجیده و عاقالنـه شـود. بـه  باشد یمتعق

ل در دو سطح شناخت و عمل بیان شده است. لـذا ایـن امـر همین دلیل است در قرآن
ّ

کریم نیز تعق

ل، عمل و معرفت بایـد مالزمـت وجـود  ،بنابراین؛ تربیت نیز مورد توّجه قرار گیردباید در 
ّ

میان تعق

، »إِلَّا الْعالمونَ عقُلهایوما  ...«: نـدیفرما یم ۴۳عنکبوت، آیه  ۀسورکه خداوند در  داشته باشد، چنان

 ۀالزمـلـذا  »اته لَعلَُّکـم َتعقُلـونَ  یالّله َلُکم آ نُیبی َکذَلک «: نـدیفرما یم ۲۴۲بقره، آیه  ۀسوریا در 

ل است. مرّبیان و والدین باید در راهی قدم بردارند که شناخت فرزنـدان، از 
ّ

پذیرش و درک دین، تعق

ل حاصل شود تا بدین
ّ

در اعمالشان نیز پدیـدار  هاآنترتیب بتوان انتظار این را داشت که شناخت  تعق

 .)۱۷، ص۱۳۸۸ کشاورز،(شود 

ر راهی برای کسب علوم 
ّ
ل و تفک

ّ
هـای  و علمی که بـا تعقـل حاصـل شـود در طوفـاناست تعق

برای اینکه اعتقاد به معاد در وجـود انسـان نهادینـه شـود،  ،بنابراین؛ قدم خواهد ماند شبهات، ثابت

. شـود یمـتـر  برای دل هم قابل قبـول ردیپذ یمزیرا آنچه را عقل ؛ الزم است تا همراه عقالنّیت باشد

 راندیم یم و گرداند یو اوست خدایی که خلق را زنده م«: دیفرما یممؤمنون  ۀسورخداوند سبحان در

 ).۸۰مؤمنون، ( »؟دیریگ یآیا باز هم عقل خود را به کار نم ،و حرکت شب و روز به امر او است

پژوهی، بارش مغزی بـه تحقـق ایـن امـر  ی پرسشگری، حل مسأله، اجتماعها روشاستفاده از 

 .کند یمکمک 

 بازگشت به خویشتن .۲اصل 

پس روی خود را متوّجه آیین خالص پروردگار کـن. «: دیفرما یمگونه که خداوند در قرآن  همان

را بر آن آفریده؛ دگرگونی در آفرینش الهی نیست؛ ایـن  ها انسانخداوند،  کهاین سرشت الهی است 

: شـود یمـ. دو نکته مهم از این آیه برداشت )۳۰ روم،( »دانند ینماست آیین استوار؛ ولی اکثر مردم 
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یکی است وانسان باید با فطرت واحد، در راه واحـد،  هاآنوهمچنین راه  ها انسانفطرت «یکی اینکه 

). ۱۹۷الـف، ص ۱۳۸۷جوادی آملـی، ( »و به مقصد واحد برسد به سوی هدف واحد حرکت کند

؛ چـون آن را بـه زیبـاترین شـکل آفریـده اسـت و نـه دهد یماین فطرت واحد را نه خداوند تغییر «

 .)۹۰ ، ص۱۳۸۱جوادی آملی، (» ...خداوند؛ چون غیر او قدرت تغییر نظام آفرینش را نداردغیر

انسان دارای فطرتی است که توسط خداوند خلق شده است؛ و خداوند نیز چیزی جـز  ،بنابراین

جوادی آملی با اشاره بـه حـدیثی  . پس فطرت انسان دارای منشأ نیک و پاکی است.ندیآفر ینمخیر 

که انجام گناه مـانعی  ردیگ یمنتیجه  ،»از مستی گناه پرهیز کن«: دیفرما یمکه  )ص(از پیامبر اسالم

 .)۳۵۰، ص۹، ج۱۳۸۷جوادی آملی، (بازگشت انسان به خویش است برای 

قدر اهّمّیت دارد که خداوند، افرادی را که او را فراموش کننـد بـه  رجوع به خویشتن خویش، آن

را  هـاآنو همچون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز «: کند یمخودفراموشی عذاب 

 .)۱۹ حشر،( »گناهکارانند هاآنبه خودفراموشی گرفتار کرد؛ 

 درونی و تذکر تأملبرای  ییها فرصتشکوفایی، فراهم آوردن خودسازی، خود .۲ روش

نتیجه کسب آرامـش معادباوری و در انسان برای اینکه از حرکت درست فطرت خویش در مسیر

تغییر دادن بنیادین در فطرت خویش ندارد؛ بلکه کافی روحی و درونی اطمینان حاصل کند، نیاز به 

دانـیم  طـور کـه مـی است مسیری متناسب با تمایالت فطری خویش برگزیند. از سوی دیگر، همان

. اکنـون بایـد باشـد یمـپذیر و دارای قدرت حرکت در مسیر تکامل خـویش انسان موجودی تربیت

 به معادباوری منجر شود. تواند یمفطرت چگونه با دو پذیری و ارتباط میان آن ببینیم که این تربیت

. )۲۸۳، ص۱۳۸۸اعرافـی، (چیز به انسان، نفـس اوسـت  نیتر کینزدسینا معتقد است که  ابن

لذا بهترین روش برای هدایت صحیح فطرت در مسیر درست که همانـا، گـرایش بـه قـرب الهـی و 

. در پـی خودشناسـی اسـت کـه باشـد یمـ »خودشناسی«معادباوری است،  ۀجینتحیات طیبه و در

 .ردیگ یمتربیت معنا 

فطرت خویش را در مسیر معادباوری رهنمون سازد، بایـد در گـام اول از  خواهد یماگر انسانی 

گاهی یابد تا بتواند  و گـرد و غبـار زنـدگی روزمـره را از آن  هـا یناپاکاصل فطرت و هستی خویش آ

ـت ی پایدار را از ناپها یخوشبزداید و 
ّ
ایدار تشخیص دهد. مطهری در این مورد معتقد است که عل

تگی سریع انسان از ددلز
ّ

د رسـببه آرامش کامل  دتوان یمطلبی انسان است. فقط وقتی  ، کمالها لذ

از  یـریبـا بهـره گ ین،بنـابرا ؛)۱۶۹پ، ص ۱۳۷۳مطهـری، (که بـه کمـال خـویش رسـیده باشـد 

 تـوان یمـ تذکر و یتأمل درون یبرا ییها فراهم آوردن فرصت یی،شکوفاخود خودسازی، یها روش

 بیداری فطرت فراهم آورد. ی مناسبی برایها تیموقع
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 بخشی معرفت . ۳اصل 

که مرگ را برای انسان نیستی بپنداریم و همـین طـرز تفکـر  شود یممشکل اساسی وقتی نمایان 

که چنین نیست و مرگ به تعبیـر  حالیتا یادآوری مرگ برایمان دشوار و ناگوار شود. در شود یمسبب 

مرگ نیستی است ولی َنه نیستی مطلق بلکه نیستی نسبی، یعنی نیستی «مطهری نیستی نسبی است: 

 .)۱۷۸ب، ص ۱۳۷۲مطهری، ( »دیگر. هنشئدر یک نشئه و هستی در 

مردم! شما را «اساس همین دیدگاه است که یاد مرگ در تربیت اسالمی، جایگاه ویژه ای دارد: بر

 دیـکن یمـ، از مرگ کمتر غفلـت کنیـد، چگونـه مـرگ را فرامـوش کنم یمبه یادآوری مرگ، سفارش 

. بینش درست نسبت )۲۶۳، ص۱۸۸البالغه، خطبه نهج( »؟کند ینمدرحالی که او شما را فراموش 

تا بدانیم که دنیا فرصتی طالیی و تکرارنشدنی برای نیل به  شود یمسبب  دنیوی و اخروی، به حیات

 سعادت واقعی در جهان آخرت است.

 تحلیلی و تفهمی یها روش . ۳ روش

و افکـار سـروکار داریـم. اولویـت اصـلی،  هـا نگرشحقیقت در ایـن روش تربیتـی، مـا بـا در

تا فرد از آن گریزان  شود یمزیرا در اکثر موارد ترس از معاد، موجب ؛ معاد است ۀنیزمروشنگری در 

ر دربار
ّ
آن نداشته باشد. از سوی دیگر ایـن تـرس از مـرگ، ناشـی از  ۀباشد و حّتی تمایلی برای تفک

عدم شناخت کامل نسبت به حقیقت معاد است. اگر بخواهیم تا فردی معادباور تربیت کنیم، کـافی 

آشنا کنیم. ابعاد و دالیل وقوع آن را با دلیل و منطق تبیـین کنـیم. در ایـن صـورت  است او را با معاد

تنها ترسی از معاد وجود نخواهد داشت بلکه فرد آمادگی الزم را در این دنیا کسب خواهـد کـرد و  نه

تنیدگی حیات دنیوی و اخـروی  تبیین درست از چگونگی درهماعمالش خواهد نشست.  ۀجینتبه انتظار 

رات نادرست و غیرتحلیلی و تفهمی یها روشبا استفاده از 
ّ
واقع در مورد هدف زیسـتن، مـرگ و ، تفک

 .کند یممعاد را به تفکرات هماهنگ و همسو با راه درست زندگی تبدیل 

 استمرارالف:  -۴اصل 

مراقـب اعمـال  ،)معـاد(تا وی با نگاهی بـه آینـده  شود یماختیار در انسان سبب و وجود اراده 

از منـدی مناسـب  بهـرهو ای مناسـب بـرای خـویش خویش باشد و سـعی در ذخیـره کـردن توشـه

همانـا دنیـا، سـرای راسـتی بـرای «: دیـفرما یمـ )ع(حضـرت علـی وی داشته باشد.ی دنیها نعمت

پنـد بـرای  ۀخانـ گیـران ونیازی برای توشهبی ۀخانتندرستی برای دنیاشناسان و  ۀخانگویان و  راست

، یآملـ یجواد( انسان، فطرتی الهی دارد .)۴۶۷، ص۱۳۱البالغه، حکمت   نهج( »پندآموزان است

نتیجـه اولـین و انجام اعمال نیک امری متناسب با فطـرت انسـان اسـت. در )۱۸۹، صالف ۱۳۸۷

 م کارهای خوب، سودمند خواهد شد، خود فرد نیکوکار است.کسی که از انجا
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ومـا  ... « ه:یآبر اساس که  ، چنانلذا انسان معادباور از رسیدن به پاداش عمل خود مطمئن است
کـه بـه  ردیـگ یمـی آملـی نتیجـه جـواد )؛۲۰مزمل، ( »...اللَّهرٍ َتجِدوه عندیُتقَدموا لأَنفُسکُم منْ َخ

گاه آن عمل به مجّدد از نیل وعده داده شده تا بدین وسیله عمل آن بقای خیر، عمل صاحب  گـردد آ

 ،؛ بنـابراین)۱۷۱، ص۶ج ،۱۳۸۹جـوادی آملـی، (اقـدام کنـد  آن با شور و اشتیاق بیشتر به انجام و

 .دیآ یمای مضاعف برای انسان در جهت انجام کارهای نیک پدید   انگیزه

 سازی، مشاهده و تجربه ، اسوههمیاری .۴روش 

یی را بـرای متربیـان ها تیموقع تجربه؛ ی همیاری، اسوه سازی، مشاهده وها روشگیری از  بهره

تا آنان از یک سو بتوانند وارد عمل تربیتی شوند و لـذت انجـام اعمـال نیـک را درک  سازد یمفراهم 

د و از سوی دیگر درگیری مستقیم مند گردننمایند و همچنین از نزدیک از کمال همنشینی نیکان بهره

ی تربیتی حسنه باعث افزایش معرفت آنان در زمینه آثار و پیامدهای انجام کار نیک در ها تیموقعبا 

 .بخشد یمو میل و رغبت به انجام کار نیک را در آنان ارتقاء  گردد یم زندگی

 ب: امتناع -۴اصل 

مه طباطبایی دلیلی که باعث  ۀدیعقبه 
ّ

تا افراد به ارتکاب گنـاه مبـادرت بورزنـد و از  شود یمعال

مه(شریعت پیروی نکنند، انکار معاد است 
ّ

، ۱۸ج ،۱۳۷۴ همـدانی، موسوی هترجم طباطبایی، عال

و در این شرایط،  گذارد ینم ریتأثای  در عده ها تیهدایا  ها قیتشوکه  رسد یمزمانی فرا  ).۲۵۷ص

و همچنـین  شود یمهشدار و اخطار دادن احساس خواهد شد. وقتی کسی گناهی مرتکب  ضرورت

در انجام این کار تکرار و اصرار دارد، الزم است تـا برخـوردی متفـاوت بـا او صـورت پـذیرد تـا از 

 سرنوشت خویش متنّبه گردد.

 آموزی، تذکر و موعظه  عبرتب:  -۴روش 

گیـری از عقـل و شناختی ظاهری و محسوس بـا بهـرهعبرت به معنای فرآیندی است که طی آن 

و انسـان از امـری مشـهود بـه امـری  گـردد یمـمحسـوس اندیشه، سبب درک معرفتی باطنی و غیر

ی ها نـهیزمبا توصیف موضوع،  تواند یم. در راستای دوری از گناهان، مربی شود یمنامشهود منتقل 

به دلیل آنکـه ویژگـی نسـیان و فراموشـی در انسـان  نیهمچن دهی را برای متربی فراهم آورد.عبرت

متربی را نسبت به آنچه از یاد برده و یا ازآن غفلت کـرده  توان یموجود دارد با استفاده از روش تذکر 

گاه ساخت و احساسـات او را در قبـال آ باشد یمخبر است و اطالع از آن برای او الزم  و یا از آن بی

گاه موعظه عالوه بر یادآوری، مربی روش در برانگیزاند. هاآن یی را هم بـه متربـی ها شناختو  ها یآ

  .دهد یمخصوص پیامدها و آثار فردی و اجتماعی گناهان ارائه در
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