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 دهيكچ

آن اسـت. ايـن رويكـرد     هـاي تربيتـي   مقاله تبيين مناسبات دنيا و آخرت و تعيـين داللـت  هدف اين 

تواند نگريستن به رابطه دنيا و آخرت و تنظيم عملكرد و رفتارهـاي فـردي و اجتمـاعي در جهـت      مي

دهد. براي تبيين چگونگي نسبت دنيا و آخرت، ماهيت اين دو بررسـي   قرارثير أتحيات طيبه را تحت 

آيـد كـه    وجود مي و آشكار شد كه دنيا و آخرت از يكديگر قابل تفكيك نيستند. جدا انگاري زماني به

ماهيت اصلي حيات دنيوي و اخروي شناخته نشود. براي تبيين چگونگي حركت در دنيا و  رسيدن به 

تعيين شد. نگرش صحيح بـه دنيـا،   جه به تجزيه و تحليل سؤال نخست، اصولي حيات طيبه نيز با تو

باور به برتري آخرت بر  آن، نيرومندسازي اراده، تقويت حس كرامت و محاسـبه خـود از جملـه ايـن     

وسـيله اسـتدالل    هاي تربيتي از روش توصيفي و تحليلي استفاده و بـه  براي استنتاج داللت اصول است.

ايي تعيين شد. چند هدف تربيتي از قبيل شناساندن ماهيت دنيا به افراد، توانايي عمـران و  ه عقلي داللت

آباد كردن دنيا، آگاهي از رابطه حقيقي دنيا وآخرت، تقويت روحيـه صـبر و پايـداري و يـادگيري سـبك      

شـده   ئـه اراهـاي كـاربردي    دهد. در پايان  نيز پيشنهاد هاي تربيتي را تشكيل مي ترين هدف زندگي مهم
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 مقدمه

پرسش از ماهيت دنيا و آخرت و چگونگي برقراري نسـبت معقـول و معنـادار ميـان آن     
جـويي را مشـغول    هاي كليدي و بنيادين است كه ذهن هر حقيقـت دو، در زمره پرسش

گويي صحيح بـه آن،   است كه بدون پاسخ اي اندازهپرسش به كند. ضرورت طرح اين  مي
امكان ورود بـه مبحـث معرفـت و معنويـت اسـالمي و پيشـروي در آن وجـود نـدارد.         

ـ    مهم  اتترين دليل اين موضوع همراهي عمل صالح با ايمان است. خـداي متعـال در آي
كند كـه   كسي معرفي ميزده را  پس از سوگند به عصر، انسان خسران» عصر«سوره  2-4

طـوركلي   كند. به دهد و وصيت به حق و صبر نمي ايمان نياورده و عمل صالح انجام نمي
گيري دنيايي و اخـروي  واجد دو جهت شود، ميآنچه بدان كنش فردي و جمعي اطالق 

پـذير  است كه درست در تضاد با هم قرار دارند. فهم درست اين واقعيت، زماني امكـان 
اي مثابـه آيينـه   ه فرد، قصد و نيت انجام عمل را دارد. هر نيتي از سوي عامـل بـه  است ك

 خوبي منعكس است.   گيري انتخابي او در آن بهاست كه نوع جهت
دنيوي و جديت در راستاي عمران و آبادسـازي دنيـا    در نظام تربيتي اسالم، كوشش

كند و همواره ايـن مكتـب    نميهاي اصيل معرفتي و معنوي وارد گونه خللي به بنيان هيچ
انسـان را متوجـه    ،آسماني، ضمن دعوت به تالش و كوشش در دنيا و آباد كردن زمـين 

هو اَنشَاَكُم منَ االَرضِ و استَعمرَكُم فيها فَاستَغفروه ثُم تُوبوا الَيـه ان  «كند.  غايت حيات مي
مجيب بي قَريبآباداني آن واداشت؛ پـس از او آمـرزش    ؛ او شما را از زمين آفريد و بهر

» دهنـده  بخواهيد و آنگاه به سوي او بازگرديد كه پروردگـارمن نزديـك اسـت و پاسـخ    
واالي پنهان اين آيه، داللت بر ضرورت شناخت حيات دنيـوي دارد؛   ). معناي61(هود، 
نخستين سؤال پژوهش حاضر معطوف به شـناخت دنياسـت. حيـات دنيـوي      ،رو از اين
 ت و چه رابطه اي با حيات اخروي دارد؟چيس

شناخت ماهيت دنيا الزم و ضروري است ولي براي زندگي دنيوي بايـد قواعـدي را   
شـرط اساسـي حيـات معقـول، رو بـه       ،رعايت كرد؛ اصولي زيستن و پايبندي به قواعد

در حيات دنيوي چه اصـولي را  كمال و پوياست. بنابراين، سؤال دوم مقاله اين است كه 
صرف رعايـت و پايبنـدي بـه     بايد رعايت كرد تا به سوي حيات جاودان حركت نمود؟

اصول كافي نيست؛ بلكه حركت در جهت حيات پايدار اخروي نيز مهم است. از طريـق  
 توان اصول متناسب با اين سير كمالي را تدوين كرد. مي پرسشپاسخ به اين 
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معنوي در حيات دنيوي و حركت  هاي فكري، روحي و ها و قابليت كسب شايستگي
هـاي   هـا و آرمـان   ها، نگرش در جهت حيات جاودان، يك مقوله تربيتي است. طرز تلقي

هاي قرآني بـا   اي شكل بگيرد كه بتواند نسبت معقول و همسو با آموزه گونه آدمي بايد به
هاي  داللتتوان  دنيا برقرار كند. بر اين اساس و بر پايه تحليل مناسبات دنيا و آخرت مي

هـايي را مـورد    استنتاج چنـين داللـت   ،پيشنهاد كرد. سؤال سومتربيتي مفيد و قابل اجرا 
هـاي تربيتـي قابـل     از تحليل نسبت دنيـا و آخـرت كـدام داللـت    دهد كه  توجه قرار مي
 استنتاج است؟
ــا اســتفاده از  يــق توصــيفي و تحليلــي اســت. بــه شــيوه كتابخانــه روش تحق اي و ب

هاي مقاله گـردآوري و سـپس بـه روش     العات الزم در پاسخ به پرسشبرداري، اط فيش
 عقالني تجزيه و تحليل  شد. 

 دنيا شناسيمفهوم

 معناي لغوي

تـر يـا از    معنـاي پسـت   بـه » دناءت«و » دني«است كه يا از ماده » ادني«مؤنث » دنيا«واژه 
). دنيا را 996، ص1386تر گرفته شده است(فرهنگ الروس، معناي نزديك به» دنو«ريشه 

نامند و يا از آن رو كه  ؛ دنيا مي استتر و ناچيزتر  پستاز آن جهت كه نسبت به آخرت، 
 تر است. نزديكنسبت به آخرت به ما 

، 1386معنـاي دورتـر اسـت (فرهنـگ الروس،     كه مقابـل دنياسـت بـه   » آخرت« واژه
 گيرد. ) و همه مراحل پس از زندگي دنيا را دربرمي 83ص

 اي اصطالحيمعن

لحـاظ رتبـه وجـودي گفتـه      ترين سطح از عوالم به در نظام اعتقادي اسالم به پايين» دنيا«
هاي خاصي برخوردار است كه يكي از آنها آميختگي دنيا با شدائد  شود كه از ويژگي مي

ها ادامه  شود و با انواع گرفتاري هاست، سرايي است كه با درد و رنج آغاز مي و گرفتاري
؛ به يقـين مـا انسـان را در    لَقَد خَلَقنَا االنسانَ في كَبد«فرمايد: بد. خداوند در قرآن مييا مي

ها خالي نيسـت و   ها از انواع دردها و رنج ترين زندگي ). حتي مرفه4 بلد،( »رنج آفريديم
د خواه نوعي گرفتار است و كسي كه غير از آن بطلبد، در واقع مي به هر حال هر كس به

طبيعت جهان را دگرگون كند و اين ممكن نيست. ويژگي ديگر دنيا، فناپـذيري  اسـت.   
اند كه بايد سرانجام با زندگي وداع كنند؛ گروهي زودتر  تمام افراد اين حقيقت را دريافته
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هـا بـا    ). اينكه انسـان 317-316، ص 1389 (مكارم شيرازي و همكاران، وگروهي ديرتر
 -هاي يادشـده  با توجه به ويژگي -هاي دنيا نسبتي را با واقعيتنظر به غايت زندگي چه 

از دو دنياي ممدوح و مـذموم   بنابراين،شوند؛  كنند، داراي دنياهاي متفاوت مي برقرار مي
 توان سخن گفت:  به شرح زير مي

 دنياي ممدوح

اطـالق  ها و مخلوقات الهي اعم از مادي و غيرمادي  به مجموعه مناسبات آدمي با نعمت
شود كه خداوند آنها را بر اساس علم و حكمت بالغـه خـويش بـراي تـأمين چرخـه      مي

هـا و  زندگي و بقاء انسـان مقـرر فرمـوده اسـت. ايـن مخلوقـات گـاهي شـامل پديـده         
-اي از آيات الهي از آنها ياد شـده  عنوان آيه طبيعي است كه در قرآن كريم به هاي  جاذبه

هاي الهي و نقص در ساحت ربوبي راه ندارد و تمام آفريدهاست. از آن جهت كه زشتي 
تـوان وصـف مـذمت و    انـد، نمـي  اي معين و حكيمانه پديد آمدهبر اساس طرح و نقشه
از جملـه  «هاي خلقي خداوند بـه كـار بـرد.    يك از افعال و جلوه نكوهش را درباره هيچ

ي نيست. آفرينش از نظر گونه ثنويتي در هست بيني اسالمي اين است كه هيچاصول جهان
شود؛ يعنـي چنـين نيسـت    تقسيم نمي» نبايد«و » بايد«بينش توحيدي اسالم به دو بخش 

بايست آفريده شوند و برخي ديگـر شـر و   كه برخي موجودات خير و زيبا هستند و مي
هـا و رزق   ). زينـت 254، ص 1384(مطهـري،   »بايست آفريده شوندنازيبا هستند و نمي

خداوند پديد آورده، طبـق فرهنـگ قـرآن كـريم از مصـاديق همـان       كه را  حالل و پاكي
منْ حرَّم زِينَـةَ اللّـه الَّتـي أَخْـرَج      قُلْ« آنها بهره گرفت. هاي طبيعي است كه بايد از نعمت
هادبعي  لنُواْ فينَ آملَّذي لقِ قُلْ هنَ الرِّزم اتبالْطَّياةِويالْح نْيالد   كـةِ كَـذَلاميالْق موةً يصا خَال

 اتلُ اآليمٍنُفَصقَوونَ للَمع؛ بگو: چه كسي آرايشي را كه خداوند براي بندگان خود پديـد  ي
هاي پاكيزه را حرام كرده است؟ بگو: اينها در زندگي دنيـا بـراي مؤمنـان     آورده و روزي

گونه آيات را براي گروهـي   است. در حالي كه در روز رستاخيز ويژه ايشان است. بدين
). مشـابه همـين مضـمون بـه ترتيـب در      32اعراف، » (يم.كن كه بدانند به تفصيل بيان مي

 هاي مباركه مائده و قصص نيز آمده است. از سوره 77و  87آيات 
هاي الهي مرئي و محسـوس نيسـتند    بعد از مخلوقات طبيعي دسته ديگري از  نعمت

جـود  كننده بخشي از نيازهاي اصيل و واقعي انسان هستند كـه از جملـه  آنهـا و   و تأمين
هايي است كه در نهاد بشر وجود دارد و جزء سرشـت اوسـت. فلسـفه     عالقه عواطف و

سـو و   اين تمايالت فطـري و درونـي، تقويـت و توسـعه پيونـدهاي اجتمـاعي از يـك       
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(ره) در  سازي روابط اجتماعي از سوي ديگر اسـت. شـهيد مطهـري   اعتمادسازي و روان
 فرمايند:اين خصوص مي

خلقت همواره با يـك سلسـله عالئـق، عواطـف و تمـايالت      انسان در نظام كلي 
شود و اين تمايالت جزء سرشت اوسـت. او خـودش اينهـا را كسـب     آفريده مي

كـه در بـدن    طـوري  عالوه اين عالئق زائد و بيجا نيسـت. همـان   نكرده است و به
انسان هيچ عضو زائدي وجود نـدارد، تمـام تمـايالت و عواطـف سرشـتي بشـر       

عنوان آيات  و غاياتي حكيمانه است. قرآن كريم اين عواطف را بهها متوجه هدف
). ايـن  21كند (سوره روم، آيههايي از تدبير الهي و حكمت ربوبي ياد ميو نشانه

عالئق و عواطف جزئي از نظام عمومي آفرينش است. انبياء و اولياي حق از ايـن  
 ) 256-255، ص 1384عواطف در حد اعلي برخوردار بودند. (مطهري، 

 دنياي مذموم

گيـري از آن  در مقابل دنياي ممدوح، دنياي مذموم قرار دارد كه در تعاليم دين بـه كنـاره  
هـايي  » مـن «و » ما«توصيه اكيد شده است. دنيا در معناي مذموم آن تعلقات، اعتبارات و 

كـاثر  كند، دنيا عبارت از لهو و لعب، زينت، تفاخر و تاست كه آدمي را به گناه وادار مي
اعلَموا أَنَّما الْحياةُ الدنْيا لَعب ولَهو وزِينَةٌ وتَفَاخُرٌ بينَكُم وتَكَاثُرٌ في «در اموال و اوالد است. 

شود و هر كسي را گانه خالصه مي )؛ دنيا در اين مراحل پنج20 حديد،» (ِالْأَموالِ والْأَولَاد
دهـد و ايـن فريـب سـم روح اسـت و روح      در هر سني با ابزارهاي خاصي فريب مـي 

). دنيـاگرايي مـذموم كـه    188، ص 1384مسموم براي ابد در رنج است. (جوادي آملي، 
اي كـه توليـد   آور و فريبنده است و با ميدان جاذبههاي غفلتكشش ها وشامل وابستگي

كنـد.  دارد و او را در حصار دنيـا محبـوس مـي   كند آدمي را از تكاپو و جنبش باز ميمي
: به اين درخت نزديـك  الشَّجرَةال تَقرَبا هذه «فرمايد: قرآن كريم خطاب به آدم و حوا مي

بلكـه بـه آدم و حـوا    » الشَّجرَةال تَاكُلوا هذه «)، خداوند به آنان نفرمود: 35بقره، » (نشويد
فرمود: به آن درخت ممنوعه نزديـك نشـويد. آنـان بـا وسوسـه ابلـيس از ايـن فرمـان         

اي نبايد غافل باشد كه همـه   مؤمن لحظه ،سرپيچي كردند و هبوط نمودند. بر اين اساس
تنها بـراي آن اسـت كـه    «هايي كه خداوند به آدمي عطا فرموده و زينت وسايل، امكانات

اي بـراي  آدمي آن را وسيله سعادت آخرتي خود قرار دهـد و از كـاال و سـود آن توشـه    
هاي آن را با ديـده اسـتقبال بنگـرد و تمـام     جهان ديگر بردارد، نه آنكه زخارف و زينت

در پـيش دارد بـه وادي فراموشـي    هـاي ديگـري را كـه     مقاصد خويش دانسته و قسمت
 ).180، ص 1363 (طباطبايي،» سپارد
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 آن با آخرت رابطهماهيت دنيا و 

حيات دنيوي در آيات و روايات اسالمي به اشكال گوناگون توصيف شده است. معرفي 
 كند: ها ما را با ماهيت دنيا آشنا  و در برقراري نسبت و رابطه با آن كمك مي اين ويژگي

 هاي الهياه نشانهگ. جلوه1
شـود، مشـتمل   ناميده مي» هستي«اي از مراتب طولي كيهان هستي است. آنچه دنيا مرتبه

بلكـه هـر طبقـه نيـز شـمار       ،بر طبقات مختلفي است كه نه تنها با هم رابطه طولي دارند
هـاي  اي از واقعيـت به منظومـه » دنيا«گيرد. در اين معنا، ها را دربر ميخاصي از واقعيت

هـاي زنجيـره بـزرگ خالئـق را      اي از حلقـه شود كه حلقـه مادي و محسوس اطالق مي
آگـاهي   ةدرجـ شـناختي، عـالم محسوسـات از حيـث     لحـاظ هسـتي   دهد. بهتشكيل مي

تـرين طبقـات قـرار    موجودات آن و ظرفيتي كه در انعكاس حقايق مجرد دارد، در پايين
تـر هسـتي   گيـريم و بـه طبقـات عـالي    له مـي گيرد. به هر ميزان كه از عالم ماده فاصـ مي
كه مـورد نكـوهش   » دنياپرستي« ،شويم. بر اين اساس اي نائل مي رسيم به حقايق تازه مي

معناي نفي عالم مـاده نيسـت؛ زيـرا در فرهنـگ      اديان آسماني قرار گرفته است، هرگز به
ايتي خلـق  هاي الهي هستند كه بر اساس حكمت و غـ اسالمي امور مادي و طبيعي نشانه

پذيرفتـه  واقعيت عيني و مـاده در جريـان مـنظم را    نه تنها ترين ديني كه  بزرگ«اند.  شده
، اسالم اسـت و معلـوم اسـت كـه حـق در اصـطالح       بلكه آن را حق اعالم نموده ،است

). بـراي  157، ص 1369(جعفـري،  » فلسفه اسالمي، واقعيت شايسته وجـود را گوينـد.  
سوره مباركه روم به انديشيدن درباره حقانيت واقعيات عيني دستور داده  8 نمونه در آيه
اَولَم يتَفَكَّروا في اَنفُسهِم ما خَلَقَ اهللاُ السموات واالَرض و ما بينَهما الّا بـالحق و  «شده است 
ه ها و زمين و آنچـه را كـ  ايد كه خداوند آسمان؛ آيا در درون خود نينديشيدهاجل مسمي

 ».ميان آنهاست جز به حق و سرآمدي نيافريده است؟

 ها. گذرگاه فرصت2
ها است. آدمي براي كسب كماالت علمـي و  اي از فرصت در معناي دوم، مجموعه» دنيا«

هاي مناسبي است كه آن را زنـدگي دنيـوي پـيش روي او    ها و زمانمعنوي محتاج زمينه
درسـتي اسـتفاده كنـد.     ها به موقع و بهرصتدهد؛ مشروط به آنكه آدمي از اين فقرار مي

دانـد كـه هـر     اي مـي خانهرا تجارت» دنيا«هاي دين اسالم هم آن است كه يكي از آموزه
اي را براي تعـالي فكـر و روح انسـان بـه وجـود آورد.      تواند امكان تازهلحظه از آن مي

مـرَّ السـحاب فـانتَهِزوا فُـرَص      تَمرُّ ةُالفرص«فرمايند: حضرت علي(ع) در همين رابطه مي
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» هـاي نيكـو را غنيمـت شـماريد    گذرنـد، پـس فرصـت   ها چون ابرها مي؛ فرصتالخَير
و موقتي » دنيا«هاي بزرگان دين درباره غنيمت شمردن ). توصيه21البالغه، حكمت نهج(

يسـت  عنوان معبر و گذرگاهي نگر بودن زندگي دنيوي گوياي آن است كه به دنيا بايد به
هـاي كـافي و الزم بـراي    كه براي قـرار دائمـي انسـان آفريـده نشـده اسـت و ظرفيـت       

ــدارد، نيازهــايي كــه ريشــه در روح    پاســخ گــويي و رفــع نيازهــاي عــالي انســاني را ن
 انسان دارند.» طلب نهايت بي«

ر، فخذوا من دار قرا ةاالخرايها الناس! انّما الدنيا دار مجاز و «فرمايند:  امام علي(ع) مي
؛ اي مردم! دنيا سراي گذر است ممرِكُم لمقرِّكُم وال تهتكوا استاركم عند من يعلَم اسراركُم

و آخرت خانه قرار و ابدي؛ پس از گذرگاه خويش براي سرمنزل ابدي توشه بگيريـد و  
 ).203نهج البالغه، خطبه »(ندريد ،پرده خويش را پيش كسي كه به اسرارتان آگاه است

 . نمايشگاه حوادث و عملكردها3
دنيا نمايشگاه بزرگي از حوادث و عملكردهـاي مثبـت و منفـي انسانهاسـت. بـرخالف      

دارد، دنيـا بـا اهـالي خـود      اي فريبنـده كنند دنيا سيماي پوشاننده و افرادي كه تصور مي
مهم بـراي رونـدگان    اي دارد. اين نمايش صادقانه، حامل دو پيام تربيتيبرخورد صادقانه

هاي رفتاري زشت و زيبـا  آگاه و بصير است. پيام نخست اينكه با مشاهده فكورانه جلوه
توان به اصول مفيد و مؤثر دست يافت و مبتنـي بـر   دهنده و پندآموز ميو حوادث تكان

آن امكاني را براي تنظيم مطلـوب روابـط و برخوردهـا بـه وجـود آورد. دنيـا واعـظ و        
تـرين تحريـف و    ي است كه هر رويدادي را بي كم و كاست و بدون كوچـك اپنددهنده

ورز كند. رخدادها و جريانات عالم دنيا براي هر انسان انديشـه تعرض در آن، آشكار مي
ورزي تبـديل شـود. حضـرت    تواند به موضوعي بكر و مناسب براي تفكر و انديشـه مي

لمن صدقَها و دار عافيه لمن فَهِم عنها و دار غني انَّ الدنيا دار صدقٍ «فرمايند: علي(ع) مي
كس كـه گفتـارش را    ؛ دنيا براي درستكاران سراي راستي است و براي آنلمن تَزَود منها

دريابد سراي عافيت و سرمنزل سعادت است و بـراي آنكـه توشـه آن جهـان را از دنيـا      
 ).131متالبالغه، حك نهج» (برگيرد ديار توانگري است

پيام تربيتي ديگر قابل استنباط مربوط به كساني است كه فريبندگي را خصلت ذاتـي  
هـا آن  كنند. عادت اين گـروه از انسـان   دانند و مدام  دنيا را نفرين و نكوهش ميدنيا مي

ها و خطاهاي پنهـان و آشـكار خـود را بـه خـارج از دنيـاي درون       است كه همه كاستي
گشايند و بـه نحــوي بـا توجيـه و     به لعنت و نفـرين روزگار مي دهند و زبانحواله مي
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فرافكني در پي سلب مسئـوليت از خود هستند. غافل از اينكه در هر خطا و كوتـاهي از  
توان سهم عوامل بيروني را انكار كرد؛ امـا در بـروز آن درصـد    سوي انسان با اينكه نمي

كند. حضـرت علـي(ع)   تصاص پيدا ميهاي فردي اخقابل توجهي به اشتباهات و ناكامي
ايهـا الـذّام للـدنيا المغتَـرُّ     «در پاسخ به كسي كه به نكوهش دنيـا برخاسـته بـود فرمـود:     

    ـهرّمعليهـا اَم هـي المتج ها؟! انت المتجرِّمتَذُم باباطيلها، اتَغتَرُّ بالدنيا ثُم بغرورِها، المنخدع
ام متي غَرَّتُك تككننده دنيا كـه خـود بـه غـرور دنيـا      ؛ اي نكوهش؟عليك؟ حتي استَهو

اي؟ آيا دنيا به تو جرم كرده است؟ كي دنيا تـو  هاي آن فريب خوردهمغروري و با باطل
 .)131(نهج البالغه، حكمت» را سرگردان كرد؟ و در چه زماني تو را فريب داد؟

 . پرورشگاه استعدادها4
انـد كـه   اند، متوجه اين حقيقت شـده زندگي يافتهكه رمز تعالي و پيشرفت را در  كساني

يابي استعدادهاي نهفته دروني است. پـرورش  دنيا ظرف مناسبي براي شكوفايي و فعليت
طلبد كه اين لـوازم رشـد و كمـال در ايـن     هر استعدادي امكانات و شرايط خاص را مي

دانسـت كـه   دنيا به قدر كفايت و انسـداد بـاب توجيهـات انسـاني فـراهم اسـت. بايـد        
انـد. ايـن   هاي معنوي عظيم نايل آمدهيافتگان در همين دنيا به درجات عالي و رتبه كمال

هـا و تنگناهـا بـه درآمـده و     افراد با گام نهادن در مسير طاعت و بنـدگي از محـدوديت  
 فرمايد:اند. قرآن كريم در توصيف مردان الهي مي شان را بارور ساختهسطوح شخصيت

؛ مرداني كـه نـه   لهيهم تجارةٌ و لَاَبيع عن ذكرِاهللاِ و إِقامِ الصلوةِ و إِيتآء الزَّكوةرِجالٌ لَّاتُ«
» كنـد. اي آنان را از ياد خدا به پا داشتن نماز و اداي زكات غافل نميتجارت و نه معامله

 ).37 نور،(
يابند و پس از طي ميمثابه مادري است كه در دامن آن پرورش  دنيا براي مردان حق به

اي كـه تـا   گزينند و نه مانند فرزندان وابسـته مراحل رشد، مسير مستقلي را براي خود برمي
دانند تا آنجا كه بـدون او  پايان عمر خود را از هر حيث، طفيلي و وابسته به وجود مادر مي

هـد كـه   دهيچ مشاهده و تجربه و تعقلّي اجازه نمـي «كنند. هويتي مياحساس ضعف و بي
گاه ابدي فرض كرده و با نيت زنـدگي در رحـم و بـا     جنين رحم مادر را براي خود اقامت

نفي هرگونه ماوراي آن رحم با محتويات و جدارها و تحـوالت عارضـه بـر رحـم عشـق      
نوع بشر با اعتقاد به كمال اهميت اين رحم بزرگ دنيا و به ارتباط مستقيم بورزد؛ همچنين 
با رشد و كمال طبيعي و معنوي بشر، نبايد به اين رحم عشق بورزد؛ زيرا  و همه جانبه آن،

 ).162-161،ص 1369(جعفري، » كندعشق، عاشق را در معشوق فاني مي



 153    هاي تربيتي آن تحليلي بر نسبت دنيا و آخرت و داللت

 

هـاي پختـه و رسـيده،    كنـد كـه ميـوه   موالنا در مثنوي، دنيا را به درختي تشـبيه مـي  
ارس تا پايان به درخت وابسـتگي  هاي نكنند؛ اما ميوهشان را از درخت قطع ميوابستگي

دارند. آناني كه استعدادها در نهادشان به فعليـت نرسـيده، حكـم همـان ميـوه نـارس را       
انـد،  دهندگان فطرت كه از درون به پختگـي و غنـاي درونـي رسـيده    دارند؛ اما پرورش

يابند و با تمام وجـود نسـبت بـه    تر از رحم دنيا مي خويشتن خويش را در جهاني بزرگ
 كنند.قلّت و ناچيزي حيات دنيوي باور عميق پيدا مي

 هـاي نيمـه خـام   ما بر او چون ميوه/  اين جهان همچون درخت است اي كرام
ــام  ــرد خ ــخت گي ــاخ را  س ــر ش ــا م ــاخ را  /  ه ــايد ك ــامي نش ــه در خ  زآنك

 هـا را بعـد از آن  سسـت گيـرد شـاخ   /  چون بپخت و گشت شيرين لب گـزان 
 آشــامي اســتتــا جنينــي كـار خــون /  گيــري و تعصــب خـامي اســت سـخت 

 )1293-1295(مثنوي معنوي، دفتر سوم، ابيات                                      

 هاآزمايشگاه اراده .5
هـا  هاي فراواني دارد و تنگناهايي را به مـتن زنـدگي انسـان    ها و بلنديحيات دنيوي پستي

هـا در آزمايشـگاه دنيـا    ده انسـان كند. اين ويژگي دنيـا سـبب  ارزيـابي جـدي ارا    وارد مي
عليـه موانـع و   ها بتوانند از نيـروي اراده خـود اسـتفاده كننـد،     شود. به ميزاني كه انسان مي

دهنـد.   مي كنند و ابعاد وجودي خود را در متن حوادث دنيا توسعه عوامل بازدارنده قيام مي
هـا و مواضـعي   ستند. واكنشاز منظر تعاليم ديني ساكنان دنيا هر لحظه در معرض آزمون ه

هـاي  دهند؛ وضع آنان را در ايـن آزمـون   ها در برابر حوادث دنيا از خود نشان ميكه انسان
انـد و در   كند. برندگان اين آزمون افرادي هستند كه درس بندگي را آموختـه  الهي معين مي
ه حيـات  كننـد؛ امـا كسـاني كـ    امان مشكالت با صالبت كامل ايستادگي ميبرابر هجوم بي

هـاي كوتـاه و زودگـذر آن دل    دهنـد و بـه جاذبـه   دنيوي را بر حيات اخروي ترجيح مـي 
اند، وقوع بحراني كوچك كافي اسـت تـا طومـار زنـدگي آنـان را در هـم بپيچـد و        سپرده

إِنّـا  «فرمايـد:  هاي عميقي را در ابعاد مختلف زندگي آنها ايجاد كند. قرآن كريم مـي شكاف
؛ ما آنچه را روي زمين اسـت زينـت   رضِ زينَه لَّها لنَبلُوهم اَيهم اَحسنُ عمالًجعلنا ما علَي األَ

 ).7كهف، » (كنندآنان قرار داديم تا آنها را بيازماييم كه كدامشان بهتر عمل مي

 هاقربانگاه فضيلت .6
ت. دنيادوستي از العاده مذمومي نيز از دنيا بيان شده اسهاي ديني، توصيف فوقدر آموزه

شود و از  هايي است كه ميان انسان و حقيقت حائل ميترين حجابترين و سخت بزرگ
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انسـان چـون وليـده    «كنـد.  ورود نور ايمان و معرفت به حريم قلب انسان جلوگيري مي
همين عالم طبيعت است و مادر او همين دنياست و اوالد اين آب و خاك اسـت. حـب   

تر شود، اين محبـت   ول نشو و نما و مغروس است و هرچه بزرگاين دنيا در قلبش از ا
واسطه اين قواي شـهويه و آالت التذاذيـه كـه خداونـد بـه او       كند و بهدر دل او نمو مي

مرحمت فرموده براي حفظ شخص و نوع، محبت او روزافزون شود و دلبسـتگي او رو  
پندارد و مـردن را  ت خود ميبه ازدياد گذارد و چون اين عالم را محل التذاذات و تعيشا

اهللا  داند و اگر به حسب برهان حكمـا يـا اخبـار انبيـاء صـلوات     اسباب انقطاع از آنها مي
مند به عالم آخرت شده باشد و به كيفيات و حيـات و كمـاالت آن، قلـبش    عليهم عقيده
به اين  خبر است، چه برسد به آنكه به مقام اطمينان رسيده باشد؛ لهذا حبش باز از آن بي

). دنيـاگرايي مـذموم كـه    122، ص 1381(امـام خمينـي(ره)،   » شـود عالم خيلي زياد مي
هاي واالي انساني است، محصول نوع نسبتي است كه انسان ها و ارزشقربانگاه فضيلت

آور كـه  كند. نسـبتي ركـودزا و غفلـت   اش خواه مادي و معنوي برقرار مي با امور زندگي
شـود. بـا تأسـف گـاهي ارتبــاط بـا امـور        وحي اثربخش مـي مانع تحـركات فكري و ر

خواه قرار طلب و لذت اي است كه معنويت در استخدام كامل منِ منفعتگونه معـنوي به
رونـد تـا موقعيـت اجتمـاعي و     گرايـي بـاال مـي   گيرد. اينكه برخي از نردبان معنويتمي

د يـا برخـي مقامـات    سياسي خود را تثبيت كنند و به يك شهرت اجتماعي دسـت يابنـ  
دنيوي را به چنگ آورند، مصداق همان دنياگرايي مذموم است. تمامي تأكيدات عقلـي و  
نقلي در اين خصوص بـه همـراه تجـارب تلـخ تـاريخي بيـانگر آن اسـت كـه گسـتره          

هـاي آن اسـت و   العاده وسـيع اسـت كـه بسـيار فراتـر از مـاده و جلـوه       دنياپرستي فوق
بـا ايـن    ،شودنمايان مي رستي گاهي در پوشش زيباي معنويتطوركه بيان شد دنياپ همان

حال مظاهر دنياپرستي در يك نقطه با هم اشتراك دارند و آن پرستش هواهاي نفساني و 
هاي  واهي شخص دنياپرسـت اسـت. قـرآن كـريم در مـذمت       پيروي از پندارها و خيال

 فرمايد:گونه مي حيات دنيوي اين
»ا الْحوا أَنَّملَملَـاد  اعالْأَوالِ ووي الْـأَمتَكَاثُرٌ فو نَكُميتَفَاخُرٌ بزِينَةٌ وو ولَهو با لَعنْياةُ الد؛ بدانيـد  ِي

طلبـي در  ازي و بيهودگي و آرايش و فخر كردن بـا يكـديگر و افـزون   كه زندگاني دنيا ب
اي معنـاي هرچيـز و هركـار بيهـوده     بـه » لَهو«). كلمه 20حديد،» (ها و فرزندان استمال

يكي  ،كند. بنابراين دارد و به خود مشغول مياست كه انسان را از كار مهم و مفيد باز مي
نياست براي اينكه آدمي را با زرق و برق و آرايش فـاني  از مصاديق لهو، زندگي مادي د
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دارد و بـه خـود مشـغول و سـرگرم     زننده خود از زندگي باقي و دائمي بـاز مـي  و گول
معناي كار يا كارهاي  متوالي است كه با نظامي معين و در همـين   به» لعب«كند. كلمه  مي

كه بـه اعتبـاري لهـو اسـت بـه      ور ط فايده انجام شود، زندگي دنيا همانحال بيهوده و بي
اعتبار اينكه براي خود قواعدي دارد لعب نيز هست براي اينكه فاني و زودگـذر اسـت.   

اي بچه با حرص و شـور و هيــجان عجيبـي    ها اين طـور هستند عـدهكه بازي همچنان
شــوند و نيــز كننــد و خيلــي زود از آن ســير و از هــم جــدا مــي بــازي را شــروع مــي

اندازنـد و پنجـه بـر روي هـم     ها بر سـر بـازي داد و فريـاد راه مـي    كه بچه  طوري همان
كنند جز خياالتي موهوم نيست، مردم مادي نيز كشند با اينكه آنچه بر سر آن نزاع مي مي

). 237-236، ص 16، ج1363جنگنـد (طباطبـايي،   بر سر بازيچه دنيـا بـا يكـديگر مـي    
فهماند كه براي مثال فالنـي بـه   ؛ يعني ميبه اصطالح علم صرف بناي نوع است» زينت«

نوعي مخصوص خود را آراسته و چه بسا منظور از آن وسيله آرايـش باشـد و بـه ايـن     
منظورش استعمال كنند و آرايش عبارت از آن است كه چيـز مرغـوبي را ضـميمه چيـز     

خاطر جمالي كه از اين ضميمه حاصـل شـده مجـذوب آن چيـز      ديگري كني تا مردم به
در امـوال و اوالد  » تكـاثر «معناي مباهات به حسب و نسـب اسـت و    به» تفاخر«و  شوند

معناي اين است كه شخصي به ديگري فخر بفروشد كه من مال و فرزند بيشـتري دارم   به
گانـه   است زائل و سرابي است باطل كـه از يكـي از خصـائل پـنج     عرضيو زندگي دنيا 
 ).339-338، صهمانخالي نيست (

 نسبت ميان دنيا و آخرت
شود كه ميان دنيـا  از مجموع آنچه درباره ماهيت دنيا و آخرت بيان شد اين معنا فهميده مي

حيات و سـعادت اخـروي انسـان در گـرو چگونـه      «توان تفكيك قائل شد. و آخرت نمي
و و در زيستن او در اين دنيا است. از ديدگاه اسالم زندگي اخروي هر فرد توسـط خـود ا  

شــود؛ بــدين معنــا كــه اعتقــادات، عالئــق، نيــات و رفتــار انســان  ايــن دنيــا ســاخته مــي
شخصيت واقعي او در اين دنيا و چهره حشري در آخرت است. قرآن ارتبـاط   دهنده شكل

-126طـه،  » (چهره انسـان در آخـرت  «ناگسستني دنيا و آخرت را گاه در قالب  ونزديك 
عينيت پاداش و كيفـر  «) و گاه در ميان 43-42قلم،  ؛36-35 توبه،() گاه تجسم اعمال 124

). اينكـه  299، ص 1376(اكبريـان،  ». ) بيان فرموده است8-6 زلزله،» (اخروي با اعمال دنيا
) 5747، ص1377شـهري،  (محمـدي ري » دنيا كشتزار آخـرت اسـت  «در روايات اسالمي 

 سياري در آن نهفته است.حكمت ب
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طلب بايد دنيـا را بـه چشـم يـك     آخرت مطابق با روايت نوراني ياد شده، هر انسانِ
كشتزار بزرگي ببيند كه اعمـال و رفتارهـا حكـم بـذرهايي را دارد كـه در ايـن كشـتزار        

گانه كاشت، داشـت و برداشـت   طوركه در كار زراعت، مراحل سه شود. همانپاشيده مي
ناپذيرند هر انساني نيز در اين دنيـا، دانسـته يـا ندانسـته بـه كـار زراعـت         از هم جدايي

طور مسـلم توسـط زارع درو    شود بهمشغول است. هر بذري كه در مزرعه دنيا كاشته مي
خواهد شد. لكن نكته تأمل برانگيز آن اسـت كـه هـر بـذري مسـتعد سـبزي و رويـش        

كـارد جـز فالكـت و بيچـارگي     ا مينيست. آن كه بذر ظلمت و تباهي را در كشتزار دني
و فَرِحـوا بِـالحيوةِ   «شده است » متاع«برداشت نخواهد كرد. در قرآن كريم از دنيا تعبير به 

تاعرَةِ إِلَّا مي االَخنيا فيوةُ الدا الحم نيا و؛ به زندگي اين جهـان شـادمان شـدند و حـال     الد
كـه از   طوري به« ).26رعد، » (اي نيستبهرهآنكه زندگي اين جهان در برابر آن جهان جز 

آيد، مقصـود اين است كه رزق حقيقي همان رزق آخـرت اسـت، ولـيكن    سيـاق بر مي
خاطر تمايل به ظاهر زنـدگي دنيـا و زينـت آن از زنـدگي و رزق آخـرت       عهدشكنان به

كننـد و  شـحالي مـي  اند و در نتيجه بـه داشـتن آن خو   اند و به دنيا اعتماد كرده غافل شده
اگـر   ،اي است و مقصـود بـه ذات نيسـت. بنـابراين    حال آنكه زندگي دنيا متاع و وسيله

زندگي دنيا را با زندگي آخرت مقايسه كنيم وقتي حق است كه به نظـر آلـي و مقـدمي    
لحاظ شود و منظور از آن كسب رزق آخرت و وسيله زندگي آن سراي بوده باشد و اما 

از آن خود آن باشد و به نظر استقاللي لحـاظ شـود خـود يكـي از     اگر برعكس، منظور 
 ).534-533،ص1363 (طباطبايي، »مصاديق باطل خواهد بود

 اصول تحقق حيات معقول

شود كه به برقراري نسبت بالغ و سازنده ميان حيـات   در اين قسمت، اصولي بررسي مي
 رساند: دنيوي و سراي جاويدان ياري مي

 يح به دنيااصل نخست) نگرش صح
هـا در مـورد دنيـا    لين گام در نسبت سالم ميان دنيا و آخرت، تعيين و تعريف نگـرش وا

نگـريم بـه مقـدار زيـادي،     اي به زندگي دنيوي مـي است. اينكه ما از چه منظر و دريچه
 كند.مقاصد، انتظارات و تصميمات را در اين سراي موقت مشخص مي

دهـد، تـأمين   تمـدن غـرب را تشـكيل مـي    در نگرش ليبراليستي كه گفتمان غالب 
ها و اميال شخصي راهبـرد اصـلي و اصـيل    هاي فردي و ارضاء خواستهحداكثر آزادي
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در تعريف ايـن مكتــب، كـانون تبلـور اقتضــائات      » دنيا«شود. اين مكتب شمرده مي
» دنيـا «شك اين نوع رويكـرد بـه   غريزي و تحركات آزاد و بدون قيد فردي است. بي

پـرور  هـاي ناسـالم و غريـزه    اي از روابط انساني بر محـور رقابـت  خلق گونهمنجر به 
خواهانه و طلبـكارانه كه در آن هر كس تمام ظرفيت موجود خواهد شد. روابطي زياده

گيرد تا به هر نحوي از رقباي خود پيشـي بگيـرد. درسـت در نقطـه     كار مي خود را به
صـحيح و معتـدل در   كه مبلِّغ نگـرش   مقابل اين طرز فكر، نگرش توحيدي قرار دارد

، »دنياسـتيز «هـاي  مورد دنيا و آخرت است. بر ايـن اسـاس در مكتـب اسـالم نگـرش     
كـدام بـا شـأن و منزلـت انسـان سـازگاري ندارنـد و         هـيچ » دنياپرسـت «و » دنياگريز«

نخواهـد بـود؛ بلكـه    » دنيا«دارندگان  آنها قادر به برقراري نسبت معقول و رشدآور با 
مـوقتي  «مثابه، پل و گـذرگاهي ديـده شـود كـه     به» دنيا«صحيح همان است كه  نگرش

هـاي ذاتـي آن اسـت. در نگـرش     از ويژگـي » قليـل بـودن  «و » محدود بـودن «، »بودن
توحيدي، حيات دنيوي به هيچ نحو با عالم آخرت قابل مقايسه نيسـت. نسـبت عـالم    

توصـيه اديـان توحيـدي بـه      بنـابراين، دنيا به آخرت نسبت كاشت و برداشت اسـت.  
رهروان راه كمال اين است كه در تشـخيص هـدف و وسـيله گرفتـار خطـا و اشـتباه       

 هاي خود قرار ندهند.نشوند و تمتّع از دنيا را سقف آرزوها و خواسته

 اصل دوم) برتري آخرت به دنيا
ايـن برتـري   برتري ذاتي و ارزشي بـر عـالم دنيـا دارد. بـاور بـه       عالم آخرت ،در متون ديني

شود كه فرد به روش تطبيق، دنيا و آخـرت را بـا يكـديگر مقايسـه كنـد.      هنگامي حاصل مي
خاصيت مقايسه امور با يكديگر آن است كه نيروهاي ادراكـي و شناخــتي بـه سـمت درك     

كنند. از طريق مقايسه به قـوت و كـارايي خـرد     حقيقـت و انتخاب نمونه برتر جهت پيدا مي
ها و شرايط كافي و مناسب براي رسيدن به يك اقنـاع درونـي فـراهم    زمينه شود وافزوده مي

هاسـت. قـرآن   هـا و برتـري  ترين راه براي كشف مزيـت شود. اين روش بهترين و مطمئنمي
خواند تا از طريق همين شيوه، برتري آخرت بـه دنيـا   ها را فرا ميكريم در آيات متعدد انسان

 ؛طلبي دنياطلبي را با خود بـه همـراه دارد  قلبي برسند كه آخرت را باور كنند و به اين اطمينان
هـا،  سـو انگيـزه  برنـده، آن كسـي اسـت كـه از يـك      . بنـابراين، اما عكس آن درست نيسـت 

هـاي دنيـوي   از امكانات و ثـروت  ،و اعمالش صبغه آخرتي دارد و از سوي ديگرها  خواست
در جـدول  » آخرت«و » دنيا«توصيف قرآن كريم از  شود.مند مينيز به قدر نياز و كفايت بهره

 كند. هاي آخرت را بر دنيا نمايان ميزير ارائه شده است. اين توصيفات به خوبي برتري
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 توصيف آخرت توصيف دنيا رديف

1 
              دنيا كاالي فريب است 

 )20؛ حديد، 185(آل عمران، 
       آخرت سراي خير و نيكي است 

 )109يوسف، ؛ 30،نحل؛ 32،(انعام

2 
               كاالي دنيا اندك است 

 )38، توبه؛ 77، (نساء
             آخرت خواسته خداوند است 

 )67(انفال، 

3 
اين دنيا، بازيچه و سرگرمي است 

 )36  ؛ محمد،32(انعام، 
سراي آخرت زندگاني راستين است 

 )64(عنكبوت، 

4 
          نيست دنيا بهره اندكي بيش

 )26، رعد(
      آخرت سراي ثبات و پايداري است 

 )39، (غافر

5 
             مزد دنيوي قليل است

 )41، (نحل
                  تر است مزد آخرت بزرگ

 )41، (نحل

 

 سازي ارادهاصل سوم) نيرومند
زي اراده وجـود نـدارد.   هاي فريبنده دنيا راهـي جـز نيرومندسـا   براي رهايي از جاذبه

حيوانات از موهبت عزم و اراده محـروم هسـتند و   ،مطابق با ديدگاه حكـماي اسالمي
ها افـزون بـر نيـروي غريـزه، از     كنند؛ اما انسانفقط به مقتضاي ميل و غريزه عمل مي

 گونه اين» اراده«و » ميل«فرد به نام اراده برخوردارند. در تفاوت ميان نيرويي منحصربه 
اگر نيروي كشش و جاذبه و تالش و كوشش تحـت رهبـري وهـم،    «شود كه گفته مي

شـود و موجـودي كـه در حـد وهـم      شهوت و غضب تنظيم گـردد، ميـل ناميـده مـي    
ولي اگر ايـن   ،كند، متحرك بالميل است نه باالرادهو بر اساس وهم كار ميانديشد  مي

د نـه وهـم، اراده نـام دارد و    تالش و كوشش و جذب را عقل عملي بـه عهـده بگيـر   
» كنـد متحـرك بـاالراده اسـت    موجودي كه بـا رهبـري عقـل، تـالش و كوشـش مـي      

آيـد اراده  طور كه از ايـن تعريـف برمـي    ). همان129-128، ص 1384آملي،  جوادي(
افرادي  . بنابراين،كندگيرد و دستورات او را اجرا مينيرويي است كه از عقل فرمان مي

كننـد كـه بـه فراسـوي     هاي قوي سوار هستند اين قدرت را پيـدا مـي   بر موج اراده كه
سـري   عالي را در پيش پاي يـك هاي  خواستهها و زندگي حيواني قدم گذارند و آرمان

پذير قرباني نكنند. آنچه مسلم اسـت بـراي تقويـت    ها و لذات آني و زوالاز خواهش
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توان گام برداشت؛ چرا كه طبـع اوليـه   نمينيروي اراده بدون برنامه و ضابطه مشخص 
. براي غلبه بر اين ميل، بايد دست بـه  ميل دارد طلبي و نازپروردگيها به راحتانسان

پروري طلبي و تنتعديل و كنترل عواملي زد كه باعث تقويت و تشديد ميل به عافيت
عبادات را تقويت شان يكي از اسرار انجام شود. حضرت امام(ره) در كتاب اخالقيمي

يكي از فضائل و اسرار عبادات شاقه «فرمايند: دانند و چنين مينيروي عزم و اراده مي
شود و بـر طبيعـت غالـب    واسطه آنها داراي عزم مي و پر زحمت آن است كه انسان به

و اگر اراده تام و تمـام بشـود و عـزم قـوي و محكـم      شود  ميآيد و بر ملك چيره مي
دن و قواي ظاهـره و باطنه آن مثل مالئكه  اهللا شود كه عصيان خـدا  گردد مثل ملك ب

نكنند به هر چه آنها را امر فرمايد اطاعت كنند و از هرچه نهـي فرماينـد نهـي شـوند     
بدون آنكه با تكلف و زحمت باشد. قواي ملك انسان هم اگر مسخر روح شد تكلف 

ليم سبعه ملك تسـليم ملكـوت   و زحمت از ميان برخيزد و به راحتي مبدل گردد و اقا
 ).125، ص 1381(امام خميني(ره)، » شود و همه قوا عمال آن گردند.

 اصل چهارم) تقويت حس كرامت
دهـد كـه قيمـت    حس كرامت يا همان احساس خودارزشمندي اين امكان را به فرد مـي 

ن را بـه  ارزش دنيا خويشتاش را باالتر از آن بداند كه بخواهد در مقابل امور بيوجودي
ثمن «كنند و يوسف جان را به حراج گذارد. افرادي كه در معامله با دنيا خودفروشي مي

عنـوان يـك انسـان، حامـل      انـد كـه بـه   فروشند، اين معنـا را فرامـوش كـرده   مي» بخس
لحـاظ ارزشـمندي بـا هـيچ تـرازوي دنيـوي قابـل         بديلي هستند كـه بـه  هاي بي سرمايه
انه موجودي است كه داراي كرامـت ذاتـي اسـت و ايـن     نيستند. انسان يگگذاري  ارزش

ايـن بزرگـي كـه بـه آن     «كرامت ذاتي بايـد از طريـق كرامـت اكتسـابي تقويـت شـود.       
گوئيم در مقابل دنائـت و پسـتي اسـت. انسـان در روح خـود احسـاس       مي» بزرگواري«

هـا  كند كه به موجب آن از دنائتكند يعني شرافتي را در خودش درك ميبزرگواري مي
). اين احساس دروني كه از روح خداگراي انسان 200، ص1385(مطهري، » احتراز دارد

اي مهم است كه تحت هيچ شرايطي نبايد مورد خدشه قـرار  گيرد به اندازهسرچشمه مي
هاي اخالقي  گيرد. در منظومه اخالق اسالمي كرامت و عزت نفس انسان دركانون ارزش

در حيات انسان، مشروط به بقاي ارزش كرامت در نهـاد   هاقرار دارد و ماندگاري ارزش
نفسـه مـذموم و مطـرود نيسـت؛ لكـن      فرد وابسته است. برخورداري از مواهب دنيا فـي 

العاده مهم است؛ زيـرا اگـر حـدودي    توجه به حد برخورداري از اين مواهب امري فوق
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رت اشـياء و ابـزار   براي تمتع از دنيا در نظر گرفته نشود به تدريج شخصيت فرد به اسـا 
 يابد.آيد و منزلت وجود انسان تا سر حد يك شيء و ابزار هبوط ميدر مي

 اصل پنجم) خودارزيابي
هـاي شـريعت   ترين آمـوزه مسئله خودارزيابي و ارتباط آن با سعادت انسان از اساسي

اسالم است. بر هر مسلماني فرض است كه عملكردهاي خويش را در ترازوي عقل و 
هاي احتمـالي را بـا   رويقل معتبر (وحي) مورد سنجش قرار دهد و كمبودها و زيادهن

تيزبيني و حساسيت باال تشخيص دهد و درصدد درمان آنها برآيد. مزيت خودارزيابي 
شود و حركت شخص به آن است كه از ضريب خطاهاي گفتاري و رفتاري كاسته مي

د. اگر مراقبت كافي از منش انسـاني  گيرسوي كماالت معنوي سير سعودي به خود مي
گيري دقيق قرار نگيرد بـه طـور   به عمل نيايد و فرايندهاي دروني مورد پايش و اندازه

حتم ساختمان دروني فرد از استانداردها و الزامـات كيفيـت در سـه حـوزه شـناخت،      
گيـرد. هرگونـه اهمـال و سسـتي در ايـن خصـوص، عمـل        نگرش و عمل فاصله مي

كنـد. از   فرسـا روبـرو  مـي   هـاي طاقـت  ان بهبود فرايندها را با دشواريبرگشت يا هم
عودوا قلـوبكُم التَّرَقُّـب و اكثـرُوا التَّفَكُّـرَ و     «اند: رسول اكرم(ص) نقل شده كه فرموده

» را به مراقبـت عـادت دهيـد و زيـاد بينديشـيد و عبـرت بگيريـد        هايتان دل؛ االعتبار
 ).2116 ،  ص1377، شهري ري محمدي(

 هاي تربيتيداللت

كنـد؛ ولـي زنـدگي در آن يـك مقولـه      شـود و رشـد مـي   هر چند آدمي در دنيا زاده مي
طـور انسـاني و سـالم زيسـت؛       تـوان بـه  تصور كه بدون آموزش مي اين  . آموختني است

 هاي زيـادي دارد درست  نيست. اين مقاله نشان داد كه زندگي در دنيا ابعاد و پيچيدگي
 و آگاهي از آنها محتاج مطالعه و تفكر عميق است.

حقـايق زيـادي را   » انـد؟ انبياء براي چه هدفي مبعـوث شـده  «پاسخ به اين سؤال كه 
انـد كـه   كند. اين رهبران الهي  به اين دليل از سوي خداونـد برانگيختـه شـده    آشكار مي

دري اهميت دارد كه در ق نسبت بندگان خدا را با دنيا و آخرت تنظيم كنند. اين نسبت به
يك حالت انسان را در دام دنيـاطلبي گرفتـار كنـد و در حالـت ديگـر او را از تعلقـات       

بخشد. با توجه به تبييني كـه از ماهيـت دنيـا و    كند و تعالي مياسيركننده دنيوي آزاد مي
آخرت به عمل آمد و با تأكيد به اينكه از طريق تعليم و تربيـت بايـد چگـونگي حيـات     
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هـاي تربيتـي مبتنـي بـر     وي و حركت به هدف غايي قرب الهي را آموخـت؛ داللـت  دني
 توان به شرح زير برشمرد:تحليل يادشده را مي

 هاي تربيتيهدف. 1
اهـداف تربيتـي اسـت.     ،ترين داللت اسـتنتاجي از تحليـل نسـبت دنيـا و آخـرت      مهم

ردن دنيـا، تقويـت   شناخت ماهيت دنيا، آگاهي از نسبت دنيا و آخرت، توانـايي آبـادك  
هايي هستند كه به شرح  روحيه صبر و بردباري، يادگيري سبك زندگي از جمله هدف

 شود: زير توضيح داده مي
 شناخت ماهيت دنيا. 1-1

جهل به ماهيت دنيا و جايگاه آدمي در آن منشأ اغلب انحرافات و خطاهاي انسـان اسـت.   
آنچه كه فاني است نبايـد  دل بسـت،    وقتي او به درستي درك كند كه دنيا فاني است و به

شود و امور حيات انسان در عرصـه  هاي فكري، روحي و رواني حل ميخيلي از گرفتاري
يابد. وقتي براي او معلوم شود كـه دنيـا در حـال تغييـر اسـت و       عمل نيز سامان بهتري مي

گرفتـار   رونـد،  هاي فردي و اجتماعي نيـز بـه تـدريج رو بـه افـول مـي      امكانات و توانايي
 كند.شود و با حرّيت و آزادي زندگي ميشيفتگي و دلبستگي به زيور و زينت دنيا نمي

ها و فسـادهاي برخـي    درستي بفهمد كه همه كجروي چنانچه آدمي اين حقيقت را به
طـور طبيعـي نسـبت بـه      گيرد، بهافراد از دنياپرستي و عصيان در برابر خداوند ريشه مي

شـك چنانچـه    سـازد. بـي  كند و از طريق آن خـود را مـي  يدا ميدنياطلبان نگرش منفي پ
هاي منفي و مثبت انسان در اثر استمرار و تحكيم به شـاكله تبـديل شـود، نقـش     نگرش

 كند.مربي را نسبت به روح و روان ايفا مي
 . آگاهي از نسبت دنيا و آخرت1-2

شود؛ ولـي   اخته مينيز تا حدود زيادي شن ، آخرت هرچند از طريق شناخت درست دنيا
بينـي  هاي تربيتي بايد فرصت خاصي براي فهماندن نسبت دنيا و آخرت پيشدر فعاليت

كرد. اگر فرد به اين حقيقت پي ببرد كه دنيا محل عبور به سوي حيات جاودان اسـت و  
كند؛ ولـي در آن ذوب  براي اين حقيقت بايد تالش كرد، چنين فردي در دنيا زندگي مي

شدن در دنيا معلول آن حالتي است كه انسان تصور كند كه دنيـا مقصـد    شود. ذوبنمي
و نهايت زندگي است. در حالي كه اگر متوجه شد دنيا راه است و مقصد عالم آخرت و 

 كند.رسيدن به حيات پاينده است، طور ديگري زندگي مي
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شناسـي دنيـا   شناسي و نسبتبايد در اينجا به اين نكته مهم  اشاره كرد كه بين انسان 
و آخرت رابطه نزديك و وثيقي وجود دارد. با شـناخت مبـدأ، حيـات و مقصـد حيـات      

توان رابطه دنيا و آخرت را به افراد آمـوزش داد.  بـراي نمونـه در    انسان، به سهولت مي
؛ اي آدم، يا ايها اإلِنسانُ إِنَّك كـادح إِلـي ربِّـك كَـدحا فَمالقيـه     «قرآن حكيم آمده است: 

هسـتي، پـس او را ديـدار     رونـده  و مانا تو بـه سـوي پروردگـارت سـخت كوشـنده      ه
 ).6 (انشقاق،» كرد خواهي

 آباد كردن دنيا توانايي. 1-3

؛ ما عندكُم ينفَد و مـا عنـداهللاِ بـاقٍ   «صرف اينكه انسان بپذيرد دنيا فاني و آخرت باقي است 
)  يا اينكه بـاور  96نحل،  » (باقي استآنچه نزد شماست رفتني است و آنچه نزد خداست 

هـا  ها و مهـارت اي از تواناييكند. او بايد مجموعهكند دنيا مزرعه آخرت است كفايت نمي
دست آورد. آباداني زمين محدود به كاشتن و ساختن نيست؛ بلكـه   را براي آباداني زمين به

شود و زمينه رشد و تعـالي آدمـي را    هر اقدامي كه به توليد فكر، فرهنگ و آثار مفيد منجر
فراهم كند از مصاديق عمران است. افراد بايد بياموزند كه در دنيا بايد فعال باشـند و نقـش   

إِنّـي  «جانشيني خدا را از طريق آفرينندگي و خالقيت ايفا كنند. در قرآن كريم آمده اسـت:  
) از جملـه  30(بقـره، » اهم گماشتاي خو؛ همانا من در زمين خليفهجاعلٌ في األَرضِ خَليفَه

هاي جانشين خداوند ساختن و آفريدن است. انسان تنها موجودي است كه قـدرت  ويژگي
مـورد نيـاز را يـاد بگيـرد و      هـاي  تآفرينندگي دارد، بـراي ايفـاي ايـن نقـش بايـد مهـار      

ربيتـي  نظـام ت  ،مناسب براي به فعليت رساندن آنها را به دسـت آورد. بنـابراين  هاي  فرصت
مطلوب، نظامي است كه توانايي آبادكردن و اثرگذاري مثبـت در دنيـا را بـه فراگيرنـدگان     

بر پايه انديشـه اسـت. بـدون ترديـد     » عمل«و » انديشيدن«ها بياموزد. از جمله اين توانايي
تواند چند جلوه  داشـته  . عمل و اقدام ميكند ميانديشد، ماهرانه عمل كسي كه ماهرانه مي

هايي مانند تعاون، احسان، همدلي و امثال آنهـا  باشد. جلوه اجتماعي عمران دنيا در مهارت
-كند. در حقيقت فردي كه غم جامعه دارد و بـه يـاري ديگـران مـي    بروز و ظهور پيدا مي

-نوعان است در حقيقت به آباداني جامعه ياري مـي شتابد و اهل احسان و همدردي با هم

كند بـه   و توليد  مي كسي كه در طبيعت كاوش و زمين را استعمار ،رساند. به همين ترتيب
تـر از طبيعـت در نظـر    كند. عمران و آباداني را بايد در دامنه وسـيع عمران زمين كمك مي

كند و ظرفيت تعالي انسـان را ارتقـا    آفريني ميگرفت. هر آنچه كه در حيات انسان فرصت
 گيرد.بخشد در زمره عمران قرار ميمي
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 روحيه صبر و پايداري تقويت. 1-4

العاده مهـم و بـا   صبر و بردباري داشتن در برابر مصائب و مشكالت روحيه فوقداشتن 
گيرد. بشـارت بـه صـابران    ارزشي است كه در اثر تربيت صحيح در وجود فرد شكل مي

شـود.  بديلي است كه در اثـر صـبر حاصـل مـي    در قرآن حكيم حاكي از آثار و نتايج بي
إِنَّ الَّذينَ قَالُوا ربنَا اللَّه ثُـم اسـتَقَاموا تَتَنَـزَّلُ علَـيهِم الْملَائكَـةُ أَلَّـا       «فرمايد: آن حكيم ميقر

؛ همانا كساني كه گفتند: پروردگار ما تَخَافُوا ولَا تَحزَنُوا وأَبشرُوا بِالْجنَّةِ الَّتي كُنتُم تُوعدونَ
آيند كه نترسيد و انـدوه  خداي يكتاست، آنگاه پايداري كردند، فرشتگان بر آنان فرود مي

 ).30(فصلت، » شديدن بهشتي كه نويد داده ميمداريد و شما را مژده باد به آ
چنانچه نظام تربيتي افراد را مؤمن بار آورد به احتمال قوي صابر نيـز خواهنـد بـود.    

هـاي تربيتـي خـاص بايـد در نظـر      هرچند براي تقويت صبر و بردباري در افراد فرصت
ـ    ار سـفارش  گرفته شود. به همين دليل در سوره والعصر سفارش متقابل بـه صـبر در كن
ولـي ماننـد    ،متقابل به حق قرار گرفته است. ممكن است فردي از نظر ايمان راسخ باشد

راسخ نباشد. راسخ بودن همانند كوه  افزون بر ايمان به شرايط تربيتي ويژه احتيـاج   كوه
ها ظاهر شـوند  دارد. از جمله آنها قرار گرفتن در مقابل بال و مصيبت است. وقتي سختي

كنـد. بـدون ترديـد نظـام تربيتـي الئيـك       شود و قوت پيدا مي يداري نمايان ميصبر و پا
انسان صابر پرورش دهد و نظام تربيتي الهي دور از متن زندگي نيـز نخواهـد    تواند نمي

هـاي زنـدگي ظرفيـت تقويـت     توانست به اين مقصود برسد. تربيت مبتني بـر واقعيـت  
 آورد.مي وجود روحيه صبر و پايداري را به

 . يادگيري سبك زندگي1-5

ــرت        ــف) آخ ــت: ال ــرح اس ــل ط ــر قاب ــات بش ــدگي در حي ــبك زن ــه س ــراي س گ
گرايي امر مطلوب طلب. آخرت ج) دنياگراي آخرت ؛گريز دنياطلب آخرت )ب ؛دنياستيز

ولي اگر با دنياستيزي همراه باشد مفيد و مقبول نخواهـد بـود. دنيـا     ،استاي  پسنديدهو 
يافتن استعدادهاي فطري آدمي است و نبايد با آن به ضـديت پرداخـت. از   محل فعليت 

گريزي نيز مورد تأييد انديشه اسالمي نيست؛ زيـرا  دنياطلبي همراه با آخرت ،سوي ديگر
 .كند ميانسان براي استقرار در دنيا آفريده نشده است و به سوي حيات جاودان حركت 

ولـي   ،به دنيا و آباد كردن آن گرايش داشـته باشـد   شايسته آن است كه انسان نسبت
منزل و مقصد اصلي خود را فراموش نكند. مقصد اصـلي او آخـرت اسـت. آخـرت  را     

توان گفت دنيـا و آخـرت اتصـال و ارتبـاط     مي ،سازد. بر اين اساساعمال او در دنيا مي
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هر لحظة دنيا، آخرت مـا  آورد. وجود مي دائمي دارند. هر رفتار ما در دنيا آخرت ما را به
 اعمال و رفتار در روز حساب خواهد بود. نهايي نيز است. حسابرسي 

 محتواي تربيت
مواد درسي گوناگون در نظام آموزشي كشور فرصت مناسبي براي آموزش شناخت دنيـا  

هـر  را فراهم كرده است. با توجه به ماهيت و اقتضـائات    اهدافو آخرت و دستيابي به 
توان محتوايي را انتخاب و با محتواي ويژه هر درس تلفيق كـرد. بـديهي    ماده درسي مي

است كه تربيت افراد براي برقراري نسبت و ارتباط معقول و رشـد دهنـده بـين حيـات     
صورت يـك درس   صورت مستقل از محتواهاي آموزش رسمي و به دنيوي و اخروي به

جهـت توانـا سـاختن افـراد بـراي آبـاد كـردن دنيـا          نمونه،براي  مستقل مناسب نيست.
فارسي، اقتصاد و تعليمـات   ياتمحتواهاي متناسب با دروس معارف اسالمي، زبان و ادب

دهـي آن پرداخـت. در    اي بـه سـازمان   رشته توان طراحي كرد و با روش بين اجتماعي مي
د آموزشـي  هـا و رويكـر   دروس معارف اسالمي، جايگاه حقيقي دنيا و آخـرت بـا مثـال   

فارسـي از طريـق    يـات شود و در درس زبان و ادب مصداقي و قابل فهم آموزش داده مي
شـود و در   هاي زباني مربوط به ايـن موضـوع تـدريس مـي     انتخاب متون ادبي و مهارت

شود. بنابراين ضـروري اسـت    درس اقتصاد نيز جنبه توليدي و استعمار زمين بررسي مي
ي بـا صـالحيت و بـا نگـاه تحليلـي، مفـاهيم، اصـول،        ريزي درس در يك شوراي برنامه

هـاي مـورد نظـر انتخـاب شـود و بـا        هاي همسو با هـدف  ها و مهارت ها، نگرش ارزش
 رويكرد تلفيقي با دروس گوناگون پيوند يابد.

محتواي مرتبط با رابطه دنيا و آخرت محدود بـه محتواهـاي رسـمي و سـاختاريافته     
هاي گوناگون و در مباحث تكميلي محتواهـاي   در فرصت توانند بلكه معلمان مي ،نيست

آموزشي بر محور موضوع  يادشده، گفتگوهاي اثربخش داشته باشند. معلم موفق هرگـز  
كنـد؛ بلكـه    خود را به زمان و زمينه محدود كـالس درس و مـاده درسـي محـدود نمـي     

ورشـي كـه در   آورد. مربيـان پر  وجود مـي  هاي قابل انعطاف براي تربيت متربي به فرصت
تواننـد از سـاعت    هاي تربيتي اشتغال دارند؛ مي مدارس كشور به طراحي و اجراي برنامه

هاي تربيتي در خصوص تربيت معنوي و تقويت نگرش  پرورشي هفتگي و ساير فرصت
ها، محتواي تربيتي در تعامـل مربـي و متربـي     گرايانه استفاده كنند. در اين فعاليت آخرت

هـاي تربيتـي وسـيع،     ترديد بـراي تحقـق هـدف    بيبه فرايندي دارد. شود و جن توليد مي
) كه ضـمن  emergent(يدنييروكند و از محتواهاي  هاي درسي كفايت نمي محتواي كتاب

 بايد بهره گرفت. مي شود،هاي تربيتي و تعامل دو طرف تربيت توليد  فعاليت
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 هاي تربيت روش
هاي مهـم قرآنـي اسـت كـه      يح رابطه آنها يكي از آموزهبحث دنيا و آخرت و درك صح

كند كه  هاي قرآني نيز استفاده كرد. قرآن كريم افراد را طوري تربيت مي توان از روش مي
عنوان عنصر فعال به عمران و آباداني بپردازند؛ ولي دل به دنيـا نبندنـد. دلبسـتگي بـه      به

شـود. در   انع تعالي روحي و فكـري او مـي  كند و م گير مي متاع اندك دنيا، انسان را زمين
بيني شده است كه اجراي آنها زمينه پيشرفت و اعتالي  ها پيش اي از روش قرآن مجموعه

 كند.  شخصيت را فراهم مي
قرآن در آيات متعـدد، آدمـي را بـه     كيد قرآن، تفكر است.أهاي مورد ت يكي از روش

كند. بدون شك چنانچه انسان  ور آشنا ميدارد و از اين طريق او را با حقايق ام فكر وامي
طور دقيق و مبري از تعصبات و گرايشات غيـر عقالنـي    درباره دنيا و فراز و فرود آن به

گراي خـود   كند و با فطرت جاودان ثباتي و رو به زوال بودن آن را درك مي بينديشد، بي
 نهد. به سوي حيات اخروي رو  مي

و قعوداً و علـي جنـوبِهِم و يتَفكَّـرونَ فـي خَلـقِ السـموات و        الَّذينَ يذكُرونَ اهللاَ قياماً«
ها خفته خدا  ؛ همانا كساني كه ايستاده و نشسته و بر پهلواالَرض ربنا ما خَلقت هذا باطالً

گويند:] پروردگـارا، ايـن    [ومي انديشند ها و زمين مي كنند و در آفرينش آسمان را ياد مي
 ).191( آل عمران،  »ه نيافريديرا به گزاف و بيهود

ايـن روش در تنبـه و    آموزي است. عبرت هاي مورد تأكيد قرآن، يكي ديگر از روش
غفلـت از حقـايق عـالم هسـتي و دسـتورات      ها اثر بسيار زيادي دارد؛ زيرا  انسان  آگاهي

آثـار و   شرع مقدس يكي از عوامل انحراف از صراط مستقيم است. وقتي كـه آدمـي بـه   
پرسـتي و   انديشـد، روحيـه حـق    نگرد و مـي  بقاياي حيات دنيوي اقوام و ملل گذشته مي

كند. راز اينكه در قرآن فراوان تاكيد شده است كه در زمـين   گرايي در او رشد مي آخرت
سير كنيد و عاقبت آناني را قبل از شما بودند، بنگريد؛ همين مسئله است. صرف شنيدن 

كند؛ بلكه مشاهده آثار حوادث و عملكردهاي گذشـتگان عامـل    ر نميحقايق، دل را بيدا
بـار   مؤثر فهم حقايق است. تنها قوم عاد و ثمود نيست كه محل عبرتند. عواقب هالكـت 

آمـوز   هـاي عبـرت   صاحبان فرهنگ و مشي عادها و ثمودها در عصر حاضـر نيـز پديـده   
 آنان درس بگيرند. هستند. فقط كافي است افراد با انديشيدن در عمق انحطاط

 مـؤثر هاي بـارز تقـوا و خداترسـي نيـز روش تربيتـي       ها و مثال الگو گرفتن از نمونه
توان يافت كه براي اصالح امـور دنيـوي    هاي اهل عبادت مي افرادي از ميان انسان است.
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د. اند. در دنيا هستند ولي با دنيا نيسـتن  ولي واليت دنيا را نپذيرفته ،كنند فعاالنه تالش مي
بـار اسـت؛ زيـرا  در ايـن وضـع، آدمـي بـا         رابطه معيتي با دنيا رابطـه منفـي و هالكـت   

هايي كـه رابطـه معقـول بـا دنيـا       كند. از شخصيت هاي متاع اندك دنيا حركت مي داللت
اند، بايد الهام گرفت و با مشي آنان پيش رفت و از آنـاني كـه دنياپرسـتي و     برقرار كرده

 دوري كرد. ؛اند فتهگريزي را در پيش گر آخرت
 ثر اسـت. ؤنگـرش انسـان مـ    اد تحـول در جعنوان يك روش در اي معادانديشي نيز به

كنـد.   آموزد و آنان را بيدار مـي  قرآن در آيات متعدد، معاد انديشي را به بندگان خود مي
سِ اللَّوامـةِ أَيحسـب   لَا أُقْسم بِيـومِ الْقيامـةِ ولَـا أُقْسـم بِـالنَّفْ      «فرمايد:  در سوره قيامت مي

  نَانَـهب يـولَى أَن نُّسرِينَ علَى قَادب  هظَامع عمانُ أَلَّن نَجخـورم بـه روز    ؛ سـوگند مـي  الْإِنس
پنـدارد كـه    [كه آدمي را به روز رستاخيز برخـواهيم انگيخـت] آيـا آدمـي مـي      رستاخيز
هايش را فراهم نخواهيم كرد؟ چرا ما قادريم بر اينكـه سـر انگشـتان او را هـم      استخوان

 ).4-1قيامت، »( كنيم راست و درست 
زعـم   بـه ولـي   ،اسـتفاده كـرد   توان در موضوع مورد بحث هاي ديگر نيز مي از روش

ايـن نكتـه    بيـان هاي  يادشده با اهداف ذكر شده تناسب بيشتري دارد.  روش گاننگارند
و اخـروي بـيش    بسيار مهم است كه معلم با رفتار متعادل و معقول خود در امور دنيوي

بـه عمـل   هاي عميق و مبـرهن   گذارد. معلمي كه تحليل از هر روش، اثر تربيتي باقي مي
 آورد؛ ولي رفتار دنياطلبانه داشته باشد، توفيق چنداني در تربيت افراد نخواهد  داشت.

 پيشنهادها گيري ونتيجه

محتواي مقاله بر محور پاسخ  به چند سؤال اساسي بررسي و تنظـيم شـد. در پاسـخ بـه     
رد. تـوان حيـات دنيـوي و اخـروي را از هـم تفكيـك كـ        كه نمـي  شدسؤال اول آشكار 

هـاي آخـرت از قبيـل     توان طوري زنـدگي كـرد كـه ويژگـي     در دنيا مي ،عبارت ديگر به
گرايي در زندگي بروز و ظهور يابد و آدمي در همان حالي كـه در   جاودانگي و معنويت

ترديد، نيات و اعمال را تحت مديريت خود در  بي دنياست آخرتي نيز باشد. اين نگرش 
صورت معنادار و پذيرفتني بـراي انسـان قـرار     مستقيم را به آورد و حركت در صراط مي
دهد. كسي كه در اين موضوع نگاه تفكيكي و جدا انگارانه داشته باشد، دنيا را محـل   مي

هـاي دون و امـور مـادي صـرف اشـتغال پيـدا        كند و در آن به هدف قرار خود تلقي مي
ا اين ويژگي غيـر انسـاني همـراه    شود ب كند. آنچه كه  با عنوان دنياي مذموم گفته مي مي

ولي براي آن خلـق   ،است؛ چون انسان براي دنيا آفريده نشده است، در دنيا آفريده شده
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نشده است. دنيا گذرگاهي است كه بايـد توشـه برداشـت و بـه سـوي حيـات جـاودان        
 حركت كرد. كسي كه با اين ويژگي زندگي كند در عرصه حيات طيبه قرار گرفته است.

يابي به حيات طيبه بايد قواعدي رعايت شود. نخستين آنها تصحيح نگرش  دستبراي 
به ماهيت حقيقي دنياست. چنانچه كسي از ظاهر دنيا عبور و باطن آن را درك كند، هرگـز  

ماهيت دنيا دارند. دنيا محـل فـرار اسـت    به ، جهل قطعاً دنياپرست نخواهد شد. دنياپرستان
و ميقات آدميان، جهان آخرت است. در اين نگرش است كـه   نه قرار. قرار بشريت و ميعاد

شود و انسان در همـان حـالي كـه در دنياسـت، در فكـر       باور به حيات جاودان تقويت مي
آبادكردن آخرت خود نيز  است. ممكن است فرد يا افرادي دانش الزم را به ماهيت دنيـا و  

ز آنها سر نزند. در اين حالـت بايـد   ولي رفتار متناسب با اين نگرش ا ،آخرت داشته باشند
هاي قوي احتياج دارد. خداي متعال اراده  گفت كه حركت در اين راه به همت بلند و اراده

و اختيار به آدمي داده است، چنانچه اين قوه عظيم تقويت و خود فرد از سستي و كسالت 
بـاقي باشـد.    تواند مسـافر خوشـبخت جهـانِ    دور شود و همت بلند را پيشه خود كند، مي

پردازند، بـه تـدريج    آناني كه با همت بلند و اراده قوي در دنيا به امور متعالي و اخروي مي
دهند. كسي كه كرامت ذاتي خـود   حس كرامت و عزت حقيقي را نيز در خود پرورش مي

خود را درصراط مستقيم با فـالح و   را به درستي بفهمند، با هر نوع تهديد و آفت مقابله و
كنند. افزون بر اين، براي صـيانت از خـود و تقويـت روح متعـالي و      ري مراقبت ميرستگا

هاي درونـي   عزت مدار بايد به ارزيابي و محاسبه دائمي خود پرداخت. نظر به اينكه آسيب
كنـد بـه طـور مـداوم بايـد       و بيروني گوناگون، سـالمت روحـي و ايمـاني را تهديـد مـي     

 ه برخاست.شناسي كرد و با آنها به مبارز آفت
دسـت   نكته پاياني اينكه اين فضايل و كرامات در حيات دنيـوي، سـهل و آسـان بـه    

هـاي تربيتـي در ايـن     آيد و بدون مربي و كار تربيتي قابل  دسترسي نيست. دسـتگاه  نمي
عنـوان   بايد به آن عمل كننـد. آمـوزش و پـرورش بـه     خصوص وظايفي دارند كه قاعدتاً

هـا بـراي تحقـق     سـازي انسـان   تعليم و تربيـت و آمـاده   ترين بعد حيات بشر در اساسي
تدريجي حيات طيبه در خـود و كمـك بـه تحقـق آن در زنـدگي اجتمـاعي مسـئوليت        

 سنگيني به عهده دارند.

 ها پيشنهاد

شـود در   ها در مرحله سني بنيادين بايد انجام پذيرد، پيشنهاد مـي  به اينكه آموزش نظر. 1
خصوص از سنين پيش از دبستان و دبستان و بـا   تربيت به هاي نظام تعليم و ريزي برنامه
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بـين   شناختي، نگرش صحيح به دنيا و و نگـاه آخـرت   هاي دقيق روان گيري از روش بهره
در كودكان شـكل بگيـرد. بـديهي اسـت كـه تـداوم همـين رويـه درسـنين بـاالتر، بـه            

 .كند شدن موضوع در شخصيت افراد كمك مي نهادينه

ها بايد  رش صحيح به دنيا و آخرت از همه وسايل تربيتي و رسانهبراي تقويت نگ. 2
هـاي تربيتـي    سويي و هماهنگي الزم در هدف مدد گرفت. چنانچه در نظام آموزشي، هم

هـاي درسـي،    نباشد، تحقق آن با مشكالت جدي مواجه خواهـد شـد. از طريـق كتـاب    
توان حركت هماهنگ  ه ميهاي فوق برنامه، تربيت معلم، فناوري اطالعات و غير فعاليت

 .وجود آورد آموزان به جانبه دانش و منسجم براي تربيت عميق و همه

هـاي تربيتـي    سازي والدين نسبت به ماهيت موضوع و روش ي آموزش و آگاه. برا3
هـاي   در اين خصوص بايد اقدام كرد، نظر به اينكه تعليم و تربيـت نخسـتين و مهـارت   

هاي مهم و اساسـي   گيرد، آموزش خانواده جزء برنامه مي بنيادين از طريق خانواده شكل
 .شود نظام تعليم و تربيت تلقي مي

پردازي كنند.   نظران حوزه و دانشگاه بايد در خصوص دنيا و آخرت نظريه صاحب. 4
موضوع مورد بحث فقط جنبه فردي ندارد كه اخالقيات بتواند به آن پاسخ گويد و فـرد  

هاي كالن اجتماعي و سياسي قابل طرح اسـت   اي از مسئوليت مسئول آن باشد. مجموعه
هـا و   رود همـه فعاليـت   ريـزي خـاص خـود نيـاز دارد. انتظـار مـي       كه هركدام به برنامه

و نـه  » دنيـاگريز «دهـي شـوند كـه افـراد را نـه       هاي خرد و كالن به نحوي سـامان  برنامه

تـر   زند كـه بهتـر و مطلـوب   تربيت كنند. دنيا را طـوري بسـا  » دنياساز«بلكه » دنياپرست«
براي مثال بعد اقتصـادي كـه   ها را در جهت حيات جاودان به حركت درآورد.  بتواند آدم

ريزي شوند كـه وسـيله بـودن     معموال با ابعاد دنيوي و مادي سروكار دارد، طوري برنامه
ين اقتصاد در حيات دنيوي مورد غفلت قرار نگيرد. ساير ابعاد و عناصر زندگي نيز با هم

 اداره شود. تدبير بايد
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