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ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻣﻌﺎدﺑﺎوري ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ وﺟﻪ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ آن ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﺎت ﻗﺮآﻧـﯽ ذﯾـﻞ ﻣﺤـﻮر
ﻣﺎﻫﯿﺖ ،ﺿﺮورت ،اﻫﺪاف و اﺻﻮل و روشﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاي دﺳﺖ ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ،از روش ﺗﺤﻠﯿـﻞ
ﻓﻠﺴﻔﯽ و روش اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪﻫﺎي ﻻزم ﻣﻌﺎدﺑـﺎوري ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿـﻞ
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻓﺮاروﻧﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺻﻮل ﻣﻌﺎدﺑﺎوري ،ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ازروش ﻗﯿـﺎس
ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﯿﺎس ﺣﺎﺻﻞ دو ﮔﺰاره ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰي و ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ از ﭘﺎﺳـﺦ
دو ﺳﺆال اول و دوم ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و روشﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻـﻮل ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ اﺳـﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾـﺪهاﻧـﺪ .در
ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ؛ اﻧﺪﯾﺸﻪورزي ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﻄـﺮت اﻧﺴـﺎن ،اﻃﻤﯿﻨـﺎن و ﺑـﺎور ﻗﻠﺒـﯽ ﺑـﻪ
ﭘﺎﯾﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن دﻧﯿﺎ ،اداﻣﻪاي ﺑﺮ ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن و اﻫﺪاف؛ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺷﺪن ﻗـﻮه ﻋﻘـﻞ و ﻧﻤـﻮد آن در ﻫﻤـﮥ
اﻣﻮر ،اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ رواﻧﯽ ،ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﯿﻨﺶ درﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎﯾﯽ و اﺣﺴـﺎس ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ و
اﺻﻮل؛ اﯾﻤﺎن ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺗﻌﻘﻞ ،ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺑـﻪ ﺧﻮﯾﺸـﺘﻦ ،ﻣﻌﺮﻓـﺖﺑﺨﺸـﯽ ،اﺳـﺘﻤﺮار و اﻣﺘﻨـﺎع و روشﻫـﺎ؛
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي ،ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﺑﺎرش ﻣﻐﺰي ،ﺗﺬﮐﺮ ،ﻫﻤﯿﺎري ،اﺳﻮهﺳﺎزي ،ﻋﺒـﺮتآﻣـﻮزي ،ﺗـﺬﮐﺮ و ﻣﻮﻋﻈـﻪ
ﺑﻮدهاﻧﺪ.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ

»ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻣﻌﺎد از ﻧﻈﺮ ّ
اﻫﻤ ّﯿﺖ ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺴـﺄﻟﮥ ﺗﻮﺣﯿـﺪ ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﻣﺴـﺄﻟﮥ دﯾﻨـﯽ و اﺳـﻼﻣﯽ اﺳـﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان )و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻣﺎ ﭼﻨﺎنﮐﻪ از ﻗﺮآن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد( آﻣﺪهاﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ دو
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪ :ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا )ﻣﺒﺪأ( و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ )و ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻـﻄﻼح ﻣﻌﻤـﻮل ﻓﻌﻠـﯽ
ﻣﻌﺎد(« )ﻣﻄﻬﺮی ،۱۳۷۳ ،ص.(۹
ﻟﺬا ﺑﺎ ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ّ
اﻫﻤ ّﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻌﺎد در دﯾﻦ اﺳﻼم ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﻧﻬﺎدﯾﻨـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻦ آن در ﺟﺎﻣﻌـﮥ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺠﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺳﺎزی آرﻣﺎنﻫﺎ و اﯾـﺪهآلﻫـﺎی ﺟﺎﻣﻌـﻪ ،ﺗﻌﻠـﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿـﺖ آن
ّ
ﺿﺮورﯾﺎت دﯾﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺑﻌﺎد روﺷﻨﮕﺮ و ﺳﺎزﻧﺪۀ آن
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎور ﻣﻌﺎد ﺟﺰء
در ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﻮد ﯾﺎﺑﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﻣﯽﺳﺎزد .ﮐﺎﻧﺖ درﺑﺎرۀ ّ
اﻫﻤ ّﯿﺖ ﺗﺮﺑﯿـﺖ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺖ ﮐـﻪ اﻧﺴـﺎن ،اﻧﺴـﺎن ﻣـﯽﺷـﻮد .او ﻫﻤـﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﺮﺑﯿـﺖ از وی
ﻣﯽﺳﺎزد .ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻮاره رو ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رود و ﻫﺮ ﻧﺴﻠﯽ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در راه ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺴـﺎن؛ زﯾـﺮا
راز ﺑﺰرگ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن در ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺖ« )ﻧﻘﯿﺐزاده ،۱۳۸۶ ،ص.(۱۳۶
ّ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻌﺎد در ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ آوری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن از ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧـﻮد
ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺠﻬﻮﻻت وارد ﻣﺤﺪودۀ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺳﺆاﻻت ﻓﺮاواﻧـﯽ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ آدﻣﯽ وﺟـﻮد دارد و »ﻣﺠﻬـﻮﻻت ﻋﻘـﻞ ﺑـﯽﺷـﻤﺎر اﺳـﺖ« )ﺟـﻮادی آﻣﻠـﯽ ،۱۳۸۸ ،ج،۸
ص ،(۵۷۴اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺮگ ﺳﻌﯽ در اراﺋﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ از اﯾـﻦ ﭘﺪﯾـﺪه ﻧﻤﻮدهاﻧـﺪ.
ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﺸﺮ ﺑﺮای واژۀ ﻣﺮگ و ﺣﯿﺎت ﭘﺲ از آن اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔـﺎوت دارﻧـﺪ و دﻟـﯿﻠﺶ
ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن آدﻣﯽ در ﻇﺮف ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن اﺳﺖّ .اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،آرزوی رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ ﺳـﻌﺎدت ،در
ّ
ﻣﯿﺎن ﻫﻤﮥ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ و در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﻓﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺳﻌﺎدت ﻧﯿﺴـﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﮐـﻪ ﻫﻤـﮥ ﻣﻮﺟـﻮدات ﺑـﻪ
ّ
ﺟﻬﺎزی ّ
ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺳﻨﺪ )ﻋﻼﻣـﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ،ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻣﻮﺳـﻮی ﻫﻤـﺪاﻧﯽ،
 ،۱۳۷۴ج ،۱۶ص .(۲۶۷اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﻓﺮاواﻧـﯽ ﭘـﯿﺶ
روی ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻬﻮﻻت،
ﻫﻤﭽﻮن ﻗﻄﺮهای ﻣﻘﺎﺑﻞ درﯾﺎﺳﺖ« )ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،۱۳۸۹ ،ج ،۱۰ص.(۵۵۱
آﯾﺎ ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ّادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﻋﻠﻮم اﺣﺎﻃﻪ دارد؟ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه و
ﺳﻌﺎدت ﺧﻮﯾﺶ از ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﭼﺎرهاﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻼح ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ را در اﯾﻦ دﻧﯿـﺎ و

ﻣﺎﻫﯿﺖ ،اﻫﺪاف ،اﺻﻮل و روشﻫﺎی ﻣﻌﺎدﺑﺎوری در ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ…

۱۴۱

ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن در ﺟﻬﺎن آﺧﺮت ،ﺑﺎ ّاﺗﮑﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧـﻮد ﺗﺸـﺨﯿﺺ دﻫـﺪ؟ ّ
ﺗﺄﻣـﻞ در اﯾـﻦ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﺤﯿﺤﯽ از ﻧﺤـﻮۀ رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ
ﺳﻌﺎدت و ﮐﻤﺎل را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﻓﻮق ﺑﺸﺮی دارد و اﯾﻦ ﻣﻨﺒـﻊ ﻓﺮاﺑﺸـﺮی ﻫﻤـﺎن
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ وﺣﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان اﻟﻬﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪه و در ﻗﺎﻟﺐ دﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ.
ﻣﻌﺎد از رﯾﺸﮥ »ﻋﻮد« اﺧﺬ ﺷﺪه )راﻏـﺐ اﺻـﻔﻬﺎﻧﯽ۱۹۷۰ ،م ،ج ،۱ص (۵۹۴و در ﻟﻐـﺖ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی
ّ
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ )ﻣﻌﯿﻦ ،۱۳۶۴ ،ص (۴۲۱۰و ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮت )ﻋﻤﯿﺪ ،۱۳۵۸ ،ص (۱۱۰۷اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ،
ﺑﺮای ﻣﻌﺎد دو ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺎص و ﻋﺎم ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻨﻈﻮر از اﺻﻄﻼح ﺧﺎص ،اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘـﺎد ﺑـﻪ اداﻣـﮥ
زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ،ﭘﺲ از ﻣﺮگ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن در ﻗﺒـﺎل اﻋﻤـﺎل و درﻧﻬﺎﯾـﺖ ّ
ﻣﺘـﻨﻌﻢ ﺷـﺪن ﻧﯿﮑﻮﮐـﺎران و
ﺻﺎﻟﺤﺎن از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ و ﺑﺮﺧﻮرداری ﺑﺪﮐﺎران و ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران از ﻋﺬاب اﻟﻬـﯽ اﺳـﺖ )اﺳـﻌﺪی،
 ،۱۳۹۱ص(۳۳؛ ّاﻣﺎ ﻣﻌﺎد در اﺻﻄﻼح ﻋﺎم ،اﯾﻤـﺎن و اﻋﺘﻘـﺎد ﺑـﻪ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﻫﻤـﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗـﺎت اﻋـﻢ از
ﺑﯽﺟﺎن و ﺟﺎندار ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن ،ص.(۳۴
ّ
ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﻗﺎﻣﺖ اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺧﺎﮐﯽ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨـﺶ ﮐﻮﺗـﺎﻫﯽ از زﻧـﺪﮔﯽ اﻧﺴـﺎن
ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ» :اﻧﺴﺎن ،ﺳﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ّ
رب اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره از اﺑﺘﺪای ﺧﻠﻘﺘﺶ ﺑﻪ
ﺳﻮی او در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ،در ﺑﺴﯿﺎری از آﯾﺎت از اﻗﺎﻣﺖ او در دﻧﯿـﺎ ﺑـﻪ »ﻟﺒـﺚ« و ﯾـﺎ
ّ
»ﻣﮑﺚ« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ« )ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،۱۳۸۹ ،ص .(۷۳در اداﻣﻪ ﺳـﻌﯽ ﻣـﯽﮔـﺮدد ﺗـﺎ ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪۀ ّ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻌﺎد ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 .۱اﻧﺪﯾﺸﻪورزی

ّ
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻗﺮآنﮐﺮﯾﻢ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﻬـﺮه ﺟﺴـﺘﻦ از ﻋﻘـﻞ ﺳـﻠﯿﻢ و ﻟـﺐ ﺧـﺎص
ّ
دﻋﻮت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ )ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻮﺳﻮی ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،۱۳۷۴ ،ج ،۱ص .(۷۳ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در
ّ
آﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻌﻘﻞ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ دارد ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮرۀ ﺑﻘﺮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﺧـﺪا آﯾـﻪﻫﺎی
ّ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻌﻘﻞ ﮐﻨﯿـﺪ« )ﺑﻘـﺮه .(۲۴۲ ،ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در آﯾـﺎت ﺑﺴـﯿﺎری از
ّ
ارﺗﺒﺎط ﺗﻌﻘﻞ و ﻣﻌﺎد ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ» .ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮدﮔﺎن را زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﯾﺎت ﺧﻮد را ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ« )ﺑﻘﺮه (۷۳ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﻮرۀ اﻋﺮاف ،آﯾـﻪ  ۱۶۹ﻣـﯽﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ:
»ﺳﺮای آﺧﺮت ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؛ ﭼـﺮا ﺧـﺮدورزی ﻧﻤـﯽﮐﻨﯿـﺪ؟« .اﯾـﻦ
ّ
ّ
ﻣﻮارد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻣﻌﺎد و ﺗﻌﻘﻞ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕـﺮ ،ﺗﻌﻘـﻞ ﮐﻠﯿـﺪی ﺑـﺮای
درک ّ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻌﺎد اﺳﺖ.
ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ درک ﺑﻬﺘﺮی از ﻣﻔﻬﻮم »ﻋﻘﻞ« ،ﻻزم اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﻣﺨﺘﺼـﺮ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی

۱۴۲
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ﻟﻐﻮی اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ داﺷﺖ .ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ در ﺗﺒﯿﯿﻦ رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺳﯽ »ﻋﻘﻞ« اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣـﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ:
»ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻨﻊ اﺳﺖ و زاﻧﻮﺑﻨﺪ ﺷﺘﺮ را از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ »ﻋﻘﺎل« ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺘﺮ را از ﺣﺮﮐﺖ ﺑـﯽﺟـﺎ
ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ« )ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ۱۳۸۸ ،اﻟﻒ ،ص .(۱۱۹ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ﺑﺎزدارﻧـﺪه از ﺿـﻼﻟﺖ اﺳـﺖ؛
ّ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻌﻘﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﻮن ﻧﮕـﻪداﺷـﺘﻦ ﭘـﻮﯾﺶ ﻓﮑـﺮی اﻧﺴـﺎن از ﻟﻐﺰشﻫﺎﺳـﺖ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﻫﺪاﯾﺖ آن در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺴﺘﯽ )ﺧﺪا و راه ﺧﺪا( )ﺑﺎﻗﺮی ،۱۳۸۷ ،ص .(۲۰۱ﺧﺪاوﻧﺪ
ً
ﺳﺒﺤﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻗﻄﻌﺎ در آﻓﺮﯾﻨﺶ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ و رﻓﺖ و آﻣـﺪ ﺷـﺐ و روز ﺑـﺮای ﺧﺮدﻣﻨـﺪان
دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ؛ آﻧﺎن ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎده ،ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺧﻔﺘﻪ ،ﺧﺪا را ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و داﺋﻢ در ﻓﮑـﺮ ﺧﻠﻘـﺖ
آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ ﺑﻮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا اﯾـﻦ دﺳـﺘﮕﺎه ﺑـﺎ ﻋﻈﻤـﺖ را ﺑﯿﻬـﻮده ﻧﯿﺎﻓﺮﯾـﺪی ،ﭘـﺎک و
ّ
ﻣﻨﺰﻫﯽ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﻮد از ﻋﺬاب آﺗﺶ دوزخ ﻧﮕﺎه دار« )آلﻋﻤﺮان ۱۹۰ ،و  .(۱۹۱ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﺎت و
ّ
رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﻣﯿﺎن ﺗﻌﻘﻞ و ﻣﻌﺎد ،ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻧﺎﮔﺴﺴـﺘﻨﯽ وﺟـﻮد دارد؛ زﯾـﺮا ﻣﻌـﺎد از اﺻـﻮل دﯾـﻦ
ّ
اﺳﻼم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺬﯾﺮش آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺻـﻮرت ﻧﻤـﯽﮔﯿـﺮد .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻔﮑـﺮ در آﯾـﺎت
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺐ آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻌﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
 .۲واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن

اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،از ﻟﺤﺎظ داﺷﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و و ﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
َ
ََ
ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ،دارای ﻓﻄﺮﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ» .ﻓﻄﺮت از ﮐﻠﻤﺔ ﻓﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻠﻖ و اﺑﺪاع اﺳﺖ.
ﻓﺎﻃﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻟﻖ و ُﻣﺒﺪع و ﯾﮑﯽ از ﻧﺎمﻫﺎی ﺧﺪاﺳﺖ .ﻓﻄﺮت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻮع ﺧﺎص ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ .ﭘﺲ
ِ
وﻗﺘﯽ از ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﯿﻢ ،ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺎص اﻧﺴﺎن و و ﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺻـﻞ
ﺧﻠﻘﺖ وی وﺟﻮد دارد .و ﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﻄﺮی ﻣﺸﺘﺮکاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬـﺖ ﻫﻤـﻪ ،ﻧـﺎم ﻣﺸـﺘﺮک اﻧﺴـﺎﻧﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ« )اﻋﺘﺼﺎﻣﯽ ،۱۳۸۶ ،ص (۳۲ﻗﺮآنﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ » :ﻓﺄَﻗﻢ و ﺟ ﻬﮏ ﻟﻠﺪﯾﻦِ ﺣﻨﯿﻔًﺎ ﻓْ ﻄﺮَةَ اﻟ ﱠﻠﻪ
ا ﱠﻟﺘﯽ َﻓ َﻄﺮَ اﻟﻨﱠﺎس ﻋ َﻠﯿﻬﺎ ﻟَﺎ َﺗ ﺒﺪﯾﻞَ ﻟَ ﺨ ْﻠﻖِ اﻟ ﱠﻠﻪ) «...روم(۳۰ ،؛ ﭘﺲ روی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی دﯾﻦ ﺣﻨﯿﻒ ﮐﻦ ﮐﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﻄﺮت ﺧﺪا اﺳﺖ؛ ﻓﻄﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺸﺮ را ﺑﺮ آن آﻓﺮﯾﺪه و در آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺧﺪا دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ از ﻣﺮگ و ﻣﻌﺎد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻪ ﭘﺎﺳـﺨﯽ از ﻓﻄـﺮت ﺧـﻮد درﯾﺎﻓـﺖ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ» :اﻟﻬﺎﻣﺎت ﻓﻄﺮی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺮگ ﭘﺎﯾﺎن زﻧـﺪﮔﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ اﻟﻬﺎﻣﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻤﺎم اﻗﻮام ّ
ﺣﺘﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐـﻪ ﻗﺒـﻞ از ﺗـﺎرﯾﺦ
ﻣﯽزﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻃﺮز ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ« )ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی،۱۳۹۰ ،
ص .(۳۱ﻓﻄﺮت دارای و ﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ و ﺑﯿﺰاری از ﺑﺪیﻫﺎﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ
ﺧﺼﺎﯾﺺ ﻓﻄﺮت ،ﺗﻤﺎﯾﻞ وﺻﻒﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آن ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﺑﺪی اﺳﺖ .اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در رؤ ﯾﺎی زﻧﺪﮔﯽ

ﻣﺎﻫﯿﺖ ،اﻫﺪاف ،اﺻﻮل و روشﻫﺎی ﻣﻌﺎدﺑﺎوری در ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ…

۱۴۳

ﺟﺎوداﻧﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ و وﺟﻮد روﯾﯿﻦﺗﻨﺎن در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﺼﺪﯾﻖ وﺟﻮد اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ
اﺑﺪی اﺳﺖ.
ّ
ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣـﻮرد ﭘـﺬﯾﺮش
ﻫﺮ ﻓﻄﺮﺗﯽ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ّﻗﻮة ّ
ﻣﻤﯿﺰی اﻧﺴﺎن آن را درک ﮐﻨﺪ ،آن را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘـﺬﯾﺮﻓﺖ و در ﺑﺮاﺑـﺮ آن
ّ
ﺧﺎﺿﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻮﺳﻮی ﻫﻤـﺪاﻧﯽ ،۱۳۷۴ ،ج ،۱ص .(۵۸۶ﭘﯿﻮﺳـﺘﮕﯽ
اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻣﯿﺎن ّ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻌﺎد )ﮐﻪ از اﺻﻮل دﯾﻦ اﺳﺖ( و ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد؛ ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ
ﻣﻌﺎد ﻫﻤﭽﻮن آﻫﻦرﺑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻄﺮت را ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻮی ﺧـﻮﯾﺶ ﻣـﯽﮐﺸـﺎﻧﺪ .ﺑـﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿـﺐ،
ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻣﻌﺎد را ﻣﯽﺗﻮان در ﻓﻄﺮت ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺒـﯽ ﮐـﻪ ّ
ﺣـﺲ ﮔﺮﺳـﻨﮕﯽ،
ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد ﻏﺬا در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ ،وﺟﻮد ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺟﺎودان و ﺑﯿﺰاری از ﻓﻨﺎ ،ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎد اﻣﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت ﻫﻤـﮥ اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳـﺖ .اﻧﺴـﺎن ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﯿـﻞ دروﻧـﯽ
ﺧﻮﯾﺶ دوﺳﺖ دارد ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﺟﻬﺖ ﮐﻤﺎل ﺧﻮﯾﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ و ﺟﻬﺎن ﭘﺲ از ﻣﺮگ ،ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﺼـﺪاق
ﺣﻘﯿﻘﯽ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮥ ﻓﻄﺮی اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﺎلﻃﻠﺒﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﯽ و ﻣﯿﻞ ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ ﻋـﺎری از
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻌﺎد اﺳﺖ؛ ّ
ﻓﻨﺎ ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ّ
ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺎور ﻗﻠﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن دﻧﯿﺎ
 .۳اﻃﻤﯿﻨﺎن و ِ

ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ روح از ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺣﯿﺎت دﻧﯿـﺎﯾﯽ آدﻣـﯽ اﺳـﺖ .دﯾﮕـﺮ ﻓـﺮد
ّ
ﻗﺪرت دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در اﻣﻮر دﻧﯿﺎﯾﯽ را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﺎ ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در ﺟﻬﺎن
آﺧﺮت ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺎ در ﺟﻬﺎن ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﻮﺗـﺎه و
ّ
زودﮔﺬر اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ّ
ﺣﺘﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﺳﻮاﻧﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻋﻤﺮ ﮐﻤﺘﺮی ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ »ﻓﺮدا« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﺎمﻫﺎی ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﮐﺎر
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﻪ  ۸از ﺳﻮره ﺣﺸﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ را ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽداﻧﺪ
و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدا ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،۱۳۹۰ ،ج ،۴ص.(۳۱۶
ّ
ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺴـﺒﺖ
ّ
ّ
ﻣﺘﺼﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪّ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻟﻮازم آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ و ﻋﻤﻠـﯽ ﻣﻨـﺎﻓﯽ ﺑـﺎ اﯾﻤـﺎﻧﺶ اﻧﺠـﺎم
ﺑﻪ آن ﺷﮑﯽ
دﻫﺪ.
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 .۴اداﻣﻪای ﺑﺮ ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ دو روﯾﮑﺮد ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارد :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮارﮔﺎه و ﯾﺎ ﮔﺬرﮔﺎه .ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
َ
دﻧﯿﺎ و ﻣﻮاﻫﺐ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﮔﺬرﮔﺎه« َ)ﻣ َﻤ ّﺮَ ،ﻣ ْﻌ َﺒﺮ( ﯾﺎ »ﻗﺮارﮔﺎه« َ)ﻣﻘ ّـﺮ( دو ﺟﻬـﺖﮔﯿـﺮی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ
اﻧﺴﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﺎﯾﻪ ﻧﺰاع ،ﻓﺴﺎد ،ﺗﺠﺎوز ،ﺑﯿـﺪادﮔﺮی ،ﻃﻐﯿـﺎن و ﻏﻔﻠـﺖ اﺳـﺖ و دﯾﮕـﺮی
وﺳﯿﻠﻪ داد ،آﮔﺎﻫﯽ ،اﯾﺜﺎر ،ﻓﺪاﮐﺎری ،ﺑﺮادری و ﮔﺬﺷﺖ اﺳﺖ )ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،۱۳۹۰ ،ج ،۴ص.(۶۲
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ اﻧﺴﺎن دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺬرﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮض ﮐﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻮﺟﺐ ﺗـﺮوﯾﺞ اﯾﺜـﺎر،
ﻓﺪاﮐﺎری ،ﺷﻬﺎدت و ﺑﺮادری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن از داﯾـﺮة »ﺧـﻮد« ﻓﺮاﺗـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ
رﻓﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﮐُـﻞﱡ َﻧﻔْـﺲٍ ذَآﺋﻘَـﮥُ ا ْﻟﻤـﻮت« ...؛ »آلﻋﻤـﺮان۱۸۵ ،؛ اﻧﺒﯿـﺎء۳۵ ،؛
ﻋﻨﮑﺒﻮت :۵۷ ،ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺮگ را ﻣﯽﭼﺸﺪ« .اﯾﻦ آﯾﻪ ﺣﺎوی ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﻫـﺮ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺮگ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و راه ﮔﺮﯾﺰی از آن ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻣﺮگ را
ً
ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺮگ را از ﺧﻮد دور ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ )ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ(.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در اﯾﻦ آﯾﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻃﻌﻢ ﻣﺮگ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣـﺮگ ،ﻫـﺮ
اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮگ را وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺴﺎن از دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺟﻬـﺎن
آﺧﺮت ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ.
ﺿﺮورت و اﻫﺪاف اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد در ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ
اﻟﻒ ـ ﺿﺮورت اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد

 .۱ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺮس از ﻣﺮگ

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻟﺰوم ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﺑﺎوری را در اﻣﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺴـﺄﻟﻪ
ﮔﺮﯾﺰ و ﺗﺮس از ﻣﺮگ اﺳﺖ .دو دﺳﺘﻪ از ﻣﺮدم از ﻣﺮگ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ :ﯾﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺮگ را ﺑـﻪ ﻧﯿﺴـﺘﯽ
ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﯾﮕﺮی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن زﯾﺎدی ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﮐﺜﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﻣﺮگ ﻫﺮاس
دارﻧﺪ ،از ﮔﻮرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﮔﺮﯾﺰاﻧﻨﺪ و ّ
ﺣﺘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺗﺮس از ﻣﺮگ در آﺛﺎر ادﺑﯽ ﻫﻢ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ،ﺗﻌﺒﯿﺮاﺗـﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻫﯿﻮﻻی ﻣﺮگ«» ،ﭼﻨﮕﺎل ﻣﻮت« و  ...ﻧﺸﺎن از وﺣﺸﺖ ﻣﺮگ دارﻧـﺪ )ﻣﮑـﺎرمﺷـﯿﺮازی،۱۳۹۰ ،
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮگ ﻫﺮاﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ّ
ﺻﺺ ۲۵و ّ .(۲۶
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﺶ ﻣﯽروﻧـﺪ ،وﻟـﯽ
ً
ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖّ .اﻣﺎ واﻗﻌﺎ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺮس از ﻣـﺮگ ﭼﯿﺴـﺖ؟ ﻣﮑـﺎرم ﺷـﯿﺮازی ﻣﻌﺘﻘـﺪ
ّ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از »ﻋﺪم« و »ﻧﯿﺴﺘﯽ« ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ .از ﻓﻘﺮ ﻣﯽﺗﺮﺳـﺪ؛ ﭼـﻮن ﻧﯿﺴـﺘﯽ ﺛـﺮوت
اﺳﺖ؛ از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ؛ ﭼﻮن ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﻮر اﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﻣﺮگ ﻣـﯽﺗﺮﺳـﺪ؛ ﭼـﻮن آن را ﻧﯿﺴـﺘﯽ
ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻫﻤﺎن ،ص.(۲۷

ﻣﺎﻫﯿﺖ ،اﻫﺪاف ،اﺻﻮل و روشﻫﺎی ﻣﻌﺎدﺑﺎوری در ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ…
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 .۲ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎﯾﯽ

اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮش ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮورت ﭘـﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ ﻣﻌﺎدﺑـﺎوری را
در اﻣﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ؛ زﯾﺮا اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻌﺎدت واﻗﻌﯽ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﯾﻦ اﺳﺖ و ﺧﻮد ﺑـﻪ
ّ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﻌﺎدت واﻗﻌﯽ ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ؛ ﻋﺪهای ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮی آﻣـﺎل
ﺧﻮد در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ؛ ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﮔـﺰ ﺳـﻌﺎدت ﻧﻬـﺎﯾﯽ در اﯾـﻦ دﻧﯿـﺎ ﺣﺎﺻـﻞ ﻧﻤـﯽﺷـﻮد
ّ
)ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻋﺬاب ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ در ﺟﻬﺎن آﺧﺮت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ(.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷـﺪه ،ﻧﻬﺎﯾـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده را ﺑـﺮد و ﺿـﺮورت اﺻـﻠﯽ
ﻣﻌﺎدﺑﺎوری در اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ درک ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎه اﺑﺪی ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .درﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﺪه ای از ﺗﻼش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻫﺸﯿﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﺴﺎن از ﮔﺬر ﻋﻤﺮ و آﮔﺎه ﻧﻤﻮدن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻫﺪاف اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد
 .۱ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺷﺪن ﻗﻮه ﻋﻘﻞ و ﻧﻤﻮد آن در ﻫﻤﮥ اﻣﻮر

ّ
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺗﻌﻘﻞ اوﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآنﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣـﺎ
راه را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ،ﺧﻮاه ﺷﺎﮐﺮ ﺑﺎﺷﺪ )و ﭘﺬﯾﺮا ﮔﺮدد( ﯾﺎ ﻧﺎﺳﭙﺎس« )اﻧﺴﺎن .(۳ ،اﯾـﻦ ﻧﺤـﻮۀ ﭘﺎﺳـﺦ
اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ،ﻧﺸﺎن از اﺧﺘﯿﺎری دارد ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ آن ّﻗﻮة ﻋﻘﻞ و اراده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﺧـﻮد
ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺮ ّ
اﻫﻤ ّﯿﺖ ﻋﻘﻞ در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻮه اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻧﺴـﺎن ﺑـﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮﯾﺶ دﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ ﺧـﻮﯾﺶ و اﻃﺮاﻓﯿـﺎن ﮐﻨﺠﮑـﺎو
ﻣﯽﮔﺮدد.
ّ
راﺑﻄﻪای دوﺳﻮﯾﻪ ﻣﯿﺎن اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد و ﺗﻌﻘﻞ وﺟﻮد دارد .از ﯾﮏ ﺳـﻮ ،ﻋﻘـﻞ راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ در
ّ
ّ
ﺟﻬﺖ ﮐﺸﻒ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻌﺎد ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻌﻘﻞ ﯾﮑﯽ
از اﻫﺪاف ﻣﻌﺎدﺑﺎوری در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ،ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ دارا ﺑﻮدن ﺟﻨﺒﮥ ﻧﺒـﺎﺗﯽ و ﺣﯿـﻮاﻧﯽ ،ﺟﺰﺋـﯽ
ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻫﻢ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد )ﻧﺼﺮ و ﻟﯿﻤﻦ ،۱۳۸۹ ،ص.(۴۰۷
ّاوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در ﻣﻌﺎدﺑﺎوری ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻌﺎد از ﺳﻮی ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﯾﮑﯽ از دو رﮐﻦ اﺳﺎﺳـﯽ
ﺑﺮای اﯾﻤﺎن» ،ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی ﺳﺎﻟﻢ ﺑـﺮای ﻓﻬـﻢ درﺳـﺖ ﻣﻌـﺎرف« اﺳـﺖ )ﺟـﻮادی آﻣﻠـﯽ ،۱۳۸۹ ،ج،۲
ص .(۲۷۵ﺷﻨﺎﺧﺖ ّ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻌﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﭘﺲ از ﻗﺒـﻮل ﻣﻌـﺎد
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از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی ،وارد ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر از ﺗـﺄﺛﯿﺮ اﯾـﻦ
ﺑﺎور ﺑﺮ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ دارد .ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ،آن ﻧﻮع ﻋﻘـﻞ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎدت ﺧﺪاوﻧـﺪ
ﺳﺒﺤﺎن و راﻫﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﮔﺮدد )ﻫﻤﺎن ،ص(۲۸۰؛ زﯾﺮا ﻫﻤﺎنﻃـﻮر ﮐـﻪ ﻣـﯽ داﻧـﯿﻢ ،ﻋﻘـﻞ ﻋﻤﻠـﯽ
ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺪاری اﯾﻤﺎن ﻓﺮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﻟﻢ ،ﺟﻬﺖ اﺟـﺮا ﻧﻤـﻮدن ﯾﺎﻓﺘـﻪﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺻﺤﯿﺢ ،رﮐﻨﯽ از اﯾﻤﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد )ﻫﻤﺎن ،ص .(۲۷۵اﻫﺪاف ﻣﻌﺎدﺑﺎوری ﺑـﺮ
ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ را در ﻧﻤﻮدﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ از ﻋﻘﻞ )ﻧﻤﻮدﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ،ﻓﮑﺮی و ﺑﺪﻧﯽ( ﻣﯽﺗﻮان دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮد.
ّ .۲
اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ رواﻧﯽ

اﯾــﻦ ﺟﻬــﺎن ﻣﻤﻠــﻮ از ﺧﻮﺷ ـﯽﻫــﺎ و رﻧﺞﻫﺎﺳــﺖ .ﻫــﺮﮐﺲ در زﻧــﺪﮔﯽ ﺧــﻮﯾﺶ ،ﺷﮑﺴــﺖﻫﺎ و
ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎری را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮدّ .
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾـﻦ ﺣـﻮادث ﺗﺤـﺖ ﮐﻨﺘـﺮل اﻧﺴـﺎن رخ
ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ از ﮐﻨﺘﺮل وی ﺧﺎرج اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻄﺤﯽ و ﻇﺎﻫﺮی را ﮐﻨﺎر ﺑـﺰﻧﯿﻢ ،ﺑـﻪ
ً
ﺧﻮﺑﯽ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ را درﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ» .ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎ اﺣﺴﺎس ﭘﻮﭼﯽ و
ﺑﯽﻫﺪف ﺑﻮدن زﻧﺪﮔﯽ ،اﺣﺴﺎس ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه در ﻣﺸـﮑﻼت ﻃﺎﻗـﺖﻓﺮﺳـﺎ ،ﺗﺼـﻮﯾﺮ وﺣﺸـﺘﻨﺎک از
ﭼﻬﺮۀ ﻣﺮگ و ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ آزاردﻫﻨﺪه و ﮔﺎه ﺗﺮس از آﯾﻨﺪه ﺟﻬﺎن و آﯾﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ .ﺑﺪون ﺷـﮏ،
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺮای دﯾﮕﺮ و زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎوﯾﺪان در آن ﻋـﺎﻟﻢ ،ﺗـﻮأم ﺑـﺎ آراﻣـﺶ و ﻋـﺪاﻟﺖ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ« )ﮐﺸﺎورز ،۱۳۸۶ ،ص.(۱۳۵
ﻣﻄﻬﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﺮس از ﻣﺮگ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ ،زﻧـﺪﮔﯽ و ﻣﻔﻬـﻮم آن ﺑـﺮاﯾﺶ
ّ
ﻣﺘﺤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ» .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﻣﺮگ ﻧﺘﺮﺳﺪ ،ﺳﺮاﺳﺮ زﻧﺪﮔﯿﺶ ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد و اﻧﺴـﺎنﻫﺎی ﺧﯿﻠـﯽ
ﺑﺰرگ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ ،درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﻬﺎﻣﺖ و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺷـﻬﺎﻣﺖ ،ﺑـﺎ ﻟﺒﺨﻨـﺪ و
ّ
ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓـﺮا رﺳـﺪ ،ﺑـﺮای اﻧﺴـﺎن ﺳـﻌﺎدت
ﺧﻮﺷﺮوﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺮگ رﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﺮگ در راه اﻧﺠﺎم
اﺳﺖ« )ﻣﻄﻬﺮی ۱۳۷۳ ،اﻟﻒ ،ص.(۱۴۲
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﭘﺲ از ﻣﺮگ ،رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ اﯾﻦ ﺟﻬـﺎن را ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﻧﻤـﻮده ،ﻧﯿـﺮو و
ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧﺴﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣـﯽدﻫـﺪ و اﺿـﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧـﯽ را از ﺑـﯿﻦ
ﺑﺮده ،آراﻣﺶ را ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد؛ زﯾﺮا او ﻣﯽداﻧـﺪ ﮐـﻪ »ﺧـﺪا ﭘـﺎداش ﻧﯿﮑﻮﮐـﺎران را ﺗﺒـﺎه
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ« )ﺗﻮﺑﻪ .(۱۲۰ ،اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎدﺑﺎور ،ﯾﻘﯿﻦ دارد ﮐﻪ ﺗﮏﺗﮏ اﻋﻤﺎل او ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗـﺮار ﺧﻮاﻫـﺪ
ﮔﺮﻓﺖ» .ﭘﺲ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﯾﮏ ّذره ﻋﻤﻞ ﺧﯿﺮی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ آن را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻫـﺮﮐﺲ ﺑـﻪ ﺳـﻨﮕﯿﻨﯽ
ﯾﮏ ّذره ﻋﻤﻞ ﺷﺮی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ آن را ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ«)زﻟﺰﻟﻪ ۷ ،و  .(۸اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﮕﺮاﻧـﯽ از
ﭘﺎﯾﺎن دﻧﯿﺎ و زوال ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ ،ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ آراﻣﺶ و اﻃﻤﯿﻨﺎن دﻫﻨﺪ.

ﻣﺎﻫﯿﺖ ،اﻫﺪاف ،اﺻﻮل و روشﻫﺎی ﻣﻌﺎدﺑﺎوری در ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ…
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 .۳ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﯿﻨﺶ درﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎﯾﯽ

ﺣﺐ ﺑﻘﺎﺳﺖ و در دل ّ
اﻧﺴﺎن از ﯾﮏﺳﻮ دارای ّ
ﺗﻤﻨﺎی ﺑﻘﺎی اﺑﺪی و زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎوﯾـﺪ دارد و از ﺳـﻮی
ّ
دﯾﮕﺮ در ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﯿـﺎت در آن ﻣﺤـﺪود و ﻣﻮﻗـﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ .ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ اﯾـﻦ دو
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ،اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﭘﻮﭼﯽ ﺳﻮق دﻫﺪ )اﺳﻌﺪی ،۱۳۹۱ ،ص.(۱۹
ﺑﺮای اﻧﮑﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺎد ،ﻣﺮگ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﺑـﺮای ﻫﻤـﮥ ﺗﻼشﻫـﺎی اﻧﺴـﺎن و ﺑﻌـﺪ از آن ،ﺷـﻤﻊ
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ وی ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﻈﺮ آﻧﺎن زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿـﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﺟﻤﻠـﻪای اﺳـﺖ و
ﻣﺮگ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ در آﺧﺮ آن ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ زﯾﺮا آﻧﺎن ﻫﻤﻪﭼﯿـﺰ را ﻣﺤـﺪود ﺑـﻪ اﯾـﻦ دﻧﯿـﺎ
ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ .ﻗﺮآنﮐﺮﯾﻢ ،ﺷﺮحﺣﺎل اﯾﻦ اﻓﺮاد را اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :و ﮔﻔﺘﻨﺪ :زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺰ ﻫﻤﯿﻦ
زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ .دﺳﺘﻪای ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ و دﺳﺘﻪای دﯾﮕـﺮ زﻧـﺪه ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ و ﻣـﺎ را ﺟـﺰ روزﮔـﺎر ﻫـﻼک
ّ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ اﯾﻨﺎن ﻫﯿﭻ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﺟﺰ ﻣﻈﻨﻪ و ﭘﻨﺪار دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ« ) ﺟﺎﺛﯿﻪ.(۲۴ ،
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ و ﺣﯿﺎت ﭘﺲ از ﻣﺮگ اﻋﺘﻘﺎد ﻗﻠﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣـﺮگ را ﭘﺎﯾـﺎن زﻧـﺪﮔﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻧﮕﺎﺷﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ آن را ﭘﻠﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ وی را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﻋﻤـﻖ
وﺟﻮدش ،ﻧﺪاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻨﻮد ﮐﻪ ﻣﺪام ﺑﻪ او اﻧﮕﯿﺰه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ از ﻓﺮﺻﺖ دﻧﯿﺎ ﺑـﺮای اﻧﺠـﺎم ﮐﺎرﻫـﺎی ﻧﯿـﮏ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺨﺘﯽ از ﺧﻮد اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
 .۴اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ

ﯾﮑــﯽ از ﻣﻬﻢﺗــﺮﯾﻦ اﻫــﺪاﻓﯽ ﮐــﻪ اﻧﺘﻈــﺎر ﻣـﯽرود از ﻣﻌﺎدﺑــﺎوری در اﻣــﺮ ﺗﺮﺑﯿــﺖ ﺣﺎﺻــﻞ ﺷــﻮد،
»ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی« اﺳﺖ .در ﺳﺎﯾﮥ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘـﺬﯾﺮی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﮐـﺲ ﺧـﻮد را در ﺑﺮاﺑـﺮ اﻓﮑـﺎر و
اﻋﻤﺎﻟﺶ ﻣﺴﺌﻮل و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺧﻮاﻫﺪ داﻧﺴﺖ» .ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻧﺴﺎن ﺑـﺮ اﻧﺠـﺎم ﯾـﺎ ﺗـﺮک ﮔﻨـﺎه ،دﻟﯿـﻞ اﺧﺘﯿـﺎر

اوﺳﺖ« )ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ۱۳۸۷ ،ب ،ص.(۵۳

ّ
ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻋﺬاﺑﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر در ﺟﻬﻨﻢ دﭼﺎرش ﻣـﯽﺷـﻮد ،ﻣﺴـﺒﺒﯽ ﺟـﺰ
ﺧﻮد آن ﻓﺮد ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻋﺎرﺿﻪ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ،در ﻧﻔـﺲ رﺳـﻮخ ﮐـﺮده ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،آﻧﮕـﺎه ﺻـﻮرت

ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ اﮔﺮ ﻧﻔﺲ ﺳﻌﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،درﻧﺘﯿﺠﮥ ﻫﺮﮔﻨﺎه ،ﻋﺬاﺑﯽ ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﭘﺎک
ً
ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ اﮔﺮ ﻧﻔﺲ ﺷﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،داﺋﻤﺎ در ﻋﺬاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﭼﻮن ﻧﻔـﺲ او ﮔﻨـﺎه دوﺳـﺖ اﺳـﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺎﺑﻮس داﺋﻤﯽ ﺷـﺪه و ﺻـﻮرتﻫﺎی وﺣﺸـﺖآوری از ّ
ﻗـﻮه ﺧﯿﺎﻟﯿـﻪاش
ﺳﺮﻣﯽ زﻧﺪ .آن ﻓﺮد در ﺣﺎل ﻓﺮار از آن ﺻﻮرتﻫﺎﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺧﻮد او آﻧﻬﺎ را درﺳﺖ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ؛ ﺑـﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻫﯿﭻﮐﺲ اﯾﻦ ﺻﻮرتﻫﺎ را در ﻧﻔﺲ آن ﻓﺮد ﻣﺠﺴﻢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﯾـﻦ ﻧﻔـﺲ ﺧـﻮد
ّ
اوﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﻣﯽﺳﺎزد )ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻮﺳﻮی ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،۱۳۷۴ ،ج ،۱ص.(۶۲۳

۱۴۸

ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ /س /۹ش /۱۹ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

اﯾﺠﺎد ﯾﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﻣﻌﺎدﺑﺎوری در اﻣﺮ ﺗﺮﺑﯿـﺖ
ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.
 .۴اﻟﻒ :اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ

ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ از ﻣﻌﺎدﺑﺎوری در اﻣﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ،ﮔﺮاﯾﺶ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم
اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن دو دﻧﯿـﺎ
را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪّ .
ﻣﻄﻬﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدۀ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم)ص( ﮐﻪ »اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻣﺰرﻋﻪ اﻻﺧﺮه« ،دﻧﯿـﺎ
ﮐﺸﺘﮕﺎه آﺧﺮت اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ» :ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺟﻮ ﺑﮑﺎرد و ﮔﻨﺪم ﺑﺮداﺷـﺖ ﮐﻨـﺪ،
ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در دﻧﯿﺎ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺑﺪ ،ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی ﺑﺪ ،ﻋﻤﻞ و ﮐﺮدار ﺑﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در آﺧـﺮت
ﺳﻮد ﺑﮕﯿﺮد« ) ّ
ﻣﻄﻬﺮی ۱۳۷۲ ،اﻟﻒ ،ص.(۳۰
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎد و زﻧﺪﮔﯽ دوﺑﺎره اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی راه را ّ
ﺗﺤﻤـﻞ و از ﻫـﺮ ﻓﺮﺻـﺘﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ» .آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻮﺷـﺶ را در اﻧﺠـﺎم ﻃﺎﻋـﺎت
ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎرﺷـﺎن ﺑـﺎزﻣﯽﮔﺮدﻧـﺪ ،دلﻫﺎﯾﺸـﺎن
ﺗﺮﺳﺎن اﺳﺖ؛ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﺧﯿﺮات ﺷﺘﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از دﯾﮕﺮان ﭘﯿﺸﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ« )ﻣﺆﻣﻨـﻮن ۶۰ ،و
 (۶۱ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻧﮑﻮﻫﺶ دﻧﯿﺎ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ،ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺷﻨﯿﺪ و ﮔﻔـﺖ:
»ای ﻧﮑﻮﻫﺶ ﮐﻨﻨﺪۀ دﻧﯿﺎ! ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﺮور دﻧﯿﺎ ﻣﻐﺮوری و ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻞﻫﺎی آن ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردی! ﺧﻮد ﻓﺮﯾﻔﺘﮥ
دﻧﯿﺎﯾﯽ و آن را ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ آﯾﺎ ﺗﻮ در دﻧﯿﺎ ﺟﺮﻣﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهای؟ ﯾﺎ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺟﺮم ﮐﺮده اﺳﺖ؟
ﮐﯽ دﻧﯿﺎ ﺗﻮ را ﺳـﺮﮔﺮدان ﮐـﺮد؟ و در ﭼـﻪ زﻣـﺎﻧﯽ ﺗـﻮ را ﻓﺮﯾـﺐ داد؟« )ﻧﻬـﺞاﻟﺒﻼﻏـﻪ ،ﺣﮑﻤـﺖ ،۱۳۱
ص .(۴۶۷ﻟﺬا در اﺳﻼم ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﺬﻣﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤـﯽﺷـﻮد ،ﺑﻠﮑـﻪ ﻓﺮﺻـﺘﯽ ﺑـﺮای
ّ
اﻧﺴﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺷﮥ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای آﺧﺮت ﺧﻮﯾﺶ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ.
 .۴ب :دوری از ﮔﻨﺎه و ﮐﻨﺘﺮل ﻏﺮاﯾﺰ

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ از ﻣﻌﺎدﺑﺎوری در اﻣﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣـﯽرود ،ﺳـﺪی اﺳـﺖ ﮐـﻪ در
ﺣﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ و
ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﻨﺎه اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﺎد ﻣﺮگ ،ﺳﺒﺐ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺣﺮص و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﯿﺶ از ِ
ّ
ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن ﻣﯽﺷﻮد.
ً
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺴﺖ ﺗـﺎ از
ارﺗﮑﺎب ﮔﻨﺎه ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺎل ﯾﺘﯿﻤﺎن را ﻧﺨﻮرد زﯾـﺮا ﻣـﯽداﻧـﺪ ﮐـﻪ» :آﻧـﺎن ﮐـﻪ ﻣـﺎل ﯾﺘﯿﻤـﺎن را ﺑـﻪ
ﺳﺘﻤﮕﺮی ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،درﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﻬﺎ در ﺷﮑﻢ ﺧﻮد آﺗﺶ ّ
ﺟﻬﻨﻢ ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺑـﻪ زودی ﺑـﻪ دوزخ در

ﻣﺎﻫﯿﺖ ،اﻫﺪاف ،اﺻﻮل و روشﻫﺎی ﻣﻌﺎدﺑﺎوری در ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ…

۱۴۹

آﺗﺶ ﻓﺮوزان ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد« )ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ،آﯾﻪ  ،(۱۰ﺑﻪ ﺳﺮاغ رﺑﺎﺧﻮاری ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﺪ ﮐـﻪ:
»ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺑﺎ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ) ،در ﻗﯿﺎﻣﺖ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺷﯿﻄﺎن ،دﯾﻮاﻧـﻪ ﺷـﺪه )و ﺗﻌـﺎدل
ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده( ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ ) «...ﺑﻘﺮه ،(۲۷۵ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدﺑﺎور و ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑـﻪ روز ﺣﺴـﺎب
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪَ » :ﻓﻤﻦ ﯾ ﻌ ﻤﻞْ ﻣْ ﺜﻘَﺎلَ ذَرةٍ َﺧﯿﺮًا ﯾﺮَه وﻣﻦ ﯾ ﻌ ﻤﻞْ ﻣْ ﺜﻘَﺎلَ ذَرةٍ َﺷﺮLا ﯾﺮَه«؛
»زﻟﺰﻟﻪ ۷ ،و  :۸ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﯾﮏ ّذره ﻋﻤﻞ ﺧﯿﺮی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ آن را ﻣـﯽﺑﯿﻨـﺪ و ﻫـﺮﮐﺲ ﺑـﻪ
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﯾﮏ ّذره ﻋﻤﻞ ﺷﺮی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ آن را ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ« .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از ارﺗﮑﺎب ﮔﻨﺎه دوری ﻣﯽﺟﻮﯾـﺪ
و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ آﻟﻮده ﺷﻮد ،اﺑﺮاز ﻧﺪاﻣﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ درﮔـﺎه اﻟﻬـﯽ ﻃﻠـﺐ ﺑﺨﺸـﺶ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻧﻤـﻮد
)ﮐﺸﺎورز ،۱۳۸۶ ،ص.(۱۳۸
دوری از ﮔﻨﺎهّ ،
ﻣﺰﯾﺘﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن دارد .در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺒﺐ دوری از ﺧﻄﺎ و درﻧﺘﯿﺠـﻪ
ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪن از ﻋﺬاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ» :ﻫﺮﮔﺰ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﭘﯿـﺪا ﮐﻨـﺪ و ﺑﺪاﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻗﯿﺎﻣـﺖ
ﻇﺮف ﻇﻬﻮر ،ﻋﯿﻦ ﺣﻘﯿ ﻘﺖ دﯾﻦ اﺳﺖ ،در اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻇﻠـﻢ ،اﺣﺘﮑـﺎر و  ...دﺳـﺖ
ﻧﻤﯽزﻧﺪ« )ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ۱۳۸۹ ،اﻟـﻒ ،ص (۲۹و در ﻣﺮﺗﺒـﮥ واﻻﺗـﺮ ﺳـﺒﺐ ارﺗﻘـﺎء اﯾﻤـﺎن ﻣـﯽﺷـﻮد.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻤﺎن درﺟﺎﺗﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آن» ،ﻃﻤﺄﻧﯿﻨـﻪ« ﻧـﺎم دارد و
راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ،ﮔﻨـﺎه ﻧﮑـﺮدن اﺳـﺖ )ﺟـﻮادی آﻣﻠـﯽ ۱۳۸۸ ،ب ،ص .(۱۲۸اﻧﺴـﺎن در زﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﺎ
ّ
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﮔﻮار ﯾﺎ دﻟﻨﺸﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﻤـﺎم ﻣﺘﻌﻠﻘـﺎﺗﺶ،
ﻧﺎﭘﺎﯾـﺪار و ﮔـﺬرا ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ،ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ از ﻏـﺮق ﺷـﺪن ﺧـﻮﯾﺶ در آن دو ﺣﺎﻟـﺖ )ﻧـﺎﮔﻮاریﻫــﺎ و
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎ( ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
اﺻﻮل و روشﻫﺎی ﻣﻌﺎدﺑﺎوری در ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ّ
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻌﺎدﺑﺎوری از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻓﺮاروﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
ّ
اﺳﺖ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮاروﻧﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻃ ّﯽ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽﭘـﺬﯾﺮد :ﺗﻮﺻـﯿﻒ و ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺮط ﻻزم
)ﺑﺎﻗﺮی و ﺳﺠﺎدﯾﻪ و ﺗﻮﺳﻠﯽ ،۱۳۸۹ ،ص .(۱۳۷در ﻣﺮﺣﻠﮥ اول ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ آﻧﭽﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .در ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﻣـﯽﭘـﺮدازﯾﻢ ﮐـﻪ ﭼـﻪ ﺷـﺮطﻫﺎﯾﯽ ﻻزم اﺳـﺖ ﺗـﺎ
ﭘﺪﯾﺪهای ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﻫﻤﺎن ،ص.(۱۳۶
دوم ﺗﺤﻘﯿـﻖ از روش ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑـﻪ ﻣـﻮارد اول و ِ
ّ
اﺳﺘﺨﺮاج اﺻﻮل و روشﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﺻﻮل ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﻫﻤﺎن دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﮐﻠـﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻋﺪی ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻄﻠﻮب در اﻓـﺮاد اراﺋـﻪ ﻣـﯽدﻫﻨـﺪ )ﺑـﺎﻗﺮی ،۱۳۸۹ ،ج،۱
ص .(۶۱در ﭘﮋو ﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﻨﺘﺎج اﺻﻮل ﻣﻌﺎدﺑﺎوری در اﻣـﺮ ﺗﺮﺑﯿـﺖ ،از روش ﻗﯿـﺎس ﻋﻤﻠـﯽ

۱۵۰

ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ /س /۹ش /۱۹ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻗﯿﺎس ﻋﻤﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﮔﺰارهﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و دﯾﮕﺮی ﺗﺠﻮﯾﺰی اﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠـﮥ آن
ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﻋﻤﻠـﯽ دارد و ﺗﺠـﻮﯾﺰی ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ )ﺑـﺎﻗﺮی و ﺳـﺠﺎدﯾﻪ و ﺗﻮﺳـﻠﯽ،۱۳۸۹ ،
ص . (۹۸ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾـﺪ ،ﺟـﺪول ذﯾـﻞ ﮐـﻪ ردﯾـﻒ اول آن ﺣـﺎوی ﮔﺰارهﻫـﺎی
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺗﺠﻮﯾﺰی ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭼﯿﺴﺘﯽ و ﭼﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺎد و ردﯾﻒ ﺳـﻮم،
ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ آن ﮔﺰارهﻫﺎ و اﺻﻮل و روشﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.

ّ
اﺻﻞ  :۱اﯾﻤﺎن ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺗﻌﻘﻞ

ﻣﻌﺎد از اﺻﻮل دﯾﻦ اﺳﺖ و اﺛﺒﺎت آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻘﻠﯿـﺪ اﻧﺠـﺎم ﻧﻤـﯽﮔﯿـﺮد و اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ّ
اﻫﻤ ّﯿـﺖ ﺑـﻪ
ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻌﻘﻞ را در ﮐﺸﻒ ﺿﺮورت و اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎد ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد .اﺻـﺮار ﻗـﺮآنﮐـﺮﯾﻢ
ّ
ّ
ّ
ﺑﺮ ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻌﻘﻞ ﺑﺮای آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞّ ،اوﻟﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺗﻠﻘـﯽ ﮔـﺮدد )ﺟـﻮادی آﻣﻠـﯽ،۱۳۸۹ ،
ج ،۲ص .(۱۷۳اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎدوام ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻫﻢ در زﻣﯿﻨﮥ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ
ﻣﻌﺎد ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ» :و او ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻣﯿﺮاﻧﺪ و آﻣﺪوﺷﺪ
ﺷﺐ و روز از آن اوﺳﺖ؛ آﯾﺎ ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ« )ﻣﺆﻣﻨﻮن .(۸۰ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﯾﻤﺎن ﺑـﻪ ﻣﻌـﺎد و
ّ
ّ
ﺗﻌﻘﻞ ،ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﺄﮐﯿﺪی ﻫﺪﻓﺪار ﺑﺮ ّ
اﻫﻤ ّﯿﺖ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن اﺳﺖ .ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻘﻞ در اﻣﻮر،
در رواﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﯿﺰ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﺸـﻬﻮد و ﭼﺸـﻢﮔﯿـﺮ اﺳـﺖ .ﻫﻤـﺎنﻃـﻮر ﮐـﻪ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ اﺳـﻼم)ص(
ّ
ﻣﻄﯿﻪ و ّ
ﻟﮑﻞ ﺷﯽء ّ
ﻣﻄﯿﻪ اﻟﻤﺮء اﻟﻌﻘﻞ؛ ﻫﺮ ﭘﻮﯾﻨﺪه ای ﻣﺮﮐﺒﯽ دارد و ﻣﺮﮐـﺐ اﻧﺴـﺎن ،ﺧـﺮد
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :
اوﺳــﺖ« )ﺟــﻮادی آﻣﻠــﯽ ،۱۳۸۷ ،ج ،۹ص .(۱۵۲ﺣﻀــﺮت ﻋﻠــﯽ)ع( ﻫــﻢ در ﻧﮑــﻮﻫﺶ ﻋﺒــﺎدت

ﻣﺎﻫﯿﺖ ،اﻫﺪاف ،اﺻﻮل و روشﻫﺎی ﻣﻌﺎدﺑﺎوری در ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ…

۱۵۱

ّ
ﺑﯽﺣﺎﺻﻞ اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻌﻘﻞ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺴﺎ روزهداری ﮐﻪ ﺑﻬﺮهای ﺟﺰ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ از روزهداری
ﺧﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺴﺎ ﺷﺐ زﻧﺪهداری ﮐﻪ از ﺷﺐ زﻧﺪهداری ﭼﯿﺰی ﺟﺰ رﻧﺞ و ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻧﯿـﺎورد!
ﺧﻮﺷﺎ ﺧﻮاب زﯾﺮﮐﺎن و اﻓﻄﺎرﺷﺎن!« )ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﺣﮑﻤﺖ ،۱۴۵ص.(۴۷۱
روش  .۱روش ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی ،ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،اﺟﺘﻤﺎعﭘﮋوﻫﯽ ،ﺑﺎرش ﻣﻐﺰی

ﻋﻘﻞ ﻫﻤﭽﻮن راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ درﮐﺎﻟﺒﺪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
ﻣﻄﻬﺮی ،آﻣﻮزش ﺻﺮف ازﻃﺮﯾﻖ
ﺣﻔﻆ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻣﻮرد ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻗﺮارﻣﯽدﻫﺪ وﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ» :اﻣﺮوز ﻫﻢ اﯾﻦ را ﻧﻘﺺ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ﻫـﺪف
ّ
ّ
آﻣﻮزﮔﺎر ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﺮﻣﻮل در ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﺑﺮﯾﺰد ،آﻧﺠﺎ اﻧﺒـﺎر
ّ
ﺑﮑﻨﺪ وذﻫﻦ او ﺑﺸﻮد ﻣﺜﻞ ﺣﻮﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری آب درآن ﺟﻤﻊﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﺑﺎﺷﺪ
ّ
وآن اﯾﻦاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﻓﮑﺮی ﻣﺘﻌﻠﻢرا ﭘﺮورش واﺳﺘﻘﻼل ﺑﺪﻫﺪ« )ﻣﻄﻬﺮی۱۳۷۳ ،ب ،ص ۱۸و.(۱۹
ّ
ّ
ّ
ﺗﻌﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﺗﻌﻘﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻤـﻞ ﺳـﻨﺠﯿﺪه و ﻋﺎﻗﻼﻧـﻪ ﺷـﻮد .ﺑـﻪ
ّ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ در ﻗﺮآنﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻘﻞ در دو ﺳﻄﺢ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟـﺬا اﯾـﻦ اﻣـﺮ
ّ
ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﯿﺎن ﺗﻌﻘﻞ ،ﻋﻤﻞ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﻼزﻣـﺖ وﺟـﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺳﻮرۀ ﻋﻨﮑﺒﻮت ،آﯾﻪ  ۴۳ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨـﺪ ...» :وﻣﺎ ﯾ ﻌ ﻘ ُﻠﻬﺎ إِﻟﱠﺎ ا ْﻟﻌﺎ ﻟﻤﻮنَ«،
ﯾﺎ در ﺳﻮرۀ ﺑﻘﺮه ،آﯾﻪ  ۲۴۲ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨـﺪَ » :ﮐﺬَ ﻟﮏ ﯾ ﺒﯿﻦُ اﻟ ّﻠﻪَ ﻟ ُﮑﻢ آﯾﺎ ﺗﻪَ ﻟ ﻌ ﱠﻠﮑُـﻢَ ﺗ ﻌ ﻘﻠُـﻮنَ« ﻟـﺬا ﻻزﻣـﮥ
ّ
ﺗﻌﻘﻞ اﺳﺖّ .
ﻣﺮﺑﯿﺎن و واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در راﻫﯽ ﻗﺪم ﺑﺮدارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮزﻧـﺪان ،از
ﭘﺬﯾﺮش و درک دﯾﻦ،
ّ
ﺗﻌﻘﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺘﻮان اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ را داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ در اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺪﯾـﺪار
ﺷﻮد )ﮐﺸﺎورز ،۱۳۸۸ ،ص.(۱۷
ّ
ّ
ﺗﻌﻘﻞ و ﺗﻔﮑﺮ راﻫﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻮم اﺳﺖ و ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺗﻌﻘـﻞ ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﻮد در ﻃﻮﻓـﺎن ﻫـﺎی
ﺷﺒﻬﺎت ،ﺛﺎﺑﺖﻗﺪم ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد در وﺟـﻮد اﻧﺴـﺎن ﻧﻬﺎدﯾﻨـﻪ ﺷـﻮد،
ّ
ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا آﻧﭽﻪ را ﻋﻘﻞ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﺑﺮای دل ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮلﺗـﺮ ﻣـﯽﺷـﻮد.
ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﺮاه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن درﺳﻮرۀ ﻣﺆﻣﻨﻮن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :و اوﺳﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ را زﻧﺪه ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﯽﻣﯿﺮاﻧﺪ
و ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺐ و روز ﺑﻪ اﻣﺮ او اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﺪ؟« )ﻣﺆﻣﻨﻮن.(۸۰ ،
اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی ،ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،اﺟﺘﻤﺎعﭘﮋوﻫﯽ ،ﺑﺎرش ﻣﻐﺰی ﺑـﻪ ﺗﺤﻘـﻖ اﯾـﻦ اﻣـﺮ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ  .۲ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭘﺲ روی ﺧﻮد را ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ آﯾﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐـﻦ.
اﯾﻦ ﺳﺮﺷﺖ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﺮ آن آﻓﺮﯾﺪه؛ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻟﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﯾـﻦ
اﺳﺖ آﯾﯿﻦ اﺳﺘﻮار؛ وﻟﯽ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ« )روم .(۳۰ ،دو ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ از اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣـﯽﺷـﻮد:
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ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ »ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎنﻫﺎ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راه آﻧﻬﺎ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ واﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت واﺣﺪ ،در راه واﺣـﺪ،
ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﺪف واﺣﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ واﺣﺪ ﺑﺮﺳﺪ« )ﺟﻮادی آﻣﻠـﯽ ۱۳۸۷ ،اﻟـﻒ ،ص.(۱۹۷
»اﯾﻦ ﻓﻄﺮت واﺣﺪ را ﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ؛ ﭼـﻮن آن را ﺑـﻪ زﯾﺒـﺎﺗﺮﯾﻦ ﺷـﮑﻞ آﻓﺮﯾـﺪه اﺳـﺖ و ﻧـﻪ
ﻏﯿﺮﺧﺪاوﻧﺪ؛ ﭼﻮن ﻏﯿﺮ او ﻗﺪرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم آﻓﺮﯾﻨﺶ را ﻧﺪارد) «...ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،۱۳۸۱ ،ص.(۹۰
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻧﺴﺎن دارای ﻓﻄﺮﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی ﺟـﺰ
ﺧﯿﺮ ﻧﻤﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ .ﭘﺲ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن دارای ﻣﻨﺸﺄ ﻧﯿﮏ و ﭘﺎﮐﯽ اﺳﺖ .ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑـﻪ ﺣـﺪﯾﺜﯽ
از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم)ص( ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :از ﻣﺴﺘﯽ ﮔﻨﺎه ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻦ« ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﻨﺎه ﻣـﺎﻧﻌﯽ
ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ )ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،۱۳۸۷ ،ج ،۹ص.(۳۵۰
رﺟﻮع ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺧﻮﯾﺶ ،آنﻗﺪر ّ
اﻫﻤ ّﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻓﺮادی را ﮐﻪ او را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨـﺪ ﺑـﻪ
ﺧﻮدﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻋﺬاب ﻣﯽﮐﻨﺪ» :و ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺪا ﻧﯿﺰ آﻧﻬـﺎ را
ﺑﻪ ﺧﻮدﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮد؛ آﻧﻬﺎ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎراﻧﻨﺪ« )ﺣﺸﺮ.(۱۹ ،
روش  .۲ﺧﻮدﺳﺎزی ،ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ،ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻞ دروﻧﯽ و ﺗﺬﮐﺮ

اﻧﺴﺎن ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از ﺣﺮﮐﺖ درﺳﺖ ﻓﻄﺮت ﺧﻮﯾﺶ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻌﺎدﺑﺎوری و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺴﺐ آراﻣـﺶ
روﺣﯽ و دروﻧﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﻓﻄﺮت ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺪارد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ ﻣﺴﯿﺮی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻓﻄﺮی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﺎنﻃـﻮر ﮐـﻪ ﻣـﯽداﻧـﯿﻢ
اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ و دارای ﻗﺪرت ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧـﻮﯾﺶ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .اﮐﻨـﻮن ﺑﺎﯾـﺪ
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖﭘﺬﯾﺮی و ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن آن دو ﺑﺎ ﻓﻄﺮت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﺑﺎوری ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ،ﻧﻔـﺲ اوﺳـﺖ )اﻋﺮاﻓـﯽ ،۱۳۸۸ ،ص.(۲۸۳
ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻓﻄﺮت در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧـﺎ ،ﮔـﺮاﯾﺶ ﺑـﻪ ﻗـﺮب اﻟﻬـﯽ و
ﺣﯿﺎت ﻃﯿﺒﻪ و درﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﻌﺎدﺑﺎوری اﺳﺖ» ،ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ« ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .در ﭘـﯽ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﮔﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻓﻄﺮت ﺧﻮﯾﺶ را در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻌﺎدﺑﺎوری رﻫﻨﻤﻮن ﺳﺎزد ،ﺑﺎﯾـﺪ در ﮔـﺎم اول از
اﺻﻞ ﻓﻄﺮت و ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽﻫـﺎ و ﮔـﺮد و ﻏﺒـﺎر زﻧـﺪﮔﯽ روزﻣـﺮه را از آن
ّ
ﺑﺰداﯾﺪ و ﺧﻮﺷﯽﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار را از ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ .ﻣﻄﻬﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠـﺖ
ّ
دﻟﺰدﮔﯽ ﺳﺮﯾﻊ اﻧﺴﺎن از ﻟﺬتﻫﺎ ،ﮐﻤﺎلﻃﻠﺒﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آراﻣﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺳـﺪ
ﮐﻪ ﺑـﻪ ﮐﻤـﺎل ﺧـﻮﯾﺶ رﺳـﯿﺪه ﺑﺎﺷـﺪ )ﻣﻄﻬـﺮی ۱۳۷۳ ،پ ،ص(۱۶۹؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه ﮔﯿـﺮی از
روشﻫﺎی ﺧﻮدﺳﺎزی ،ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ،ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻞ دروﻧﯽ و ﺗﺬﮐﺮ ﻣـﯽﺗـﻮان
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺪاری ﻓﻄﺮت ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

ﻣﺎﻫﯿﺖ ،اﻫﺪاف ،اﺻﻮل و روشﻫﺎی ﻣﻌﺎدﺑﺎوری در ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ…
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اﺻﻞ  . ۳ﻣﻌﺮﻓﺖﺑﺨﺸﯽ

ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ وﻗﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮگ را ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﭙﻨﺪارﯾﻢ و ﻫﻤـﯿﻦ ﻃـﺮز ﺗﻔﮑـﺮ
ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﺮگ ﺑﺮاﯾﻤﺎن دﺷﻮار و ﻧﺎﮔﻮار ﺷﻮد .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿـﺮ
َ
ﻣﻄﻬﺮی ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ» :ﻣﺮگ ﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﺴﺒﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ
در ﯾﮏ ﻧﺸﺌﻪ و ﻫﺴﺘﯽ در ﻧﺸﺌﻪ دﯾﮕﺮ) «.ﻣﻄﻬﺮی ۱۳۷۲ ،ب ،ص.(۱۷۸
ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎد ﻣﺮگ در ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای دارد» :ﻣﺮدم! ﺷﻤﺎ را
ﺑﻪ ﯾﺎدآوری ﻣﺮگ ،ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﻢ ،از ﻣﺮگ ﮐﻤﺘﺮ ﻏﻔﻠـﺖ ﮐﻨﯿـﺪ ،ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﺮگ را ﻓﺮاﻣـﻮش ﻣـﯽﮐﻨﯿـﺪ
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﺷﻤﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟« )ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﺧﻄﺒﻪ ،۱۸۸ص .(۲۶۳ﺑﯿﻨﺶ درﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺣﯿﺎت دﻧﯿﻮی و اﺧﺮوی ،ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻃﻼﯾﯽ و ﺗﮑﺮارﻧﺸﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ
ﺳﻌﺎدت واﻗﻌﯽ در ﺟﻬﺎن آﺧﺮت اﺳﺖ.
روش  . ۳روشﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺗﻔﻬﻤﯽ

درﺣﻘﯿﻘﺖ در اﯾـﻦ روش ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ ،ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻧﮕﺮشﻫـﺎ و اﻓﮑـﺎر ﺳـﺮوﮐﺎر دارﯾـﻢ .اوﻟﻮﯾـﺖ اﺻـﻠﯽ،
روﺷﻨﮕﺮی در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻌﺎد اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺗﺮس از ﻣﻌﺎد ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﺮد از آن ﮔﺮﯾﺰان
ّ
ﺑﺎﺷﺪ و ّ
ﺣﺘﯽ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﮑﺮ درﺑﺎرۀ آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾـﻦ ﺗـﺮس از ﻣـﺮگ ،ﻧﺎﺷـﯽ از
ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻌﺎد اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻓﺮدی ﻣﻌﺎدﺑﺎور ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐـﺎﻓﯽ
اﺳﺖ او را ﺑﺎ ﻣﻌﺎد آﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ .اﺑﻌﺎد و دﻻﯾﻞ وﻗﻮع آن را ﺑﺎ دﻟﯿﻞ و ﻣﻨﻄﻖ ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﮐﻨـﯿﻢ .در اﯾـﻦ ﺻـﻮرت
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮﺳﯽ از ﻣﻌﺎد وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮد آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم را در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﮐﺴﺐ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد و
ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺘﯿﺠﮥ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ .ﺗﺒﯿﯿﻦ درﺳﺖ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﺣﯿﺎت دﻧﯿﻮی و اﺧـﺮوی
ّ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺗﻔﻬﻤﯽ ،ﺗﻔﮑﺮات ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻏﯿﺮواﻗﻊ در ﻣﻮرد ﻫﺪف زﯾﺴـﺘﻦ ،ﻣـﺮگ و
ﻣﻌﺎد را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮات ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ راه درﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ  -۴اﻟﻒ :اﺳﺘﻤﺮار

وﺟﻮد اراده و اﺧﺘﯿﺎر در اﻧﺴﺎن ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ وی ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑـﻪ آﯾﻨـﺪه )ﻣﻌـﺎد( ،ﻣﺮاﻗـﺐ اﻋﻤـﺎل
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳـﻌﯽ در ذﺧﯿـﺮه ﮐـﺮدن ﺗﻮﺷـﻪای ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮای ﺧـﻮﯾﺶ و ﺑﻬـﺮهﻣﻨـﺪی ﻣﻨﺎﺳـﺐ از
ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی دﻧﯿﻮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻀـﺮت ﻋﻠـﯽ)ع( ﻣـﯽﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ» :ﻫﻤﺎﻧـﺎ دﻧﯿـﺎ ،ﺳـﺮای راﺳـﺘﯽ ﺑـﺮای
راﺳﺖﮔﻮﯾﺎن و ﺧﺎﻧﮥ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺑﺮای دﻧﯿﺎﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺧﺎﻧﮥ ﺑﯽﻧﯿﺎزی ﺑﺮای ﺗﻮﺷﻪﮔﯿـﺮان و ﺧﺎﻧـﮥ ﭘﻨـﺪ ﺑـﺮای
ﭘﻨﺪآﻣﻮزان اﺳﺖ« )ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﺣﮑﻤﺖ  ،۱۳۱ص .(۴۶۷اﻧﺴﺎن ،ﻓﻄﺮﺗﯽ اﻟﻬﯽ دارد )ﺟﻮادی آﻣﻠـﯽ،
 ۱۳۸۷اﻟﻒ ،ص (۱۸۹و اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ اﻣﺮی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻄـﺮت اﻧﺴـﺎن اﺳـﺖ .درﻧﺘﯿﺠـﻪ اوﻟـﯿﻦ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮب ،ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺧﻮد ﻓﺮد ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر اﺳﺖ.

۱۵۴

ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ /س /۹ش /۱۹ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﻟﺬا اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎدﺑﺎور از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺎداش ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﻪ ...» :وﻣـﺎ

ُﺗ َﻘﺪﻣﻮا ﻟﺄَﻧ ُﻔﺴﮑُﻢ ﻣﻦْ َﺧﯿﺮٍ َﺗ ِﺠﺪوه ﻋﻨﺪاﻟ ﱠﻠﻪ) «...ﻣﺰﻣﻞ(۲۰ ،؛ ﺟـﻮادی آﻣﻠـﯽ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻣـﯽﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ّ
ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﺧﯿﺮ ،ﺑﻘﺎی آن ﻋﻤﻞ وﻋﺪه داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ از ﻧﯿﻞ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ آﮔﺎه ﮔـﺮدد
و ﺑﺎ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن اﻗـﺪام ﮐﻨـﺪ )ﺟـﻮادی آﻣﻠـﯽ ،۱۳۸۹ ،ج ،۶ص(۱۷۱؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ،
اﻧﮕﯿﺰهای ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮏ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ.
روش  .۴ﻫﻤﯿﺎری ،اﺳﻮهﺳﺎزی ،ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﺠﺮﺑﻪ

ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از روشﻫﺎی ﻫﻤﯿﺎری ،اﺳﻮه ﺳﺎزی ،ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﺠﺮﺑﻪ؛ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑـﺮای ﻣﺘﺮﺑﯿـﺎن
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ آﻧﺎن از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وارد ﻋﻤﻞ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻟـﺬت اﻧﺠـﺎم اﻋﻤـﺎل ﻧﯿـﮏ را درک
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﺰدﯾﮏ از ﮐﻤﺎل ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﻧﯿﮑﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ درﮔﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﺮﻓﺖ آﻧﺎن در زﻣﯿﻨﻪ آﺛﺎر و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻧﯿﮏ در
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻧﯿﮏ را در آﻧﺎن ارﺗﻘﺎء ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
اﺻﻞ  -۴ب :اﻣﺘﻨﺎع

ّ
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﮔﻨـﺎه ﻣﺒـﺎدرت ﺑﻮرزﻧـﺪ و از
ّ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﻨﻨﺪ ،اﻧﮑﺎر ﻣﻌﺎد اﺳﺖ )ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻮﺳﻮی ﻫﻤـﺪاﻧﯽ ،۱۳۷۴ ،ج،۱۸
ص .(۲۵۷زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﺸﻮ ﯾﻖﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﺪاﯾﺖﻫﺎ در ﻋﺪهای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻤﯽﮔﺬارد و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ،
ﺿﺮورت ﻫﺸﺪار و اﺧﻄﺎر دادن اﺣﺴﺎس ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﮑﺮار و اﺻﺮار دارد ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺑﺮﺧـﻮردی ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﺎ او ﺻـﻮرت ﭘـﺬﯾﺮد ﺗـﺎ از
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ ّ
ﻣﺘﻨﺒﻪ ﮔﺮدد.
روش  -۴ب :ﻋﺒﺮتآﻣﻮزی ،ﺗﺬﮐﺮ و ﻣﻮﻋﻈﻪ

ﻋﺒﺮت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻇﺎﻫﺮی و ﻣﺤﺴﻮس ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮهﮔﯿـﺮی از ﻋﻘـﻞ و
اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﺳﺒﺐ درک ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺑﺎﻃﻨﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺤﺴـﻮس ﻣـﯽﮔـﺮدد و اﻧﺴـﺎن از اﻣـﺮی ﻣﺸـﻬﻮد ﺑـﻪ اﻣـﺮی
ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در راﺳﺘﺎی دوری از ﮔﻨﺎﻫﺎن ،ﻣﺮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻮﺿﻮع ،زﻣﯿﻨـﻪﻫﺎی
ﻋﺒﺮتدﻫﯽ را ﺑﺮای ﻣﺘﺮﺑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑـﻪ وﯾﮋﮔـﯽ ﻧﺴـﯿﺎن و ﻓﺮاﻣﻮﺷـﯽ در اﻧﺴـﺎن
وﺟﻮد دارد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺘﺮﺑﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از ﯾﺎد ﺑﺮده و ﯾﺎ ازآن ﻏﻔﻠﺖ ﮐـﺮده
و ﯾﺎ از آن ﺑﯽﺧﺒﺮ اﺳﺖ و اﻃﻼع از آن ﺑﺮای او ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ آ ﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ و اﺣﺴﺎﺳـﺎت او را در ﻗﺒـﺎل
آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ .در روش ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﯾﺎدآوری ،ﻣﺮﺑﯽ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎﯾﯽ را ﻫﻢ ﺑـﻪ ﻣﺘﺮﺑـﯽ
درﺧﺼﻮص ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ و آﺛﺎر ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﺎﻫﯿﺖ ،اﻫﺪاف ،اﺻﻮل و روشﻫﺎی ﻣﻌﺎدﺑﺎوری در ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ…
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ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ.
ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ.
اﺳﻌﺪی ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ) ،(۱۳۹۱ﻗﺮآن و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻌﺎد ،ﻗﻢ :ﺑﻮﺳﺘﺎن ﮐﺘﺎب.
اﻋﺘﺼﺎﻣﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ) ،(۱۳۸۶ﻗﺮآن و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ ) ،(۳دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺎپ و
ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ اﯾﺮان »ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص«.
اﻋﺮاﻓﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ و ﻫﻤﮑﺎران ) ،(۱۳۸۸آرای داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ وﻣﺒﺎﻧﯽ آن ،ﺗﻬﺮان:
اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ.
ﺑﺎﻗﺮی ،ﺧﺴﺮو ) ،(۱۳۸۹درآﻣﺪی ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠـﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان ،ﺟﻠـﺪاول،
ﺗﻬﺮان :ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ــــــــــ ) ،(۱۳۸۷ﻧﮕﺎﻫﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻣﺪرﺳﻪ.
ﺑﺎﻗﺮی ،ﺧﺴﺮو و ﺳﺠﺎدﯾﻪ ،ﻧﺮﮔﺲ و ﺗﻮﺳﻠﯽ ،ﻃﯿﺒﻪ ) ،(۱۳۸۹روﯾﮑﺮدﻫﺎ و روشﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ در ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﺗﻬﺮان :ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
ﺑﻬﺸﺘﯽ ،اﺣﻤﺪ ) ،(۱۳۸۶ﻓﻠﺴﻔﻪ دﯾﻦ ،ﻗﻢ :ﺑﻮﺳﺘﺎن ﮐﺘﺎب.
ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ) (۱۳۸۹اﻟﻒ ،اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺸﺮ از دﯾﻦ ،ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﺮاء.
ــــــــــ )۹ـ  ،(۱۳۸۸ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ج ،۱۲ ،۱۰ ،۸ ،۶ ،۲ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﺮاء.
ــــــــــ ) ،(۱۳۸۹ب ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ،ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﺮاء.
ــــــــــ ) ،(۱۳۸۹ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻗﺮآن ،ج ،۱۷ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﺮاء.
ــــــــــ ) ،(۱۳۸۷ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﺳﯿﺮه رﺳـﻮل اﮐـﺮم)ص( در ﻗـﺮآن ،ﺟﻠـﺪ  ،۹ﻗـﻢ:
اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﺮاء.
ــــــــــ ) ،(۱۳۹۰ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﻣﻌﺎد در ﻗﺮآن ،ج ،۴ﻗﻢ:اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﺮاء.
ــــــــــ ) (۱۳۸۷اﻟﻒ ،دﯾﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﺮاء.
ــــــــــ ) (۱۳۸۸اﻟﻒ ،ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻋﻘﻞ در ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻬﻀﺖ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﺮاء.
ــــــــــ ) ،(۱۳۸۱ﺻﻮرت و ﺳﯿﺮت اﻧﺴﺎن در ﻗﺮآن ،ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﺮاء.
ــــــــــ ) (۱۳۸۸ب ،ﻧﺴﯿﻢ اﻧﺪﯾﺸﻪ ،دﻓﺘﺮ ّاول ،ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﺮاء.
ــــــــــ ) (۱۳۸۷ب ،ﻧﺴﯿﻢ اﻧﺪﯾﺸﻪ ،دﻓﺘﺮ دوم ،ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﺮاء.
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راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ )۱۹۷۰م( .اﻟﻤﻔﺮدات ﻓﯽ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﻘﺮآن ،ﻗﺎﻫﺮه  :ﻣﮑﺘﺒـﻪ اﻻﻧﺠﻠـﻮ
ﻣﺼﺮﯾﻪ.
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ) ،(۱۳۸۹اﻧﺴﺎن از آﻏﺎز ﺗﺎ اﻧﺠﺎم ،ﻗﻢ :ﺑﻮﺳﺘﺎن ﮐﺘﺎب.
ــــــــــ ) ،(۱۳۷۴ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻟﻤﯿﺰان ،ج ،۱۹ ،۱۸ ،۱۶ ،۱ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﻮﺳـﻮی ﻫﻤـﺪاﻧﯽ،
ﻗﻢ :دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ.
ﻋﻤﯿﺪ ،ﺣﺴﻦ ) ،(۱۳۵۸ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻤﯿﺪ ،ﺗﻬﺮان  :اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
ﮐﺸﺎورز ،ﺳﻮﺳﻦ )» ،(۱۳۸۸ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ آﯾﺎت ﻗـﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ« ،ﻣﺠﻠـﻪ ﭘﯿﻮﻧـﺪ،
ﺷﻤﺎره  ۳۵۷و  ۳۵۸و  .۳۵۹ﺻﻔﺤﻪ .۱۸ -۱۶
ــــــــــ )» ،(۱۳۸۶ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ در اﺳﻼم و آﺛﺎر ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ آﻧﻬﺎ« ،ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳـﻼﻣﯽ) ،ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺎه
ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه( ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،دوره  ،۲ﺷﻤﺎره  ،۴ﺻﻔﺤﻪ ۱۳۱ـ.۱۶۲
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )،(۱۳۹۰
ﺗﻬﺮان :ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ﻣﻄﻬﺮی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ) (۱۳۷۳اﻟﻒ ،اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ،ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺪرا.
ــــــــــ ) (۱۳۷۳ب ،ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ در اﺳﻼم ،ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺪرا.
ــــــــــ ) (۱۳۷۲اﻟﻒ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎو ﯾﺪ ﯾﺎ ﺣﯿﺎت اﺧﺮوی ،ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺪرا.
ــــــــــ ) (۱۳۷۲ب ،ﻋﺪل اﻟﻬﯽ ،ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺪرا.
ــــــــــ ) (۱۳۷۳پ ،ﻣﻌﺎد ،ﻗﻢ:اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺪرا.
ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﻧﺎﺻﺮ ) ،(۱۳۹۰ﻣﻌﺎد و ﺟﻬﺎن ﭘﺲ از ﻣﺮگ ،ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺮور.
ﻣﻌﯿﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ) ،(۱۳۶۴ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﯿﻦ ،ﺟﻠﺪ ﺳﻮم ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
ﻧﺼﺮ ،ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ و ﻟﯿﻤﻦ ،اﻟﯿـﻮر ) ،(۱۳۸۹ﺗـﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴـﻔﻪ اﺳـﻼﻣﯽ ،ﺟﻠـﺪ اول ،ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺟﻤﻌـﯽ از
ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ ،ﭼﺎپ ﺳﻮم ،ﺗﻬﺮان  :ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﮑﻤﺖ.
ﻧﻘﯿﺐزاده ،ﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ) ،(۱۳۸۶ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﺗﻬﺮان  :اﻧﺘﺸﺎرات ﻃﻬﻮری.
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