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سرمايه هاى انسان
 

قسمت اّول: کلّيات 

الف) اهداف 
۱ ــ هدف کلى: آشنايى با ويژگی های انسان و تأثير آن ويژگی ها در سرنوشت او 

۲ ــ اهداف آموزشى: 
ــ شناخت فضيلت ها و اوصاف انسان در قرآن کريم

ــ تبيين سرمايه های رشد و عوامل سقوط در وجود انسان
ــ درک ضرورت خودشناسی و تأثير آن در برنامه ريزی زندگی.

ب) پيش دانسته ها 
دانش آموزان بايد با مفاهيمى چون منزلت، کرامت، خليفه و جانشين، ويژگى هاى يک موجود 
مادى و جسمانى و رؤيا آشنا باشند؛ در غير اين صورت، دبير بايد درضمن درس توضيحات الزم را در 

اين زمينه ارائه دهد.

ج) اصطالحات علمى درس
۱ــ سرشت خدا آشنا؛ منظور از سرشت، خصوصيت ذاتى و درونى افراد است که خداوند در 
ساختار خلقت آنها قرار داده است و جنبٔه اکتسابى ندارد؛ يعنى، اين گونه نيست که افراد بتوانند آن را با 

آموزش به دست آورند بلکه آموزش به رشد آنها کمک مى کند نه اينکه آنها را ايجاد کند.
۲ــ وجدان اخالقى؛ به حالتى در انسان گفته مى شود که او را دعوت به خير مى کند و از بدى 

باز مى دارد و در قرآن کريم از آن تعبير به «نفس لّوامه» شده است. 
براى مثال، وقتى قرآن کريم مى فرمايد «  َهۡل َجزاُء اِالۡحٰساِن ِاالَّ اِۡالۡحٰسان   »، وجدان هر شخصى 
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احساس  وجدان  مطهرى،  شهيد  استاد  تعبير  بنابر  است.»  احسان  احسان،  جزاى  «آرى،  مى گويد: 
مقدسى در درون انسان است که به او فرمان مى دهد؛ به گونه اى که انسان وقتى کار بدى انجام مى دهد، 
را  خود  و  مى کند  رضايت  احساس  مى دهد،  انجام  خوبى  کار  چون  و  مى کند  مالمت  را  خود  درون  از 

تحسين مى کند.
نادرستى  از  را  درستى  و  کند  استدالل  و  تفکر  مى تواند  که  است  انسان  در  قوه اى  عقل؛  ۳ــ 

تشخيص دهد و خوبى را از بدى جدا سازد.

د ــ ارتباط با درس قبل
دربارٔه ارتباط اين درس با درس دوم، در ابتداى درس توضيح داده شده است. همان طور که 
در آنجا گفتيم، انسان  همانند ساير موجودات جهان خلقت و همراه با کاروان هستى رو به سوى خدا 
دارد اّما با اين تفاوت اساسى که بازگشتش به سوى خدا با ويژگى هاى خاصى همراه است که با عنوان 
«معاد» بررسى مى شود. قبل از اينکه بحث معاد را آغاز کرده و دربارٔه آيندٔه ويژٔه انسان بحث کنيم، در 

دو درس زمينه هاى اين آيندٔه ويژه را در انسان جست  و جو مى کنيم. 
در واقع، ما در اين دو درس (سوم و چهارم) به آن دسته از خصوصيات انسانى مى پردازيم که در 
سرنوشت ويژٔه او در معاد مؤثر است. پس مباحث انسان شناسى به اين دليل مطرح مى شوند که بتوانيم 
نوع خاص معاد انسان را بهتر دريابيم و ديگر در بحث معاد به ذکر برخى ويژگى هاى انسان نيازى نباشد. 
اين امر سبب مى شود که اين دو درس انسان شناسى، هم با جهان شناسى و هم با معاد شناسى، ارتباط پيدا 

کند و لذا جنبٔه کاربردِى آن براى دانش آموز روشن تر شود. 

هـ ــ محورهاى اصلى درس 
۱ ــ آيندٔه انسان، آيندٔه ويژه اى  است که ريشه در خصوصيات انسان شناسانٔه وى دارد. 

۲ ــ دو سؤال از سؤال هاى اصلى انسان،اين است که «من کيستم؟» و «جايگاهم در عالم هستى 
کجاست؟» 

۳ ــ قرآن کريم به اين سؤال هاى اصلى انسان به تفصيل پاسخ گفته و حقيقت او را بيان کرده 
است. 

۴ــ انسان داراى کرامت ذاتى است. 
۵   ــ انسان مى تواند با عقل خود زشتى ها و زيبايى ها را درک کند. 
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۶  ــ خداوند، انسان را به هدف رسيدِن به خود و بهشت خود آفريده است.
۷ــ انسان، صاحب اختيار و اراده و مسئول کار خويش است.

۸   ــ انسان داراى سرشت خدا آشنا، گرايش به خير و نيکی و وجدان اخالقى است.
٩ــ نفس اماره و شيطان مانع رسيدن انسان به کمال می شوند.

قسمت دوم: سازمان دهى فعاليت هاى يادد هى ــ يادگيرى

الف) ارزش يابى از درس قبل
براى تحکيم آموخته هاى جلسٔه قبل و به منظور ورود به درس جديد، ابتدا از درس قبل ارزش يابى 
به عمل مى آيد. فعاليت هايى که براى ارزش يابى در نظر گرفته شده، در روش تدريس درس دوم ذکر شده 
است. فعاليت هايى که در پايان جلسٔه قبل ارزش يابى نشده اند يا فعاليت هاى در خانه، بايد ارزش يابى 

شوند. 

ب) آماده سازى و ايجاد انگيزه
با طرح دو سؤال مهم مى توان دانش آموزان را آمادٔه ورود به بحث کرد. اين دو سؤال عبارت اند 

از:
۱ ــ «من کيستم؟» 

۲ ــ «جايگاهم در جهان هستى کجاست؟» 
اين دو سؤال به بحث گذاشته و از دانش آموزان خواسته مى شود تا نظر و برداشت خودشان را 
بگويند، نه آنچه در کتاب ها آمده است يا در اين درس خواهند خواند. آنان ممکن است برداشت هاى 
متناقضى را مطرح کنند. همين نظرات متفاوت، به دبير فرصت مناسبى مى دهد تا وارد بحث شود، نظر 

دانش آموزان را نقد کرده و نظر صحيح را مطرح کند.

ج) اجزای تدريس
اين درس مشتمل بر اجزای زير است:
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اجزای تدريسرديف
١
٢
٣
٤
٥

قرائت و ترجمٔه آيات
تبيين ضرورت شناخت خود

تعيين سرمايه های انسان
تبيين عوامل گناه در انسان

توضيح دربارٔه متن های بيشتر بدانيم

١ــ قرائت و ترجمه
تکميل  آيات  ترجمٔه  سپس  و  می شود  تمرين  کلمات،  صحيح  تلفظ  بر  تأکيد  با  درس  قرائت 

می گردد.
٢ــ تبيين ضرورت شناخت خود

دبير محترم با استفاده از مقدمٔه درس و سيری که انسان در پيش دارد، و نيز با بهره گرفتن از 
احاديث و اشعار، انگيزٔه دانش آموزان برای خودشناسی را تقويت می کند.

توجه کنيم که خودشناسی بر دو قسم است:
اّول، خودشناسی به معنای انسان شناسی. يعنی هرکس ويژگی های انسانی خود را بشناسد و 

بداند که به عنوان نوع انسان دارای چه خصوصياتی است.
اين خصوصيات، مشترک در افراد انسان هاست و اختصاص به فرد خاصی ندارد.

دوم، خودشناسی به معنای اينکه هرکس خصوصيات روحی و روانی و نقطه ضعف ها و قّوت های 
خود را بشناسد تا بتواند برای خود برنامه ريزی کند.

مقصود از خودشناسی در اين درس، معنای اّول است که به معنای انسان شناسی نيز هست. 
اين شناخت، هر قدر عميق تر و جّدی تر باشد، هدف گذاری فرد در زندگی بنيادی تر و درست تر خواهد 

بود.
٣ــ تعيين سرمايه های انسان

تبيين و توضيح هريک از سرمايه های وجودی انسان با دو فعاليت همراه است. يکی مشخص 
کردن آياتی که هريک از ارزش ها از آن ها گرفته شده، ديگری نام گذاری آن ويژگی  و ارزش.

دانش آموزان  از  سپس  و  بدهد  ويژگی   هر  دربارٔه  توضيحی  دبير  ابتدا  که  است  خوب  بنابراين، 
بخواهد که آئه مربوط به اين ويژگی را مشخص کنند. آنگاه به دانش آموزان فرصت دهد که نام مناسبی 
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برای آن ويژگی  انتخاب نمايند. 
تذکر اّول: در هنگام توضيح هر ويژگی ، دبير بايد به گونه ای عمل کند که نام آن را در البه الی 

جمالت خود بر زبان نياورد، تا دانش آموزان، خود به آن نام برسند.
تذکر دوم: در هنگام مشخص کردن آيات، از دانش آموزان بخواهيم که عبارت مربوط به آن 

ويژگی  را بخواند و فقط به کّل آيه اشاره نکند.
تذکر سوم: معموالً دانش آموزان، نام های مشابه و نزديک به هم خواهند گفت. بهتر است دبير 
به آن نامی بيشتر توجه کند که در عين مرتبط بودن با متن، که نتيجٔه تفکر خود دانش آموز بوده و از 

کتاب های کمک  آموزشی گرفته نشده است.
اينک ويژگی ها:

ويژگی اّول، مربوط به جايگاه انسان در نظام خلقت و تفاوت او با ساير موجودات است. اين 
ويژگی از دو عبارت «ولقدکّرمنا بنی آدم» « و فّضلناهم علی کثير مّمن خلقنا تفضيال» از آئه ٧٠ سورٔه 
ِاسراء گرفته شده است. نام هايی مانند «کرامت انسان»، «برتری انسان بر ساير موجودات» به اين ويژگی 

اشاره دارد.
ويژگی دوم، قدرت عقل و تفکر است که سبب می شود انسان بتواند راه درست را از راه غلط 

تشخيص دهد و به حقايق پی ببرد. آيات ١٨ و ١٩ سورٔه زمر دربارٔه اين ويژگی انسان است.
ويژگی سوم، قدرت اختيار و انتخاب است. اين قدرت است که سبب می شود که انسان مسئول 
آئه  در  بگيرد.  دوش  بر  آخرت  در  هم  و  دنيا  در  هم  را  خود  کارهای  عواقب  و  باشد  خودش  اعمال 
سوم سورٔه انسان به اين ويژگی اشاره شده است. خداوند در اين آيه می فرمايد که ما راه رستگاری و 
سعادت را به انسان نشان می دهيم. اين خوِد انسان است که می تواند شاکر باشد و اين راه را بپذيرد و 
به خوشبختی برسد و می تواند ناسپاس باشد و کفران نعمت کند و از راه حق سرپيچی نمايد و به شقاوت 

برسد.
ويژگی چهارم، فطرت خدا آشنا و خداگراست. يعنی خداوند به گونه ای ما را خلق کرده و خلقت 

ما را طوری قرار داده که
اّوالً وقتی با خود تأمل می کنيم و به خود می نگريم، خدا را می يابيم، همچنين جهان را نشانه و 

تجلی بخش قدرت، علم و حکمت او می بينيم.
انسان محبت و دوستی به خداوند را در خود احساس می کند. زيرا او را سرچشمٔه همٔه  ثانياً 
خوبی ها و زيبايی ها، و به عبارت بهتر، عين خوبی و زيبايی می يابد. «ان الله جميل و يحب الجمال». او 
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عين خير است. از اين روست که پرستش خداوند يکی از مهم ترين گرايش های درونی انسان است.
شهيد مطهری از چهار گرايش اساسی در انسان نام می برد:

١ــ گرايش به حقيقت (حقيقت طلبی)
٢ــ گرايش به پرستش و عبادت

٣ــ گرايش به خير اخالقی (فضائل)
٤ــ گرايش به زيبايی

اين چهار گرايش، حقيقتاً به معنای گرايش به خداست. زيرا حقيقت مطلق، معبود مطلق، خير 
مطلق و زيبايی مطلق خداوند است.

آئه ٣٠ سورٔه روم بيان می کند که خداوند دين خود را بر پائه فطرت الهی انسان تنظيم کرده است. 
را  دين  خداوند  انسان.  خلقتی  ويژگی های  با  منطبق  است  برنامه ای  است،  زندگی  برنامٔه  که  دين  يعنی 
فرستاده تا انسان ها با عمل به آن استعدادهای فطری خود را شکوفا کنند و به کمال رسانند. سعادت و 

رستگاری انسان در گرو شکوفايی همين استعدادهاست.
نيکی  و  خير  به  انسان  گرايش  دارد،  قرار  چهارم  ويژگی  داخل  در  به گونه ای  که  پنجم  ويژگی 
است. هر انسانی عدالت، شجاعت، ايثار و … را دوست دارد و از ظلم، زبونی، بخل و مانند آن ها بيزار 

است. يعنی انسان فطرتاً به فضيلت های اخالقی گرايش دارد و از رذائل اخالقی متنفر است.
قرآن کريم به اين ويژگی در آيات ٧ و ٨ سورٔه شمس اشاره کرده است. مطابق با اين آيه خداوند 
فجور و تقوا را به انسان الهام کرده. يعنی هر انسانی در درون خود درمی يابد که زشتی و گناه چيست 
هم  داده و  انسان  به  زشتی  استعداد  هم  خداوند  نيست که  آن  آيه،  اين  از  مقصود  می باشد.  تقوا چه  و 
استعداد خوبی و در نتيجه، هم گرايش به خوبی داشته باشد و هم گرايش به بدی. مقصود آيه آن است 
که انسان زشتی و زيبايی و بدی و خوبی را درک می کند و چون می داند که چه چيزی بد است، گرايش 

به آن ندارد.١
نفس انسان، از آن حيث که گناه و تقوا را درک می کند، «نفس لّوامه» نام دارد. اين نام به خاطر 
آن است که وقتی انسان گناهی مرتکب می شود، خودش، خودش را سرزنش می کند و از ارتکاب گناه 

پشيمان می شود.
ششمين سرمايه برای حرکت انسان به سوی رشد و رستگاری، هدايت الهی و امدادهای اوست 

که به کمک انسان می آيد و از انسان دستگيری می کند و با نيرويی مضاعف او را به پيش می برد.

١ــ دربارٔه اين که اگر انسان گرايش به بدی ندارد، پس چرا به سوی آن می رود، در بخش تمهيدات توضيح خواهيم داد.
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هدايت الهی به صورت ارسال پيامبران و انزال کتب آسمانی و ائمٔه معصومين می باشد آنان مردم 
را انذار می کنند و بشارت می دهند و با روش های مناسب به تبليغ دين می پردازند.

عالوه بر اين هدايت الهی، که برای همٔه انسان هاست، هرکس در مسير حق قرار بگيرد و در راه 
خدا تالش و جهاد نمايد و برای رضايت او استقامت و پايداری کند، از امدادهای غيبی او برخوردار 
می شود، در جاهايی که خود انسان پيش بينی نمی کند به موفقيت های بزرگ می رسد و درهای به ظاهر 

بسته به روی او باز می شود. 
آئه ٦٩ سورٔه عنکبوت اين حقيقت را برای مردم بيان کرده است.

٤ــ تبيين عوامل گناه در انسان
پس از مشخص کردن سرمايه های رشد و کمال در انسان و انجام فعاليت های آن، نوبت به تعيين 
عامل درونی و يک  عامل مشخص شده است: يک  اينجا نيز دو  عوامل سقوط و گناه می شود. در 

عامل بيرونی.
ابتدا دبير به تببين هر کدام می پردازد، سپس از دانش آموزان می خواهد که آئه مربوط به آن عامل 

را مشخص کنند و نام مناسب آن را هم ذکر نمايند.
اولين عامل، نفس اّماره است. نفس اّماره، آن جنبه ای از نفس است که ما را دعوت به لذت های 
مادی می کند و آتش هوس را در انسان تقويت می کند و به سمت لهو و لعب می کشاند و اين تحريک 
وادار  برسد،  مادی  لذت های  آن  به  صحيح  و  مشروع  راه  از  نتوانست  انسان  اگر  که  است  به گونه ای 

می شود که از طريق غيرمشروع و گناه به آن ها برسد.
در واقع، انسان ابتدائاً و مستقيم گناه را نمی خواهد و به سوی گناه که عبارت از دروغ، ظلم، 
تجاوز به اموال و ناموس ديگران و مانند آن هاست، نمی رود. بلکه نفس اّماره و هوس او را دعوت 
به لذت های مادی مانند لذت جنسی، لذت غذا، پول، ثروت و قدرت می کند. انسانی که همٔه توجهش 
درست  و  مشروع  راه  از  می بيند  چون  پرداخت،  لذت ها  اين  در  کاری  افراط  به  و  شد  لذت ها  اين 
نمی تواند پاسخگوی هوس خود باشد، به دروغ، ظلم و تجاوز رو می آورد تا به ارضای هوس خود 

بپردازد.
تذکر ١: اين بحث با بحث اهداف اصلی و فرعی در سال اّول ارتباط دارد. در آنجا بيان شد 
که اهداف دنيايی که همان لذت ها و امور مادی دنيا هستند، درصورتی که به عنوان هدف فرعی انتخاب 
شوند نه تنها بد نيستند بلکه الزم و ضروری هستند و به ما در رسيدن به هدف های اصلی کمک می کنند. 
اّما کسی اهداف مادی دنيا را به عنوان هدف اصلی برمی گزيند، همان کسی است که به دنبال هوس خود 
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رفته و نسبت به اهداف اصلی و پايان ناپذير بی توجه است و آن اهداف را فدای اين اهداف کرده است. 
به همين جهت ظلم می کند تا به مال برسد، به حقوق ديگران تجاوز می کند تا به لذت جنسی برسد و ساير 

گناهان را مرتکب می شود تا به هوس های خود برسد.
انساِن مؤمن و ديندار که تابع برنامه های الهی است، به لذت های مادی آن  اندازه توجه می کند که 
بتواند زندگی سالمی داشته باشد و در اين زندگی سالم به عبادت خداوند و کسب فضائل و صفات نيک 

بپردازد و به سعادت جاويد برسد.
آئه ١٦ سورٔه ق به اين نفس وسوسه گرا اشاره می کند. اصطالح «نفس اّماره» از آيه ٥٣ سوره 

يوسف گرفته شده است. در اين آيه، حضرت يوسف (عليه السالم) می فرمايد:

من خود را تبرئه نمی کنم ُء نَۡفسی  َوما ُابَـِرّ
که نفس آدمی بسيار به بدی فرمان می دهد ِانَّ النَّۡفَس َالَّماَرةٌ ِبالّسوِء 

مگر آنکه پروردگارم رحمت آورد ِاّال ما َرِحَم ربّی 
همانا پروردگارم آمرزگار و مهربان است ِانَّ ربّی َغفوٌر َرحيم 

که  نفسی  می دهد  خبری  انسان  نفس  از  تواضع  و  فروتنی  با  (ع)  يوسف  حضرت  آيه،  اين  در 
فرمان دهنده و دعوت کنندٔه به بدی است. از اين رو آن را «نفس اّماره به بدی» نام داده اند و به صورت 

خالصه، «نفس اّماره» می گويند. 
عامل دوم، که عامل بيرونی است، شيطان است. آيات ١٦٨ و ١٦٩ سورٔه بقره کار شيطان و 

نقش او در گمراهی انسان را توضيح می دهد.
در اين آيات، خداوند از انسان می خواهد از وسوسه های شيطان پيروی نکند. زيرا او دشمن 
انسان است و اين دشمنی را اعالم کرده است. در داستان خلقت حضرت آدم و سجدٔه فرشتگان برای 
انسان،  آمده است که شيطان که در مقام فرشتگان و در جمع آنان قرار گرفته بود، استکبار ورزيده و 
سجده نکرد و از درگاه خداوند رانده شد و سوگند ياد کرد که از هر طرف وارد شود و انسان را گمراه 

کند و گرفتار عذاب نمايد و با خودش به آتش درآورد.
تذکر ٢: ما بايد بتوانيم دشمنی شيطان و کينٔه او نسبت به انسان را برای دانش آموزان به صورت 
جّدی مطرح کنيم تا او قطعاً خطر شيطان را دريابد و نسبت به کارها و وسوسه های او واهمه داشته باشد 
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و در مقابل وسوسه های او ايستادگی نمايد.
فقط  کارش  و  ندارد  انسان  به  نسبت  اختياری  هيچ  شيطان  که  دهيم  نشان  بايد  همچنين 
وسوسه گری است. اين وسوسه، اختيار و مسئوليت انسان را از بين نمی برد. وسوسٔه شيطان گاهی 
در قالب وسوسه های يک دوست بد جلوه می کند. يعنی آن دوست بد واسطٔه شيطان می شود و به سراغ 

ما می آيد.
تا  می کند  تحريک  را  ما  که  نفسی  همين  است.  اّماره  نفس  همين  شيطان،  وسوسٔه  درونی  راه 
برای رسيدن به لذت های مادی به راه مشروع و درست قناعت نورزيم و از راه گناه و نامشروع وارد 
خود  درون  به  شيطان  ورود  مانع  می توانيم  کنيم،  کنترل  را  اّماره  نفس  بتوانيم  ما  اگر  بنابراين  شويم. 

شويم.
تذکر ٣: يکی از جريان های منحرف فرهنگی و اعتقادی که در دنيای شيوع پيدا کرده، جريان 
شيطان پرستی است. عامل اصلی زمينٔه رشد چنين انديشه ای، خوِد ماهيت تمدن جديد است که به علت 
قرابت آن در بسياری از محورها با انديشه های شيطانی و غيرالهی، فرصت رشد اين جريان را فراهم 
کرده است. اگر ما در داستان هبوط حضرت آدم (ع) به زمين دنيا دقت کنيم، و آن را با شرايط عصر 

جديد تطبيق دهيم، می توانيم اين قرابت را بيابيم که در اينجا مجال گفتن آن نيست.
همين قدر اشاره می کنيم که قرآن کريم توضيح می دهد که هدف پشت پردٔه شيطان از ترغيب آدم و 
حوا برای خوردن ميؤه ممنوعه، پديدار شدن شرمگاه و بدی های جنسيتی آن ها و در يک کالم، برهنگی 
بود تا بدين وسيله زمينٔه فساد آن ها را فراهم کند. اّما آدم و حوا که دارای عفاف فطری بودند، همين که 

برهنگی خود را دريافتند، با برگ و شاخ درختان جنگل خود را پوشاندند و از فساد رهايی يافتند.
خداوند، پس از نقل اين داستان، با جمالتی مؤثر و تنذيری به بنی آدم هشدار می دهد که شيطان 
شما را نفريبد و به برهنگی نکشاند و در فساد غوطه ور نکند١. اگر بخواهيم يکی از ويژگی های فرهنگی 
عصر جديد را بيان کنيم که آن را از تمام دوران های گذشته متمايز کند، ويژگی «برهنگی» است. و اين 

از قرابت های فرهنگی عصر جديد با فرهنگ شيطانی است.
دشمن  که  می رسد  جايی  به  فساد  و  انحراف  در  کارشان  انسان ها  از  برخی  که  می شود  چگونه 
حقيقی خود را می پرستد و شيطان پرستی شکل می گيرد، نيازمند تحليل و بررسی است و اين تحليل 

فقط با استناد به قرآن کريم و روايات معصومين بزرگوار امکان پذير است.
بايد  کنند،  اشاره  در کالس  شيطان پرستی  جريان های  به  بخواهند  اينکه  بدون  محترم،  دبيران 

١ــ آيه ١١ تا ٢٨ سورٔه اعراف
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دشمنی شيطان با بنی آدم را با زبان مناسب و تحليل درست برجسته کنند تا دانش آموزان کينٔه درونی 
خود را نسبت به شيطان و شيطان صفتی حفظ نمايند. 

٥ ــ تبيين قسمت های «بيشتر بدانيم»
نسبت  دانش آموزان  بيشتر  توجه  برای  که  است  آمده  آبی  زمينٔه  با  متن  سه  درس،  اين  آخر  در 

به مّحبت دوستی خدا با انسان و دشمنی شيطان با اوست.
در متن اّول، جنگ درونی انسان ميان نفس لوامه و نفس اماره يا به تعبير شهيد مطهری، ميان 
خود عالی و خوددانی، ميان بُعدالهی و شيطان را برجسته می کند و به دانش آموزان هشدار می دهد که 
متوجه اين جنگ باشند. زيرا انسان هر لحظه  در حال انتخاب است و همواره در معرض امتحان. از 
ابتدای صبح تا آخر شب، در هر کاری که پيش می آيد می تواند دوگونه عمل کند: يا آن گونه که خدا 
فرمان داده يا آن طور که شيطان دعوت می کند: راست بگويد يا دروغ، زبان خود را حفظ کند يا غيبت 

بگويد، به نامحرم نگاه نکند يا نگاه کند و …
يکی از برنامه های اصلی که در سال اّول آموزش داده شده، «مراقبت» است. آدمی بايد همواره 

مراقب و ناظر کار خود باشد تا در جنگ با شيطان مغلوب نشود.
متن دوم دربارٔه جايگاه ارزشمند انسان در پيشگاه خداست.

به جای  اينان  شده اند.  او  مطيع  و  خورده اند  را  دشمن  فريب  که  انسان هايی  سرزنش  سوم  متن 
خداوند که  دوستی با  برگزيده اند و به جای  دوستی با او را  دشمن حقيقی است،  شيطان که  دشمنی با 

دوست واقعی اوست، دشمنی با او را پيش گرفته اند.

د) انديشه و تحقيق
در بخش انديشه و تحقيق سه پرسش مطرح شده است.

در پاسخ به پرسش اّول، دانش آموزان ارزش های وجودی انسان را که در درس آموخته اند، 
استخراج و يادداشت می کنند؛ مانند کرامت ويژٔه انسان، قؤه عقل و فطرت خدا آشنا و خداگرا

شده  مشخص  آيه،  دو  اين  در  است.  شده  سؤال  «قمر»  سورٔه  آخر  آئه  دو  از  دوم،  پرسش  در 
است که اگر انسان اهل تقوا باشد، در ميان باغ ها و نهرهايی که نزد خدای بزرگ و مقتدر است، زندگی 

خواهد کرد.
کردن،  وسوسه  جز  شيطان،  که  می شود  جلب  نکته  اين  به  دانش آموزان  توجه  سوم،  سؤال  در 

نمی تواند کاری انجام دهد و انسان مسئول اعمال خودش می باشد.
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در سؤال چهارم، دانش آموزان سرمايه های رشد را با عوامل سقوط مقايسه می کنند و درمی يابند 
که انسان توانايی غلبه بر عوامل سقوط را دارد. همچنين مقايسه می کند که کدام عامل در مقابل کدام 
سرمائه رشد قرار گرفته است. مثالً نفس اماره در مقابل نفس لّوامه است و وسوسه های شيطان در مقابل 

تعليمات انبياء و اوليای خدا و امدادهای الهی است.

هـ) پيشنهاد
در اين قسمت، دو پيشنهاد ارائه شده است:

پيشنهاد اّول؛ برای دانش آموزانی است که استعداد هنری دارند و می توانند خطاطی يا طراحی 
کنند. خوب است اينگونه دانش آموزان را به انجام اين فعاليت تشويق کنيم و رقابت سازنده ميان آنان 

ايجاد کنيم تا استعداد خود را در اين مسير به کار بگيرند.
نيز  مورد  اين  در  است  خوب  است.  برنامه ريزی  به  دانش آموزان  تشويق  برای  دوم؛  پيشنهاد 
بهتر  هرکس  و  کنند  تکميل  منزل  در  را  جدول  که  بخواهيم  دانش آموزان  از  و  بگذاريم  وقت  مقداری 

تکميل کرده تشويق شود.

و) ارزشيابی از ميزان يادگيری
در اين درس، موارد زير بايد مورد ارزشيابی قرار گيرد:

ــ قرائت و ترجمٔه آيات
ــ تبيين سرمايه های رشد

ــ نام گذاری ها
ــ نشان دادن آيات

ــ تبيين عوامل سقوط
ــ پاسخ به سؤال های انديشه و تحقيق

ــ انجام پيشنهادها
ــ توضيح قسمت های برای مطالعه
ــ داشتن دفتر کار خوب و منظم

ــ همکاری و مشارکت در تدريس



٩١

قسمت سوم : تمهيدات

الف) دانستنى هاى ضرورى واطالعات مورد نياز براى معلم
با توجه به اينکه در اين درس، مفاهيم اساسى انسان شناسى آمده است و ممکن است دانش آموزان 
دربارٔه آن سؤال کنند، دبير محترم بايد دربارٔه آنها اطالعات کافى داشته باشد. اين مفاهيم، بيشتر در آيات 
شريفٔه قرآن کريم آمده اند و با مراجعه به تفاسير معتبر، مى توان اطالعات الزم را دربارٔه آنها کسب کرد. 

مفاهيم ياد شده عبارت اند از:
۱ــ مقام خليفة اللّهى

۲ــ فساد و خون ريزى که مالئکه به انسان نسبت مى دهند.
۳ــ تعليم اسماء به انسان و متعلَّق اسماء (مسماى اسماء)

۴ــ کرامت انسان بر کثيرى از موجودات
۵ ــ درک خير و شر و زشتى و زيبايى

۶    ــ روح الهى و مقصود از نسبت روح به خدا
۷ــ حقيقت روح و نسبت آن با نفس و مراتب نفس

۸   ــ نسبت روح با مباحث ژنتيک در ثبت اطالعات ذهنى
۹ــ نظر مکاتب مختلف دربارٔه انسان

۱۰ــ حقيقت «خود» و نسبت آن با «روح»
۱۱ــ ويژگى هاى تجرد و غيرمادى بودن

۱۲ــ رؤيا و خواب و چگونگى آن از جنبٔه روان شناسى.
مراجعه  است،  آمده  منابع  بخش  در  که  تفاسيرى  و  کتاب ها  به  باره،  اين  در  اطالع  کسب  براى 

کنيد.

ب)  برخى اشتباهات احتمالى دانش آموزان
در  که  همان طور  بى پايان؛  علم  به  رسيدن  و  علم  کسب  در  انسان  بى پايان  استعداد  ميان  اشتباه 
مى رسد.  بى پايان  علم  به  اين که  نه  دارد،  بى پايان  علم، استعدادى  کسب  براى  انسان  است،  آمده  درس 
خداگراست، گرايشش به خوبى ها، ازجمله گرايش او  علم بى پايان از آِن خداست و چون انسان فطرتاً 
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به علم، بى پايان است.

ج) اطالعات مورد نياز
۱ــ ضرورت خودشناسى: متن کامل کالم حضرت على(ع) که در مقدمه آمده است، چنين 

است:
َرِحَم اللُّٰه اۡمَرًء َاَعدَّ ِلَنۡفِسِه َواۡسَتَعدَّ ِلَرۡمِسِه َو َعِلَم ِمۡن َايۡن َو فى َايۡن َو ِالٰى َاين

۲ــ دربارۀ ارزش انسان
حضرت على(ع) مى فرمايد:

ـََّك ِجـۡرٌم َصغـيـٌر          َو فيَك انۡطََوى الٰۡعالَُم اۡال َکۡبَُر  َاتَـۡزَعـُم َان
گمان مى کنى که جسم کوچکى هستى،     درحالى که جهانى بزرگ در تو پيچيده است.

۳ــ دربارۀ ضرورت خودشناسى: حضرت على (ع) مى فرمايد:
«در شگفتم از کسى که چيزى را گم مى کند و در جست وجويش برمى آيد اّما خود را گم کرده و 

در پى يافتن آن نيست» (غررالحکم و دررالکلم، ج۴، ص ۳۴۰).
۴ــ دربارۀ حقيقت من:

دگر کردى سؤال از من که «من» چيست؟          مرا از من خبرکن تا که «من» کيست؟
گلشن راز، شبسترى

۵ ــ دربارۀ علم و ارزش علم در انسان: 

آزمون در  «خبر»  جز  نباشد  هرکه را افزون «خبر»، جانش فزونجان 
بيشتر حيوان  جان  از  ما  از چه؟ زان رو که فزون دارد خبرجان 
دل خداوندان  جان  َملَک  بهلوز  را  تجبّر  تو  فزون  ا باشد 
مسجودشان بود  آدم  سبب،  بودشانزان  از  است  افزون تر  او  جان 
ترى دون  سجود  را  بهتر  خورىورنه  در  نبود  هيچ  امرکردن 

٭  ٭  ٭
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چيزهاجان چون افزون شد، گذشت از  انتها جمله  جان  مطيعش  شد 
ضررجان چه باشد؟ با خبر از خير و شر از  گريان  و  احسان  از  شاد 
استچونِ سر و ماهّيت جان مخبر است جان تر»  «با  «آگاه تر»  او  هرکه 
هرکه آگه تر بُـَود، جانش قوى استاقتضاى جان چو اى دل آگهى است
بُـَود هـى  گـا آ ثـيـر  تـأ را  بودروح  اللهى  پيش،  اين  را  هرکه 
هرکه بى جان است، از دانش تهى استچون جهاِن جان سراسر آگهى است

مثنوى معنوى

۶ ــ دربارۀ ارزش انسان:
کـه اى بلندنـظر شاه بـاز سدره نشين          نشيمن تو نه اين کنج محنت آباد است
تو را ز کنگرٔه عرش مى زنند صفير          ندانمـت که در ايـن دامگه چه افتاده ست

حافظ  
٭ ٭  ٭

اى مرغ چمن از اين قفس بيرون شو         فـردوس تـو را مى طلبد مـفـتـون شو
طـاووسـى و از ديــار يــار آمــده اى         ياد آور روى دوست شو، مجنون شو

ديوان امام خمينى(ره)  

د) اصالح برخى اشتباهات احتمالى دانش آموزان
ــ نقش شيطان در گمراهى انسان، مى تواند زمينٔه اين اشتباه را که شيطان، انسان ها را مجبور 
به انجام دادن کار بد مى کند و اگر شيطان نبود، انسان به گناه کشيده نمى شد؛ لذا اين توضيح ضرورى 
است که شيطان به هيچ وجه نقش فاعليت را در وجود ما ندارد. او ِصرفاً تشويق کننده و وسوسه گر به 

گناه است نه اجبار  کننده.
عالوه بر اين، نظام خلقت انسان به گونه اى است که اقتضائات گرايش به خوبى در وجود او بسيار 
فراوان تر و بيشتر است؛ در مقابل نفس اّماره و شيطان که دعوت کنندٔه به شّرند، عقل، وجدان اخالقى، 
فطرت خداگرايى و کمال گرايى، آمدن انبيا و حتى الهام ها و امدادهاى غيبى، دعوت کننده هاى درونى و 
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بيرونى انسان به خير و خوبى هستند.
اطالعات زير نيز در بخش هاى مختلف اين درس قابل استفاده اند.

ــ مبارزه با نفس اّماره؛ رسول خدا (ص) فرموده است:
ان اعدٰی عدوک نفسک التى بين جنبيک

گبر نفِس  او  تِن  اندر  ُمرد  که  ابرهر  و  خورشيد  برد  فرمان  را  مرد 
خواجه اى کشته است او را بنده کننفس خود را ُکش، جهانى زنده کن
کمين در  درونت  در  هردم  کيننفس،  و  مکر  در  بتر  مردم،  همه  از 
مانع عقل است و خصم جان و کيشدشمنى دارى چنين در ِسّر خويش
دار خوار  را  خدا  راه  داردشمن  بردار  منه،  منبر  را  دزد 

                                                     (مولوى)   
توصيف  چنين  را  نفس اّماره  عمل  زيبا،  تمثيلى  ضمن  بوستان،  هفتم  باب  ابتداى  در  سعدى 

مى کند:
اى نه  خا هم  نفس  دشمن  با  اى؟تو  نه  بيگا ر  پيکا بند  در  چه 
حرام از  نفس  پيچاِن  باز  سامعنان  و  گذشتند  رُستم  ز  مردى  به 
خردوجود تو شهرى است پر نيک و بد دانا،  دستور  و  سلطان  تو 
ُحّر مان  نا نيک  ورع،  و  ُبررضا  کيسه  و  رهزن  هوس،  و  هوا 
بدان با  کند  عنايت  سلطان  ن؟چو  ا د بخر يـش  سا آ ند  ما کجا 
چوخون در رگان اند و جان در جسدتو را شهوت و حرص و کين و حسد
ستيز َند  نما ا  ر هوس  و  ا  تيزهو عقل  پنجٔه  سر  بينند  چو 
نکرد سياست  دشمن  که  نکردرئيسى  رياست  دشمن  دست  از  هم 

هـ) منابع براى معلم و دانش آموز
۱ــ انسان در قرآن؛  استاد شهيد مطهرى، انتشارات صدرا  (براى معلم و دانش آموز)

۲ــ المراقبات؛ ميرزا جواد آقا ملکى     (براى معلم) 



٩٥

۳ــ فطرت؛  استاد شهيد مطهرى، انتشارات صدرا   (براى معلم) 
۴ــ انسان کامل؛ استاد شهيد استاد شهيد مطهرى، انتشارات صدرا     (براى معلم) 

۵ ــ مقالٔه اصالت روح در مقاالت فلسفى؛  استاد شهيد مطهرى، ج ۱، انتشارات صدرا     (براى 
معلم) 

و  معلم  جوان     (براى  انديشٔه  کانون  کالنترى،  ابراهيم  آفرينش؛  آيات  و  زيستى  تکامل  ۶ ــ 
دانش آموز) 

۷ــ فلسفٔه خلقت انسان؛ عبدالله نصرى، کانون انديشٔه جوان (براى معلم و دانش آموز)
۸ ــ کماالت وجودى انسان؛ سيدمحمد شجاعى، کانون انديشٔه جوان      (براى معلم و دانش آموز)

۹ــ  خواب و نشان هاى آن؛ سيدمحمد شجاعى، کانون انديشٔه جوان (براى معلم و دانش آموز)
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خود حقيقی
 

قسمت اّول: کلّيات 

الف) اهداف 
۱ ــ هدف کلى: شناخت بُعد غيرمادی وجود انسان به عنوان خود حقيقی 

۲ ــ اهداف آموزشى: 
ــ آشنايی با دو بعدی بودن وجود انسان

ــ درک اين حقيقت که بُعد غيرمادی وجود انسان اصالت دارد و از بُعد مادی برتر است.
ــ تبيين داليل وجود بُعد غيرمادی وجود انسان.

ب) پيش دانسته ها 
ويژگی هايی که در درس قبل دربارٔه انسان آمد، پيش دانسته های اين درس می باشد.

ج) اصطالحات علمى درس
در اين درس، اصطالحات زير به کار رفته است:

۱ ــ «روح»  ؛ مقصود از «روح»، بُعدى از وجود انسان است که او را از موجودات ديگر جدا 
مى کند. درواقع، روح بعد غير مادى وجود انسان است که حقيقت انسان به آن بستگى دارد؛ زيرا اين 
بُعد نسبت به «بدن» جنبٔه باطنى دارد و حاکم بر بدن است. اصطالح «روح» در قرآن براى چند منظور 
استفاده شده است که الزم است به کتب تفسير مراجعه شود (مثال: استفاده از اين اصطالح براى انسان 

در آئه «ونفخت فيه من روحى»).
«روح» گاهى در کتب فلسفى و اخالقى به معناى نفس و مترادف با نفس مى آيد که در آن صورت، 
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شامل مرتبٔه نفس آدمى، يعنى نفس نباتى، نفس حيوانى و نفس انسانى (يا روح نباتى، روح حيوانى و روح 
انسانى) مى شود اّما روح در تعبير قرآنى، همان مرتبٔه عالى نفس است که به نفس انسانى يا روح انسانى 
مشهور است. وجوه مميزهٔ انسان از ساير موجودات، مانند فطرت، تعقل، اختيار، وجدان، بى نهايت طلبى 

و خير خواهى از روح او ناشى مى شود. 
۲ ــ ثابت بودن «خود»؛ کلمٔه شخصيت، در اينجا بدان معنا که در روان شناسى يا جامعه شناسى 
به کار مى رود، نيامده است بلکه به معناى «خود» و «شخص» است. در روان شناسى يا جامعه شناسى، 
شخصيت عبارت است از مجموعٔه فضايل، منش ها و اوصاف اخالقى و رفتارهاى فردى و اجتماعى 
که متناسب با رشد و تکامل انسان تغيير مى کند اّما در اينجا منظور، آن حقيقتى است که همٔه اين اوصاف 

را مى پذيرد و همٔه آنها، متعلق به اوست. 
۳ ــ خواب و رؤيا؛ آدمى همين که به خواب مى رود و ارتباط روح او با جسم کمتر مى شود، 
خواب ديدن را هم آغاز مى کند. اين خواب ديدن از ابتداى خواب تا پايان خواب، براى انسان وجود 
دارد اّما انسان فقط برخى از صحنه هاى خواب ديدن خود را که بسيار مهم بوده و او را تحت تأثير قرار   
داده است، به خاطر مى آورد. براى علت خواب ديدن، علماى روان شناس داليل مختلفى ذکر کرده اند 

که بيشتر بر مبناى تجربيات و حدس و گمان ها استوار است. 
۴ــ نفس اّماره؛ اين تعبير که از قرآن کريم گرفته شده است، حالتى در نفس است که انسان را 
به سوى تمايالت حيوانى و غريزى مى کشاند؛ به گونه اى که مرزهاى دينى و اخالقى را زيرپا مى گذارد و 

از کماالت معنوى و متعالى غافل مى شود. 

د) ارتباط با درس قبل
در درس گذشته، از جايگاه انسان در جهان خلقت و توجه ويژٔه خداوند به نوع انسان سخن 
گفتيم و برخى از مزيت هاى او را نسبت به ديگر موجودات برشمرديم. در اين درس مى خواهيم  عوامل و 
زمينه هاى گرايش او را به سوى بدى بررسى کنيم. همان طور که در ابتداى درس چهارم کتاب دانش آموز 
آمده است، بحث ما در اين دو درس، مقدمه اى براى ورود به بحث معاد است تا بدانيم که چرا بازگشت 
انسان به سوى خدا، بازگشتى ويژه است و سرنوشت انسان به دوگونه، فالح و رستگارى يا شقاوت و 

بدبختى، رقم مى خورد.
آشنايى با عوامل و زمينه هاى رستگارى و گمراهى، انگيزٔه توجه به آنها را فراهم مى کند تا ما بتوانيم 
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عوامل و زمينه هاى رستگارى را تقويت و عوامل و زمينه هاى سقوط را در خود سرکوب کنيم.

هـ) محورهاى اصلى درس
۱ــ قرآن کريم برترين و کامل ترين کتاب انسان شناسى است و ما براى شناخت حقيقت وجود 

خود بايد از اين کتاب الهى بهره ببريم.
٢ــ وجود ويژگى هاى خاص انسانى به علت حقيقت روح در انسان است. 

٣ــ روح امرى غيرمادى است که با داليلى چون ثابت بودن «من» قابل اثبات است. 

قسمت دوم: سازمان دهى فعاليت ياددهى ــ يادگيرى

الف) ارزشيابی از درس قبل
در ابتدای تدريس، براساس موارد تعيين شده، ارزشيابی از درس قبل صورت می گيرد.

ب) آماده سازی و ايجاد انگيزه
برای ورود به بحث دربارٔه حقيقت روح و بُعد غيرمادی وجود انسان می توان ابتدا برداشت های 
دانش آموزان دربارٔه روح را جويا شد تا آنان چيزهايی را که دربارٔه روح انسان شنيده اند يا فيلم هايی را 

که ديده اند بازگو نمايند.
همچنين می توان با يک سؤال درس را آغاز کرد و آن سؤال اين است که: ويژگی های خاصی 
که در درس قبل برای انسان شمرده شد، آيا مربوط به همين بدن و جسم است؟ چرا اين ويژگی ها در 

اجسام و حيوانات نيست؟

ج) اجزای تدريس
تدريس اين درس، دارای اجزای زير است: 
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اجزای تدريسرديف

قرائت و ترجمٔه آيات١
انجام فعاليت پيام آيات٢
تبيين دليل اّول بر ُبعد روحانی٣
انجام فعاليت استدالل٤
تبيين دليل دوم٥
انجام فعاليت ذکر نمونه ها٦
انجام فعاليت استدالل٧
انجام فعاليت گام دوم٨

١ــ قرائت وترجمه
در ابتدای تدريس، آيات درس قرائت می شود و ترجمٔه آن ها تکميل می گردد.

٢ــ انجام فعاليت پيام آيات
پس از قرائت و ترجمه، دانش آموزان به تدبر در آيات می پردازند و پيام آيات را تکميل می کنند و 

آئه مربوط به آن را مشخص می نمايند.
از آيات ٧١ و ٧٢ سورٔه ص و آئه ١٤ سورٔه مؤمنون درمی يابيم که انسان دارای دو بُعد روحی 

و جسمی است.
از همين آيات به دست می آوريم که ابتدا بُعد جسمانی تشکيل می شود و سپس روح در آن دميده 
می گردد. برای اينکه در اين آيات، ابتدا خلقت جسم و مراحل پيدايش آن را بيان می کند و سپس با 

استفاده از کلمات «ثم» و «فـ» آفرينش روح و يا دميدن آن در بدن را اعالم می کند.
از آئه ٧٢ سورٔه ص درمی يابيم که دستور خداوند به سجدٔه فرشتگان برای آدم به خاطر همان بُعد 

روحانی اوست. زيرا پس از دميدن روح، امر می کند که پس حاال سجده کنيد.
از آئه ١٤ مؤمنون استفاده می کنيم که روح انسان خلقتی متفاوت با بُعد جسمانی او دارد. زيرا 

پس از اين که مراحل تکميل جسم را بيان می کند، می فرمايد:
سپس او را به آفرينشی ديگر باز آفريديم.
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٣ ــ تبيين دليل اّول بر ُبعد روحی
پس از اين که مشخص شد از نظر قرآن، انسان دارای دو بُعد است، الزم است که وجود هر دو 
بُعد ثابت شود. بُعد اّول که بُعد جسمانی است، برای ما محسوس و روشن است و نيازی به اثبات ندارد. 
به همين جهت دانشمندان، برای اثبات وجود روح در انسان ها دليل می آورند. و چون اين بُعد، يک بُعد 

ديگر است، بايد غيرجسمانی بودن آن را اثبات نمايند.
از اين رو در کتاب های فلسفی و معرفة النفس، به ذکر اين داليل می پردازند. از مهم ترين داليل 
علم  که  می دهند  توضيح  کتاب ها  آن  در  است.  انسان  در  معرفت  و  علم  وجود  روح،  بودن  غيرمادی 
ويژگی های ماده مانند تغيير و تحول، تقسيم پذيری و تجزيه پذيری را ندارد و ظرف و محّل آن که روح 

است نيز اين خواص را ندارد.
هم چنين ويژگی هايی مانند «بی نهايت طلبی»، «تنوع طلبی» انسان از همين بُعد غيرمادی است.

گاهی به جای تعبير «غيرمادی بودن روح» از تعبير «تجرد روح» استفاده می کنند که منظورشان 
همان غيرمادی بودن و مجّرد بودن روح از ويژگی های جسم است.

در کتاب درسی، متناسب با توانايی دانش آموزان، دو دليل آورده شده است. دليل اّول، ثبات و 
باقی بودن «خود» در طول زمان است. دليل دوم وجود رؤياهای صادقه برای افراد است. بنابر دليل 
اّول، يکی از ويژگی های جسم که تحول پذيری است، از روح سلب می شود و بنابر دليل دوم، يکی ديگر 

از ويژگی ها آن که زمانی بودن است، سلب می گردد.
تذکر: در دليل اّول که از ثابت بودن «من» يا «خود» سخن می گوييم، ممکن است کسی اين 
اشکال را وارد کند که درست است که همٔه مواد بدن پس از مدتی تغيير می کند، اّما چون اين تغيير 
می بينيم؛  قبلی  بدن  همان  را  بدن  اين  همواره  ما  می شود،  جايگزين  به تدريج  نمی شود و  انجام  يک باره 
مانند ساختمانی که به تدريج تعمير می شود و خيلی از قسمت های آن تعويض می گردد، اّما هر کس از 
کنار آن ساختمان می گذرد، اين خانه را همان خانٔه قبل فرض می کند و می گويد اين همان خانه ای است 

که مثالً چند سال پيش محل سکونت فالن شخص بوده است.
در پاسخ بايد توضيح دهيم که همين بيان، دليل بر آن است که واقعاً بدن تغيير کرده و ما می پنداريم 
که ثابت بوده است و هدف ما هم نشان دادن واقعيت است که بدن تغيير کرده و چيز ثابتی نداريم. و 
هم چنين از همين اشکال، متوجه می شويم که يک حقيقت ثابتی در انسان بوده است که همراه تحوالت 
بدن بوده و هم بدن گذشته را درک کرده و هم بدن جديد را و چون بدن جديد شبيه بدن قبل است، آن 

را ثابت پنداشته است و آن همان ذهن و انديشٔه ماست که مربوط به روح ما می باشد. 
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٤ــ انجام فعاليت استدالل
دانش آموزان، براساس توضيحات معلم و آنچه که در کتاب آمده است، به سؤال طرح شده در 
فعاليت استدالل، پاسخ می دهند. دبير، برخی از پاسخ ها را می شنود و در صورت ضرورت، توضيحات 

تکميلی را ارائه می دهد.
چيز  به  هيچ گاه  ما»  حقيقی  «خود  يعنی  ما  وجود  حقيقت  چون  درس،  توضيحات  به  توجه  با 
ديگری تبديل نمی شود و ما از ابتدای زندگی تا زمان مرگ همان خودمان هستيم، اين عدم تغيير و ثبات 

نشان دهندٔه آن است که اين خود حقيقی از جنس ماده نيست.
٥ ــ تبيين دليل دوم

در دليل دوم، از رؤياهای صادقه استفاده شده است. زيرا در اين قبيل رؤياهاست که انسان، 
خواب  فرد  که  می دهد  نشان  ديدن،  اين  می بيند.  را  آينده  زمان  از  واقعه ای  است،  خواب  که  درحالی 
بيننده در عين حال که در زمان «الف» است، توانسته در عالَم خواب در زمان «ب» هم باشد. درحالی 

که اين، برای جسم نشدنی است که در آِن واحد هم در زمان «الف» باشد و هم در زمان «ب».
البته توجه داشته باشيم که همٔه روياهای ما، چه صادق و چه غيرصادق، مربوط به روح است. 

ولی ما از رؤياهای صادق می توانيم به خوبی استفاده کنيم و غيرمادی بودن آن ها را ثابت کنيم.  
٦ ــ انجام فعاليت نمونه يابی

اين فعاليت را می توان به اين صورت انجام داد که چند کتاب قرآن به گروه ها داده شود و هرکدام 
از گروه ها قسمتی از سورٔه يوسف را مطالعه کنند و اگر رؤيايی را يافتند، بيان کنند.

و  ماه  و  ستاره  يازده  ديد  خواب  در  که  است  يوسف  حضرت  کودکی  به  مربوط  اّول،  رؤيای 
خورشيد بر او سجده می کنند. اين خواب را برای حضرت يعقوب نقل کرد و آن حضرت که تعبير آن 

را دانست، به ايشان فرمود که خوابت را برای برادرانت نقل نکن.
رؤيای دوم و سوم مربوط به وقتی است که حضرت يوسف در مصر زندانی بوده است و دو نفر 
از کارکنان دربار را به زندان فرستادند. يکی از اينها در زندان خواب ديد که انگور می فشارد و شراب 
می سازد. ديگری خواب ديد که طبقی از نان بر سر می برد و پرندگان از آن می خورند. حضرت يوسف 
اين دو خواب را تعبير کرد و به نفر اّول فرمود تو آزاد می شوی و در دربار پادشاه مصر موقعيت خوبی 

می يابی و به نفر دوم فرمود تو را به دار می آويزند.
چاق را  گاو  الغر، هفت  گاو  ديد که هفت  بود. او خواب  مصر  پادشاه  رؤيای  چهارم،  رؤيای 

می خورند. و نيز هفت خوشٔه سبز و هفت خوشٔه خشک را در خواب ديد.
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اين خواب را هم حضرت يوسف تعبير کرد و فرمود که يک دورٔه هفت سالٔه آبادانی در پيش است 
و پس از آن يک دورٔه هفت سالٔه خشکی و قحطی خواهد آمد. 

که  است  به صورتی  گاهی  و  است  واقعه  خود  ديدن  به صورت  صادقه  رؤياهای  گاهی  تذکر: 
را  چاق  گاو  هفت  الغر  گاو  هفت  که  ديد  خواب  مصر  پادشاه  وقتی  مثالً  است.  تأويل  و  تعبير  نيازمند 
آينده  آبادانی و خشکسالی کشورش را که در  نيفتاده است بلکه او  می خورند، خوِد اين حادثه اتفاق 

اتفاق می افتد، به اين صورت مشاهده کرده است.
هم چنين در خواب حضرت يوسف، يازده ستاره نشانٔه يازده برادر بود و ماه و خورشيد نشانٔه 

پدر و مادر بود.
٧ــ انجام فعاليت استدالل

با توجه به توضيحات درس، دانش آموزان بايد توضيح دهند که هر موجود جسمانی، در زمان 
خاص و در مکان خاص قرار دارد و در يک زمان نمی تواند در دو مکان باشد و نيز نمی تواند در دو 
زمان قرار بگيرد. اّما در رؤيای صادقه می بينيم که يک شخص که مثالً در زمان «الف» است، خوابی 
می بيند که نشان می دهد او در همين زمان «الف»، به زمان «ب» رفته است. و اين عمل از عهدٔه جسم 

ساخته نيست، پس مربوط به بُعد روحی است. 
ـ  انجام فعاليت گام دوم ٨ ـ

زندگی،  برای  عملی  برنامه ريزی  يک  گام،  هر  شد،  داده  توضيح  اول»  «گام  در  همان طور که 
است.  برنامه  آن  بيان کنندٔه  که  دارد  عنوانی  هم  گامی  هر  است.  قبلی  درس های  آموخته های  براساس 
در برخی گام ها، جای عنوان خالی است و دانش آموزان بايد آن را تکميل کنند. الزم نيست که همٔه 
دانش آموزان، يک عنوان را بنويسند. زيرا اين فعاليت، واگراست و در امتحان نمی آيد. ممکن است 

يکی بگويد «تالش برای شناخت بيشتر خود»، ديگری بگويد «استفاده از سرمايه های خود» و…

د) ارزشيابی از ميزان يادگيری
در اين درس بايد موارد زير مورد ارزشيابی قرار گيرد:

ــ قرائت و ترجمٔه آيات
ــ انجام فعاليت پيام آيات

ــ تبيين دليل اّول بر غيرمادی بودن روح انسان
ــ انجام فعاليت استدالل
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ــ تبيين دليل دوم بر غيرمادی بودن روح انسان
ــ انجام فعاليت ذکر نمونه ها
ــ انجام فعاليت استدالل

ــ مشارکت و همکاری در تدريس

قسمت سوم: تمهيدات

منابع معلم و دانش آموز
عالوه بر کتاب هاى ذکر شده در درس قبل، کتاب هاى زير نيز مفيدند. 

۱ــ انسان در افق قرآن؛ استاد محمدتقى جعفرى     (براى معلم)
۲ــ تعليم و تربيت در اسالم؛ استاد شهيد مطهرى، انتشارات صدرا (براى معلم)

۳ــ انسان شناسى؛ محمود رجبى، مؤسسٔه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (براى معلم)
پژوهشى  آموزشى و  مؤسسٔه  ممدوحى،  آيت الله  اسالم؛  مکتب  شناخت  در  جهان  انسان و  ۴ــ 

امام خمينى (براى معلم)
۵ ــ به سوى خودسازى؛ آيت الله مصباح يزدى، مؤسسٔه آموزشى و پژوهشى امام خمينى  (براى 

معلم)
(براى  خمينى  امام  پژوهشى  و  آموزشى  مؤسسٔه  روحانى،  مرتضى  نور؛  کالم  در  جوان  ــ   ۶

دانش آموزان و معلم)
۷ــ خودشناسى براى خودسازى؛ آيت الله مصباح يزدى، مؤسسٔه آموزشى و پژوهشى امام  خمينى 

(براى معلم)
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پنجره اى به روشنايى

قسمت اّول: کلّيات 

الف) اهداف
۱ــ هدف کلى: مقايسٔه ديدگاه ها دربارٔه مرگ و تشخيص مزيت ها و برترى هاى ديدگاه توحيدى 

و ثمرات آن
۲ــ اهداف آموزشى:

ــ شناخت ديدگاه هاى مختلف دربارٔه مرگ و تحليل آنها
ــ شناخت ديدگاه توحيدى با مراجعه به قرآن کريم و سنت و سيرٔه معصومان     (ع)

ــ شناخت ثمرات ديدگاه اسالمى نسبت به مرگ و جهان آخرت
ــ احساس اميد و رضايت نسبت به ديدگاه اسالمى

ــ درک نتايج و آثار غفلت دنياى امروز از سرانجاِم انسان، و زندگى ُاخروى.

ب) پيش دانسته ها
آشنايى  آنها  با  و  آموخته اند  زير  موضوعات  دربارٔه  مطالبى  راهنمايى،  دورٔه  در  دانش آموزان، 

دارند. 
معاد به    عنوان اصلى از اصول دين، رابطٔه عمل و پاداش و جزا در آخرت، نامٔه عمل و چگونگى 

حفظ عمل، برزخ، نعمت هاى بهشتى و عذاب هاى اخروى، و حوادث آستانٔه قيامت.

ج) اصطالحات علمى درس
در اين درس اصطالحات علمى جديدى که به آموزش نياز داشته باشد، وجود ندارد. 
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د) ارتباط با درس قبل
موضوع اين درس، بحث هاى آغازين معاد است؛ اين درس، از يک طرف با درس هاى اّول و 
دوم  و از طرف ديگر با درس هاى سوم و چهارم ارتباط دارد. در درس هاى اّول و دوم، ضمن بحث 
دربارٔه نظم و هماهنگى و غايتمندى ميان موجودات و اثبات حکمت آميز بودن نظام خلقت، دانستيم که 
جهان به عنوان يک مجموعٔه غايتمند، روبه سوى خدا دارد و سير تکاملى خود را مى پيمايد. نتيجٔه بحث 
فوق، اين است که بدانيم بازگشت انسان  به سوى خدا چگونه است. بر اين اساس، الزم است که دربارٔه 

معاد، بحث و گفت وگو کنيم. 
از طرف ديگر، براى اين که علت تفاوت معاد انسان با ساير موجودات را دريابيم، الزم است که 
اوصاف ويژٔه انسان و جايگاه او را در نظام خلقت بررسى کنيم؛ ازاين رو، در درس سوم و چهارم به 
بحث انسان شناسى پرداختيم و برخى از اوصاف انسان را که به بحث معاد کمک مى کند، بررسى شد.

درس هاى اّول و دوم: جهان يک نظام غايتمند است و حرکتى رو به سوى خدا دارد

درس هاى سوم و چهارم: انسان، خلقت ويژٔه خود را دارد

هـ) محورهاى اصلى درس
۱ــ انسان همواره با حادثٔه عظيمى به نام «مرگ» روبه روست.

۲ــ در مواجهه  با مرگ، دو ديدگاه کلى وجود دارد.
۳ــ يک ديدگاه مى گويد که مرگ پايان زندگى است.

۴ــ ديدگاه ديگر مى گويد که مرگ آغاز حيات برتر است.
۵ ــ قرآن کريم اين دو ديدگاه را طرح و نتايج هر دو را اعالم مى کند. 

۶ ــ  هريک از اين دو ديدگاه داراى پيامدهايى در زندگى انسان است.
۷ــ دنياى امروز، با غفلت از جهان آخرت، زيان اخالقى و اجتماعى بسيارى ديده است. 

انسان همراه با ساير موجودات، معاد دارد 
اّما معاد او متناسب با ويژگى هاى اوست
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قسمت دوم: سازمان د هى فعاليت ياددهى ــ يادگيرى

الف) ارزشيابی از درس قبل
در ابتدای تدريس، براساس موارد تعيين شده، از دانش آموزان ارزشيابی به عمل می آيد.

ب) آماده سازى و ايجاد انگيزه
پس از ارزش يابى از درس قبل، براى ورود به موضوع جديد، يعنى معاد، بحث ابتداى درس را 

به شيوه هاى مختلف بپرورانيد. براى اين منظور مى توان از شيوه هاى زير استفاده کرد.
۱ــ تصويرهايى از تولد، کودکى، نوجوانى، جوانى، ميان سالى و پيرى نشان داده شود. 

۲ــ در آن تصوير، نمودارى از مراحل حيات ــ از تولد تا مرگ ــ در آن وجود داشته باشد.
۳ــ فيلم هايى از تولد يک کودک در خانواده و شادى اطرافيان او تا رسيدن به مرحلٔه مرگ و 

ناراحتى خانواده يا فيلم هايى از رشد گياه تا پيرى و فرسودگى آن، نشان داده شود.
۴ــ از کارت تبريک تولد يا کارت اعالم مجلس فوت نيز مى توان استفاده کرد. 

توجه: در اين درس ديدگاه هاى اساسى دربارٔه مرگ طرح شده است. امروزه آثارى از برخى 
نويسندگان داخلى و خارجى که ديدگاه «نيهيليستى» دربارٔه مرگ را تبليغ مى کند، در دست انتشار است 
و چهره هاى شاخصى را به عنوان شخصيت هاى فکرى و فرهنگى به نسل جوان معرفى مى کند. دبير 
گرامى بايد با آگاهى کامل به اين قبيل جريان ها و آشنايى با چهره هاى اين گونه افکار، فرصت مناسبى 
براى ايجاد خوش بينى به زندگى و آيندٔه انسان، ايجاد کند. دبير گرامى توجه دارد که قرار نيست ما 
اين گونه افکار و افراد را در کالس معرفى و نقد کنيم (زيرا دانش آموزان کالس دوم، کمتر با اين جريانات 
آشنايند) بلکه الزم است بحث ها را به گونه اى سامان دهيم که نوجوانان و جوانان ما در آينده تحت تأثير 

اين افکار قرار نگيرند و ديدگاه سازنده و اميدوارانه اى به زندگى و مرگ داشته باشند. 

ج) اجزای تدريس
اين درس، دارای اجزای زير است:
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اجزای تدريس رديف
قرائت و ترجمٔه آيات درس

طرح ديدگاه منکران معاد دربارٔه مرگ 
انجام فعاليت پيام آيات 

تبيين پيامدهای ديدگاه اّول 
انجام فعاليت بررسی 

طرح ديدگاه پيامبران الهی 
انجام فعاليت پيام آيات 

تبيين پيامدهای ديدگاه دوم 
توضيح دربارٔه قسمت «بيشتر بدانيم» 

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١ــ قرائت و ترجمۀ آيات
در ابتدای تدريس، قرائت و ترجمٔه آيات آموزش داده می شود. 

٢ــ طرح ديدگاه منکران معاد دربارۀ مرگ 
ديدگاه اول، ديدگاه «نيهيليست» ها می باشد. نيهيليسم يا پوچ گرايی، ديدگاهی است دربارٔه جهان 
و انسان؛ مطابق با اين ديدگاه، جهان و انسان، غايت و هدف ندارد. زيرا جهان فاقد سازندٔه حکيم و 
تبديل  فرسوده شده و به اجزای خاک  بدن او  پايان می پذيرد و  مرگ  نيز با  انسان  زندگی  خبير است. 

می شود. 
نيز  ايران  در  و  بودند  خاصی  مکتب  دارای  موضوع،  اين  در  آلبرکامو،  مانند  کسانی  غرب  در 
کسانی مانند صادق هدايت چنين مکتبی داشته اند. البته بسياری از افراد  هستند که از مکتب نيهيليسم 
اطالعی ندارند، اّما عمالً نيهيليست و پوچ گرا هستند. کسانی که جهان را جز ماده نمی دانند و انسان را 

هم موجودی مادی می دانند که زندگی اش با مرگ پايان می پذيرد، در عمل پوچ گرا هستند. 
طرح اين ديدگاه برای آن است که دانش آموزان متوجه باطل بودِن اين عقيده و عواقب بد آن در 

زندگی شوند. 
کسی که به پوچ گرايی می رسد و آينده ای روشن برای هستی خود مشاهده نمی کند، ناخودآگاه 
همان  بی معنايی  اين  اصلی  علت  می شود.  برايش «بی معنا»  زندگی  و  فرامی گيرد  را  وجودش  دلهره ای 
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است که در درس اّول توضيح داده شد، و آن، بدون هدف و غايت ديدن زندگی است. وقتی هدفمندی 
برای  زندگی  وقتی  و  می آيد.  آن  دنبال  به  هم  بی معنايی  شد،  برداشته  جهان  خلقت  يا  انسان  زندگی  از 
کسانی بی معنا شد، اين افراد يا به سردرگمی و يأس و نااميدی دچار می شوند و در خود فرورفته و در 
و  عيش  به  يا  کردند،  چنين  هدايت  صادق  و  آلبرکامو  که  همان طور  می زنند،  خودکشی  به  دست  پايان، 

عشرت و خوش گذرانی رو می آورند تا آن حقيقت تلخ را فراموش کنند. 
تذکر ١: برخی افراد، خدا را قبول دارند و حتی می دانند که معادی هم هست، اّما هم تصوير 
روشن و درستی از معاد ندارند و هم ايمان محکمی به آن پيدا نکرده اند. چنين افرادی، همواره از معاد 

غافلند و لذا معاد در زندگی آن ها تأثير ندارد. اينان هم به نوعی نيهيليسم دچار هستند.
تذکر ٢: امروزه آثار برخی از نويسندگان خارجی و داخلی که دارای تفکر نيهيليستی هستند 
منتشر و تبليغ می شود و به عنوان چهره های شاخص فرهنگی، ادبی و روشنفکری به نسل جوان معرفی 
موقع،  به  تذکرات  با  و  باشيم  داشته  آگاهی  آن ها  انديشه های  و  افراد  اين  به  نسبت  بايد  ما  می گردند. 
از  قالبی  در  جديد  عصر  در  که  پوچ گرايی  فرهنگ  ببريم.  بين  از  را  آن ها  به  جوانان  گرايش  زمينه های 
روشنفکری خود را نشان می دهد، مانند موريانه ارزش های اخالقی ملت ها و همت و پشتکار آنان را از 

درون می خورد و روح حماسی را در آنان می کشد.
زيرا  کنيم.  نقد  درس  کالس  در  را  آنان  کتاب های  يا  و  افراد  اين  که  نيست  اين  ما  منظور  البته 
دانش آموزان سال دوم با اين موضوعات آشنايی کمتری دارند. بلکه مقصود آن است که مباحث را در 

کالس به گونه ای طرح کنيم که دانش آموزان، در آينده تحت تأثير اين افکار قرار نگيرند. 
٣ــ انجام فعاليت پيام آيات 

در اين فعاليت، دانش آموزان به تدبر در قرآن کريم می پردازند تا ببينند قرآن کريم دربارٔه ديدگاه 
اّول چه فرموده است. 

در اين فعاليت، سه سؤال طرح شده که دانش آموزان هم بايد پاسخ سؤال را بدهند و هم آيه ای را 
که منبع پاسخ بوده، مشخص نمايند. 

پاسخ سؤال اّول از آئه سوم سورٔه احقاف به دست می آيد. در اين آيه آمده که جهان بر پائه حق 
بنا شده و دارای سرآمد معين و آيندٔه روشن است. اّما کافران نسبت به اين حقيقت بی توجه و از آن 

رويگردانند. 
پاسخ سؤال دوم از آيات هفت و هشت سورٔه يونس به دست می آيد. زندگی دنيا، اگر بدون توجه 
به آخرت باشد، نتيجه اش درآمدن در آتش می باشد. يعنی کسانی که زندگی دنيايی خود را با غفلت از 
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آخرت تنظيم می کنند و کاری برای آخرت نمی کنند، در آخرت به عذاب جهنم مبتال خواهند شد. 
پاسخ سؤال سوم از آيات ١٠٣ تا ١٠٥ سورٔه کهف به دست می آيد. 

با تدبر در اين آيه درمی يابيم کسانی که به آيات خداوند و روز قيامت کافرند، اعمالشان در قيامت 
ارزش و وزنی ندارد و زيانکارترين افراد خواهند بود؛ در حالی که خودشان در دنيا فکر می کنند بهترين 

عملکردها را دارند. 
٤ــ تبيين پيامدهای ديدگاه اّول 

دبير محترم بايد تأثير ديدگاه اّول را در زندگی افراد نشان دهد تا دانش آموزان بدانند که فکر و 
انديشه های هرکس چگونه در رفتار و عمل او تأثير می گذارد. 

تفاوت  دربارٔه  که  آن جا   ،(١) زندگی  و  دين  کتاب  دوم  درس  با  را  بحث  اين  می توان  همچنين 
بينش ها و تأثير آن در تفاوت اهداف و دلبستگی ها بحث می کرد، ارتباط داد. 

٥ــ انجام فعاليت بررسی
در اين فعاليت دو سؤال مطرح شده است. در سؤال اّول، دانش آموزان به ريشه يابی بی توجهی 
عامدانه به مرگ و تغافل از آن می پردازند. اين ريشه يابی مبتنی بر آموزش های سال اّول است. در درس 
اّول کتاب دين و زندگی (١) آمده بود که انسان موجودی است که «ميل به جاودانگی» دارد و از نيستی 

و نابودی گريزان است. 
نابودی  و  زندگی  پايان  را  مرگ  که  آنان  می شويم  متوجه  اينجا  در  آموخته،  آن  از  استفاده  با 
بشر می دانند، چون حّس جاودانگی را در درون خود دارند، ناچار می شوند وسائل غفلت خود را 
فراهم کنند تا از نگرانی نيستی به درآيند. توجه داشته باشيم که ميل به جاودانگی يک ميل سازنده و 
برانگيزاننده است که سبب تالش انسان برای کمال است. اّما وقتی يک ديدگاه اشتباه در انسان شکل 

بگيرد که در مقابل آن ميل باشد، آثار نامطلوب به بار می آورد. 
در سؤال دوم از دانش آموزان پرسيده شده که آيا دست به تغافل زدن و بی توجهی نسبت به مرگ 
کار درستی است يا نه. با بررسی اين سؤال آنان بيشتر متوجه اين نکته می شوند که نبايد از آنچه واقعی 
است و حتماً اتفاق خواهد افتاد، فرار کرد. زيرا فرار از آن معنا ندارد. فرار از مرگ همان به سوی آن 
رفتن است. عالوه بر اين فرار از مرگ سبب می شود که انسان خودش را برای آن آماده نکند و در وقت 

مواجهٔه با مرگ زيان ببيند، آن هم يک زيان دائمی که قابل جبران نيست. 
ايشان  بزرگوار  بيت  اهل  و  گرامی  پيامبر  و  کريم  قرآن  هشدارهای  برخی  بايد  که  اين جاست  در 
روحئه  بر  مطلوبی  اثر  و  هستند  مستند  که  را،  مؤثر  و  سازنده  داستان های  از  برخی  و  شويم  متذکر  را 
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دانش آموزان دارند، بيان کنيم.
٦ــ طرح ديدگاه پيامبران الهی

اين ديدگاه که از طرف پيامبران الهی تبليغ شده است، آن است که مرگ پايان زندگی نيست، بلکه 
انتقالی است از مرحله ای به مرحلٔه ديگر، مرحله ای که عظيم تر و بزرگ تر از مرحلٔه اّول است.

صحبت  دانش آموزان  با  است  برزخ  مرحلٔه  که  بعد  مرحلٔه  از  که  نيست  ضروری  اينجا  در  البته 
کنيم. دربارٔه اين مرحله در درس های بعد مطالبی خواهد آمد. در اينجا فقط کافی است دانش آموز با 

اين ديدگاه و آثار و پيامدهای آن بيشتر آشنا شود و برای او يادآوری و تذکر باشد. 
اديان  حتی  ندارد.  اسالم  به  اختصاص  ديدگاه  اين  که  دهد  نشان  اينجا  در  دبير  است  خوب 
توحيدی ديگر که هم اکنون تحريف شدٔه آن ها موجود است، به اين ديدگاه عقيده دارند. امروزه در برخی 
کتاب ها چنين القا می شود که توجه به معاد اختصاص به مسلمانان دارد و همين عقيده سبب شده است 
آنان به دنيا و نيازهای دنيوی خود کمتر توجه کنند و پيشرفت علمی و دنيايی کمتری داشته باشند. حتی 

خوب است جمالتی از متون کتب يهودی و مسيحی و زرتشتی در کالس خوانده شود. 
٧ــ انجام فعاليت پيام آيات 

پس از طرح ديدگاه الهيون، دانش آموزان به سراغ آيات ابتدای درس می روند تا نظر قرآن کريم 
را دربارٔه آن بدانند. 

اين فعاليت نيز به صورت پرسش و پاسخ و با تعيين آئه مربوط تنظيم شده است. پاسخ پرسش 
اّول از آئه سوم سورٔه  احقاف به دست می آيد. خداوند می فرمايد ما آسمان ها و زمين و آنچه راکه بين 
آنهاست، به حق آفريده ايم. آن گاه در ادامه توضيح می دهد که اين جهان سرآمد معين و مشخص و آيندٔه 

روشن دارد. يعنی به اين خاطر جهان خلقت حق است که آيندٔه روشن و هدف معين دارد. 
پاسخ سؤال دوم از آيات ٢٠ و ٦٤ سورٔه عنکبوت، ٦٩ سورٔه مائده و ١٩ سورٔه اسراء به دست 
آمده  ميان  به  سخن  آخرت  خود  و  آخرت  روز  آخرت،  دار  آخرت،  نشئٔه  از  آيات  اين  در  می آيد. 

است. 
پاسخ سؤال سوم از آئه ٢٢ سورٔه جاثيه به دست می آيد. در اين آيه ابتدا برحق بودن خلقت جهان 
را بيان می کند و سپس می فرمايد که هرکس جزای عمل خود را می بيند و به کسی ستم نمی شود. يعنی 

چون جهان براساس حق است، نظام پاداش و جزا قرار داده شده است. 
پاسخ سؤال چهارم از آئه ٦٤ سورٔه عنکبوت به دست می آيد. در اين آيه مشخص شده که اگر به 
دنيا به عنوان يک امر مستقل نگاه شود، چيزی جز لهو و لعب نيست. و حيات حقيقی برتر، از آِن آخرت 
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است. همچنين از مجموع آيات درمی يابيم که دنيا سرای عمل است و آخرت سرای پاداش. 
چيز  سه  ترس  و  حزن  نداشتن  شرِط  که  است  اين  مائده  سورٔه   ٦٩ آئه  بنابر  پنجم،  سؤال  پاسخ 

است: ايمان به خدا، ايمان به آخرت و انجام عمل صالح. 
پاسخ سؤال ششم، بنابر آئه ١٩ سورٔه اسراء اين است که هرکس خواستار آخرت باشد و به خدا 

و آخرت ايمان داشته باشد و برای رسيدن به آخرت سعی کند، در آخرت به ثمرات آن می رسد. 
٨ ــ تبيين پيامدهای ديدگاه دوم 

را  اثر  دو  اين  ابتدا  دبير،  است.  شده  بيان  دوم  نگرش  سازندٔه  و  مثبت  اثر  دو  درس  متن  در 
توضيح می دهد و با ذکر نمونه ها، توجه دانش آموزان را به اين دو اثر بيشتر جلب می کند. تبيين اين دو 
اثر سبب می شود که برخی شبهه ها از بين برود. برخی اين شبهه را مطرح می کنند که اعتقاد به آخرت 
سبب بی توجهی به دنيا و کم کاری در دنيا می گردد، در حالی که اين يک نظر اشتباه است. پيشوايان ما 
و شخصيت های برجستٔه اسالمی فعال ترين و با همت ترين انسان ها بودند و هيچ گاه اهل تنبلی و بيکاری 

نبودند، در عين حال، از مرگ نمی هراسيدند. 
پس اعتقاد درست به معاد آثار زير را نيز دربر دارد: 

ــ شادابی و آرامش روحی 
ــ کار و تالش و فعاليت برای ديگران به خاطر رسيدن به پاداش اخروی 

ــ نداشتن خوف و اندوه نسبت به آينده 
ــ از بين رفتن پوچ گرايی در زندگی 

ــ دوری از گناه به خاطر عواقب اخروی آن 
ــ تالش برای رشد و تعالی خود 

بهتر است پس از طرح دو ثمرٔه اصلی اعتقاد به آخرت و نابود نشدن انسان با مرگ، از دانش آموزان 
بخواهيم که خودشان فکر کنند و آثار ديگر را بيابند و توضيح دهند. 

٩ــ توضيح دربارۀ قسمت «بيشتر بدانيم» 
در اين قسمت متنی با عنوان «دنيای امروز و غفلت از آخرت» آمده است. اين متن، با بيانی که 
مناسب با فهم دانش آموزان باشد، به نقد تمدن جديد می پردازد و تأثير غفلت از توحيد و جهان آخرت 

را در نظام زندگی امروز نشان می دهد. 
باشيم.  داشته  کافی  اطالع  آن  نظامات  و  مبانی  و  غرب  به  نسبت  دبيران  ما  که  است  ضروری 
نصر»،  «سيدحسين  «رنه گنون»،  مانند  نويسندگانی  آثار  بپردازيم.  مطالعه  به  غرب    شناسی  زمينٔه  در  و 
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«فريتسيوف شووان» و آثاری از شهيد مطهری مانند علل گرايش به ماديگری و مسألٔه حجاب و برخی 
آثار شهيد آوينی می تواند در شناخت ماهيت تمدن غرب به ما کمک کند. 

د) انديشه و تحقيق
براى بخش انديشه و تحقيق، دو سؤال و يک تحقيق پيش بينى شده است. 

سؤال اّول: بدان منظور طرح شده است که ممکن است کسانى برحسب عادت يا تقليد يا صرفاً 
به لحاظ نظرى پذيرفته باشند که آخرتى هست اّما در عمل پايبندى چندانى بدان نداشته باشند و اهل گناه 
و فساد باشند. اينان در حقيقت داراى ايمان قوى نيستند و معاد را صرفاً به زبان يا حداکثر در انديشه 

قبول دارند و قلباً بدان نگرويده اند. 
سؤال دوم: براى رفع يک شبهه و ابهام از ذهن نوجوانان و جوانان مطرح شده است تا بدانند 
که اعتقاد به آخرت نه تنها سبب عقب ماندگى نيست بلکه باعث تصحيح زندگى و در پيش گرفتن اخالق 

الهى مى شود.
سؤال سوم: آيات ۳۲ تا ۳۷ سورٔه «مؤمنون» بيانگر عدم اعتقاد کفار به آخرت و منحصر کردن 

زندگى به همين زندگى دنيايى است. 

هـ) پيشنهاد
اين دو پيشنهاد براى نشان دادن تأثير بينش الهى به معاد در ايجاد روحئه شهادت طلبى و شجاعت 
روحى است. بهتر است دبير دربارٔه انجام دادن اين پيشنهادها تأکيد کرده و دانش آموزان را به آن تشويق 

کند و مجموعٔه گردآمده را در کالس نصب کند.

و) ارزشيابی از ميزان يادگيری
در اين درس، بايد از موارد زير ارزشيابی به عمل آيد:

ــ قرائت و ترجمٔه آيات
ــ توضيح ديدگاه منکران معاد
ــ انجام فعاليت پيام آيات (١)

ــ تبيين پيامدهای ديدگاه منکران معاد
ــ انجام فعاليت بررسی
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ــ توضيح ديدگاه پيامبران الهی
ــ انجام فعاليت پيام آيات (٢)

ــ تبيين پيامدهای ديدگاه پيامبران الهی
ــ توضيح نکات «بيشتر بدانيم»

ــ پاسخ به سؤال های انديشه و تحقيق
ــ انجام پيشنهادها

ــ داشتن دفتر منظم و مرتب
ــ همکاری و مشارکت در تدريس

قسمت سوم: تمهيدات

الف) دانستنى هاى ضرورى و اطالعات موردنياز معلم
در اين درس، معلم به اطالعاتى دربارٔه موضوعات زير نياز دارد.

ــ نظر اديان الهى دربارٔه معاد
ــ نمونه هاى ناشى از غفلت و بى توجهى به جهان آخرت در دنياى امروز

ــ نمونه هايى دربارٔه نتايج نگرش پيروان اديان دربارٔه مرگ
اجل  زمين،  و  آسمان ها  خلق  بودن  حق  ازجمله:  درس؛  متن  در  آمده  آيات  تفسيرى  نکات  ــ 
مسمى، غفلت از لقاى پروردگار، اخسرين اعمال، حبط اعمال، بى وزن بودن اعمال کافران در معاد، و 

فراموش کردن خداوند کافران را در معاد. 
ــ تفسير اشعار پايان درس.

از اطالعات زير در بخش هاى مختلف اين درس نيز مى توان استفاده کرد.
ــ نگاه مثبت به مرگ

ما و  دنيا  شود  مى  نو  نََفس،  بقاهر  ندر  ا شدن  نو  ز  ا خبر  بى 
مى رسد نو  نو  جوى  همچون  جسدعمر  ر  د يد  نما مى  مستمرى 
ساز به  بجنبانى  را  آتش  درازشاخ  بس  يد  نما آتش  نظر  ر د
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استپس تو را هر لحظه مرگ و رجعتى است ساعتى  دنيا  فرمود  مصطفى 
  مولوى

ــ ناپايدارى دنيا (هشدار به کسانى که به دنيا دل بسته اند)
او نيرنگ  ز  بگذر  چيست،  اوجهان  چنگ  از  آور  چنگ  به  رهايى 
رميخدرختى است شش  پهلو و چار بيخ چا بر  بسته  را  چند  تنى 
درخت زين  ما  ورق هاى  سختيکايک  باد  وزد  چون  اوفتد  زير  به 
کس باغ،  اين  در  نبينى  نفسمقيمى  يک  يکى،  هر کند  شا  تما
رسد مى  نوبرى  دمى  هر  او  رسددر  مى  ديگرى  رود  مى  يکى  

                                                                                                ديوان نظامى، ص۸۸۳                 
حضرت على (ع) در همين باره مى فرمايد:

کُم» ( نهج البالغه، خطبٔه  کُم ِلَمَقـرِّ َما الدُّ  نٰيا داُر َمجاٍز َو اآلِخَرُة داُر َقراٍر فَُخُذوا ِمن َمَمرِّ ـَّ «َايّها الناُس ِان
(۲ ۳

» (  نهج البالغه، حکمت ۴۱۵) «الّدنيا تَـُغـرُّ َو تَـُفـرُّ َو تَُمـرُّ
ــ ترس از مرگ

حضرت على (ع) مى فرمايد:
«فَٰما يَۡنجو ِمَن الَموِت َمۡن ٰخافَُه َو الٰ يُعطَى البَقاَء َمن َاَحبَّه »

ترس از مرگ، انسان را از چنگال آن رهايى نمى بخشد و شيفتگى و دل بستگى به زندگى، باعث 
جاودانگى و بقاى انسان در دنيا نمى شود. ( نهج البالغه، خطبٔه ۳۸)

ب) منابع براى معلم و دانش آموز
۱ــ زندگى جاويد و حيات اخروى (جلد ۲ از مجموعٔه آثار)؛ استاد شهيد مطهرى، انتشارات 

صدرا (معلم و دانش آموز)
۲ــ معاد (جلد ۴ از مجموعٔه آثار)؛ استاد شهيد مطهرى، انتشارات صدرا (معلم)

۳ــ پيام قرآن؛ آيت الله ناصر مکارم شيرازی، ج ۵ (معلم)
۴ــ انسان از آغاز تا انجام، عالمه طباطبايى، انتشارات الزهرا (معلم)
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۵ ــ معادشناسى؛ عالمه حسينى تهرانى، انتشارات حکمت (معلم)
۶     ــ پيرامون مبدأ و معاد؛ آيت الله جوادى آملى، انتشارات الزهرا (معلم)

۷ــ حيات جاودانه؛ امير ديوانى، نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها (معلم)
۸ ــ آثار فردى معاد از ديدگاه قرآن؛ اسدالله جمشيدى، مؤسسٔه آموزشى و پژوهشى امام  خمينى 

(معلم)
۹ــ عروج روح؛ محمد شجاعى، کانون انديشٔه جوان (معلم و دانش آموز)

۱۰ــ قيام قيامت؛ محمد شجاعى، کانون انديشٔه جوان (معلم و دانش آموز)
۱۱ــ تفسير موضوعى قرآن؛ جلد ۴ و ۵ (معاد در قرآن)، آيت الله جوادى آملى، انتشارات اسراء 

(معلم)
۱۲ــ دانش نامٔه امام على (مبدأ و معاد)؛ زيرنظر على اکبر رشاد، جلد دوم، پژوهشگاه فرهنگ و 

انديشٔه اسالمى (معلم) 
۱۳ــ محاضرات فى االلهيات؛ آيت الله جعفر سبحانى (معلم)

۱۴ــ ياد معاد؛ آيت الله جوادى آملى، نشر فرهنگى رجاء (معلم)
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آيندۀ روشن

قسمت اّول: کلّيات  

الف) اهداف
۱ــ هدف کلى: توانايى تبيين داليل ضرورت معاد و امکان معاد جسمانى

۲ ــ اهداف آموزشى:
ــ آشنايى با ضرورت معاد و بيان داليل آن

ــ ضرورت توجه به پيام پيامبران دربارٔه آيندٔه انسان
ــ توانايى پاسخ به برخى اشکاالت دربارٔه معاد جسمانى

ــ توانايی تدبر در آيات درس دربارٔه موضوع مطرح شده.

ب) پيش دانسته ها
در اين درس، دانش آموز بيشتر از مفاهيم زير استفاده مى کند:

۱ــ حکمـت الهى، اين صفت، از اوصاف الـهى است که در دو درس اّول بـدان تـوجه شده است 
و دانش آموز مـفهوم آن را مى دانـد؛ گـرچه مـمکن است از تعـريف دقـيق و علمى آن عاجـز باشد. آن 
ميزان از مفـهوم حکمت که دانستن آن براى دانش آمـوز ضرورى است، اين است که بداند که خداوند 

کار عبث و بيهوده نمى کند و مطابق با علم خود، در هر کارى هدف درست و شايسته اى دارد.
۲ــ عدل الهى؛ از اوصاف الهى است که معناى آن براى دانش آموز روشن است.

۳ــ قاعدٔه عقلى «دفع خطر احتمالى الزم است»
۴ــ گرايش به جاودانگى و بقا

۵  ــ بى نهايت طلبى
۶  ــ روح غيرمادى انسان.
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ج) اصطالحات علمى درس
اصطالحاتى که در اين درس به کار رفته است، اغلب جزء پيش دانسته هاى دانش آموزان است 
که البته در بحث معاد کاربرد ويژٔه خود را دارند؛ بيشتر اين اصطالحات در بخش پيش دانسته ها مطرح 
ديگر  از  عدل»  پرتو  در  حکمت»، «استدالل  پرتو  در  معاد»، «استدالل  معاد»، «امکان  شد. «ضرورت 

اصطالحات علمى اين درس است.

د) ارتباط با درس قبل
با بررسى نگرش هاى دوگانه دربارٔه مرگ در درس قبل، روشن شد که نگرش اديان آسمانى که 
اعتقاد به ادامٔه حيات انسان پس از مرگ و زندگى جاودانٔه اوست، نگرشى سازنده و مثبت است و کسانى 
که به حقيقت، اين بينش را داشته باشند، زندگى و مرگ براى آنان معنايى بسيار عميق خواهد داشت. 

تاريخ حيات انسان ها نيز گواه همين امر است.
در اين درس، داليل صّحت اين تفکر ارائه مى شود و اثبات مى شود که عالم آخرت ضرورت 
پس از زندگى دنيا، حيات اخروى جاويدى را آغاز خواهند کرد. درواقع، در  دارد و انسان ها حتماً 
درس قبل دربارۀ مفيد  بودن نگرش الهى بحث شد. در اين درس به اثبات صحت و درستى 

آن نگرش مى پردازيم.

هـ) محورهاى اصلى درس
۱ــ قرآن کريم حيات اخروى انسان را حتمى مى داند و انسان ها را به تفّکر در آن دعوت مى کند.

منزه  بيهوده کارى  از  را  خداوند  و  نمى داند  بيهوده  و  عبث  را  دنيايى  زندگى  کريم  قرآن  ۲ــ 
مى شمارد. 

۳ــ عقل آدمى حکم مى کند که توجه به خبر انبيا دربارٔه آخرت، ضرورى است و هشدار آنان را 
بايد جدى گرفت.

۴ــ اقـتـضاى حکمـت الـهى، وجود جهـان آخـرت و بـازگشت انسان به سوى خـداست.
را  استحقاقش  آن چه  به  انسان ها  تا  است  آخرت  نام  به  جهانى  وجود  الهى  عدل  اقتضاى  ۵  ــ 

دارند، برسند.
۶  ــ زنده شدن انسان ها پس از مرگ با همٔه قوانين علمى سازگار است و امکان تحقق آن وجود 

دارد.
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قسمت دوم: سازمان دهى فعاليت ياد دهى ــ يادگيرى

الف) ارزشيابی از درس قبل
در ابتدای تدريس، مطابق با موارد تعيين شده، از دانش آموزان ارزشيابی به عمل می آيد.

ب) آماده سازى و ايجاد انگيزه
بخش انديشه و تحقيق و بخش پيشنهاد در درس قبل، زمينٔه مناسبى براى آماده شدن در اين درس 
است. اين فعاليت ها نشان مى دهند که ديدگاه الهى دربارٔه مرگ تأثير سازنده اى بر زندگى انسان دارد و 
براى زندگى فردى و اجتماعى، هر دو، مفيد است. پس از مرور اين بحث در ابتداى جلسه، مى توان 
درس را اين گونه آغاز کرد: درست است که اعتقاد به معاد تأثير مثبت و سازنده اى دارد اّما بايد بتوانيم 

به اين پرسش ها پاسخ دهيم که:
به چه داليلى اين جهان (پس از مرگ) وجود دارد؟ آيا مفيد بودن اين اعتقاد، دليل بر وجود آن 

است يا داليل خاصى براى وجود آن هست؟

ج) اجزای تدريس
تدريس اين درس  از اجزای زير تشکيل شده است: 

اجزای تدريسرديف
قرائت و ترجمٔه آيات١
تبيين ضرورت ورود به بحث معاد٢
انجام فعاليت پيام آيات (١)٣
انجام فعاليت پيام آيات (٢)٤
اثبات معاد براساس حکمت٥
انجام فعاليت استدالل٦
انجام فعاليت پيام آيات (٣)٧
اثبات معاد براساس عدل الهی٨
انجام فعاليت استدالل٩
طرح اشکال١٠
انجام فعاليت تدبر در آيات١١
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١ــ قرائت و ترجمۀ آيات
در آغاز تدريس، قرائت آيات درس تمرين می شود و ترجمٔه آيات تکميل می گردد.

٢ــ تبيين ضرورت ورود به بحث معاد
گفت و گو  آن  دربارٔه  و  می نويسد  را  است»  الزم  احتمالی  خطر  «دفع  عقلی  قاعدٔه  دبير  ابتدا، 
می کند و از دانش آموزان می خواهد که کاربرد اين قاعده را در زندگی خود بيابند و مثال هايی برای آن 

بياورند.
سپس بحث را به سمت خبر عظيم پيامبران منتقل کند و دربارٔه عظمت و حساسيت آن توضيح 
دهد. می توان گفت که خبری عظيم تر و حساس تر از اين خبر برای انسان وجود نداشته است. خداوند 
صد و بيست و چهار هزار پيامبر را مأمور اين خبر کرده و به شيوه های گوناگون دربارٔه آن انذار داده 
نيز  ما  دريابد.  مقايسه  طريق  از  را  خبر  اين  عظمت  و  کند  تأمل  خود  با  اندکی  می تواند  هرکس  است. 
می توانيم از دانش آموزان بخواهيم که اين خبر را با هر خبری که می خواهند مقايسه کنند: خبر مرگ 
همٔه اقوام و خويشان، خبر آمدن زلزله، خبر قبولی در کنکور، خبر رسيدن به بهترين همسر و بهترين 

ثروت و… هيچ کدام قابل مقايسه با خبر وجود جهان آخرت نيست.
نشان  حساسيت  خبر  اين  به  نسبت  کافی  اندازٔه  به  ما  «آيا  که  کنيم  مطرح  را  سؤال  اين  سپس 
می دهيم؟، چرا پيامبران حاضر بودند به خاطر رساندن اين خبر و ايستادگی و تأکيد بر آن جان خود را 

به خطر اندازند و برخی هم شهيد شوند؟»
با اين چرخش، خبر پيامبران را روی تابلو می نويسيم و آن را با قاعدٔه عقلی «دفع خطر احتمالی 

الزم است»، مقايسه می کنيم.
در بيان اين قاعده، از گفت و گوی امام کاظم (عليه السالم) با کسی که منکر معاد بود، استفاده 
کنيد. امام کاظم (ع) به وی فرمود: «يا قيامت حقيقت دارد يا ندارد. اگر حقيقت داشت، من که مطابق 
دستور پيامبران عمل کرده ام، نجات می يابم و برای هميشه رستگار می شوم، اّما تو برای هميشه زيان 
می بينی. و اگر حقيقت نداشته باشد، نه من ضرری می بينم و نه تو به سودی می رسی؛ پس عاقالنه اين 

است که به قول پيامبران عمل کنيم.»
٣ ــ انجام فعاليت پيام آيات (١)

به  و  بيابند  کريم  قرآن  در  را  قيامت  خبر  تا  می پردازند  آيات  در  تدبر  به  دانش آموزان  اينجا،  در 
اهميت خبر توجه کنند.

در آئه ٨٧ سورٔه نساء، بعد از بيان يگانگی خداوند (توحيد)، خبر از روز قيامت می دهد و حتمی 
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بودن آن را به چند صورت تأکيد می کند؛ يکی با «الم» که در ابتدای «ليجمعنکم» آمده، ديگری با نون 
تأکيد، سوم با آوردن عبارت «الريب فيه» و چهارم با اين بيان که اين خبر از خداست و او راستگوترين 

است.
در پاسخ به سؤال دوم، دانش آموزان بايد به اين نکته اشاره کنند که چون اين خبر از خداست و 
حتمی است، عقل ما حکم می کند که نه تنها آن را بپذيريم، بلکه بايد بکوشيم دربارٔه آن اطالعات بيشتری 

به دست آوريم و بدانيم چگونه بايد خود را برای آن روز آماده کنيم که زيان نبينيم.
خوب است در اينجا اين داستان را نيز برای دانش آموزان بازگو کنيم: در سال سوم بعثت که 
خداوند به رسول خدا (ص) فرمان داد تا دعوت خود را علنی کند، آن حضرت مردم مکه را به کنار 
کوه صفا فراخواند و پس از اين که آنان به راستگويی، صداقت و امين بودن ايشان اقرار کردند، به آنان 
فرمود که اگر به شما بگويم در پشت اين کوه دشمن کمين کرده و آمادٔه حمله به شهر است، باور می کنيد؟ 

همه گفتند آری ما باور می کنيم. زيرا تاکنون جز راستی از تو نشنيده ايم.
رسول خدا آنان را به روز قيامت انذار داد و فرمود که شما پس از مرگ به جهان ديگر می رويد 

و در آنجا نتيجٔه اعمال خود را دريافت می کنيد.
پس از آن به دانش آموزان توضيح می دهيد که البته قرآن کريم به خبر دادن از آخرت و حساب 
روز قيامت اکتفا نکرده و برای آن دليل آورده است. يک دليل از راه حکمت الهی است و ديگری از 

طريق عدل الهی.
دبيران محترم توجه دارند که معاد، پس از پذيرش توحيد است. زيرا در هر دو برهان معاد، از 
شده  فرض  برهان  دو  هر  در  خداوند  وجود  می کنيد،  مالحظه  که  همان طور  و  می شود  استفاده  توحيد 

است. پس پايه و اساس معاد، اصل توحيد می باشد. 
٤ ــ انجام فعاليت پيام آيات (٢)

در اين فعاليت، دانش آموزان به سراغ آياتی می روند که ضرورت معاد را براساس حکمت الهی 
بيان می کنند.

در آئه ١١٥ سورٔه مؤمنون، خداوند اعالم می کند که ما جهان را به عبث نيافريده ايم. و به همين 
جهت به سوی ما بازمی گرديد. فعل عبث به معنای فعل بدون هدف است. و کار بدون هدف از کسی که 
حکيم باشد، سر نمی زند. در مقابل، فعل حکيمانه، فعلی است که دارای هدف درست و معقول باشد. 
و  نمی دهد  انجام  عبث  فعل  است،  حکيم  خداوند  چون  که  است  آن  آيه،  اين  از  مقصود  حقيقت،  در 

آفرينش انسان ها هدف دار بوده و همه به پيشگاه خداوند می روند.
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در آئه ٢٧ سورٔه ص نيز خداوند از کلمٔه «باطل» استفاده کرده و فرموده که ما آسمان ها و زمين را 
به باطل نيافريده ايم. مقصود از باطل نيز در اينجا عبث و بی هدف بودن است. خداوند هشدار می دهد 
که فقط کافران به معاد اين گونه گمان می کنند و چون خود را برای آن آماده نمی نمايند، گرفتار عذاب 

و آتش قيامت می گردند.  
٥ ــ اثبات معاد براساس حکمت

دانش آموزان  توضيح دهد تا  کريم را  استدالل قرآن  تحليلی،  شکل  بايد به  دبير  مرحله،  در اين 
بهتر به استدالل قرآن پی ببرند. بيان قرآن کريم يک بيان عمومی و برای همگان است به همين جهت 
به سادگی بيان می فرمايد «افحسبتم انما خلقناکم عبثًا…؟» و در همين بيان ساده مهم ترين استدالل معاد 

نهفته است.
اساس استدالل بر حکمت الهی است. پس از پذيرش خداوند و قبول حکيمانه بودن فعل او، 
می پذيريم که هر فعلی از او سر بزند، دارای غايت و هدف است. چون جهان و انسان فعل خدا هستند، 

هدف حکيمانه ای دارند.
در اين استدالل، بيش تر بايد به سراغ انسان برويم و ويژگی های او را موردنظر قرار دهيم تا معاد 
انسان بهتر روشن شود. انسان ويژگی هايی دارد مانند «گرايش به بقا» و «بی نهايت طلبی». خداوند حکيم 
اين دو گرايش را بی سبب در ما قرار نداده است و اگر زندگی باقی و ابدی برای او در پيش نباشد، اين 

دو ويژگی، عبث و بيهوده می شوند. 
٦ ــ انجام فعاليت استدالل

از دانش آموزان می خواهيم با توجه به توضيحاتی که داده ايم ضرورت معاد را از راه استدالل 
حکمت بيان کنند. شکل استدالل، هم می تواند منطقی، يعنی مرکب از دو مقدمه و يک نتيجه باشد. و 

هم می تواند مرکب از يک مقدمٔه توضيحی و يک نتيجه باشد.
دبير از برخی دانش آموزان يا برخی گروه ها می خواهد که استداللشان را بخوانند. دبير، استدالل 
می تواند  استدالل  اين  شوند.  استدالل  صحيح  صورت  متوجه  تا  می کند  اصالح  و  بررسی  را  آن ها 

به صورت زير باشد:
اگر خداوند حکيم استعداد چيزی را در انسان قرار دهد، امکان رسيدن به آن را هم برای او 
فراهم می کند. خداوند استعداد بی نهايت طلبی و ميل به کماالت مطلق و گرايش به بقا و جاودانگی را 

به انسان عنايت کرده است.
پس خداوند برای رسيدن انسان به اين استعدادها و کماالت، عالوه بر اين جهان، جهان آخرت 
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را آفريده تا دفتر زندگی انسان با مرگ بسته نشود و بتواند به آن کمال هايی که در دنيا برای آنها تالش 
کرده، برسد. 

ـ  انجام فعاليت پيام آيات (٣) ٧ ـ
بار ديگر دانش آموزان به تدبر در آيات می پردازند تا آيات مربوط به اثبات معاد براساس عدل الهی 

را بيابند.
در آئه ٢٨ سورٔه ص، خداوند به نحو استفهام انکاری از منکرين معاد می پرسد: آيا می شود 
بگيريم؟ يا متقين  فسادکنندگـان روی زمين يکی  مـؤمنينی را که عمل صالح انجام می دهند با  که ما 
بايد  بنابراين  دارد.  منافات  خداوند  عدل  با  اين  زيرا  نمی شود،  نه  دهيم؟  قرار  مساوی  فّجار  با  را 
عذاب  گناهکاران  و  مفسدين  و  بگيرند  پاداش  متقين  و  صالحان  و  مؤمنان  تا  باشد  ديگری  سرای 

شوند. 
٨ ــ اثبات معاد براساس عدل الهی

دبير، مقدمات برهان عدل، مفهوم عدل و عادالنه بودن اساس عالم را توضيح می دهد، بدون اينکه 
بخواهد دربارٔه عدل و سؤال های مربوط به آن بحث کند. البته ممکن است که در اينجا دانش آموزان 
دربارٔه وجود اختالف ها، تبعيض ها و عيب و نقص های ظاهری موجود در جهان سؤاالتی طرح کنند. 
به طور خالصه توضيح می دهيم که آنچه در جهان مشاهده می کنيم تفاوت است، نه تبعيض. و اگر هم 
خداوند در جايی نعمتی را از کسی دريغ کرده، حکمتی دارد که ما از آن اطالع نداريم و اگر انسان، در 
عين اينکه آن نعمت را ندارد، وظيفه اش را درست انجام دهد، خداوند پاداش مضاعف به او می دهد تا 

جبران آن نقص باشد.
ظلم دربارٔه خدا معنا ندارد. زيرا کسی به سوی ظلم می رود که ميل و  سپس می گوييم اصوالً 
را  او  نفس  هوای  نمی رسد،   عادالنه  راه  از  می بيند  چون  و  برسد  آن  به  می خواهد  که  دارد  خواستی 
هوای  ثانياً  برسد.  بخواهد به آن  ندارد که  کمبودی  خداوند  کند. اّوالً  مردم ظلم  تحريک می کند تا به 
می کند  جلوه  تبعيض  ما  برای  ظاهر  به  آن چه  لذا  بکشاند.  ظلم  به  و  کند  تحريک  را  او  که  ندارد  نفس 

حکمت هايی دارد که برای ما روشن نيست.
انسان  دنيايی  زندگی  که  می دهيم  نشان  دانش آموزان  به  عدل،  دربارٔه  الزم  توضيحات  از  پس 
به گونه ای است که ظرفيت دادن همٔه پاداش ها و مجازات ها را ندارد. از خود دانش آموزان می خواهيم 

که نمونه های آن را بيان کنند.
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٩ ــ انجام فعاليت استدالل
يک  قالب  در  را  توضيحات  اين  که  می کوشند  دبير،  صحبت  براساس  دانش آموزان  ديگر  بار 
استدالل، به صورت مقدمه و نتيجه ارائه کنند، حال يا با يک مقدمه و يک نتيجه و يا دو مقدمه و يک 

نتيجه. مقدمٔه آنان می تواند حاوی نکات زير باشد:
ــ ظرفيت اين جهان برای مجازات بسياری از ستم ها و پاداش بسياری از نيکوکاری ها محدود 
که  ستمی  به خاطر  و  شوند  نابود  مرگ  با  انسان ها  که  نمی شود  است،  عادل  خداوند  چون  اّما  است. 

کرده اند يا کار نيکی که نموده اند، مجازات و پاداش داده نشوند.
نتيجه اينکه: پس از اين جهان، خداوند جهان آخرت را آفريده تا هرکس به مجازات و پاداش 

اليق و شايستٔه خود برسد. 
١٠ــ طرح اشکال

و  کرده اند  طرح  را  آن  معاد  منکرين  معموالً  که  می پردازد  اشکال  يک  طرح  به  دبير  اينجا،  در 
قرآن کريم در موارد متعددی به آن جواب داده است. بعضی از انسان ها، در گذشته گمان می کردند که 
چيزی جز همين بدن نيستند و وقتی هم می ميرند، بدنشان به تدريج در خاک مضمحل و نابود می شود؛ 
از اين رو بعيد می دانستند که آنچه از بين رفته و نابود شده، دوباره خلق و زنده شود. قرآن کريم در پاسخ 

به اين موضوع به دو نکته توجه می دهد:
اّول اينکه انسان فقط جسم نيست. حقيقت اصلی انسان روح و نفس اوست، و اين حقيقت در 

هنگام مرگ از بين نمی رود و توسط فرشتگان دريافت می شود.
دوم اينکه، درست است بدن انسان فرسوده و متالشی می گردد. اّما خداوند می تواند بدن انسان 

را دوباره زنده کند و به روح بازگرداند.
١١ــ انجام فعاليت تدّبر در آيات

همان طور که توضيح داده شد، قرآن کريم اين اشکال را به دو گونه پاسخ می دهد. يک پاسخ 
معاد  امکان  مربوط به  پاسخ دوم  شرح آن آمده است.  درسی،  کتاب  مربوط به توفّی روح است که در 
جسمانی است که نشانی آيات آن در فعاليت «انديشه» آمده است. از دانش آموزان بخواهيد پاسخ را با 

مطالعٔه آن آيات استخراج کنند.
دستٔه اّول آيات، به قدرت بی پايان الهی اشاره دارد (آيات ٣ و ٤ سورٔه قيامت). خداوند در اين 
خلق شده است،  آيات می فرمايد که ما قدرت داريم حتی خطوط سر انگشتان شما را آن چنان که قبالً 

دوباره خلق کنيم.
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بر  قدرت  آن،  از  منظور  می گوييم،  سخن  الهی  بی پايان  قدرت  از  وقتی  که  باشيم  داشته  توجه 
عدمی  امر  محال  اصوالً  زيرا  نمی گيرد؛  تعلق  محال  بر  خداوند  فعل  نيست.  محال  کار  انجام دادن 
کالس  در  که  ندارد  ضرورتی  بحث  اين  البته  بگيرد.  تعلق  بدان  فعل  که  نيست  چيزی  عدم  و  است 

طرح شود.
دارند.  اشاره  انسان  اولئه  خلقت  به  که  هستند  آياتی  يس)،  سورٔه   ٧٩ و   ٧٨ (آيات  دوم  دستٔه 
خداوند در اين دسته از آيات می فرمايد همان طور که ما قادر به خلق انسان ها از خاک بوديم، بار ديگر 

نيز از همين خاک آنها را خلق خواهيم کرد.
دستٔه سوم (آيات ٩ سورٔه فاطر و ١٩ سورٔه مريم)، آياتی هستند که از «زنده شدن زمين پس از 
گياهان  که  همان طور  می فرمايد:  خداوند  آيات،  اين  در  می کنند.  استفاده  تمثيل  يک  به عنوان  موت»، 
به خود  را  مرده  سرزمين  حالت  زمين،  از  بخشی  و  می شوند  خشک  فصلی  در  زمين  روی  درختان  و 
می گيرد و در فصلی ديگر دوباره گياهان می رويند و زمين سرسبزی و نشاط دوباره می يابد، حشر و نشر 

انسان ها در قيامت نيز چنين است.
با توجه به آسان بودن اين فعاليت، کافی است که چند جلد قرآن کريم دارای ترجمه به کالس 
آورده شود و هر گروه يا برخی افراد، مسئول پيدا کردن آيات دستٔه اّول، برخی مسئول پيدا کردن آيات 

دستٔه دوم و برخی هم مسئول پيدا کردن آيات دستٔه سوم شوند.
با انجام دادن اين فعاليت و يافتن داليل امکان معاد جسمانی، بحث پايان می يابد.

د) انديشه و تحقيق
سؤال  هاى اّول و دوم انديشه و تحقيق، همان داليل ضرورت معاد است که به دليل اهميت اين 
بحث، از دانش آموزان مى خواهيم استدالل اين بحث را در دفتر کار خود يادداشت کنند تا بتوانند آنرا 

در جلسٔه بعد در کالس به خوبى توضيح دهند.
سؤال سوم برای جلب توجه دانش آموزان به عواقب اعمال نيک و بد است. ذکر برخی از کارهای 
نيک و عواقب زيبای آنها و نيز ذکر برخی از کارهای زشت و پيامدهای تلخ آنها انگيزٔه دانش آموزان را 

برای رفتن به سوی نيکی ها و دور شدن از بدی ها افزايش می دهد.  

هـ) پيشنهاد
پيشنهاد اّول، تحقيقى دربارٔه ُعـَزير پيامبر (ع) و زنده شدن مردگان است. براى انجام دادن اين 
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پيشنهاد، ابتدا دبير اطالعاتى دربارٔه عزير پيامبر (ع) به دانش آموزان مى دهد، سپس از آنها مى خواهد که 
دربارٔه آئه شريفه تحقيق کنند.

پيشنهاد دوم يک تحقيق قرآنی است که دانش آموزان با تأمل در آيات، انگيزه های انکار معاد را 
بررسی می کنند. آيات ٤٥ تا ٤٨ سورٔه «واقعه»، سرگرم کامرانی و نازپروردگی بودن، اصرار در انجام 
دادن گناه و پيروی از عقايد غلط گذشتگان، آئه ٥ سورٔه قيامت، اصرار در بدکاری و فساد و آيات ١١ 

و ١٢ «مطّففين» تجاوزکاری و گناه کاری را زمينٔه انکار معاد معرفی می کند.
پيشنهاد سوم يک تحقيق قرآنی است دربارٔه آيات ٢١ و ٢٢ سورٔه جاثيه. در اين دو آيه ضرورت 

معاد براساس عدل الهی تبيين شده است.

و) ارزشيابی از ميزان يادگيری
ــ قرائت و ترجمٔه آيات

ــ تبيين رابطٔه عقل و خبر پيامبران
ــ استخراج پيام آيات (١)
ــ استخراج پيام آيات (٢)

ــ تبيين ضرورت معاد براساس حکمت الهی
ــ انجام فعاليت استدالل
ــ استخراج پيام آيات (٣)

ــ تبيين ضرورت معاد براساس عدل الهی
ــ انجام فعاليت استدالل

ــ توضيح اشکال طرح شده
ــ استخراج پيام آيات در فعاليت «تدبر»

ــ پاسخ به سؤاالت بخش انديشه و تحقيق
ــ انجام پيشنهادها

ــ مشارکت و همکاری در تدريس
ــ دفتر منظم و مرتب
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قسمت سوم: تمهيدات

الف) دانستنى هاى ضرورى و اطالعات مورد نياز معلم
۱ــ معنى شعر ابتداى درس: شعر (ما ز باالييم و باال مى رويم/ ما ز درياييم و دريا مى رويم)، 
از مبدأ و مقصد انسان و يکى بودن آن سخن مى گويد. مقصد انسان، همان مبدأ او، يعنى خدا،است. 
شاعر در مصراع اّول از مبدأ و مقصد با تعبير «باال» و در مصراع دوم با تعبير «دريا» ياد مى کند؛ کلمٔه 

«باال» براى بيان برترى و صعود و کلمٔه «دريا» براى بيکرانگى و عظمت آمده است.
۲ــ تفسير آيات درس: در تفسير آيات اين درس بايد به نکات زير توجه کرد؛ جمع همٔه انسان ها 
رابطٔه تقابلى  خداوند،  امکان راه يابى دروغ در قول  گفتار و عدم  قيامت، صادق بودن خداوند در  در 
ميان عبث بودن خلقت و بازگشت انسان به سوى خدا، رابطٔه حق بودن خداوند و عبث نبودن خلقت و 

مساوى شدن مفسدان و مؤمنان در صورت نبودن معاد.
۳ــ قاعدٔه عقلى «دفع خطر احتمالى الزم است»؛ در بيان اين قاعده، بايد به نکات و شبهاتى که به 
ذهن دانش آموز مى رسد، توجه کرد؛ البته بدون اين که ما خود در طرح آن پيش قدم شويم و آن را در کالس 
مطرح کنيم. دانش آموز ممکن است ايثار و شهادت را با اين موضوع در تعارض بداند و بگويد که انسان 

ايثارگر خطر را مى پذيرد و به استقبال آن مى رود؛ درحالى که عقالً نبايد چنين کارى را انجام دهد.
در اينجا قاعدٔه ديگر، يعنى قاعدٔه «مهم و اهّم» مطرح مى شود؛ وقتى که انسان در مقابل دو خطر 
قرار مى گيرد که يکى از ديگرى مهم تر (يعنى اهّم) است ، خطر مهم را رها مى کند و به دفع خطر مهم تر 
مى پردازد. انسان ايثارگر چون حفظ جان انسان ها يا دفاع از دين، عدل و کشور را از جان خود مهم تر 

مى داند، جان خود را براى آنها ايثار مى کند.
۴ــ در برخى از کتاب هاى مربوط به معاد، ابتدا «امکان» معاد اثبات شده و سپس براى «ضرورت» 
آن، ادله اقامه مى شود؛ زيرا تا امکان چيزى اثبات نشود، نمى توان دربارٔه «ضرورت» آن سخن گفت. 
دبيران محترم بايد توجه کنند که در اينجا بايد ميان «امکان» و «ضرورت» عقلى با «امکان» و «ضرورت» 
وقوعى تفاوت قائل شوند. درست است که هر چيزى براى اينکه ضرورت وجود پيدا کند، بايد يک 
ممتنع الوجود،  ديگر،  تعبير  به  نمى کند؛  پيدا  وجود  ضرورت  وقت  هيچ  امر «محال»  و  باشد  ممکن  امر 
واجب الوجود بالغير نمى شود. اگر امرى ممکن الوجود باشد، اقتضاى آن را دارد که واجب الوجود 
بالغير شود؛ يعنى، اگر علت آن پيدا شد، ضرورت بالغير پيدا کند و موجود  شود. در اين موارد 
است که اثبات امکان، مقدم بر اثبات ضرورت است؛براى مثال، «انسان» موجودى است که در مفهوم 
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ممکن الوجود است و امکان او بر ضرورتش تقدم عقلى دارد. همين انسان به علت اينکه ارادٔه الهى به 
موجود  شدن آن تعلق گرفته، موجود شده است.

امر  منطقى  معاد به طور عقلى و  نگفته است که  يعنى، کسى  نيست؛  قبيل  اين  معاد از  بحث  اّما 
ممتنع الوجودى است تا ما ابتدا به اثبات ممکن الوجود بودن اقدام کنيم بلکه اشکال دربارٔه معاد، اشکال 
در وقوع معاد جسمانى است؛ بدين معنا که مى گويند براى وقوع معاد جسمانى مانع وجود دارد. آنان 

مى گويند جسم انسان ها بعد از پراکنده شدن و اضمحالل، قابل جمع آورى نيست.
در  ضرورت  بلکه  نيست  منطقى  ضرورت  همان  مى گوييم،  سخن  آن  از  اين جا  در  که  ضرورتى 
اين جا بدان معناست که اقتضاى خداوندى خدا و حکمت و عدل او اين است که معادى در پيش باشد. 
منکران مى گويند، قبول است که اقتضاى حکمت و عدل خداوند، وجود معاد است اّما اين کار به داليل 

خارجى، نشدنى است؛ زيرا نمى توان اجسام پراکندٔه انسان ها را جمع آورى کرد.
در حقيقت، انکار منکران به معناى وارد کردن يک ُشبهه در موضوع معاد است که بايد پس از 
اثبات اصل ضرورت معاد، به رفع آن ُشبهه اقدام شود؛ به همين جهت، در کتاب درسى ابتدا ضرورت 

اصل معاد اثبات شده و سپس به رفع آن شبهه پرداخته شده است. 
۵  ــ قرآن کريم دربارهٔ امکان معاد جسمانى، انسان ها را به طرق مختلف راهنمايى مى کند. متکلمان 
و فالسفه نيز در اين باره برهان هايى آورده اند. برخى از اين برهان ها، تفسير و توضيح همان راهنمايى هاى 

قرآنى است.
مى تواند  الهى  مطلق  قدرت  است.  استوار  الهى»  مطلق  بر «قدرت  کريم،  قرآن  اصلى  استدالل 
استبعادها را بشکند و موانع را بردارد. انسان با قدرت محدود و عقل محدود خود نمى تواند به مرده 

حيات بخشد يا ذرات پراکندٔه بدن را جمع آورى کند.
همان طورکه قبالً گفتيم، بحث در «قدرت مطلق الهى» اين ُشبهه را نيز به دنبال خود دارد که آيا 

خداوند بر هر کارى از جمله کار محال هم تواناست يا خير.
در اشکاالتى از اين قبيل بايد موقعيت را در نظر گرفت و پس از مخاطب سنجى، به آن پاسخ 
خداوند  آيا  که  پرسيد  (ع)  امام  از  معمولى  فردى  است.  کرده  چنين  (ع)  معصوم  امام  چنان که  گفت؛ 
مى تواند جهان را در تخم مرغى قرار دهد که نه تخم مرغ بزرگ شود و نه جهان کوچک شود؟ امام (ع) 
با ذکر يک تمثيل به او جواب داد و فرمود که بله، خدا مى تواند؛ خداوند چشم انسان ها را طورى آفريده 
است که تصوير صحنه هاى بسيار بزرگ در آن قرار مى گيرد، بدون اين که چشم بزرگ شود يا انسان 

آن صحنه ها را کوچک ببيند.
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امام (ع) در پاسخ به يک دانشمند که همين سؤال را پرسيده بود، فرمود که فعل خداوند به امر 
محال تعلق نمى گيرد؛ زيرا امر محال يک امر عدمى است و فعل خداوند شامل آن نمى شود.

به عبارت ديگر، براى موجود شدن يک چيز، دو شرط الزم است: فاعليت فاعل و قابليت قابل. 
دانش آموزان  برخى  ذهن  مناسب  جواب،  اين  ندارد.  وجود  قابليت  قابل،  اّما  دارد  توانايى  فاعل  گاهى 

نيست؛ مگر اين که دبير مهارت کافى براى پايين آوردن سطح مطلب داشته باشد.
۶  ــ در بيان قاعدٔه عقالنى «رفع خطر احتمالى ضرورى است»، مناظرٔه امام کاظم (ع) با شخصى 

که منکر معاد بود، بسيار ره گشا و هدايت کننده است.
۷ــ از آيات و اشعار زير مى توان در اين درس استفاده کرد.

ــ تفاوت روز قيامت با دنيا:
«َاليوُم َعَمٌل َو ال ِحسابٌ  و َغدًا ِحسابٌ  وَ ال َعَمٌل »

 امام على (ع)، نهج البالغه: خطبٔه ۴۲ 
ــ معاد در پرتو عدل الهى:

ر مقّر مد  آ ين  ا بهر  مت  کافرقيا و  ديندار  هر  عدل  و  ظلم  که 
آشکارا کس  هر  پيش  در  راشود  جزا  يا  را  سزا  اين  شايد  که 

(ديوان رفعت سمنانى، ص ۴۵۷)
ــ در انديشٔه فردا بودن:

از دم سرد خزان برگى که مى افتد به خاک      از جهـان، بى بـرگ رفتن يـاد مـى آرد مـرا
(صائب تبريزى)

مرگت بعد  ّما  ا است  دور  برگترهی  و  زاد  بايد  بُرد  جا  اين  از 
اينجاستاگر دردست و گر درمان از اينجاست از  بی پايان  راه  زاد  که 

(خسرونامٔه عطّار نيشابورى ص ۲۷۶)
آن از  پيش  بيا  هست  قبتی  آنعا از  بينديش  و  بين  خود  کردٔه 
وری ا د بود  که  قيامت  آوریروز  عذر  چه  که  نداری  شرم 

(ديوان نظامى گنجوى، ص ۵۵)
 ب) منابع براى معلم و دانش آموز

منابع اين درس همان منابع درس پيش است.


