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رسماهی اهی انسان

هدف کلی :آشنایی با ویژگی های انسان و تأثیر آن در سرنوشت او
هدف جزئی :شناخت فضیلت ها و اوصاف انسان در قرآن ،تبیین سرمایه های رشد و عوامل
سقوط انسان ،درک ضرورت خودشناسی و تأثیر آن در برنامه زندگی
در درس پیشین دانستیم قرآن کریم هدف نهایی خلقت انسان را قرب الهی بیان کرده است.
سعادت و خوشبختی انسان جز با گام برداشتن در رسیدن به این هدف میسر نمیگردد .اولین
ِ
امکانات رشد،
گام برای حرکت انسان در این مسیر ،شناخت جایگاه خود در نظام هستی تواناییها،
موانع حرکت در راه رشد و کمال است.
همچنین شناخت محدودیتها و ِ
به دلیل اهمیت خودشناسی در راه رسیدن به کمال ،سودمندترین دانشها شمرده است .بهراستی
خداوند متعال چه جایگاهی برای انسان در نظام هستی قائل است؟ برای رسیدن انسان به هدفش چه
تواناییها و ویژگیهایی در وجود او قرار داده است؟
و باالخره اینکه مهمترین موانع رشد انسان چه چیزهایی است؟
برای یافتن پاسخ پرسشهای فوق به قرآن کریم مراجعه میکنیم تا پاسخ را از کالم خالق خویش
دریابیم.
>?<ــ این درس با استفاده از کتاب انسان در قرآن ،اثر استاد شهید مرتضی مطهری ،تدوین شده است.
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قرائت
این آیات شریفه را به دقت و زیبا بخوانید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم

ءاد َم
َو لَـ َق ۡـد کَ َّـر ۡمـنـا بَـنـی َ
ِ
ـح ِـر
ـمـ ۡلـنـاهُ ۡـم فی الۡـبَ ِ ّـر َو الۡـبَ ۡ
َو َح َ
و رز ۡقـنـاهـم ِمـن الـطَّ ِـی ِ
ـبـات
َ ََ
ّ
ُ ۡ َ

........................

ـلـی کَ ٍ
ـثـیـر
َو فَ َّ
ـضـ ۡلـنـاهُ ۡـم َع ٰ
ِ
ـضـیـل
ـن َخـلَـ ۡقـنـا تَـ ۡف
ً
م َّـم ۡ

.......................
.......................
.......................

ِاسراء٧٠ ،

ـس َو مـا َس ّـواها
َو نَـ ۡف ٍ

سوگند به نفس و آن که سامانش بخشید

ـجـورها َو تَـ ۡقواها
فَـاَلۡ َـه َ
ـمها ف ُ َ

ِ
ـبـیـل
الـس َ
یـنـاه َّ
انّـا َه َـد ُ
ِ
ِ
ِ
ـفـورا
ا ّمـا شـاک ًـرا و ا ّمـا کَ ً

........................

آنگاه بدکاری و تقوایش را به او الهام کرد.

شمس ٧ ،و ٨

.......................
.......................
انسان٣ ،

و ال ُا ۡق ِـسـم ِبـالـ َّنـ ۡف ِ
ـس الـ َّل ّـو َام ِ ٔـه
ُ
َ

و سوگند به نفس مالمت کننده

قیامت٢ ،
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ـشـر ِع ِ
ِ
ـبـاد
 ...فَـبَ ّ ۡ
ِ
ـول
ـعـون الۡـ َق َ
ـس َـتـم َ
ـذیـن ی َ ۡ
ال َّ َ
فَـیـ َّت ِ
ـبـعـون َاحـسـنـه و
َ ۡ َ َ
َ
  ا ِ
ـذیـن َهـداهُ ُـم الـل ُّٰـه
ٰ
ُولـئ َ
ـک ال َّ َ
ۡ
و  ا ِ
ـک هُـم اُولُوا الَ   لۡ ِ
ـبـاب
َ ٰ
ُولـئ َ ۡ
و إِ ْذ ُقـلْـنـا ِلـلْـم ِ
ـالئـ َک ِـه
َ
َ
ِ
ـج ُـدوا
اس ُ
ـس َ
ـج ُـدوا ل َد َم فَ َ
ْ
اس َتکْبَر
لیس أبی َو ْ
إِال َّ إِب ْ َ

پس بندگان مرا مژده ده
آنان که سخن را میشنوند
و بهترین آن را پیروی میکنند
اینانند که خدا آنان را هدایت کرده
و اینانند خردمندان

ُز َمر ١٧ ،و ١٨

.......................
.......................
.......................
بقره34 ،

ـاس
یـا َای ُّ َـهـا الـ ّن ُ
.......................
الل ط َِ ّی ًبـا
کُـلوا ِم ّما ِفی اۡال َ ۡر ِض َح ً
ِ
الـشـی ِ
ِ
ـطان .......................
َو ال تَـ َّتـبـعـوا ُخـطُـوات َّ ۡ
ِ
.......................
انَّـه و لَـکُ ۡـم َع ُـد ٌّو ُمـبـیـن ٌ
ـوء و الۡـفـح ِ
ِ
ِ
ـشـاء .......................
انَّـمـا یَـ ۡأ ُم ُـرکُ ۡـم ِب ّ
ـالـس َ َ ۡ
َو َا ۡن تَـقـولـوا َعـلَـی الـل ِّٰـه
.......................
.......................
ـمـون
مـا ال ت َ ۡـعـلَ َ
.......................

بقره 168 ،و ١٦٩
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نـسـان
َو لَـ َق ۡـد َخـلَـ ۡق َـنـا ا ِۡال
َ
ـسـهو .......................
َو ن َ ۡـعـلَ ُـم مـا ت ُ َـو ۡس ِـو ُس ِبـه ی نَـ ۡف ُ
ـن َا ۡق َـر ُب ِال َ ۡـی ِـه
.......................
َو ن َ ۡ
ـح ُ
ِمـن حـب ِـل الۡـو ِ
.......................
ریـد
ۡ َ ۡ
َ
.......................

ق١٦ ،

ترجمه

به کمک توضیحات زیر ،ترجمهها را کامل کنید.

َک َّرمنا :کرامت بخشیدیم
َح َملنا :برنشاندیم ،سوار کردیم
خُ ُطوات :وسوسهها ،قدمها

کفور:ناسپاس

ف ََضلنا:برتری دادیم
ُت َوسوِ ُس :وسوسه میکند

عوامل رشد

خداوند متعال به انسان در نظام هستی جایگاه ویژه ای بخشیده و برای آنکه انسان بتواند مسیر
رشد خود را طی کند و به هدف نهایی خود برسد سرمایه هایی در اختیارش قرار داده است .شناخت
انسان و سرمایه هایش در گام نخست و توجه و بهره گیری از آنها در گام بعد عامل بسیار مهمی برای
حرکت در مسیر رشد می باشد.
    خداوند با دادن نعمت های مادی و معنوی ما را گرامی داشته و به ما کرامت بخشیده و بر بسیاری سوره /آیه
از مخلوقات برتری داده است.تا جایی که به فرشتگان امر کرده برای او سجده کنند .آنچه را که در ..........
آسمانها و زمین است برای ما آفریده و توانایی بهرهمندی از آنها را در وجود ما قرار داده است.......... .

برای این ویژگی ،نام مناسب انتخاب کنید...................................... :
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پروردگار ،به ما نیرویی عنایت کرده تا با آن بیندیشیم و راه درست زندگی را از سوره /آیه
١
.........
راههای غلط تشخیص دهیم .حقایق را دریابیم و از جهل و نادانی دور شویم.

نام این توانایی چیست؟ ....................................................

خداوند ،ما را صاحب اراده و اختیار آفرید و مسئول سرنوشت خویش قرار داد .سوره /آیه
سپس راه رستگاری و راه شقاوت را به ما نشان داد تا خود راه رستگاری را برگزینیم ..........

و از شقاوت دوری کنیم.

برای این ویژگی ،نام مناسب انتخاب کنید...................................... :

خدای متعال ،شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدی و زشتی و بیزاری
از آن را در ما قرار داد ،تا به خیر و نیکی روآوریم و از گناه و زشتی بپرهیزیم .از
سوره /آیه
اینروست که هم ٔه ما فضائلی چون صداقت ،عزت نفس و عدالت را دوست داریم و .........
از دورویی ،حقارت نفس ،ریا و ظلم بیزاریم و اگر به یکی از گناهان آلوده شدیم ،خود
اندیشه جبران برمیآییم.
را سرزنش و مالمت میکنیم و در
ٔ
 .1برای این ویژگی ،نام مناسب انتخاب کنید................................... :
 .2قرآن کریم آن سرزنشگر درونی را چه نامیده است؟ .............................
عالوه براین سرمایههای بزرگ ،خداوند ،پیامبران و پیشوایان پاک و دلسوزی را
همراه با کتاب راهنما برای ما فرستاد تا راه سعادت را به ما نشان دهند و در پیمودن
راه حق به ما کمک کنند.

سوره /آیه
..........

برای این نعمت الهی ،نام مناسب انتخاب کنید.................................. :

موانع رشد

خدای متعال ،عالوه بر اینکه سرمایههای رشد و رستگاری را به ما نشان داده ،عوامل سقوط و
گناه و دورماندن از سعادت را نیز به ما معرفی کرده است.
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او به ما یادآوری میکند که عاملی درونی ،انسانها را برای رسیدن به لذتهای
زودگذر دنیایی ،به گناه دعوت میکند و از پیروی از عقل و وجدان بازمیدارد .این
عامـل درونی همان است
که حضرت علی (ع) دربارهاش فرموده است:
1
«دشمنترین دشمن تو ،همان نفسی است که در درون توست».

سوره /آیه
..........

سوره یوسف مراجعه
آیا میدانید حضرت یوسف چه نامی بر این نفس نهاده است؟ به آیه 53
ٔ
کنید و نام آن را بنویسید........................................................ :
همچنین ،خداوند از عاملی بیرونی خبر میدهد که خود را برتر از آدمیان میپندارد و

سوره /آیه
سوگند یاد کرده که فرزندان آدم را فریب دهد و از رسیدن به بهشت باز دارد 2.کار او
..........

وسوسه کردن و فریب دادن است و جز این ،راه نفوذ دیگری در ما ندارد 2.این خود
اجازه وسوسه میدهیم یا راه فریب را بر او میبندیم.
ما هستیم که به او
ٔ

همین دشمن ،در روز قیامت که فرصتی برای توبه باقی نمانده است ،به اهل جهنم میگوید:
وعده حق داد ،اما من به شما وعدهای دادم و خالف آن عمل کردم .البته من بر شما
«خداوند به شما ٔ
تسلطی نداشتم ،فقط شما را به گناه دعوت کردم .این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید .امروز خود
1
را سرزنش کنید نه مرا .نه من میتوانم به شما کمکی کنم و نه شما میتوانید مرا نجات دهید».
او معموال ً از راههای زیر ما را فریب میدهد:
1
١ــ زیبا و لذتبخش نشان دادن گناه.
2
گونه دنیایی.
٢ــ سرگرم کردن به آرزوهای سراب ٔ
3
٣ــ غافل کردن از خدا و یاد او.
4
٤ــ ایجاد کینه و دشمنی میان مردم.
نام این دشمن چیست؟ .....................................................
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بیشتر بدانیم

کرد؟

آیا میدانی چرا خداوند شیطان را از درگاه خود راند و برای همیشه او را طرد

سجده بر انسان اطاعت نکرد.
چون فرمان خدا را برای
ٔ
حلقه بندگی
اما بیوفایی برخی آدمیان را بنگر که در برابر خدا سجده نمیکنند و ٔ
شیطان به گردن میآویزند!
رسول خدا (ص) میفرماید :خداوند به چنین انسانهایی خطاب میکند:
من به خاطر تو شیطان را طرد کردم؛ اما تو او را دوست خود گرفتی و به اطاعت
1
او درآمدی؟
آیا می دانی راه شکست چنین دشمنی چیست؟
امام عصر (عج) میفرماید:
2
هیچ چیز مانند نماز بینی او را به خاک نمیمالد.

اندیشه و تحقیق

1ــ سرمایههای انسان که او را بر سایر موجودات برتری میدهد ،کداماند؟
اراده ما در تصمیمگیریها میشود؟
2ــ آیا وجود شیطان مانع اختیار و ٔ

پیشنهاد

1ــ تصویری طراحی کنید که انسان را میان دو دعوت نشان دهد :دعوت
پیامبران الهی و دعوت شیطان وسوسهگر.
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ن
پ
ج
ی
ش
رهای هب رو نا ی
هدف :مقایسه دیدگاه ها درباره مرگ و تشخیص مزیت ها و برتری های دیدگاه توحیدی و
ثمرات آن
در درس قبل به معرفی برخی از مهمترین سرمایه های انسان برای رسیدن به رشد و کمال
پرداختیم .ما برای استفاده از این سرمایه ها فرصت محدودی داریم .فرصتی که با مرگ انسان پایان
می یابد.
عرصه وجود میگذارد در یکی از مراحل زندگی ،مرگ به سراغ او خواهد
هر انسانی که پا به
ٔ
پرونده زندگیاش در این دنیا را خواهد بست؛ بنابراین مرگ ،گریزناپذیرترین حادثه در زندگی
آمد و
ٔ
انسان است.
آینده انسان پس از آن ،از پرسشهای فراگیری است که در طول تاریخ
چیستی مرگ و ٔ
ذهن عموم انسانها را به خود مشغول کرده است .آنان کوشیدهاند تا به این پرسشهای اساسی و
سرنوشتساز پاسخ دهند که:
چه سرانجامی در انتظار انسان است؟
آیا واقعاً پس از امروز ،فردایی در کار است؟ و اگر وجود دارد ،چگونه است؟
در این درس ،عالوه بر شناخت اصلیترین دیدگاهها در پاسخ به پرسشهای باال ،به پیامدهای
هریک از آنها در زندگی میپردازیم.
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قرائت
شریفه زیر را به دقت و زیبا قرائت کنید.
آیات
ٔ

ا ِ
ـذیـن کَـ َفـروا
ٰ
ُولـئ َ
ـک ال َّ َ
ِ ِ
ِبـ ِ
ایـات رِب ّ ِ
ـهـم و لـقـائـه ی
ٔ
َ
ۡ َ
ـه ۡـم
ـت َا ۡعـمـال ُ ُ
ـح ِـبـطَ ۡ
فَ َ

آنان کسانی هستند که کفر ورزیدند
به آیات پروردگارشان و دیدار با او
و اعمالشان تباه گردید

ـه ۡـم
ـقـیـم ل َ ُ
فَـال ن ُ ُ
ِ
ـیـام ِ ٔـه َو ۡزنًـا
ی َ ۡـو َم الۡـق َ

پس برای آنها در روز قیامت میزان و
ارزش قرار نمیدهیم.
کهف ١٠٣ ،تا ١٠٥

و مـا ِ ِ
الـدنۡـیـا
ـیـاه ُّ
ٰ
هـذه الۡ َ
ـح ُٔ
َ
ِ
ِ
ـه
ل
ل
ّ
ا
َ
ۡ
ـو َو لَـعـب ٌ
ٌ
ِ
الـد َار ا ۡ ٔال ِخ َـر َٔه
َو ا َّن ّ
ـوان
ل َ ِـه
ـح َـی ُ
ـی الۡ َ
َ
ـمـون
ل َ ۡـو کـانـوا ی َ ۡـعـلَ َ

.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
عنکبوت٦٤ ،

ـحـیا
َو قـالُوا مـا ِه
ـی إِال َّ َحـیات ُ َـنـا ُّ
ـم ُ
ـوت َو ن َ ْ
الـدنْـیا ن َ ُ
َ
الـدهْ ُـر 			
ـه ِـلـکُـنـا إِال َّ َّ
َو مـا ی ُ ْ
ِ
		
ـک ِم ْن ِعلْ ٍم إ ِْن هُ ْـم ِإال َّ یَظُنُّون
َو مـا ل َ ُ
ـه ْـم ِبـذل َ
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ءام َن ِبـالل ِّٰه َو الۡ َی ۡومِ ا ۡ ٔال ِخ ِر
َم ۡن َ
ِ
ِ
ـحـا
َو َعـم َـل صـال ً

جاثیه42،

.......................
.......................

فَـال َخ ۡـوف ٌ َعـلَ ۡـی ِـه ۡـم
نـون
َوالهُ ۡـم ی َ ۡ
ـح َـز َ

.......................
.......................
مائده٦٩ ،

راد ا ۡ ٔال ِخ َـر َٔه
ـن َا َ
َو َم ۡ
ـعـی لَـهـا َس ۡـع َـیـهـا
َو َس ٰ
ِ
َو هُ َـو ُمـؤۡمـن ٌ
فَـا ِ
کورا
ـه ۡـم َم ۡ
کان َس ۡـع ُـی ُ
ٰ
ُولـئ َ
ـک َ
ـش ً

اسراء١٩ ،

کافران گفتند :زندگی و حیاتی
.......................
زندگی و حیات دنیایی ما
جز همین
نیست که همواره گروهی از ما می میریم
.......................
و گروهی زندگی می کنیم و ما را فقط
 .......................نابود می کند .البته این
گذشت روزگار
سخن را از روی یقین نمی گویند بلکه
.......................
فقط ظن و خیال آنان است.

ِ
ِ
ـقـاءنـا
ـذیـن الی َ ۡـر َ
ا َّن ال َّ َ
جـون ل َ
ِ
.......................
الـدنۡـیـا
ـیـاه ُّ
َو َرضـوا ِبـالۡ َ
ـح ٔ
.......................
ـمـاَ  نُّـوا ِبـهـا
َو اطۡ َ
ِ
ِ
ـلـون .......................
ـن ءایـاتـنـا غـاف َ
ـذیـن هُ ۡـم َع ۡ
َو ال َّ َ
.......................

اُولٰ ِـئ َ ۡ
ـار
ـک َمـأواهُ ُـم الـ ّن ُ
ِ
ـبون
ِبـمـا کـانـوایَـ ۡکـس َ

.......................
.......................
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الـدن ْ َـیـا
ون َع َـر َض ُّ
ت ُ ِـر ُید َ
واللّه ی ِـرید ِ
اآلخ َر َٔه
َ ُ ُ ُ

یونس ٧ ،و ٨شما متاع ناچیز دنیا را می خواهید و خداوند
سرای ابدی را برای شما می خواهد.

انفال67،

خـالـق ب َ ِ
ـالئـ َک ِـه إِن ِّـی ِ
قـال ربـک ِلـلْـم ِ
ـن طـین			
ٔ
إِ ْذ َ َ ُّ َ َ
ـشـر ًا م ْ
ٌ َ

....................... .......................

ِ ِ
ـن ُروحـی
فَـإِذا َس َّـوی ْ ُـت ُـه َو نَـ َفـ ْخ ُ
ـت فـیه م ْ

....................... .......................

فَـ َق ُـعـوا ل َ ُـه ِ
سـاجـدین

						

....................... .......................
ص 71 ،و 72

ترجمه

ترجمه آیات را کامل کنید.
به کمک توضیحات زیر،
ٔ

َرضوا :راضی و خشنود شدند 		
الیرجو َن :امید ندارند
َ
ِ
طماَ ّنوابِها :بدان اطمینان کردید کانوا َیعلَمو َن :میدانستند
ا َ
َح َیوان :زندگی
ُصنع :عملکرد
َمشکور :مورد سپاس ،مقبول
َض َّل :گم و تباه شد
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دو دیدگاه

هنگامی که انسان چشم از این دنیا فرو می بندد و پرونده زندگی چندین ساله اش با مرگ بسته
میشود ،چه سرنوشتی در انتظار اوست؟ آیا یکباره راهی دیار فنا و نیستی می گردد؟ اگر چنین است،
پس داستان زندگی انسان پایانی اندوهناک دارد .اما اگر بعد از مرگ ،جهان دیگری در کار است و
آدمی با مرگ نیست و نابود نمی شود در آنجا چه سرنوشتی دارد؟
انسانها ،معموال ً در برخورد با مرگ دو دیدگاه دارند:

دیدگاه منکران معاد

این دسته که برای انسان حقیقتی جز جسم و تن او قائل نیستند ،با فرا رسیدن مرگ انسان و
نابودی جسم او ،پرونده او را برای همیشه میبندند .در این دیدگاه ،مرگ پایان زندگی است و هر انسانی
پس از مدتی زندگی در دنیا ،دفتر عمرش بسته میشود و حیات او پایان مییابد و رهسپار نیستی میشود.

پیام آیات )1
برای شناخت بهتر این دیدگاه در آیات ابتدای درس بیندیشید و پاسخ سؤالهای زیر را با تدبر
در آیات به دست آورید.
ردیف

پیام

سوره/آیه

1

خداوند چه ویژگیهایی را برای منکران معاد ذکر میکند؟

یونس7/و8

2

منکران معاد در روز قیامت چه سرنوشتی خواهند داشت؟

کهف105/

3

کافران مرگ خود را به چه چیز نسبت میدهند؟
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پیامدهای این دیدگاه :از پیامدهای مهم این نگرش برای انسانی که گرایش به جاودانگی دارد،
این است که همین زندگی چندروزه نیز برایش بیارزش میشود؛ در نتیجه به یأس و ناامیدی دچار شده،
شادابی و نشاط زندگی را از دست میدهد ،از دیگران کناره میگیرد و به انواع بیماریهای روحی دچار
میشود .گاهی نیز برای تسکین خود و فرار از ناراحتی ،در راههایی قدم میگذارد که روز به روز بر
سرگردانی و یأس او میافزاید.
گروهی نیز میکوشند که راه فراموش کردن و غفلت از مرگ را پیش بگیرند و خود را به هرکاری
آینده تلخی را که در انتظار دارند ،فراموش کنند.
سرگرم میسازند تا ٔ

فعالیت کالسی
شیوه درستی را
آیا گروهی که راه بیتوجهی و غفلت از مرگ را پیش میگیرندٔ ،
انتخاب کردهاند؟ چرا؟

دیدگاه معتقدان به معاد

دقت در آیات مربوط به آفرینش انسان ،نشان میدهد که انسان دارای دو بعد جسمانی و روحانی
است .ابتدا جسم آفریده میشود ،سپس روح در آن دمیده میشود .بعد جسمانی مانند سایر اجسام و
مواد دائم در حال تغییر و دگرگونی است و سرانجام فرسوده و متالشی میگردد .در مقابل ،بعد روحانی
و غیرجسمانی انسان ،تجزیه و تحلیل نمیپذیرد ،متالشی نمیشود و بعد از مرگ بدن ،باقی میماند و
آگاهی و حیات خود را از دست نمیدهد.
از همینرو ،پیامبران الهی و پیروان آنان مرگ را پایانبخش دفتر زندگی نمیپندارند بلکه آن را
غروبی برای جسم و تن انسان و طلوعی درخشانتر برای روح انسان میدانند یا پلی به حساب میآورند
که آدمی را از یک هستی (دنیا) به ِ
هستی باالتر (آخرت) منتقل میکند.
رسول خدا (ص) در این باره می فرماید:
برای نابودی و فنا خلق نشدهاید ،بلکه برای بقا آفریده شدهاید و با مرگ تنها از جهانی به جهان
1
دیگر ،منتقل میشوید.
از ایشان پرسیدند :باهوشترین مؤمنان چه کسانی هستند؟
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فرمود :آنان که فراوان به یاد مرگاند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده میکنند.
امیرمؤمنان (ع) فرمود:
ِ
دوران زندگی میدان
ای مردم! آدمی در همان حال که از مرگ میگریزد ،آن را مالقات میکند.
2
از دستدادن جان است و فرار از مرگ عین نزدیک شدن به آن.
1

پیام آیات )2
برای شناخت بهتر این دیدگاه در آیات ابتدای درس بیندیشید و پاسخ سؤالهای زیر را با تدبر
در آیات به دست آورید.
ردیف
1

پیام

سوره/آیه

(دو تفاو 
ت مهم) میان دنیا و آخرت را بیان کنید.
..............................................................
.............................................

2

چه کسانی در این جهان دچار حزن و ترس از عاقبت زندگی خود نمیشوند؟
...............................................................
.............................................

3

ثمره تالش خود را به خوبی دریافت
انسان در این دنیا بایستی چگونه زندگی کند تا ٔ
کند؟
...............................................................
.............................................
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پیامدهای این دیدگاه
پنجره امید و روشنایی به
1ــ اولین پیامد این نگرش ،بیرون آمدن زندگی از بنبست و بازشدن
ٔ
انگیزه فعالیت و کار در زندگی است؛ چنین انسانی دارای انرژی
روی انسان و ایجاد شور و نشاط و
ٔ
فوقالعاده و همت خستگیناپذیر است و از کار خود لذت میبرد .او با تالش و توان بسیار در انجام
کارهای نیک وخدمت به خلق خدا میکوشد و میداند که هرچه بیشتر در این راه گام بردارد ،آخرت
او زیباتر خواهد بود.
انسان معتقد به معاد می داندکه هیج یک ازکارهای نیک او درآن جهان بی پاداش نمی ماند ،حتی
اگر آن کارها به چشم کسی نیاید و نیز اطمینان داردکه اگر در این مسیر ظلمی به او بشود و نتواند داد
خود را از ظالمان بستاند قطعا در جهان دیگری خداوند آنها را به سزای اعمالشان خواهد رساند.
2ــ اثر دیگر این نگرش ،نهراسیدن از مرگ و آمادگی برای فداکاری در راه خدا است.
خداپرستان حقیقی گرچه در دنیا زندگی میکنند و زیبا هم زندگی میکنند ،اما به آن دل نمیسپرند؛ از
اینرو ،مرگ را ناگوار نمیدانند .آنان معتقدند که مرگ برای کسانی ناگوار و هولناک است که زندگی
را محدود به دنیا میبینند یا با کولهباری از گناه با آن مواجه میشوند .نترسیدن خداپرستان از مرگ به
این معنا نیست که آنان آرزوی مرگ میکنند ،بلکه آنان از خداوند عمر طوالنی میخواهند تا بتوانند
در این جهان با تالش در راه خدا و خدمت به انسانها ،با اندوختهای کاملتر خدا را مالقات کنند و به
درجات برتر بهشت نائل شوند.
از طرف دیگر ،همین عامل سبب میشود که دفاع از حق و مظلوم و فداکاری در راه خدا
آسانتر شود و شجاعت به
مرحله عالی آن برسد و آنگاه که حیات این دنیا چیزی جز ننگ و ذلت نباشد
ٔ
و فداکاری در راه خدا ضروری باشد ،انسانها به استقبال شهادت بروند و با شهادت خود راه آزادی
انسانها را هموار کنند؛ از اینرو ،آنگاه که امام حسین (ع) در دوراهی ذلت و شهادت قرار گرفت،
شهادت را برگزید و فرمود:
من مرگ را جز سعادت،
						
و زندگی با ظالمان را جز ننگ
						
1
و خواری نمیبینم.
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درسی از عاشورا

در روز عاشورا و در بحبوحه جنگ هر چه عرصه بر امام حسین(ع) و یاران ایشان تنگ تر
ولحظه جان دادن در راه خدا نزدیک تر می شد شوقی در دلهایشان پدیدار می گشت .آن حضرت
خطاب به یاران خود فرمود:
مرگ هیچ نیست مگر پلی که شما را از ساحل سختی ها به ساحل سعادت و کرامت و بهشت های
پهناور و نعمت های جاوید عبور می دهد .پس کدام یک از شما کراهت دارد که از زندان به قصر منتقل
شود؟  ...پدرم از رسول اکرم(ص) برایم نقل کرده است که :دنیا زندان مؤمن است و بهشت کافر .و
مرگ برای مؤمنین همچون پلی است برای رسیدن به بهشت و برای کافران پلی است برای رسیدن به
جهنم و عذاب ( معانی االخبار ،ص.)288

بیشتر بدانیم
چرا با وجود آنکه در برخی کشورهای غربی اعتقاد چندانی به زندگی پس از
مرگ وجود ندارد ،اما مردم آن خیلی شاد به نظر می رسند؟
ممکن است برخی با توجه به آن چه در خصوص پیامدهای دیدگاه منکران معاد گفته شد این
سؤال را مطرح کند که اگر شما می گویید که منکران معاد گرفتار یأس و نامیدی می شوند پس چرا در
برخی کشورهای غربی که اعتقادی به معاد ندارند ،نشانی از یأس دیده نمی شود بلکه شادی در جوامع
آنها موج می زند؟
اولین نکته ای که باید به آن توجه کنیم این است که کشورهای غربی به دنبال این هستند که چهره
ای زیبا و مملو از هیجان و شادی از خود و فرهنگ خود نشان دهند تا سایر فرهنگ ها و کشورها
را مجاب کنند تا از فرهنگ آنان پیروی کنند .از این رو ،این کشورها با ساخت انواع فیلم ها و ایجاد
سایت ها و شبکه های مختلف سعی می کنند این گونه وانمود کنند که جامعه ای شاد و دور از غم دارند
و هر کس که می خواهد به این زندگی دست یابد باید از آنان و الگوهای آنان پیروی کند.
نکته دوم این که همان گونه که در درس گفته شد برخی افرادی که اعتقادی به زندگی پس از
مرگ ندارند سعی می کنند راه فراموش کردن و غفلت از مرگ را در پیش گیرند و خود را به هر کاری
سرگرم سازند تا آینده تلخی که پیش رو دارند فراموش کنند.از این رو دست به هر کاری می زنند تا برای
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لحظه ای هم که شده خود را از واقعیت دور سازند و در خوشی به سر برند .اما آیا اگر دل انسان ناآرام
باشد می توان با خوشی های ساختگی و تحمیلی آن را آرام کرد؟ آیا درون مضطرب انسان را می توان
با شادی های گذرا آرام نمود؟
کافی است نگاهی به آمار مصرف مشروبات الکلی ،قرص های روان گردان ،داروهای
ضدافسردگی و انواع مخدرهای صنعتی در این کشورها بیندازیم و از خود سؤال کنیم که اگر این
جوامع در شادی و خوشی به سر می برند چرا با مصرف بی رویه نوشیدنی های الکلی به دنبال این هستند
که ساعتی از دست عقل خود راحت شوند و در فراموشی از دنیا به سر برند؟ و چرا با مصرف انواع
قرص های روان گردان به دنبال ایجاد شادی های کاذب در درون خویشند؟ چرا مصرف داروهای
ضدافسردگی در این کشورها روز به روز در حال افزایش است؟ چرا در عین برخورداری و رفاه ،به
انواع مواد مخدر پناه میبرند و آمار خودکشیهایشان ،وحشتناک و روزافزون است؟
بد نیست نگاهی به برخی از گفته ها و نوشته های آنان بیندازیم تا قدری با حقیقت ماجرا بیشتر
آشنا شویم:
جرج گوما ،پژوهشگر آمریکایی حوزه روانشناسی :مصرف داروهای روان گردان و ضد
افسردگی در امریکا مدتی است که از مصرف داروهای کنترل کننده کلسترول خون ( که پرمصرف ترین
1
دارو در آمریکاست) پیشی گرفته است.
جیمز ریجوی ــ خبرنگار و نویسنده روزنامه گاردین ــ مصرف داروهای ضد افسردگی
در آمریکا به حدی افزایش یافته است که آمریکا به کشور بیماران روانی تبدیل شده است.
مارسیا انجل ــ سردبیر اسبق مجله پزشکی نیو انگلند :این نکته را بیان می کند که استفاده از
2
داروهای روان گردان ــ اعم از ضدافسردگی و ضد روان پریشی ــ به حد انفجار رسیده است.
جوانا فرانسیس ــ نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی در نامه ای خطاب به زنان مسلمان این گونه
می گوید :آنها (دولتمردان آمریکایی) سعی دارند با فیلم ها و نماهنگ های شهوت انگیز ،به دروغ ما زنان
آمریکایی را شاد و راضی نشان دهند ،آنها می خواهند این گونه نشان دهند که ما زنان آمریکایی از لباس
پوشیدن چون هرزه ها شادیم و تو را نیز این چنین وسوسه می کنند .اکثر ما شاد نیستیم .به من اعتماد
کن! میلیون ها نفر از ما داروهای ضدافسردگی مصرف می کنیم ،از کارمان متنفریم و شب ها به خاطر
3
مردانی که می گفتند دوستمان دارند ولی حریصانه از ما سوء استفاده می کنند گریه می کنیم.
www.alternet.org/story/151315/ــ1

 http:/English.aljazeera.net/indepth/opinion/2011/07/20117313948379987.htmlــ 2
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اندیشه و تحقیق

1ــ چرا برخی از افراد با این که بیان میکنند آخرت را قبول دارند و از لحاظ
فکری آن را پذیرفتهاند ،تالش چندانی برای آن جهان نمینمایند و در زندگی خود
به گونهای عمل میکنند که گویی آخرتی در پیش نیست؟
2ــ آیا توجه به آخرت ،لزوماً بیتوجهی به دنیا و عقبماندگی را درپی دارد؟

پیشنهاد

1ــ ب ه آثار و زندگی یکی از شهدای دفاع مقدس یا شهدای شهر و روستای خود
1
درباره زندگی و مرگ چگونه میاندیشیدند.
مراجعه کنید و ببینید که آنان
ٔ
خانواده شهدای محل خود ،به خصوص شهدای دانشآموز،
2ــ با مراجعه به
ٔ
درباره
نامه آنان را مطالعه کنید و
انگیزه شهادتطلبی آنان گزارشی تهیه کنید
وصیت ٔ
ٔ
ٔ
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی و «خدا بود و دیگر هیچ نبود» اثر
قصه فرماندهان» از
مطالعه کتابهایی مانند
1ــ
«مجموعه ٔ
ٔ
ٔ
ٔ

دکتر مصطفی چمران ،توصیه میشود.
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آیندۀ روشن

هدف :تبیین دالیل ضرورت معاد و امکان معاد جسمانی
آینده انسان آشنا شدیم .پیامبران الهی ،مرگ
در درس قبل با دیدگاه پیامبران الهی
درباره مرگ و ٔ
ٔ
را گذرگاهی به حیات برتر در جهان آخرت میدانند و ایمان به زندگی در جهان دیگر (معاد) در کنار
توحید و یکتاپرستی را
سرلوحه دعوت خود قرار دادهاند.
ٔ
در مقابل دعوت به ایمان به جهان آخرت ،گروهی به آن ایمان آورده و گروهی وجود جهان دیگر
را بعید دانسته و آن را انکارکردهاند.
پیامبران الهی ،نه تنها ِ
امکان وجود جهان دیگر را اثبات میکردند ،بلکه با استداللهای متفاوت
وجود جهان دیگر و معاد انسان را ضروری میدانستند .به راستی پیامبران الهی ،با چه دالیلی امکان
معاد را ثابت میکردند؟
و با چه استداللهایی ضرورت معاد را تبیین مینمودند؟

23

قرائت
شریفه زیر را به دقت و زیبا قرائت کنید.
آیات
ٔ
ِ ِ ِ
ِ
الـرجـیمِ
ـن َّ
الش ۡـیـطـان َّ
َاعـو ُذ بـالـلّٰـه م َ
ِ
ِ
الـرحـیمِ
الـر ْحـ ٰم ِـن َّ
ـسـمِ الـلّٰـه َّ
ب ۡ

الـل ُّٰـه ال ِالٰ َـه ِا ّل هُ َـو
لَیجمـع َّنکُم ِالی یـومِ الۡ ِ
یام ِـة
ق
َ
َ َۡ َ ۡ ٰ َۡ
ال ریـب ِ
فـیـه
َۡ َ
ِ
ـن الل ِّٰه َحدیـثًا
َو َم ۡن َا ۡص َد ُق م َ

.............................
.............................
.............................
.............................
نساء87 ،

ـح ِـس ۡـبـ ُت ۡـم
َا َف َ
َا  نَّـمـا َخـلَـ ۡق ُ
ـنـاک ۡـم َع َـبـ ًثـا
ِ
ـعـون
َو َا  نَّـکُ ۡـم ال َ ۡـیـنـا ال ت ُ ۡـر َج َ

.............................
.............................
............................؟

مؤمنون115 ،

ءامنوا
ذین َ
َا ۡم ن َ ۡج َع ُل ال َّ َ
الص ِال ِ
حات
َو َع ِملُوا ّ
ِ
دین ِفی اۡال َۡر ِض
کَال ُۡم ۡفس َ
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...........................
...........................
...........................

قین کَا ۡلف ُّج ِار
ا َۡم ن َ ۡج َع ُل ال ُۡمـ َّت َ

...........................
ص 27 ،و 28

َأيـحـسـب ْالنـسان َألَّـن نـ َّج ِ
ـام ُـه ....................
َ ُ
َ
ـم َـع عـظَ َ
ْ َ ُ
ـلـى َق ِ
ـاد ِ
ـس ِّـو َى ب َ َـنـان َ ُـه .......................
ر
بَ 
يـن َعـلـى َأن ن َُّ
َ
َ
َ
قيامت 3 ،و 4

َو َض َـر َب ل َ َـنـا َمـثَ ًـل َو نَـسـى َخـلْـ َق ُـه
َ
		
َق َال َمن ي ُ ْح ِى ال ْ ِعظَ َام َو ِهى َر ِميم
َ
		
يح ِي َيها ال َّ ِذى َأ َنشأَ َها َأ َّو َل َم َّر ٍة
ُق ْل ُْ
			
كل َخلْ ٍق َع ِليم
َو هُ َو ِب ُ

.......................
.......................
.......................
.......................

يس 87 ،و 97

و ال َّله ال َّ ِذى َأرس َل الري ِ
سحابًا
َ ُ
اح فَ ُتث ُير َ
ْ َ ِّ َ َ
ِلى بَلَ ٍد َّم ِّي ٍت			
فَ ُس ْق َن ُاه إ 
َ
		
فَأَ ْح َي ْي َنا ِب ِه ْال َْر َض ب َ ْع َد َم ْو َتها
				
كَ َذ ِال َك النُّ ُشور

.......................
.......................
.......................
.......................

فاطر9 ،
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ي ْخ ِر ُج ال ْ َح َّى ِم َن ال ْ َم ِّي ِت
			
َو ي ْخ ِر ُج ال ْ َم ِّي َت ِم َن ال ْ َح ِى
			
يح ِى ْال َْر َض ب َ ْع َد َم ْو َتها
َو ْ
َو كَ َذ ِال َك ت ْخ َر ُجون			

روم91 ،

ترجمه

.......................
.......................
.......................
.......................

ترجمه آیات را تکمیل کنید.
به کمک عبارتهای زیر،
ٔ

جم َع َّ +ن  +کُم):حتماً شما را جمع میکند.
جم َع َّنکُم (لَـ  +ی َ َ
ل َ َی َ
َافَ َح ِس ُبتم:آیا پنداشتهاید
صدق:راستگوتر
َا َ
ف ُ ّجار:جمع فاجر (بدکار)
ظَ ّن:پندار ،گمان
َام:یا

دفع خطر احتمالی

نگاهی کوتاه به زندگی روزمره انسان ها نشان می دهد که انسان در مواقعی که احتمال خطر یا
خسارتی در میان باشد ،با تمام امکانات خود سعی می کند تا جلوی خسارت را بگیرد یا از خطر بگریزد.
در چنین شرایطی حتی اگر شخص دیوانه یا دروغگویی که در شرایط عادی گفته آنها برایمان چندان
اعتباری ندارد ،خبر از وجود سمی در غذا یا خطری بر سر راهمان دهد ،این اعالم خطر را نادیده
نمی گیریم و احتیاط الزم را به عمل می آوریم؛ زیرا در اینگونه موارد از یک قانون عقلی پیروی میکنیم
که میگوید« :دفع خطر احتمالی ،الزم است».
حال اگر با خبری مواجه شویم که از قطعیترین خبرها است ،با آن چگونه برخورد میکنیم؟ آن
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درباره زندگی ابدی ما است.
هم خبری که
ٔ
می دانیم که پیامبران که عاقل ترین و راستگوترین مردمان در طول تاریخ بوده اند ،با قاطعیت
همه آنان پس از ایمان به خدا ،ایمان به آخرت
کامل از وقوع معاد خبر داده و انسان را از آن بیم داده اندٔ .
درباره
الزمه ایمان به خدا دانستهاند .در قرآن کریم نیز بعد از توحید و یکتاپرستی،
را مطرح کرده و آن را ٔ
ٔ
اندازه معاد سخن گفته نشده است.
هیچ موضوعی به
ٔ
اگر به فرض در اثبات معاد هیچ دلیلی جز همین خبر پیامبران نداشته باشیم ،تکلیف ما در برابر
این خبر چیست؟ ما که برای فرار از خطرهای کوچک احتمالی ،حتی سخن دروغگویان و دیوانگان
را نیز می پذیریم ،چگونه می توانیم وقتی که پای سعادت جاودانی یا شقاوت ابدی ما در میان است ،با
بی تفاوتی از کنار این خبر بگذریم؟

پیام آیات )1
کدامیک از آیات ابتدای درس خبر از جهان آخرت به ما میدهد؟ در این آیه بر
درباره قیامت تأکید شده است؟
چه نکاتی
ٔ
...........................................................
.................................................................
.
قرآن کریم تنها به خبر دادن از آخرت قناعت نکرده و بارها با دلیل و برهان آن را ثابت کرده
است .استدالل هایی را که قرآن در این زمینه به کار برده است می توان به پنج دسته تقسیم کرد .سه دسته
از این استدالل ها «امکان» معاد را ثابت می کند و آن را از حالت امری بعید و غیر ممکن خارج می سازد
1
و دو دسته دیگر« ،ضرورت» معاد را به اثبات می رساند.
الف) استدالل هایی که بر امکان معاد داللت دارند:
یکی از عللی که سبب می شود عده ای دست به انکار معاد بزنند این است که چنان واقعه بزرگ
و با عظمتی را با قدرت محدود خود می سنجند و چون آن را امری بسیار بعید می یابند ،به انکار آن
می پردازند .حال آن که بعید بودن چیزی برای انسان هرگز نمی تواند دلیل بر غیرممکن بودن آن باشد.
1ــ استدالل هایی که در این جا به عنوان استدالل های قرآنی ذکر می شود استدالل هایی کامال عقلی است که قرآن براساس قواعد

عقلی بیان کرده است و هر کس می توند با تفکر در آنها به نتیجه برسد .از همین جهت این استدالل ها نه تنها برای پیروان قرآن بلکه برای
همگان می تواند مفید باشد.
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از این رو قرآن یکی از انگیزه های انکار معاد را نشناختن قدرت خدا معرفی می کند .از همین جهت،
در قرآن دالیل و شواهد زیادی بیان می شود تا نشان دهد معاد امری ممکن و شدنی است و خداوند بر
انجام آن توانا است:
1ــ اشاره به پیدایش نخستین انسان :در برخی آیات قرآن ،خداوند توجه منکران معاد را به
پیدایش نخستین انسان جلب می کند و به آنان توانایی خدا در آفرینش آنان را تذکر می دهد .در این آیات
بیان می شود که همان گونه که خداوند قادر است انسان را در آغاز خلق کند ،بار دیگر نیز او را خلق
خواهد کرد.
2ــ اشاره به نمونه هایی از زنده شدن مردگان :قرآن برای این که قدرت خدا را به صورت
محسوس تری در این زمینه نشان دهد ماجراهایی را نقل می کند که در آنها به اراده خداوند مردگانی از
نو زنده شده اند .از آن جمله می توان به ماجرای عزیر اشاره کرد.
عزیر که یکی از پیامبران بنیاسرائیل بود ،در سفری از کنار روستای ویرانی عبور میکرد.
استخوانهای متالشی و پوسیده ساکنان آن روستا از البهالی خرابهها پیدا بود .با دیدن این استخوان ها
این سؤال در ذهن عزیر شکل گرفت که به راستی خداوند چگونه اینها را پس از مرگ زنده میکند؟
خداوند ،جان عزیر در همان دم گرفت و بعد از گذشت صد سال دوباره وی را زنده نمود .سپس خطاب
به او گفت:
ــ ای عزیر ،چه مدت در این بیابان خوابیدهای؟
ــ یک روز یا نصف روز.
تو صد سال است که اینجا هستی .به االغی که سوارش بودی و غذایی که همراه داشتی نگاه
کن و ببین چگونه االغ پوسیده و متالشی شده ،اما غذایت صدسال است که سالم مانده و فاسد نشده
شده االغ را دوباره جمعآوری و
است .و اینک ببین که خداوند چگونه اعضای پوسیده و متالشی ٔ
زنده میکند.
1
عزیر به چشم خود زنده شدن االغ را دید ،گفت :خدا بر هر کاری توانا است.
1ــ سوره بقره.259،
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فعالیت کالسی

خداوند در آیات سوم و چهارم قیامت ،خطاب به کسانی که به انکار معاد میپردازند
میگوید :نه تنها استخوانهای آنها را به حالت اول درمیآوریم بلکه سرانگشتان آنها را نیز
همانگونه که بوده مجدد ًا خلق میکنیم.
به نظر شما چرا خداوند در این آیات برای اثبات قدرت الهی به خلق سرانگشتان اشاره میکند؟
3ــ اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت :در برخی آیات قرآن ،زندگی بعد از مرگ به
عنوان یک جریان رایج در جهان طبیعت معرفی شده است و از کسانی که با ناباوری به مسأله معاد نگاه
می کنند می خواهد تا به مطالعه جریان همیشگی تبدیل زندگی به مرگ و بالعکس در طبیعت بپردازند تا
این مسأله را بهتر درک کنند.زیرا نمونه ای از رستاخیز انسان و جهان همه ساله به هنگام فرارسیدن
بهار در مورد طبیعت تجربه می شود .بهار رستاخیز طبیعت و مثالی از رستاخیز عظیم انسان است.

پیام آیات )2
با مراجعه به آیات ابتدای درس بگوییدکدام یک از آیات ابتدای درس به موضوع
امکان معاد از طریق نظام مرگ و زندگی در طبیعت ،کدام یک به پیدایش نخستین انسان
و کدام یک به بیان نمونه ای از زنده شدن مردگان اشاره دارد؟
ب) استدالل هایی که بر ضرورت معاد داللت دارند:
قرآن نه تنها معاد را امری ممکن می داند ،بلکه وقوع آن را نیز امری ضروری و واقع نشدن آن
را امری محال و ناروا معرفی می کند .از جمله دالیلی که قرآن برای ضرورت معاد بر آنها تأکید کرده
است ،عبارتند از:
1ــ حکمت الهی :حکیم کسی است که کارهایش هدفمند است و به نتایج صحیح و درست
منتهی میشود .بنابراین ،خدایی که حکیم است مرتکب کار عبث و بیهوده نمیشود ،زیرا کار عبث
از جهل و نادانی سرچشمه میگیرد .او هر موجودی را برای هدف شایستهای خلق میکند و امکانات
رسیدن به آن هدف را هم به او عطا مینماید و اگر تمایالت و گرایشهایی در وجودش قرار داده ،پاسخ
مناسب آن را هم پیشبینی کرده است .به طور مثال ،در مقابل احساس تشنگی و گرسنگی حیوانات،
آب و غذا را آفریده تا بتوانند تشنگی و گرسنگی خود را برطرف نمایند.
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حال اگر به وجود خود توجه کنیم ،میبینیم که هر انسانی گرایش به بقا و جاودانگی دارد و از
مرگ و نابودی گریزان است و بسیاری از کارهای خود را برای حفظ و بقای خود انجام میدهد.
همه کماالت و زیباییها است و این طلب به هیچ حدی ،محدود
همچنین هر انسانی طالب و خواستار ٔ
نمیشود.
اما دنیایی که در آن زندگی میکنیم و عمر محدود انسانها پاسخگوی اینگونه نیازها نیست.
چگونه میشود که خداوندگرایش به زندگی جاوید را در وجود کسی قرار دهد و سپس او را در حالی
که مشتاق حیات ابدی است ،از هستی بیندازد؟ آیا این کار با حکمت خداوند سازگار است؟
عالوه بر این اگر بناست با این همه استعدادها و سرمایه های مختلفی که خداوند در وجود ما قرار
داده است ،خاک شویم و معادی هم نباشد ،این سؤال مطرح می شود که دلیل آفریدن این استعدادها و
سرمایهها در درون ما چه بود؟ از همان ابتدا خاک بودیم ،پس این آمدن و رفتن برای چه بود؟ آیا بر این
اساس آفرینش انسان و جهان بی هدف و عبث نخواهد بود؟

پیام آیات )3
کدامیک از آیات ابتدای درس ،ضرورت معاد براساس حکمت الهی را بیان
میکند؟ پیام اصلی آیه چیست؟
............................................................
.................................................................
............................................................
.................................................................
2ــ عدل الهی :عدل یکی از صفات الهی است .خداوند عادل است و جهان را بر عدل استوار
ساخته است.
زندگی انسانها نیز در داخل این نظام عادالنه قرار دارد؛ از اینرو ،خداوند وعده داده است که
هرکس را به آنچه استحقاق دارد برساند و حق کسی را ضایع نگرداند.
اما زندگی انسان در دنیا به گونهای است که امکان تحقق این وعده را نمیدهد؛ زیرا:
الف) پاداش بسیاری از اعمال ،مانند شهادت در راه خدا ،در دنیا امکانپذیر نیست.
همچنین پاداش کسی که کارهای نیک فراوانی دارد و به جمع زیادی از انسانها خدمت کرده
است ،با توجه به عمر محدودی که دارد ،میسر نیست.
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ب) مجازات بسیاری از کسانی که به دیگران ستم کردهاند در این دنیا عملی نیست.
برای مثال ،مجازات کسی که افرادی را به قتل رسانده یا مانع رشد استعدادهای بسیاری از
انسانها شده است ،در این جهان ممکن نیست و اگر جهان دیگری نباشد ،که ظالم را به مجازات
عادالنه خداوند ایراد وارد میشود.
واقعیاش برساند و حق مظلوم را بستاند ،بر نظام
ٔ

پیام آیات )4
کدامیک از آیات ابتدای درس ،ضرورت معاد براساس عدل الهی را بیان میکند؟
پیام اصلی این آیه چیست؟
............................................................
.................................................................
............................................................
.................................................................

بیشتر بدانیم
به کسانی که به هیچ وجه حاضر به پذیرش معاد و زنده شدن دوباره انسان ها
نیستند ،چه پاسخی می توان داد؟
برخی ها هر چقدر که از دالیل اثبات معاد ،آیات قرآن و سخنان پیشوایان دین در خصوص
جهان آخرت برایشان می گویی ،می گویند ای آقا! کی رفته و کی برگشته که خبر از آن دنیا آورده باشد؟
به این گونه افراد چه باید گفت؟
پاسخ :برخی رانندگان به هنگام مسافرت ،به توصیه پلیس درخصوص خطرات جاده و لزوم
همراه داشتن وسایل ضروری توجه می کنند و وسائلی را که احتمال می دهند در جاده مورد نیازشان
باشد همراه خود بر می دارند (از قبیل زنجیر چرخ ،جک ،چرخ اضافه ،چراغ سیار و )...و بعضی
از رانندگان بی اعتنا به توصیه های پلیس و گاه با تمسخر آنها به جاده می زنند .در هرصورت یا نیازی
به این وسائل پیش می آید و یا پیش نمی آید .اگر نیازی نبود (که البته با توجه به علم و آگاهی پلیس
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راهنمایی و رانندگی و توصیه ها و هشدارهای آنان قطعاً نیاز خواهد شد) ،راننده ای که این وسائل را
همراه داشته است ضرری نکرده است .اما اگر به آن وسائل نیاز شد ،کسی که آن وسائل را برنداشته
است  ،در وسط جاده چه خواهد کرد؟
شرط عقل آن است که انسان نسبت به حوادث ،حتی اگر احتمال کمی برای رخ دادن آن وجود
داشته باشد ،پیش بینی الزم را بکند ،چه رسد به حوادثی که یقینی باشند .پیامبران از حساب و کتاب
پس از مرگ در قیامت خبرهایی داده اند و بر این اساس برنامه و دستوراتی نیز برای عبور آسان و موفق
از این جهان در اختیار ما گذاشته اند .گروهی این خبرها را پذیرفته و گروهی منکر شده اند .کسانی که
پذیرفته اند در شبانه روز دقایقی با خدا گفت و گو می کنند و نماز می خوانند؛ در سال چند روزی غذای
ظهر را تا به غروب به تأخیر می اندازند و از انجام برخی کارها که ضررش به خود انسان برمی گردد
(مانند نوشیدن مشروبات الکلی ،خوردن گوشت خوک و )...خودداری کرده اند؛ بر فرض که قیامت و
حساب و کتابی در کار نباشد ،این افراد چه ضرری می کنند و چه چیزی را از دست می دهند؟ اما اگر
حساب و کتابی بود ( که با دالیل مختلف هست) افرادی که به سخن خدا و پیام انبیا توجه نکردند ،چه
خواهند کرد؟ آنها زندگانی ابدی و جاوید در آخرت را به هفتاد سال عمر دنیوی فروخته اند.
پس عاقل کسی است که حتی اگر یقین به قیامت ندارد ،خود را آماده حساب و کتاب کند و
هشدارهای انبیا را جدی بگیرد.
امام رضا علیه السالم در گفت و گویی که با یکی از منکران معاد داشتند به او چنین فرمودند:
اگر به فرض نظر شما درباره نبود معاد درست باشد ــ که چنین نیست ــ در این صورت ما و شما یکسان
و برابریم؛ و نماز و روزه ،عقیده و ایمان ما به ما ضرر و زیانی نمی رساند .ولی اگر حق با ما باشد ــ که
چنین هست ــ در این صورت ما رستگار و سعادتمند می شویم؛ اما شما زیان کار شده ،هالک خواهید
شد.1
1ــ احتجاج طبرسی ،ج ،2ص .171
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اندیشه و تحقیق
1ــ تعدادی از کارهای نیک و تعدادی از گناهان را که در این دنیا قابل پاداش
و مجازات نباشند ،ذکر کنید.
2ــ
3ــ

پیشنهاد
1ــ در آیات  45تا  48واقعه 5 ،قیامت و  11و ُ 12مط ّففین تأمل کنید و ببینید چه
زمینهها و انگیزههایی سبب انکار معاد میشود.
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