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تا کنون به طور اجمال در زمينه  موضوعات خداشناسي و نبوت مطالبي را 
آموخته ايد. اکنون مي پردازيم به تعريف انسان در ديدگاه مکتب الهي تا ببينيم 
رستگار  و  نجات  شرط   اصوال و  دارد  ويژگي هايي  چه  بينش  اين  در  کامل  انسان 
بينش  در  انسان  که  تصوير  با  و  چيست  کمال  سرمنزل  به  او  رسيدن  و  انسان 

ماد و مکتب ها غيرالهي پيدا مي کند، چه تفاوتي دارد.

بخش اّولبخش اّول

انسان شناسیانسان شناسی
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درس اّول
انسان در بينش الهي

دارد،  وجود  او  استعدادها  و  انسان  از  مکتب  هر  در  که  شناختي 
انسان  آيا  که  :  قبيل  اين  از  مطالبي  مي شود.  ناميده  مکتب  آن  انسان شناسي 
موجود صد در صد ماد و طبيعي است يا بعد الهي و جنبه غيرماد نيز دارد؟ آيا 
انسان موجود مجبور است که از خود اختيار ندارد و تحت تأثير جبرها دروني 
و بيروني است؟ يا برعکس موجود صاحب اختيار است که مي تواند با انتخاب ها 
مي سازد  را  تاريخ  و  جامعه  انسان  آيا  بسازد؟  را  خويش  شخصيت  و  سرنوشت  خود 
يا سير جبر تاريخ و روابط اجتماعي است که شخصيت انساني را شکل مي دهد و 

آدمي نمي تواند در برابر آن ها مقاومت کند؟
را  او  سرنوشت  يا  است  دنيو  زندگاني  همين  به  محدود  آدمي  حيات  آيا 

فردايي نيز هست؟
و  مي پردازيم  سؤال ها  اين  بررسي  به  آينده  درس ها  و  درس  اين  در 

براساس بينش الهي پاسخ مي دهيم.
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تأمل
در سؤال هايي که طرح شد تأمل کنيد و هم چنين سؤال هايي را خود در اين 

زمينه در نظر آوريد و از ميان آن ها مهم ترين سؤال قابل طرح را انتخاب کنيد.

انسان شناسی بخشی از جهان بينی است زيرا همان طور که در تعريف جهان بينی گفتيم، نگرشی 
که هر مکتب نسبت به جهان هستی دارد، جهان بينی آن را تشکيل می دهد، و چون يکی از مسائل اساسی 
مربوط به جهان هستی، وجود انسان و شناخت او است، لذا انسان شناسی جزو مسائل جهان بينی قرار 

می گيرد.

انسان شناسی مادی
مکتبی که جهان هستی را در ماده و طبيعت خالصه کرده و جهان بينی آن مادی و الحادی است، 
طبعًا برداشت او از انسان نيز برداشتی کامًال مادی خواهد بود. در چنين ديدی، انسان موجودی است 
که تنها يک بعد دارد و آن بعد طبيعی و مادی است و فاقد هر گونه جنبه ی غيرمادی و الهی است. در 
اين برداشت، امتيازی که انسان نسبت به جمادات و گياهان و حيوانات دارد، تنها در تکامل زيستی او 
خالصه می شود و هيچ گونه امتياز بنيادی که او را از صف موجودات طبيعی و خاکی جدا ساخته و 

برای او برتری معنوی قائل شود، در ميان نيست.
مشتی  تصادفی  ترکيب  و  جمع  نتيجه ی  در  ديگر،  پديده های  همانند  نيز  انسان  بينش،  اين  در 
عناصر مادی به وجود آمده و هيچ گونه شعوری در پيدايش او نقشی نداشته است. لذا در جهان بينی 

مادی انسان لباس جمادات و نباتات و جانوران به تن می کند.
معيارهای  سطح  از  نمی تواند  نهايتًا  شود،  برگزيده  انسان  برای  آرمانی  هر  جهان بينی،  اين  در 
مادی و ظاهری فراتر رود. زيرا، چنين مکتبی که کامًال منکر هر گونه وجود غيرمادی، و ارزش های 
واالی فوق طبيعی است، نمی تواند آرمانی برگزيند که از سطح معيارهای مادی و طبيعی فراتر رود، و 
اگر بناچار در رابطه با تعيين مسئوليت و وظيفه برای انسان، آرمان معنوی و ارزش های فوق مادی را 

معرفی کند، چيزی جز تناقض گويی نخواهد بود.



٤

کالبد  جز  چيز  نيز  انسان  و  نيست  ديگر  چيز  ماده  جز  که  جهاني  در  چرا 
و  قبول  قابل  گفتن  ماده  از  برتر  ارزش ها  و  معنويات  از  سخن  نمي باشد،  ماد 

توجيه پذير نمي باشد؟

انسان شناسی الهی
در جهان بينی الهی، انسان موجودی است که عالوه بر جنبه ی مادی و پيکر جسمانی پرتوی از 
نور خدايی در وجود خود دارد و بهره ای از عالم معنا برده است. اين ُبعِد الهی است که جنبه ی اصيل 

شخصيت او را تشکيل داده و انسانيت او به خاطر دارا بودن اين بعد الهی است.
راز  تعريف است.  قابل  با خدا  رابطه  در  تنها  انسان  روشن می شود که «انسانيت»  بيان،  اين  با 
برتری و امتياز انسان موجودات ديگر نيز نه در تکامل زيستی و پيچيدگی ساختمان جسمی او، بلکه در 
اين روحانيت و معنويتی است که بر او پرتو افکنده است. جلوه های شکوهمند حيات انسانی و تجليات 

عاليه ی آن، همگی از آثار و نتايج اين ويژگی وجودی است.

فلسفه ی حيات يا هدف از آفرينش انسان
می دانيم که يکی از بزرگ ترين سؤاالتی که در طول تاريخ، همواره فکر و روح انسان را به سوی 
خود جلب نموده و دانش بشری از پاسخ گفتن به آن بازمانده است، مسئله ی «فلسفه ی حيات» يا راز 

خلقت انسان است.
چرا انسان پا در عرصه ی هستی گذارده و هدف از پيدايش او چيست؟ آيا زندگی او را هدفی 
هست يا نه؟ و اگر هست آن هدف چيست؟ اين ها سؤاالتی هستند که هيچ انسانی نمی تواند از کنار آن ها 
طلب  نشاند،  فرو  را  او  درونی  التهاب  و  اضطراب  بتواند  که  منطقی  پاسخی  همواره  و  بگذرد  بی اعتنا 
می کند و روشن است که انسان با عقل و دانش محدود خود هرگز نمی تواند از عهده ی حل اين معما 
برآيد بلکه تنها مکتب های آسمانی هستند که به عّلت اتصال به خالق انسان، می توانند از چنين رازی 

پرده بردارند.
به  نيز  او  بازگشت  و  دارد  الهی  عالم  به  اتصال  که  است  موجودی  انسان  الهی،  بينش  در 

همان جاست. آغاز هستی انسان از خدا و بازگشت او نيز به سوی خداست.
می رويمما ز دريائيم و دريا می رويم باال  و  باالئيم  ز  ما 

بررسی
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ظهور انسان در عرصه ی اين جهان برای تحصيل آمادگی الزم و نيل به کمال است تا بتواند به 
سعادت جاويد خود در جوار رحمت الهی برسد.

الهی  قدرت  رحمت و  بی کران  دريای  به  اتصال  فطری و  مواهب  بودن  دارا  به واسطه ی  انسان 
است که برای تکامل و پيشرفت، استعداد بی پايان دارد و هر چه در مراحل کمال پيش رود، باز مراحلی 
در پيش روی خود دارد و تکامل او پايان نمی پذيرد. در روح انسان که از سوی خداوند مورد تعليم قرار 
گرفته است، استعدادهای عالی بسياری به وديعه گذارده شده است تا در سايه ی تربيت صحيح در جريان 

زندگی دنيوی به مرحله ی شکوفايی رسد و گام به گام به کمال و هدف نهايی حيات نزديک تر شود.

مقايسه
کنيد و  مقايسه  يکديگر  با  را  انسان  درباره   ماد  الهي و  مکتب  دو  ديدگاه 
تفاوت ها اين دو  مکتب را مشخص نماييد و سپس ببينيد که ديدگاه کدام يک در 

پيشگاه عقل پذيرفتني است.

مکتب مادمکتب الهي

١ـ…………………………………
…………………………………… 
2ــ  …………………………………
…………………………………… 
3ــ …………………………………
……………………………………
4ــ …………………………………
……………………………………

١ـ…………………………………
…………………………………… 
2ــ  …………………………………
…………………………………… 
3ــ …………………………………
……………………………………
4ــ …………………………………
……………………………………

خود فراموشی
از آن جا که عالی ترين جنبه از حيات انسانی، يعنی روح وی، منتسب به عالم الهی است، می توان 
«خوِد  آدمی  است.  خويشتن  فراموشی  دارد،  که  نتيجه ای  نخستين  خداوند  کردن  فراموش  گفت 
حقيقی» خويش را گم می کند و نسبت به آن بيگانه می شود. زيرا به طوری که گفته شد، اصيل ترين جنبه 
متصل  الهی  عالم  به  را  او  که  است  رابطه ای  است،  بدان  وابسته  او  انسانيت  که  انسانی  شخصيت  از 
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می کند، و واضح است که اگر يک طرف اين رابطه ناديده گرفته شود، رابطه ای بر جای نخواهد ماند و 
شالوده شخصيت حقيقی او ويران خواهد گشت. بدين سبب است که بدون خدايابی، خوديابی واقعی 
امکان پذير نيست. و هر تعريفی از انسان که بدون در نظر گرفتن اين رابطه به عمل آيد، تعريفی واقعی 

نخواهد بود. از اين رو است که می گوييم انسان تنها در رابطه با خدا تعريف پذير بوده و معنا می يابد.

از خود بيگانگی
از خود بيگانگی يعنی گم کردن خويشتن حقيقی خويش و شخصيت اصيل و واقعی انسانی، و 
بيگانه شدن نسبت به آن؛ و آن گاه جايگزينی اش با چيز ديگری که آن نيست. در اين جاست که او خود 
را در بيگانه جستجو می کند و در اين زندان هر چه بيش تر می کاود، کمتر می يابد و خود را به نابودی 

می کشاند.
می کرد ما  از  جم  جام  طلب  دل  آن چه خود داشت ز بيگانه َتَمّنا می کردسال ها 

کسی که فطرت اصيل انسانی يعنی پيوند الهی خويش را فراموش می کند و از آن غافل می شود 
و وجود خود را در مشتی عناصر مادی می پندارد، در واقع نسبت به حقيقِت حيات خود بيگانه شده 
و پيکر مادی را جايگزين حقيقِت وجودی خويش می سازد. اين از خود بيگانگی و خود فراموشی، 
دور  به  و  باخته  خود  انساِن  مسخ شدن هاست.  و  حقارت ها  معنوی،  بيماری های  همه ی  سرچشمه ی 
ندانسته او را آزار می دهد، با ظواهر  افتاده از مبدأ هستی، ناچار خالٔ وجودی خود را که دانسته يا 
باالخره همه ی عشق های  شهوات و  مقام، عشق به  قدرت و  مال، عشق به  نظير عشق به  مادی حيات 
مجازی و ظاهری، به جای عشق حقيقی و محبت سرشار الهی، پر می کند و بدين ترتيب با جايگزينی 
اين عوامل به جای شخصيت حقيقی و خويشتن واقعی و الهی خود، از خود بيگانه می شود و در اين 

سراشيبی هولناک هر چه بيش تر پيش می رود، به قعر دره ی نابودی نزديک تر می شود.
عشق نبود عاقبت ننگی بودعشق هايی کز پی رنگی بود

آری، شرط نجات و تکامل انسان، در بازگشت به خويش يا خودآشنايی است. عمق وجود آدمی 
سرشار از عشق به معنويت و جاودانگی است و لذا تا پيوند خود را با عالم باال و خداوند محکم نکند، 

گمگشته ی خود را باز نيافته و آرام نمی گيرد.
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پرسش
١ــ در «بينش مادی» تفاوت انسان و ساير موجودات در چيست؟

٢ــ «انسان شناسی الهی» انسان را چگونه تصوير می کند؟
٣ــ رابطه ی «خودفراموشی» با «خدا فراموشی» را توضيح دهيد.

٤ــ «از خود بيگانگی» را شرح دهيد.

                                
به ديوان اشعار شاعران بزرگ کشورمان مراجعه کنيد و شعری را که بيانگر نگاه 

آن شاعر به انسان و حقيقت متعالی او باشد، انتخاب کنيد و در کالس ارائه دهيد.

پژوهش
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درس دوم
نيازهاي انسان

و  مادی  ُبعد  در  است.  «الهی»  و  «ماّدی»  ُبعد  دو  دارای  انسان  كه  می دانيم 

طبيعی خود با ساير موجودات زنده، از جمله حيوان، شريك است و لذا می توان گفت 

انسان يك ُبعد حيوانی دارد. اّما ُبعد الهی وجود آدمی او را از ساير موجودات ممتاز 

نيازها،  دارای  ُبعد  دو  اين  از  كدام  هر  است.  بخشيده  او  به  خاص  موقعيتی  و  كرده 

متايالت و كشش های خاص است. در اين درس می خواهيم اين نيازها و كشش ها 

را بشناسيم و بدانيم كه  :

نيازهای ويژه ی هر يك از دو ُبعد وجودی انسان چيست؟
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نيازهای حيوانی
نيازهای مربوط به ُبعد حيوانی وجود انسان همگی مربوط به حيات جسمانی او و برای حفظ و 
بقای زندگی طبيعی است به طوری که حيات طبيعی (مادی) بدون رفع اين گونه نيازها امکان پذير نيست، 
از قبيل خوردن، خوابيدن و ميل جنسی. اين گونه نيازها و فعاليت های حياتی «غرايز حيوانی» و يا به 
اختصار «غرايز»١ ناميده می شوند. با اين بيان، می توان دريافت که تعداد غرايز در انسان بسيار زياد بوده 
و شامل کليه کشش ها و تمايالت نا آموخته ای است که انسان برای حفظ سالمت و بقای حيات خود يا 

ادامه ی نسل خويش، آن ها را آگاهانه و يا ناآگاهانه به انجام می رساند.
غرايز ويژگی های مشترک انسان با عالم حيوان است. از اين رو کسانی که در زندگی خود، تنها به 
ارضای غرايز و غوطه ور شدن در لذت های غريزی می پردازند، در واقع از ُبعد انسانی خود غفلت نموده، 
حيواناتی  معنا  در  انسانند،  ظاهر  به  گرچه  کسانی  چنين  کرده اند.  گرفتار  حيوانی  عالم  در  را  خويشتن 

هستند که از عالم انسانی و حقايق برتر بی خبرند.
نيستخفتگان را خبر از زمزمه ی مرغ سحر انسانی  عالم  از  خبر  را  َحَيوان 

خاکبازی
انديشمندان و حکمای تيزانديش که به مطالعه ی احوال آدميان پرداخته اند و عده ای را هم چون 
و  انسانی  واالی  ارزش های  از  آنان را  بی خبری  و  يافته  طبيعت  بازيچه های  با  بازی  مشغول  کودکان 
عالم حقيقت ديده اند، همواره با اشارات و تمثيالت به فکر بيدار ساختن آنان از خواب غفلت بوده و 
لذت جويی های  چنگال  از  تا  بگشايند،  آنان  دل  و  عقل  ديدگان  مقابل  رادر  وسيع تری  افق  خواسته اند 
ظاهری و پرداختن به غرايز حيوانی رهايشان ساخته و آنان را با «خويشتِن حقيقی» خويش آشنا سازند 

و فطرت کمال جويشان را به حرکت درآورند.
اين عده از متفکران و بزرگان که در رأس آن ها انبياء و رسوالن الهی قرار دارند، همواره اين 
نکته را به انساِن غافل از معنويات يادآوری کرده اند که حقايق بسيار باعظمتی در حيات بشری وجود 
دارد که آدمی تا از چنگال لذت پرستی ها نرهد و موفق به ايجاد اعتدال در غرايز حيوانی و کنترل آن ها 
نشود، قادر به درک آن ها نشده خود را با بازيچه های زندگی همواره مشغول خواهد داشت و از عالم 

معنا بی نصيب خواهد ماند.
١ــ گاهی غرايز به کليه تمايالت فطری و طبيعی اعم از نيازهای حيوانی يا روحی و معنوی اطالق می شود ولی در اين جا منظور از 

«غرايز» همان غرايز و تمايالت حيوانی می باشد که ريشه در حيات جسمی انسان دارد.
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صفير می زنند  عرش  زکنگره ی  را  ندانمت که در اين دامگه چه افتاده استتو 
به اين کودکان بزرگ نما بايد گفت که اين خاکبازی کودکانه تا کی ادامه خواهد داشت؟!

خاکبازیدال تا کی در اين کاخ مجازی طفالن  مانند  کنی 
از اين رو اگر زندگی طبيعی و حيوانی انسان در جهت رسيدن به آرمان با عظمت هستی قرار 
نگيرد و از آن به عنوان «وسيله»ای جهت رسيدن به «هدف» استفاده نشود و خود هدف قرار گيرد، 
جز اين که آدمی را به خود مشغول دارد و با آرزوهای دور و دراز و پندارهای بی اساس، از رسيدن 
به زندگی حقيقی و حيات پاک بازدارد، نتيجه ای در پی نخواهد داشت. اما اگر همين زندگانی دنيا، 
تنها  باشد، نه  انسانی  بلند عالم  رسيدن به قله های  نردبانی برای  پرورش بذر حقيقت و  مزرعه ای برای 

بازيچه نخواهد بود، بلکه وسيله ای مقدس برای نيل به سعادت جاويد خواهد بود.

تفكر
برخی انديشمندان گفته اند، انسان موجودی است كه نه تنها ممكن است در 

حّد ُبعد حيوانی خود مباند، بلكه می تواند از حيوان هم پايني تر رود و سقوط كند.

سقوط  مرحله ای  چنني  به  انسان  صورتی  چه  در  و  چيست  امر  اين  علت 

می كند؟

پاسخ اين سؤال را پس از مشورت با همكالسی های خود توضيح دهيد.

در ميان دو بی نهايت
آن چه از تعاليم دينی در زمينه ی شناخت انسان برمی آيد، و تجارب ممتد تاريخ بشری نيز آن را 
تأييد می کند، اين است که آدمی در ميان دو بی نهايت، بی نهايِت باال و بی نهايِت پايين، همواره در نوسان 
است،  الهی  امانت  و  خدايی  پيوند  نمايش  که  عالی  استعدادهای  بودن  دارا  علت  به  سويی  از  است. 
با  بيش تر  چه  هر  نزديکی  يعنی  خويش  کمال  مراحل  عالی ترين  به  و  شود  برتر  نيز  مالئک  از  می تواند 
خداوند نائل شود. از سوی ديگر، به علت دارا بودن ُبعد حيوانی و جنبه ی مادی، در صورت غفلت 
از جنبه ی معنوی و تسليم کامل به زندگی حيوانی، از حيوانات نيز پست تر گردد و به نازل ترين مراتب 

ممکن سقوط کند.
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حيوانآدمی زاده طرفه معجونی است وز  سرشته  فرشته  کز 
ور کند ميِل آن، شود به از آنگر کند ميِل اين، شود کم از اين

هر عملی که در اين عالم به اراده و اختيار آدمی انجام می پذيرد، در حکم دانه ايست که در زمين 
زندگی انسان کاشته می شود و در جهان آخرت ميوه و َبر می دهد و برای انسان بهره و نصيبی جز آن چه 

با تالش و کوشش خويش به دست می آورد نيست. هر کسی آن ِدرَود عاقبِت کار که ِکشت.
مسئوليت انسان در بينش دينی و مذهبی، نتيجه ی منطقِی اختياری است که از جانب خداوند 
به او عطا شده است و لذا مسئوليت او منحصر به دايره ی اختيار او بوده، در مواردی که فاقد هر گونه 
اختيار باشد مسئوليتی نيز بر عهده ی او نخواهد بود. البته نبايد فراموش کرد که همراه نعمت اختيار 
که از سوی خداوند به انسان داده شده است، موهبت هدايت نيز در اختيار او قرار گرفته است بدين 
معنی که آگاهی های فطری و نيروی عقل و انديشه و به دنبال آن تعاليم پيامبران راهنمای انسان بوده، راه 
حرکت به سوی کمال را به او می نماياند و حّجت خداوند را بر او تمام گردانيده و مسئوليت آدمی را 
در هر حال به عهده خود او می گذارد و نشان می دهد که انسان به دست خويش خود را می سازد و لذا 

می توان «خودسازی» را خصوصيت و ويژگی انسان شمرد.

پرسش
١ــ دو جنبه ی مادی و معنوی انسان را شرح دهيد.

ارزشمند  صورت  چه  در  و  بی ارزش  صورت  چه  در  انسان  مادی  جنبه ی  ٢ــ 
است؟

٣ــ انسان چرا و چگونه پست تر از حيوان می شود؟
٤ــ دو قطبی بودن انسان را در رابطه با «آگاهی و انتخاب» او توضيح دهيد.

اگر به تاريخ زندگی انسان ها مراجعه کنيم، می بينيم که برخی انسان ها و اوليای الهی 
توجه خاصی به ُبعد الهی خود داشته و برای تعالی وجود خود تالش کرده اند. در زندگی 

يکی از اين انسان ها تحقيق کنيد و ويژگی های برجسته ی زندگی او را گزارش نماييد.

پژوهش
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درس سوم

انسان، سازنده ي تاريخ

است  موجودی  انسان  شد،  بيان  گذشته  درس های  در  آن چه  به  توجه  با 

دو ُبعدی كه چگونگی ساخنت و پرورش اين دو ُبعد بر عهده ی خود اوست و به خاطر 

دارا بودن موهبت اختيار، قادر به ساخنت شخصيت خود می باشد. در اين درس به 

بررسی اين سؤال می پردازمي كه :

حدود مسئوليت های انسان چه قدر است و آيا حتت تأثير جبرهای بيرونی و 

درونی قرار می گيرد يا نه؟
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قانونمندی هستی
خاصی  سنت های  و  قوانين  براساس  که  است  محکم  نظامی  دارای  خلقت  جهان  که  می دانيم 
سامان يافته است. براساس همين قوانين و سنت ها، انسان دارای قدرت انتخاب است و قدرت انتخاب 
وی در چارچوب همين قوانين معنا دارد. هر چه آگاهی و معرفت انسان بيش تر باشد و با سنت های 
پيش  و  می گيرد  کار  به  خود  اهداف  جهت  در  را  سنت ها  اين  باشد،  داشته  کامل تری  آشنايی  جهان 
می رود. اما اگر از آگاهی های الزم و تربيت فکری و معنوی صحيح برخوردار نباشد، اراده ی او تابعی 
از شرايط و اوضاع موجود شده و به دنبال عوامل درونی و بيرونی حرکت خواهد کرد و محکوم انواع 

جبرهای اجتماعی و اقتصادی و طبيعی خواهد بود.
بنابراين حکومت قوانين گوناگون بر طبيعت و جامعه و حوادث تاريخی به معنی سلب اختيار از 
انسان نبوده و با وجود حکومت اين قوانين و سّنت های الهی، آدمی بر سر دوراهی ها و چند راهی ها، 
توانايی انتخاب دارد و گرچه هر راهی را برگزيند در خارج از حکومت همان قوانين نخواهد بود اّما 
از ميان ده ها بلکه صدها راه می تواند يکی را به اختيار خود انتخاب و در پيش گيرد و مفهوم اختيار 

چيزی جز اين نيست.

ذكر منونه
آن ها  چارچوب  در  انسان  که  را  جامعه  و  طبيعت  به  مربوط  قوانين  از  برخي 

حرکت مي کند، ذکر کنيد.
١ـ ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

2ـ ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

3  ـ ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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هدف تربيت
هدف از تربيت در مکتب آسمانی اين است که آدمی به علت برخورداری از موهبت هدايت و 
آشنايی با حقايق و دريافت آگاهی های الزم، بتواند از تحت سلطه و سيطره ی انواع جبرهای درونی يعنی 
اميال و غرايز حيوانی، و جبرهای بيرونی يعنی جبر اقتصادی، اجتماعی و تاريخی رها شده، و به صورت 
آگاهانه هدف واقعی زندگی خود را انتخاب و با استفاده از انواع امکانات موجود به طرف آن حرکت 
نموده، نه تنها محکوم و مغلوب شرايط محيطی و اجتماعی نباشد، بلکه حتی خود در ساختن محيط و 

جامعه نقش اصلی را برعهده بگيرد.
تأکيدی که دين بر مسئله ی تعليم و تربيت و تحصيل علم و مداومت بر تفکر و عمل صالح مبتنی بر 
ايمان دارد، نشان دهنده اين است که انسان درصورت برخورداری از تربيت صحيح و اصولی، می تواند 
به آزادی واقعی خود افزوده، از سلطه درون و برون آزاد گردد و به سازندگی واقعی خود و ديگران 
بپردازد. از اين رو می توان گفت که تأثير شرايط بيرونی و عوامل محيطی در شخصيت انسان نسبت 
معکوس  با آگاهی های انسان دارد. انسان های ناآگاه خواه ناخواه چنان هستند که جامعه می خواهد. 
در صورتی که انسان های آگاه آن چنانند که خود می خواهند و بلکه می توان گفت: انسان های ناآگاه را 

جامعه می سازد، اما انسان های آگاه جامعه را می سازند.
الهی  ُبعد  بدون  و  ماّدی  موجودی  عنوان  به  انسان  که  مارکسيسم،  مانند  مادی،  مکتب های  در 
مناسبات  در  که  دارد  مادی  نيازهای  در  ريشه  انسان  نيازهای  تمام  می شود،  معرفی  طبيعی  ماورای  و 
افکار  موضع گيری ها،  حرکت ها،  کليه  مکتب ها،  بنابراين  می کند.  جلوه  اقتصادی  منافع  و  اقتصادی 
ايدئولوژی،  بينش،  و رفتار آدمی تحت تأثير يک عامل يعنی انگيزه ی اقتصادی قلمداد می شود. اين 
فلسفه، سياست، هنر، اخالق، تمدن، دين و فرهنگ را بازتابی از شرايط اقتصادی جامعه می داند که از 
خود هيچ اصالت و استقاللی ندارند. اين مطلب همان مفهوم زير بنا بودن اقتصاد است بدين معنی که 
نظام اقتصادی «زيربنا» و جز آن، هر چيز ديگری «روبنا» است يعنی بازتابی از زيربنا بوده و برای خود 

استقالل و اصالت ندارد.
نمی تواند از  انسانی  هيچ  بر اوست و  حاکم  اقتصادی  مناسبات  تابع  انسانی  ديدگاه هر  بنابراين، 
سير جبری تاريخی که اين مناسبات آن را پديد آورده اند، بيرون رود و آن را عوض کند. رفتارهای هر 
انسانی نيز منعکس کننده ی همين سير جبری است. حق اعتقاد و ايدئولوژی وی نيز ساخته ی همين 

سير جبری می باشد.
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بررسی

دیدگاه،  این  مطابق  این که  جمله  از  می باشد؟   چه  دیدگاه  این  تربیتی  آثار 
هدف تربیت چه خواهد بود؟ انسان تا چه حد در تعیین شخصیت خود نقش دارد؟ 

و تا چه میزان در تحوالت اجتماعی پیرامون خود تأثیرگذار است؟

از آن جا که انسان، عالوه بر ُبعد حیوانی، دارای بعد الهی و روحی است نمی توان گفت شخصیت 
وی و اعتقادات و افکار او منعکس کننده ی شرایط مادی است، بلکه باید گفت اعتقاد و ایدئولوژی 
بر معیارهای صحیح، دست تحوالت اقتصادی  انسان سرچشمه ی دیگری دارد که در صورت تکیه 
و اجتماعی به آن نمی رسد. به عبارت دیگر، این ایدئولوژی انسان نیست که ساخته ی دست شرایط 
اقتصادی و اجتماعی است بلکه برعکس، نقش ایدئولوژی ساختن شرایط اقتصادی و اجتماعی است 
مگر این که توهماتی بی اساس به عنوان ایدئولوژی پذیرفته شود که در این صورت چون بر مبنای ثابت و 

استواری تکیه ندارد نظیر بیدی است که به هر بادی بلرزد و تغییر یابد و هر روز به رنگی درآید.
در حقیقت، انسان با آگاهی و ایمان و آن گاه عمل خویش، که با اختیار و انتخاب انجام می دهد، 
سرنوشت خود را می سازد و در سرنوشت جامعه و تاریخ مؤثر واقع می شود. روشن است که انسان های 
هم عقیده و هم هدف، با سعی و کوشش، تأثیر فراوانی در جهت گیری جامعه و سیر تاریخ دارند و جامعه 
و تاریخ را می سازند و این داشتن اختیار و توانایی بر ساختن جامعه و تاریخ چنان که در آغاز این درس 

گوشزد کردیم، هرگز به معنای انکار حکومت قوانین مختلف بر جامعه و حوادث تاریخ نیست.

پرسش
1ــ آیا قوانین و سنت های جهان مانع قدرت انتخاب انسان می شوند؟

٢ــ رابطه ی تربیت صحیح با جبرهای درونی و بیرونی چیست؟
٣ــ بنا بر بینش های مادی اعتقادات و افکار انسان تحت تأثیر چه عواملی شکل 

می گیرند؟
٤ــ نقش شرایط بیرونی در زندگی انسان چیست؟



١٦

درس چهارم

شخصّيت الهي انسان
جامعه  در  تأثيرش  و  استقالل  و  اصالت  و  انسان  ويژگي ها  به  که  اکنون 
آگاهي،  پايه   بر  خود  گزينش  و  انتخاب  با  آدمي  که  دانستيم  و  پي برديم؛  تاريخ  و 
ايمان و عمل جهت خود را تعيين و سرنوشت خويش را رقم مي زند، و نيز دانستيم 
که شخصيت واقعي انسان و خود حقيقي او تنها در رابطه با خدا قابل تعريف است، 

مناسب است به اين سؤال بپردازيم که:
شخصيت الهي انسان چگونه شکل مي گيرد و دارا چه ويژگي هايي است؟
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عبادت و بندگی خدا
می دانيم که در مکتب های آسمانی، عبادت و بندگی مخصوص خداوند است. به عبارت ديگر، 
به  رسيدن  آن  و  باشد  داشته  بايد  خويش  زندگانی  افق  در  هدف  يک  تنها  انسان  پيامبران،  ديدگاه  از 

خداست و جز آن، هيچ هدف و مقصد ديگری نمی تواند و نبايد هدف نهايی انسان قرار گيرد.
صورتی که  در  چيزی  هر  است.  ديگر  هدف  هر  از  روگردانی  مستلزم  خدا  برابر  در  سرسپردگی 
در جهت بندگی خدا و اطاعت از فرمان او باشد، شايسته ی توجه است. در  غير اين صورت، مطرود 
و غيرقابل قبول است. بنابراين، بندگی خدا را پذيرفتن، مستلزم آزاد شدن از قيد هدف های محدود و 
محّقر است که جز انهدام شخصيت اصيل انسانی، نتيجه ای در بر ندارند. عبادت خداوند يعنی از تمام 

نقص ها و محدوديت ها و طاغوت ها و بت ها آزاد شدن. و آزادی واقعی چيزی جز اين نيست.
با اين بيان، بندگی خدا نه تنها هيچ گونه حقارتی برای انسان به دنبال ندارد بلکه او را از چنگال 
تمام حقارت ها رها می سازد و جز کمال محض، يعنی ذات خداوندی، کسی را و هدفی را شايسته ی 

شأن او نمی شناسد.

تطبيق

عبادت را در  قرار دهيد و آثار آن  مورد بررسي  ديني يکي را  عبادت ها  از 
زندگي فرد و اجتماعي خود برشماريد.

پيکار درون
با  مبارزه  برای  پايگاه  بزرگ ترين  خدا)  برای  عمل  گردانيدن  (خالص  اخالص  بر  تأکيد 
قبيل  از  آن  گوناگون  مظاهر  و  خودخواهی  براساس  که  عملی  هر  زيرا  است.  انسان  خودخواهی های 
جاه طلبی، شهرت پرستی، نفع طلبی، خودنمايی، ريا و … انجام پذيرد، به دور از محور اخالص بوده و 
مقبول درگاه الهی نيست. بنابراين، با هر کاری که انسان برای خدا انجام می دهد، در واقع يک قدم از 
خودخواهی فاصله می گيرد. و چون ريشه ی تمام مفاسد و آلودگی های اخالقی در خودخواهی انسان 
است، لذا «اخالص» و رعايت آن از جانب اهل ايمان، وسيله ی مهم و منحصر به فردی است که از 

شّدت خودخواهی های انسان کاسته، او را از چنگال نفس حيوانی رها می سازد.
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مکتب های بشری گرچه می توانند انسان را بر دشمن های بيرونی بشورانند اما هرگز قادر نيستند 
او را در برابر حيوانيت خويش برانگيزند و در عرصه ی مبارزه با دشمن درونی ياری دهند، اما اديان 
آسمانی با تکيه بر ايمان ــ که در اعماق وجود انسان آشيان دارد ــ او را در پيکار با درون به پيروزی 

می رسانند و زمينه را برای غلبه بر دشمنان حق و انسانيت فراهم می آورند.
ماند خصمی زان بتراندر درونای شهان کشتيم ما خصم برون
برون زپيکار  وارستم  درونچون که  پيکار  سوی  گشتم  باز 

اعتقاد، اخالق وعمل
با توجه به آن چه درباره ی شخصيت الهی انسان گفتيم، می توان دريافت که نوعی هماهنگی و 
پيوستگی ميان معتقدات انسان و روحيات و اعمال او وجود دارد که هرگز نمی توان آن ها را از همديگر 
جدا ساخت. تعاليم آسمانی با دقت هر چه تمام تر اين هماهنگی را ايجاد نموده و شخصيت انسان را بر 

پايه ی ايمان به خدا قوام می بخشد.
بنابراين، تمامی فضايل اخالقی از قبيل پرهيزگاری، صبر و شجاعت، فداکاری، گذشت، عدالت 
و… از ايمان به خدا سرچشمه گرفته و الزمه ی آن هستند و هرگز نمی توان ايمان و رذايل اخالقی از 
در  رذايل  اين  همه ی  ريشه ی  زيرا  نمود  جمع  يک جا  را  غيره  و  بدگويی  و  نفاق،  غرور،  ستم،  قبيل 

روگردانی از خدا و غفلت از ياد اوست. 
انسان هنگامی می تواند در جهت سازندگی شخصيت خود گام بردارد و به طرف کمال حرکت کند 
که اين هماهنگی را ميان معتقدات خود و روحيات و اعمال خويش ايجاد نمايد و از هرگونه دوگانگی يا 
چندگانگی در شخصيت به شّدت بپرهيزد زيرا که در اين صورت نتيجه ای جز نابودی شخصيت اصيل 

انسانی در ميان نخواهد بود. 
و  کردار  و  اعمال  ديگران،  و  خود  ايمان  ارزيابی  و  تشخيص  برای  معيار  بهترين  بنابراين، 
خصوصيات روحی و اخالقی است. در اين صورت است که ادعا از واقعيت جدا می گردد و مؤمنين 

واقعی از منافقين و فريبکاران تميز داده می شوند. 

ياد خدا 
بزرگ ترين تکيه گاه روحی و معنوی اهل ايمان ياد خداوند است. هرچه ايمان شخص قوی تر 
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و کامل تر باشد، به همان اندازه توجه او به خدا نيز عميق تر و کامل تر خواهد بود. برعکس، هرچه ايمان 
انسان ضعيف تر بوده و توجه انسان به «خود» و نفسانيات و منافع خود بيش تر باشد، به همان اندازه از 

شّدت توجه قلبی به خدا کاسته می گردد. 
آنان که در زندگی روزانه ی خود مدام به منافع و لذات دنيوی می انديشند چگونه می توانند دل 

پريشان خود را متوجه آن خالق دل ها گردانند و از آثار معنوی بی کران آن برخوردار گردند؟ 
دل های پاک و بی آاليش در توجه به خدا به مواهبی دست می يابند که ديگران از آن محروم و 
عرصه ی  در  و  مشکالت  برابر  در  را  انسان  و  می افزايد  انسان  ايمان  بر  مدام  خدا  ياد  بی خبرند.  حتی 
مبارزه با شهوات و نفسانيات قدرت و توانايی می بخشد. برای مؤمنين واقعی هيچ چيز لذت   بخش تر از 
ياد خدا نيست. آنان در سايه ی توجه به خدا بر نفس سرکش خود غلبه می کنند و طوفان درونی خود را 

فرومی نشانند و به آرامشی عميق، آميخته با خشنودی و رضا می رسند. 
مجروح  دل های  بر  مرهمی  و  رنجيده  قلب های  تسّلی بخش  متالطم،  دل های  آرام بخش  خدا  ياد 
است. خداشناسان واقعی با ياد خدا، کار و عبادت می کنند و وظايف فردی و اجتماعی خويش را انجام 
می دهند و تمامی مشکالت را در اين راه تحمل می کنند. آری، ياد خدا و توجه به او سرمايه ای است که 

خداشناسان و موّحدين از آن بهره ها می گيرند و خود را برای زندگی جاويد آماده می گردانند. 

استخراج 
با توجه به آن چه در متن آمده و براساس مطالعات خود، نتايج ياد خدا و بی توجهی 

به خدا را فهرست کنيد. 
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پرسش 
شرح  خداوند  اطاعت  و  عبادت  با  رابطه  در  را  غيرخدا  از  پيروی  و  اطاعت  ١ــ 

دهيد. در چه صورت اطاعت ما از غيرخدا پرستش و بندگی آن شمرده می شود؟ 
٢ــ پيوستگی انديشه، عمل و اخالق را با ذکر نمونه بيان کنيد. 

٣ــ برداشت خود را از دعا و نيايش بيان کرده و اثرات معنوی آن را در زندگی 
انسان توضيح دهيد. 
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ارزش ايمان 
يکي از مسائلي که در زندگي روزانه توجه انسان را به خود جلب مي کند اين 
است که بعضي افراد با وجود برخوردار از علم و آگاهي ، در زندگي عملي خويش 
نمي توانند از علمي که اندوخته اند و آگاهي که تحصيل کرده اند، بهره ببرند. گويي 
در وجود آنان علم و عمل دو حساب جداگانه دارد. نه عمل برخوردار از علم و آگاهي 

است، و نه علم را کار به عمل هست. 
و  پرخور  يا  و  الکلي  مشروبات  يا  سيگار  مضرات  بر  آگاه  که  کيست  امروزه 
بر  آگاهي  و  علم  وجود  با  که  کساني  بسيارند  چه  اما  نباشد؟  ديگر  مسائل  بسيار 

زيان ها آن ها عمالً از آن ها پرهيز نمي کنند. 
راستي، چرا تنها آگاهي داشتن برا عمل کردن کافي نيست؟ 

چه چيز بايد پشتوانه  آگاهي شود تا به عمل منجر شود؟ 

درس پنجم
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خودكاوی 

پيش از آغاز درس، انديشه ها و اعمال خود را بررسی كنيد و ببينيد آيا برای 

پی  در  اّما  باشيد،  كرده  قبول  را  برنامه  يا  كار  يك  بودن  خوب  كه  افتاده  اتفاق  شما 

اجنام آن نرفته باشيد؟ 

علت آن رادر چه می دانيد؟ 

وقتی انسان با حقيقتی آشنا شده و به آن علم حاصل می کند، اين علم با انواع گرايش ها و تمايالت 
موجود در درون او برخورد پيدا می کند. اگر گرايش های حاکم در خالف جهت نتايج و لوازم آن علم 
باشد، نفس آدمی آن حقيقت را پس زده و حاضر به تسليم در برابر آن نمی شود. به تعبير ديگر، دل در 
برابر آن حقيقت تمکين نمی کند به خصوص اگر اين گرايش ها به مرور زمان تبديل به ملکه ی نفسانی شده 
باشند. در اين صورت است که شخص حاضر به تسليم در برابر آن علم و التزام به لوازم مربوطه  اش 
علم  آن  با  مناسب  اعمالی  تکرار  و  انجام  به  شخص  حقيقت،  يک  با  آشنايی  از  بعد  اگر  اّما  نمی شود. 
بپردازد و اعمال مخالف با نتايج آن علم را ترک گويد، در اين صورت بتدريج گرايش های مناسب با آن 
اين صورت  در  می کند.  پيدا  غلبه  مخالف  گرايش های  بر  و  يافته  تقويت  انسان  روحی  زمينه ی  در  علم 
است که آن علم به «ايمان» تبديل می شود. يعنی به جهت آماده شدن جّو روانی مساعد با آن علم، نفس 
به آن حقيقت تمکين می کند ملتزم به لوازم آن می شود. در اين صورت است که گفته می شود آن حقيقت 
داخل در دل انسان شد. از اين جا می توان به نقش گرايش ها و به خصوص ملکات اخالقی در پيدايش 

و تقويت يا تضعيف و انهدام «ايمان» پی برد. 

حقيقت ايمان 
از آن چه گفته شد می توان دريافت که جايگاه علم، ذهن انسان است حال آن که جايگاه ايمان 
«دل» اوست. ايمان آن حالت تسليم و باور قلبی است که شوق به سوی عمل را در انسان پديد می آورد 

و او را به سوی عمل برمی انگيزاند. 
فرق است بين باور ذهنی و ايمان قلبی. آنان که فقط با شعور ظاهری و انديشه ی خود خدا را 
پذيرفته اند و به علت وجود حائل هايی نتوانسته اند اين اعتقاد را از سطح شعور ظاهری به اعماق روح 
و شعور باطنی خود برسانند، اينان گرچه عقًال خداشناسند، اما دل آن ها هنوز به باور حقيقی نرسيده 
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در  عمل  و  اعتقاد  بين  دوگانگی  مشاهده ی  با  نبايد  هرگز  لذا  و  ناتوانند.  نيز  عمل  در  جهت  همين  به  و 
اشخاص، در اصِل آن اعتقاد و درست بودن آن ترديد رواداشت بلکه بايد فراموش نکرد که وقتی آن 
عقيده به  صورت ايمان حقيقی درآمد، يقينًا منشأ عمل نيز خواهد شد. به عبارت ديگر، شکاف بين عقيده 
و عمل در اين مورد، ناشی از ضعف ايمان و تبديل نشدن عقيده ی ذهنی به باور قلبی و ايمان حقيقی 
است نه نشانگر غلط بودن اصِل عقيده، و اين نکته ی بسيار مهّمی است که توجه نداشتن به آن، سبب 

گمراهی بسياری از ساده انديشان و سرگردانی آنان می شود. 

کدام ايمان؟
اکنون بايد پرسيد اين کدام ايمان است که می تواند در تاروپود وجود انسان نفوذ کرده و جاذبه  ای 
نامتناهی در درون او ايجاد کند و به آدمی قدرتی سرشار بخشد و در او تحّولی عظيم به وجود آورد؟ 
روشن است چيزی که به آن ايمان می آوريم، هرچه با عظمت تر باشد، ايمان به آن نيز از قدرت و نيروی 
بيشتری برخوردار خواهد بود. هرهدفی غير از خدا، به علت محدود بودنش دارای جاذبه ای محدود 
است و نمی تواند روح کمال جوی انسان را برای هميشه قانع و راضی گرداند. به همين علت به زودی 
به  دست فراموشی سپرده می شود يا قدرت و نيروی خود را در درون انسان به تدريج از دست می دهد. 
اما خداوند که سرچشمه ی هستی و کمال بی انتهاست و از هر محدوديتی به دور است، ايمان به او با نفوذ 
در تاروپود وجود آدمی، چنان جاذبه ای در اعماق دل انسان ايجاد می نمايد که با هيچ نيروی ديگری 

قابل مقايسه نيست. 
تفاوت  ديگر،  هرچيز  به  ايمان  و  خداوند  به  ايمان  بين  که  دريافت  می توان  منصفانه  نگاه  يک  با 
از زمين تا آسمان است. گرچه ايمان به چيزهای ديگر نيز در حد خود می تواند حرکت آفرين و نيروزا 
باشد، اما تنها ايمان مذهبی است که در تاروپود روح و درون دل ما نفوذ می کند و سرچشمه ی قدرت 
و جاذبه پايان ناپذير می شود. آن جا که پای ايمان مذهبی در ميان است، فداکاری ها، بخشش ها، ايثارها 
و از خودگذشتگی ها براساس آرامش واقعی و رضای دل است اما در ايمان غيرمذهبی، اين بخشش ها  
اقتضای  تنها به  يا  فشارهای روحی است و  روانی و  عقده های  انواع  پايه ی  بر  غالبًا  يا  فداکاری ها،  و 
و  استوار  ريشه ی  صورت،  اين  در  که  است  ايمان  تأثير  و  دخالت  بدون  و  بشری  عواطف  و  وجدان 

محکمی ندارد. 
طول  در  علت،  همين  به  و  است  همراه  عرفان  و  عشق  محبت،  نوعی  با  همواره  مذهبی،  ايمان 
تاريخ، سرچشمه ی عالی ترين تجليات انسانی و جلوه های ملکوتی حيات بشری بوده است. تاريخ اديان 
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سرشار از این حماسه های بزرگ و شگفت  بوده و هست. حماسه هایی که تاریخ نظیر آن ها را از لحاظ 
شکوه و عظمت و معنویت در هیچ جای دیگر سراغ ندارد. 

راه های پیدایش و پرورش ایمان 
حال باید دید که چگونه باور ذهنی انسان به صورت ایمان قلبی درمی آید و چه موانعی در درون 
آدمی وجود دارند که نمی گذارند باورهای ذهنی از سطح شعور ظاهری به اعماق روح و دل انسان نفوذ 

یافته و به صورت یک باور قلبی )ایمان( درآید تا سرچشمه ی عمل نیز قرار گیرد. 
می دانیم که آدمی عالوه بر استعدادهای عالیه ی روحی، برای حفظ و ادامه ی حیات یک عده 
امیال غریزی و نفسانی نیز دارد که بدون آن ها ادامه ی حیات امکان پذیر نیست. اما اگر گرایش های 
نفسانی و تمایالت حیوانی از مرز اعتدال و از حد طبیعی فراتر روند، گویی هم چون حائلی بین عقل و دل 
آدمی قرار می گیرند و مانع از تأثیر و نفوذ آگاهی های موجود در عرصه ی اندیشه به روح و دل می  شوند 
و این گرایش ها، هم چون پرده ای بر روی قلب آدمی قرار گرفته و سد نفوذناپذیری در برابر حقایق ایجاد 
می نمایند، و اگر این حجاب ها و مانع ها برداشته شوند، دیگر فاصله ای بین علم و ایمان و عمل باقی 

نمی ماند. راه برداشتن این حجاب ها و موانع، تهذیب نفس است. 
عالوه بر این، هرچه انسان در جهت افزایش آگاهی های خود گام برمی دارد، مستقیمًا در افزایش 
ایمان و معرفت قلبی او نیز مؤثر می افتد و در عمل و رفتار او نیز ظاهر می شود. از این روست که در 
تعالیم آسمانی، عالوه بر تهذیب نفس، بر تعلیم که شامل یادگیری حقایق و افزایش آگاهی های فکری 

است، تأکید فراوان شده است. 
پس از پیدایش ایمان اولیه، هر اندازه شخص به اعمال مناسب با ایمان بیشتر مبادرت بورزد 
و ملکات اخالقی مناسب با آن را در دل خود پرورش دهد و گرایش ها و تمایالت مخالف با ایمان را 
سرکوب نماید، و در یک کالم، ملتزم به لوازم ایمان گردد، به همان اندازه ایمان در کانون دل او رسوخ 
بیشتری یافته و از عمق و قدرت بیشتری برخوردار می شود. بنابراین، هر عمل شایسته ای که به اقتضای 
ایمان انجام می پذیرد و هر صفت زشت و ناپسندی که از درون انسان ریشه کن می شود آتش ایمان در 
درون انسان شعله ورتر شده و خانه ی دل را به نور خود روشن می گرداند و بدین ترتیب انسان در مراتب 

کمال باالتر رفته و به درک حقایق واالتری نائل می شود. 
تأثیر  آن  انهدام  و  یا تضعیف  و  ایمان  پرورش  انسان در رشد و  ّیات  ن براین، اعمال و حتی  ا بن
تعیین کننده ای دارد به خصوص اگر این اعمال و نّیات در سایه ی تکرار تبدیل به ملکه شده و در نفس 
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رسوخ يابند تأثيرشان به حّدکمال می رسد زيرا صفات و خصايصی که در نفس انسان مستقر شده و در 
عمق دل رسوخ يافته اند همواره دل را در جهت مناسب خود سوق داده و اراده ی انسان را تحت تأثير 
سوق  رحمانی  جهت  در  را  دل  و  داشته  الهی  و  معنوی  جنبه ی  تأثيرات  اين  اگر  قرارمی دهند.  خود 
دهد، زمينه برای رشد و تکامل ايمان فراهم می شود و اگر جنبه ی نفسانی و شيطانی داشته و آثار سوء 
خودخواهی ها و آلودگی ها را در دل القا نمايد، عرصه برای ايمان و معنويات تنگ شده موجب تنزل و 

حتی سقوط معنوی انسان می شود. 

برداشت 
و  پيدايش  راه ها  و  بينديشيد  شد،  گفته  قسمت  اين  در  آن چه  درباره  

پرورش ايمان را بنويسيد. 

ارزشمندی عمل به ايمان 
در بينش الهی ارزش و اعتبار عمل وابسته به ايمان است، نه برعکس. هر عملی هرقدر هم که در 
ظاهر نيک و شايسته ديده شود، اگر از ايمانی خالص سرچشمه نگيرد و به خاطر چيزی جز رضای خدا 
صورت پذيرد، ارزنده نيست. و اصوًال چنين عملی از نظر دين آسمانی عمل صالح شناخته نمی شود. 
عمل در واقع وقتی صالح و شايسته است که متکی برايمان خالص باشد. اگر چه ممکن نيست ايمان 
بدون آثار عملی باشد، و هرقدر ايمان قوی تر و کامل تر باشد، موفقيت انسان در عمل نيز بيشتر است. 

اين که اصالت به عمل داده شود و ايمان مستقًال درنظر نيايد، از يک بينش ماده گرايانه و ظاهربينانه 
که سعادت و کمال انسان را تنها در بهبود وضع ظاهری و مادی زندگی او می داند، سرچشمه می گيرد. 
مادی  عالم  اين  در  صباحی  چند  که  نيست  اين  انسان  آفرينش  از  هدف  الهی  بينش  در  که  صورتی  در 
به عيش و نوش بپردازد و از رفاه و آسايش ظاهری برخوردار گردد، و سپس ترک اين دنيای مادی 
کند و حيات و سرنوشت او را فردايی نباشد. گرچه در بينش مذهبی بهبود وضع ظاهری زندگی انسان 
مورد غفلت نيست، اما هرگز به تنهايی هدف به شمار نمی آيد، و برای تأمين کمال روحی و معنوی انسان 
وسيله  ای بيش نيست. تأمين رفاه و بهبود شرايط زندگی مادی از آن جهت در تعاليم آسمانی اهميت 

دارد که زمينه ی مساعدی برای رشد و اعتالی شخصيت انسان باشد. 
بدين ترتيب اصالت و استقالل از آن حيات معنوی و کمال روحی انسان است تا از اين طريق 
آمادگی الزم را برای حيات ابدی در جوار رحمت الهی تحصيل کند و به سعادت جاودانی برسد. و لذا 
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ايمان به خدا نيز که خود کيفيتی معنوی و درونی داشته و اتصال قلبی انسان به مبدأ هستی است، خود 
به تنهايی اصالت و ارزش دارد گرچه ايمان همواره آثار عملی خود را به دنبال دارد. از آن چه گفتيم 
نتيجه می گيريم که ايمان ارزش خود را از عمل به دست نمی آورد بلکه اين عمل است که ارزش و اعتبار 
خود را از ايمان به خدا تحصيل می کند يعنی در صورتی که عمل انسان متکی بر ايمان خالص و نيت 

پاک باشد، ارج و شايستگی پيدا می کند و عمل صالح تلقی می شود. 

پرسش 
١ــ آيا تنها آگاهی برای عمل کافی است؟ يا واقعيت ديگری نيز الزم است. آن 

را توضيح دهيد. 
٢ــ ايمان و اعتقاد اصيل و سازنده کدام است؟ و چرا؟ 

٣ــ آيا ايمان بدون عمل، ايمان واقعی است؟ 
٤ــ حايل هايی که مانع تبديل علم به ايمان می شوند، کدامند؟ 

٥  ــ آيا ارزشمندی ايمان به عمل است يا عمل به ايمان؟ 

به متون ادبی و ديوان اشعار شاعران کشورمان مراجعه کنيد و يکی از اشعار زيبايی 
را که گويای رابطه ی ايمانی شاعر با خداست، انتخاب نماييد و در کالس بخوانيد. 

پژوهش
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بخش دوم 

حيات بعد از مرگ 
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سرنوشت  مي دارد،  مشغول  خود  به  را  او  و  جلب  را  انسان  توجه  مدام  که  مسائلي  از  يکي 
او در جهان بعد از مرگ است. اين مسئله وقتي به آدمي رخ مي نمايد، با خود سؤال ها بنياد و 
اساسي را به دنبال مي آورد. راستي هنگامي که انسان چشم از اين سرا فرومي بندد و طومار 
خدا  اوست؟  انتظار  در  سرنوشتي  چه  مي شود،  بسته  جهان  اين  در  ساله اش  چندين  زندگي 

حکيم چه برنامه ا برا انسان پيش بيني کرده است؟ 
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دو نگاه به آينده ي انسان 

است؛  مطرح  متعدد  سؤال ها  مرگ،  از  پس  انسان  وضعيت  درباره  
مهم ترين سؤال اين است که  : 

آيا انسان  ، پس از مرگ  ،  يکباره نيست و نابود شده يا به صورت ديگر حيات 
خود را ادامه مي دهد؟ 

در اين درس به بررسي اين سؤال مي پردازيم و پاسخ مناسب را جست وجو 
مي کنيم. 

و  ماديون  پوچ   پندار  ديدگاه  دارد:  وجود  ديدگاه  دو  سؤال،  اين  پاسخ  در 
ديدگاه هدفمند مکاتب الهي. 

درس ششم
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پوچ   پنداری 
آدمی  حيات  که  است  اين  می دهند  سؤاالت  اين  به  الحادی  و  مادی  مکتب های  که  پاسخی 
محصول تصادف کور مادی است که در نتيجه ی ترکيب مشتی عناصر مادی به وجود آمده و در پيدايش 
آن هيچ  گونه حکمت يا شعوری دخالت نداشته است. انسان به حکم تصادف، چند  روزی بر روی اين 
کره  ی خاکی ظاهر گشته و سپس راهی ديار فنا و نابودی می گردد. از اين رو زندگانی او پديده ای عبث و 
بيهوده است که هيچ هدفی برای آن نمی توان قائل شد. خوِد اوست که در اين جهاِن بی هدف بايد برای 
خود «هدفی» بسازد و «قرارداد» نمايد. وگرنه حيات او را نه هدفی است و نه مقصدی، زيرا که اصوًال 
هرچه  ندارد.  ديگری  سرنوشت  سرگشتگی،  جز  روزگار  گردش  و  نيست  سرمنزلی  را  هستی  قافله ی 
هست تصادف است و بی هدفی و سرگشتگی و طبيعی است که در چنين جهان بی هدف، نمی توان برای 

انسان و حيات او سخن از هدف يا معنی به ميان آورد و يا هدف معينی را به کسی تحميل نمود. 

و  روحيه  در  آن  نتايج  و  کنيد  بررسي  را  انسان  آينده   به  پوچ گرايي  نگاه 
زندگي انسان را مشخص نماييد. 

١ـ ……………………………………………………………………… 
٢ـ ……………………………………………………………………… 
٣ـ ……………………………………………………………………… 

هدفمندی 
و  شعور  دخالت  بر  مبتنی  آن،  و  دارد  وجود  آسمانی  مکتب  در  که  است  پاسخی  ديگر،  پاسخ 
حکمت در آفرينش جهان و انسان است. در بينش الهی که بر  اساس اعتقاد به خداوند حکيم استوار 
است، نه تنها انسان بلکه هيچ جزئی از اجزای دستگاه آفرينش عبث و بيهوده نيست. زيرا که نظام حاکم 
بر جهان، نظامی است متکی بر علم و حکمت بيکران خداوندی، و لذا هيچ امری در دستگاه آفرينش 

بدون حساب و کتاب نيست. 

بررسی
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سرمنزل جهان 
با توجه به اصل توحيد که اساسی ترين رکن بينش دينی را تشکيل می دهد، ترديدی نمی ماند که 
از خداوند حکيم کار عبث و بيهوده سرنمی زند و مطابق اصل «هدايت عمومی»، جهان و حيات انسانی 
را نيز به طور قطع هدف و مقصدی است که منظور از آفرينش رسيدن به چنان سرمنزلی است. اّما آيا 

سرمنزل حيات انسان می تواند در اين دنيای مادی و زودگذر باشد؟ 
پاسخ منفی است؛ او نه برای اين دنيای گذرا بلکه برای عالمی پايدار خلق شده و اين جهان برای 

او گذرگاهی بيش نيست. 

و  فکر  بر  تأثير  چه  که  ببينيد  و  کنيد  بررسي  را  ديدگاه  اين  ثمرات  و  نتايج 
روحيه انسان دارد. 

١ـ ……………………………………………………………………… 
٢ـ ……………………………………………………………………… 
٣ـ ……………………………………………………………………… 

ايمان به معاد و نقش آن در زندگی انسان 
تعليم  که  را  مطلبی  مهم ترين  خداپرستی،  و  توحيد  به   سوی  انسان  دعوت  از  بعد  الهی  پيامبران 

نموده اند، وجود جهان بعد از مرگ است که بازگشت همگان به آن عالم است. 
از افق تعاليم آسمانی، انسان بر طبق يک نقشه ی دقيق و براساس حکمت و رحمت بی انتهای 
الهی به دنيا آمده و زندگانی او را هدفی بس با عظمت است که بايد در جريان زندگی دنيوی، از کليه  ی 
زندگی  برای  الزم  آمادگی  و  نمايد  استفاده  وااليی  مقصد  چنان  به  رسيدن  جهت  در  موجود  امکانات 

جاويد در سايه رحمت الهی را به دست آورد. 
اعتقاد به اصل معاد و حيات ابدی، به علت ارزش و اهميت بی نظير و تأثير عميقی که در نظام 
فکری و زندگی عملی انسان برجای می گذارد، يکی از مهم ترين ارکان بينش دينی را تشکيل می دهد و به 

همين جهت، پيشوايان آسمانی از هر فرصتی برای معّرفی اهميت آن به پيروان خود سود جسته اند. 

بررسی
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اعتقاد به اصل معاد تحولی عظيم در فکر و روح انسان ايجاد می کند. دامنه ی انديشه ی او را 
متعالی و  ارزش های  ابديت و بی نهايت می گستراند. او را با  فراتر برده و تا به سرحد  از سطح ظواهر 
معيارهای برتری که به زندگی انسان معنی و قداست می بخشند، آشنا می گرداند و به يکباره تصوير حيات 

را درنظر او دگرگون ساخته و با واقعيت بس با عظمتی مأنوس می گرداند. 

حضور در دادگاه عدل الهی 
انبياء با قاطعيت از وقوع قيامت و بازگشت انسان ها به پيشگاه عدل الهی خبر داده اند و نه تنها 
آن را وعده ای تخّلف   ناپذير از جانب خداوند معرفی کرده اند، بلکه آن را امر قريب   الوقوعی دانسته  اند 
با  همراه  را  خود  پروردگاری  عدل  محکمه  در  و  حساب  پای  در  و  دريافته  را  آن  به   زودی  هرکس  که 
تمامی اعمال حاضر خواهد يافت. روزی که نه انسان از عمل خويش فرار تواند کرد و نه پناهگاهی جز 
خدا تواند داشت. از اين رو مؤمنين و موّحدين واقعی در زندگی اين جهانی خويش همواره خود را 
در حضور خدا ديده و هرگز نمی توانند خويشتن را از احساس مسئوليت در پيشگاه خداوندی معاف 
دانند، بلکه در هر لحظه ای خود را در محکمه ی الهی از بابت وظايف و تکاليفی که برعهده دارند مورد 

سؤال می بينند. 
آری، در بينش الهی، سرانجام هرکسی در دادگاه عدل خداوندی به محاکمه باز ايستد و حساِب 
کرده هاِی خويش را پس دهد. در چنان روزی نه کسی را يارای پوشاندن حقايق باشد، و نه کسی را 
کس  هر  و  گردد،  آشکار  پوشيده ها  تمامی  مرحله ای  چنان  در  باشد.  ديگری  به  رساندن  کمک  توانايی 
اعمال خود را حاضر و آماده  ببيند. روزی که عذرها پذيرفته نشود و نه دليل تراشی ها و منطق سازی های 
رايج در اين عالم برای فرار از زير بار  مسئوليت ها، مفيد افتد. زيرا که انسان خود به حقيقت مطلب آگاه 
است، و قاضی کسی است که بر رازهای درونی آگاه و داناست، و هيچ عملی از اعمال انسان ولو بسيار 

کوچک هم باشد، از محاسبه او بيرون نيست.

مسئوليت در پيشگاه خداوندی
با چنين ايمان و اعتقادی است که «مسئوليت» مفهومی حقيقی و بدور از معيارهای قراردادی 
پيدا می کند تا آن جا که هيچ عقل سليم و دل آگاهی نمی تواند خود را از عواقب بی اعتنايی به آن در امان 
بداند. چنين باور داشتی است که فرد را در تمام مراحل زندگی «خود حساب» و مسئوليت شناس بار 

می آورد و از بی قيدی نسبت به وظايف و تکاليف رها می سازد.
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آن چه تاريخ گواهی می دهد اين است که هر زمان جنايت و خيانتی در حق بشرّيت صورت گرفته 
پای حاميان دروغين انسانيت، آن ها که خود را عمًال در پيشگاه هيچ قاضی مسئول نمی شناسند، در 
ميان بوده است. آيا اين همه جناياتی که در زمان حاضر در گوشه و کنار دنيا واقع می شود، اين همه 
خون هايی که بناحق هر روز و هر لحظه بر زمين ريخته می شود، به دست چه کسانی صورت می گيرد؟ 
مگر نه اين است که همه ی اين ظلم و جورها توسط مدعيان حقوق بشر، آنان که خود را در قبال بشريت 
و برای حفظ و نگه داری حقوق انسان ها مسئول می شناسند، يا توسط مدعيان حمايت از محرومان و 
زحمتکشان، آنان که خود را در برابر تاريخ مسئول می دانند، صورت می پذيرد؟ اين چگونه احساس 

مسئوليتی است که به ياری آن می توان هر ستمی را روا داشت و هر جنايتی را توجيه کرد؟
آيا اين تجربيات تلخ   بار ديگر اين حقيقت را تأييد نمی نمايند که در خارج از موازين دين الهی، 
مسئوليت امری است قراردادی که به هر بهانه ای نمی توان از زير بار آن شانه خالی کرد؟ و در مواقع 
انظار  در  شايسته  عملی  را  آن  و  نمود  توجيه  باشد،  بار  جنايت  و  زشت  هم  قدر  هر  را  عملی  هر  لزوم، 

عمومی جلوه گر ساخت؟
اّما در مکتب آسمانی براساس ايمان به خدا و روز حساب، تعيين ارزش ها و مسئوليت ها هرگز 
اخالقی  ارزش های  لباس  را  خود  نفسانی  خواسته های  تا  است  نگرديده  واگذار  انسان ها  عهده ی  بر 
بپوشانند و به نام اخالق به جنگ اخالق روند و عمًال تمام معيارهای انسانی را به ويرانی کشند. مگر در 
جهان امروزی و در عرصه ی روابط بين المللی که انساِن متمدن و دانشمند امروزی بنيانگذار اخالق و 

نظام های ارزشی آن است، عمًال از انسانيت چه چيز بر جای مانده است؟

کند  ستم  انسان ها  به  اما  بداند،  معاد  و  توحيد  به  معتقد  را  خود  کسي  اگر 
را  او  و  مي گوييد  چه  او  شخصيت  درباره   بگيرد،  ناديده  را  اخالقي  ارزش ها  و 

چگونه ارزيابي مي کنيد؟

شکست ناپذيری در راه حق 
در بينش مبتنی بر مبدأ و معاد، آن چه محرک انسان در راه ايثار و فداکاری است، جز احساس 
مسئوليت در پيشگاه خداوندی نيست و از اين رو شکست يا پيروزی نيز تنها مفهوم مادی و ظاهری 

بررسی
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ندارد تا در صورت شکست ظاهری، يأس و نوميدی بر دل های مبارزان چيره گردد ومانع حرکت آن ها 
در مسيرمبارزه گردد. بلکه عمل به وظيفه ی الهی در هر شرايطی مبارزان راه حق را به ميدان مبارزه 

کشانده و در هيچ حالی نمی توانند از انجام تکاليف خويش سر باز زنند.
در طرز تفّکر ماّدی رسيدن به هدف نهايی در هر اقدام و مبارزه برای شخص، قطعی نيست ولی 
در بينش الهی قطعی و حتمی است اگرچه از رسيدن به هدف ظاهری باز ماَند. زيرا که می داند هدف 
واقعی و نهايی او در جهان ابدی و در جوار قرب الهی است و به زودی در عالم آخرت نتيجه ی اعمال 

خالصانه و مبارزات صادقانه خويش را خواهد ديد. 
شادمانی  و  نشاط  آنان  قلوب  بر  آخرت  ياد  و  دارند  خدا  پرستش  گرو  در  دل  که  خداپرستانی 
می بخشد، در اوج گرفتاری ها و ناماليمات، چشم به رحمت الهی می دوزند و يقين دارند که اين شدائد 

وسيله ی تصفيه ی روحی آن ها و موجب جلب رحمت پروردگارشان است.
معاف  الهی  آزمايش  اين  از  را  کسی  و  شمرده  الهی  سّنت های  از  را  انسان  آزمايش  پيامبران 
و  انسان  نهفته ی  استعدادهای  شکوفايی  برای  وسيله ايست  خداوندی  آزمايش  ندانسته اند. 
و  مشکالت  انواع  تحمل  با  خود،  جهانی  اين  زندگانی  در  آنان که  او.  وجود  ملکوتی  ُبعد  پرورش 
رنج ها، از اين آزمايش های خدايی روسفيد و پيروز بيرون آيند، به بارگاه خداوند راه می يابند و به سعادت 
جاودانی نائل می شوند. از اين رو، استقامت در برابر شدائد و حفظ حدود و حريم حق و توجه به خدا 
و ياد آخرت، شيوه ی مردان و زنانی است که دلی آکنده از ايمان به خدا و روز رستاخيز دارند. انبياء که 
محبوب ترين بندگان خداوندند، بيش از ديگران مواجه با مصائب و مشکالت بودند و به سبب استقامت 

و صبری که از خود نشان دادند به درجات واالی کمال و قرب الهی راه يافتند.
ترديدی نيست که سعادت حقيقی انسان وابسته به حيات جاودانی اوست نه زندگانی چند روزه اش 
در اين سرای پر از رنج و بال که هر نوشی، نيشی به همراه دارد و هر لّذتی، َاَلمی. لّذات و کاميابی های اين 
جهان همه در گذرند. آن چه بر جای می ماند و فنا نمی پذيرد، بهره های معنوی است که از اين رهگذر 

نصيب انسان می گردد و زندگانی ابدی او را که منسوب به عالم ملکوت است، می سازد.
آنان که رسيدن به رحمت پروردگار را در جهان ابدی (که از رنج ها و محدوديت های اين عالم 
با  بس  مقصد  چنان  به  رسيدن  که  می دانند  نيک  داده اند،  قرار  خويش  هدف  نيست)  خبری  آن جا  در 
عظمت، مستلزم سعی و مجاهدت فراوان و استقبال از مشکالت زيادی است که در جريان اين مسير 
پيش می آيد. زيرا که هرچه مقصد بزرگ تر و با عظمت تر باشد، رسيدن به آن نيز سعی و صبر بيش تری 
را طلب می کند. اّما مؤمنين را از اين مشکالت چه باک که آنان سودای ديگری در سر و شوق ديگری 



35

در دل دارند.
سرزنش ها گر کند خار ُمغیالن غم مخور در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم 

کودکانه ی  بر عیش  که  می سازد  پایداری  و  مقاوم  انسان های  به رستاخیز،  واقعی  ایمان  آری، 
دنیاپرستان لبخند تمسخر می زنند و از هیچ مشکلی هراس به دل راه نمی دهند و دل در گرو هیچ هدف 
محّقری نمی سپارند. چرا که عرصه ی روح آن ها به عّلت پیوستن به ابدیت چنان فراخ گشته است که 

هدف های ُخرد و ناچیز در آن جایی برای خودنمایی پیدا نمی کنند.

            پرسش
١ــ چرا اعتقاد به اصل معاد الزمه ی جهان بینی الهی است؟

٢ــ راز توجه بسیار زیاد انبیاء به معاد چیست؟
3ــ آیا مسئله ی معاد و حیات اخروی تاکنون توجه شما را به خود جلب کرده و درباره ی آن 

اندیشیده اید یا نه؟ آیا به نظر شما می توان از کنار این مسئله بی اعتنا گذشت؟ چرا؟
٤ــ چرا سر منزل نهایی انسان نمی تواند در این دنیا باشد؟

5  ــ پشتوانه ی مسئولیت در مکتب دین چیست؟
٦   ــ اختالف اساسی بین دو نظریه ی الهی و مادی در زمینه ی شکست و پیروزی چیست؟

٧ــ مفهوم آزمایش انسان در این دنیا چیست و چه هدفی دارد؟

استقامت  و  از شکست ناپذیری  نمونه هایی  و  کنید  مطالعه  را  پیامبر خود  زندگی 
ایشان در راه حق را یادداشت کنید و در کالس درس ارائه نمایید.

پژوهش
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در آستانه ي ابدّيت
پيامبران الهی بعد از اين كه با ارائه ی معجزات، حّجت را بر مردم متام كرده 

و  وسيع  افقی  ابدی،  حيات  معّرفی  با  منودند،  اثبات  را  خود  دعوت  و  گفتار  صدق  و 

متوّجه  را  آن ها  فرصتی  هر  در  و  گشودند  انسان ها  ديدگان  برابر  در  پايان ناپذير 

آنان  داشته اند.  باز  طبيعت  تاريك  چاه  در  ماندن  محبوس  از  و  كرده  آخرت  عالم 

اهميت  و  ارزش  و  داده  خبر  جهان  اين  ورای  در  گسترده تری  و  وسيع تر  حيات  از 

وصف ناپذير زندگانی در جوار قرب ربوبی را معرفی منوده اند.

توّجه به حيات جاودان پس از مرگ چه تأثيری بر زندگی ما می گذارد؟

اگر كسی به اين حيات توّجه نكند، چه عواقبی برای او به دنبال می آورد؟

درس هفتم
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ميل به جاودانگی 
بدون ترديد يکی از اصيل ترين کشش های فطری در انسان ميل به جاودانگی است. آدمی به طور 
طبيعی از فنا و نيستی می گريزد و از مرگی که او را فانی گرداند وحشت دارد. آنان که مرگ را به منزله ی 
می شناسند.  انسان  حيات  واقعيت  تلخ ترين  را  آن  و  دارند  هراس  آن  از  سخت  می دانند،  انسان  تباهی 
و  هراس  نشانگر  همگی  کرده اند،  زندگی  و  مرگ  نظام  از  شعرا  و  نويسندگان  از  عده ای  که  انتقاداتی 

نگرانی آن ها از مرگ و تلخی آن در ذائقه ی دل آنان است.
ميلی  هيچ  طبيعت  نظام  در  جايی که  آن  از  و  است  جاودانگی  به  ميل  زاييده ی  مرگ  از  نگرانی 
گزاف و بيهوده نيست، می توان اين ميل و کشش را دليلی بر بقای بشر پس از مرگ دانست. هر ميلی 
که در انسان وجود دارد پاسخ گويی در عالم خارج دارد و بين عالم درون و جهان بيرون هماهنگی کامل 
هست. مثًال اگر در درون خود احساس تشنگی و گرسنگی می کنيم، در مقابل در جهان خارج آب و 
جاودانگی  به  ميل  نداشت،  تعلق  ابدّيت  به  و  بود  محدود  زندگانی  دارای  انسان  اگر  دارد.  وجود  غذا 
در  جز  فطری  ميل  اين  و  است  انسان  جاودانی  واقعيت  بازتاب  ميل  اين  نمی داشت.  وجود  او  در  نيز 

جهان بينی مذهبی که برای انسان نويد زندگانی جاويد می دهد، ارضا نمی شود.

کسي  اگر  هست،  انساني  هر  درون  در  جاودانگي  به  ميل  که  اين  به  توجه  با 
فکر کند که بعد از مرگ، فاني و نابود مي شود، اين فکر چه تأثير بر رفتار او خواهد 

گذاشت؟

مرگ از ديدگاه دين آسمانی
برخالف بينش های الحادی (منکر خدا) که مرگ را پايان زندگی انسان می دانند، از ديدگاه تعاليم 
دينی، با مرگ نه تنها زندگی انسان خاتمه نمی پذيرد، بلکه انسان بدين وسيله گام در حيات نوينی می گذارد 

که از لحاظ وسعت و عظمت با حيات دنيوی او قابل مقايسه نيست.
آنان که اين بينش را پذيرفته و به آن ايمان آورده اند، برای رسيدن به آن حيات وسيع و عظيم خود 
را آماده کرده اند. آنان عمری را با انواع کارهای خير در انتظار روزی به سر آورده اند که وعده ی حق 
تحقق يابد و پرده ی طبيعيت فرو افتد و از محدوديت ها و تنگناهای اين جهان مادی نجات يابند و گام در 

بررسی
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عالم ابدی گذارند. آنان می دانند که با مرگ نه تنها دفتر زندگی انسان بسته نمی شود، بلکه حيات ديگری 
را آغاز می کنند که اين دنيا با تمام نعمت ها و امتيازاتش در برابر عظمت و شکوه آن بسان قطره ای است 
در برابر دريا! پيامبران فرموده اند: «ای انسان ها! شما برای بقا  خلق شده ايد نه برای نابودی و فنا، و با 

مرگ تنها از عالمی به عالم ديگر منتقل می شويد.»
مرگ  آنان  نظر  در  بلکه  نمی دانند،  ناگوار  را  مرگ  تنها  که  وحی  مکتب  شاگردان  اين رو،  از 
واقعيت با عظمتی است که آن ها را از زندان طبيعت و محدوديت های جهان حس و رنگ رها ساخته و 
در عالم ملکوت به جوار رحمت حق می رساند که عظمت و شکوه آن هرگز در قالب الفاظ نمی گنجد.

خـاک عالــم  از  نيــم  ملکوتــم  بـاغ  چـنـد روزی قفســی ساختـه انــد از بـدنــممــرغ 
کنم تا َبِر دوست پرواز  بـامــيــد سـر کــويــش پــر و بــالی بــزنــمای خوش آن روز که 

حيات دنيايی: موهبت بزرگ 
دلپذيری ياد مرگ برای اهل ايمان هرگز بدان معنی نيست که آن ها برای حيات خويش ارزش 
قائل نيستند و احيانًا در حفظ آن کوتاهی می کنند. بلکه برعکس، از نظر تعاليم آسمانی اولين نعمتی که 
از جانب خدا به انسان داده شده است، نعمت «حيات» است و کوچک ترين سهل انگاری در نگه داری 

آن موجب مسئوليت در پيشگاه خداوندی است.
دوران محدود عمر تنها فرصتی است که انسان به عّلت دارا بودِن موهبت اختيار می تواند در 
جهت تحصيل کماالت و رسيدن به مقام قرب او از آن سود جويد و لذا هر لحظه از لحظات عمر برای 
اهل ايمان ارزشی مافوق تصور دارد زيرا که وقتی با مرگ بساط اختيار برچيده می شود، ديگر انسان 
قادر به عمل و انجام تکليف نبوده و در صورت فوت فرصت، به هيچ قيمتی نمی تواند آن را باز ستاند. 
کسی که به توفيق خداوندی قدم در راه حقيقت و هدايت نهاده و عظمت و اهميت مقصد آفرينش را 
تا حّدی دريافته است، از هر فرصتی ولو اندک برای نزديک تر شدن به هدف استفاده می کند زيرا که 
می داند اگر لحظه ای از عمرش به بطالت بگذرد يا مقدار اندکی از نيروی او به هدر رود، به همان اندازه 

رسيدنش به هدف به تأخير افتاده و از اين بابت مسئوليتی بزرگ بر دوش گرفته است.
انساِن ظاهربين ارزش وقت را به ارزش طال سنجيده و وقت را طال می نامد. اّما در نظر اهل 
ايمان، ارزش وقت را با هيچ معياری نتوان سنجيد. زيرا که اگر طال از دست رود امکان تحصيل مجدد 
آن هست ولی اگر سرمايه عمر از کف بيرون رود با هيچ وسيله ای نتوان آن را ديگر باره به دست آورد. و 
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لذا اگر به رايگان، و بی آن که توشه ای برای حيات ابدی برگرفته شود، پايان پذيرد، در اين صورت چه 
حسرت ها و ظلمت ها که به دنبال خواهد داشت.

دست حسرت گزی ار يک درمت فوت شود      هيچـت  از عمـر تلـف کـرده پشيمانی نيسـت
بنابراين، عمری که در خارج از محور حق سپری شود نه تنها سعادتی برای صاحبش به همراه 

ندارد، بلکه بزرگ ترين نکبت ها را در حيات جاودانی با خود به همراه خواهد داشت.

زيستن نا  که  لقمان  گفت  زيستننکو  خطا  بر  سال ها  از  به 
بست کلبه  َدِر  بامدادان  از  به از سود و سرمايه دادن ز دستهم 

با توجه به نکات فوق، بررسي کنيد که چرا اديان الهي نه تنها ياد مرگ را بد 
نشمرده اند، بلکه بدان سفارش هم کرده  اند. 

سه مورد از اثرات مثبت آن را تبيين کنيد.

ويژگی های حيات در عالم بعد از مرگ
اوست،  همانا «روح»  که  انسان  شخصيت  و  حقيقت  تمام  مرگ  هنگام  آسمانی،  تعاليم  براساس 
بی  کم و کاست از جانب مأموران الهی دريافت می شود و هيچ گونه فنا و نيستی بر شخصيت او راه پيدا 
نمی کند. آن چه متالشی می شود بدن انسان است و روح که حقيقت انسان است، چون از سنخ ماده 

نمی باشد، از بين نمی رود و باقی می ماند.١
هنگام مرگ انسان چشم به عالمی می گشايد و به درک حقايقی نائـل می شود که چه بسا عمری 
از آن غفلت داشته است. گويی از خواب سنگين چندين ده ساله برخاسته و اينک خود را با واقعيات 

برتر و با عظمتی روبه رو می بيند.
با اين ترتيب، مرگ نوعی بيداری است. در اين هنگام قدرت خداوندی بيش از هر زمان ديگری 

بر انسان آشکار می گردد.
گرچه قدرت خداوندی همواره و در تمامی اجزای دستگاه آفرينش آشکار است، اّما به هنگام 

مرگ به عّلت تقويت قدرت درک و بينش انسان، ظهور و آشکاری آن بيش تر است.
١ــ در درس های بعدی غيرمادی بودن روح را با توجه به داليل عقلی به اثبات خواهيم رسانيد.

بررسی
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اولين چيزی که به هنگام مرگ بر انسان آشکار می گردد، عبارت است از بطالن دلبستگی های 
ماّدی و انواع برخورداری هايی که از طريق روابط خويشاوندی و پيوندهای اجتماعی حاصل می شود. 
همه ی آن چه در دنيا برای او وجود داشت، همگی به سرابی تبديل می شود و شخص با جهان ديگری 
در  آن چه  ترتيب،  بدين  بود.  آن  دريافت  و  درک  از  مانع  طبيعت  پرده ی  آن زمان  تا  که  می شود  آشنا 

دنياست، در دنيا باقی می ماند و انسان از لحظه مرگ حيات ديگری را آغاز می نمايد.
آن چه مسّلم است اين است که درک خصوصيات عالم بعد از مرگ برای کسی که در اين جهان 
مادی زندگی کرده و جز با امور و پديده های اين عامل سر و کار ندارد، به طور کامل امکان پذير نيست. 
انسان از واقعيت اموری می تواند به طور کامل آگاه گردد که در قلمرو زندگی او قرار گيرد و چون جهان 
بعد از مرگ جنبه مادی نداشته و از جهات بسياری با عالم ماّده تفاوت های اساسی دارد، لذا به عّلت 

نداشتن نمونه هايی قابل فهم در اين دنيا، انسان از درک کامل آن ناتوان است.
عالم بعد از مرگ به عّلت غيرمادی بودن، از بسياری از محدوديت های عالم ماده فارغ است و 
همين امر سبب می گردد که از گستردگی و عظمت وصف ناپذيری برخوردار باشد. در توصيف وسعت 
و عظمت آن از نظر کمک به فهم مطلب، گفته شده است که تمامی زمين و آسمان ها در برابر آن همچون 
خارج  عالم  شده است به  تشبيه  ماده  عالم  نسبت به  مرگ  بعد از  عالم  بيابان! هم چنين،  در  حلقه ايست 
نسبت به محيط داخل رحم. زمانی که جنين در محيط محدود رحم به سر می برد، قادر به درک جهان 
قبيل، اگرچه از جهاتی به فهم  تشبيهاتی از اين  گستردگی آن نيست. اين تشبيه و  خارج و وسعت و 
موضوع کمک می کنند، ولی هرگز نمی توانند حقيقت امر را در مورد جهان بعد از مرگ بيان نمايند. 
زيرا که مثًال در مثال، عالم َرِحم و جهان خارج، هر دو در اين دنيا و از نوع ماده اند، در صورتی که عالم 
آخرت از نوع جهانی ديگر است و نظامی غير از نظام اين عالم بر آن حاکم است. جهانی که تا انسان گام 

در آن نگذارد، قادر به درک کامل آن نمی شود.
لّذت و َاَلمی که در حيات بعد از مرگ وجود دارد، نيز از جهاتی قابل مقايسه با لذت و َاَلمی که 
در اين جهان تنگ و مادی احساس می کنيم، نيست. لّذت های اين جهان به علت مادی بودن محدود و 

زودگذرند. درصورتی که در حيات بعد از مرگ لّذت و الم حاصله نيز بسيار عميق تر و شديدتر است.

آثار اعمال انسان
برای توضيح مطلب بايد توجه داشت که پاره ای از اعمال انسان دارای آثار مثبت يا منفی بسيار 
محدود بوده و از دايره ی زمان و مکان معين تجاوز نمی نمايد. پاره ای ديگر از اعمال انسان، نه تنها 
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در زماِن انجام بلکه در آينده نيز تا مّدت زمان کم و بيش طوالنی آثاری از خود برجای می گذارد. يعنی 
دامنه ی آثار و نتايج مثبت يا منفی اين اعمال از دايره ی زمان و مکان محدود تجاوز نموده و حتی بعد از 

زايل شدن عمل، تا مّدت زمانی باقی می ماند. 
بعضی ديگر از اعمال انسان چنان دامنه ی وسيعی دارند که آثار و نتايج آن ها تا مّدت زمان بسيار 

طوالنی و حتی در مواردی تا پايان دنيا باقی مانده و از بين نمی رود.
اعمالی که آثار و نتايج آن ها محدود به دوران عمر انسان می باشند، با مرگ او پرونده ی آن ها نيز 
بسته می شود اّما اعمالی که آثارشان حتی بعد  از کوچ انسان از اين جهان از بين نرفته و منشأ پاره ای 
تحوالت يا تأثيرات در جهت حق يا باطل می گردد، پرونده ی آن ها با مرگ انسان مسدود نشده و آثار 
مثبت يا نتايج منفی آن ها در حيات بعد از مرگ نصيب او می گردد و در روز حساب نيز همگی آن ها را 

بی کم و کاست دريافت می کند.
کسی که در جريان حيات دنيوی خود امور خيری را بنيان گذاری کرده است که سال ها بعد از 
درگذشت او نيز آثار خير فراوانی از خود برجای می گذارد، نتايج معنوی اين عمل در حيات بعد از 
مرگ نصيب او می گردد و سبب ارتقای مقام معنوی و برخورداری از مواهب خداوندی و حتی بخشش 

پاره ای از خطاها و آلودگی ها و معاصی او می شود.
يکی از اين قبيل موارد که دامنگير بسياری افراد بوده و دانسته يا ندانسته مسئوليت های سنگينی 
را در اين زمينه برعهده می گيرند عبارتست از شرکت در پخش انواع شايعات و تهمت های ناروا در 

مورد اشخاص و شخصيت ها.
آنچه در اينجا می خواهيم به آن اشاره نمائيم اين است که هرگاه کسی بدون علم و اطالع کافی در 
پخش شايعه ای يا نشر تهمت ناروائی در حق يکی از شخصيت های علمی، اجتماعی و سياسی شرکت 
نمايد و حرف و عمل اين شخص سبب تضعيف موقعيت او گردد، و در نتيجه او در نشر حقايق يا خدمت 
به جامعه با موانعی روبرو گردد، در اين صورت، شخص مذکور از بابت سنگی که بر سر راه حقيقت 
انداخته است (و چه بسا آثار آن تا پايان باقی خواهد ماند) در پيشگاه خداوند مسئول و در حيات بعد از 
مرگ نيز مدام بر نکبت و بدبختی اش افزوده خواهد گرديد. از اين رو بايد اهل ايمان در مراقبت از زبان 
و گفتار خود حداکثر دقت را به عمل آورند و از مسئوليت سنگين بدگويی درباره ی افراد و شخصيت ها  
دوری گزينند و بدانند که روزی فرا خواهد رسيد که بايد از بابت کوچک ترين گفتار خود، در پيشگاه 

خداوندی پاسخ دهند.
هم چنين است روش های غلطی که شخص در دوران حيات خود آن ها را بنيان گذاری نموده و يا 
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در ايجاد و تقويت آن ها در جامعه کمک می نمايد که در تمام اين موارد، هر نتيجه ی سويی که اين اعمال 
در زندگی فردی يا اجتماعی افراد برجای می گذارند، آن شخص در تمامی آن ها سهيم و شريک است 
از قبيل ُمدسازی ها و ُمدپرستی ها، آداب و رسوم غلط در امر ازدواج، نشر خرافات، گسترش بی عفتی 
و بی بند و باری، توسعه ی اعتياد به مواد مضّر و مخّدر و … که همگی تا مّدت زمان بسيار طوالنی آثار 
و نتايج شومی در زندگی مادی و معنوی انسان ها برجای گذاشته و سرچشمه ی بدبختی های فراوانی 

در جامعه می گردند.

ذكر منونه

دو دسته از اعمال خوب يا بد فرد و اجتماعي را فهرست کنيد که آثار آن ها 
تا بعد از مرگ انسان باقي مي ماند و نيازمند پاداش يا مجازات اخرو است.

از آن چه گفته شد می توان نتيجه گرفت که آثار مثبت يا نتايج منفی اعمال انسان، ولو در زمان های 
بسيار دور، در پرونده ی او ثبت و منشأ سعادت يا سبب بدبختی انسان در جهان بعد از مرگ می گردد. 
واقع  در  می شود،  داده  شخص  پرونده ی  در  مرگ  از  بعد  عالم  در  که  تغييراتی  همه ی  ديگر،  به عبارت 

ميوه های درختی است که در زمان حياتش کاشته و تدريجاً بار آن را دريافت می دارد.

پرسش
١ــ به نظر شما ريشه ی بی توجهی انسان به حيات بعد از مرگ در چيست؟

٢ــ برداشتی که در مکتب آسمانی از دنيا وجود دارد چيست؟
٣ــ عوامل گوناگونی که سبب ترس از مرگ می شوند چيست؟
٤ــ ميل به جاودانگی چيست و آن را چگونه اثبات می کنيد؟
٥  ــ چرا ميل به جاودانگی دليلی بر وجود جهان ابدی است؟

٦  ــ چرا مرگ را به عنوان واقعيت با عظمت ياد کرده ايم؟
٧ــ آيا حيات در نفس خود با ارزش است يا ارزش آن بسته به استفاده ای است 

که از آن به عمل می آوريم؟
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٨   ــ اثرات تربيتی و سازنده ی ياد مرگ و آخرت را توضيح دهيد.
٩ــ عالم بعد از مرگ چگونه عالمی است و چه اختالفاتی با دنيا دارد؟

خود  زندگی  برای  عملی  نتايج  چه  درس  اين  در  اعمال»  «آثار  بحث  از  ١٠ــ 
گرفتيد؟

١١ــ از اين تعبير که در مکتب آسمانی، مرگ را بيداری می خوانند چه نکته ای 
دريافت می کنيد؟

برخی از انسان ها هستند که اديان الهی و روز معاد را پذيرفته اند و خود را مؤمن 
به يکی از اين اديان می شمارند. اما، با وجود قبول معاد مرتکب گناهان می شوند.

با پرسش از افراد متخصص و دانای در اين امور، ريشه يابی کنيد که چرا قبول 
معاد، در زندگی و رفتار اين گونه افراد کمتر تأثير می گذارد.

 

پژوهش
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درس هشتم

اثبات حيات پس از مرگ (١)
صدق  بر  يقني  و  انبياء  به  ما  اعتقاد  از  اوّل  درجه ی  در  معاد،  به  ما  اعتقاد 

يقني  كافی  داليل  براساس  وقتی  كه  معنی  بدين  می گيرد.  سرچشمه  آنان  دعوت 

براصالت تعاليم انبياء و آسمانی بودن آن ها حاصل گرديد، از آن پس گفتار آن ها 

در زمينه های ديگر نيز برای ما اعتبار داشته و تكيه گاه مطمئنی است بر نظام فكری 

و عقيدتی ما. لذا پس از ايجاد يقني نسبت به آسمانی بودن تعاليم انبياء (براساس 

و  واضح  امری  قبيل  اين  از  حقايقی  و  مرگ  از  بعد  حيات  منطقی  اثبات  عقلی)  داليل 

بديهی خواهد بود.

داليل  دارای  مرگ  از  پس  حيات  آيا  كه  است  مطرح  سؤال  اين  حال،  عني  در 

كافی هست؟

عرضه  معاد  انكار  بر  منطقی  و  عقلی  دليلی  می توانند  واقعاً  معاد  منكرين  آيا 

كنند؟

نکته   يک  ذکر  مرگ،  از  پس  حيات  داليل  ذکر  و  بحث  اصل  به  ورود  از  قبل 
مهم ضرور است  :
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خطر احتمالی
نگاهی کوتاه به زندگی روزمره ی انسان ها اين اصل را به ثبوت می رساند که انسان در مواقعی که 
پای خطر و ضرری در ميان بوده و احتمال خسارتی در بين باشد، با استفاده از تمام امکانات خويش از 
آن خطر احتمالی فرار کرده و همه  نوع پيش بينی را برای رفع «ضرر احتمالی» به عمل می آورد تا آنجا که 
در چنين مواردی که احتمال لطمه وخسارتی می رود، حتی گفته ی کودکان و ديوانگان و دروغگويان 

را نيز از ترس گرفتاری در چنگ خسارت احتمالی، ناديده نمی گيرد.
به عنوان مثال، اگر ديوانه ای يا طفلی يا فرد بسيار دروغگويی (که در شرايط عادی گفته ی آن ها 
برای ما اعتباری ندارد) خبر از وجود خطری بر سر راه ما دهد، هرگز چنان اعالم خطری را ناديده 
نگرفته و تنها به خاطر اين که گوينده ديوانه يا ابله يا دروغگو است، از چنان خبری بی اعتنا نمی گذريم 

بلکه همه گونه احتياط را به جای آورده و از هيچ گونه پيش بينی پرهيز نمی نمائيم.
اين چنين روشی در زندگی عملی انسان ها بيانگر يک دستورالعمل عقلی است که هرکس به طور 
خودآگاه و ناخودآگاه در زندگی روزمره ی خود آن را مورد استفاده قرار می دهد و آن عبارتست از: 
«دفع ضرر احتمالی عقالً واجب است» يعنی از نظر عقل سليم انسانی، فرار از ضرر و خسارت، 
ولو جنبه ی احتمالی داشته باشد، الزم و ضروری است و نمی توان تنها به دليل احتمالی بودنش، آن 

را ناديده گرفت.
اکنون می پرسيم: آيا خبری به بزرگی و عظمت و اهميت خبری که انبياء درباره ی زندگی پس از 
مرگ آورده اند، وجود دارد؟ چرا وقتی پای «سرنوشت بعد از مرگ» به ميان می آيد، عّده ای آن روش 
صورتی که  در  می انگارند؟!  ناديده اش  و  سپرده  فراموشی  به دست  را  متداول  شيوه ی  آن  و  هميشگی 
هزاران عاقل و صالح و صادق خبر از چنان واقعيت با عظمت و «خبر بزرگ» و «واقعه ی تکان دهنده» 

داده و از سنگينی مسئوليت حيات، هشدارها داده اند!
چرا انساِن غافل در مقابل فريادهای دلسوزانه ی ده ها هزار پيامبری که به گواهی دوست و دشمن، 
سنگينی گوش  بودند اين چنين خود را به  زمان خود  راستگوترين افراد  برجسته ترين و  صالح ترين و 
می زند و همچنان، در الک تخيالت و جهالت های خويش در خواب سنگين باقی می ماند؟ مگر نه اين 
حقيقت دارد) در اين صورت، هرگونه  است که اگر حيات بعد از مرگ حقيقت داشته باشد (که حتماً 
سعادت و کمالی بدون در نظرگرفتن آن سرابی بيش نيست؟ پس چرا انسان بدست جهل خويش چنين 

ظلمی را بر خود روا می دارد؟
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راستي چرا با اين که بهترين جا برا کاربرد اين قانون عقلي  ، خبر از زندگي 
پس از مرگ است، برخي نسبت بدان بي توجهي مي کنند؟ 

ارائه  را  مناسب  پاسخ ها  و  کرده  بررسي  خود  دوستان  با  را  مسأله  اين 
کنيد.

آيا اعتقاد ما به معاد کورکورانه است يا انکار آن؟
شايد در اين جا اين اشکال به نظر رسد که اعتقاد ما به معاد يک اعتقاد کورکورانه است و دليلی 
در اثبات ادعای خود نداريم. ولی بايد توجه داشت که اّوالً به طوری که در مباحث بعدی مطالعه خواهيم 
نمود عقل نيز اصل معاد را تأييد و ضرورت آن را تأکيد می نمايد. ثانياً حتی اگر هيچ دليل عقلی يا علمی 
نيز برای اثبات اصل معاد وجود نداشت، باز گفته ی پيامبران به تنهايی برای پذيرفتن آن کافی بود، و 
هرگز اين مطلب به معنای کورکورانه بودن اصل معاد برای پيروان دين آسمانی به شمار نمی رفت. زيرا 
هنگامی می توانيم آن را کورکورانه بدانيم که اعتقاد ما به نبوت پيامبران نيز مبتنی بر هيچ دليل و منطقی 
نباشد در صورتی که داليل گوناگون عقلی و علمی رسالت آسمانی آن ها  را تأييد می کند و بر هيچ فرد 

حقيقت جويی کوچک ترين ترديدی در صحت دعوی آن ها باقی نمی گذارد.
برعکس، کسانی که به انکار معاد پرداخته اند، براين ادعای خود هيچ دليلی ارائه نکرده اند. تنها 
دليلی که بعضی از منکرين بازگشت انسان به جهان پس از مرگ، ذکر کرده اند اين است که چون جهان 
هستی در نظر آن ها در جهان ماده خالصه می شود، لذا بعد از مرگ انسان و متالشی شدن کالبد مادی 
او، حيات او خاتمه پذيرفته و جهانی غير از اين جهان مادی وجود ندارد تا انسان در آنجا به حيات خود 

ادامه دهد يا حيات نوينی را آغاز نمايد.
قبيل  (از  چند  مثال هايی  آوردن  و  خدا  انکار  داليل  درباره ی  بحث  ضمن  قبل  سال  کتاب  در 
تورماهيگيری و آهن ربا) به اين نکته ی مهم اشاره کرديم که منکرين جهان غيرمادی هيچ دليلی بر انکار 
خود در دست ندارند و نمی توانند داشته باشند و اصوالً راه به سوی انکار ماورای طبيعت به کلّی مسدود 
است. کسانی که خدا و جهان غير مادی و حيات بعد از مرگ را به خاطر اينکه نمی توانند آن ها را با حواس 
و  می زنند  آب  بر  خشت  گفته ايم،  گذشته  سال  در  آنچه  براساس  می کنند،  انکار  نمايند،  دريافت  خود 
سخنی خارج از عقل و دليل می گويند زيرا که حس نکردن هرگز دليل بر نبودن چيزی نمی تواند باشد.

بررسی
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بنابراين ترديدی نيست که انکار حيات بعد از مرگ مبتنی بر هيچ گونه دليلی نيست.
اساسی  اصول  کسی  اگر  حتی  و  است  بصيرت  و  عقل  مبنای  بر  دين  حرکت  اساِس  بنابراين، 
معتقدات خود را متکی بر تقليد نمايد، چنين اعتقادی از او پذيرفته نيست. اّما بعد از يافتن جهت اصلی 
حرکت و ايجاد بصيرت نسبت به حقانيت دين آسمانی، از آن پس در مواردی که عقل محدود بشری 
هستی  جهان  حقايق  از  پرده  الهی  کالم  بر  تکيه  با  و  شتافته  او  مدد  به  پيامبران  نمی برد،  پيش  از  کاری 
سوی  به  را  او  و  می گشايند  انسان  وعملی  فکری  مشکالت  از  گره  الهی،  علم  وسيله  به  و  برمی دارند  
حقيقت رهنمون می شوند تا در دوران محدود عمر به علّت بی خبری از حقايق با ارزش هستی، در عالم 
غفلت و گمراهی بسر نبرده و از کوچک ترين فرصت برای رسيدن به هدف آفرينش که همانا سعادت 
حقيقی در جهان ابدی است، سود جويد و وقت و نيروی محدود او در پيچ و خم بحث و گفتگوهای 
زائد و بی ثمر تلف نشود. بلکه بعد از آشنايی با آغاز و انجام حيات خويش و يافتن مسير اصلی حرکت، 

هرچه زودتر و سريع تر به طرف مقصد نهايی گام بردارد که بر عمر کوتاه او هيچ گونه اعتمادی نيست.

استدالل هايی بر امکان معاد 
اکنون به مطالعه داليل اثبات معاد می پردازيم که طی آن به پنج دليل اشاره خواهيم کرد. سه دليل 
اول که در اينجا مطالعه می کنيم، امکان معاد را به ثبوت رسانيده و آن را از صورت امری بعيد  استثنائی 
يا غير ممکن خارج می گرداند. دو دليل ديگر که در درس بعدی طرح خواهد شد، نه تنها امکان معاد 

بلکه ضرورت آن را به ثبوت می رساند.

دليل اول ــ اشاره به پيدايش نخستين انسان
به  چگونه  که  يافت  درخواهد  بيانديشد،  خود  نخستين  پيدايش  به  انسان  اگر  که  نيست  ترديدی 
قدرت خداوندی پا در عرصه هستی گذارده و پديده ی حيات بر روی اين کره ی خاکی به وجود آمده 
است. آيا خلقت دوباره ی انسان از آفرينش نخستين او دشوارتر است؟ و اگر پيدايش اّوليه ی او امری 

امکان پذير بوده چرا آفرينش مجّدد او امری امکان ناپذير باشد؟
تحوالت  سپس  و  بوده  آبی  قطره   به صورت  که  وقتی  از  خود،  آفرينش  مراحل  در  انسان  اگر 
گوناگونی پيدا کرده و پس از طی مراحل چندی، به اين صورت آراسته و حيرت انگيز آفريده شده است، 
نظر کند که درخواهد يافت که چنين خداوندی با اين توانايی، که آثارش را به چشم خود می بيند، قادر 

است که انسان را پس از مرگ دوباره زنده گرداند.
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پس آيا چنان خداوندی با آن همه قدرت و توانايی قادر نيست مردگان را زنده نمايد؟

دليل دوم ــ اشاره به قدرت نامحدود خداوندی
در اين استدالل استناد به قدرت گسترده و نامحدود الهی شده و با توجه دادن به نمونه هايی از 

مظاهر قدرت خداوندی، استدالل بر امکان بازگشت انسان به عالم پس از مرگ گرديده است.
چنان  که  است  اين  بزنند  معاد  انکار  به  دست  عّده ای  می شود  سبب  که  عللی  از  يکی  اصوالً 
واقعه  ی بزرگ و باعظمتی را با قدرت محدود خود سنجيده و چون آن را امری بسيار بعيد می يابند، 
به انکار آن می پردازند. اگر در اظهارات منکرين معاد دقت شود، مالحظه خواهد گرديد که دليلی جز 
آن  بودن  غيرممکن  به  دليل  هرگز  انسان  برای  چيزی  بودن  بعيد  آن که  حال  ندارند.  معاد  شمردن  بعيد 
نمی تواند باشد. قرن ها پيش که از پيشرفت های علمی دوران معاصر خبری نبود، شايد اگر کسی سخن 
از مسافرت به کرات ديگر به ميان می آورد، بسی شگفت آور و غيرقابل قبول می نمود. در صورتی که 

چنان امری در حال حاضر هيچ گونه اعجابی برای ما ندارد.
و  قدرت  ميزان  به  آن را  که  است  بدان جهت  منکرين،  جانب  از  معاد  شمردن  بعيد  حال،  به هر 
توانايی خويش می سنجند، در حالی که اگر از قدرت نامحدود خداوندی که سرتاسر جهان آفرينش را در 

احاطه ی خود دارد، غفلت نورزند، هرگز چنان امری را نامعقول و غيرمنطقی نخواهند يافت.
در کتاب بينش مذهبی سال اول در درس های مربوط به خداشناسی اين نکته را تذکر داده بوديم 
که هر پديده ای در عين حالی که حکايت از وجود پديد آورنده ی خود می نمايد، تا حدودی صفات و 

خصوصيات او را نيز نشان می دهد که از آن جمله است ميزان قدرت و توانايی پديدآورنده ی خويش.
که  را  درشت  و  ريز  موجودات  از  يک  هر  و  می افکنيم  نظر  که  آفرينش  دستگاه  کجای  هر  به 
مورد مطالعه قرار می دهيم، همگی به زبان حال سخن از خالقی در نهايت قدرت و توانايی می گويند، 
در  عميق  و  دقيق  بسيار  نظام  وجود  نيست.  بيرون  او  قدرت  حيطه ی  از  موجودی  هيچ  به طوری که 
سرتاسر طبيعت، خلقت جانداران با نظام پيچيده و شگفت انگيز حياتی، آفرينش آسمان ها و زمين و… 
و  سنگين  بسيار  ولو  هرکاری  نيست.  آن  برای  محدوديتی  هيچ  که  است  قدرتی  وجود  بيانگر  همگی 
با عظمت، برای او سهل و آسان بوده و هيچ مانعی بر سر راه اراده او وجود نتواند داشت. بنابراين اگر 
کاری از نظر عقلی غيرممکن نباشد، آفرينش آن در ميزان قدرت خداوندی سهل و آسان است و چون 
معاد و آفرينش مجدد انسان جزو محاالت عقلی نيست، لذا به قدرت نامحدود خداوندی می تواند تحقق 

بيابد.
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عبارت  به  و  خداوندی،  قدرت  نشناختن  را،  معاد  انکار  انگيزه های  از  يکی  می توان  اين رو  از 
ديگر، ناتوانی و شکست منکرين در زمينه ی خداشناسی دانست. زيرا اگر کسی در زمينه ی خداشناسی 
به معرفت صحيح نائل آيد، در اين صورت موضوع معاد برای او از هر امر ديگری واضح تر خواهد 
بود. آيا پروردگاری که آسمان ها و زمين را آفريده و در خلقت آن ها عاجز و ناتوان نشده است، قادر 
نيست انسان را دوباره زنده گرداند؟ آيا خلقت آسمان ها و زمين بزرگ تر و مهم تر است يا خلقت مجّدد 

انسان؟

دليل سوم ــ اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبيعت
اين استدالل پا را فراتر نهاده و زندگانی بعد از مرگ را يکی از نواميس آفرينش و يک جريان 
رايج در جهان طبيعت معّرفی می نمايد و کسانی را که با ناباوری با مسئله معاد روبرو می شوند دعوت به 
مطالعه ی جريان هميشگی تبديل زندگی به مرگ و بالعکس در طبيعت می نمايد، تا از راه تأّمل در اين 

پديده ی محسوس، قرينه ای برای مسئله معاد در دست داشته باشند.
در اين استدالل تنها به قدرت خداوندی تکيه نشده بلکه نمونه مشابه و محسوس و مشهود ارائه 
شده است تا نشان دهد که قدرت و اراده خداوندی در همين طبيعت نيز به همين صورت ظاهر گشته و 

همگان می توانند آن را مشاهده کنند.

بهار، رستاخيز طبيعت
طبيعت  سيمای  از  زندگی  و  حيات  فروغ  زمستان  فرارسيدن  با  ساله  همه  می دانيم  به طوری که 
رخت بربسته و افسردگی و پژمردگی جای آن را می گيرد. مّدتی به همين منوال سپری می شود تا اين که 
و  شادابی  و  می شود  دميده  افسرده  و  بی جان  طبيعت  کالبد  در  ديگر  بار  حيات  نور  بهار  رسيدن  فرا  با 
طراوِت زندگی سرتاسر آن را در بر می گيرد. با آمدن باران، زمين به جنبش می آيد و گياهان پرطراوت 
و بهجت افزا را می روياند و بدين سان، زمين از گل و سبزه پوشيده می شود و سيمای طبيعت دگرگون 
می گردد. ذرات بی جان موجود در زمين در شرايط خاصی از طريق تغذيه جذب اندام گياهان شده و 

لباس حيات بر تن می کنند.
از اين رو، نمونه ای از رستاخيز انسان و جهان همه ساله به هنگام فرا رسيدن بهار در مورد همين 

جهان تجربه می شود. بهار، رستاخيز طبيعت و مثالی از رستاخيز عظيم انسان و جهان است.
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ريـز بـرگ  زبـعـد  نـو  بـهـاِر  هـسـت بـرهـان بـر وجـود رسـتـخـيـزايـن 
آفــتـاب و  آب  و  ابـر  بـاد،  و  سـرآب آتـش  از  بـرآرنـد  مــی  را  رازهــا 
شـود پـيـدا  ســّرهـا  بـهــاران  هرچه خورده است اين زمين رسوا شوددر 
لـبـش از  و  دهــان  از  آن  َدَمـد  تــا پـديـد آيـد ضـمـيـر و مـذهـبـشبـر 
آشـکـار حـق  مــی کـنـد  را  چـون بخواهـد ُرست، تـخـِم بــد مکاررازهــا 

اما وضع به همين منوال باقی نمی ماند. به دنبال اين بهار، خزانی هست. درختان و گياهان افسرده 
و پژمرده می شوند و رخسار طبيعت دگرگون می شود. برگ های زنده و شاداب با بادهای خزان از پيکر 
درختان جدا شده و به مشتی ماده ی بی جان تبديل می شوند. از طراوت و شادابی بهاران نشانی به چشم 
نمی خورد تا اين که باز طبيعت در آستان رستاخيز خود قرار می گيرد و با آمدن بهار، فروغ حيات بار 
ديگر در کالبد بی جان زمين دميده می شود و ذّرات بی جان آن در اندام گياهان لباس زندگی به تن می کنند 

و …
و همين نظام مرگ و زندگی همه ساله در طبيعت جريان دارد. به دنبال مرگ، زندگی و به دنبال 
حيات، موت. بنابراين همين کائنات و زمين و آسمان مرحله ای از يک نظام بزرگ مرگ و زندگی است 
که به دنبال خود مرگ و افسردگی عمومی و همگانی، و سپس مرحله ی نوينی از حيات در جهان ديگر 

دارد.
به هر حال، انبياء ما را از افسردگی و بی فروغی و خرابی همه جانبه ی جهان و سپس حيات نوين 
در جهان ديگر با نظام جديد آگاه ساخته و برای نزديک ساختن آن به ذهن، نظام مرگ و زندگی موجود 
در همين طبيعت محسوس را به عنوان مثال يادآوری نموده اند تا با تأّمل در آن، وجود يک نظام مرگ و 

زندگی کلی تر و با عظمت تر را بعيد نشماريم و آن را خارج از مجموعه ی نظامات آفرينش ندانيم.

   پرسش
١ــ چرا هيچ دليلی در انکار معاد وجود ندارد؟ با ذکر دليل توضيح دهيد.

٢ــ چرا «گريز از خطر احتمالی» دستور عقل سليم است؟
نتيجه ای  چه  معاد  درباره ی  احتمالی  خطر  موضوع  طرح  از  درس  اين  در  ٣ــ 
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گرفته شده است؟
کورکورانه  و  بوده  بديهی  معاد  به  اعتقاد  چرا  نبّوت،  اصل  پذيرفتن  از  بعد  ٤ــ 

نيست؟
٥  ــ چرا عده ای معاد را امری بعيد می شمارند؟

٦  ــ بعيد شمردن يا انکار معاد چه ارتباطی با بحث خداشناسی دارد؟
٧ــ آيا معاد يک امر استثنائی و خارج از نواميس آفرينش است يا نه؟

٨  ــ منظور از زنده شدن زمين که در تعاليم دينی بدان اشاره شده است چيست؟

به متون دينی خود مراجعه کنيد و ببينيد درباره ی زندگی انسان، پس از مرگ چه 
نکاتی را يادآوری کرده است.

پژوهش
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درس نهم

اثبات حيات پس از مرگ (٢)
 

از  پس  حيات  درباره   الهي  پيامبران  آنچه  که  دانستيم  گذشته  درس  در 
قبول  مورد  معاد  منکرين  داليل  و  است  قبول  قابل  و  ممکن  امر  گفته اند،  مرگ 
عقل و منطق نيست. در اين درس مي خواهيم بدانيم که، عالوه بر ممکن بودن معاد 
بر  داليلي  آيا  است؟  ضرور  و  الزم  معاد  روز  وجود  و  ديگر  جهاني  به  بازگشت  آيا 

ضرورت معاد وجود دارد؟
آورده اند،  مرگ  از  پس  جاويدان  زندگي  درباره   الهي  پيامبران  که  خبر 
را  آن  ضرورت  خردمند  انسان  هر  عقل  بلکه  نيست،  عقل  انکار  مورد  نه تنها 
معاد  ضرورت  بر  مهم  دليل  دو  به  درس  اين  در  مي کند.  تصديق  و  مي پذيرد 

مي پردازيم:
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اول ــ معاد در پرتو عدل الهی 
نظری کوتاه به زندگی انسان ها اين حقيقت را به خوبی ثابت می گرداند که در اين دنيا مردمان همه 
يکسان نبوده، بعضی در جهت حق و عدل و خدمت به جامعه گام برمی دارند و بعضی ديگر در جهت 
باطل و ستم و خيانت به ديگران عمل می کنند. طبيعی است که همه ی انسان ها را با وجود اعمال و رفتار 
گوناگونی که از آن ها سرمی زند نمی توان به يک ديده نگريست. بعضی به جهت ايثار و کمال و انجام 
ناشايست،  کردار  مفاسد و  آلودگی به انواع  ديگر به جهت  بعضی  پاداش، و  درخور  شايسته و  اعمال 

مستحق عقاب و کيفرند.
از سوی ديگر، می دانيم که در اين عالم همه به پاداش يا کيفر تمام اعمال خود نمی رسند. گرچه 
بعضی از رفتارهای انسان در اين عالم نيز بدون پاسخ نمی ماند و آدمی به مکافات آن ها می رسد، ولی 
افراد  بسا  چه  نمی رسد.  خود  شايسته ی  نتيجه ی  به  دنيا  اين  در  انسان  اعمال  تمامی  که  نيست  ترديد 
برجسته ای که در اين عالم با انواع سختی ها روزگار می گذرانند و عمری در جهت حق انواع ناماليمات 
خود  خودگذشتگی های  از  و  رنج ها  و  زحمات  برای  شايسته  پاسخ  بی آن که  و  می شوند،  متحمل  را 
دريافت دارند، رخت از اين جهان به سرای باقی برمی بندند. و نيز چه بسيار افرادی که در دوران عمر 
خود تن به هرگونه مفاسد و معاصی داده و از هيچ جنايت و خيانتی فروگذار نمی کنند و قبل از آن که 

نتيجه ی اعمال خود را به طور کامل دريافت دارند، چشم از جهان فرو می بندند. 
از طرف ديگر، اصوالً اين جهان ظرفّيت جزا و پاداش کامل انسان ها را ندارد. چگونه می توان 
در اين جهان کسی را که به هزاران نفر ستم روا داشته و حقوق جمع کثيری از مردم را ضايع نموده 
و عّده ی زيادی را از رسيدن به کمال باز داشته است، کيفر داد؟ کسی که در اين دنيا فقط يک نفر را 
کشته و حيات او را از بين برده، به جزای آن خود نيز کشته می شود. اما کسی که صدها نفر را قتل عام 
کرده است با او چه معامله ای بايد انجام داد تا به نتيجه ی شايسته ی عمل خويش برسد و داد مظلومان 
ستانده شود؟ آيا جز اين است که در قوانين جزايی اين عالم، آن دو کيفر واحدی را در مقابل دو عمل 

کامالً متفاوت متحّمل می شوند؟
نيک  اعمال  نتيجه ی  به  کامل  به طور  هرکس  که  نمی دهد  اجازه  عالم  اين  بر  حاکم  نظام  بنابراين 
يا بد خود برسد و پاداش يا کيفر مناسب را دريافت دارد. به عبارت ديگر، اگر جهان در همين دنيای 
مادی و زندگانی چند روزه ی آن خالصه شود، در اين صورت امکان پياده شدن عدل در ميان مردمان 
وجود ندارد. چه بسا افرادی که عمر آن ها با اعمال خير بسيار بزرگی پايان می پذيرد و ديگر مجالی برای 
دريافت پاداش باقی نمی ماند و چه بسا افرادی که غرق در خوشگذرانی ها و مفاسد خويش هستند و 
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چشم از این جهان فرو می بندند و به کیفر الزم نمی رسند.
بنابراین، عدل خداوندی ایجاب می نماید که در پی این جهان، عالمی دیگر و نظامی گسترده تر 
وجود داشته باشد تا عدل و داد درباره ی همگان اجرا شود و حساب همه تسویه شود. داد ستمدیدگان 
بر خاک ذلّت و پستی  از ستمکاران و گردنکشان ستانده شود و فاسدان و فاسقان  و رنج کشیدگان 
فرو افتند و صالحان و پاکان در بهشت جاوید به مقامات بلند دست یابند و آثار اعمال شایسته و حیات 
پاکیزه ی دنیوی خود را دریافت دارند. آری، جهانی دیگر باید تا حساب پاکان از حساب بدکاران جدا 

شود.

استدالل
خداوند،  عدل  براساس  چرا  که  کنید  استدالل  فوق،  توضیحات  به  توجه  با 

وجود جهان دیگری ضروری است.
مقدمه  :…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

نتیجه  : …………………………………………………………………

عدل الهی در پرتو اعتقاد به معاد 
در این جا باید به این نکته اساسی توجه داشت که بعضی افراد چون نظام این جهان را کافی 
برای ادای حق هر صاحب حقی نمی یابند و پاره ای نابرابری ها و ستم ها را مشاهده می کنند، در عدل 
خداوندی تردید روا می دارند. مثالً وقتی مشاهده می کنند که کسی مورد ستم قرار گرفته و داد او از 
ستمکار ستانده نشده، این سؤال برایشان پیش می آید که اگر خالق این جهان عادل است، چرا عده ای 
در این دنیا محروم و مظلوم واقع می شوند و عده ای دیگر از نعمت های بیشتری برخوردار می گردند؟

در  آن ها  که  است  این  می آید  پیش  افراد  این  برای  تردیدها  و  اشکاالت  قبیل  این  این که  علّت 
این بررسی، جهان هستی را در همین دنیای ماّدی، و زندگی انسان را در همین حیات دنیوی خالصه 
می کنند و طبیعی است که اگر حیات انسان محدود در همین زندگی دنیوی می بود، در این صورت چه 
بسیار اعمال شایسته که بی پاداش می ماند و چه بسیار اعمال ناشایست که کیفر الزم را به دنبال نداشت. 
چه محرومیت ها و ناکامی ها و مظلومیت ها که بی پاسخ می ماند و چه خوش گذرانی ها و عیش و نوش ها 
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که به جزای الزم خود نمی رسيد.
آری، اگر کسی بخواهد در زمينه ی عدل الهی به مطالعه پردازد بايد اين جهان و سرای ديگر را 
توأماً در نظر آورد و اّال اگر تنها اين سرای فانی را در نظر بگيريم و از توجه به جهان ديگر غفلت نمائيم، 

طبيعی است که بسياری سؤاالت بی جواب مانده و بسياری اشکاالت حل نخواهد شد.
براساس تعاليم دينی، هر محروميتی در اين عالم در صورتی که به دست خود شخص فراهم نيامده 
باشد يا شخص در از بين بردن آن کوتاهی ننمايد، و نيز هر ستمی که به او روا می شود در صورتی که 
تکليف خود را در مبارزه با ستم بجای آورده باشد، يا هرگونه رنج و دردی را که با وجود انجام وظايف 
مربوطه متحمل می شود، و … همگی در جهان ديگر با پاداش های اخروی جزا داده می شوند. با توجه 
به اينکه حيات حقيقی و جاودانی در آن عالم بوده و آنچه در نزد خدای رحمان است برای انسان بسی 
برتر و پايدارتر است از آنچه که در اين دنيا وجود دارد، می توان دريافت که در مجموع نه به کسی ظلمی 

می شود و نه کسی در خارج از استحقاق خود به حقی دست می يابد. 

دوم ــ معاد در پرتو حکمت خداوندی 
دليل ديگری که وقوع رستاخيز را امری ضروری معرفی می نمايد، براساس حکمت خداوندی 
است. بدين معنی که چون خداوند حکيم است، لذا به طور قطع هرکاری از کارهای او هدفی داشته و 
بيهوده و عبث نيست. کار عبث به کاری گفته می شودکه هدفی را دنبال نکند. اگر خلقت انسان و جهان 

را هدفی و مقصدی نباشد، در اين صورت کاری عبث و بيهوده خواهد بود.
اگر بنا باشد انسان چند صباحی در اين دنيا زندگی کند و اعمالی چند انجام دهد و کماالتی را 
به دست آورد و سپس راهی ديار نيستی گردد و تمامی کماالت او نيست و نابود شود، در اين صورت 
جای اين سؤال خواهد بود که اين آمدن و رفتن برای چيست؟ اگر پايان اين زندگی چيزی جز فنا و 
عالم  اين  در  محال  به فرض  اگر  حتی  چيست؟  برای  پرحادثه  سرای  اين  در  آمدن  پس  نيست،  نابودی 

چيزی جز لّذت و عيش و رفاه نبود، باز اين سؤال باقی بود که باالخره اين همه برای چه؟
و  کند  تحصيل  را  کماالتی  دراز  ساليان  عرض  در  کسی  که  است  حکمت  مطابق  امر  اين  آيا 

سرانجام همه ی آن ها فانی شود و از بين رود؟
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استدالل
با توجه به توضيحات فوق، استدالل کنيد که چرا براساس حکمت خداوند 

وجود جهان ديگر ضرور است.
مقدمه  : …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

نتيجه   : …………………………………………………………………

اعتقاد به معاد يک عامل تربيتی  مهم 
از آنچه درباره ی معاد و گسترش دامنه ی عدل خداوندی گفتيم، می توان به يکی از اثرات تربيتی 
و سازنده ی بسيار عميق اعتقاد به معاد در زندگی روزمره ی انسان پی برد و آن اين که وقتی اعتقاد به عدل 
و معاد همراه با معرفت و بصيرت در دل های اهل ايمان جايگزين گردد و باور قلبی نسبت به جهان ديگر 
در ميان انسان ها گسترش يابد، همين اعتقاد به تنهايی می تواند يک عامل مهم در جهت تعديل اخالق و 
کاهش خشونت ها و حّتی از بين رفتن پاره ای تجاوزات ناشی از بی اعتدالی در  روحيات انسان گردد. 
زمانی  انتقام جويی ها  و  کينه توزی ها  انواع  و  انسان ها  بين  روابط  در  خشونت ها  از  بسياری  که  زيرا 
بوجود می آيد که شخص به دنبال از دست دادن حقی يا تحمل شکست و خسارتی، اميد باز ستاندن حق 
خود را نداشته و برای فرو نشانيدن ناآرامی های درونی خود، تسلی بخش ديگری جز «انتقام» نمی يابد. 
اينجاست که دست به انتقامجويی زده و چه بسا برای گرفتن حق ناچيز خود، صدها بلکه هزاران مرتبه 

بيش از آن به طرف مقابل خود صدمه و خسارت وارد می آورد.
اگر کسی واقعاً معتقد به روز حساب و عدل خداوندی باشد و اين اعتقاد او به صورت يک باور 
عميق قلبی درآيد، در اين صورت در مواردی که حقی از او ضايع می شود يا مورد ستم قرار می گيرد، 
پس از تالش برای رفع ستم در حّد وظيفه دينی و الهی، اگر احياناً قادر به بازستاندن حق خود نشود، 
با اتکا به ايمان به خدا و عدل او و روز حساب، می تواند به سهولت آرامش خاطر و اعتدال روانی خود 
را به دست آورد و از هر گونه خشونت بی جا که منتهی به عذاب روحی خود و تعّدی به حريم حقوق 

ديگران می شود پرهيز نمايد. 
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چه  الهي  عدل  و  معاد  به  اعتقاد  ببينيد  و  کنيد  بررسي  فوق،  مورد  بر  عالوه 
تأثير در زندگي انسان ها دارد.

١ـ……………………………………………………………………
٢ـ……………………………………………………………………
٣ـ……………………………………………………………………
٤ـ……………………………………………………………………

روح يا ُبعد غير مادی 
يکی از علل انکار معاد، انکار روح يا بُعد غير مادی وجود انسان است. از نظر منکرين روح، 
چون انسان فاقد يک بعد غير مادی است، لذا هنگام مرگ که اجزای بدن او متالشی می گردد، چيزی 
بعنوان «روح» از او برجای نمی ماند تا به حيات خود ادامه دهد. و لذا در نظر آن ها، دفتر زندگانی انسان 
با مرگ يک باره بسته می شود. اّما اگر براساس داليل عقلی ثابت شود که انسان عالوه بر جسم، روح 
غيرمادی نيز دارد که مستقل از جسم بوده و با متالشی شدن آن از ميان نمی رود، در اين صورت حيات 

بعد از مرگ نيز خودبه خود ثابت می گردد.
از ديدگاه تعاليم الهی، اگر چه هنگام مرگ اجزای بدن انسان متالشی شده و در صحنه ی طبيعت 
آغاز  ديگر  جهان  در  را  ديگری  حيات  و  نرفته  بين  از  انسان  حقيقی  شخصيت  ولی  می شود،  پراکنده 
می نمايد. اين مطلب نشان دهنده ی اين نکته ی مهم است که شخصيت اصلی انسان وابسته به جسم و 
کالبد مادی او نيست بلکه امری است غير مادی که تابع قوانين عالم ماده نبوده و با متالشی شدن جسم 

نيز از ميان نمی رود و باقی می ماند.
آنچه انسانيت انسان وابسته به آن بوده و در واقع حقيقِت انسان نيز چيزی جز او نيست، همانا 
روح اوست که امری است کامالً غيرماّدی که در بقای خود هيچ گونه نيازی به جسم يا اميال غريزی از 

قبيل خوردن و آشاميدن و غيره ندارد.
بنابراين، در روز حساب نيز که انسان برای دريافت پاداش و کيفر اعمال خود در جهان ابدی 
برانگيخته شده و حيات نوينی را آغاز می نمايد، انسانی با هويت و شخصيت جداگانه نيست بلکه همين 
انسان دنيوی است که بعد از پراکندگی  ذراِت بدن، باز شخصيت حقيقی او محفوظ مانده و اينک در 

بررسی
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جهان ديگر برانگيخته شده است. به عبارت ديگر، انسانی که در جهان ابدی به اراده ی خداوندی زنده 
همين انسان دنيوی است که شخصيت او (که همانا روح اوست) از گزند هرگونه تباهی  می شود، عيناً 
و نيستی درامان مانده و اينک در عرصه ی محشر با همان شخصيت قبلی خود (همراه با جسم) ظاهر 
گرديده و بايد آثار اعمال خود را دريافت دارد. از اين رو می توان دريافت که اعتقاد به معاد مستلزم 

غيرمادی بودن روح است.

برخی از داليل غيرمادی بودن روح 
دانشمندان برای غيرمادی بودن روح داليل زيادی ذکر کرده اند که چون درک و فهم برخی از 
آن ها نيازمند تحصيل مسائل فلسفی است، لذا در اين جا از بيان آن ها خودداری نموده و تنها به ذکر دو 

دليل قناعت می ورزيم. دليل اّول در اينجا و دليل دوم در درس بعد خواهد آمد.

١ــ خواب و رؤيا : هر کدام از ما هنگام خواب، رؤياهايی را مشاهده می نمائيم. بعضی از 
رؤياها از افکار روزانه ی ما سرچشمه گرفته و در واقع بازتاب زندگی روزانه ی ما در عالم خواب است. 
همان  درباره ی  خواب  عالم  در  هنگام  شب  گفته ايم،  سخن  مّهمی  موضوع  درباره ی  کسی  با  اگر  مثالً 
موضوع چيزهايی را مشاهده می کنيم. بعضی ديگر از خواب های ما صحنه های آشفته و بی اساس است 

و باالخره بعضی ديگر از رؤياهای ما ناشی از ضمير ناخودآگاه ماست.
نه  و  دارند،  ما  روزانه ی  اعمال  در  ريشه  نه  که  هستند  خواب ها  از  يک دسته  ميان  اين  در  اّما 
خواب هايی آشفته و بی اساس اند، و نه بيانگر محتويات ضمير ناخودآگاه ما هستند بلکه اين خواب ها 
خبر از حوادثی در زمان آينده می دهند که هنوز در جهان خارج واقع نشده و کسی کوچک ترين اطالعی 

از چگونگی آن ها ندارند.
گاهی اين حوادث چنانند که شخص کوچک ترين سابقه ی ذهنی درباره ی آن ها نداشته و لذا بعد 
از بيدار شدن از خواب، به علّت بی خبری کامل از ماجرا و نداشتن کوچک ترين زمينه ی قبلی، آن را 

باور نکرده و به خواب خود اعتنا نمی کند.
که  است  نامأنوس  ديگران  حتی  و  شخص  خود  برای  چنان  خواب ها  قبيل  اين  مواردی  در 
بيننده ی خواب حتی از تعريف کردن خواب خود برای ديگران پرهيز نموده و آن را خواب و خيالی بيش 
نمی شناسد. اّما بعد از گذشت مّدت زمانی کم و بيش طوالنی، همان حادثه با تمام جزئيات خود به وقوع 
می پيوندد و شخص را به شگفتی وامی دارد. گاهی به علّت بی اعتنايی به خواب، شخص آن را به کلّی 
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به دست فراموشی می سپارد تا آنجا که در هنگام وقوع حادثه نيز به ياد خوابی که ديده است نمی افتد، 
اّما بعد از مّدتی يکباره خواب خود را به ياد می آورد و با تعجب فراوان، به واقعی بودن خواب خود 

پی می برد.
اگر تعداد اين قبيل خواب ها معدود بود، شايد اين احتمال وجود داشت که بتوان آن ها را حمل 
بر تصادف و اتفاق نمود (اگر چه پاره ای از اين قبيل رؤياها چنان دقيق اند که هرگز نمی توان آن ها را 
تصادفی دانست) ولی تعداد اين خواب ها چنان فراوان است که هرگز نمی توان با بی اعتنايی از کنار آن 

گذشت و احياناً با تفسيرهای سطحی و جاهالنه، خود را از درک واقعيت امر محروم ساخت.
اين قبيل خواب ها معروف به «رؤياهای راستين» است و شايد هر يک از ما در خود يا خانواده 
و اطرافيان مورد اعتماد خود نمونه های فراوان و در عين حال حيرت انگيزی از آن مشاهده کرده باشيم. 

بين اين دسته از خواب های واقعی و خواب های پريشان تفاوتی اساسی وجود دارد.
اگر بنا باشد که تمام دستگاه های ادراکی انسان جنبه ی مادی داشته باشد، در اين صورت بايد 
کليه ی ادراکات او در چارچوب عالم مادی قرار گيرد و از آن تجاوز ننمايد. و طبيعی است حادثه ای 
که هنوز در عالم ماده نشانی از آن مطلقاً وجود ندارد، هرگز نمی توان با ابزارهای مادی آن را دريافت 
نمود. خبر از ماجراها و حوادث آينده دادن و جلوتر از زمان حرکت نمودن، هرگز با معيارهای مادی 
سازگاری ندارد. به عبارت ديگر، اگر دستگاه های ادراکی انسان همگی مادی باشند، در اين صورت 
خبر داد. در صورتی  محال است بتوان از واقعيت هايی که هنوز در عالم خارج وجود ندارند، دقيقاً 
که در رؤياهای راستين نه تنها خبر از وقوع حوادث داده می شود بلکه حتی از جزئيات صحنه ها نيز 
پرده برداشته می شود و اين امر، بخصوص با توجه به کثرت و فراوانی آن، هرگز با معيارهای مادی قابل 

تفسير نيست.
در بعضی از اين خواب ها، نه تنها انسان مرزهای زمان را درهم می نوردد و از آينده های دور 
خواب  عالم  در  را  مکان هايی  و  می شکند  درهم  نيز  را  مکان  مرزهای  گاهی  حتی  بلکه  می شود،  باخبر 
نديده  نداشته و حتی تصويری از آن جا را نيز  کوچک ترين اطالعی از آن ها  مشاهده می نمايد که قبالً 
است. اما بعد از گذشت مّدتی، وقتی به آنجا سفر می کند، با کمال تعّجب آنچه را که در عالم خواب ديده 

بود دقيقاً مطابق با واقعيت می يابد.
پرواضح است که ماده محدود در حصار زمان و مکان است و هرگز نمی تواند خارج از زندان 
زمان و مکان حرکت کند و به کشف حقيقتی دست يابد. لذا می توان يقين داشت که اين قبيل آگاهی ها 
هرگز از مجرای دستگاه های مادی بدن به دست نيامده و به طور قطع از جانب نيروی ديگری است که 



٦٠

محدوديت های ماده (از قبيل محدوديت در زمان و مکان) در او راه ندارد و طبيعی است چيزی که فاقد 
محدوديت های ماده باشد يعنی خواص عمومی ماّده را نداشته باشد، نمی تواند امری مادی باشد بلکه 
قطعاً امری است غيرمادی که می تواند با سير در عالم معنا به حقايقی دست يابد که هنوز در جهان ماّدی 
خبری از آن ها نيست. در عالم معنا که جهانی غيرمادی است، نه زمان هست و نه مکان. در آنجا آينده 

چنان است که گذشته و حال.
در عالم بيداری از آن جهت که توجه روح بيشتر به تدبير بدن معطوف است و از طرف ديگر، 
توجهات انسان به خواسته های بدن و لذات مادی مشغول است لذا از عالم باال و سير در  آن غافل و 
ناتوان است مگر افرادی که به علت تحصيل کمال و وارسته شدن از قيد نفسانيات، در عالم بيداری نيز 
امکان پيوند با ماورای طبيعت را دارند. اّما در عالم خواب، گويی پرده ی بدن تا حّدی از روی روح و 
نفس آدمی برداشته می شود و روح آزادی عمل بيشتری به دست می آورد. اّما کسانی که در عالم بيداری 
از  آن ها  روح  دامن  نيز  خواب  حال  در  هستند،  خويش  خودخواهی های  و  نفسانيات  در  غرق  شديدًا 

چنگال نفسانيات (که انسان را به جهان ماده پيوند می دهند) رها نمی شود.

پرسش
١ــ چرا اين جهان ظرفيت جزا و پاداش کامل انسان ها را ندارد؟ چند مثال ذکر 

کنيد.
٢ــ با توجه به آنچه در اين درس فرا گرفتيد چه ارتباطی بين بحث خداشناسی و 

معاد می بينيد؟
٣ــ ناديده گرفتن جهان آخرت چه اشکالی در بحث عدل الهی ايجاد می کند؟

٤ــ نقش خشونت ها و بی اعتدالی های روانی و خلقی در زندگی انسان چيست و 
اعتقاد به معاد چه تأثيری در کاهش آن دارد؟

٥  ــ آيا ما مجاز هستيم که در هر شرايطی از حق خود بگذريم؟
٦  ــ چرا وجود جهان ابدی الزمه ی حکمت خداوندی است؟

٧ــ چرا اعتقاد به معاد مستلزم غيرمادی بودن روح است و چرا غيرمادی بودن 
روح، حيات بعد از مرگ را اثبات می کند؟
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٨   ــ انواع خواب و رؤيا را بيان کنيد وبگوئيد آيا هر خوابی را می توان رؤيای 
راستين ناميد؟

٩ــ رؤياهای راستين چگونه غيرمادی بودن روح را ثابت می نمايند؟

با مراجعه به کتاب های تاريخی يا پرسش از اطرافيان و دوستان و همچنين با تأمل 
در خاطرات خود برخی از رؤياهای راستين را که بيشتر توجه شما را جلب کرده است، 

در کالس ارائه کنيد.

پژوهش
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درس دهم

اثبات تجرد روح از ديدگاه عقل

بودن  غيرمادی  اثبات  در  جتربی  شواهد  و  داليل  از  يكی  گذشته  درس  در 

حقيقت انسان، يعنی روح، ذكر شد. در اين درس می خواهيم دليل دّوم را بررسی و 

سپس ببينيم كه منكران جتّرد روح چه می گويند.
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ثبات «من»
می دانيم که هر کسی درک روشنی از «خود» دارد و در اثبات وجوِد چيزی که از آن تعبير به 
«من» می کند احتياج به هيچ گونه استدالل ندارد زيرا درک و دريافت هرکس از خود چيزيست که در 
درون او وجود داشته و آن را همواره درمی يابد و تمامی حاالت و اعمال خود را به او نسبت می دهد. 

مثالً می گويد: «من» رفتم يا «من» تفکر نمودم.
يعنی «من» نه تنها مجموعه ای از حاالت و تصورات نيست بلکه مبدأ و منشأ همه ی اين حاالت 
و تصورات است. اين مطلب را نيز همگی به روشنی درمی يابيم که اين حقيقتی که آن را «من» می ناميم 
در طول عمر ما ثابت می ماند و تغيير نمی کند. مثالً «من»، در ده سال پيش همان شخص بودم که اکنون. 
يعنی گذشت زمان سبب نمی شود که من به انسانی ديگر تبديل شوم. البته ممکن است در حاالت من 
تغييرات فراوانی صورت گرفته باشد اّما اين تغييرات سبب نمی شود که من انسان ديگری غير از انسان 
ده سال پيش باشم بلکه حتی همه ی اين تغييرات را به همان حقيقت ثابت و تغييرناپذير نسبت داده و مثالً 
می گوييم افکار «من» تغيير کرده است. به عبارت ديگر آن «من» به غير «من» تبديل نشده است، که اگر 

اين طور شده بود، نمی توانستم بگويم که من در ده سال پيش فالن کار را انجام دادم.
بنابراين، ترديدی وجود ندارد که در ميان همه ی تغييرات فکری و روحی و اخالقی، يک محور 
ثابت و يک حقيقت تغييرناپذير در سراسر عمر ما وجود دارد که ضامن وحدت و ثبات حقيقت «من» 
در ماست و هر کسی به وضوح اين واقعيت را در درون خود می يابد که من واقعاً همان کسی هستم که 

ده سال پيش بود.
و  ثابت  محور  يک  به صورت  انسان  هر  عمر  سراسر  در  که  ثابت  حقيقت  اين  آيا  ديد  بايد  حال 

مشخص باقی می ماند، وابسته به جسم و کالبد مادی انسان است يا نه؟

بازسازی جسم
به طوری که می دانيم ذرات و مواد تشکيل دهنده ی بدن ما مدام استهالک يافته و از طريق تغذيه و 
تنفس مواد جديد وارد خون شده و سپس در اختيار سلول ها و بافت های بدن قرار می گيرد و بدين وسيله 

مواد تازه جايگزين مواد کهنه می شود.
مواد تشکيل دهنده ی بدن، مانند آب موجود در يک استخر است که از يک طرف آب در آن 
وارد و از طرف ديگر خارج می گردد. اگرچه ظاهرًا آب اين استخر ثابت است اّما درواقع مدام در حال 

عوض شدن و تغيير است.
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در يک تشبيه ديگر، می توان بدن را به يک اتومبيل تشبيه کرد که به تدريج قطعات و قسمت های 
مختلف آن تعويض و قطعات جديد جايگزين قطعات قديم می گردد. به طوری که بعد از گذشت مدتی، 

تمام قطعات آن جای خود را به قطعات جديد می دهد.
اگرچه ظاهرًا اين اتومبيل همان اتومبيل سابق است و شکل و قيافه ی آن هيچ گونه تغييری نکرده 

است، ولی ترديدی نيست که اتومبيل جديد به کلّی غير از اتومبيل قبلی است.
بدن انسان نيز مدام از راه غذا و تنفس نوسازی و بازسازی می شود و ذرات و مواد تشکيل دهنده ی 
آن در حال تغيير و تعويض است و اگر هم پاره ای سلول ها (از قبيل سلول های عصبی و مغزی) از نظر 
هيچ  که  به طوری  می باشند  تعويض  حال  در  آن ها  تشکيل دهنده ی  ذرات  عمالً  اّما  هستند،  ثابت  تعداد 

جزئی از اجزای بدن را نمی توان يافت که ذرات و مواد تشکيل دهنده ی آن به مرور تغيير پيدا نکند.
تغييرناپذير که هر کس آن را در درون  حال بايد به اين سؤال پاسخ گفت که آن حقيقت ثابت و 
خود درمی يابد و هيچ ترديدی در وجود يا ثبات آن در سرتاسر عمر خود ندارد، آيا می تواند وابسته به 

همين جسم باشد يا نه؟
طبيعی است که چنين چيزی امکان پذير نيست. زيرا جسم مدام در حال تعويض و تغيير است و بدن 
ما مجموعه ای است از ذرات و موادی که مدام عوض می شوند و جای خود را به مواد ديگری می سپارند. 
اگر شخصيت يا «مِن» انسان وابسته به جسم او باشد بايد در طول دوران عمر بارها عوض شود درصورتی 
که چنين نيست. تا آن جا که در احکام کيفری نيز هرگز قاتلی را که مثالً سی سال پيش جنايتی را مرتکب 
شده است به دليل اين که جسم او بارها عوض شده و همان جسم سی سال پيش نيست، از مجازات معاف 
نمی دارند بلکه علی رغم تغييرات و دگرگونی هايی که در کالبد مادی او صورت پذيرفته است، همگان اذعان 
دارند که اين شخص همان شخص سی سال قبل است و شخصيت و هويّت واقعی او از ميان نرفته و 
عوض نشده است و لذا اين مجازات در نظر هيچ فردی خارج از عدالت جلوه نمی کند در صورتی که اگر 
هويت واقعی و «مِن» حقيقی انسان را وابسته به جسم او بدانيم، در اين صورت شخصی که اکنون مجازات 
می شود غير از فردی است که سی سال قبل دست به جنايت زده بود و طبيعی است که اين امر برخالف 
عدالت است. بنابراين، ثابت ماندن هويت واقعی انسان در عين تغييرات دائمی بدن، برای همه ی انسان ها 
امری روشن و مسلّم بوده و يک اصل پذيرفته شده در اجتماعات بشری است. پس نتيجه می شود که هويت 
انسان چيزی است که نه مانند اجزای مادی تغيير می يابد و نه تابع تغييرات جسم است. به عبارت ديگر، 
اساس شخصيت و هويت انسان را امری مستقل از جسم (که لزوماً غيرمادی است) تشکيل داده و همين 

هويّت مستقل و تغييرناپذير، وحدت و ثبات شخصيت او را در تمامی طول عمر تأمين می نمايد.
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يکي از ويژگي ها ما بازگشت و توبه از راه قبلي و پشيماني و شرمندگي از 
آن کار است. مثالً مي گوييم من آن کار را انجام دادم و اکنون از آن کار خود پشيمان 
و شرمنده ام. آيا مي توان اين ويژگي را نشانه ا بر غيرماد بودن «من» به شمار 

آورد؟

منکرين روح چه می گويند؟
مهم ترين دليلی که منکرين وجود روح تاکنون بيان داشته اند اين است که چون صدمه ديدن قسمت های 
حساس بدن از قبيل مغز و مراکز عصبی سبب ايجاد اختالل در احساس و ادراک و حتی حيات انسان 
می شود، لذا چيزی غير از جسم در پيدايش حيات و سپس ادراک و احساس و غيره دخالت ندارد. هرچه 

هست همين جسم است به طوری که با ايجاد اختالل در آن حيات انسان نيز مختل می گردد.
با اندکی دقت و تأمل می توان به بی پايه بودن اين مطلب پی برد. اين مطلب بدان می ماند که بگويند 
چون با بيرون آوردن يک چرخ   دنده، ساعت از کار باز می ايستد، پس چيزی جز اين يک چرخ دنده در 
کار ساعت دخالت ندارد! در کار يک تلسکوپ اگر حتی يکی از عدسی های آن خراب شود، دانشمند 
ستاره شناس نمی تواند به کمک آن ستارگان را رصد کند. اّما آيا اين مطلب بدان معنی است که چون با 

خراب شدن تلسکوپ کار ستاره شناس متوقف مانده، پس ستاره شناس جز تلسکوپ کسی نيست؟!
اتومبيلی را درنظر آوريد که راننده ای مشغول راه بردن آن است. ناگهان اشکال فنی در موتور 
اين اتومبيل پيش می آيد و اتومبيل از حرکت باز می ايستد. آيا می توان نتيجه گرفت که چون با خراب 

شدن موتور، اتومبيل از حرکت باز ايستاد، پس راننده نيز کسی جز خود اتومبيل نيست؟!
در تمام اين مثال ها، بايد شرط الزم را از شرط کافی تشخيص داده و آن دو را از هم تميز داد. 
در مثال ساعت، چرخ   دنده شرط الزم برای کار ساعت است اّما شرط کافی نيست. برای رصد کردن 
ستارگان نيز وجود تلسکوپ سالم يک شرط الزم است اّما هرگز شرط کافی نيست يعنی به تنهايی و بدون 

وجود ستاره شناس، تلسکوپ قادر به انجام اين کار نيست. همين طور است در مثال اتومبيل.
در پيدايش حيات و پديده ی ادراک و احساس و ساير اعمال روحی و اصل حيات نيز وضع به 
همين منوال است. برای زنده بودن انسان بايد نظم و هماهنگی خاصی در اعضای اصلی بدن وجود 
در  اختاللی  اگر  و  دهند  انجام  به درستی  را  خود  کار  شش ها  و  کبد  و  مغز  و  قلب  مثالً  باشد  داشته 

بررسی
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وضع يکی از اين اعضا ايجاد شود، بدون ترديد زندگی انسان نيز با اختالالتی روبه رو خواهد گرديد 
به طوری که اگر اين اختالالت شديد باشد منجر به مرگ نيز خواهد گرديد. اّما تنها نتيجه ای که از اين 
تجربيات می توان گرفت اين است که چشم و مغز و ساير اندام های بدن در امر فعاليت های روحی و 
حفظ حيات انسان نقش اساسی دارند و شرط الزم هستند اّما هرگز دخالت عامل ديگری غير از جسم 
تجربيات، نبودن روح مجرد از ماده را  را نفی نمی کنند. به طوری که هرگز نمی توان از اين مطالب و 

نتيجه گرفت.
به عبارت ديگر، برای اين که پيوند روح با جسم حفظ شود بايد جسم يا کالبد مادی انسان آمادگی 
الزم را داشته باشد تا بتواند اين پيوند را حفظ نمايد. هرگاه اين آمادگی از بين برود، جدايی روح از 
بدن و به هم خوردن اين پيوند قطعی است. اّما چون روح بنا به داليلی که گفته شد موجودّيتی مستقل 
از جسم دارد، لذا بعد از جدايی از جسم به حيات خود ادامه داده و از بين رفتن جسم سبب از بين 

رفتن روح نمی شود.

پرسش
١ــ چرا «مِن» حقيقی انسان نمی تواند وابسته به جسم او باشد؟

٢ــ آيا احکام کيفری موجود در جوامع بشری ثبات شخصيت و «مِن» انسان را 
تأييد می کنند يا نه؟

٣ــ آسيب ديدن جسم سبب ايجاد اختالل در ادراک و حيات می شود. از اين 
مطلب چه استفاده ای می توان کرد؟

٤ــ اظهارات منکرين روح را تجزيه و تحليل نماييد.
 

با بررسی اشيای مادی پيرامون خود و با کمک دبيران فيزيک، دينی و فلسفه، 
يا با مراجعه به کتاب ها، برخی از خواص عمومی ماده را که در هر موجود مادی وجود 
دارد، توضيح داده و سپس نشان دهيد که اين خواص در کدام يک از موجودات وجود 

ندارد.

پژوهش
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درس يازدهم

روز حساب
سنجش اعمال

يکي از نام ها روز رستاخيز در تعاليم ديني، روز حساب است يعني در چنين 
، تمامي مردم، برا قضاوت قاطعانه در پيشگاه خداوند بزرگ حاضر مي شوند  روز
به  کس  هر  و  مي شود  سنجيده  پروردگار  عدل  ترازو  در  آن ها  افکار  و  اعمال  و 

نتيجه  اعمال و کرده ها خود مي رسد.
در اين درس مي خواهيم بدانيم که:

چه رابطه ا ميان اعمال انسان و نتيجه  اخرو آن هاست؟
حقيقت جزا و  پاداش اخرو چه مي باشد؟



٦٨

شعور باطنی مخزن اعمال
به طوری که امروزه به ثبوت رسيده است، حافظه ی انسان مخزن بس بزرگ و وسيعی است که 
يک از  هيچ  شده و  نگهداری  در آن جا ضبط و  همگی  بزرگ،  خرد و  انسان از  نّيات  اعمال و  تمامی 
آن ها از بين نمی رود. يعنی اگرچه اعمالی را که ما انجام می دهيم به دست فراموشی می سپاريم ولی اين 
فراموشی تنها مربوط به شعور ظاهری ما بوده و هرگز بدان معنی نيست که خود آن عمل نيز در ضمير 
باطنی ما از بين می رود، بلکه تجربيات فراوان به خصوص در علم روانکاوی به خوبی اين مطلب را به 
ثبوت رسانيده است که تمامی اعمالی را که ما در زمان های گذشته انجام داده ايم، همه ی آن ها در ضمير 
ناخودآگاه ما باقی مانده و از بين نرفته اند به طوری که به وسيله خواب مغناطيسی می توان به وجود اين 
آثار و اعمال در درون انسان آگاه گرديد. در درمان بيماری ها به وسيله ی خواب مغناطيسی از اين امر 
استفاده شده و می توانند عواملی را که سبب ايجاد بيماری گرديده و هم اکنون شخص آن ها را به دست 

فراموشی سپرده است، کشف نمايند.
بنابراين فراموش کردن عمل به معنای از ميان رفتن آن نيست بلکه هر عملی از اعمال انسان، 
حتی نّيات او به طور کامل حفظ و نگهداری شده و هرگز از بين نمی رود و هر عملی، چه خير و چه شر، 
چون سايه دنبال آدمی است و از او جدا و او از آن جدا شدنی نيست. در زندگی دنيوی، انسان بعد از 
انجام عمل آن را فراموش می کند و يا آن را مخفی می دارد و چنان می پندارد که با فراموشی يا کتمان 
آن، گريبانش از چنگ آن رها می شود. اما در روز حساب که تمامی پنهانی ها آشکار شده و هيچ امری 

مخفی نمی مانَد همه ی اعمالی که روزی آن ها را مخفی می داشت آشکار می گردد.
مجموعه ای  در  همگی  می دهد  انجام  خويش  دنيوی  زندگی  در  انسان  که  اعمالی  رو  اين  از 
آن  سر  بر  و  بگسترند  رويش  پيش  در  و  آورند  بيرون  قيامت  روز  در  به زودی  تا  می شود  نگهداری 

بازخواستش کنند. آری، روزی فرا خواهد رسيد که اعمال انسان گريبانگيرش خواهد گرديد.

توبه
توبه  می شود  آن ها  آثار  رفتن  ميان  از  و  گناهان  شدن  بخشوده  سبب  که  مهمی  عوامل  از  يکی 
است. توبه عبارت است از پشيمانی قلبی از انجام گناه و تصميم قاطع بر ترک آن و اقدام 

در جهت جبران آن.
از عذاب جانکاه در جهان آخرت نجات می بخشد.

توبه دری است از درهای رحمت الهی که هر بنده ی گنهکاری می تواند از آن داخل شود و گام 
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در عرصه ی عطوفت خداوندی گذارد و بدين وسيله به سعادت ابدی نايل آيد. از اين رو، خداشناسان 
پرده ها  خود  خدای  و  خود  بين  بدين وسيله  و  نمی گردند  گناه  گرد  بر  دارند  توان  در  که  آن جا  تا  واقعی 
نمی افکنند. آنان می دانند که گناهان و آلودگی ها با آن ها و با سرنوشت ابدی آن ها چه می کند و چگونه 
شوند،  گناهی  مرتکب  غفلت  روی  از  گاه  هر  لذا  و  می دارد.  باز  واقعی  سعادت  به  رسيدن  از  را  آن ها 
بالفاصله با توبه و پشيمانی به سوی درگاه خداوندی برمی گردند و دست بر دامان رحمت او می زنند و 

می دانند که تنها اوست که می تواند قلم مغفرت بر لوح گناهان آن ها کشد.
داريم بخشنده  چنين  اميدواريمخداوندی  گنه  چندين  با  که 
برانی ور  بخوانی  گر  جز ِانعامت دری ديگری نداريمخدايا 
بخشی بنده  بر  اگر  سـربـرنـيـاريـمسرافرازيم  گـنه  از  وگـرنـه 
طاعت و  آورديم  خدمت  که از تقصير خدمت شرمساريمنگويم 
لطفت درگاه  کز  روز  آن  بخاريممباد  سر  اميدی  نا  به دست 

خاطره
آيا نمونه ا از بازگشت و پشيماني از يک رفتار خود به خاطر داريد؟

يا  بود  موقتي  بازگشت،  اين  آيا  بود؟  چه  بازگشت  آن  عامل  مي کنيد  فکر 
دائمي؟

آيا اين بازگشت موجب تقويت رابطه  شما با خداوند شده است؟

پاداش و کيفر اخروی
حال بايد ديد پاداش و کيفری که هر کس در جهان آخرت در برابر اعمال خود دريافت می دارد 

چگونه است؟
سه نوع پاداش و کيفر قابل فرض است:

١ــ پاداش و کيفری که انسان ها در زندگی اجتماعی خود براساس مجموعه ای از قراردادها و 
قوانين تنظيم می کنند.

به عنوان مثال، اگر کسی در اداره ای کار نيکويی انجام دهد، از طرف رئيس خود تشويق شده و 
احياناً مبلغی نيز به عنوان پاداش دريافت می دارد يا در ميان نظاميان، براساس يک عّده مقرراتی، بر رتبه 
و درجه ی او افزوده می گردد. همين طور اگر کسی مرتکب جرمی شود، براساس يک عده قوانين و 
مقررات، از طرف دستگاه قضايی کيفر داده می شود نظير رفتن به زندان، پرداخت جريمه نقدی، اعدام 
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اگر کسی مشتی بر ديگری زند و در  و… که در تمام اين موارد بايد کيفر با جرم متناسب باشد. مثالً 
مقابل او را محکوم به حبس ابد نمايند، در اين صورت عدالت در مورد او به اجرا درنيامده است. زيرا 

که کيفر با جرم هيچ گونه تناسبی ندارد.
٢ــ اّما موارد ديگری وجود دارد که در آن ها پاداش يا کيفر براساس يک عده قوانين و مقررات 
سيگار  کسی  اگر  مثالً  است.  عمل  خود  طبيعی  محصول  مجازات،  يا  پاداش  بلکه  نمی پذيرد  صورت 
بکشد يا از مشروبات الکلی استفاده نمايد يا بهداشت غذايی را رعايت نکند و در نتيجه مبتال به امراضی 
گردد، در اين صورت اين امراض و ناراحتی های حاصله از آن نتيجه ی طبيعی عمل شخص است که 
بايد آن را تحّمل نمايد. يا اگر کسی در اثر بی احتياطی در رانندگی، پای خود را از دست دهد و تا آخر 
عمر از اين بابت رنج برد، اين نقص عضو نتيجه ی طبيعی بی احتياطی او بوده و کسی جز خود او در اين 
ميان مقّصر نيست. در تمامی اين موارد، کيفری که شخص می بيند مستقيماً نتيجه ی عمل خود او بوده 
و در اين ميان قرارداد يا قانونی که ميزان کيفر را تعيين نمايد وجود ندارد تا گفته شود که اين قانون يا 
آن قرارداد ظالمانه است يا عادالنه و بنابراين موضوع تناسب جرم با کيفر در اين جا مطرح نيست. مثالً 
در مثال باال راننده نمی تواند اعتراض نمايد که چرا چند دقيقه بی احتياطی او مجازاتی چنين سنگين 

به دنبال دارد.

تفكيك
تفاوت ها اين دو نوع مجازات را مشخص کنيد و در دو ستون مقابل هم، به 

تفکيک، بنويسيد.

پاداش و کيفر در زندگی اخروی از نوع اول نيست تا تناسب جرم و مجازات در آن مطرح باشد. 
يعنی مجازات های اخروی از نوع قراردادی و براساس يک عده مقررات نيست. از نوع دوم نيز نيست 
به عنوان  رستاخيز  روز  در  آن چه  است.  باالتر  آن  به  نسبت  درجه  يک  و  کامل تر  هم  آن  از  حتی  بلکه 
پاداش يا کيفر به انسان داده می شود، عين عمل او است. بدين    معنی که هر عملی که ما در اين دنيا انجام 
می دهيم، يک جنبه ی مادی و ظاهری دارد که پس از انجام آن از بين می رود و فانی می شود و يک 

جنبه ی باطنی و غيبی دارد که هرگز از بين نمی رود و باقی می ماند و از انسان جدا نمی شود.
در اين جهان چون انسان در زندان عالم ماده بوده و از ديدن باطن اعمال خويش عاجز و ناتوان 
است، چنان می پندارد که آن اعمال از بين می روند و باقی نمی مانند اما وقتی حجاب های عالم طبيعت از 
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مقابل ديدگان او برافتد و گام در جهان ديگر گذارد، می تواند جنبه ی باطنی و سيمای غيبی اعمالی را که 
روزی انجام داده، مشاهده نمايد و آن ها را همراه خويشتن يابد. به عبارت ديگر، عملی که ما در زندگی 
دنيوی انجام می دهيم، حقيقت و باطن آن عمل در جهان آخرت به صورت زشت يا زيبا، لذت بخش يا 
دردآور تجسم يافته و آدمی خود را ميان اعمال «مجّسم» شده ی خود می يابد يعنی در روز رستاخيز، 
سرنوشت انسان و نوع زندگانی او را همان اعمالی که در اين جهان انجام داده است تشکيل می دهد. 
اگر عمری براساس حق و حقيقت در جهت کمال گام برداشته و به تحصيل فضايل و کماالت پرداخته، 
صورت باطنی و ملکوتی کماالت خود را در آن جهان مشاهده نموده و به سعادتی وصف ناپذير دست 
خواهد يافت. و اگر زندگی خود را براساس عناد و حق کشی و ستم و اعمال ناشايست حيوانی به سر 
کرده است، در آن جا همين ستم و انحطاط او به صورت های وحشت آور و دردزا تجّسم يافته و او را 

دست خوش بزرگ ترين نکبت ها و رنج ها خواهد ساخت.
از آن چه درباره ی کيفر و پاداش در حيات اخروی گفتيم می توان دريافت که در جهان آخرت 
نه جرم از مجرم جداست و نه پاداش و کيفر چيزی جز عمل انسان است. در آن سرای، همين اعمال 
انسان است که عيناً به خود انسان بازگردانده می شوند و پاداش و کيفر نيز خود اعمال هستند. بنابراين، 
اين که گفته شود چرا در برابر پنجاه سال هوسرانی و حق کشی تا ابد بايد کسی در عذاب به سر برد، در 
اين جا معنی پيدا نمی کند زيرا که تناسب جرم با کيفری تنها در مورد مجازات های قراردادی درست 
است و آن جاست که بايد اين تناسب برای رعايت عدالت حفظ شود وگرنه وقتی پاداش و کيفر چيزی 
جز خود عمل نيست، در اين صورت تناسب بين کيفر و جرم مفهوم خود را از دست می دهد و پرواضح 
است که هيچ عدالتی باالتر از اين نمی تواند باشد که کرده های هر کس به خود او برگردانده شود و او 

خود را در ميان اعمال خود بيابد.

تطبيق
مولو مي گويد:

يوسفان پوستين  دريده  گرگ برخيز از اين خواب گرانا 
توگشته گرگان يک به يک خوها تو اعضا  غضب  از  مي درانند 
زآن چه مي کار همه روزه بنوشزآن چه مي بافي همه روزه بپوش

اين ابيات مطابق با کدام يک از انواع جزا و پاداش ارتباط است؟ چرا؟
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سيمای حقيقی انسان
آن چه ما در اين جهان مشاهده می کنيم همانا صورت ظاهری افراد است و از مشاهده ی حال 
درونی آن ها ناتوانيم. اما در جهان آخرت حال درونی و صورت باطنی اشخاص که در اين جهان مخفی 
بوده، آشکار می شود و پرده از همه ی صحنه سازی ها و دغل بازی ها و مخفی کاری ها برداشته شده و 
واقعيت درونی اعمال انسان برمال می گردد و سيمای حقيقی او که همانا مجموعه ی حاالت و مکتسبات 

درونی اوست، نمايان می شود.
جز  که  هستند  درنده خويی  حيوانات  سيرت،  به  اّما  انسانند  به صورت،  که  افرادی  بسيارند  چه 
اميال کثيف حيوانی بر فکر و روح آن ها حکومت نمی راند. آيا جنايت کاران تاريخ و جبّارانی که برای 
حفظ قدرت و رسيدن به هوس های پليد خود هزاران نفر افراد بی گناه را به خاک و خون می کشند، 
انسانند؟ و آيا می توان آن ها را تنها به اين خاطر که صورت ظاهری آن ها شبيه انسان های ديگر  واقعاً 

است، انسان ناميد؟ آيا آن ها هزاران بار از حيوانات وحشی درنده خوتر و وحشی تر نيستند؟
می پرورانيم،  سر  در  که  انديشه هايی  و  نّيات  داريم،  خود  روح  و  قلب  در  که  حاالتی  و  صفات 
همگی دست به دست هم داده و سيمای حقيقی يا چهره ی باطنی ما را تشکيل می دهند. اگر غلبه با 
صفات و خصوصيات انسانی و ملکوتی باشد، سيمای درونی و چهره ی واقعی ما نيز انسانی، و اگر غلبه 

با خوی حيوانی باشد، حيوانی است.
سيمای ظاهری، هر قدر زيبا و آراسته هم باشد، با مرگ زايل می شود و از ميان می رود. آن چه 
برجای می ماند و از انسان جدا نمی شود همان شخصيت درونی و سيمای حقيقی و باطنی ماست که 

مجموعه ی اعمال و حاالت و نّيات ما دست به دست هم داده و آن را به وجود می آورند.

نّيت يا روح عمل
حال می توان دريافت که چرا در تعاليم دينی اصالت را به «نّيت» داده و مقبوليت عمل در پيشگاه 
ما  نيات  را  ما  اعمال  درونی  محتوای  و  روح  که  زيرا  دانسته اند  خالص  نّيت  به  مشروط  را  خداوندی 

تشکيل داده و نيت يا قصد درونی ماست که عملی را صالح يا فاسد می گرداند.
آسمانی عمل صالح عملی نيست که ظاهرًا فوايدی  تعاليم  ظاهربينان از نظر  برخالف تصورات 
که  دهند  انجام  کاری  اگر  که  می پندارند  چنان  بعضی  باشد.  داشته  ديگران  يا  شخص  خود  به  نسبت 
منافعی از آن نصيب ديگران شود، بدون توجه به نيت يا انگيزه ای که محرک انجام آن بوده است، کاری 
خير انجام داده اند درصورتی که در منطق دين آسمانی، عالوه بر اين که صورت ظاهر عمل بايد صحيح و 
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منشأ اثرات مثبت باشد، نيت و قصد انجام دهنده ی آن نيز بايد از هرگونه آلودگی مبّرا بوده و خالص برای 
خدا باشد. تنها چنين عملی است که صالحّيت عروج به ملکوت خدا را داشته و شايستگی مقبوليت 

در پيشگاه الهی دارد.
کسی که بيمارستانی می سازد يا پلی احداث می نمايد يا عبادتگاهی بنا می کند تا خودنمايی های 
خود را ارضا نمايد يا به شهرت اجتماعی دست يابد و… اگرچه از نظر اجتماع کاری پسنديده انجام 
داده است، اما چون هدف او از انجام اين عمل مربوط به اين عالم بوده و متوجه عالم باال و درگاه الهی 
نيست، لذا اين عمل او به ملکوت خدا و به پيشگاه او عروج نمی کند و در همين عالم باقی می ماند و برای 

حيات اخروی او سرچشمه ی هيچ گونه خيری نمی شود.
عملی می تواند به عالم باال عروج کند که رو به باال داشته باشد. عملی که به خاطر خدا و به قصد 
اطاعت و نزديکی به او انجام می پذيرد، رو به باال دارد و جنبه ی ملکوتی پيدا می کند. اما عملی که برای 

غيرخداست، در اين عالم باقی می ماند و رو به پايين دارد و به عالم باال صعود نمی کند.
بنابراين، در منطق دين الهی، هر عملی کالبدی دارد و روحی. روح عمل همانا نيت انجام دهنده ی 
در  باشد  نورانی  و  زنده  خدا،  به  نزديکی  به خاطر  و  پاکی  و  اخالص  درنتيجه  روح  اين  اگر  است.  آن 
اين صورت به پيشگاه رحمت خدا رسيده و منشأ سعادت اخروی می گردد. در غير اين صورت آدمی 

را هيچ گونه نصيبی از آن نخواهد بود.

اخالص و پاکی نّيت
از اين رو بر مؤمنين و خداشناسان است که مدام مراقب نّيات خود باشند و تنها با صورت ظاهری 
اعمال، خود را سرگرم ننمايند چرا که در صورت غفلت، انواع خودخواهی های انسان دخالت کرده 
و نيت را آلوده و از محور خلوص و پاکی خارج خواهد ساخت. آن چه از تعاليم دينی در اين زمينه 
برمی آيد اين است که خالص گردانيدن عمل برای خدا کاری آسان نيست که بتوان بدون دقت و مراقبت 
کافی به آن دست يافت. الزمه ی آن گام نهادن در ميدان مبارزه با نفس و تحمل مشکالت آن است. 
تنها در اين صورت است که می توان وجود خود را به تدريج از انواع خودبينی ها آزاد ساخته و خالص 

برای خدا گردانيد.
در تعاليم دينی آمده است که حفظ ثواب اعمال از انجام آن ها سخت تر است. يعنی چه بسا کسی 
عملی را با نّيت خالص آغاز و در جريان انجام آن نيز نّيت خود را از آلودگی به خودخواهی ها حفظ نمايد 

اما بعد از پايان عمل، در نتيجه ی غفلت، عمل خود را ضايع و اجر و پاداش معنوی آن را از بين بَـَرد.
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بنابراين چنين نيست که اگر کسی عمل صالحی را با نّيت خالص انجام دهد، آثار معنوی آن از 
بين رفتنی نيست، بلکه چه بسا با تغيير نّيت و انجام اعمالی چند، آن عمل را ضايع و بی نتيجه گرداند. از 
اين رو بر مؤمنين و خداشناسان است که تا در اين سرای اختيار و در اين جهان آزمايش به سر می برند، 
مراقب اعمال و نّيات و حتی حاالت روحی و قلبی خود باشند تا وقتی از اين جهان به جهان ديگر منتقل 

می شوند، با دست خالی به حضور پروردگار خويش نروند.
بنابراين، پرهيزکاران و پارسايان واقعی کسانی هستند که در زندگانی دنيوی خود به اصالح نفس 
خويش می پردازند تا قبل از اين که در عرصه ی رستاخيز خطاب قهر رسد که چرا مغلوب هوس های 
خود شديد و حقايق را زير پا نهاديد، خويشتن را از زير سلطه هوس ها و خودخواهی ها رهانيده و عنان 

اختيار نفس را به دست عقل خويش گرفته باشند.
نکشتيمما ُکشته ی نفسيم و بس آوخ١ که برآيد نفس  چرا  که  قيامت  به  ما  از 

اعتماد  و  تکيه  آن ها  به  و  بوده  انسان  توجه  مورد  دنيا  اين  در  آن چه  تمامی  آخرت  جهان  در 
می نمود، هيچ کدام سودی نبخشد. تنها چيزی که در بازار حقيقت و در روز آشکارِی حق، برای انسان 
منشأ سعادت و نجات است قلبی مصون از آلودگی ها و دلی محفوظ از آثار سوِء گناهان است. دلی که 

خالص برای خدا بوده و جز برای او و به ياد او نمی تپد.
آمـوخـتن خـدا  تـوحيد  سوختنچيست  واحد  پيش  را  خويشتن 

    پرسش
١ــ انواع کيفرها را توضيح داده و بگوييد که در کدام يک از آن ها تناسب جرم 

با کيفر قابل طرح است؟
٢ــ با توجه به اين که زندگی انسان در اين دنيا محدود است چگونه می توان عذاب 

هميشگی را توجيه کرد؟
٣ــ سيمای حقيقی انسان چيست؟

٤ــ نقش نّيت در عروج عمل انسان تا به درگاه الهی چيست؟
٥ ــ چگونه ممکن است انسان اعمال خير گذشته ی خود را ضايع گرداند؟

١ــ آَوخ: کلمه ی افسوس، آه، وای.
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برخی از افراد، در عين اعتقاد به معاد و قبول آن، مرتکب گناه می شوند و توبه هم 
نمی کنند. عامل اين رفتار تناقض آميز چيست؟ چرا اعتقاد آن ها مانع گناه نمی شود؟

در اين باره تحقيق کنيد و نتيجه ی تحقيق خود را در کالس ارائه دهيد.

پژوهش
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درس دوازدهم

سرمنزل قافله ي بشريت
در  انسان  اخرو  زندگاني  و  دنيو  حيات  بين  اساسي  اختالفات  از  يکي 
محدودتر و  ادراک انسان  اين است که در اين جهان به علّت وجود حايل ها، ميزان 
مرگ  از  بعد  جهان  در  است.  ناقص تر  و  ضعيف تر  نيز  الم  يا  لذت  احساس  درنتيجه 
گسترده تر  زنده تر،  بسي  احساس  و  درک  نيست،  خبر  عالم  اين  حجاب ها  از  که 

و نافذتر خواهد بود.
در اين درس مي خواهيم با ويژگي ها ديگر از آخرت آشنا شويم تا بر اثر 

اين آشنايي عميق تر، خود را بهتر برا آن جهان آماده کنيم.
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منزلگاه ابدی
پيامبران، مؤمنين و پرهيزکاران را به بهشت برين، و معاندين و ستمکاران را به جهنم وعده داده 

و پاره ای از خصوصيات بهشت و جهنم را برشمرده اند.
بهشت  توصيف  برای  پيامبران  که  است  اين  است  ضروری  اين جا  در  آن  به  توجه  که  نکته ای   
و جهنم تنها به بيان آن دسته از مطالبی که تا حدی برای همگان قابل درک و فهم است پرداخته و با 
معّرفی الگوها و نمونه هايی که قرينه های آن در اين عالم نيز وجود دارند، مطلب را به ذهن ها نزديک 
ساخته اند وگرنه به طوری که در درس های قبلی نيز گفته ايم، جهان آخرت با دنيای ما تفاوت های اساسی 
داشته و ما تا در اين عالم به سر می بريم هرگز نمی توانيم واقعيت های با عظمت جهان بعد از مرگ را 
آن چنان که بايد درک کنيم. زيرا که جهان آخرت و بهشت برين که منزلگاه ابدی پرهيزکاران و بندگان 
خاص خداوند است، تعلق به جهان ملکوت و عالم باال داشته و واقعيت های مربوط به آن بسی برتر و با 

عظمت تر از آن است که در ظرف الفاظ بگنجد.
َمثَِل جهان بعد از مرگ نسبت به دنيا از يک جهت َمثَِل جهان خارج است نسبت به عالم َرِحم. 
طفل تا در رحم مادر به سر می برد از واقعيت های جهان خارج بی خبر است به هيچ وسيله ای نمی توان 
عالم خارج را به او تفهيم کرد. بايد او خود پا در جهان بيرون گذارد و از پديده ها و واقعيت ها و وسعت 

و گستردگی آن آگاه گردد.
آن چه در تعاليم پيامبران درباره ی نعمت های بهشتی آمده است در واقع همگی برای نزديک تر 
ساختن موضوع به ذهن انسان هايی است که در زندان طبيعت گرفتار بوده و از درک عظمت و واقعيت 

حيات اخروی ناتوان اند.

متثيل
نشان  را  جهان  اين  با  آخرت  جهان  تفاوت  ديگر  مثال  بيان  با  مي توانيد  آيا 

دهيد؟

ترس از خدا
کيست که بزرگی و عظمت خدا را بشناسد و از او بيم نداشته باشد و کيست که بداند او کيست 
و ترس از او در دلش نباشد؟ يعنی کيست که نور معرفت الهی بر قلبش بتابد اما دائماً نگران و بيمناک 
از دور افتادن از او نباشد؟ و کيست که گوشه ای از عظمت خداوندی را دريابد اما کاسه ی قلبش لبريز 
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از خوف الهی و بيم از قهر و عذاب او نباشد؟
زيبايی ها و  تمامی  سرچشمه  زيرا که خدا  در واقع از خود می ترسند  آنان که از خدا می ترسند 
معنی  آن  به  بلکه  است  ترسناک  و  خوفناک  او  که  است  معنی  اين  به  نه  خدا  از  ترس  رحمت هاست. 
است که وقتی انسان به ارزش نزديکی به او آگاه شد و به فيض بيکرانی که از جانب او نصيب بندگان 
خاص اش می شود، باخبر شد، در اين صورت همواره از آن ترس دارد که مبادا به علت قصور و خطای 
خويش، از آن سرچشمه ی فيض و رحمت بی نصيب مانَد و در روز حساب، آن گاه که حقيقت بر همه 
افسوس  خود  خسران  و  ضرر  بر  و  بسوزد  بی مثال  مبدأ  آن  از  دوری  حسرِت  آتش  در  گرديد،  آشکار 

خوَرد و غم جانکاه غفلت بر دل او سنگينی کند و تاب تحمل از او بستاند.
آنان که با کفر و عناد و انواع ستم ها و ناپاکی ها راه نزديکی به خدا را به روی خود بسته اند، در 
روز جزا از رحمت خداوندی بهره ای ندارند و همين دوری از رحمت حق، آنان را در عذابی دردناک 
فرو می برد و در آتشی که با اعمال و کردار خود پيش فرستاده اند، تنها می گذارد. اما آنان که زمينه را 
برای برخورداری از عنايات الهی به کلی از بين نبرده اند، دير يا زود رحمت خدا نصيبشان می گردد و 

بعد از پاک شدن از آلودگی ها، در بهشت الهی گام می گذارند.

تطبيق
پيامبران و مردان و زنان الهی، با اين كه همواره در راه حق گام برمی داشته 

و می دارند، اما بيش از انسان های گناهكار به درگاه خدا استغفار می كنند و گريه 

و مناجات می منايند.

علت اين امر چيست؟

گمگشته ی پيدا
انسان به طور فطری به دنبال گمشده ای است که تا او را نيابد آرام و قرار نمی گيرد.

اين گمشده، گمگشته ی پيدايی است که از يک سوی از رگ گردن به او نزديک تر و از سوی 
ديگر از او مستور است. يافتن اين گمگشته به روح پرتکاپوی انسان صفا و آرامش می دهد و به بسياری 
از دردها و رنج های او خاتمه می بخشد و تنها يک درد و يک دغدغه در دل او می کارد که با آن زندگی 
می کند، باالتر می رود، لذت می برد، رنج های حيات را گوارا می يابد و باالخره به سعادت مطلق ابدی 
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دست می يابد.
اين درد مقدس درون او را دگرگون می سازد و جوش و خروش در او ايجاد می کند. شور حيات 
و شوق لقای «او» را در دل می افکند و از تمامی پستی ها و حقارت ها نجاتش می بخشد. آن جاست که 

جز عشق و بندگی و اطاعِت آن مبدأ بی مثال چيزی برجای نمی ماند.
در جهان آخرت، پرهيزکاران و بندگان صالح خدا به دنبال عمری مجاهدت در راه حق و کمال، 
و اطاعت از اوامر الهی و شرکت در مبارزه با نفس و انجام وظايف فردی و اجتماعی و… و باالخره 
و  حقيقی  مطلوب  آن  به  و  می گذارند  الهی  بهشت  در  پا  حق،  محور  حول  بر  زندگی  عمر  يک  به دنبال 
مقصد نهايی نائل می شوند و در جوار رحمت او به انواع برخورداری ها و موهبت ها دست می يابند و 

چون مطلوب نهايی خود را بازمی يابند، درنتيجه خواستار هيچ گونه تغيير وضعی نمی شوند.
بن بست می رسند و در  بودنشان به  محدود  دنيوی که لّذات آن همگی به علت  زندگی  برخالف 
صورت ادامه مالل آور می شوند، در جهان آخرت انسان هرگز روی مالل و خستگی و دلزدگی نمی بيند. 

چه، ايجاد مالل خاطر و خستگی در برابر لذات مادی از اين جا ناشی می شود که:
١ــ دامنه ی اين لّذات محدود است و لذا در برابر روح بلندپرواز و نامحدودگرای انسان نمی تواند 
برای مدت زمان طوالنی ارزش خود را حفظ نمايد. روح انسان به علت تعلّق داشتن به بارگاه الهی، 
مدام در تالش و تکاپو برای رسيدن به آن جاست و مطلوب حقيقی او جز آن نيست و لذا هيچ مقصدی 
يا لّذتی نمی تواند برای هميشه او را به خود مشغول دارد. از اين رو، آنان که از خدا دور افتاده اند، مدام 
از اين هدف به آن هدف و از اين لّذت به لّذت ديگر روی می آورند تا مگر به مطلوب خويش رسند و آرام 
و قرار گيرند اما چون گمگشته ی خود را در هيچ يک از آن ها نمی يابند، نمی توانند برای هميشه خود 

را با چيزی سرگرم نمايند.
٢ــ در اين جهان پرداختن به لّذتی انسان را از لّذت های ديگر بازمی دارد و ساير خواسته های 
فطری انسان ناکام می ماند. از اين رو، در صدد تغيير وضع برمی آيد تا خواسته های ديگر نيز تا حّدی 

ارضا شوند.
با  خوردن  لذت  مثالً  چنان که  است  ناراحتی هايی  و  رنج ها  با  همراه  جهان  اين  لذت های  ٣ــ 

سنگينی و خستگی توأم است. از اين رو، در صدد رفع آن خستگی ها و رنج ها برمی آيد.
٤ــ براساس تعاليم دينی، برای اهل بهشت هر نعمتی با هر کيفيتی که بخواهند فراهم است و هيچ 

محدوديتی در برخورداری های آن ها نيست. اگرچه بهشت را نيز مراتب و درجاتی است.
آری، بهشت را مراتب و درجاتی است که بر همديگر برتری دارد و منزل هايی است که از هم 
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امتياز دارد. آسايش و خوشی در آن پايان نمی پذيرد و ساکن آن از آن جا خارج نمی شود و در آن جاويد 
است درحالی که پير نمی شود و فقير نمی گردد.

فلسفه ی آفرينش يا هدف واالی خلقت
از آن چه گذشت می توان دريافت که برای آفرينش انسان هدف و مقصد بسيار باعظمتی است 
که بيان شکوه و جالل آن هرگز در ظرف الفاظ نمی گنجد: زندگی در بهشت جاويد الهی و در جوار 

رحمت خداوند رحمان.
را  خويش  هستی  و  درمی يابد  وجود  تمام  با  را  خود  آفرينش  فلسفه ی  انسان  مقامی،  چنان  در 
شعاعی از رحمت و عنايت بی کران الهی می بيند. عظمت اين هدف با وجود انواع حجاب ها در اين 
جهان برای ما به طور کامل قابل درک نيست اّما آنان که در سايه ی پيروی از تعاليم آسمانی در تهذيب 
نفس و تحصيل کمال کوشيده و در اين راه به جايی رسيده اند، در اين جهان نيز گوشه ای از عظمت و 

شکوه اين هدف واال را درمی يابند و هستی خويش را پرتوی از لطف بی دريغ الهی می بينند:
نبود تقاضامان  و  نبوديم  می شنودما  ما  ناگفته  تو  لطف 
را نيست  نمودی  هستی  رالذت  نيست  بودی  کرده  خود  عاشق 
وامگير را  خود  انعام  وامگيرلذت  ُنقل و باده ی جام خود را 
کند جست وجو  کيت  بگيری  کندور  نيرو  کی  نقاش  با  نقش 

پاسخ به يک اشکال
در اين جا با توجه به آن چه در اين درس گفته شد می توان به يک اشکال رايج درباره ی فلسفه 
حيات يا هدف از آفرينش انسان پاسخ گفت. آن اشکال اين است که عده ای اظهار می دارند چرا ما 
خلق شديم تا نياز به کمال و رسيدن به سعادت جاودانی داشته باشيم؟ به عبارت ديگر، چه خوب بود که 

انسان نه خلق می شد و نه به سعادت ابدی می رسيد.
اين اعتراض به اعتراض طفل خردسالی می ماند که به علّت جهل بر امتيازات تحصيل علم، از 
رفتن به مدرسه سر باز می زند و در مقابل اصرار پدر، اظهار می دارد که من نه علم را می خواهم و نه 
به امتيازات علم و نقش آن در زندگی خود آگاه گرديده و  امتيازات آن را! آيا اين طفل خردسال واقعاً 
سپس از روی فهم و بصيرت از رفتن به مدرسه و تحصيل علم روی برمی گرداند يا اين عمل او ناشی از 
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جهل و نادانی است؟ چنان افرادی نيز آيا از روی بی خبری چنان اعتراضی می کنند يا براساس معرفت 
و بصيرت؟ آيا آنان در راه کمال معنوی گام برداشته و به آن رسيده و پس از درک کمال، چنان اعتراضی 
کرده اند يا قبل از اين که به حقيقت و ماهيت آن پی برده و از ارزش و لّذت و عظمت آن آگاه گردند چنان 
ايرادی نموده اند؟ آن چه مسلم است اين است که آنان که در سايه تربيت صحيح و بر وفق معيارهای الهی 
به مرتبه ای از کمال نائل آمده اند، هرگز چنان اعتراضی نکرده و در نتيجه ی درک مرتبه ای از مراتب 
کمال، مسئله به خودی خود برای آن ها حّل شده است تا آن جا که حيات را عين لطف و موهبت از 
جانب خدا يافته و همواره از بابت آن به شکرگزاری پرداخته اند. آری، کسانی که در مرتبه ی زندگی 
حيوانی باقی مانده و از حيات ملکوتی انسانی بی خبر مانده اند، خيال می کنند حيات انسانی همان است 
که آن ها دارند، درنتيجه زبان به اعتراض می گشايند و نبودن آن را بر بودنش ترجيح می دهند. اّما اگر پا 
را از اين مرحله فراتر بگذارند و گوشه ای از شکوه معنوی هدف واالی خلقت را درک کنند، حقيقت 

بر آن ها آشکار شده و دست از اين قبيل اعتراض ها برخواهند داشت.

نتيجه گيری
محورها اصلي درس ها يازدهم و دوازدهم را در شش بند تنظيم کنيد؛ 
سپس نتيجه ا را که از اين محورها به دست مي آيد، استخراج نماييد و در دو سطر 

بنويسيد.

پرسش
١ــ چرا مواهب بهشتی وصف ناپذير است؟

٢ــ واالترين سعادت در جهان آخرت چيست؟
به  چرا  است،  خويش  اعمال  نتيجه ی  از  ترس  اگر  و  چيست؟  خدا  از  ترس  ٣ــ 

خدا نسبت داده می شود؟
٤ــ باالترين عذاب در آخرت چيست؟

٥ ــ چرا در بهشت مالل و خستگی و دلزدگی وجود ندارد؟
٦ ــ فلسفه ی حيات و حکمت آفرينش انسان چيست؟
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٧ــ چرا عّده ای به خلقت انسان اعتراض می کنند؟

به کتاب های مقدس دين خود مراجعه و بررسی کنيد که آينده ی انسان های با ايمان 
و نيکوکار و انسان های بی ايمان و بدکردار در جهان آخرت چگونه توصيف شده است؟

پژوهش
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