بخش اول

تفکر و اندیشه

11

قرائت

٭ آیات ابتدای هر درس صرف ًا برای قرائت در کالس است و نباید هیچ گونه سؤالی در امتحانات کتبی و آزمون های ورودی دانشگاه ها
از این آیات طراحی شود.
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ف ینش
هدف آ ر

اگر كسی یخچالی را با قیمت باال تهیه کند و از آن به عنوان كمد استفاده كند یا خودروی
گران قیمتی را در گوشهای از حیاط به گلخانه تبدیل کند ،در مورد او چه فكری می کنید؟
تعجب می کنید و در عقل و خرد چنین فردی شک خواهید كرد؛ زیرا این وسایل با آن     همه
حتم ًا ّ
امكانات و هزینه ،برای هدف خاصی ساخته شدهاند و بهكارگیری آنها در كارهای دیگر ،هدر دادن و
اتالف سرمایه است.
٭٭٭
آیا تاکنون اندیشیده اید که ما «انسانها» برای چه آفریده شدهایم و «هدف» از زندگی ما در این
جهان چیست؟
دست یافتن به پاسخ این سؤال ،بسیار مهم و حیاتی است؛ زیرا این خطر وجود دارد كه در
صورت ندانستن هدف ،زندگی خود را به اشتباه صرف كارهایی بكنیم كه برای آنها خلق نشده ایم و
سرمایهای را از دستدهیم كه نه ارزش آن قابل مقایسه با یخچال و خودرو است و نه امكان به دست
آوردن مجدد آن وجود دارد.
14

جهان هدفمند

در پس خلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجود داشته است؛ زیرا خالق آنها خدایی
حکیم است که هیچ کاری را بیهوده انجام نمی دهد .قرآن کریم در آیات گوناگون بر این نکته تأکید
می کند و آفرینش جهان را «حق» می داند .از آن جمله می فرماید:

  الس ِ
رض
ماوات َواال َ َ
قـنا َّ
َو ما َخـلَ َ
ِ
ـبیـن
یـن ُ
َو ما ب َ َ
ـهـما الع َ
ِ
ـالـح ِ ّـق
ما َخـلَقـناهُـما ا ّل ِب َ

و ما آسمان ها و زمین
و آنچه بین آنها ست رابه بازیچه نیافریدیم،
آنها را جز به حق خلق نکردیم.
دخان 38 ،و 39

حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین به معنای هدفدار بودن خلقت آنهاست .این آیه به خوبی
برنامه حساب شده ای به این
داللت بر این دارد که جهان آفرینش بی هدف نیست و هر موجودی براساس ٔ
جهان گام نهاده است و به سوی هدف حکیمانه ای در حرکت است.
قاعده کلی جدا نیست و قطعاً هدفی از آفرینش او وجود
انسان نیز مانند موجودات دیگر ،از این
ٔ
داشته است .هدفی که گام نهادن او در این دنیا ،فرصتی است که برای رسیدن به آن هدف به او داده
شده است .البته در چگونگی رسیدن به هدف ،میان انسان و موجوداتی همچون حیوانات و گیاهان،
تفاوت هایی وجود دارد.
اولین تفاوت آن است که انسان خود باید هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب کند و
به سوی آن گام بردارد؛ درحالی که گیاهان به صورت طبیعی و حیوانات به صورت غریزی به سوی هدف
خود حرکت می کنند.
دوم آن که انسان دارای روحیه ای بی نهایت طلب است و عطش او در دستیابی به خواسته هایش
نه تنها کم نمی شود ،بلکه روز به روز افزون می گردد .او به دنبال چیزی است که هرگز پایان نمی پذیرد و
تمام نمی شود .این انسان بی نهایت طلب ،در زندگی خود همواره در حال انتخاب هدف است؛ هدف هایی
که پایان نیابد و تمام نشود .در حالی که حیوانات و گیاهان هدف های محدودی دارند و هنگامی که به
  حدی از رشد و کمال می رسند ،متوقف می شوند؛ چنان که گویی راهشان پایان یافته است.
سر ّ
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اختالف در انتخاب هدف
وقتی به دنیای انسان ها می نگریم ،با دنیای حیرت انگیزی مواجه می شویم؛ چنان اختالفی در
هدف ها وجود دارد که ابتدا سردرگم می شویم که به راستی ،کدام انتخاب درست و همسو با میل
بی نهایت طلب انسان است و کدام یک این گونه نیست؟
کسانی به دنبال پول و ثروت اند ،برخی دل به کشف اسرار جهان سپرده اند ،برخی به دنبال جاه و
مقامند ،دسته ای خدمت به خلق را سرلوحه زندگی خود قرار داده اند ،گروهی به هنرمندی و نقش آفرینی
در عرصه های هنری می اندیشند ،گروهی نیز در آرزوی قهرمانی در ورزش پیوسته می کوشند و …  .

فعالیت کالسی

به نظر شما منشأ این اختالف ها در انتخاب هدف چیست؟

هرکس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می رود .اگر کسی چنین بیندیشد که کمک
به دیگران ارزشمند است ،می کوشد به دیگران کمک کند .کسی هم که فکر می کند داشتن شهرت مهم
همه زندگی خود را در مسیر رسیدن به شهرت قرار می دهد .اگر کسی مقاصد کوچک در نظرش
استٔ ،
مهم جلوه کند ،به سوی همان مقاصد می رود و گمان می کند این هدف ها می توانند میل بی نهایت طلب
درونش را آرام کنند .کسی هم که کماالت و خوبی های متعالی و بزرگ را شناخته ،به آنها دل می بندد
اندیشه انسان دارد.
و برای رسیدن به آنها می کوشد .پس این اختالف ،ریشه در نوع
ٔ
بنابراین ،برای انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن به آنها باید ارزش هدف ها را مشخص کنیم و
متناسب با ارزشی که دارند ،به آنها رتبه دهیم .این چنین ،هدف های زندگی به هدف های اصلی و فرعی
تقسیم می شوند .هدف ها و دل بستگی های پایان پذیر مثل مال و ثروت ،هدف های فرعی به شمار می آیند
و هدف های پایان ناپذیر و همیشگی مانند خیرخواهی نسبت به دیگران ،هدف اصلی محسوب می شوند.
البته ،هر دوی این اهداف خوب اند و برای زندگی ما ضروری اند .مهم این است که هدف فرعی
را به جای هدف اصلی قرار ندهیم و آن قدر به اهداف فرعی دل نبندیم که مانع رسیدن به هدف اصلی
شود.
حال سؤال این است که در میان هدفها ،برترین ،کاملترین و ارزشمندترین هدف کدام است؟
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* بررسی

١

چند نمونه از اهداف فرعی (پایان پذیر) و چند نمونه از اهداف اصلی (پایان ناپذیر) را با کمک
دوستان خود بیان کنید.
برترین هدف
سرچشمه خوبیها و
هرکس اندکی تامل  کند ،میبیند که در درون خود در جستوجوی
ٔ
همه کماالت
زیباییهاست و تا به آن نرسد ،آرام و قرار ندارد .این سرچشمه ،همان خداوند است که خالق ٔ
و زیباییهاست؛ او که خود نامحدود است و کماالت و خوبیهایش حد و اندازه ندارد .هر کمال و خوبی
از او سرچشمه میگیرد و در جهان گسترده میشود.
بهراستی چه هدفی میتواند با  ارزشتر از انتخاب خداوند بهعنوان غایت و مقصد زندگی باشد؟ چه
کسی جز او میتواند روح پایانناپذیر انسان را سیراب کند؟
اگر روح انسان بی نهایت طلب است و خوبی ها را به صورت بی پایان می خواهد ،شایسته است
که تنها خدا و بندگی او را به عنوان هدف نهایی خود انتخاب کند؛ هدفی که خداوند نیز آفرینش جن و
انسان را به همان خاطر می داند.

الـجـن و ِ
االنـس ِا ّل ِلـیـعـب ِ
قـت ِ
ـدون
َو ما َخـلَ ُ
َ ُ
َ
َّ َ

					

جن و انسان را نیافریدم مگر اینکه مرا
ّ

  عبادت کنند.

ذاریات٥٦ ،

البته منظور از اینکه هدف اصلی انسان در زندگی باید عبادت و بندگی خداوند باشد ،فقط انجام
برخی اعمال عبادی نیست .درست است که نماز و روزه و … عبادتاند و عبادات باارزشی نیز هستند؛
اما براساس تعالیم دین اسالم ،هر حرکت و عملی نیز ،که برای کسب رضایت خداوند و براساس معیارهای
دینی صورت گیرد ،عبادت است .از خدمت به محرومان گرفته تا آشپزی در آشپزخانه ،از طلب علم و دانش
گرفته تا خواندن سطری از کتاب ،از سکوت و دمفروبستن گرفته تا فریادکشیدن ،همه و همه اگر برای جلب
رضای خدا باشد ،عبادت محسوب میشود.
درباره «زندگی به خاطر خدا» تعبیر خود خداوند باشد که می فرماید:
شاید کامل ترین تعبیر
ٔ
١ــ فعالیت هایی که با عالمت (*) مشخص شده اند ،فعالیت های واگرا هستند و فقط برای ارزشیابی مستمر استفاده می شوند و در

امتحانات پایانی و آزمون های ورودی دانشگاه ها نباید از آنها سؤال طرح شود.
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ِ
ِِ ِ
ـمیـن،
ـسـکی َو َم
ُقل ا َّن َصالتی و ن ُ ُ
َ
حـیای َو َمـماتی للّٰه َر ّب الـعال َ َ

بگو نمازم ،تمامی اعمالم و زندگی و مرگ من برای خداست که پروردگار جهانیان است.
انعام162 ،

اگر هدف و مقصد زندگی خدا باشد ،خوشحالی ها و ناراحتی ها ،شکست ها و پیروزی ها و
بسیاری دیگر از مفاهیم کلیدی زندگی ،تعریف جدید پیدا می کند .شکست ،دور شدن از خدا و پیروزی،
نزدیک شدن به خدا معنا می شود .در آن صورت ،چیزی ما را خوشحال می کند که ما را به خدا برساند
و چیزی ما را آزرده می کند که از خدا دور سازد.
ویژه خداوند شود و
همین بندگی است که باعث می شود انسان
ٔ
شایسته دریافت لطف و رحمت ٔ
١
به زندگی سعادتمندانه در دنیا و آخرت برسد.

اگر تو مقصد من نباشی
ِ
پیچیدن پیله است اطراف زندگی؛ اگر تو مقصودم نباشی ،این
هر روزم در این دنیا ،یک دور
کوره آرزوهای طول و دراز من است.
پیله ،از جنس ابریشم نیست؛ از میله های آهنی داغ شده ،در ٔ
اگر تو در نظرم نباشی ،هر لحظه ام در این عالم ،یک پلّه سقوط است به عمق سیاه چاهی که با
کلنگ غفلت من ،هر روز عمیق تر از دیروز می شود.
تو را که فراموش می کنم ،با هر بار نفس کشیدنم ،از خودم هم بیگانه می شوم .من بدون تو،
چه معنایی دارم؟ بی تو حضور من در این دنیا ،بی معناترین اتّفاق هستی است .وقتی تو در ثانیه های
زندگی من حضور نداری ،سال های زندگی من ،پوچ می شود.
نقشه راه رسیدن به تو را
برگه هر حادثه ایٔ ،
همه حادثه ها معنا دارد .پشت ٔ
با تو که هستمٔ ،
کشیده اند.
وقتی به تو فکر می کنم و دغدغه ام رسیدن به تو می شود ،دیگر نقشه ای برای زندگی ندارم .تو
راه را به من نشان می دهی و من ،آن را طی می کنم .همین ،بهتر است .دیگر بس است راه بُن بست
را هزار بار رفتن و برگشتن.
اگر تو مقصد من باشی ،وارد راه بی انتهایی خواهم شد که در قدم به قدم آن ،خودت حضور
2

1ــ سوره نحل 97 ،

2ــ نوشته هایی که در این بخش رنگی قرار گرفته است« ،بیشتر بدانیم» محسوب می شود و در امتحانات مستمر و پایانی و آزمون های

ورودی دانشگاه ها نباید سؤالی از آنها طراحی شود.
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ِ
معنابخش
داری .دیگر شکست در زندگی من ،بی معناست .با تو بودن ،پیروزی محض است.
زندگی من! مرا بپذیر!
نگفتمت مرو آن جا ،که آشنات منم
وگر به خشم روی صدهزار سال زمن

چشمه حیات منم
در این سراب فنا،
ٔ
به عاقبت به من آیی که منتهات منم

نگفتمت که به نقش جهان مشو راضی

سراپرده رضات منم
که نقش بند
ٔ
مرو به خشک که دریای با صفات منم

نگفتمت که چو مرغان به سوی دام مرو

بیا که قدرت پرواز و ّپر و پات منم
که آتش و تپش و گرمی هوات منم

نگفتمت که صفت های زشت در تو نهند

سرچشمه صفات منم
که گم کنی که
ٔ
1
وگر خدا صفتی ،دان که کدخدات منم

نگفتمت که منم بحر و تو یکی ماهی
نگفتمت که تو را ره زنند و سرد کنند
اگر چراغ دلی ،دان که راه خانه کجاست

یک تیر و چند نشان

برخی انسان ها به هدفی باالتر از لذت های مادی و سرگرم شدن به آن نمی اندیشند .اینان به تعبیر
قرآن کسانی هستند که به حیات دنیوی راضی شده و به آن آرام گرفته اند .٢اینان مصداق همان کسانی اند
سرمایه خود را صرف کارهای کم ارزش می کنند.
که بهترین و با  ارزش ترین دارایی و
ٔ
اما افراد زیرک ،می دانند که برخی از هدف ها به گونه ای هستند که هدف های دیگر را نیز
دربردارند و رسیدن به آنها مساوی رسیدن به هدف های دیگر نیز هست و به میزانی که هدف ما برتر و
جامع تر باشد ،هدف های بیشتری را در درون خود جای می دهند .این افراد با انتخاب عبادت و بندگی
خدا به عنوان هدف ،با یک تیر چند نشان می زنند؛ هم از بهره های مادی زندگی استفاده درست می کنند
و هم از آنجایی که تمام کارهای دنیوی خود را برای رضای خدا انجام می دهند ،جان و دل خود را به
خداوند نزدیک تر می کنند و سرای آخرت خویش را نیز آباد می سازند .اینان چون کوهنوردی هستند
که در مسیر نزدیک شدن به قله ،هم تندرستی خود را تأمین می کنند ،هم از مناظر زیبای طبیعت لذت
می برند و هم استقامت خود را افزایش می دهند.

١ــ مولوی ،دیوان شمس

سوره یونس7،
2ــ
ٔ
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الدنـیا
ـواب ُّ
کان ی ُ ُ
َمن َ
ـریـد ث َ َ
الـدنـیا و ِ
ِ
ِ
اآلخ َـر ِة
فَـع َ
نـد اللّٰه ث َ ُ
ـواب ُّ َ

هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد
نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.
نساء١٣٤ ،

اراده محکم
البته این هدف ،به همان میزان که بزرگ و ضامن خوشبختی ماست ،همت بزرگ و ٔ
می طلبد؛ همان طور که دست یابی به گوهرهای گرانقدر دریاها ،پشتکاری شگرف می خواهد.
ای دوست ،شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟

خـوبی قمـر بـهتر ،یـا آن کـه قمـر سازد؟
یـا آن که برآرد گل ،صد ِ
نرگس تر سازد؟

ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟

یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟

ای باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل در تو؟

1

٭ ٭ ٭

اندیشه و تحقیق
١ــ تفاوت هایی که در چگونگی رسیدن انسان به هدف ،با موجوداتی همچون حیوان و گیاه
وجود دارد ،بیان کنید.
٢ــ علت انتخاب هدف های مختلف در بین انسان ها چیست؟

١ــ مولوی ،دیوان شمس ،غزلیات
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قرائت

22

23

رپ رپواز

٭


در درس پیشین دانستیم که قرآن کریم هدف خلقت انسان را ،عبودیت بیان کرده است.
رشد و کمال انسان و در نتیجه رستگاری او جز با گام برداشتن به سوی این هدف میسر نمیشود.
اولین گام برای حرکت انسان در این مسیر ،شناخت انسان است؛ یعنی شناخت سرمایه ها ،تواناییها و
موانع حرکت انسان در مسیر عبودیت.
استعدادهای او و همچنین شناخت ِ
١
به همین دلیل است که خودشناسی سودمندترین دانشها شمرده شده است.
بهراستی خداوند متعال چه جایگاهی برای انسان در نظام هستی قائل است؟
برای رسیدن انسان به هدفش چه تواناییهایی در وجود او قرار داده است؟
و سرانجام اینکه مهمترین موانع بندگی انسان و رسیدن انسان به کماالت و زیباییها چه چیزهایی است؟
برای یافتن پاسخ پرسشهای فوق ،به قرآن کریم مراجعه میکنیم تا پاسخ را از کالم خالق خویش
دریابیم.
٭ این درس با استفاده از کتاب «انسان در قرآن» ،اثر استاد شهید مرتضی مطهری ،تدوین شده است.

١ــ غررالحکم ،ح 9865

24

سرمایه های انسان

خداوند با دادن نعمت های مادی و معنوی به انسان ،او را گرامی داشته و به او کرامت بخشیده و
بر بسیاری از مخلوقات برتری داده است .آنچه در آسمانها و زمین است ،برای انسان آفریده و توانایی
همه اینها نشان می دهد خداوند متعال برای انسان در
بهرهمندی از آنها را در وجود او قرار داده استٔ .
نظام هستی جایگاه ویژه ای قائل شده است.
خداوند متعال برای اینکه انسان بتواند در مسیر رشد و کمال خود حرکت کند و به هدف خلقت
دست یابد ،سرمایه هایی در اختیارش قرار داده است .شناخت انسان و سرمایه هایش ،در گام نخست و
بهره گیری از آنها در گام بعد ،عامل بسیار مهمی برای حرکت به سوی هدف است.
١ــ پروردگار ،به ما نیرویی عنایت کرده تا با آن بیندیشیم و مسیر درست زندگی را از راههای
غلط و خوب را از بد تشخیص دهیم .حقایق را دریابیم و از جهل و نادانی دور شویم ١.درست را از
نادرست و حق را از باطل تشخیص دهیم.
نام این توانایی چیست؟ ....................................................
٢ــ خداوند ،ما را صاحب اراده و اختیار آفرید و مسئول سرنوشت خویش قرار داد .سپس راه
رستگاری و راه شقاوت را به ما نشان داد تا خود راه رستگاری را برگزینیم و از شقاوت دوری کنیم.

ِ
ـبیـل
ـد
ه
ـا
ن
ا
الس َ
ّ
یـناه َّ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ـفورا
ا ّمـا شاک ًـرا و ا ّمـا کَ ً

ما راه را به او نشان دادیم
یا سپاسگزار خواهد بود و یا ناسپاس
انسان٣ ،

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

٣ــ خدای متعال ،شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن
همه ما فضائلی
را در ما قرار داد ،تا به خیر و نیکی روآوریم و از گناه و زشتی بپرهیزیم .از اینروست که ٔ
چون صداقت ،عزت نفس و عدالت را دوست داریم و از دورویی ،حقارت نفس ،ریا و ظلم بیزاریم.
سوگند به نفس و آن که سامانش بخشید
ـفـس و ما سـواها
و نَ ٍ

َ َ ّ
َ
ـجورها َو تَـقـواها
فَـاَ َ
لـه َ
ـمـها ف ُ َ
		

سوره زمر 17 ،و 18
١ــ
ٔ

آنگاه بدکاری و تقوایش را به او الهام کرد.

شمس ٧ ،و ٨
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برای این ویژگی ،نام مناسب انتخاب کنید................................... :
٤ــ گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها سبب می شود که در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان
اندیشه جبران آن برآید .قرآن کریم،
دهد و آن گاه که به گناه آلوده شد ،خود را سرزنش و مالمت کند و در
ٔ
عامل درونی این حالت را «نفس لوامه»؛ یعنی نفس سرزنشگر ،نامیده و به آن سوگند خورده است.

ِ
ُقـسـم ِبـالـ َّن ِ
ـفـس الـ َّل ّـو َام ِـة
وال ا ُ

و سوگند به نفس مالمتکننده

نام دیگر این عامل درونی را بنویسید……………………….:

قیامت٢ ،

 ٥ــ عالوه براین سرمایههای بزرگ ،خداوند ،پیامبران و پیشوایان پاک و دلسوزی را همراه با
کتاب راهنما برای ما فرستاد تا راه سعادت را به ما نشان دهند و در پیمودن راه حق به ما کمک کنند.

سرمایه هایی در مسیر هدف

هدف و مسیر حرکت هر کس با توانایی ها و سرمایه هایش هماهنگی دارد .اگر کسی سرمایه ای
اندک داشته باشد ،به کاری کوچک روی می آورد .ولی هرچه بر این سرمایه افزون گردد ،هدف های
بزرگ تری را می تواند مدنظر قرار دهد و به کارهای بزرگ تری روآورد .انسان سرمایه های عظیم و
ارزشمندی همچون عقل ،وجدان و راهنمایان الهی دارد؛ سرمایه هایی که حیوانات و گیاهان آن را
ندارند .از آنجا که ما بیش از حیوانات سرمایه و استعداد داریم ،قطعاً هدف و مسیر ما نیز باید متفاوت از
اندازه حیوانات است ،قانع شویم و در همان سطح
آنها باشد .پس چگونه می توانیم به کاری که در حد و
ٔ
بمانیم .هدف ما باید به وسعت سرمایه هایمان باشد.
اگر هدف از خلقت ما خوردن ،خوابیدن و خوش بودن در این دنیای چند روزه بود ،آیا به
سرمایه هایی همچون عقل و وجدان و پیامبران نیاز داشتیم؟! عقلی که با دوراندیشی ،ما را از خوشی های
زودگذر منع می کند و وجدانی که با محکمه هایش ،ما را از راحت طلبی باز   می دارد .اگر بنا بر خوردن
و خوابیدن باشد ،حیوانات از ما خوش تر زندگی می کنند! چون نه عقل دارند که مانع آنان باشد و نه
وجدانی که گاه و بیگاه آنان را سرزنش کند.
26

در جست وجوی گنج

شخصی سال ها در جست وجوی گنج بود .روزها زمین را می کاوید و شب ها به زاری از
خدا می خواست تا در یافتن گنج به او کمک کند تا سر و سامانی به زندگی خویش دهد .تا اینکه یک
شب ،هاتفی در عالم خواب به او گفت« :من از طرف خدا مأمورم تو را در یافتن گنج کمک کنم.
تیر و کمانت را بردار و به فالن تپه برو و در نقطه ای که می گویم ،تیر را در کمان قرار ده .تیر هرجا
که افتاد ،گنج همان جاست»!
مرد با طلوع خورشید تیروکمان خود را برداشت و به تپه ای که نشانی آن را در خواب گرفته
بود رفت .اما هاتف نگفته بود تیر را به کدام سمت پرتاب کند .از همین رو ،تیر را به جهت های
مختلف پرتاب می کرد و هرجا تیر می افتاد ،به کندن آن مشغول می شد .ولی هیچ خبری از گنج نبود.
گوشه مسجدی درآمد و گریه و ناله آغاز کرد که خدایا آخر این چه راهنمایی ای بود که
اندوهگین به
ٔ
به من کردی؟
مدت ها کارش گریه و دعا به درگاه الهی بود تا سرانجام آن هاتف بار دیگر به خوابش آمد.
مرد شکوه کنان به وی گفت :حرف تو غلط از کار درآمد .من نقطه ای را که گفتی پیدا کردم ،تیر را
به کمان کردم و به قوت کشیدم اما …
هاتف گفت :تو آن گونه که من گفتم ،عمل نکردی .گفتم تیر را به کمان بگذار ،هرجا افتاد
همان جا گنج است ،نگفتم به قوت بکش.
مرد گفت راست می گویی.
فردا به همان نقطه رفت؛ تیر را به کمان گذاشت .تا تیر را رها کرد؛ پیش پای خودش افتاد.
آن گاه بود که فهمید …
ای کمان و تیرها بر ساخته

گنج نزدیک و تو دور انداخته

١

١ــ مولوی ،مثنوی معنوی ،دفتر ششم
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موانع رسیدن به هدف

خدای متعال ،عالوه بر اینکه عوامل رشد و کمال را به ما نشان داده ،عوامل سقوط و گناه و
دورماندن از هدف را نیز به ما معرفی کرده است.
١ــ او به ما یادآوری میکند که عاملی درونی ،انسانها را برای رسیدن به لذتهای زودگذر
دنیایی ،به گناه دعوت میکند و از پیروی از عقل و وجدان بازمیدارد .١میل سرکشی که در درون انسان
طغیان می کند و وی را به گناه فرامی خواند« ،نفس ا ّماره»؛ یعنی فرمان دهنده به بدی ها نامیده می شود.
دربارهاش فرموده است:
این عامل درونی همان است که حضرت علی
2
«دشمنترین دشمن تو ،همان نفسی است که در درون توست» .
٢ــ همچنین ،خداوند از عاملی بیرونی خبر میدهد که خود را برتر از آدمیان میپندارد و سوگند
یاد کرده که فرزندان آدم را فریب دهد و از رسیدن به بهشت باز دارد 3.کار او وسوسه کردن و فریب
اجازه وسوسه میدهیم
دادن است و جز این ،راه نفوذ دیگری در ما ندارد 4.این خود ما هستیم که به او
ٔ
یا راه فریب را بر او میبندیم.
همین دشمن ،در روز قیامت که فرصتی برای توبه باقی نمانده است ،به اهل جهنم میگوید:
وعده حق داد؛ اما من به شما وعدهای دادم و خالف آن عمل کردم .البته من بر شما
«خداوند به شما ٔ
تسلطی نداشتم؛ فقط شما را به گناه دعوت کردم .این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید .امروز خود
5
را سرزنش کنید نه مرا .نه من میتوانم به شما کمکی کنم و نه شما میتوانید مرا نجات دهید».
او معموال ً از راههای زیر ما را فریب میدهد:
٦
١ــ غافل کردن از خدا و یاد او.
٧
٢ــ زیبا و لذتبخش نشان دادن گناه.
٨
گونه دنیایی.
٣ــ سرگرم کردن به آرزوهای سراب ٔ
٩
٤ــ ایجاد کینه و دشمنی میان مردم.
نام این دشمن چیست؟ .....................................................
سوره یوسف٥٣ ،
١ــ
ٔ
ِ
(الم َح ّجة البیضاء ،فیض کاشانی ،ج  ،٥ص )٦
ین َجنـبَ َ
٢ــ َا ٰ
عدی َع ُد ّو َ
ک نَ ُ
یك َ
فس َك الَّتی ب َ َ
سوره ابراهیم٢٢ ،
 ٥ــ
		
سوره نحل ٩٨ ،تا ١٠٠
٤ــ
سوره ص		٨٢ ،
٣ــ
ٔ
ٔ
ٔ
سوره مائده٩١ ،
سوره مجادله ١٩ ،و
٦ــ
ٔ
ٔ

سوره مائده٩١ ،
٩ــ
ٔ
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سوره انعام٤٣ ،
٧ــ
ٔ

سوره محمد٢٥ ،
   ٨ــ
ٔ

راز رانده شدن شیطان

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

اندیشه و تحقیق

٭٭٭

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

پیشنهاد
تصویری طراحی کنید که انسان را میان دو دعوت نشان دهد :دعوت پیامبران
الهی و دعوت شیطان وسوسهگر.

١ــ المراقبات ،میرزا جواد آقا ملکی تبریزی ،ص ٣٨
٢ــ االحتجاج ،طبرسی ،ج  ،٢ص ٢٩٨
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31

قرائت

32

33

خ حقی
ق
ود ی

در درس قبل دانستیم که انسان سرمایه هایی دارد که او را از سایر موجودات جدا میکند و
حرکت او به سوی کمال را متمایز میسازد .در این درس میخواهیم بدانیم که:
آیا این سرمایه ها مربوط به همین بُعد مادی و جسمانی اوست یا حقیقتی برتر و فراتر از این جسم
نیز دارد؟
34

جسم و روح

از تدبّر در آیات قرآن کریم به دست میآید که وجود انسان از دو بُعد جسمانی و روحانی تشکیل
شده است؛ بُعد جسمانی و مادی انسان ،مانند سایر اجسام و مواد ،تجزیه و تحلیل میپذیرد و سرانجام
فرسوده و متالشی میگردد و به مکان و زمان نیازمند و محدود است.
در مقابل ،بُعد روحانی و غیرجسمانی انسان تجزیه و تحلیل نمیپذیرد ،متالشی نمیشود و بعد از
مرگ بدن ،باقی میماند و آگاهی و حیات خود را از دست نمیدهد.
دانشمندان نشانهها و دالیلی بر وجود این بُعد ذکر کردهاند که به دو مورد آن در اینجا بسنده
میکنیم.
الف) ثابت بودن «خود» :هرکس درک روشنی از «خود» دارد و در اثبات ِ
وجود چیزی که
از آن تعبیر به «من» میکند به هیچگونه استداللی احتیاج ندارد .با آنکه در طول زندگی ،شکل و قیافه و
اعضا و اندامهای بدن در حال تغییر است و جسم امروز من با جسم زمان نوزادی بسیار متفاوت است،
اما همان کسی هستم که سالها پیش در فالن روز متولد شدم .وقتی به یاد میآورم که در فالن سال به
بندهای از بندگان خدا خدمتی کردهام ،احساس خوشحالی میکنم و وقتی به خاطر میآورم که در فالن
زمان مرتکب خطایی شدهام ،خود را مالمت میکنم و از خدا میخواهم به من کمک نماید تا گذشتهام
را جبران کنم .اینها میرساند که رفتار گذشتهام را از خود میدانم و از هماکنون برای آیندهام نقشه
دارم و برنامهریزی میکنم.
بنابراین ،هرکس این را در درون خود مییابد که گرچه در طول زندگی حاالت گوناگون پیدا
پشتوانه آن میگوید :گذشته آنگونه بودم و
میکند ّاما یک محور ثابت و حقیقت تغییرناپذیر دارد که به
ٔ
اکنون اینگونه هستم.
حال باید دید که این حقیقت ثابت وابسته به جسم و کالبد مادی ما است؟
میدانیم که بدن انسان مدام در حال تجزیه و تحلیل و بازسازی است .سلولهای کهنه میمیرند
و سلولهای جدید جای آنها را میگیرند .به گونه ای که گفتهاند با گذشت حدود هفتسال ،تمام عناصر
بدن ،عوض میشود.
اگر شخصیت یا ِ
«من» انسان وابسته به جسم او باشد ،باید در دوران عمر بارها عوض شده و به
شخص دیگری تبدیل شده باشد .در صورتی که چنین نیست .هرکس این را در خود مییابد که کس
دیگری جایگزین او نشده و او همواره خودش بوده است؛ و اگر کارهایی ،خوب یا بد ،در طول سالیان
همه این کارها را به همین «خود» نسبت میدهد و «خود» را عامل آن کارها میداند.
گذشته انجام دادهٔ ،
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پایه پذیرش همین ِ
«من» ثابت ،بنا شدهاند .اگر
قوانین و مقررات جامعه و روابط بین افراد نیز بر ٔ
از شخصی که بیست سال قبل کتابی نوشته یا یک قانون علمی را کشف کرده یا خدماتی به جامعه عرضه
نموده است ،اکنون تجلیل میکنیم و یا اگر کسی را که بیست سال قبل ،به جنایتی دست زده و اکنون
دستگیر شده است ،محاکمه و مجازات میکنیم ،بدان جهت است که آنان را همان انسان بیست سال قبل
میدانیم ،گرچه سنی از آنان گذشته و ظاهرشان تغییر کرده است.
عالوه بر این ،دیدهایم که برخی انسانها قسمتهایی از بدن خود را در حادثهای از دست
میدهند ،اما نه خودشان و نه دیگران ،هیچگاه احساس نمیکنند که قدری از هویت و ِ
«من» او کم شده
باشد و این نشان میدهد که ثبات هویت و ِ
«خود» ما ناشی از ثبات اندام های ما نیست.

* بررسی
چرا نمیتوان این ِ
خود ثابت را از ویژگیهای بُعد جسمانی دانست؟
...........................................................
............................................................
ب) خواب و رؤیا :هرکدام از ما هنگام خواب ،رؤیاهایی را مشاهده می کنیم .این رؤیاها انواع
روزانه ما سرچشمه می گیرند .برخی کابوسند و صحنه هایی
مختلفی دارند؛ برخی ،از حوادث و اتفاقات
ٔ
آشفته و بی اساس دارند ،و…
دهنده مکانی
اما برخی از خواب ها ،خبر از حوادث گذشته یا رویدادهای آینده می دهند ،یا نشان ٔ
هستند که هرگز در بیداری آنجا را ندیده ایم و بعدها که به آنجا می رویم ،آنچه را در خواب دیده بودیم،
در خارج مشاهده می کنیم.
درباره آنها ندارد ،به طوری که بعد از
سابقه ذهنی
گاه این رؤیاها چنانند که شخص کوچک ترین ٔ
ٔ
ِ
گذشت مدت زمانی ،همان رؤیا با
بیدار شدن آن را باور نکرده و به خواب خود اعتنا نمی کند ،اما بعد از
تمام جزئیات به وقوع می پیوندد و شخص را به شگفتی وا می دارد.
انسان در این قبیل خواب ها که به آن «رؤیای صادقه» می گویند ،از ظرف زمان و مکان خود
خارج می شود و به زمانی در گذشته یا در آینده می رود ،درحالی که جسم او در رختخواب است و چشم
36

و گوش او چیزی نمی بیند و نمی شنود.
نمونه هایی از رؤیاهای صادقه را قرآن کریم در ماجرای حضرت یوسف
که خود دلیلی است بر اصالت رؤیاهای راستین از دیدگاه قرآن.

ذکر نموده است

1

* بررسی

باشد؟

چرا نمیتوانیم رؤیاهای صادقه را به بُعد مادی و جسمانی خود نسبت دهیم؟
مگر بُعد جسمانی ما چه ویژگیهایی دارد که نمیتواند منشأ این قبیل خوابها
...........................................................
...........................................................

نتیجه آن که ما غیر از بُعد جسمانی ،بُعد دیگری داریم که در فرهنگ دینی ،از آن به «روح»
تعبیر شده است .همین بُعد است که به ما توانایی «انتخاب» و «تصمیمگیری» میدهد ،به دنبال کماالت
نامحدود است و توانایی درک واقعیات و تفکر و اندیشه به ما میبخشد .همین بُعد است که فضیلتها
و رذیلتهای اخالقی را کسب میکند و اگر به فضیلتها آراسته شد ،مقرب درگاه خدا و مسجود
فرشتگان میشود و اگر به رذیلتها تن داد ،تا اعماق جهنم سقوط میکند.

اندیشه و تحقیق
1ــ منظور از خود حقیقی چیست؟ این خود چه ویژگی هایی دارد؟
2ــ خود حقیقی چگونه با موضوع قضاوت ارتباط پیدا می کند؟
سوره یوسف ،آیات  ٤و  ٥و آی ٔه ٣٦
١ــ
ٔ
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قرائت
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پ جنرهای هب روشنایی

در درس های پیشین ،به معرفی برخی از مهمترین سرمایه های انسان برای رسیدن به هدف خلقت
پرداختیم .ما برای استفاده از این سرمایه ها فرصت محدودی داریم .فرصتی که با مرگ انسان پایان
می یابد.
عرصه وجود میگذارد ،در یکی از مراحل زندگی ،مرگ به سراغش خواهد
هر انسانی که پا به
ٔ
پرونده زندگی او را در این دنیا خواهد بست؛ بنابراین انسان را از مرگ گریزی نیست.
آمد و
ٔ
آینده انسان پس از آن ،از پرسشهای فراگیری است که در طول تاریخ،
چیستی مرگ و ٔ
ذهن عموم انسانها را به خود مشغول کرده است و آنان کوشیدهاند تا به این پرسشهای اساسی و
سرنوشتساز پاسخ دهند:
چه سرانجامی در انتظار انسان است؟
آیا واقعاً پس از امروز ،فردایی در کار است؟ و اگر فردایی وجود دارد ،چگونه است؟
در این درس ،عالوه بر شناخت اصلیترین دیدگاهها در پاسخ به پرسشهای باال ،به پیامدهای
اعتقاد به هریک از آنها در زندگی میپردازیم.
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دو دیدگاه

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

1ــ اعتقاد به معاد

دانستیم که انسان دارای دو بُعد جسمانی و روحانی است .بُعد جسمانی مانند سایر اجسام و
مواد ،دائم در حال تغییر و دگرگونی است و سرانجام فرسوده و متالشی می شود .در مقابل ،بُعد روحانی
و غیرجسمانی انسان ،تجزیه و تحلیل نمیپذیرد ،متالشی نمیشود و بعد از مرگ بدن ،باقی میماند و
آگاهی و حیات خود را از دست نمیدهد.
از همینرو ،پیامبران الهی و پیروان آنان مرگ را پایانبخش دفتر زندگی نمیپندارند؛ بلکه آن را
غروبی برای جسم و تن انسان و طلوعی درخشانتر برای روح انسان میدانند یا پلی به حساب میآورند
مرحله هستی (دنیا) به ِ
هستی باالتر (آخرت) منتقل میکند.
که آدمی را از یک
ٔ
در این باره می فرماید:
رسول خدا
برای نابودی و فنا خلق نشدهاید ،بلکه برای بقا آفریده شدهاید و با مرگ تنها از جهانی به جهان
1
دیگر ،منتقل میشوید.
از ایشان پرسیدند :باهوشترین مؤمنان چه کسانی هستند؟
2
فرمود :آنان که فراوان به یاد مرگاند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده میکنند.
در این دیدگاه ،زندگی دنیوی همچون خوابی کوتاه و گذراست و زندگی حقیقی در جهان دیگر
معنا می یابد .آن گونه که پیامبر می فرماید:

ِ
ِ
ِ
نـتـبَـهـوا
ـیام ،فَـاذا ماتُـوا ،ا َ
الـ ّن ُاس ن ٌ

مردم [در این دنیا] درخوابند ،هنگامی که بمیرند،
٣
بیدار میشوند.

١ــ تصحیح االعتقاد ،شیخ مفید ،ص ٤٧

٢ــ المحجة البیضاء ،فیض کاشانی ،ص ٢٤٢

٣ــ تنبیه الخواطر و نزهة النواظر ،و رام بن ابی فراس ،ج  ،١ص ١٥٠
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قرآن نیز این گونه بر کم ارزش بودن زندگی دنیوی و حقیقی بودن زندگی آخرت تأکید می کند:

ِِ
الـدنـیا
الـحـیا ُة ُّ
َو ما ٰهـذه َ
ِ
ِ
ل
ل
ّ
ا
َ
هـو َو لَـعـب ٌ
ٌ
وِ
الـدار ِ
اآلخ َـر َة
ن
ا
َّ
ّ
َ
َ
ـوان
ل َ ِـه
الـح َـی ُ
ـی َ
َ
ـمون
لَو کانوا یَـعـلَ َ

این زندگی دنیا،
جز سرگرمی و بازی نیست
و سرای آخرت،
زندگی حقیقی است.
اگر می دانستند.
عنکبوت٦٤ ،

پیامدهای اعتقاد به معاد
پنجره امید و روشنایی به روی انسان باز
1ــ با این دیدگاه ،زندگی از بن بست بیرون می آید و
ٔ
انگیزه فعالیت و کار ،زندگی را فرا می گیرد.
می شود و شور و نشاط و
ٔ
قرآن کریم می فرماید:

من آمـن ِبـالل ِّٰه و الـیومِ ِ
اآلخ ِـر
َ َ
َ َ َ
ِ
ِ
ـحا
َو َعـم َـل صال ً
فَـال َخوف ٌ َعـلَ ِیهم
نون
َوالهُم ی َ َ
حـز َ

مائده٦٩ ،

چنین انسانی دارای انرژی فوقالعاده و همت خستگیناپذیر است و از کار خود لذت میبرد .او
با تالش و توان بسیار در انجام کارهای نیک و خدمت به خلق خدا میکوشد و میداند که هرچه بیشتر
در این راه گام بردارد ،آخرت او زیباتر خواهد بود.
انسان معتقد به معاد می داندکه هیچ یک ازکارهای نیک او در آن جهان بی پاداش نمی ماند .حتی
اگر آن کارها به چشم کسی نیاید و نیز اطمینان دارد که اگر در این مسیر ظلمی به او بشود و نتواند داد
خود را از ظالمان بستاند ،قطعاً در جهان دیگری خداوند آنها را به سزای اعمالشان خواهد رساند.
آماده فداکاری در راه خدا است .خداپرستان
2ــ انسان دیگر ترسی از مرگ ندارد و همواره ٔ
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حقیقی گرچه در دنیا زندگی میکنند و زیبا هم زندگی میکنند؛ اما به آن دل نمیسپرند؛ از اینرو ،مرگ
را ناگوار نمیدانند .آنان معتقدند که مرگ برای کسانی ناگوار و هولناک است که زندگی را محدود به
دنیا میبینند یا با کولهباری از گناه با آن مواجه میشوند .نترسیدن خداپرستان از مرگ به این معنا نیست
که آنان آرزوی مرگ میکنند ،بلکه آنان از خداوند عمر طوالنی میخواهند تا بتوانند در این جهان با
تالش در راه خدا و خدمت به انسانها ،با اندوختهای کاملتر خدا را مالقات کنند و به درجات برتر
بهشت نائل شوند.
از طرف دیگر ،همین عامل سبب میشود که دفاع از حق و مظلوم و فداکاری در راه خدا آسانتر
مرحله عالی آن برسد و آن گاه که حیات این دنیا چیزی جز ننگ و ذلت نباشد ،و
شود و شجاعت به
ٔ
فداکاری در راه خدا ضروری باشد ،انسانها به استقبال شهادت بروند و با شهادت خود راه آزادی
در دوراهی ذلت و شهادت قرار گرفت،
انسانها را هموار کنند؛ از اینرو ،آن گاه که امام حسین
شهادت را برگزید و فرمود:
١
من مرگ را جز سعادت ،و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نمیبینم.
خطاب به یاران خود نیز فرمود:
امام حسین
مرگ چیزی نیست مگر پلی که شما را از ساحل سختی ها به ساحل سعادت و کرامت و
بهشت های پهناور و نعمت های جاوید عبور می دهد .پس کدام یک از شما کراهت دارد که از زندان
٢
به قصر منتقل شود؟

زیبا همچون مرگ!

ای خدایی که عشق تو ،قلب مرا به لرزه درمی آورد و روحم را به پرواز وامی دارد .اینک
واسطه بی لیاقت بودنم و به جرم گناهانم نسوزان .خدایا
پرواز به سوی تو را برگزیده ام .بال هایم را به
ٔ
می خواهم به مالقات تو بیایم و به مالقات رسول تو که روحم فدای او باد .ای یار بی کسان ،ای
دریابنده از خود بی خودشدگان .به خودت قسم که در این جهان دیگر نمی گنجم و منتظر رسیدن
ٔ
فرمان تو هستم .به خودت سوگند که در این جهان بدون تو بی کس و تنها و نا امیدم .همه چیزم
١ــ بحاراالنوار ،ج  ،٤٤ص ٣٨١

٢ــ معانی األخبار ،ص ٢٨٨
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تویی ،امیدم تویی ،هستی ام تویی ،عشقم تویی .اینک کوله بار پرگناه خویش را بر دوش می گیرم و
در انتظارم تا دعوت خدایم را لبیک گویم .مبادا دعوتم نکنی! می خواهم این قلب شکافته شود و
سرمایه ماست.
پیکرم متالشی گردد تا روحم از این قفس بیرون آید و به سوی تو پرواز کند .شهادت
ٔ
شهادت پرواز عاشقان است .شهادت اوج ایمان است.

)برگزیده ای از دست نوشته های شهید سیدمحمود افتخاری(

٢ــ انکار معاد

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

و قالوا ما ِه ِ
الـدنـیا
  حـیات ُ َـنـا ُّ
ـی ا ّل َ
َ
َ
ـموت َو نَحـیا
نَ ُ
و ما ی ِ
هـر
هـلـکُـنا ِا َّل َّ
َ ُ
الـد ُ
ِ
ِ
ِ
لـم
ـك من ع ٍ
ـهم ِب ٰـذل َ
َو ما ل َ ُ
ِ
ِ
ون
ان هُم ا ّل یَـظُـ ّن َ

[کافران] گفتند :زندگی و حیاتی جز همین

زندگی و حیات دنیایی ما نیست

همواره [گروهی از ما] می میریم و [گروهی]

زنده می شویم

			

و ما را فقط گذشت روزگار نابود می کند.

البته این سخن را از روی علم نمی گویند بلکه
		
فقط ظن و خیال آنان است.
جاثیه24،

پیامدهای انکار معاد :از پیامدهای مهم این نگرش برای انسانی که گرایش به جاودانگی دارد،
این است که همین زندگی چندروزه نیز برایش بیارزش میشود؛ در نتیجه به یأس و ناامیدی دچار
می شود و شادابی و نشاط زندگی را از دست میدهد؛ از دیگران کناره میگیرد و به انواع بیماریهای
روحی دچار میشود .گاهی نیز برای تسکین خود و فرار از ناراحتی ،در راههایی قدم میگذارد که روز
به روز بر سرگردانی و یأس او میافزاید.
گروهی نیز میکوشند که راه فراموش کردن و غفلت از مرگ را پیش بگیرند و خود را به هرکاری
آینده تلخی را که در انتظار دارند ،فراموش کنند.
سرگرم میسازند تا ٔ
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وجود دارد و مردم در اوقات فراغت انواع و اقسام سرگرمی ها و تفریحات را در اختیار دارند .این
وضعیت به کشورهای مسلمان نیز سرایت کرده است؛ به گونه ای که آن بخش از جوامع مسلمان که
اعتقاد دینی در آنها ضعیف شده و سبک زندگی جوامع صنعتی را انتخاب کرده اند ،بیشتر به این گونه
مواد    مخدر روی می آورند.
دوره جدید ،حرص و آز در مصرف برای لذت بردن از زندگی
از دیگر آثار غفلت از آخرت در ٔ
دنیایی است.کمپانی های بزرگ محصوالت غذایی که هر روز سبک جدیدی از محصوالت غذایی را
عرضه می کنند و یا انواع مدل های لباس ،گوشی های همراه و اتومبیل که هر روز به بازار می آیند ،همه
برای پاسخ گویی به مصرف گرایی شدید این قبیل انسان هاست.
حجم مصرف از ذخایر و منابع زمین در صدسال اخیر برابر با تمام طول عمر بشر بوده است.
با وجود این ،یک نگرانی درونی ،این گونه انسان ها را رنج می دهد و آن نگرانی از آینده است .آنها با
خود می گویند :سرانجام پس از مرگ چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ آیا نابود می شویم؟ آیا ……
قرآن کریم ،سرنوشت چنین کسانی را که مرگ و زندگی برتر را فراموش کرده اند ،این گونه
ترسیم می کند:
«آنان که دین خود را به سرگرمی و بازی گرفتند و زندگی دنیا آنان را فریفت .پس امروز آنان را
از یاد ببریم.همان طور که آنان دیدار امروزشان را از یاد بردند و آیات را انکار می کردند».1

اندیشه و تحقیق
1ــ چرا برخی از افراد با اینکه می گویند آخرت را قبول دارند و از لحاظ فکری آن را
پذیرفته اند ،تالش چندانی برای آن جهان نمی کنند و در زندگی خود به گونه ای عمل می کنند که گویی
آخرتی در پیش نیست؟
2ــ آیا توجه به آخرت ،لزوماً بی توجهی به دنیا و عقب ماندگی را در پی دارد؟

پیشنهاد
درباره
به آثار و زندگی یکی از شهدای دفاع مقدس مراجعه کنید و ببینید که آنان
ٔ
2
زندگی و مرگ چگونه می اندیشیدند .انگیزه شهادت طلبی آنها چه بوده است؟
سوره اعراف51 ،
١ــ
ٔ
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی و «خدا بود دیگر هیچ نبود» اثر دکتر
«مجموعه قصه فرماندهان» از
مطالعه کتاب هایی مانند
2ــ
ٔ
ٔ
ٔ
مصطفی چمران ،توصیه می شود.

48

49

قرائت
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آیندۀ روشن

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

روزمره انسان ها نشان می دهد که انسان در مواقعی که احتمال خطر یا
نگاهی کوتاه به زندگی
ٔ
خسارتی در میان باشد ،سعی می کند جلوی خسارت احتمالی را بگیرد و از خطری که ممکن است
گفته او
پیش آید ،بگریزد .در چنین شرایطی حتی اگر شخصی دیوانه یا دروغگو ،که در شرایط عادی ٔ
برایمان اعتباری ندارد ،به ما خبری بدهد؛ مثال ً خبر از وجود سمی در غذای ما دهد ،این اعالم خطر
همه ما در اینگونه موارد از یک قانون عقلی پیروی میکنیم که
را نادیده نمی گیریم و احتیاط می کنیمٔ .
میگوید« :دفع خطر احتمالی ،الزم است».
حال اگر با خبری مواجه شویم که از قطعیترین خبرهاست ،با آن چگونه برخورد میکنیم؟ آن هم
درباره زندگی جاودانی ماست.
خبری که
ٔ
پیامبران عاقل ترین و راستگوترین مردمان در طول تاریخ بوده اند .آنان با قاطعیت کامل از وقوع
همه آنان پس از ایمان به خدا ،ایمان به آخرت را
معاد خبر داده اند و نسبت به آن هشدار داده اندٔ .
درباره هیچ
الزمه ایمان به خدا دانستهاند .در قرآن کریم نیز بعد از یکتاپرستی،
مطرح کرده اند و آن را
ٔ
ٔ
اندازه معاد سخن گفته نشده است.
موضوعی به
ٔ
اگر به فرض در اثبات معاد ،هیچ دلیلی جز همین خبر پیامبران نداشته باشیم ،تکلیف ما در برابر این
خبر چیست؟ ما که برای فرار از خطرهای کوچک احتمالی ،سخن هر کسی را میپذیریم ،چگونه میتوانیم
توجهی از کنار این خبر بگذریم؟
وقتی که پای سعادت یا شقاوت ابدی ما در میان است ،با بی ّ
قرآن کریم با تأکید فراوان اعالم میکند:

َالـل ُّٰـه ال ِالٰ َـه ِا ّل هُ َـو
ِ
ِ
ـیام ِـة
ل َ َـی َ
جـم َـعـ َّنـکُم ا ٰلی یَـومِ الـق َ
ال ریـب ِ
فیـه
َ َ
ِ
ـن الل ِّٰه َحـدیـثًا
َو َمن َا َ
صـد ُق م َ

خداوند کسی است که هیچ خدایی جز او نیست
او قطعاً شما را در روز قیامت جمع می کند
که شکی در [وقوع] آن نیست
و چه کسی در سخن از خدا راستگوتر است؟

نساء87 ،

٭٭٭
قرآن کریم تنها به خبر دادن از آخرت قناعت نکرده ،بلکه بارها با دلیل و برهان آن را ثابت
دسته اول
دسته اصلی تقسیم کردٔ .
کرده است .استدالل های قرآن در این زمینه را می توان به دو ٔ
53

استدالل هایی هستند که «امکان» معاد را ثابت می کنند و آن را از حالت امری بعید و غیر ممکن خارج
می سازند و دسته دیگر ،استدالل هایی هستند که «ضرورت» معاد را به اثبات می رسانند.
الف) استدالل هایی که بر امکان معاد داللت دارند:
واقعه بزرگ
یکی از دالیلی که سبب میشود عدهای دست به انکار معاد بزنند ،این است که چنان ٔ
و با عظمتی را با قدرت محدود خود میسنجند و چون آن را امری بسیار بعید مییابند ،به انکار آن
میپردازند .حال آن که بعید بودن چیزی برای انسان هرگز دلیل بر غیرممکن بودن آن نیست .از این رو،
قرآن یکی از انگیزههای انکار معاد را نشناختن قدرت خدا معرفی میکند و دالیل و شواهد زیادی میآورد
تا نشان دهد معاد امری ممکن و شدنی است و خداوند بر انجام آن تواناست؛ مانند:
1ــ اشاره به پیدایش نخستین انسان :در برخی آیات قرآن ،خداوند توجه منکران معاد را
به پیدایش نخستین انسان جلب می کند و توانایی خود در آفرینش آن را تذکر می دهد .در این آیات بیان
می شود که همان گونه که خداوند قادر است انسان را در آغاز خلق کند ،می تواند بار دیگر نیز او را
زنده کند.
«و برای ما مثلی زد ،درحالی که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود ،گفت :کیست که
این استخوان های پوسیده را دوباره زنده کند؟ بگو همان خدایی که آنها را برای نخستین بار آفرید و او
به هر خلقتی داناست».1
2ــ اشاره به نمونه هایی از زنده شدن مردگان :قرآن برای این که قدرت خدا را به صورت
اراده خداوند مردگانی
محسوس تری در این زمینه نشان دهد ،ماجراهایی را نقل می کند که در آنها به ٔ
زنده شده اند .از آن جمله می توان به ماجرای ُع َزیر نبی
اشاره کرد:
ُع َزیر
یکی از پیامبران بنیاسرائیل بود .او در سفری از کنار روستای ویرانی عبور میکرد.
پوسیده ساکنان آن روستا از البهالی خرابهها پیدا بود .با دیدن این استخوان ها
استخوانهای متالشی و
ٔ
شکل گرفت که به راستی خداوند چگونه اینها را پس از مرگ زنده
این سؤال در ذهن عزیر
میکند؟ خداوند ،جان وی را در همان دم گرفت و بعد از گذشت صد سال دوباره او را زنده کرد.
سپس خطاب به او گفت:
ای عزیر ،چه مدت در این بیابان خوابیدهای؟
عزیر گفت :یک روز یا نصف روز.
خداوند فرمود :تو صد سال است که اینجا هستی .به االغی که سوارش بودی و غذایی که همراه
سوره یٰس ٧٨ ،و ٧٩
1ــ
ٔ
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داشتی ،نگاه کن و ببین چگونه االغ پوسیده و متالشی شده؛ اما غذایت پس از صدسال سالم مانده و فاسد
شده االغ را دوباره جمعآوری و
نشده است .و اینک ببین که خداوند چگونه اعضای پوسیده و متالشی ٔ
زنده میکند.
عزیر به چشم خود زنده شدن االغ را دید و گفت :میدانم که خدا بر هر کاری توانا است .١

فعالیت کالسی
خداوند در آیات سوم و چهارم قیامت ،خطاب به کسانی که به انکار معاد میپردازند ،میگوید:
«نه تنها استخوانهای آنها را به حالت اول درمیآوریم ،بلکه سرانگشتان آنها را نیز همانگونه که
بوده ،مجدد ًا خلق میکنیم».
به نظر شما چرا خداوند در این آیات برای اثبات قدرت الهی به خلق سرانگشتان اشاره میکند؟
3ــ اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت :در برخی آیات قرآن ،زندگی بعد از مرگ به
عنوان یک جریان رایج در جهان طبیعت معرفی شده است و از کسانی که با ناباوری به معاد نگاه میکنند
مطالعه جریان همیشگی تبدیل زندگی به مرگ و بالعکس ،در طبیعت بپردازند تا این مسئله
میخواهد تا به
ٔ
را بهتر درک کنند .فرارسیدن بهار ،رستاخیز طبیعت است که نمونهای از رستاخیز عظیم نیز هست.
«خداست که بادها را میفرستد تا ابر را برانگیزند .سپس آن ابر را بهسوی سرزمینی مرده برانیم و آن
زمین مرده را بدان [وسیله] پس از مرگش زندگی بخشیدیم .زنده شدن قیامت نیز چنین است».٢
ب) استدالل هایی که بر ضرورت معاد داللت دارند:
قرآن نه تنها معاد را امری ممکن می داند ،بلکه وقوع آن را نیز امری ضروری و واقع نشدن آن
را امری محال و ناروا معرفی می کند .از جمله دالیلی که قرآن برای ضرورت معاد بر آنها تأکید کرده
است ،عبارت اند از:
1ــ حکمت الهی :حکیم کسی است که کارهایش هدفمند است و به نتایج صحیح و درست
منتهی میشود .بنابراین ،خدایی که حکیم است ،کار بیهوده نمی کند؛ زیرا کار عبث و بیهوده از جهل و
نادانی سرچشمه میگیرد .خداوند حکیم هر موجودی را برای هدف شایستهای خلق میکند و امکانات
رسیدن به آن هدف را هم به او عطا میکند .اگر خداوند تمایالت و گرایشهایی را در موجودات قرار
سوره بقره259 ،
١ــ
ٔ

سوره فاطر٩ ،
2ــ
ٔ
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داده ،پاسخ مناسب آن را هم پیشبینی کرده است؛ به طور مثال ،در مقابل احساس تشنگی و گرسنگی
حیوانات ،آب و غذا را آفریده تا بتوانند تشنگی و گرسنگی خود را برطرف کنند.
حال اگر به وجود آدمی توجه کنیم ،میبینیم که هر انسانی گرایش به بقا و جاودانگی دارد و از
نابودی گریزان است و بسیاری از کارهای خود را برای حفظ بقای خود انجام میدهد .همچنین هر
همه کماالت و زیباییهاست و این خواستن هیچ حدی ندارد.
انسانی خواستار ٔ
اما دنیا و عمر محدود انسانها پاسخگوی اینگونه خواسته ها نیست؛ بنابراین باید جای دیگری
باشد که انسان به خواسته هایش برسد .اگر بعد از این دنیا ،زندگی ای نباشد ،در این صورت باید گفت
خداوندگرایش به زندگی جاوید را در وجود انسان قرار داده و سپس او را در حالی که مشتاق حیات
ابدی است ،نابود می کند! آیا این کار با حکمت خداوند سازگار است؟!
عالوه بر این ،اگر بناست با این همه استعدادها و سرمایه های مختلفی که خداوند در وجود
ما قرار داده است ،خاک شویم و معادی هم نباشد ،این سؤال مطرح می شود که دلیل آفریدن این
استعدادها و سرمایهها در درون ما چه بوده است؟ ما که از همان ابتدا خاک بودیم ،پس دلیل این آمدن
و رفتن چه بود؟ آیا بر این اساس آفرینش انسان و جهان بی هدف و عبث نخواهد بود؟

َقـناکم عـبـ ًثـا و َا  نَّـکُم ِ
ـح ِـسبـ ُتم َا  نَّـما َخـل ُ
ـعون
ت
ال
یـنا
ل
ا
َ
ُ
َا َف َ
رج َ
َ
َ َ َ

مؤمنون115 ،

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

ـذیـن َآمـنوا
َام ن َ َ
جـع ُـل ال َّ َ
الـص ِال ِ
ـحات
َو َع ِـمـلُوا ّ
کَالـم ِ
فـسـدیـن ِفی اال ِ
َرض
ُ
َ

ُـج ِار
ـقیـن کَالـف ّ
جـع ُـل ُ
الـمـ َّت َ
اَم ن َ َ

آیا ما آنها را که ایمان آورده
و کارهای شایسته انجام داده اند
با تباهکاران یکسان قرار خواهیم داد؟
آیا متقین را مانند ناپاکان و بدکاران
قرار خواهیم داد؟

ص 27 ،و 28

کی رفته و کی برگشته؟!
برای برخی هر قدر هم از دالیل عقلی اثبات معاد ،آیات قرآن و سخنان پیشوایان
دین در خصوص جهان آخرت گفته شود ،می گویند« :چه کسی از آن دنیا برگشته که خبر
آورده باشد؟» به این گونه افراد چه باید گفت؟
درباره خطرات جاده و لزوم همراه
توصیه پلیس
پاسخ :برخی رانندگان هنگام مسافرت ،به
ٔ
ٔ
داشتن وسایل ضروری توجه می کنند و وسایلی را که احتمال می دهند در جاده مورد نیازشان
باشد ،همراه خود بر می دارند (مانند زنجیر چرخ ،جک ،چرخ اضافه ،چراغ سیار و .)...بعضی
از رانندگان نیز بی اعتنا به توصیه های پلیس و گاه با تمسخر آنها به جاده می زنند .در هرصورت یا
نیازی به این وسایل پیش می آید یا پیش نمی آید .اگر نیازی نبود (که البته با توجه به علم و آگاهی
پلیس راهنمایی و رانندگی و توصیه ها و هشدارهای آنان قطعاً نیاز خواهد شد) ،راننده ای که این
وسایل را همراه داشته است ،ضرری نکرده است؛ اما اگر به آن وسایل نیاز شد ،کسی که آنها را
برنداشته است  ،در وسط جاده چه خواهد کرد؟
شرط عقل آن است که انسان نسبت به حوادث ،حتی اگر احتمال کمی برای رخ دادن آن
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وجود داشته باشد ،پیش بینی الزم را بکند ،چه رسد به حوادثی که یقینی باشند.
پیامبران از حساب و کتاب پس از مرگ در قیامت خبرهایی داده اند و بر این اساس برنامه و
دستوراتی نیز برای عبور آسان و موفق از این جهان در اختیار ما گذاشته اند .گروهی این خبرها را
پذیرفته و گروهی منکر شده اند .کسانی که پذیرفته اند در شبانه روز دقایقی با خدا گفت وگو می کنند؛
نماز می خوانند؛ در سال یک ماه روزه می گیرند؛ از انجام برخی کارها که ضررش به خود انسان
برمی گردد (مانند نوشیدن مشروبات الکلی ،خوردن گوشت خوک و مصرف مواد مخدر) خودداری
می کنند .حال بر فرض که قیامت و حساب و کتابی در کار نباشد ،این افراد ضرری نکرده اند و
چیزی را از دست نداده اند؛ اما اگر حساب و کتابی باشد ( که با دالیلی که ذکر شد ،حتمی است)
افرادی که به سخن خدا و پیام انبیا توجه نکردند ،چه خواهند کرد؟ آنها زندگانی ابدی و جاوید در
آخرت را به هفتاد سال عمر دنیوی فروخته اند.
آماده آخرت کند و هشدارهای
پس عاقل کسی است که حتی اگر یقین به قیامت ندارد ،خود را ٔ
انبیا را جدی بگیرد.
در گفت و گو بـا یکی از منکران معاد به او فرمـود« :اگر نظر شما درست باشد
امـام رضا
ــ که چنین نیست ــ در این صورت ما و شما یکسان و برابریم؛ و نماز ،روزه ،عقیده و ایمان ما ضرر
و زیانی به ما نمی رساند .ولی اگر حق با ما باشد ــ که چنین هست ــ در این صورت ما رستگار و
سعادتمند می شویم؛ اما شما زیان کار شده ،هالک خواهید شد». 1

اندیشه و تحقیق
1ــ تعدادی از کارهای نیک و تعدادی از گناهان را که در این دنیا قابل پاداش
و مجازات نباشند ،ذکر کنید.
2ــ دو نمونه از استدالل هایی که به بحث امکان معاد می پردازند ،بیان کنید.

پیشنهاد
در آیات  45تا  48واقعه 5 ،قیامت و  11و ُ 12مط ّففین تأمل کنید و ببینید چه
زمینهها و انگیزههایی سبب انکار معاد میشود.
1ــ احتجاج طبرسی ،ج ،2ص 171
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