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درس 7

زندگی جاوید
انسان هستی وسیع و پردامنه ای دارد ،با مرگ نابود نمی شود ،بلکه زندگی خود را در جهان دیگر
از سر می گیرد.
نیازهای آدمی تنها مربوط به همین بدن نیست ،بلکه آدمی جان و روانی دارد که باید رفته رفته در
اثر علم و معرفت و پرهیزکاری رشد کند و به سوی کمال پیش رود.
می دانیم که بدن باید رشد کند ،سالمت و بهداشت اش تأمین گردد ،به موقع کار و فعالیت کند و
تغذیه سالم و کافی داشته باشد و خود را از سموم و بیماری ها و موادمخدر به
به موقع استراحت نمایدٔ ،
دور دارد.
به همین گونه ،روان آدمی نیز باید با بینش و پرهیزکاری و خیرخواهی رشد نماید و از فسادهای
اخالقی در امان باشد ،تا سالمت و نشاط و شکوفایی پیدا کند.
ساخته خصلت های روحی و اخالق و رفتار اوست ،یعنی اگر انسان با
زندگی درونی آدمی
ٔ
وظیفه شناسی ،آزادگی ،نوع دوستی ،پاکی و عدالت خوگرفت ،جانش با روشنی و صفا وسعت پیدا می کند
و این جان رشد یافته آنچنان بانشاط و سعادت آفرین خواهد بود که در جهانی بازتر برایش بهشت می سازد
و آرامش و شکوه و سعادت به وجود می آورد.
به همین ترتیب شرارت ،خیانت ،ستمگری ،آلودگی های اخالقی ،تجاوز و کینه جان آدمی را آلوده
و تاریک و ناتوان می کند ،آدمی استقامت و فرزانگی خویش را از دست می دهد،انسانیت و عواطف را
فراموش می کند .روشن است که این گونه روان تنگ و تاریک برای آدمی در این زندگی جز وحشت و
رنج بهره ای نمی آورد و در آن جهان هم برای او جهنمی سوزان می سازد.از اندرون ناپاکش آتش زبانه
می کشد ،تا خرمن هستی اش را بسوزاند.
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پس ،رفتار و خصلت های هر انسان زندگی و شخصیت او را می سازد ،هرکس با آنچه خود ساخته
پرداخته همین زندگی
آینده ما ساخته و
ٔ
همراه است و ٔ
نتیجه آن را در آینده خواهد دید .بنابراین ،زندگی ٔ
است ،و بهشت و دوزخ محصول اعمال و اخالق ماست.
اگر آدمی زندگی را محدود بداند و تصور کند که با مردن همه چیز را از دست می دهد ،تنگ نظر
و کوتاه همت می شود و پیوسته به لذت ها و منافع شخصی خود می اندیشد ،و تالش خود را صرف
خواسته های زودگذر خود می کند.
اما اگر دانست که آینده ای باشکوه و دوردست در انتظار اوست و خوشبختی و آسایش آن زندگی
پردامنه در اثر کوشش صحیح و خدمت و پاکی این زندگی به دست می آید ،در این صورت همتی بلند پیدا
می کند ،در هنگام لزوم از جان و مال خود می گذرد و از منافع شخصی به خاطر خیر جامعه صرف نظر
می کند.
چنین انسان دوراندیشی می کوشد تا خویشتن را اصالح کند و از ناپاکی ،حسد ،آز ،ستمگری و
خیانت دور بماند ،تا در آن زندگی آزاد و سرافراز باشد ،نه دربند و گرفتار.
البته ،این بدان معنی نیست که زندگی این دنیا را بر خود تلخ کنیم ،یا بدان سر و سامانی نبخشیم.
خداوند از ما می خواهد که دنیا و آخرت ،هر دو را آباد کنیم و به کار و کوشش بپردازیم تا زندگی
همه مردم تعیین کرده است به همین منظور است که
مرفّهی داشته باشیم .حقوق عمومی که خداوند برای ٔ
همه از غذا ،لباس ،مسکن ،وسایل زندگی ،کار ،بهداشت ،تعلیم و تربیت و آسایش برخوردار باشند و
هیچ کس گرسنه و بیکار و گرفتار نباشد.
اما عالوه بر این باید همین زندگی مرفه با پاکی و خیرخواهی و انسان دوستی و کمال طلبی همراه
مقدمه زندگی خوب آینده باشد.
باشد ،تا هم باصفا و آرامش و نظم بهتری بگذرد و هم
ٔ

زندگی بیهوده نیست

براساس تعالیم الهی ،انسان ارزش فراوان دارد و روی نظم و حساب و برای هدفی آفریده شده
است .زندگی انسان بیهوده و بازیچه نیست .انسان آفریده شده و هرگونه استعدادهای درونی و نعمت های
برونی در اختیارش قرار گرفته تا به رشد و کمال برسد و در دانش و بینش و خوی و کردار خود پیشرو باشد.
   روزه دنیا کافی نیست .وی پس از این زندگی
برای انسان ،با این همه ارزش و اعتبار ،زندگی چند ٔ
باید در جهان وسیع تر به هستی خود ادامه دهد.
همه کماالت و
هدف تالش انسان ها باید آن باشد که به خدا نزدیک شوند ،خدایی که
سرچشمه ٔ
ٔ
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خوبی هاست ،علم و قدرت و مهر و رحمت بی اندازه دارد.
ما باید بکوشیم تا به این منبع کمال نزدیک شویم ،یعنی خود را از آلودگی های اخالقی پاک کنیم،
دانش و معرفت بیشتری پیدا کنیم ،خیرخواه و انسان دوست باشیم.
هرچه بیشتر دانا ،نیکوکار ،مهربان و فعال باشیم ،به خدا نزدیک تر شده ایم.

دوراندیشی در زندگی

جمعی مردم روشندل ،نویدهای پیامبران و رهبران دینی را می پذیرند و به زندگی پس از مرگ ایمان
پیدا می کنند .در نتیجه ،در این زندگی مراقب کارهای خود هستند .سعی می کنند از آلودگی ها برکنار
آینده درخشان و مسرت بخشی داشته باشند ،اما برخی
باشند و کار و خدمت شایسته ای انجام دهند ،تا ٔ
گرفتار هوس های خویش اند و به زشتی ها و ستمگری آلوده اند ،آنان یا روز رستاخیز را باور ندارند یا
درباره آینده بیندیشند.
طمع و هوس به آنان اجازه نمی دهد که
ٔ
وعده پیامبران راست
در نتیجه همین که مرگ آنان فرارسید ،تازه بیدار می شوند و درمی یابند که ٔ
بود و چون خود را بیچاره و گرفتار می یابند از خدا درخواست می کنند که بار دیگر آنان را به زندگی دنیا
بازگرداند ،تا کارهای شایسته انجام دهند و کامیابی و آسایش آخرت برای خود تأمین نمایند ،اما درخواست
آنان پذیرفته نمی شود ،چون پس از مرگ بازگشتی وجود ندارد.

بهشت و دوزخ

در آخرت مردم با آنچه خود برای خویشتن کشته اند برانگیخته می شوند و خوی و رفتار آنان در
سرمایه زندگی آینده شان خواهد بود .در آن روز ،وابستگی های نژادی و خانوادگی گرهی از
زندگی دنیا،
ٔ
کار انسان نمیگشاید و باعث افزایش درجه و تأمین آسایش او نمی شود هرکس مسئول عمل خودش است.
اگر کسی دل پاک و مهربان و باایمان داشته ،و از حرص و کینه و وحشیگری به دور باشد ،مورد
لطف خدا قرار می گیرد.
پرهیزکاران ،آنان که در برابر گناه استقامت می کنند ،دست و زبان خویش را از کردار و گفتار
ناروا به دور می دارند و دامن خود را به فساد آلوده نمی کنند ،سرافراز و نجات یافته هستند .بهشت به
سوی آنان بال می گشاید.
ِ
گمراهان از خدا بی خبر که جز گناه ،کجروی ،فریب و ستم ،کاری نداشته اند و از راه حق به دور
اما
بوده اند ،دوزخ را در پیش روی خود می بینند و در آتش گمراهی های خود خواهند سوخت.
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بیندیشید و پاسخ دهید.
دامنه زندگی تا کجا توسعه دارد؟ اعتقاد به این وسعت چه تأثیری در رفتار آدمی
١ــ در دین الهی ٔ
می گذارد؟
٢ــ بین بدن و روان آدمی و سالمت و بیماری این دو مقایسه کنید.
نتیجه سالمت و بیماری روانی در دنیا و آخرت چیست؟
٣ــ ٔ
٤ــ رفتار ما نسبت به امور دنیا و آخرت چگونه باید باشد؟
٥ــ آیا در آفرینش انسان ها هدفی وجود دارد؟ این هدف چیست؟
٦ــ چه کسانی هنگام مرگ پشیمان نیستند؟
٧ــ چگونه ممکن است حاصل اعمال این جهان آدمی بهشت یا دوزخ باشد؟
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درس 8

آثار اعمال
گذشته خود را به خاطر آورید؟ برای
گذشته خود اندیشیده اید؟ می توانید کارهای
آیا تاکنون به
ٔ
ٔ
گذشته خود بیندیشید و خاطرات آنها را به یاد بیاورید .با به خاطر
درباره برخی از کارهای
نمونه می توانید
ٔ
ٔ
آوردن برخی از کارها خشنود و شادمان می شوید و با به یاد آوردن بعضی از کارها ممکن است که غمگین
گذشته ما این چنین در لوح ضمیر و َنفْس ما نقش بسته است،
همه کارها و معلومات
ٔ
و ناراحت شویدٔ .
همه آنها در ژرفای باطن و ذات
هرچند که ممکن است برخی از آنها را به ظاهر فراموش کرده باشیم ولی ٔ
ما نهفته و باقی و ثابت است.
حساس تر
حساس عکّاسی است ،بلکه بسیار دقیق تر و ّ
ژرفای روح ما (ن َ ْفس ما) مانند یک فیلم ّ
و اثرپذیرتر .همانگونه که فیلم عکّاسی تصویرها را از جهان می گیرد و نگهداری می کند ،نفس ما هم از
واسطه آنها راه
کارها و اخالق و اعتقاد ما اثر می پذیرد و واقعیت آنها را در خود نگهداری می کند و به
ٔ
تکامل و صعود یا راه فرود و سقوط را می پیماید.
اخالق خوب و پسندیده ،نفس انسان را باصفا و نورانی و مسرور می سازد ،اعمال نیک و اخالق
خوب آثار زیبا و شادی آفرین در نفس انسان می گـذارد که باقی و ثابت خواهند ماند .انسان نیکوکار
که برای کسب رضا و محبّت خدا ،کار و تالش می کند و همواره به یاد خداست و با او انس و عالقه
دارد ،با اخالق پسندیده و عمل صالح ،خویش را پرورش می دهد و به خدا ــ که مرکز کمال و قدرت
توجه به او جان و قلبش را
و
ٔ
سرچشمه هر زیبایی و شادی است ــ نزدیک می شود؛ با ایمان به خدا و ّ
انسانیت خویش
نورانی و باصفا می نماید و پیوسته در راه تکامل و صعود قدم برمی دارد و گوهر گرانبهای
ّ
را پرورش می دهد.
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حساس انسان اثر
برعکس عقاید غلط و باطل ،اخالق زشت و کردار ناشایست ،در نفس پاک و ّ
می گذارد و ژرفای روان و نفس انسان را تاریک و آلوده می سازد و موجب غمگینی و افسردگی می شوند.
انسان بی دین و بدکردار از یاد خدا غافل شده و سرگرم امور دنیا گشته ،از خدا دل بریده و به دنیا و لذّ ت های
حیوانی دل بسته است و چنین انسانی از راه مستقیم و نورانی تکامل فرو می افتد و سقوط می کند و در
حیوانیت اسیر میشود .چنین فردی با چنان افکار و اعمال پلیدی خوی
دره های تاریک و وحشت زای
ّ
ّ
انسانیت را در خود تضعیف و کم نور می نماید.
درندگان و حیوانات را در خود می پرورد و گوهر روشنگر
ّ
واقعیت ــ که مشهود هر انسان آگاه و هوشیاری است ــ در تعالیم دینی بدین گونه تصویر شده
این ّ
است :نفس هر انسانی چون لوح پاک و سفیدی است که کارهای نیکو آن را می پرورند و نورانی و زیبا
صفحه نفس را آلوده
و زیباتر می سازند و برعکس کارهای زشت و گناه همچون لکّه های تاریک و سیاهی
ٔ
و پلید می سازند .اگر فردی در کارهای گناه اصرار ورزید ،این لکّه های تاریک ،لوح پاک و سپید نفس را
می پوشانند و سراسر وجود انسان گنه کار را تاریک و آلوده می سازند و چنین انسان آلوده و تاریک دلی
در زشتی ها و پلیدی هایی که خود فراهم کرده است ،در دنیا در غم و حسرت و در آخرت در آتش سوزان
فرآورده کارهای اوست ــ می سوزد.
جه ّنم ــ که
ٔ
کارنامه عملش
خالصه اینکه تمام اعمال انسان ــ چه خوب و چه بد ــ در ژرفای وجودش ،در
ٔ
ثبت و ضبط می شود.خدا ناظر و شاهد رفتار وجود ماست و هیچ عملی از اعمال ما گم و نابود و فراموش
نمی شود و همه برای محاسبه باقی می ماند.
بنابراین اعمال ما در این دنیا نابود نمیشوند و ثبت و ضبط میگردند و همواره با ما هستند ولی گاهی
ما از آنها غافل میشویم؛ ّاما بعد از مرگ و انتقال به جهان آخرت ،در روز رستاخیز که پرده های غفلت
کارنامه حیرت انگیز اعمالمان پیش رویمان
کنار می روند و باطن و ژرفای وجود انسان نمایان می گردد،
ٔ
گشوده می گردد و آنگاه تمام کارهای خود را به وضوح مشاهده می کنیم ،همه را حاضر می بینیم که گویی
در همان حال انجام داده و می دهیم.
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بیندیشید و پاسخ دهید.
١ــ اعمال و اخالق خوب و پسندیده ،چه تأثیری در نَفس انسان می گذارند؟
٢ــ انسان نیکوکار ،چگونه جان و قلبش را نورانی و باصفا می نماید؟
٣ــ با چه اعمال و چه عقایدی ژرفای روان و نفس انسان آلوده و تاریک می گردد؟
٤ــ در این درس ،اثرپذیری نفس انسان چگونه تصویر شده است؟
کارنامه اعمال خود را مشاهده می کنند ،چه می گویند؟
  ٥ــ در روز رستاخیز وقتی گنهکاران
ٔ
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درس 9

غفلت و پشیمانی
غفلت

با آنکه موضوع رستاخیز امری قطعی است و این همه پیامبران و کتاب های آسمانی از آن سخن
گفته اند ،با وجود این ،گروهی از مردم سرگرم هوسبازی های خویش اند و آخرت را فراموش کرده اند،
گویی اصال ً حساب و کتابی در پیش ندارند ،اینان در اثر غفلت به کارهای زشت می پردازند و از مجازات
کردار خود بی خبرند .و همین باعث می شود که روز به روز بیشتر به گناه آلوده شوند و در فساد و گمراهی
غرق گردند.
تذکر پیامبران مردم را بیدار می کند و بر آنان روشن می سازد که حساب اعمال خود را باید پس دهند
چه آنها بخواهند و چه نخواهند ،چه آنها باور داشته باشند ،چه باور نداشته باشند ،رستاخیز خواهد رسید
و انسان ها ناگزیر زنده خواهند شد و در دادگاه عدل الهی از ستمگری ها و گنه کاری هایشان بازخواست
خواهند شد .پس چه بهتر که زودتر به سوی حق بازگردند و راه خدا را در پیش گیرند و از تجاوزات و
زشت کاری ها دست بکشند.

پشیمانی

مسئله دیگر این است که وقتی بدکاران و ستمگران در روز رستاخیز برانگیخته شوند و سرنوشت
گذشته سیاه خود را پیش روی خود بیابند ،در
اسفبار و دهشتناک خود را ببینند و با سرافکندگی و ذلت،
ٔ
گذشته خود پشیمان می گردند و می گویند :خداوندا!
آن هنگام از خواب غفلت بیدار می شوند و از کردار
ٔ
دیدیم و شنیدیم و باور کردیم و آنچه را که به فکرش نبودیم یا در آن تردید داشتیم ،امروز با چشم خود
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می بینیم ،اکنون ما را بار دیگر به زندگی دنیا بازگردان ،تا کار نیک انجام دهیم و ِ
جزء افراد باایمان و
شایسته کار گردیم و به چنین سرنوشت شومی گرفتار نشویم.
اما جواب روشن است :بازگشتی نیست ،زندگی دنیا به پایان رسیده و اکنون روز مجازات و
سرنوشت است .وانگهی از کجا معلوم که اگر بار دیگر هم برگردند و به زندگی دنیا سرگرم شوند ،باز هم
فریب هوس های خود را نخورند ،به دنبال هوسبازی و خودخواهی نیفتند ،آخرت از یاد آنها نرود و همان
نکنند که در گذشته انجام داده اند.

توبه و بازگشت

«توبه» یعنی بازگشت ،بازگشت از خطای گذشته و حرکت در راه پاکی و شایستگی در آینده.
برای اینکه حقیقت توبه را به درستی بدانیم پنج اصل زیر را بررسی می کنیم.
مسئله پاداش و مجازات ــ چنانکه دانستیم ــ به دنبال هر عمل ،قطعی است و می توان آن را
١ــ
ٔ
نتیجه جدایی ناپذیر عمل دانست.
ٔ
استفاده از غذاهای سالم و پر از ویتامین به آدمی نشاط و نیرو می بخشد و او را برای زندگی بهتر
آماده می کند.
ماده مخدر یا خوردن یک غذای ناپاک ،آلوده یا مسموم به سالمت او صدمه
و در مقابل ،استعمال ٔ
میزند و او را بیمار و ناتوان می کند .این اثر طبیعی آن غذاها یا مواد مخدر است.
به همین ترتیب ،ایمان ،درستکاری و وظیفه شناسی شخص را تالشگر و مصمم می سازد و او را
به راه خوشبختی می کشاند.
و در مقابل ،خیانت ،ستم ،مشروب خواری ،قمار و مانند آن سالمت و نظم جامعه را برهم می زند،
در جسم و جان و اخالق آدمی اثر نامطلوب می گذارد و سرنوشت زیانباری برای او به بار می آورد.
٢ــ دستورهای پیامبران ،برای افرادی که بدان عمل می کنند ،مفید و ثمربخش است .یعنی وظایف
دینی نه تنها تحمیل نیست و محرومیت ایجاد نمی کند ،بلکه راهی به سوی کمال و خوشبختی انسان و
جلوه ای از رحمت و لطف الهی است.
بنابراین ،پیروی نکردن از دستورهای الهی موجب زیان و خسارت برای خود انسان است .به
درباره این انسان ها باید گفت «آنها به خود ستم کرده اند» .حتی مجازات آخرت هم «ستمی
همین جهت
ٔ
است که آنها به خود کرده اند» نه آنکه خدا به آنان ستم کرده باشد .این چاهی است که آنها به دست خویش
برای خود کنده اند و بالیی است که خود برای خود فراهم ساخته اند.
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٣ــ خدا اصرار دارد که مردم را از راه های گوناگون به سوی خوشبختی سوق دهد و از زیان
و خسارت نجات بخشد .پیامبران را فرستاد ،اندرزها و یادآوری های مکرر کرد ،در ضمیر خود مردم
مطالعه سرگذشت پیشینیان تشویق کرد
وعده آخرت و بهشت داد ،مردم را به
ٔ
وجدان و عقل قرار دادٔ ،
مطالعه طبیعت و به کار انداختن فکر و اندیشه واداشت .و این همه برای آن بود که بشر به راه خیر
و به
ٔ
باز آید و از شر و گناه محفوظ باشد.
بنابراین گناه از هر موقع و به هر ترتیب که پیش آید باید جلو آن گرفته شود و به جای آن کارهای
خوب انجام گردد.
٤ــ پذیرفته شدن توبه ،خود سنتی در کنار دیگر سنتها و قوانین طبیعی و اجتماعی پروردگار است.
استفاده از آب و هوای آلوده و استعمال موادمخدر ،سالمت و توان بدن را در خطر می اندازد ،و
این سنتی است طبیعی .درست در مقابل،کسی که تصمیم به نجات خود گرفت و از آلودگی به موادمخدر
یا چیزهای زیانبار دیگر دست کشید و خود را معالجه کرد و از همه مهم تر آنکه با اراده و عزم قاطع بر آن
شد که دیگر بدین کارها آلوده نشود ،مسلماً از بدبختی گذشته نجات پیدا خواهد کرد و پس از چندی
سالمت خویش را باز خواهد یافت .این هم سنتی است طبیعی .پس هم آلوده شدن و هم پاک شدن از
آلودگی حساب و قانونی در خود طبیعت دارد.
در اجتماع و در زندگی اجتماعی هم همین طور است .این قانون و سنت الهی است که:
ظلم باعث نابسامانی و سقوط جامعه گردد.
هوسبازی باعث نابودی یک ملت شود.
غیبت و تهمت باعث بدبینی و بی اعتمادی شود.
تنبلی و سربار جامعه شدن باعث بدبختی و بینوایی گردد.
و در مقابل
مبارزه با ظلم باعث حیات جامعه شود.
کار و فعالیت باعث برکت و بی نیازی گردد.
و باالخره «خداوند در وضع مردم تغییری نمی دهد تا آن زمان که خود مردم در وضع خویشتن
تغییری دهند».
و همین مسئله در سنت توبه وجود دارد:
اگر گناه آتش زاست ،توبه مانند آبی است که روی آتش بریزد و آن را خاموش سازد .و اگر گناه
باعث بیماری و نارسایی روان و اخالق آدمی است ،توبه درمان این بیماری و مبارزه با این آفت است.
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آری توبه خود یکی از مهم ترین راه های لطف و رحمت الهی و سنتی است در کنار سنت های
حکیمانه او.
دیگر
ٔ
نتیجه اطاعت خدا و تسلیم در
٥ــ پس توبه در واقع معالجه است ،بازگشت است ،بهره برداری از ٔ
برابر دستورهای دینی و پاک شدن و دگرگونی واقعی است.

بیندیشید ،پاسخ دهید.
١ــ چه چیز باعث می شود که انسان ها روز به روز بیشتر به گناه آلوده شوند؟
٢ــ خداوند چگونه مردم را از غفلت نسبت به رستاخیز بیدار می کند؟
٣ــ اثر غذاهای سالم و ناسالم بر بدن را با اثرات درستکاری و بدکاری انسان مقایسه کنید .از
درباره مسئله پاداش و مجازات چه نتیجه ای می گیریم؟
این مقایسه
ٔ
٤ــ توبه به چه معناست؟
٥ــ این جمله را توضیح دهید« :پذیرفته شدن توبه سنتی در کنار دیگر سنت ها و قوانین طبیعی
است».
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درس 10

نیاز انسان به پیامبران
فرد فرد انسان ها در این جهان راه می جویند و سعادتمندی طلب می کنند و چون تشنگان در
دریاچه بزرگ
تکاپوی یافتن آب به این طرف و آن طرف می دوند ،گاه درخشش زیبایی را چون یک
ٔ
مشاهده می کنند ،به سرعت به سوی آن می شتابندّ .اما هنگامی که نزدیک می شوند چیزی نمی یابند ،تازه
می فهمند که در پی سراب دویده اند.
نکته بسیار مهم اینکه :انسان در پی این زندگی ،زندگی دیگری نیز دارد و عالوه بر امروز ،فردایی
ٔ
نیز در پیش دارد و پس از این جهان به جهان ابدی آخرت وارد می شود و در آن جهان همچنان به زندگی
خویش ادامه می دهد .فردا در آن جهان باید حاصل کشت امروزش را درو کند .انسان در آن جهان یا
اهل سعادت و رستگاری است و یا اهل شقاوت و بدبختی ،سعادت و شقاوت انسان در جهان آخرت ،از
مزرعه
مزرعه آخرت است .انسان در این جهان هرچه در
اعمال او در این جهان مایه می گیرد و این دنیا
ٔ
ٔ
نفس خویش بکارد ،در جهان آخرت درو خواهد کرد.
امروز چه بذری باید بکارد تا فردا محصول نیکو بردارد؟ چه اعمالی باید انجام دهد تا در جهان
آخرت سعادتمند شود؟ چه راهی باید بپیماید تا در آن جهان به نعمت های زیبای پروردگار برسد؟ …؟
براساس چه برنامه ای عمل کند؟ چگونه راه را از بیراهه بشناسد؟ راهنمایش کیست؟
عمل و کار انسان است که موجب سعادت و کمال او می شود یا موجب شقاوت و خسران او
می گردد .بنابراین انسان برای زندگی و اعمال خود ،به برنامه ای دقیق و جامع نیازمند است .برنامه ای که
هم مصالح دنیا را رعایت کرده باشد و هم مصالح آخرت را ،هم جانب جسم در آن رعایت شده باشد هم
برنامه
برنامه زندگی دنیا طوری باشد که به زندگی نفس و آخرت لطمه وارد نسازد و ٔ
جانب نفس و جانٔ .
نفسانی را طوری مرتّب سازد که او را در راه حقیقی تکامل و سعادت سیر دهد.
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چند سؤال مهم

برنامه دقیق و کاملی را برای خودش تنظیم کند؟
آیا انسان می تواند با عقل و تدبیر خویش چنین ٔ
مگر او از نیازهای نفسانی و آخرتی خویش کامال ً آگاه است؟ مگر از اسرار و رموز آفرینش خود و جهان
اطّالع دارد؟ آیا انسان از چگونگی ارتباط جسم و روح و زندگی دنیوی و اُخروی اطّالع دارد؟ آیا
انسان می تواند تشخیص دهد که چه کارهایی اسباب سقوط و هالک او می شوند؟ چه کارهایی نفس اش
را تاریک و آلوده می سازند؟ … ؟ آیا انسان به تنهایی می تواند راه سعادت خویش را از بیراهه بشناسد؟
نه … نمی تواند و چنین اطّالعات وسیعی را ندارد .انسان با عمر کوتاه و اندیشه و عقل محدود
برنامه سعادت و تکامل اخروی و نفسانی خویش را تنظیم کند .پس چه کسی می تواند؟
خود ،نمی تواند ٔ
جز خدای جهان آفرین کسی نمی تواند .اوست که انسان و جهان را آفریده و به اسرار و رموز آنها کامال ً
برنامه تکامل و سعادت
آشنا و آگاه است و عوامل سعادت و شقاوت انسان را به خوبی می داند .او است که ٔ
وسیله بهترین بندگانش ــ پیامبران ــ برایش می فرستد تا در نزد خدا
انسان را تنظیم و تدوین می کند و به
ٔ
عذری نداشته باشد.
وسیله پیامبران ــ که راهنما و راه شناسند ــ برای
برنامه زندگی انسانهاست که خدا به
ٔ
دین همان ٔ
انسان ها فرستاده است .پیامبران انسان های برگزیده و ممتازی هستند که با پروردگار جهان در ارتباطند،
برنامه های حیات بخش الهی را می شنوند و در اختیار انسان ها قرار می دهند .پیامبران فطرت خداجو و
خدادوست انسان ها را بیدار می سازند ،راه را نشان می دهند و در پیمودن راه یاری می کنند ،تا انسان ها
خدای خویش را بهتر بشناسد و با او بیشتر آشنا شوند ،در شناخت اخالق زشت و زیبا به مردم یاری
تزکیه نفوس ،اجرای قوانین حیات بخش دین و سرپرستی جامعه کوشش می کنند و آنان را
می دهند ،در ٔ
به ع ّزت و عظمت کامل می رسانند.
مژده باد بر انسان هایی که در پی پیامبران حرکت می کنند و دنیای خویش را با آزادی و آزادگی
می سازند و در آخرت نیز به کمال سعادت و خشنودی و نعمت های پروردگار متعال می رسند و در جوار
ع ّزت و عظمت پیامبران مسکن میگزینند.
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بیندیشید و پاسخ دهید.
١ــ حاصل کشت امروز انسان ،فردا ــ در جهان آخرت ــ چگونه زندگی او را می سازد؟
٢ــ در جهان آخرت انسان یکی از دو سرنوشت را در پیش دارد ،آن دو سرنوشت کدام اند؟
توجه قرار گیرد؟
٣ــ در ٔ
برنامه زندگی انسان چه ابعادی باید مورد ّ
برنامه جامع و کاملی برای زندگی اش تنظیم کند؟
٤ــ آیا انسان می تواند با عقل و تدبیر خویش ٔ
وسیله چه کسانی ،از سوی چه کسی فرستاده شده است؟
برنامه تکامل و سعادت انسان به
ٔ
٥ــ ٔ
مسئولیت هایی را در ارتباط با هدایت انسان برعهده دارند؟
٦ــ پیامبران خدا ،چه
ّ
نتیجه دین برای انسان در دنیا و در آخرت چیست؟
٧ــ دین یعنی چه؟ ٔ
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درس 11

ضروری ترین شرط پیامبری
خدا پیامبران را برگزید و فرستاد تا احکام و قوانین حیات بخش دین را در اختیار مردم قرار دهند
و سرپرستی و هدایت مردم را برعهده بگیرند و راه مستقیم تکامل و سیر به سوی خداوند را که یک راه
بیش نیست به مردم بنمایند و آنان را به مقصد برسانند .در به کار بستن برنامه های سعادت بخش آسمانی
و پیمودن راه سعادت دنیا و آخرت ،چه در گفتار و چه در کردار مردم را یاری دهند ،با اجرای قوانین
الهی ،نظام اجتماعی درستی به وجود آورند و به این ترتیب برای رشد و پرورش فضائل و کماالت انسانی،
زمینه مناسبی را فراهم سازند.
ٔ
مهم خالصه می شود:
ّ
مسئولیت پیامبران در سه بخش ّ
وسیله پیام الهی دریافت می کنند.
١ــ قوانین و برنامه های دین را از جانب خدا به ٔ
٢ــ برنامه ها و پیام الهی را بدون کم و زیاد به مردم می رسانند.
٣ــ در به کار بستن و پیاده کردن برنامه های دین مردم را یاری می دهند.
اکنون
درباره این سؤال ها خوب بیندیشید و پاسخ دهید:
ٔ
١ــ آیا ممکن است خدا کسی را به پیامبری برگزیند که در «دریافت» پیام الهی مرتکب خطا
و اشتباه شود؟ چنین فردی چگونه می تواند برنامه های روشنگر و زندگی ساز الهی را به طور کامل و
دست ناخورده ،در اختیار انسان ها قرار دهد؟
٢ــ آیا ممکن است خداکسی را به پیامبری برگزیند که در ابالغ پیام الهی مرتکب خطا و اشتباه
شود؟ آیا ممکن است خدا کسی را به پیامبری برگزیند که برنامه های آسمانی را تحریف کند؟ در این صورت
آیا منظور خدا از ارسال پیامبر تحقق می یابد؟ آیا دین الهی و پیام های الهی در اختیار مردم قرار می گیرد؟
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٣ــ آیا ممکن است خدا کسی را به پیامبری برگزیند که در پیاده کردن قوانین دین عمد ًا برخالف
دستورهای آسمانی عمل کند؟ آیا چنین فردی که خود بیراهه می رود ،می تواند مردم را به راه دعوت کند
و به مقصد برساند؟ آیا ممکن است خدای مهربان برای ابالغ پیام خود به مردم ،چنین کسی را برگزیند؟
در این صورت آیا به هدف خویش ،یعنی ارشاد و هدایت مردم می رسد؟
نه … هرگز و خدا چنین افرادی را در دریافت و ابالغ و به کار بستن پیام مرتکب خطا و لغزش
و اشتباه می شوند ،هرگز به پیامبری انتخاب نمی کند ،چون او می خواهد پیام خویش را به بندگانش برساند
وظیفه مهم انتخاب می کند
و افراد حق پذیر را به مقصد برساند ،برای تأمین این منظور کسانی را برای این
ٔ
که پاک و پرهیزگار باشند ،یعنی:
١ــ در دریافت قوانین و برنامه های روشنگر دین دچار اشتباه و خطایی نشوند.
٢ــ برنامه ها و پیام های الهی را بدون کم و زیاد به مردم برسانند ،و هیچ خطا و اشتباهی و هیچ
تحریف و نافرمانی روا ندارند.
٣ــ در به کار بستن و پیاده کردن برنامه های روشنگر دین در گفتار و کردار مردم را یاری دهند و
صددرصد به آنها عمل کنند.
العاده روحی برخوردارند و با خدا در ارتباطند و پیام خدا را بدون کم و
پیامبران از قدرت فوق ٔ
زیاد دریافت کرده و حقیقت آن را به خوبی می دانند و با تأییدات الهی به مردم ابالغ می کنند و لذا در تمام
مراحل از هرگونه اشتباه و نافرمانی مصون می باشند.
بیندیشید و پاسخ دهید.
مهم خالصه می شود ،آن سه را بیان کنید.
١ــ
ّ
مهم پیامبران در سه بخش ّ
مسئولیت های ّ
٢ــ آیا ممکن است خدا کسی را به پیامبری برگزیند که در دریافت پیام الهی مرتکب خطا و اشتباه
شود؟ … چرا؟ توضیح دهید.
٣ــ آیا ممکن است خدا کسی را به پیامبری برگزیند که پیام های الهی را به طور ناقص و نادرست
(تحریف شده) به مردم برساند؟ توضیح دهید.
٤ــ آیا ممکن است خدا کسی را به پیامبری برگزیند که در پیاده کردن دستورات خدا و قوانین
دین به خطا و اشتباه افتد؟ چرا؟ توضیح دهید.
٥ــ چه چیز موجب می شود تا پیامبران از هرگونه اشتباه و نافرمانی مصون باشند؟
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درس 12

برنامۀ پیامبران ـ مبارزه با بت پرستی و ایمان به خدای یگانه
ریشه های بت پرستی

از دیرباز ،آدمی با سرشت پاک خود در جستجوی آفریدگار جهان بود .درختان بارور ،دریای
خروشان ،کوه های سرسخت و بلند ،جنگل های انبوه ،ستارگان زیبای آسمان ،گل ها و جانوران
شگفت انگیز را می دید و از خود می پرسید:
اینها از کجا آمده اند؟ چه کسی آنها را پدید آورده است؟
آشیانه او را از بیخ و بن برمی کند و آنچه را او برای
از طرفی ،سیل سهمگین را می دید که النه و
ٔ
خود گردآورده با خود میبرد ،یا صاعقه را که وحشت ایجاد می کند ،یا درندگان را که جانش را درخطر
می اندازند ،یا طوفان و زلزله و مانند آن را که برایش فاجعه بار می آورد؛ از دیدن این همه بالهای خانمانسوز
سرچشمه این حوادث را پیدا کند و با راز و نیاز و هدیه و پیشکش او را برسر مهر
به این فکر می افتاد که
ٔ
آورد و از خشم و عذابش بکاهد.
و نیز ،آدمی خود را نیازمند می دید ،چراگاهی می خواست تا گوسفندان خود را به چرا برد ،مزرعه
چشمه آبی می خواست تا
ادامه زندگی خود استفاده کند،
ٔ
و درختانی می خواست تا از بار و بر آن برای ٔ
حمله درندگان درامان باشد و
از آن سیراب شود ،النه و پناهگاهی می خواست تا در آن از سرما ،گرما و ٔ
صدها نیاز دیگر که همیشه داشته و در آینده نیز خواهد داشت .این احساس نیاز او را متوجه حقیقت
سررشته کارها به دست اوست و از او میتوان در این همه نیازمندیها کمک خواست.
بی نیازی می کرد که
ٔ
این فریاد فطرت ــ پدیده های جهان را که پدید آورده است؟ و این ترس ها و امیدها ،آدمی را
واداشت که به جستجوی خدا بپردازد و برای پیدا کردن او راه های دور و درازی طی کند.
بعضی پیش خود تصور می کردند که هریک از این پدیده های عالم ،خدایی مخصوص به خود
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دارد ،مثال ً صحرا خدایی دارد و دریا خدایی دیگر ،کشاورزی خدایی دارد و سیل و طوفان خدایی دیگر
و … و برای هریک از خدایان پیش خود شکلی تصور می کردند و زمانی آن شکل خیالی را به صورت
تصویر یا مجسمه ای درمی آوردند و چون دسترسی به خود این خدایان نداشتند مجسمه های آنها را احترام
شماره این خدایان ساختگی گاهی به صدها و هزارها می رسید.
می کردند و از آنها حاجت می خواستند.
ٔ
جامعه خود احترام زیادی قائل بودند و به پاس احترام او
برخی مردم برای رئیس قبیله یا بزرگ
ٔ
مجسمه اش را می ساختند و در برابر آن تعظیم می کردند و به فرزندان خویش نیز توصیه می کردند که از
آن نگهداری و احترام کنند ،رفته رفته این تعظیم و کُرنش به صورت پرستش درمی آمد.
گاهی در جستجوی خدا ،به یکی از موجودات جهان برخورد می کردند تا نظرشان را جلب می کرد
و آن را خدا می پنداشتند ،مثال ً خورشید که ّفر و فروغ و گرما و روشنی داشت چشمشان را خیره می کرد
و آن را خدا می پنداشتند .یا ستارگان را در سرنوشت مردم روی زمین مؤثر می شمردند و حتی گاهی از
جلوه
حرکات و ترتیب و
ٔ
فاصله آنها پیشگویی ها می کردند .زمانی ،یکی از همین ستارگان که روشنایی و ٔ
بیشتری داشت ،درحد خدایی مورد احترام قرار می گرفت.
به همین ترتیب ،بعضی که به درختکاری و آبادی اهمیت زیادی می دادند ،ازبین درختان تنومند،
درختی نظرشان را می گرفت و مخصوصاً اگر آن درخت قدیمی بود و صدها سال از عمرش می گذشت،
آن را همچون خدا احترام می گذاردند و از او حاجت می خواستند یا مثال ً گل ها و جانوران در نظرشان
جلوه می کردند از بین آنها ،برای بعضی تقدس و احترام قائل می شدند.
همین طور ،غار ،چاه ،سنگ های قدیمی که به شکل های خاصی بود ،مخصوصاً اگر برآن خط یا
تصویری جالب مانده بود ،دریا ،رودخانه ،مقبره و مانند آن ــ هرچه می پنداشتند از آن سودی می رسد یا
می تواند جلو بالیی را بگیرد ــ درنظرشان ارزش خدایی پیدا می کرد.
در این میان ،افرادی سودجو هم پیدا می شدند که از این بازار آشفته استفاده می کردند ،بت هایی
میتراشیدند ،و بتخانههایی میساختند یا با ساختن خوابها و افسانهها برای سنگ ،یا مقبره یا مجسمهای
ارزش موهومی درست می کردند و مردم را به خرافه پرستی و گمراهی می کشاندند تا از این راه خود به
نوایی برسند ،و ثروتی بیندوزند.
بدتر از همه ،زورمندانی بودند که از نادانی و عقب ماندگی مردم بهره می بردند ،و چون می دیدند ،تا
زمانی که مردم رشد کافی ندارند بهتر می توان از آنان بار کشید و آنان را به بردگی و اسارت گرفت ،بدین
جهت ،بت پرستی و خرافه را ترویج می کردند و فکر مردم را عقب مانده نگاه می داشتند و در این میان عمال ً
خودشان در بین مردم خدایی می کردند و از این مقام سوء استفاده کرده ،بر زر و زور خویش می افزودند،
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تا آنجا که گاهی برخی از همین زمامداران به صورت بتی درمی آمدند و مردم خیر و شر خود را در دست
آنان تصور می کردند و از ترس شکنجه یا امید به عطای ناچیزشان ،همچون بنده ای بی اراده تسلیم آنان
می شدند ،از آنان تعریف و ستایش می کردند و با چاپلوسی کارهای بد آنان را خوب نشان می دادند و در
برابرشان کرنش می نمودند .بدان گونه که تمام حاصل زندگی و تالش خود را به پای این بت های جاندار
و خطرناک می ریختند ،و خود به زندگی نکبت باری دل خوش می داشتند.
نتیجه این بت پرستی ها آن بود که فکر مردم از شناخت حقیقت باز ماند و افسانه ها و موهومات
ٔ
جای علم و دانش را بگیرد و در بین مردم اختالف و دشمنی افزون شود .از طرفی ظلم ،اجحاف و
بی عدالتی رواج پیدا کند و کسانی با قدرت های دروغین ،مردم نادان را به زیر بار کشند و از آنان سواری
گیرند .و این منتهای پستی یک جامعه است .با این پستی باید مبارزه کرد ،مبارزه ای پیگیر و روشنگر؛
باید به انسان ها فهماند که اینگونه پرسش ها در برابر هرچه و هرکس جز خدا ،به هر شکل و صورت که
شایسته مقام انسانیت نیست.
باشد
ٔ

مبارزۀ پیامبران با بت پرستی و دعوت به سوی خدای یگانه

اندیشه روشن و تعالیم درخشانی که از خدا گرفته بودند بپا خاستند تا مردم را از این
پیامبران با
ٔ
منجالب نجات دهند .آنان با هرگونه بت پرستی جنگیدند ،تا راه برای آزادی انسان ها و رشد فکری مردم
باز شود و جامعه ای نو با راهی روشن و حرکتی زندگی ساز بنیان نهند.
همه پیامبران از جانب خدا مأموریت یافته اند که انسان ها را به ایمان به خدا دعوت نمایند و به
ٔ
مقام یقین برسانند و برنامه های سعادت بخش و پیام های روشنگر الهی را در اختیار مردم قرار دهند و راه
صعود و نزدیکی به خدا را نشانشان دهند.
بدون آگاهی از پیام های روشنگر خدا ،مردم چگونه می توانند راه درست زندگی را بیابند؟ چگونه
می توانند به مقام َامن و ایمان و یقین ،به سعادت دنیا و آخرت برسند؟ راستی چه کسی بهتر از خدا می تواند
برنامه پیامبران دعوت به ایمان است .ایمان به خدای یگانه
راهنمای زندگی و آزادگی مردم باشد؟ مهم ترین ٔ
و ایمان به وعده های راستین او و پرستش و عبادت و انس و آشنایی با او ،چون آشنایی با خدا و معرفت
و شناخت او ،زیباترین و عظیم ترین ارزش های وجودی یک انسان است ،و ایمان به خدا و عبادت و
اطاعت او ،تنها هدف واالی آفرینش جهان و تنها راه تکامل واقعی انسان می باشد.
اقامه دلیل و برهان و یادآوری اسرار و شگفتی های جهان و انسان ،فطرت خداجو و
پیامبران با ٔ
حق طلب انسان ها را بیدار می سازند و راه حرکت و وصول به آن زیباترین و عظیم ترین ارزش را به انسان ها
ّ
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نشان می دهند .نظم و هماهنگی ،زیبایی و شگفتی جهان آفرینش را برای انسان ها تشریح می کنند تا به
ِ
حکمت خدای دانا و توانا پی ببرند ،نعمت های خدای مهربان را به مردم می نمایانند و
عظمت و قدرت و
دستورها و رهنمودهای او را برای استفاده از این نعمت ها برای آنان بیان می کنند و به این ترتیب عقل های
خفته را بیدار و هوشیار می سازند .پیامبران ایمان دارند که بزرگ ترین عامل بدبختی و سیه روزی مردم،
مادیگری است و یگانه عامل سعادتشان
فراموشی آفریدگار مهربان و کفر به پروردگار متعال و بی ایمانی و ّ
توجه به خداست .راستی کسی که به خدا ایمان ندارد ،به چه امیدی زندگی می کند؟ شخصی
ایمان و ّ
که به پیام خدا ایمان نیاورده به چه سخنی ایمان می آورد؟ و با شنیدن چه پیامی خود را از سرگردانی و
دلهره پنهان را آرامش می بخشد؟
حیرت نجات می دهد؟ چگونه و با شنیدن چه مژده ای اضطراب درون و ٔ
چشمه نور می جوشد و کدورت ها را می برد و
تنها با ایمان به خداست که در عمق جان انسان
ٔ
تاریکی های روان را برطرف می سازد و دل مؤمن را آرامش و اطمینان و صفا می دهد .راستی که انسان
انسانیت را یافته
مؤمن چه وجود بزرگ و واالیی است و چه خوب راه مستقیم سیر به سوی خدا و تکامل
ّ
و چه استوار و پایدار در این راه قدم نهاده است.
برنامه زندگی خویش را از پیامبران دریافت می کند و در برابر دستورهای الهی مطیع
انسان مؤمن ٔ
و فروتن می باشد ،با خدا انس گرفته و همواره با او و به یاد اوست به خدا اعتماد کرده و به او دلگرم
و شادمان است و برای تحصیل رضایت او شب و روز تالش می کند .خالصه از غیرخدا قطع امید و
عالقه کرده و به خدا امید بسته است .در ژرفای وجودش با خدا راز و نیاز می کند و در ّ
حل مشکالت
و رفع نیازمندی ها به وی پناه می برد و از او مدد می گیرد ،خدا نیز چنین انسان مؤمنی را دوست دارد،
نیروهای غیبی خود را به یاری او می فرستد ،لذا مؤمن ــ که محبوبش خدا و هم او محبوب خداست ــ
از هیچ نیرویی نمی هراسد .چون که یاریگرش خداست و در هیچ حادثه و مشکلی خود را ضعیف و زبون
همه طوفان ها و حوادث زندگی چون کوه ،سرافراز و بلند،
نمی بیند ،چون که پشتیبانش خداست و در ٔ
آزاد و استوار ،آرام و پایدار می ایستد و مقاومت می کند.
انسان مؤمن ،انسان آزاده ای است که بندگی خدا را پذیرفته و از بند طاغوت ها و بندگی ستمگران
نشانه خدا و وابسته به او
و پرستش زر و زیور و جاه و مقام دنیا رسته است ،جهان و جهانیان را آیه و ٔ
اراده عظیم او را در همه جا نافذ می داند و در برابر او
می بیند ،خدا را مدیر و مدبّر جهان می شناسد و ٔ
ــ و فقط در برابر او ــ سرتسلیم و خضوع فرود می آورد.
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بیندیشید و پاسخ دهید.
١ــ فطرت آدمی پس از توجه به پدیده های جهان چه می جوید؟
٢ــ انسان های اولیه از دیدن حوادث وحشت آور طبیعی به چه فکری می افتادند؟ و چگونه این
پدیده ها را توجیه می کردند؟
٣ــ چرا مجسمه ها مورد پرستش قرار می گرفتند؟
٤ــ مهم ترین برنامه و دعوت پیامبران چیست؟
٥ــ زیباترین و عظیم ترین ارزش های وجودی یک انسان چیست؟
٦ــ پیامبران با چه شیوه هایی فطرت خداجوی انسان ها را بیدار می سازند؟
٧ــ از دیدگاه پیامبران بزرگ ترین عامل بدبختی و سیه روزی مردم چیست؟ یگانه عامل سعادت
انسان چیست؟
   ٨ــ برخی از ویژگی های انسان مؤمن را ــ که با برنامه های الهی پیامبران تربیت شده اند ــ توضیح
دهید.
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