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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 اين حماسه های بزرگ و شگفت  بوده و هست. حماسه هايی که تاريخ نظير آن ها را از لحاظ 
شکوه و عظمت و معنويت در هيچ جای ديگر سراغ ندارد. 

راه های پيدايش و پرورش ايمان 
حال بايد ديد که چگونه باور ذهنی انسان به صورت ايمان قلبی درمی آيد و چه موانعی در درون 
آدمی وجود دارند که نمی گذارند باورهای ذهنی از سطح شعور ظاهری به اعماق روح و دل انسان نفوذ 

يافته و به صورت يک باور قلبی (ايمان) درآيد تا سرچشمه ی عمل نيز قرار گيرد. 
می دانيم که آدمی عالوه بر استعدادهای عاليه ی روحی، برای حفظ و ادامه ی حيات يک عده 
گرايش های  اگر  اما  نيست.  امکان پذير  حيات  ادامه ی  آن ها  بدون  که  دارد  نيز  نفسانی  و  غريزی  اميال 
نفسانی و تمايالت حيوانی از مرز اعتدال و از حد طبيعی فراتر روند، گويی هم چون حائلی بين عقل و دل 
آدمی قرار می گيرند و مانع از تأثير و نفوذ آگاهی های موجود در عرصه ی انديشه به روح و دل می  شوند 
و اين گرايش ها، هم چون پرده ای بر روی قلب آدمی قرار گرفته و سد نفوذناپذيری در برابر حقايق ايجاد 
باقی  عمل  و  ايمان  و  علم  بين  فاصله ای  ديگر  شوند،  برداشته  مانع ها  و  حجاب ها  اين  اگر  و  می نمايند، 

نمی ماند. راه برداشتن اين حجاب ها و موانع، تهذيب نفس است. 
عالوه بر اين، هرچه انسان در جهت افزايش آگاهی های خود گام برمی دارد، مستقيمًا در افرايش 
ايمان و معرفت قلبی او نيز مؤثر می افتد و در عمل و رفتار او نيز ظاهر می شود. از اين روست که در 
فکری  آگاهی های  افزايش  حقايق و  يادگيری  شامل  تعليم که  بر  نفس،  تهذيب  بر  عالوه  آسمانی،  تعاليم 

است، تأکيد فراوان شده است. 
بورزد  مبادرت  بيشتر  ايمان  با  مناسب  اعمال  به  شخص  اندازه  هر  اوليه،  ايمان  پيدايش  از  پس 
و ملکات اخالقی مناسب با آن را در دل خود پرورش دهد و گرايش ها و تمايالت مخالف با ايمان را 
سرکوب نمايد، و در يک کالم، ملتزم به لوازم ايمان گردد، به همان اندازه ايمان در کانون دل او رسوخ 
بيشتری يافته و از عمق و قدرت بيشتری برخوردار می شود. بنابراين، هر عمل شايسته ای که به اقتضای 
ايمان انجام می پذيرد و هر صفت زشت و ناپسندی که از درون انسان ريشه کن می شود آتش ايمان در 
درون انسان شعله ورتر شده و خانه ی دل را به نور خود روشن می گرداند و بدين ترتيب انسان در مراتب 

کمال باالتر رفته و به درک حقايق واالتری نائل می شود. 
تأثير  آن  انهدام  و  تضعيف  يا  و  ايمان  پرورش  و  رشد  در  انسان  نّيات  حتی  و  اعمال  بنابراين، 
تعيين کننده ای دارد به خصوص اگر اين اعمال و نّيات در سايه ی تکرار تبديل 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 دومبخش دوم 

حيات بعد از مرگحيات 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 
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در دل دارند.
سرزنش ها گر کند خار ُمغيالن غم مخور در بيابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم 

کودکانه ی  عيش  بر  که  می سازد  پايداری  و  مقاوم  انسان های  رستاخيز،  به  واقعی  ايمان  آری، 
دنياپرستان لبخند تمسخر می زنند و از هچ مشکلی هراس به دل راه نمی دهند و دل در گرو هيچ هدف 
محّقری نمی سپارند. چرا که عرصه ی روح آن ها به عّلت پيوستن به ابديت چنان فراخ گشته است که 

هدف های ُخرد و ناچيز در آن جايی برای خودنمايی پيدا نمی کنند.

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

٢ــ راز توجه بسيار زياد انبياء به معاد چيست؟
٣ــ آيا مسئله ی معاد و حيات اخروی تاکنون توجه شما را به خود جلب کرده و درباره ی آن 

انديشيده ايد يا نه؟ آيا به نظر شما می توان از کنار اين مسئله بی اعتنا گذشت؟ چرا؟
٤ــ چرا سر منزل نهايی انسان نمی تواند در اين دنيا باشد؟

٥  ــ پشتوانه ی مسئوليت در مکتب دين چيست؟
٦   ــ اختالف اساسی بين دو نظريه ی الهی و مادی در زمينه ی شکست و پيروزی چيست؟

٧ــ مفهوم آزمايش انسان در اين دنيا چيست و چه هدفی دارد؟

استقامت  و  شکست ناپذيری  از  نمونه هايی  و  کنيد  مطالعه  را  خود  پيامبر  زندگی 
ايشان در راه حق را يادداشت کنيد و در کالس درس ارائه نماييد.

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؟



٤٣

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


