
٤٤

درس هشتم

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

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

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

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

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

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

بديهی خواهد بود.

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

كافی هست؟

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

كنند؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بلکه ضرورت آن را به ثبوت می رساند.

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

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

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

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

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

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

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

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

بيابد.



٤٩

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

انسان؟

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

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

همگان می توانند آن را مشاهده کنند.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پژوهش
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درس نهم

اثبات حيات پس از مرگ (٢)
 

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

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

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

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

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

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

شود.

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

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

…………………………………………………………………………

نتیجه  : …………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………

نتيجه   : …………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

غيرمادی بودن روح است.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بود دقيقاً مطابق با واقعيت می يابد.
پرواضح است که ماده محدود در حصار زمان و مکان است و هرگز نمی تواند خارج از زندان 
زمان و مکان حرکت کند و به کشف حقيقتی دست يابد. لذا می توان يقين داشت که اين قبيل آگاهی ها 
هرگز از مجرای دستگاه های مادی بدن به دست نيامده و به طور قطع از جانب نيروی ديگری است که 
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محدوديت های ماده (از قبيل محدوديت در زمان و مکان) در او راه ندارد و طبيعی است چيزی که فاقد 
محدوديت های ماده باشد يعنی خواص عمومی ماّده را نداشته باشد، نمی تواند امری مادی باشد بلکه 
قطعاً امری است غيرمادی که می تواند با سير در عالم معنا به حقايقی دست يابد که هنوز در جهان ماّدی 
خبری از آن ها نيست. در عالم معنا که جهانی غيرمادی است، نه زمان هست و نه مکان. در آنجا آينده 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

در کالس ارائه کنيد.

پژوهش


