
 معادباوری افزایش هایراه :وهشتمبیست مجلس

 *اسالمپورکریمی عسکری والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 ایـن بـه اسـالم دیـدگاه اسـت. اسـالم اعتقادی اصول از یکی مرگ، از پس زندگی و معاد به باور
 آفاق و رهاندمی خاکی عالم از را آدمی اندیشه پرواز دامنه که است دنیاییفرا و کلی نگاهی اص ،
 در انسـان باورهـای و عقایـد همـه گرچـه کنـد.می آزاد اشمادی زندگی تنگنای از را اشاندیشه

 روز و معـاد بـه اعتقـاد ویـژهبـه مـذهبی، باورهـای و عقاید ،میان این در اما است، مؤثر رفتارش
 اصـالح و تربیـت و آدمـی مـنش و رفتـار دادنجهت در باورها مؤثرترین و تریننافذ از ،رستاخیز
 سـیره و کـریم قـرآن یعنی ،بهاگران منب  دو از را هاییروش تا است صدد در ،نوشتار این اوست.

 د.هد افزایش را معاد به باور ،آنها وسیله به تا نماید استخراج معصومان

 معاد مفهوم

 یعنـی ،معاد 1شود.می گفته بازگشت مکان به گاهی و بازگشت زمان و گشتنباز معنای به ،«معاد»
 بـه برگشـت دیگـر، بیـان بـه بودنـد؛ شده پراکنده آنکه از بعد یکپارچگی، به بدن اجزای برگشت
 2جدایی. از بعد هابدن به ارواح برگشت یا مرگ از بعد حیات

 بـه رسـیدگی بـرای حیـات، بـه مرگ از بعد انسان بازگشت معنای به ن،امتکلم اصطالح در معاد
 همـان بـه [رسـتاخیز روز در] اجسـام بازگشـت» از اسـت عبارت ،معاد 3اوست. اعمال حساب
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 و لغـوی معنای همان از برگرفته اسالمی، فرهنگ اصطالح در معاد بنابراین، 1«ند.ابوده که شکلی
 است. مردم فهم مورد

 ردازیم.پمی معادباوری هایراه بررسی به ادامه، در

 آگاهی و علم .1

 امـری بـه انسـان هرقـدر .اوسـت شـناخت و معرفـت میزان به ،کاری هر در آدمی می  و رغبت
 هزینـه و وقـت و کنـدمـی دقت بیشتر کار آن انجام در قطعاا  باشد، داشته بهتری و بیشتر شناخت

 آن بـه بایـد نخسـت مرحلـه در معاد، به داشتن اعتقاد برای .نمایدمی صر  آن برای را تریافزون
 تفسـیر نیـز و فلسـفی و اعتقـادی کتـب مطالعه با ،آگاهی و علم این کرد. پیدا شناخت و معرفت

 ؛آیـدمی دست به عقلی تفکر نیز و زمینه این در معصوم امامان روایات و معاد به مربوط آیات
 بایـد و نیست کافی است، الزم معاد اثبات برای گرچه علم این است، مشخص کهگونههمان ولی
 راسـتین اعتقـاد و یقـین اسـت، مـؤثر معـاد بـه ایمان در آنچه برسد. یقین مرحله به شناخت این

 تنهـا و شودنمی حاص  در، و کال، و آموزش راه از اعتقاد و باور این و است معاد به پیداکردن
 لاّو  نمـاز نسـانا اگـر ،اسا، این بر .آیدمی دست به معاد به مربوط اسالمی هایآموزه به عم  با

 غیرخـدا از را خـود جوارح و اعضا تمام داری،روزه در و بخواند خشوع و خضوع با همراه را وقت
 سـازد، نـورانی را خـود دل ادعیه، و مناجات با گرفتنانس و شب دل در بیداری با نیز و کند حفظ
 حضـرات متعـال، یخـدا میضر در را خود همواره باید انسان .داد خواهد هدیه قلبش به را یقین

 حقیقـت، در کنـد. حفـظ را حضـور این حرمت و ببیند أزمان امام جمله از و معصومان
 شوند.نمی غاف  خدا یاد از هرگز باشند، داشته باور و یقین معاد به که کسانی

 و زرد ایچهـره که دید را جوانی مسجد، در صب  جماعت نماز پس پیامبر ،روزها از یکی در
 اسـتراحت و خـواب بـدون را گذشـته شـب کـه بود آشکار داشت. آلودخواب و خسته چشمانی

 صـب  داد: پاسـخ جوان «کردی؟ صب  را شب چگونه» پرسید: جوان از حضرت است. گذرانده
 دارد. حقیقتـی ،یقینـی هـر» فرمـود: و شـد زدهشگفت جوان سخن از پیامبر یقین. حال در کردم

 پـا بـر خالیق حساب برای الهی عرش که بینممی گویی گفت: جوان «چیست؟ تو یقین حقیقت
 را بهشـت اهـ  گـویی هسـتم. آنـان میـان نیز من و اندآمده گرد میاسبه برای مردم و است شده
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 تکیـه سـریرها بـر و شناسندمی خوبیبه را یکدیگر برخوردارند، الهی نعمات از آن در که بینممی
 و خواهنـدمـی کمـک و زنندمی فریاد پیوسته و ندامعذب آن در که بینممی را دوزخ اه  و اندزده

 آن سـخنان شـنیدن از پـس پیـامر .اسـت گوشم در دوزخ آتش هایزبانه مهیب صدای هنوز
 پیـامبر از نیز جوان آن کند. حفظ را خویش دل صفای و حالت این که کرد سفارش وی به جوان،

 در جـوان آن که نکشید طولی و دکر دعا نیز پیامبر شود. نصیبش شهادت تا کند دعا خواست
 1رسید. شهادت به کفار با جنگ

 و ایذلذ با مقایسه قاب  آنجا خوشی و لذت و است قرار سرای آخرت، سرای که دانست باید آری،
 ایـن پرتـو در .است تربزرگ و ترعظیم بسیار نیز آخرت عذاب ،طرفی از و نیست دنیا هایخوشی

 مـورد را گفتـارش و رفتـار که کندمی تالش و شده بیشتر شعمل به آدمی هجتو که است شناخت
   بکوشد. بیشتر آن بهبود و تکمی  در و دهد قرار ارزیابی

 بهتـر باشـد، داشـته تقـوا کـه کسـی برای آخرت و است اندک دنیا کاالی» فرماید:می کریم قرآن
 را خـود عرفـتم توانـدمـی تقـوا سـایه در انسـان و تقواست ،آخرت برای توشه بهترین 2«.است
 از بایـد معرفـت کسـب بـرای بیفزایـد. آخـرت به یشخو رغبت بر ،آن دنبال هب و نماید ترافزون

 گفتـار و رفتـار در را عقیـده نوع آن نماییم سعی آن، تصیی  با ،سپس و کرد شروع فکر و اندیشه
 داریـم، قـهعال چیزی به وقتی که آمده پیش بسیار ما برای هم دنیایی زندگی در دهیم. تسری خود

 بیـرون معشوقش فکر از لیظه یک ،باشد عاشق کسی اگر که جایی تا ؛کنیممی فکر آن به همیشه
 بـرای حالـت همـین میرمات، ترک و واجبات انجام به توجه یعنی ،تقوا کسب با دقیقاا  .رودنمی

 شود.نمی غاف  آخرت فکر از لیظه یک که ایگونه به ؛شودمی ایجاد انسان

 قیامت از ترس .2

 شـام  هـم ،الهـی انبیـای همـه دعوت که یابیمدرمی روشنیبه ،اسالمی هایآموزه در مطالعه با
 امـا ؛خداونـد عصـیان و گناهـان کیفـر از دادنبـیم هـم و بـود الهـی بهشت و رضوان به بشارت
 ابعـذ از 3دادن()بـیم «انـذار» الهی، پیامبران تربیتی شیوه کارسازترین و مؤثرترین ترین،عمومی

                                                           
 .44، ص 6، ج الکافی. ر.ک: کلینی، 1
 .60. سوره شوری، آیه 2
خبـر  . انذار، اعالم خطر است؛ یعنی اگر آینده خطرناکی در پیش روی کسی قرار داشته باشد و شـما از حـال بـه او3

 (939، ص 6و9، ج قرآن با آشنایی)هشدار( گویند. )« انذار»دهید و وی را بترسانید، این نوع خاص از ترساندن را 
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 الهـی فرامین از اطاعت برای میرک مؤثرترین و بهترین ،اخروی عذاب از تر، .است بوده الهی
 بـدان ،«انذار» تربیتی نقش است. نفس هوای بر غلبه و شیطانی هایوسوسه و غفلت از رهایی و

ا یا» فرمود: حضرت آن به خداوند پیامبر رسالت آغاز در که است حد َُ ُرْ َأی ُمّدثِّ ْ ُقم ْ ال  ـِذر   1؛َفَأن 
   «.بترسان قیامت از را مردم و برخیز خودپیچیده!به جامه ای

ر  رو،ازاین  طـور بـه انسـان نیسـت. مسـتقیم راه بـه هـدایت عام    و راهگشا قیامت، به علم ص 
 بـه او علـم اگـر ولی ؛دهدمی تن هرکاری به هاغریزه این ارضای برای گاه که دارد غرایزی فطری،

 و کارهـا باورهـا، همـه برابـر در را خـود و باشـد راسخ اعتقاد و ایمان با همراه رتآخ روز و معاد
 و «بشـیر» را پیـامبر کریم، قرآن اندیشد.می بیشتر رفتارش و کارها در بداند، مسنول گفتارش

ّشر» ر» و «نذیر» ،«ُمب   و بـردمی کاربه انذار ماده در فق  را «حصر» گاهی ولی ؛است نامیده «ُمنذ 
ْ» فرماید:می َ ْ ِإن  ْ ِإالّْ َأن   تـو،» فرمایـد:مـی دیگـر ایآیه در یا «.نیستی هشداردهنده جز ،تو 2؛َنذیر 

 قـرآن، از دیگر ایآیه در خداوند ،همچنین3«.است رهبری قومی، هر برای و ایهشداردهنده فق 
 ایـن به بی،نس حصر این 4«.نیستم آشکار ایهشداردهنده جز ،من» فرماید:می پیامبر زبان از

 مـؤثر گنـاه از جلـوگیری در ،دیگری راهکار هر از بیش قیامت، بودنهراسناک بیان که است دلی 
 اسـت. تبشـیر از بـیش انـذار، اثرگـذاری نیـز و اسـت تشـویق از مـؤثرتر گاه بجا، تهدید و است
   5«.ستا گاهوعده قیامت، و زنندهشبیخون مرگ، و هستم دهندهبیم من،» فرماید:می پیامبر

 و بود عبدودعمروبن ردیف در و عرب شجاعان از که کرب معدیعمربن روزی آمده: روایات در
 و قیامـت فـردای بـرای» فرمـود: او به حضرت رسید. پیامبر خدمت بود، نیاورده ایمان هنوز
 فرمـود: پیـامبر لرزانـد؟می هـم مـرا بدن زلزله این آیا پرسید:«ای؟دیده تدارکی چه ،آن زلزله

 پیـامبر کـالم ایـن «.نیسـت چیـزی که تو بدن ؛کندمی متالشی را هاکوه ،قیامت روز زلزله»
 کـنم چـه پرسـید: رو،ایناز ساخت. منقلب را او پیامبر، موعظه و نشست عمرو دل بر تیری چون

 وعمـر .«اللـه ااّل  اله ال بگو: و بیاور ایمان خدا به» فرمود: حضرت یابم؟ رهایی هولی چنین از تا
                                                           

 .6ـ  9. سوره مّدثر، آیه 1
 .64. سوره فاطر، آیه 2
 .1. سوره رعد، آیه 3
 .994. سوره شعرا، آیه 4
 .444، ح الفصاحه نهج. 5



   019  های افزايش معادباوریراه هشتم: و بيست مجلس

 ،تردیـد بـدون 1شد. مسلمان پیامبر با خود دیدار نخستین همان در و آورد زبان بر را شهادتین
 عوامـ  از را قیامـت روز و معـاد فرامواشـی کریم قرآن دارد.بازمی گناه از را انسان معاد، به اعتقاد

 2است. دانسته گمراهی

 بهشتی هاینعمت به بشارت .3

 آن خوشـایند پیامـدهای و الهی فض  و رحمت به نویددادن یا یآگاه معنای به ،)تبشیر( بشارت
 کـه اسـت هـاییراه جملـه از بهشـتی، نعمـات از منـدیبهره بـه مژده و تبشیر از استفاده 3است.

 ایـن یـادآوری بردند.می بهره مرگ از پس جهان و معاد به ایمان افزایش برای آن از معصومان
 تـالش به را انسان است، شده فراهم صالیان و پرهیزکاران یبرا ،بهشت شماربی نعمات که نکته
 بهشـت به ورود هایزمینه کوشدمی کهایگونهبه ؛کندمی مشتاق هانعمت این به یافتندست برای

 توصـیف در پیـامبر آورد. دست به را هانعمت آن از استفاده شایستگی و آورد پدید خود در را
 ،خـود کردارنیـک بنـدگان بـرای» فرمـود: متعـال خداونـد سـوی از بهشتی هاینعمت عظمت

 نکـرده خطور انسانی هیچ ذهن به و شنیده گوشی نه و دیده چشمی نه که امآورده فراهم چیزهایی
 4«.است
 ورود شـرای  ،سـپس و انگیخـتبرمی را آن به مردم اشتیاق بهشت، هاینعمت بیان با پیامبر

 اثـر باشـد. داشـته عملـی نتیجـه آنـان زنـدگی در اشـتیاق، نایـ تـا شدمی یادآور نیز را بهشت به
 شـنیدن بـا گاه افراد از برخی که بود قوی چنان دوزخ، عذاب از ترساندن و بهشت به دادنبشارت

   شدند.می متأثر کریم، قرآن از کوتاه آیه چند
 مـأمور رپیـامب یـاران از یکـی بیـاموزد. وی بـه را قرآن که کرد تقاضا پیامبر از شخصی روزی

ْ» آیه دو چون شد. او به قرآن آموختن ْ َفَمن  َمل  قاَلْ یع  ا َذّرةْ  ِمث  ْ َوْ یَرهُْ َخیرا ْ َمن  َمل  قـاَلْ یع   َشـّرا َذّرةْ  ِمث 

 دیگـران اسـت. کـافی ،آیـه دو همـین گفت: خود آموزگار به شخص آن آموخت، وی به را 5«یَرهُْ
                                                           

 .990، ص 1ج  ،األنوار بحار. مجلسی، 1
 .68. سوره ص، آیه 2
 .38ص، القرآن الفاظ مفردات. 3
 .919، ص 8، ج االنوار بحار. مجلسی، 4
ای بـدی وزن ذرهای نیکی کند، ]پاداش[ آن را خواهد دیـد و هرکـه هـموزن ذرههرکس هم: »8ـ  1. سوره زلزال، آیه 5

 «کند، ]جزای[ آن را خواهد دید.
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 امـا ؛کـرد بسـنده آیـه دو بـه رآن،قـ آمـوختن بـرای فـراوان عطش آن با وی چرا که کردند تعجب
 کـه رسید معادباوری به ،شخص این یعنی 1«.بازگشت شد، فقیه کهدرحالی او» فرمود: پیامبر

 است. دینی معار  ترینمهم از
   است: بهشت به بشارت یجانت جمله از ذی ، نمونه
 در مسـرشه گرفـت، قـرار مرگ بستر در و شد رنجور که هنگامی پیامبر مؤذن ،حبشی بالل
 ؛اسـت شـادی و شـور موقـ  بلکـه گفت: بالل شدم! مبتال که واحسرتا گفت: و نشست او بالین

 فـراق هنگام گفت: همسر است؟ خوش زندگانی در مرگ که دانیمی چه تو و بودم رنجور تاکنون
 دیـار بـه امشـب گفـت: همسـرش اسـت. رسیده فرا وصال هنگام فرمود: بالل است. رسیده فرا

 !دولتـاه یـا :فرمود او !واحسرتا گفت: همسر رود.می اصلی وطن به جانم فرمود: .رویمی غریبان
 کـرد: عـر  همسـرش .الهی خاصان حلقه در فرمود: بینم؟ کجا پس این از را تو گفت: همسر
 باشـدمی ابـر ماننـد ،کالبد این فرمود: گردد!می ویران ما خانمان و بدن خانه تو، رفتن با که دریغا

 2شود.می گسیخته هم از بعد و دپیوندمی هم به یلیظات که

 گذشتگان تاریخ بارهدر  اندیشیدن .4

 از که است توانایی همین کمک به آدمی است. اندیشیدن نعمت انسان، به الهی نعمات برترین از
 فرمایـد:می بـاره ایـن در پیـامبر شود.می رهنمون نجات ساح  به و یابدمی رهایی فراموشی

 در دسـت،بـه چـراغ شـخص   کـه گونـههمان ؛اسـت بصـیر انسـان دل حیـات مایه دن،اندیشی»
 کمتـر و دهـدمی نجـات گمراهـی[ ]از را خـود خوبیبه و رودمی راه چراغ نور پرتو در هاتاریکی

 3«.کندمی درنگ
 اسـت. معادبـاوری تیکـیم سـبب و معـاد یادآور عوام  از گذشتگان، تاریخ مورد در اندیشیدن

 و نیست جاویدان دنیا این در آنان همانند نیز او که یابددرمی پیشینیان، سرگذشت مطالعه با آدمی
 آنجـا در گذشـتگان کـه هـاییمکان بـه رفتن با رو،ایناز کند. آماده آخرت سفر برای را خود باید
 تقویـت جامعـه افـراد وجـود در معادبـاوری روحیـه آنهـا، از باقیمانـده آثار دیدن با و زیستندمی
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 شود.می
 بـود، گریـزی مرگ از یا داشتمی وجود جاودانه زندگی برای راهی اگر» فرماید:می علی امام

 و نبوت با همراه را انس و جّن  بر حکومت خداوند که او کرد؛می چنین داوودبنسلیمان حتماا 
 تمـام او روزی و لبریـز عمـرش پیمانه که گاهآن اما داد، قرار اختیارش در منزلت و قرب بلند مقام
 .گشـت خـالی او از دیـار و خانـه و گرفـت باریـدن او بـر نیستی هایکمان از مرگ تیرهای شد،
 گذشـته تـاریخ در شما برای مردم! ای .بردند ارث به را آنها دیگران و ماند صاحببی او هایخانه

 و هـارعـونف کجاینـد فرزندانشـان؟ و عمالقـه کجاینـد .دارد وجـود فراوان هایدر، و هاعبرت
 را آنهـا تسـنّ  نـورانی چراغ و کشتند را خدا پیامبران که آنها ؛ر، شهر مردم کجایند فرزندانشان؟

 1«ساختند؟ زنده را ستمگران رسم و راه و کردند خاموش

 تشـویق پیشـینیان عاقبـت چگـونگی و زمین در سفر و سیر به را هاانسان 2،آیه چندین در خداوند
 و بگردیـد زمـین در ،پـس اسـت. شـده سپری و بوده هاییسّنت شما از پیش ،شکبی» ؛کندمی

 3«است؟ بوده چگونه کنندگانتکذیب فرجام که بنگرید

 جنازه تشییع در حضور .5
 افـزایش و اندیشـیمرگ در کـه اسـت مسـتیبی امـور از یکـی مؤمنـان، جنازه تشیی  در حضور

 بازمانـدگان، با همدردی و میت به احترام بر افزون جنازه، تشیی  است. اثرگذار بسیار ،معادباوری
 ایـن بـر اسـت انـدرزی دیگران، تشیی  مراسم در شرکت است. کنندگانتشیی  برای عبرتی در،
 بـر و گذارنـدمی تـابوت در را مـا دیگـران و رفـت خـواهیم دنیا این از نیز ما خود روزی که نکته
 تشـیی  در پیـامبر اسـت: آمـده اتروایـ در بسپارند. خاک به تا کنندمی حم  خود هایشانه

 دیگـران بـا کمتـر و گفـتمی سـخن خـود بـا بیشتر و بود اندیشناک و اندوهگین خیلی هاجنازه
 برویـد؛ جنـازه تشیی  به و کنید عیادت بیمار از» فرمود: حدیثی در حضرت آن 4کرد.می صیبت

 5«.اندازدمی شما یاد به را آخرت زیرا
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 دسـت در جانم که قدرتی آن به سوگند» فرماید:می جنازه تشیی  معنوی هایپیام درباره پیامبر
 حـال بـه و کردندمی رها را او شنیدند،می را گفتارش و دیدندمی را میت جایگاه مردم اگر اوست،

 و اهـ  ای گویـد:می و زنـدمی فریـاد تابوت باالی از میت روح زیرا ریختند؛می اشک خودشان
 جمـ  حـرام و حـالل از را اموالی کرد. بازی من با کهگونههمان ؛نکند بازی اشم با دنیا فرزندانم!

 بـر آنچه از من. برای مسنولیتش و عقاب و است آنان برای لذتش که گذاشتم دیگران برای و کردم
 1«.بترسید است، آمده من سر
 هـزاران شـود،می برداشـته جنـازه تشـیی  برای که هرگامی برابر در» است: آمده روایات برخی در

 2«.شودمی بخشوده لغزش هزاران و شده داده ثواب، و حسنه
 آثـار توانـدمی جنـازه تشـیی  کـه نیسـت دلیـ  ایـن بـه آیا چیست؟ برای ثواب همه این راستیبه

 بـه و داردمـیوا اندیشـه بـه را انسـان جنـازه، تشیی  حقیقت، در باشد؟ داشته انسان در ایسازنده
 بـرای درونـی انقـالب نـوعی و دنیـا از کنـدندل و هاهو، کنترل وسیله ،بیدارباش زنگ معنای
 است. معادباوری افزایش

 قبور اهل زیارت .6

 خـود حتمی آینده دنیوی، زندگی پایان به اندیشیدن و قبور اه  زیارت و قبرستان به رفتن با انسان
 خواهـد نیـز او رفتنـد، دنیا از راندیگ کهگونههمان یابددرمی اندیشه اندکی با و بیندمی رو پیش را

 آمـاده ابـدی زنـدگی یـک بـرای را یشـتنخو باید و رسید خواهد پایان به وی عمر   ،روزی و رفت
 بـرای ،کـار ایـن در زیـرا برویـد؛ مردگان زیارت به» فرماید:می باره این در اکرم پیامبر سازد.

 4«.گیـر پنـد رسـتاخیز روز از و بنگـر قبرهـا بـه» فرمـود: ،همچنـین 3«.است آموزیعبرت شما
 هـاقبر زیـارت بـه» فرماید:می قبور زیارت حکمت درباره دیگر کالمی در حضرت آن همچنین،

 5«.است معاد یادآور و کندمی باراشک را چشم و آوردمی قلب رقت ،کار این زیرا بروید؛
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 الهی اولیای با دوستی .7

 سـوی بـه را او و اسـت انسـان در معادبـاوری یشافزا موجب خدا، اولیای و دوستان با نشینیهم
 انجـام بـا و بیابد را هدایت مسیر آدمی شودمی سبب ،نیکان با معاشرت دهد.می سوق هاخوبی
 یـاران» فرمایـد:می بـارهاین در پیامبر سازد. فراهم خود آخرت برای فراوانی توشهره ها،خوبی

 کـه آن بـا فرمـود: شـویم؟ نشینهم یکس چه با !خدا روح ای کردند: عر  عیسی حضرت
 آخـرت بـه را شـما کـردارش و بیفزایـد شـما دانش بر گفتارش و اندازد خدا یاد به را شما دیدنش
 1«.کند تشویق )معاد(

 دنیـا بـه نسـبت و کنـد آخـرت شیفته را تو که است کسی ،دوستت بهترین» فرمود: علی امام
 بزرگـان کـه اسـت رفیـق گونـهاین 2«.کنـد کمک خدا از برداریفرمان در را تو و دنمای رغبتبی

ِّ» :اندهفرمود اشدرباره ِفيق  ِّ الرَّ ِّ ُثمَّ ِریق   :شیرازی حافظ قول به «راه. بعد، و رفیق نخست، 3؛الطَّ
 نی نسیى   زمیا    یین  تا ک   ر  و  ریغ

 

 4رفییق  بید   رفییق  سعا ت کیمیا  ک  
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