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مقدمه

معادباوری ،از اتول ادیان توحیدی است که بعد از توحید ،مهمترین مسهأله دینهی اسهت؛ زیهرا
مبدأ و معاد ،مسیر زندگی انسان را تعیین و نگاه انسان به انسان و هستی را تغییهر میدههد .امهروزه
اگر برخی را مشکالت روحی و روانی رن میدههد ،بهدان جههت اسهت کهه از دنیها و آخهرت،
تعریف تحیح و هدفمند ندارند .اگر انسان بدانهد کهه دنیها ،مجموعههای از رن هها ،تلخیهها،
ً
لذتها ،خواسهتهها و نخواستههاسهت ،مطمئنها معنهای «چگونهه بهودن»« ،چگونهه زیسهتن» و
1
«چگونه مردن» را درک میکنند .بر این اساس همه انبیا دعوت به دو حقیقت «مبدأ» و «معهاد»،
را در سرلوحه دعوت خود قرار دادهاند؛ زیرا باورهای آخرتنگرانه به ایهن حقیقهت نظهر دارد کهه
الدن َياِ ُخ َِ َقلتِِ
هدف نهایی از منظر اسالم ،حیات جاودان آخرت و دنیا ،مقدمهای برای آن استُّ « :
ِ
اِوِلَمِِتُخََِقِِ ِل َنف ِس َها» 2.انسان آخرتگرا باور دارد که زندگی بهه ایهن چنهد روز دنیها محهدود
ل َغي ِْ َه َ
ْ َ ُ ُّ ْ
َ
الدنيا
هِ ِه الحياة
نیست؛ بلکه آنچه پیدروی دارد ،از مقایسه قطره به دریا نیز کمتر اسهت« :و ما ِ
َ
ُ َ َْ ُ َ 3
إ َّال َل ْهو َو َلعب َو إ َّن َّ
الد َار اآل ِْخ َرة َل ِهيَ ْال َح َيو ُان َل ْو كانوا يعلمون».
ِ
ِ
ِ
بعضی جوامع اعتقادات دینی را مقولهای جدا از زندگی انسان ،تعریف و امور دینی را رابطه فردی
انسان با خدا تلقی نمودهاند و حال آنکه ایمان به خدا و روز قیامت در زندگی انسان نقد اساسهی
دارد .یکی از راههای نشان دادن این امر ،مراجعه به متون دینی است .در ایهن نوشهتار برخهی آ هار
فردی معادباوری از منظر قرآن و روایات بررسی میشود.
* کارشناس علمی گروه تولید محتوای فرهنگی و تبلیغی.
 .1نساء .162:
 .2محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ تصحیح تبحی تالح ،ص.852
 .3عنکبوت.64 :
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 .1اصالح نگرش انسان به دنيا

اعتقاد به معاد ،نگرش انسان به دنیا را تغییر ،و دنیا را برای انسان به عنوان ابزاری در جهت رسیدن
به یک زندگی جاو ید قرار میدهد .بر اساس جهانبینی توحیدی دنیا برای انسان آفریده شده و نهه
انسان برای دنیا ،و شخصیت انسانی گرانبهاتر از آن است کهه خهود را بهه متهاع دنیها و جلوهههای
فریبنده آن بفروشد .اعتقاد به معاد ،بیند انسان را بهه عهالم هسهتی وسهعت میبخشهد و او را از
تنگنای دنیا به فراخنای جهان باقی پیوند میدهد .مؤمنان این حقیقت را به خوبی دریافتههانهد کهه
کتاآ زندگانی بشر سرفصلهای بیشماری دارد کهه چنهد بخهد از آن در حیهات دنیها حاتهل
گردیده است ،اما فصلهای مهم آن پس از قیامت آغاز میشهود 1.سهردار رشهید اسهالم ،شههید
حاج قاسم سلیمانی در نامه خوید به فرزندش مینویسد:
من دیدم هر کس در این عالم راهی برای خود انتخاآ کرده اسهت .یکهی علهم میآمهوزد و
دیگری علم میآموزاند .یکی تجارت میکند ،کسی دیگر زراعت میکند و میلیونها راه یها
بهتر است بگویم به عدد هر انسان یک راه وجود دارد و هر کس راهی را برای خود برگزیهده
است .من دیدم چه راهی را میبایست انتخاآ کنم .بها خهود اندیشهیدم و چنهد موضهوع را
ً
مرور کردم و از خود پرسیدم اوال طول این راه چقدر است ،انتهای آنها کجاسهت فرتهت
ً
من چقدر است و اساسا مقصد من چیست دیدم من موقتم و همه موقت هسهتند .چنهد
روزی میمانند و میروند .بعضیها چند سال ،برخیها ده سال ،اما کمتر کسی به یک تد
سال میرسد .اما همه میروند و همه موقتند .دیدم تجارت بکنم ،عاقبت آن عبهارت اسهت
از مقداری سکه براق شده و چند خانه و چند ماشین؛ اما آنها هیچ تأ یری بر سرنوشت مهن
در این مسهیر نهدارد .فکهر کهردم بهرای شهما زنهدگی کهنم .دیهدم بهرایم خیلهی مهمایهد و
ارزشمندید؛ بهطوری که اگر به شما درد برسد ،همه وجودم را درد فرا میگیرد .اگر بر شهما
مشکلی وارد شود ،من خودم را در میان شعلههای آتد میبینم .اگر شما روزی ترکم کنیهد،
بندبند وجودم فرو میریزد؛ اما دیدم چگونه میتوانم حالل این خوف و نگرانیهایم باشهم.
دیدم من باید به کسی متصل شوم که این مهم مرا عهالج کنهد و او ،جهز خهدا نیسهت .ایهن
ارزش و گنجی که شما گلهای وجودم هستید ،با روت و قدرت قابل حفظ کردن نیسهت؛
وگرنه باید روتمندان و قدرتمندان از مردن خود جلوگیری کنند و یا روت و قدرتشان ،مانع
مر های تعبالعالجشه ان شهود و از در بسهتر افتهادگی جلهوگیری نمایهد .مهن خهدا را
1. http://www.quranstudies.ir/content/%D8
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انتخاآ کردهام و راه او را.

1

در زندگی دنیا ،هم آرزوهای بلند و هم ناامیدیهای عمیق در کمین انسان نشسهتهاند .آنچهه ههر
دو را به بند میکدش ،یاد مرگ است .همسر فرعون ،نماد آخرتگرایی در قرآن است .او بها آنکهه
زندگی بسیار مرفهی داشت ،اما در میان زرق و برق دستگاه فرعونی ،به فراخنهای بهشهت چشهم
َ َْ
َ
َ
ْ َّ
ْ َ
ْ
گشود و دعا کردَ « :رب ْاب ِن لي ِعن َدك َب ْيتا ِفي ال َجن ِ َو نجني ِمن ِف ْر َع ْو َن َو َع َم ِل ِه َو نجني ِمن الق ْو ِم
َّ
َ
مين؛2پروردگار من! خانههای بهرایم در جهوار قربهت در بهشهت بنها کهن و مهرا از فرعهون و
الظ ِال
کارهاید رهایی بخد» .او جوار رحمت پروردگارش را خواسته است تا با خدا نزدیهک باشهد و
3
این نزدیکی با خدا را بر نزدیکی با فرعون ترجیح داد و به غیب ایمان آورد
کسی که در لذتهای دنیا غرق شده است ،دوری از دنیها را سهخت میدانهد و از مهرگ گریهزان
ِ
لْ َةِ
است .از ابوذر پرسیدند :چرا از مرگ میترسیم گفهتِِ « :لَنوكُمِِ َع وملْتُ ُمِِ ُّ
اللدن َي َ
اِوِ َخ و
لْبتُ ُمِِاْلخ َ
َفتكْهو َ ِ َأ ِ َتنت ِقَُ ِ
واِمْ ُِعم َْا ٍ ِِإلَىِ َخ َْاب؛ 4شما دنیا را آبهاد و آخهرت را خهراآ کهردهایهد ،پهس
َ َ ُ
َ
کراهت دارید که از آبادی به سوی خرابی برو ید».
امام خمینی  ،محبت قلبی خاتی به سیدعلی فرزند کوچک حاج احمدآقا داشهت .در آخهرین
لحظات عمر ایشان ،همه اعضای خانواده جز سیدعلی بر بالیند حاضر بودند .ایشان اجازه نداد
که نوه کوچکاش بر بالیند حضور یابد .حاج احمدآقا درباره علت این امتناع میگوید:
من دیدم که امام در چهل حدیث این مطلب را دارند که همواره در لحظه مهرگ ،شهیطان بهرای
اینکه انسانها را از یاد خدا غافل کند ،آن چیز و یا آن کسی را که بید از همه دوست مهیدارد ،در
مقابل چشماند نمایان میکند و از آنجا که ایشان نوه کوچک خود را بسیار دوست میداشت ،از
5
فرزند خود خواست تا سیدعلی را بر بالیند نیاورد.
 .1خبرگزاری ایسنا؛ «هرگز نمیخواستم نظامی شوم»؛  ،1399/12/21کد خبر.99112116370 :
https://www.isna.ir/news/99112116370

 .2تحریم.11 :
 .3سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،19ص .344
 .4محمد بن علی تدوق؛ اعتقادات اإلمامیه؛ ص .57
 .5باشههگاه خبرنگههاران جههوان؛ «چ هرا امههام خمینههی نخواسههتند در لحظههات آخههر نههوه کوچکشههان را ببینههد »؛
 ،1396/08/01کد خبر.6296125 :
https://www.yjc.ir/fa/news/6292125
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 .2غفلتزدایی

ً
یکی از آ ار مهم یاد مرگ ،غفلتزدایی است .انسان غالبا در دنیا ،از هدف اتهلی خلقهت غافهل
میشود و بهگونهای رفتار میکند که گویی ،همیشه در دنیا خواهد ماند .یاد مرگ ،مایه تذکر و تنبه
است که هدف را فراموش نکند .آیات و روایات ،با تعبیرات مختلف انسان را به یهادآوری مهرگ و
قیامت توتیه و از عواقب غفلت و بیتوجهی به آن برحذر میدارد .ایمان به معاد سهبب میشهود
انسان پیوسته به یاد خداوند باشد و در انجام هر کاری خواست خهدا را در نظهر داشهته باشهدَ « :و
ُ
َ
َ َّ
َّاتقوا َّالل َه َو ْاع َل ُموا أن ُك ْم ِإ َل ْي ِه ُت ْحش ُرون؛ 1و از خدا بپرهیزیهد! و بدانیهد شهما بهه سهوی او محشهور
خواهید شد» .عالمه طباطبایی در ذیل این آیه میفرماید« :آیه دستور به تقوا و یادآوری حشهر و
2
بعث میدهد؛ زیرا با یاد قیامت است که انسان از گناه دوری میکند».
امام علی فرمود:

اِعباي ه ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
لْ ُايِ
َي َ َ َ
ِاّلل ِِإ َِِال َمو َتِِلَي َسِِمن ُهِِ َفوتِِ َفاحذَ ُرو ُِ َقب َ ُِو ُقوعه َِوِ َأع ُّدواِل َُه ُ
ِع ود َت ُهِ َفلِّنوكُمِط َ
ت ِ
واِذكِْالمو ِ
تِ َف َأك ِثْ ِ
المو ِ
ِعن َدِماِتُ َن ِ
ات...؛ 3بندگان خهدا!
از ُعكُمِ َأن ُف ُسكُم ِِإلَِي ِه ِِم َِْالشو َه َو ِِ
َ
َ َ
َ
ُ
هرگز از مرگ ،گریزی نیست و نمیتوان از آن گذشت .پس بترسید قبل از وقوع آن و هر چهه
را برای مرگ الزم است ،آماده کنید؛ زیرا مرگ همه شما را فرا میگیرد  ...پس هنگهامی کهه
نفستان به طرف شهوتها اشتیاق پیدا میکند ،مرگ را بسیار یاد کنید.

به همین دلیل است که هر امر مربوط به مرگ ،میتواند عامل بیداری و دوری از غفلت محسهوآ
4
گردد؛ همچنانکه امام تادق میفرماید« :مِِْ َكا َِِمعهِِ َك َفنهِِ ِف ِِبي ِت ِهِِلَمِِيكتبِِ ِمِِْال َغ ِ
يْ؛
لاف َِ َِ
ُ َ
َ
ََُ ُُ َ
َ
کسی که کفند با او در خانهاش باشد ،از غافالن به شمار نمیآید».
 .3آرامش روانی

انسهانها نسهبت بهه شهناخت انسهان و هسهتی دو رویکهرد مادیگرایانهه و آخرتباورانهه دارنههد.
مادیگرایان آغاز و انتهای دنیا را همین عالم مادی میدانند« :چیزی جز همین زنهدگی دنیهای مها
در کار نیست؛ گروهی از ما میمیرند و گروهی جای آنها را میگیرند؛ و جز طبیعت و روزگهار مها
را هالک نمیکند» 5.اندیشه فنا برای کسانی که مرگ را پایان زندگی میدانند ،چنان جانکاه اسهت
 .1بقره.203 :
 .2سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،2ص .87
 .3محمد بن محمد مفید؛ األمالی؛ ص .264
 .4محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،3ص .256
 .5جا یه.24 :
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که مجبورند عمر خوید را با تلخی سپری کنند؛ 1زیرا روی برتافتن از معنویت ،بر خالف قهانون
خلقت است .هر چه این حرکت معکوس تداوم یابد ،این بحران و رن شدیدتر و بهه قهول اسهتاد
مطهری انسان را سخت رن میدهد 2.از سوی دیگر طبیعت دنیا ،مستلزم آن است کهه انسهان
همیشه به آنچه میخواههد نمیرسهد و بها ناکامیهها مواجهه میشهود ...« :زیهرا کهه در زنهدگی
مشکالت و حواد ی وجود دارد که بدون ایمان به آخرت ،انسان نمیتواند آنها را تحمهل کنهد .بهه
راستی اگر زندگی محدود به همین چند روز عمر دنیا بود ،تصور مرگ بهرای ههر انسهانی کهابوس
وحشتناکی میباشد ،به همین دلیل منکران معاد همیشه در یک نوع نگرانی جانکاه و عذاآ الهیم
3
به سر میبرند.»...
ٍ
ِ
اطِ َقَب ِ
له َِوِ
امام علی فرموده استَ « :و َِمِِْلَِ ِه َجِِ َقَبُ ُهِِ ِب ُح ِبِِ ُّ
لهِِمن َهلاِ ِبلثَ ََلثِ َهلم ََِلِيُغبُّ ُ
الدن َياِالتَ َ ُ ُ
ِحْ ٍ
ص ََِل َِيت ُْكُ ُه َِوِ َأ َم ٍ ََِلِيُد ِركُه؛ 4و هر که دلد شیفته دنیاست ،سه چیز بر قلبد چیرگهی دارد:
اندوهی که از او دست بر ندارد و حرتی که رهاید نکند و آرزو یی کهه بهه او نرسهد» .از همهین
روست که امروزه بشر در عین حال که به پیشرفتهای حیرتآور در زمینهههای گونهاگون دسهت
یافته ،اما به آرامد روانی نرسیده است .بر اساس برخی آمارها  50تا  75درتد افراد سهنین بهاال
در جوامع غربی از ترس و نگرانی در مورد مرگ رن میبرند 5.یکی از مهمتهرین علهل ایهن امهر،
َ
َ
َ َ َّ َّ َ
ِين ال ُي ْؤم ُن َ
ون ِباآل ِْخ َر ِة أ ْع َت ْدنا َل ُه ْذم َعذِابا ألذيم» 6.از
دوری از خدا و انکار آخرت است« :و أن ال
ِ
همین روست که ویلیام جیمز میگوید« :آدمی به ایهن اعتقهاد نیهاز دارد کهه در ورای ایهن عهالم
محسوس ،عالم دیگری وجود دارد که غرق در معنو یت است و همهین اعتقهاد اسهت کهه سهبب
7
میگردد تا به افرادی که بدان پایبند هستند ،در برابرحوادث نیرو و قدرتی عظیم ارزانی دارد».
 .1طه.124 :
 .2مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛ ج ،1ص .199
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در مقابل مادیگرایان ،انسانهای الهی معتقدند خداوند ،آنها را بیهوده نیافریده و به زودی به سوی
َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ َ ْ ُ
ناك ْم َع َبثا َو َأ َّن ُك ْم إ َل ْينا ال ُت ْر َج ُع َ
ون؛ 1آیا گمان کردیهد شهما را
او باز میگردند« :أ فح ِسبتم أنما خلق
ِ
بیهوده آفریدهایم و به سوی مها بهاز نمیگردیهد » .امهام علهی در نامههای بهه فرزنهدش امهام
مجتبی میفرماید:
ای پسرم! من تو را از دنیا و تحوالت گوناگوند و نابودی و دست به دست گردیدند آگهاه
کردم ،و از آخرت و آنچه برای انسانها در آنجها فهراهم اسهت ،اطهالع دادم و بهرای ههر دو
مثالها زدم تا پند پذیری و راه و رسم زندگی بیهاموزی .همانها داسهتان آن کهس کهه دنیها را
آزمود ،چونان مسافرانی است که در سر منزلی بیآآ و علف و دشوار اقامت دارند و قصهد
کوچ کردن به سرزمینی را دارند که در آنجا ،آساید و رفاه فراهم است .پس مشکالت راه را
تحمل میکنند ...تا به جایگاه وسیع و منزلگاه أمن ،با آرامد قدم بگذارند و هیچ چیز برای
آنان دوستداشتنی نیست ،جز آنک ه بهه منهزل أمهن ،و محهل آرامهد برسهند .امها داسهتان
دنیاپرستان همانند گروهی است که از جایگاهی پهر از نعمتهها میخواهنهد بهه سهرزمین
خشک و بیآآ و علف کوچ کنند؛ پس در نظر آنان چیزی ناراحت کنندهتر از ایهن نیسهت
که از جایگاه خود جدا میشوند و ناراحتیها را باید تحمل کنند».

2

امام راحل در وتیتنامه الهی و سیاسی خوید میفرمایهد« :بها دلهی آرام و قلبهی مطمهئن و
روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا ،از خدمت خواهران و برادران مهرخ  ،و بهه سهوی
جایگاه ابدی سفر میکنم و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم 3.»...او مصداق ایهن آیهه شهریفه
ُ
َ َ ْ َّ َ ْ ُ
َ
َ َّ ُ َ َّ ْ ُ ْ ُ ْ َ َّ ُ ْ
بذاد َو ْادخ ِلذي
ضي فادخ ِلي ِفذي ِع ِ
راضي مر ِ
است« :يا أيتها النفس المطم ِئن ار ِج ِعي ِإلی رب ِك ِ
َّ
َجن ِتي؛ 4به سوی پروردگارت بازگرد ،در حالی که هم تهو از او خشهنودی و ههم او از تهو خشهنود
است و در بهشتم وارد شو»
 .4عبرت از گذشتگان

یکی از آ ار تربیتی آخرتباورانهه ،عبرتآمهوزی از سرنوشهت گذشهتگان اسهت؛ زیهرا ایهن امهر
آینههای تمامنمایی هستند که ناپایداری دنیا را نشان داده و به همه میآمهوزد کهه روزگهار بها نسهل
 .1مومنون.115 :
 .2محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ تصحیح تبحی تالح؛ ص.396
 .3سید روحالله موسوی خمینی؛ صحیفه امام؛ ج  ،21ص .450
 .4فجر 29 :و.30
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لهِ ِبالم ِ
لاقيِْكَجْ ِي ِ
ِ
ِ
اللدهِْيج ِ
اضليْ؛
لْفِِ ِبال َب َ َ
َ
آینده همان رفتار میکند که با گذشتگان کهرد« :إ َِِ و َ َ
گذشتگانی که همواره بر قدرت و روت خو ید مغرور بودند ،هماکنون زیر انبوهی از خاک رهها
شدهاند» .از این رو امام علی با بیان سرگذشت گذشتگان ،همه را به عبرتآموزی فهرا خوانهده
است:
همانا گذشتگان را دیدی که روتها اندوختند و از فقر و بیچارگی وحشت داشتند و با آرزوههای
طوالنی فکر میکردند در امانند و مرگ را دور میپنداشتند ،دیدی چگونه مرگ بهر سرشهان فهرود
آمد و آنان را از وطنشان بیهرون رانهد  ...آیها ندیدیهد آنهان را کهه کاخههای اسهتوار میسهاختند و
مالهای فراوان میاندوختند ،چگونه خانههایشان گورستان شد و اموال جمعآوری شدهشهان تبهاه
2
و پراکنده و از ِآن وار ان گردید و زنان آنها با دیگران ازدواج کردند....
لال ِمِِ َأ َش ُّ ِ
امام در جای دیگری فرموده است« :يلومِِالعلد ِلِِعََلىِِالظو ِ
ِعََلىِِ
لدِملِِْ َيلو ِمِِال َجلو ِر َ
َ
َ ُ َ
ال َمظَُوم؛3روز اجرای عدالت بر ستمگر ،سختتر است از روز ظلم ستمگر بر مظلهوم» .جمعهی
از شارحان نهجالبالغه مقصود از ایهن سهخن را انتقهام الههی در روز قیامهت دانسهتهاند .در ایهن
تورت شدیدتر بودن روز انتقام مظلوم آشکار است؛ زیرا مظلوم یکبار به دست ظهالم کشهته یها
مجروح میشود ،ولی کیفر ظالم در روز قیامت مکرر خواهد بود و به آسانی پایان نمییابهد .ایهن
در حالی است که بعضی دیگر آن را اشاره به انتقامهای الههی در دنیها و آخهرت دانسهتهاند؛ زیهرا
تجربه نشان داده است که گروه زیادی از ظالمهان ،پهید از گرفتهار شهدن بهه مجهازات الههی در
آخرت ،در همین دنیا کیفر شدیدی میبینند .نیمنگاهی به تاری شهاهد مصهداقهای زیهادی در
این زمینه است .در طول عمر خود نیز بسیاری از ظالمان را دیدهایم که به چه روز سیاهی نشستند
و گرفتار چه عقوبتهای دردناکی شدند.
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