
 

 

 الرحیم الرحمن هللا بسم

 گوید؟می چه و ستکی شیعه

 

 درس گفتارهایی از: مسعود بسیطی

 با اهتمام: زهرا مرادی

 

اسالم  یو معرف عهیش ی  اعتقاد ی  مبان ع،ی  ظهور تش یدرباره« د؟یگویم چه و ستیک عهیش»ی دورهدر 

  گفت.  میسخن خواه ،یقیحق

 

 اصل اعتقادِی شیعه پنجمین؛ معاد: تمهشدرس 

 

 اصولاصول دین؛ زندگی پس از مرگ؛ معاد و عدل الهی؛ محکمه الهی؛ ؛ معادشیعه کیست؟ کلمات کلیدی: 

 مسعود بسیطی؛ زهرا مرادی عه؛یش یاعتقاد

 

 از جمله توحید، عتشی  اصول اعتقادی مبانی تفکر شیعه )علم و عقل( صحبت شد و ی دربارهگذشته جلسات در 

خواهیم  «معاد»شیعه یعنی  . در این جلسه به آخرین اصل اعتقادی  مورد بررسی قرار گرفتعدل، نبوت و امامت 

 پرداخت.

 

 معاد در اعتقادات شیعی: پنجماصل 

و  زیرستاخ روز در بدن به روحی  دوبارهبازگشت   به اصطالح، در و 1است بازگشتن یمعن به یلغو نظر از «معاد»

  .شودمی اطالق در پیشگاه خداوند متعال،ها حسابرسی به اعمال دنیوی  انسان

در عالمی  «روح»شیعیان معتقدند زندگی در این دنیا، تنها بخش کوتاهی از حیات آدمی است و با مرگ جسم، 

به امر و قدرت « رستاخیز»یا  3«قیامت»روز  م  ااما در روزی خاص به ن 2دهد.می به حیات خود ادامه« برزخ»به نام 

                                                 
ود   الذي للز مان و للعود يقال اْلَمَعاد   و"  1 ود   الذي للمكان يكون قد و فیه، يَع   بازگشتن معنى" یعنی: معاد به إلیه يَع 

 اسم هم معاد) گردندبازمى آنجا به كه است مكانى براى نیز و گردندبازمى آن در كه زمانى همچنین و است

 .594، ص 1: مفردات راغب، ج (مكان و زمان اسم هم و است مصدر

 گفته «آخرت و ایدن نیب فاصل حد» به الحاطاص و است «زیچ دو نیب حائل» یمعنا به یلغو نظر از برزخ  2

" یعنی: ي ْبَعث ون يَْوم   إ لى بَْرَزخ   َورائ ه مْ  م نْ فرماید: "می خداوند در قرآن کریم.( 8 ص ،3 ج العرب، لسان) .شودمی

 . 100آیه  ،مؤمنون سوره م،یکر قرآنشوند: می زخ است تا روزی که برانگیختهپشت سرشان بر

http://mohammadivu.org/index.php/darsname/whoisshia


 

 

در دنیا  کردارششود تا به اعمال و می گردد و اصطالحا انسان دوباره زندهمی الهی، روح آدمی به جسم خود باز

 بهشتی دستهای رسیدگی شود. چنانچه کسی در دنیا حق پذیر و عقل مدار زندگی کرده باشد، به نعمت

، به کیفر کردار باشد دنیوی هوای نفس را بر آنچه رضایت خدا بوده، ترجیح داده یابد و اگر در زندگی  می

 رسد.می ناشایست خود

 

 بازگشت روح به جسم

 راها انسان رفتار به بد و کین یجزا فرصت و تیظرف ی کنونیایدن که تیواقع نیاتبیین و تشریح   برخی، برای

به پس از مرگ، روح  آدمی  معتقدند قائالن به تناسخ .اندآورده یرو «تناسخ» همچون یاتینظر ابداع به ندارد،

لول پلق و خویی که داشتهتناسب خ    گردد.می به دنیا باز دوبارهکند و می یدا، به جسم دیگری ح 

های انسان چنین فرض کنند که: اندناگزیر شدهمربیان الهی، های تناسخ گرایان به دلیل دور ماندن از راهنمایی

 یبعد حیات در ،اندکرده یسپربا سختی و فقر یا بیماری و مظلومیت را  اتشانیح دوران اخالق مدار و نیکوکار که

 یدارا نیشیپ یزندگ در که اما آنهایی .گردندمی برخوردار سالمت و رفاه نعمت از و شوندمی لینا خود پاداش به

 جمادات نباتات، وانات،یح صورت به بعد، یزندگ در شانارواح ،انددهیرنج آنان دست از مردم و اندبوده ناپسند رفتار

 !شوندمی یجسم و یروح عذاب گرفتار و گرددمی باز جامعه مطرود و ماریبهای انسان ای و

تشی ع، پس های بر اساس آموزه 4در حالی که چنین تصوراتی صریحا از جانب خداوند و فرستادگانش مردود است.

به  5دهد.می ادامه برزخ به حیات خودشود و تا روز رستاخیز، در عالم می جدا انسان از جسمروح از مرگ، 

د و ارواح بدکاران، در نگردمی مندالهی بهرههای و نعمتها ارواح نیکوکاران در برزخ، از پاداشاعتقاد شیعیان، 

شان هادوباره به بدن ،ارواح وند،خدای تا آنکه وقت موعود فرا رسد و به امر و اراده 6.بود عذاب و ناراحتی خواهند

 شان در پیشگاه الهی حاضر شوند.اعمالی گردند و برای رسیدگی به ذره ذرهازب

                                                                                                                                                        
را  مرگ از پس عالم در حضور و خاک از انسان برخاستن ،اصطالح در و است برخاستن و زشیخ ،امیق از امتیق  3

 كه ناگهانى از انسان حاصل میقیامت به معنى حالت و قیامى است  ؛. 506، ص 12گویند: لسان العرب، ج 

 .691، ص 1شود و عبارت است از رستاخیز: مفردات الفاظ قرآن، ج 

م   جاءَ  إ ذا َحت ىفرماید: "می به عنوان نمونه خداوند متعال در قرآن کریم  4 ون   َرب    قالَ  اْلَمْوت   أََحَده  ع   یل   لَعَ *  اْرج 

وَ  َکل َمة   إ نَّها َکال   تََرْکت   مایف   صال حا   أَْعَمل    کىی ،گمر که زمانى تا" یعنی: ْبَعث ونَ ی   ْوم  یَ  إ لى بَْرَزخ   َورائ ه مْ  م نْ  وَ  قائ ل ها ه 

 کوتاهى و] کردم ترک آنچهی بارهدر دیشا؛ دیبازگردان]به دنیا[  مرا؛ من پروردگار»: دیگو مى رسد، فرا آنان از

 بهتنها  او که است سخنى نیا! نخواهد شد نیچنهرگز  گویند:[می ]اما به او «دهم انجام صالحى عمل [نمودم

 سوره م،یکر قرآن: شوند ختهیبرانگ که روزى تا است برزخى آنان سر پشتراند. و )در حالی که(  مى زبان

: اندو جانشین پس از رسول خاتم( فرموده م)هشتمین اما علیه السالم؛ همچنین امام رضا  .100 و 99ات یآ مؤمنون،

خ   َقالَ  َمنْ " وَ  ب التََّناس  یم   ب اّللَّ   َكاف ر   َفه   به باشد، اشتهد دهیعق تناسخبه  هک یکس" یعنی: النَّار وَ  ب اْلَجنَّة   ي َكذ  ب   اْلَعظ 

 .320 ص ،4 ج بحاراالنوار،: است کرده یتلق یواقع ریغ را دوزخ و بهشت و دهیورز کفر یتعال یخدا

 .2بنگرید به پاورقی شماره   5

ر ضَ  َماتَ  إ َذا أََحَدك مْ  إ نَّ " :ندیفرمامی خاتم رسول  6 ه   َعلَْیه   ع   َفم نَ  اْلَجنَّة   أَْهل   م نْ  َكانَ  إ نْ  اْلَعش ي    وَ  ب اْلَغَداة   َمْقَعد 

كَ  َهَذا َفی َقال   النَّار   َفم نَ  النَّار   أَْهل   م نْ  َكانَ  إ نْ  وَ  اْلَجنَّة   یَاَمة يَْومَ  نَْبَعَثكَ  َحتَّى َمْقَعد   از یکی که یهنگام: یعنی" اْلق 

 بهشت در گاهشیجا باشد، بهشت اهل از اگر شود،یم عرضه او به شام و صبح شگاهیجا برود، ایدن از شما



 

 

 :ندیفرمایم نیچن معاد در مجدد یزندگ و مرگ یچگونگ هیتشب و فیتوص در اکرم امبریپ

7«.دیشویم داریب که گونه همان دیشومی زنده و دیرویم خواب به که همانگونه دیریمیم»  

گردد، در حالی که پس از مرگ، جسد می ممکن است این سوال پیش بیاید که چگونه دوباره روح به جسم باز

 شود؟می انسان نیز تجزیه و ناپدیدهای که پس از چند دهه حتی استخوان تا جاییشود؛ می فاسد و متالشی

 پاسخ این سوال را خداوند، خود در قرآن کریم فرموده:

  ؟ايمآفريده اىنطفه از را او ما كه بیندنمی آیا انسان»

 كه - را هااستخوان اين كسى چه: گفت و كرد فراموش را خود آفرينش ...[ ستیزه جویانه ]چرا پس

  بخشد؟یم زندگى - است پوسیده چنین

]قدرتش را دارد که بار دیگر او  آورد پديد را آن بار نخستین كه كسى همان: بگو]ای پیامبر به آنها[ 

 را بیافریند[

 ...  احاطه دارد آفرينشى هرگونه به كه اوست

8«بیافريند؟ را آنها مانند[ باز] كه نیست توانا آفريده، را زمین و هاآسمان كه كسى آيا  

 

 هایی از معاد در دنیانمونه

هایی از زنده شدن مردگان را در همین دنیا به ایشان ، نمونهبرای مردم عبرتینشانه و  عنوانبه خداوند رحمان 

 نشان داده تا از شک و تردید بیرون بیایند.

9مرده است.های یا روییدن گیاه در زمینها، زنده شدن طبیعت پس از سرمای زمستان نمونهاین یکی از     

است. به عنوان مثال  و البته به امر و قدرت خداوند دست فرستادگان الهیدیگر، زنده شدن مردگان به ی نمونه

در جلوی چشم مردم،  14و امامان دیگر، 13امیر مومنان 12حضرت محمد، 11حضرت عیسی، 10حضرت موسی،

                                                                                                                                                        
 که یهنگام تا توست گاهیجا نیا شودیم گفته او به و است دوزخ در گاهشیجا باشد، دوزخ اهل از اگر و است

 .275 ص ،6 ج بحاراالنوار،: کند مبعوث امتیق در را تو خداوند

وت نَّ "  7 ونَ  َكَما لََتم   .47 ص ،7 ج ،بحاراالنوار": تَْسَتْیق ظ ون َكَما لََتْبَعث نَّ  وَ  تََنام 

وَ  َفإ ذا ن ْطَفة   م نْ  َخلَْقناه   أَنَّا اْْل ْنسان   يَرَ  لَمْ  أَوَ "  8 یم   ه  ب ین   َخص   ي ْحي   َمنْ  قالَ  َخْلَقه   نَس يَ  وَ  َمَثال   لَنا َضَربَ  وَ  * م 

وَ  وَ  َمرَّة   أَوَّلَ  أَْنَشأَها الَّذ ي ي ْحی یَها ق لْ  * َرم یم   ه يَ  وَ  اْلع ظامَ  ل    ه 
 وَ  ماوات  السَّ  َخلَقَ  ذ يالَّ  لَْیسَ  أَوَ  ... َعل یم   َخْلق   ب ك 

ر   اْْلَْرضَ  مْ  يَْخل قَ  أَنْ  َعلى ب قاد  ْثلَه  وَ  وَ  بَلى م  ق   ه  ه   إ نَّما * اْلَعل یم   اْلَخالَّ   إ ذا أَْمر 
ولَ يَ  أَنْ  َشْیئا   رادَ أَ قرآن ": َفیَك ون   نْ ك   لَه   ق 

 .82تا  77کریم، سوره یس، آیات 

ث یر   الر  ياحَ  أَْرَسلَ  الَّذ ي َللاَّ   وَ "فرماید: می خداوند متعال در قرآن کریم  9 ْقناه   َسحابا   َفت   ب ه   َفأَْحیَْینا َمی  ت   بَلَد   إ لى َفس 

ور َكذل كَ  َمْوت ها بَْعدَ  اْْلَْرضَ   سوى به را نآ پس برانگیزاند، را ابر تا فرستاد را بادها كه است خداوند ویعنی:  "النُّش 

 قرآن: است چنین نیز رستاخیز. نموديم زنده مردنش از بعد را زمین آن ىوسیله به و رانديم، مرده سرزمینى

 .9کریم، سوره فاطر، آیه 



 

 

تواند حیات دوباره به بشر عطا می مردگانی را زنده کردند تا حجتی باشد برای ایشان در اینکه اگر خدا بخواهد،

  فرماید.

 

 دنیا کشتزار آخرت

ی هللا علیه و آله و سلمعبیر حضرت محم د تبه  همچنانکه  15، زندگی کوتاه  این دنیا، کشتزاری برای آخرت است.صل

ت خیر و کار نیک گندم ندارد، انسانی هم که در این دنیا نی   اش جو کاشته، انتظار برداشت  کشاورزی که در مزرعه

خواهد می بنابراین، کسی کهبهشتی در سرای باقی را داشته باشد. های پاداش و نعمتنباید انتظار  نداشته، 

مند گردد، باید بکوشد در زمان الهی بهرههای در زندگانی  ابدی  خود، در رفاه و آرامش باشد و از رحمت و نعمت

 کند، بهترین اعمال را از خود به جای بگذارد.می کوتاهی که در دنیا زندگی

 

 معاد و عدالت خداوندارتباط 

سپارند و با مهار کردن می ، گوشاندبه آنچه فرستادگان و مربیان الهی سفارش کردهها در این دنیا، برخی انسان

 هایی همپیمایند. طبیعتا در این مسیر، دچار سختیمی کند،می نفسانی، راهی را که عقل تاییدهای خواهش

توانند به راحتی حقوق و اموال دیگران را غصب کنند و در رفاه بیشتری زندگی نمایند، می شوند. مثال با آنکهمی

ای توانند با دروغ، جایگاه و اعتبار ویژهمی دهند. یا با اینکهمی تن به سختی  کار کردن و در آوردن  روزی  حالل

قال شانکسب کنند، نفس  گویند. می ان باشد، حقیقت راکنند و حتی اگر به ضررشمی را توسط عقل، ع 

کنند و با ظلم و فساد، زندگی می یدر مقابل، افرادی هستند که به راحتی به مال و جان و ناموس مردم تعد  

 گذرانند. می در لذت و رفاهدنیایی  خود را 

سرنوشت یکسانی داشته باشند و با بدکاران همانگونه رفتار شود که با  ،است که این دو گروه عاقالنهآیا 

... که یک عمر خون مردم را به شیشه هیتلرها و و چنگیزها و ها فرعونآیا عادالنه است برای  نیکوکاران؟!

 ، هیچ حساب و کتاب و مکافاتی وجود نداشته باشد؟اندکرده

                                                                                                                                                        
یکی از بنی اسراییل، کشته شده بود و بر سر اینکه قاتلش چه کسی بود، اختالف شد. حضرت موسی به   10

این اتفاق، بنگرید به: ی قدرت خداوند مقتول را زنده کرد تا نام قاتل را فاش نماید. برای توضیحات تکمیلی درباره

 . 266، ص 13. و همچنین: بحاراالنوار، ج 73تا  67قرآن کریم، سوره بقره، آیات 

که هم در کتاب مقدس وجود دارد و هم در قرآن کریم به آن اشاره  علیه السالمیکی از معجزات حضرت عیسی   11

یعنی: و " ب إ ْذن ي َو إ ْذ ت ْخر ج  اْلَمْوتىه: "شده، زنده شدن مردگان به دست ایشان است. به عنوان نمونه بنگرید ب

. ؛ 110آوردی: قرآن کریم، سوره مائده، آیه می کردی و[ از قبر بیرونمی آن هنگام که به اذن من مردگان را ]زنده

 . 44تا  1، بندهای 11و انجیل یوحنا، باب 

 .16 ص ،18 ج بحاراالنوار، ماجرای زنده شدن دو کودک به دست رسول رحمت در: به دیبنگر نمونه عنوان به  12

از ای به عنوان نمونه بنگرید به ماجرای زنده کردن سام پسر حضرت نوح توسط امیر مومنان به درخواست عده  13

 .212 ص ،41 ج بحاراالنوار،غیر مسلمانان  یمن در: 

)پنجمین امام و جانشین پس  علیه السالمنوزادی به دست امام باقر  زنده شدن  به ماجرای به عنوان نمونه بنگرید   14

 . 306در: الهدایة الکبری، ص از رسول خاتم( 

ْنیَا"  15 َرة َمْزَرَعة   الدُّ  .183 ص ،1 ج ورام، مجموعة": اْْلخ 



 

 

 خداوند حکیم، خود به این موضوع اشاره کرده و 16دارد.« عدل»نزدیکی با  ارتباط« معاد»بنابراین، از این منظر، 

 :فرمایدمی

 كه دهیممى قرار كسانى مانند را آنان كه اندپنداشته اندشده بد كارهاى مرتكب كه كسانى آيا»

 چه باشد؟ يكسان مرگشان و آنها زندگانى[ كه طورىبه] اندكرده شايسته كارهاى و آورده ايمان

17«.كنندمى داورى بد  

شان توسط دیگران ضایع شده، در آخرت کسانی که در این دنیا حقوق علیهم السالمهای اهل بیت بر مبنای آموزه

ن را پایمال کرده، به آنهایی ااز کارهای خوب  کسی که حق دیگرشان جبران می کند. بدین ترتیب که خداوند برای

ی کافی کار نیک در . اگر فرد بدهکار، به اندازهشودداده میشان توسط آن فرد از بین رفته، که در دنیا حق

شود و به مجازات از گناهان و خطاهای فردی که به او ظلم شده، برداشته میی اعمالش نداشته باشد، پرونده

18گردد.ظالم افزوده می   

به اعمال خود رسیدگی کنید، پیش از آنکه در »مودند ی رسول رحمت که فرلذا عاقالنه این است که به توصیه

19«اعمال تان را مورد حسابرسی قرار دهند ،پیشگاه الهی حقوقی که بر عمل کنیم و تا فرصت باقی است،  

 مان است، ادا نماییم.گردن

 

 ؟الهیی محکمه دادگاه بشری یا

رسند و یا بخشی از آن را می شانمکافات اعمالای از بدکاران و ظالمان، در همین دنیا به درست است که عده

 کنند؛می دریافت

 گیرد؛ می شود، دامان خودش را هممی و فسادهایی که آدمی مرتکبها ظلمی و درست است که گاهی نتیجه

 است؛ موضوع حائز اهمیتی، «وجدانی محکمه»و نیز درست است که 

                                                 
ْبَحانَ "فرماید: می رسول خاتم  16 یَاَمة   ف ي الَّذ ي س  منز ه است آن ]خدایی[ که عدالتش در قیامت " یعنی: َعْدل ه اْلق 

 .661شود[: المصباح )کفعمی(، ص می ]آشکار

وا اَلَّذ ينَ  َحس بَ  أَمْ "  17 ی  ٰئات   ا ْجَتَرح  مْ  أَنْ  اَلسَّ وا َكالَّذ ينَ  نَْجَعلَه  ل وا وَ  آَمن  مْ  َسٰواء   اَلصّٰال ٰحات   َعم  مْ  وَ  َمْحٰیاه   ٰما ٰساءَ  َمٰمات ه 

ونَ  ل و وَ  آَمن وا الَّذينَ  نَْجَعل   أَمْ فرماید: "می . ؛ همچنین21قرآن کریم، سوره الجاثیة، آیه ": يَْحك م   الصَّال حات   اَعم 

دينَ  ْفس  تَّقینَ  نَْجَعل   أَمْ  اْْلَْرض   ف ي َكاْلم  ار اْلم  جَّ  را دادند انجام الحص عمل و آوردند مانیا که یکسان ایآیعنی:  "َكاْلف 

قرآن کریم، : م؟یدهمی قرار گناهکاران مانند را زکارانیپره ایآ م؟یدهمی قرار کسانی نیزم در فسادکنندگان با

 .28سوره ص، آیه 

یَاَمة   يَْومَ  ي ْؤتَىاند: "فرموده علیهماالسالمامام باقر یا امام صادق   18 ْين   ب َصاح ب   اْلق   لَه   َكانَتْ  َفإ نْ  اْلَوْحَشةَ  يَْشك و الدَّ

ذَ  َحَسَنات   خ 
 
ْنه   أ ْين   ل َصاح ب   م  ْلق يَ  َحَسَنات   لَه   تَك نْ  لَمْ  إ نْ  وَ  َقالَ  وَ  الدَّ

 
ْينا َصاح ب   َسی  َئات   م نْ  َعلَْیه   أ : یعنی" لدَّ

 او از دارد یحسنات اگر است، نگران و زده وحشت دا  یشد که یحال در کنندیم حاضر امتیق در را بدهکار

: دهندیم بدهکار به و رندیگیم طلبکار گناهان از نداشت یحسنات اگر و دهندیم طلبکارش به و رندیگیم

 .274 ص ،7 ج بحاراالنوار،

ب وا"  19 َسك مْ  َحاس  وا وَ  ت وَزن وا أَنْ  َقْبلَ  ز ن وَها وَ  ت َحاَسب وا أَنْ  َقْبلَ  أَْنف  ز   به كه اين از پیش" یعنی: اْْلَْكبَر ل ْلَعْرض   تََجهَّ

 كنند، توزين میزان با را شما اعمال كه اين از قبل برسید، حسابتان به خودتان شود رسیدگى شما حساب

 .73 ص ،67 ج بحاراالنوار،شوید:  آماده ،اعمال بزرگی عرضه براى وسیله بدين و بسنجید، را آنها خودتان



 

 

هیچ یک از موارد یاد شده، آنچنان عمومی و همگانی نیست که هر ظالم و بدکرداری را درست به  با این حال،

 به یک محکمه نیاز است.ها بنابراین، برای رسیدگی به عملکرد انسانظلم و گناهش کیفر بدهد. ی اندازه

 بدونا شراف  کامل داشته باشد و  ،زوایای عملکرد افرادی به همهتواند نمی هیچ محکمه و دادگاه بشری اما

دادگاه، باز  تصمیم گیرندگان  و زبردستی  درستکاری  به فرض  حتی همگان، حکم صحیحی بدهد. ی درباره خطا،

افراد هم با خبر های کدام داور و قاضی و دادستانی است که ادعا کند از نیتآید که می هم این سوال پیش

تواند می واحد با دو نیت متفاوت و یک عمل   20بخشدمی اعتبار ،به عملاست که « نیت»در حالی که است؟ 

مثال شیعی تا آنجا اهمیت دارد که اگر های در آموزه ،مستحق پاداش و مجازاتی متفاوت باشد. این موضوع

ا اما در دلش دوست داشته باشد آن راز نظر جسمی یا مالی توانمندی  انجام کار خیری را نداشته باشد کسی 

بیمارستان  ،برای محرومان ،در مقابل، اگر کسی به نیت فخرفروشی .گیردمی انجام دهد، به سبب نیتش پاداش

بلکه چون نیتش ارضای هوای الهی نیست. ی سیس کند یا شکم گرسنگان را سیر کند، مستحق جایزهتأ

ها کنند، اسمش بر زبانمی و تشکررسد. یعنی دیگران از او تقدیر می نفسش بوده، نهایتا در این دنیا به همان

ی با این حساب، کدام محکمه 21.آوردمی را که دنبالش بوده، به دستحس خوشایندی همان افتد و خالصه می

ی جوانب، رأی در نظر گرفتن کلیهبپردازد و با  این زوایان علم و توانمندی برخوردار است که به بشری از چنا

  22نهایی را صادر کند؟

به گنجد. نمی شان در این عالَمای هستند که جزایبه گونه –چه خوب و چه بد  –بعضی از اعمال ، دیگر سویاز 

را ظالمانه شکنجه کرده و به قتل  انسان بی گناهتوان کسی را که هزاران می با کدام مجازاتعنوان مثال، 

هایش، هزار بار کشت؟! و یا چه  شود او را به مجازات تک تک قتلمی رسانده، به سزای عملش رساند؟ مگر

توان برای کسی که با نوشتن یک کتاب، سبب هدایت هزاران هزار نفر شده و حتی پس از ای میپاداش زمینی

 یابند، متصور شد؟می با خواندن کتابش به حقیقت و راستی دستای مرگش هم عده

ی همه دنید با همراه کامل یحسابرس صتفر و شیگنجا جهان نیابا توجه به نکاتی که مطرح شد، بنابراین، 

الهی نیاز ی اعمال و رفتار آدمیان، یک محکمه حسابرسی  برای لذا  .ندارد خود در را بد و خوب یکارها عواقب

 فرماید:می برسند. خداوند رحمان در این باره شانکامل  اعمالبه جزای  عادالنهاست تا همگان 

 .شود داده نشان آنان به شانیكارها تا آيند بیرون [قبرها از]متفرق  مردم ،روز آن در»

 .ببیند را همان باشد كرده کنی كار اىذر ه مقدار به كس هر پس

                                                 
ل    إ نََّما وَ  ب الن  یَّات   اْْلَْعَمال   إ نََّما"  20

ْجَرت ه   َكانَتْ  َفَمنْ  نََوى َما اْمر ئ   ل ك  ول ه   وَ  َللاَّ   إ لَى ه  ْجَرت ه   َرس  ول ه   وَ  َللاَّ   إ لَى َفه   وَ  َرس 

ْجَرت ه   َكانَتْ  َمنْ  ْنیَا إ لَى ه  یب َها د  َها اْمَرأَة   أَو   ي ص  ْجَرت ه   يََتَزوَّج   و است ی تن به كارها رزش" یعنی: اإ لَْیه َهاَجرَ  َما إ لَى َفه 

 خدا یسو به هجرتش کند حرکت رسولش و خدا یبرا که یکس. برد خواهد بهره خود نی ت با متناسب كس هر

]مثال[  ای و ایدن شئون از یشأن به دنیرس یبرا که یکس ام ا (دیرس خواهد اعال مقصد همان به) است رسول و

 ص ،67 ج بحاراالنوار،: دیرس نخواهد یگرید زیچ به هدف همان جز کند، یکار به اقدام یزن با ازدواج قصد به

211. 

 بنگرید به پاورقی پیشین.  21

رَّ  يَْعلَم  "فرماید: می خداوند  22 آیه  طه، سوره م،یکر قرآن: داندمى را [سر   از] ترمخفى و سر  یعنی:  "أَْخفى وَ  اَلس  

7. 



 

 

   23«ببیند را آن ،باشد كرده بد كار اىذرهی ، اندازههم هركس و

 

 تلنگری برای شک کنندگان در معاد

زندگی   :که اندروش زندگی(، به این موضوع تاکید کردهضمن  ابالغ دین )برنامه و  ،فرستادگان آسمانیی همه

و بر مبنای اینکه تا  بلکه عالَم دیگری پس از این دنیا وجود دارد ؛آدمی محدود به همین حیات کوتاه زمینی نیست

بهشتی یا مجازات های چه اندازه زندگی زمینی مان با آنچه مورد رضایت خالق بوده، تطابق داشته، از نعمت

خروی برخوردار خواهیم شد. در واقع باورداشت معاد، ضمانت اجرایی  دین است و چنانچه حساب و کتاب و 
ا 

برداری  حداکثری از منافع و لذایذ دنیوی خواهند رفت؛ حتی حیاتی پس از مرگ نباشد، عموم مردم به دنبال بهره

 اگر به قیمت پایمال شدن حقوق دیگران تمام شود!

واقعیت نداشته باشد، باورمندان به حیات پس از  ،شود، این است که: اگر معادمی ی که مطرحمهمی نکتهاما 

چنانچه معاد وجود داشته ؟! و در مقابل، زودگذر دنیاییهای از لذتای گوشهجز  اندمرگ، چه چیزی از دست داده

جاودان الهی و رضایت  نعمت  رفاه، امنیت و ؟اند، چه از دست دادهاندباشد، آنها که به این مسئله باور نداشته

 24را!

 

 باورمندی به معادی نتیجه

کند و می ، از رفتار و افکار و نی ات خود مراقبتاست معتقد خداسوی  به بازگشت و معاد اصل به که یانسان

 برای مال دنیا حرصکند؛ نمی گوید؛ حق دیگران را ضایعنمی زداید. به راحتی دروغمی خصلتهای مذموم را از خود

 کند؛ ...نمی زند؛ خیانتنمی

، با بیهودگی و روزمرگی، خورده گره زودگذر و محدود یایدن نیا به انسان یابد سرنوشتکسی که معتقد است 

 دهد.نمی زمان محدود خود را هدر

 داوند رحمان بازداند دیر یا زود به سوی خمی بیند ومی کسی که خدای قادر متعال را ناظر بر احواالت خود

داند نه می کند. اومی بازد و در مشکالت به خداوند متعال توکلنمی گردد، در برابر نامالیمات زندگی، خود رامی

 غم و رنج این دنیا ماندنی است و نه سر خوشی و لذ تش. بلکه عاقبت، همگان در پیشگاه خداوند حاضر

 بینند:می کارهای خوب و بدشان رای شوند و آثار همهمی

                                                 
ر   يَْوَمئ ذ  "  23 مْ  ل  ی َرْواْ  أَْشَتاتا   النَّاس   يَْصد  ْثقالَ  يَْعَملْ  َفَمنْ *  أَْعَمالَه  ْثقالَ  يَْعَملْ  َمنْ  وَ *  يََره َخْیرا   َذرَّة   م  ": يََره َشرًّا َذرَّة   م 

 .9 تا 7 هیآ ،ةالزلزل سوره م،یکر قرآن

ل   أَيَُّها" :فرمود امتیق روز و معاد منكران از یكیبه  علیه السالم رضا امام  24 وَ  لَْیسَ  وَ  َقْولَك مْ  اْلَقْول   َكانَ  إ نْ  َرأَْيتَ  أَ  الرَّج   ه 

ول ونَ  َكَما رُّنَا الَ  َسَواء   َشَرعا   إ يَّاك مْ  وَ  لَْسَنا أَ  تَق  ْمَنا وَ  َصلَّْیَنا َما يَض  وَ  وَ  ْولََناقَ  اْلَقْول   يَك نْ  إ نْ  ... وَ  ص  ول   َكَما ه   مْ لَْست   أَ  نَق 

ین امگر نه  ـ ستین نیچن كه ـ ]و روز رستاخیزی در کار نباشد[ باشد شما با حق اگر" یعنی: نََجْونَا وَ  َهلَْكت مْ  َقدْ 

 یانیز و ضررگرفتیم و ... که به ما  روزه وگزاردیم  نماز و آنچه بود؟ میخواه برابر و كسانی شما و مااست که 

 خواهید شد و ما نجاتمگر نه این است که شما هالک  ـ هست نیچن كه ـ باشد ما با حق اگر یول. رساندنمی

 .36، ص 3یابیم؟: بحاراالنوار، ج می



 

 

  َّ ون َو إ نَّا إ لَْیه   إ نَّا ّلل  ع   25راج 

 همانا همگان از آن  خداییم و ]برای حسابرسی[ به سوی او باز خواهیم گشت.

 

 نکات مهم این جلسه:

 سبب بهها انسان پاداش و جزا امت،قی یی  برپا به یماناو به معنای  انیعیش مهم   ی  اعتقاد اصول از معاد -

 است. مرگ از پس شانیا جاودان اتیح و ایدن در شاناتین و اعمال

 ادامه خود اتیح به «برزخ» نام به یعالم در «روح» جسم، مرگ  باشیعی، های بر مبنای آموزه -

 اساسگردد. لذا بر این می به امر خدا روح آدمی دوباره به جسم خود باز ،سپس در قیامت. دهدمی

 مردود است.« تناسخ»

شد و این می ، یکساناندحقوق مردم را پایمال کردهاگر معاد نبود، سرنوشت نیکوکاران و ظالمانی که  -

 بر خالف عدالت است.

 در را بد و خوب یکارها عواقبی همه دنید با همراه کامل یحسابرس فرصت و شیگنجا ،جهان نیا -

 .است ازین یالهی محکمه کی ان،یآدم رفتار و اعمال ی  حسابرس یبرا لذا. ندارد خود

، ضمانت اندهایی که پیامبران در قالب دین به مردم ارائه دادهو برنامهها بدون باورداشت معاد، توصیه -

 اجرایی نخواهد داشت.

یا دن زودگذرهای لذت ازای گوشه جز مرگ، از پس اتیح به باورمندان باشد، نداشته تیواقع معاد، اگر -

، اندنداشته باور مسئله نیا به که آنها باشد، داشته وجود معاد چنانچهدهند اما نمی چیزی را از دست

 نعمت و رفاه ابدی را از دست خواهند داد.

کند؛ عمر محدود دنیایی  خود می دور خود از را مذموم یهاخصلتباورمندی به معاد، انسان ی در نتیجه -

؛ در انتخابهایش بازدنمی را خود ،یزندگ ماتینامال برابر در؛ دهدنمی هدر دههویانجام کارهای ب بارا 

 را بدشان و خوب یکارها آثار خداوند شگاهیپ در همگان عاقبت، به این موضوع توجه دارد کههمواره 

 ؛ ...نندیبمی
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