
  منظر قرآن و روایاتآثار معادباوری از 
*االسالموالمسلمینعلیرااانصاریحجت

 مقدمه
نهی اسهت؛ زیهرا ین مسهأله دیتر د، مهمیباوری، از اتول ادیان توحیدی است که بعد از توح معاد

دههد. امهروزه  مبدأ و معاد، مسیر زندگی انسان را تعیین و نگاه انسان به انسان و هستی را تغییهر می
دههد، بهدان جههت اسهت کهه از دنیها و آخهرت،  ت روحی و روانی رن  میاگر برخی را مشکال

هها،  هها، تلخی ای از رن  تعریف تحیح و هدفمند ندارند. اگر انسان بدانهد کهه دنیها، مجموعهه
و « چگونهه زیسهتن»، «چگونهه بهودن»هاسهت، مطمئنهًا معنهای  ها و نخواسته ها، خواسهته لذت

 1،«معهاد»و « مبدأ»قت یاساس همه انبیا دعوت به دو حقکنند. بر این  را درک می« چگونه مردن»
ه کهقهت نظهر دارد ین حقیهنگرانه به ا اند؛ زیرا باورهای آخرت را در سرلوحه دعوت خود قرار داده

ِ»ای برای آن است:  ات جاودان آخرت و دنیا، مقدمهیهدف نهایی از منظر اسالم، ح ََِقلت  ن يَاُِخ ِِالدُّ

َهاَِوِلَمِ  ِْ گرا باور دارد که زندگی بهه ایهن چنهد روز دنیها محهدود  انسان آخرت 2«.لِنَف ِسَهاََِِقِ تُخِ ِِِلَغي 
ْنيا »روی دارد، از مقایسه قطره به دریا نیز کمتر اسهت:  نیست؛ بلکه آنچه پید ِه اْلَحياُة الدُّ ِِ َو ما ه

اَر اآلِْخَرَة َلِهيَ اْلَحَيواُن َلْو     3«.كاُنوا َيْعَلُموَن  ِإالَّ َلْهو  َو َلِعب  َو ِإنَّ الدَّ
نی را رابطه فردی یای جدا از زندگی انسان، تعریف و امور د نی را مقولهیبعضی جوامع اعتقادات د

امت در زندگی انسان نقد اساسهی یمان به خدا و روز قیاند و حال آنکه ا انسان با خدا تلقی نموده
ن دینی است. در ایهن نوشهتار برخهی آ هار های نشان دادن این امر، مراجعه به متو دارد. یکی از راه

 شود. بررسی میقرآن و روایات فردی معادباوری از منظر 
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 . اصالح نگرش انسان به دنيا  1
دن یا را برای انسان به عنوان ابزاری در جهت رسیر، و دنییا را تغیاعتقاد به معاد، نگرش انسان به دن

ده شده و نهه یا برای انسان آفریدی دنینی توحیب بر اساس جهان .دهد د قرار مییک زندگی جاویبه 
ههای  ا و جلوهیهت انسانی گرانبهاتر از آن است کهه خهود را بهه متهاع دنیا، و شخصیانسان برای دن

بخشهد و او را از  ند انسان را بهه عهالم هسهتی وسهعت مییاعتقاد به معاد، ب .بنده آن بفروشدیفر
انهد کهه   افتههیقت را به خوبی درین حقیمؤمنان ا .دهد یوند میا به فراخنای جهان باقی پیتنگنای دن

ا حاتهل یهات دنیهشماری دارد کهه چنهد بخهد از آن در ح های بی کتاآ زندگانی بشر سرفصل
سهردار رشهید اسهالم، شههید  1شهود. امت آغاز مییهای مهم آن پس از ق ده است، اما فصلیگرد

 نویسد: حاج قاسم سلیمانی در نامه خوید به فرزندش می
آمهوزد و  من دیدم هر کس در این عالم راهی برای خود انتخاآ کرده اسهت. یکهی علهم می

ها راه یها  کند و میلیون کند، کسی دیگر زراعت می آموزاند. یکی تجارت می دیگری علم می
بهتر است بگویم به عدد هر انسان یک راه وجود دارد و هر کس راهی را برای خود برگزیهده 

بایست انتخاآ کنم. بها خهود اندیشهیدم و چنهد موضهوع را  اهی را میاست. من دیدم چه ر
مرور کردم و از خود پرسیدم اواًل طول این راه چقدر است، انتهای آنها کجاسهت  فرتهت 
من چقدر است  و اساسًا مقصد من چیست  دیدم من موقتم و همه موقت هسهتند. چنهد 

تد  ها ده سال، اما کمتر کسی به یک  ها چند سال، برخی روند. بعضی مانند و می روزی می
روند و همه موقتند. دیدم تجارت بکنم، عاقبت آن عبهارت اسهت  رسد. اما همه می سال می

از مقداری سکه براق شده و چند خانه و چند ماشین؛ اما آنها هیچ تأ یری بر سرنوشت مهن 
ایهد و  مهمدر این مسهیر نهدارد. فکهر کهردم بهرای شهما زنهدگی کهنم. دیهدم بهرایم خیلهی 

گیرد. اگر بر شهما  وجودم را درد فرا می  طوری که اگر به شما درد برسد، همه ارزشمندید؛ به
بینم. اگر شما روزی ترکم کنیهد،  های آتد می مشکلی وارد شود، من خودم را در میان شعله

م. هایم باشه توانم حالل این خوف و نگرانی ریزد؛ اما دیدم چگونه می بندبند وجودم فرو می
دیدم من باید به کسی متصل شوم که این مهم مرا عهالج کنهد و او، جهز خهدا نیسهت. ایهن 

های وجودم هستید، با  روت و قدرت قابل حفظ کردن نیسهت؛  ارزش و گنجی که شما گل
وگرنه باید  روتمندان و قدرتمندان از مردن خود جلوگیری کنند و یا  روت و قدرتشان، مانع 

ان شهود و از در بسهتر افتهادگی جلهوگیری نمایهد. مهن خهدا را العالجشه های تعب مر 
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.ام و راه او را انتخاآ کرده
1 

اند. آنچهه ههر  ن انسان نشسهتهیق در کمیهای عم ا، هم آرزوهای بلند و هم ناامیدییدر زندگی دن 
گرایی در قرآن است. او بها آنکهه  کدش، یاد مرگ است. همسر فرعون، نماد آخرت دو را به بند می

زندگی بسیار مرفهی داشت، اما در میان زرق و برق دستگاه فرعونی، به فراخنهای بهشهت چشهم 
ني  َرب  اْبِن لي»گشود و دعا کرد:  ِ  َو َنج  ني  ِعْنَدَك َبْيتا  ِفي اْلَجنَّ ِمَن اْلَقْوِم   ِمْن ِفْرَعْوَن َو َعَمِلِه َو َنج 

اِلميَن  جهوار قربهت در بهشهت بنها کهن و مهرا از فرعهون و  م دریای بهرا پروردگار من! خانهه2؛الظَّ
ک باشهد و یهاو جوار رحمت پروردگارش را خواسته است تا با خدا نزد«. ی بخدید رهایکارها

   3مان آوردیب ایح داد و به غیکی با فرعون ترجیکی با خدا را بر نزدین نزدیا
نهد و از مهرگ گریهزان دا های دنیا غرق شده است، دوری از دنیها را سهخت می کسی که در لذت

تُمُِِِِِلَنوكُمِ »م  گفهت: یترس  دند: چرا از مرگ مییاست. از ابوذر پرس  ْ ل ب تُمَُِِِعمو ْو ن يَاَِوَِخل َةِِِاللدُّ َْ ِخل اْل 
اب َْ اٍ ِِإلَىَِخ َْ ُِعم   ْ ِتَن تَِقَُواِِم هُوَ َِأ   َْ د، پهس یها  ردهکها را آبهاد و آخهرت را خهراآ یشما دن 4؛ فَتَك 

 «.دیه از آبادی به سوی خرابی بروکد یراهت دارک
، محبت قلبی خاتی به سیدعلی فرزند کوچک حاج احمدآقا داشهت. در آخهرین امام خمینی

لحظات عمر ایشان، همه اعضای خانواده جز سیدعلی بر بالیند حاضر بودند. ایشان اجازه نداد 
 گوید:  متناع میاش بر بالیند حضور یابد. حاج احمدآقا درباره علت این ا که نوه کوچک

در چهل حدیث این مطلب را دارند که همواره در لحظه مهرگ، شهیطان بهرای  من دیدم که امام
دارد، در  ها را از یاد خدا غافل کند، آن چیز و یا آن کسی را که بید از همه دوست مهی اینکه انسان

داشت، از  دوست می کند و از آنجا که ایشان نوه کوچک خود را بسیار مقابل چشماند نمایان می
   5فرزند خود خواست تا سیدعلی را بر بالیند نیاورد.
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 زدایی  . غفلت2
زدایی است. انسان غالبًا در دنیا، از هدف اتهلی خلقهت غافهل  یکی از آ ار مهم یاد مرگ، غفلت

تنبه کند که گویی، همیشه در دنیا خواهد ماند. یاد مرگ، مایه تذکر و  ای رفتار می گونه شود و به می
است که هدف را فراموش نکند. آیات و روایات، با تعبیرات مختلف انسان را به یهادآوری مهرگ و 

شهود  دارد. ایمان به معاد سهبب می توجهی به آن برحذر می قیامت توتیه و از عواقب غفلت و بی
َو : »انسان پیوسته به یاد خداوند باشد و در انجام هر کاری خواست خهدا را در نظهر داشهته باشهد

ُكْم ِإَلْيِه ُتْحَشُرون َه َو اْعَلُموا َأنَّ ُقوا اللَّ د شهما بهه سهوی او محشهور یهد! و بدانیهزیو از خدا بپره 1؛ اتَّ
آیه دستور به تقوا و یادآوری حشهر و »فرماید:  در ذیل این آیه می عالمه طباطبایی«. د شدیخواه

   2«.کند دوری می دهد؛ زیرا با یاد قیامت است که انسان از گناه بعث می
 فرمود:  امام علی

ِِإ َِ ِ َتِِِيَاِِعبَاَيِاّلَله ِِِِمن هُِِِلَي َسِِِال َمو  ت  اُيِِِفَو  َْ ِِطل تَُهَِفلِِّنوكُم  واِلَُهُِعدو َذُروُ ِقَب َ ُِوقُوِعِهَِوَِأِعدُّ َفاح 
ِِإلَِ َِأن فُُسكُم  ِتِِعن َدَِماِتُنَاِزُعكُم  ِال َمو  َْ واِِذك  ُْ ِتَِفَأك ِث َهَواتِِال َمو  ِالشو َْ بندگان خهدا!  3...؛ي ِهِِم

توان از آن گذشت. پس بترسید قبل از وقوع آن و هر چهه  هرگز از مرگ، گریزی نیست و نمی
گیرد ... پس هنگهامی کهه  را برای مرگ الزم است، آماده کنید؛ زیرا مرگ همه شما را فرا می

 ار یاد کنید. کند، مرگ را بسی ها اشتیاق پیدا می تان به طرف شهوت نفس
تواند عامل بیداری و دوری از غفلت محسهوآ  به همین دلیل است که هر امر مربوط به مرگ، می

ِْ »فرماید:  می که امام تادق گردد؛ همچنان َِِِْيُك تَبِ ِِلَمِ ِِبَي تِهِِِِِف ِِكَفَنُهَُِِِمَعهُِِِكَا ََِِِم َِِِِْم َِي  4؛ ال َغلاِف
 «.آید از غافالن به شمار نمیاش باشد،  کسی که کفند با او در خانه

 . آرامش روانی3

باورانهه دارنههد.  گرایانهه و آخرت ها نسهبت بهه شهناخت انسهان و هسهتی دو رویکهرد مادی انسهان
ای مها یهن زنهدگی دنیزی جز همیچ»دانند:  گرایان آغاز و انتهای دنیا را همین عالم مادی می مادی

عت و روزگهار مها یرند؛ و جز طبیگ ی آنها را میرند و گروهی جایم ست؛ گروهی از ما مییار نکدر 
دانند، چنان جانکاه اسهت  اندیشه فنا برای کسانی که مرگ را پایان زندگی می 5«.ندک نمی کرا هال
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زیرا روی برتافتن از معنویت، بر خالف قهانون  1که مجبورند عمر خوید را با تلخی سپری کنند؛
بد، این بحران و رن  شدیدتر و بهه قهول اسهتاد خلقت است. هر چه این حرکت معکوس تداوم یا

از سوی دیگر طبیعت دنیا، مستلزم آن است کهه انسهان  2دهد. انسان را سخت رن  می مطهری
زیهرا کهه در زنهدگی »... شهود:  هها مواجهه می رسهد و بها ناکامی خواههد نمی همیشه به آنچه می

نهد. بهه کتواند آنها را تحمهل  ان نمیمان به آخرت، انسیه بدون اکالت و حواد ی وجود دارد کمش
ابوس کها بود، تصور مرگ بهرای ههر انسهانی ین چند روز عمر دنیراستی اگر زندگی محدود به هم

م یاه و عذاآ الهکنوع نگرانی جان یکشه در یران معاد همکل منین دلیباشد، به هم ی میکوحشتنا
   3«.برند... به سر می
ِْ »فرموده است:  امام علی َ بُهُِِِِهجَِلََِِِوَِم َ بُلهُِِِبُِحِبَِِِق ن يَاِال تَاَطَِق ََِلِيُِغبُّلُهَِوِِِالدُّ ِمن َهلاِِبلثَََلٍثَِهلم 

ِركُه كُُهَِوَِأَمٍ ََِلِيُد  ُْ ٍصََِلِيَت   ْ رگهی دارد: یز بر قلبد چیاست، سه چیفته دنیه دلد شکو هر  4؛ ِح
از همهین «. ه بهه او نرسهدکهی یند و آرزوکد نیه رهاکه از او دست بر ندارد و حرتی کاندوهی 

های گونهاگون دسهت  آور در زمینهه های حیرت روست که امروزه بشر در عین حال که به پیشرفت
ن بهاال یدرتد افراد سهن 75تا  50یافته، اما به آرامد روانی نرسیده است. بر اساس برخی آمارها 

تهرین علهل ایهن امهر،  مهم یکی از 5برند.  در جوامع غربی از ترس و نگرانی در مورد مرگ رن  می
ِيَن ال ُيْؤِمُنوَن ِباآلِْخَرِة َأْعَتْدنا َلُهذْم َعذِابا  َألذيم»دوری از خدا و انکار آخرت است:  از  6«.َو َأنَّ الَّ

ن عهالم یهاز دارد کهه در ورای ایهن اعتقهاد نیهآدمی به ا»گوید:  همین روست که ویلیام جیمز می
ن اعتقهاد اسهت کهه سهبب یت است و همهیدر معنو گری وجود دارد که غرقیمحسوس، عالم د

   7«.م ارزانی داردیرو و قدرتی عظیبند هستند، در برابرحوادث نیگردد تا به افرادی که بدان پا می
                                                           

 .124. طه: 1
 .199، ص 1 ؛ جمجموعه آثار. مرتضی مطهری؛ 2
 .23، ص 18 ؛ ج تفسیر نمونه مکاران؛. ناتر مکارم شیرازی و ه3
 .509؛ تصحیح تبحی تالح؛ صالبالغه نهج. محمد بن حسین شریف الرضی؛ 4
؛ «شناختی و التهزام عملهی بهه نمهاز اضطراآ مرگ در سالمندان: نقد سرسختی روان». مریم رستمی و همکاران؛ 5

 .311شناسی پیری؛ ص  مجله روان
 .10. اسراء:6
، 07/02/1385؛  ؛ خبرگهزاری فهارس«های قرآن آ ار تربیتی اعتقاد به معاد از منظر داستان». حمید محمدقاسمی؛ 7

 .8502060364کد خبر: 
https://www.farsnews.ir/news/8502060364 



186       ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

های الهی معتقدند خداوند، آنها را بیهوده نیافریده و به زودی به سوی  در مقابل مادیگرایان، انسان
ُكْم ِإَلْينا ال ُتْرَجُعوَن  َأ َفَحِسْبُتْم »گردند:  او باز می ما َخَلْقناُكْم َعَبثا  َو َأنَّ د شهما را یهردکا گمان یآ 1؛َأنَّ

ای بهه فرزنهدش امهام  در نامهه امهام علهی«. د یهگرد م و به سوی مها بهاز نمییا دهیهوده آفریب
 فرماید: می مجتبی

گهاه یدست گردا و تحوالت گوناگوند و نابودی و دست به یای پسرم! من تو را از دن  دند آ
ها در آنجها فهراهم اسهت، اطهالع دادم و بهرای ههر دو  ردم، و از آخرت و آنچه برای انسانک

ا را یهه دنکهس کهاموزی. همانها داسهتان آن یهری و راه و رسم زندگی بیها زدم تا پند پذ مثال
د آآ و علف و دشوار اقامت دارند و قصه ه در سر منزلی بیکآزمود، چونان مسافرانی است 

الت راه را کد و رفاه فراهم است. پس مشیه در آنجا، آساکنی را دارند یردن به سرزمکوچ ک
ز برای یچ چیع و منزلگاه أمن، با آرامد قدم بگذارند و هیگاه وسینند... تا به جاک تحمل می

ه بهه منهزل أمهن، و محهل آرامهد برسهند. امها داسهتان کست، جز آنیداشتنی ن آنان دوست
ن یخواهنهد بهه سهرزم هها می گاهی پهر از نعمتیه از جاکانند گروهی است اپرستان همیدن

سهت ین نیهتر از ا نندهکزی ناراحت ینند؛ پس در نظر آنان چکوچ کآآ و علف  و بی کخش
 2«.نندکد تحمل یها را با شوند و ناراحتی گاه خود جدا مییه از جاک

بها دلهی آرام و قلبهی مطمهئن و »فرمایهد:  نامه الهی و سیاسی خوید می در وتیت امام راحل
دوار به فضل خدا، از خدمت خواهران و برادران مهرخ ، و بهه سهوی یری امیروحی شاد و ضم

او مصداق ایهن آیهه شهریفه  3«.اج مبرم دارم...یر شما احتینم و به دعای خک گاه ابدی سفر مییجا
ُ  اْرِجِعي ِإلی»است:  ْفُس اْلُمْطَمِئنَّ ُتَها النَّ ِك راِضَي   َمْرِضيَّ   َفاْدُخِلي ِفذي ِعبذاِد  َو اْدُخِلذي َر   يا َأيَّ ب 
ِتي ه هم تهو از او خشهنودی و ههم او از تهو خشهنود کبه سوی پروردگارت بازگرد، در حالی   4؛َجنَّ

 «است و در بهشتم وارد شو

 . عبرت از گذشتگان 4
اسهت؛ زیهرا ایهن امهر  آمهوزی از سرنوشهت گذشهتگان   باورانهه، عبرت یکی از آ ار تربیتی آخرت

آمهوزد کهه روزگهار بها نسهل  ا را نشان داده و به همه مییداری دنیی هستند که ناپاینما های تمام نهیآ
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فِِِإ َِ»کند که با گذشتگان کهرد:  آینده همان رفتار می ِْ ل ِيَج  َْ ه  ِيلِهِِبال َماِضليِِْاللدو  ْ ِكََج َْ  1؛ِبال بَلاِقي
اکنون زیر انبوهی از خاک رهها  ید مغرور بودند، همگذشتگانی که همواره بر قدرت و  روت خو

آموزی فهرا خوانهده  با بیان سرگذشت گذشتگان، همه را به عبرت از این رو امام علی«. اند شده
 است: 

ها اندوختند و از فقر و بیچارگی وحشت داشتند و با آرزوههای  همانا گذشتگان را دیدی که  روت
پنداشتند، دیدی چگونه مرگ بهر سرشهان فهرود  مرگ را دور می کردند در امانند و طوالنی فکر می

سهاختند و  ههای اسهتوار می آمد و آنان را از وطنشان بیهرون رانهد ... آیها ندیدیهد آنهان را کهه کاخ
شهان تبهاه  آوری شده هایشان گورستان شد و اموال جمع اندوختند، چگونه خانه های فراوان می مال

   2ردید و زنان آنها با دیگران ازدواج کردند....و پراکنده و از آِن وار ان گ
مُِ»در جای دیگری فرموده است: امام لِِِِيَلو  لاِلمَِِِِعََلىِِال َعلد  ِْ ِِالظو ِِمل مَِِِِأَشلدُّ ِرَِعََلىِِيَلو  ِِال َجلو 

َُوم جمعهی «. تر است از روز ظلم ستمگر بر مظلهوم روز اجرای عدالت بر ستمگر، سخت3؛ال َمظ 
اند. در ایهن  مقصود از ایهن سهخن را انتقهام الههی در روز قیامهت دانسهته غهالبال نهجاز شارحان 

بار به دست ظهالم کشهته یها  تورت شدیدتر بودن روز انتقام مظلوم آشکار است؛ زیرا مظلوم یک
یابهد. ایهن  شود، ولی کیفر ظالم در روز قیامت مکرر خواهد بود و به آسانی پایان نمی مجروح می

اند؛ زیهرا  های الههی در دنیها و آخهرت دانسهته دیگر آن را اشاره به انتقام در حالی است که بعضی
تجربه نشان داده است که گروه زیادی از ظالمهان، پهید از گرفتهار شهدن بهه مجهازات الههی در 

های زیهادی در  نگاهی به تاری  شهاهد مصهداق بینند. نیم آخرت، در همین دنیا کیفر شدیدی می
ایم که به چه روز سیاهی نشستند  مر خود نیز بسیاری از ظالمان را دیدهاین زمینه است. در طول ع

 های دردناکی شدند.  و گرفتار چه عقوبت
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