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درس دهم

اثبات تجرد روح از ديدگاه عقل

بودن  غيرمادی  اثبات  در  جتربی  شواهد  و  داليل  از  يكی  گذشته  درس  در 

حقيقت انسان، يعنی روح، ذكر شد. در اين درس می خواهيم دليل دّوم را بررسی و 

سپس ببينيم كه منكران جتّرد روح چه می گويند.
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ثبات «من»
می دانيم که هر کسی درک روشنی از «خود» دارد و در اثبات وجوِد چيزی که از آن تعبير به 
«من» می کند احتياج به هيچ گونه استدالل ندارد زيرا درک و دريافت هرکس از خود چيزيست که در 
درون او وجود داشته و آن را همواره درمی يابد و تمامی حاالت و اعمال خود را به او نسبت می دهد. 

مثالً می گويد: «من» رفتم يا «من» تفکر نمودم.
يعنی «من» نه تنها مجموعه ای از حاالت و تصورات نيست بلکه مبدأ و منشأ همه ی اين حاالت 
و تصورات است. اين مطلب را نيز همگی به روشنی درمی يابيم که اين حقيقتی که آن را «من» می ناميم 
در طول عمر ما ثابت می ماند و تغيير نمی کند. مثالً «من»، در ده سال پيش همان شخص بودم که اکنون. 
يعنی گذشت زمان سبب نمی شود که من به انسانی ديگر تبديل شوم. البته ممکن است در حاالت من 
تغييرات فراوانی صورت گرفته باشد اّما اين تغييرات سبب نمی شود که من انسان ديگری غير از انسان 
ده سال پيش باشم بلکه حتی همه ی اين تغييرات را به همان حقيقت ثابت و تغييرناپذير نسبت داده و مثالً 
می گوييم افکار «من» تغيير کرده است. به عبارت ديگر آن «من» به غير «من» تبديل نشده است، که اگر 

اين طور شده بود، نمی توانستم بگويم که من در ده سال پيش فالن کار را انجام دادم.
بنابراين، ترديدی وجود ندارد که در ميان همه ی تغييرات فکری و روحی و اخالقی، يک محور 
ثابت و يک حقيقت تغييرناپذير در سراسر عمر ما وجود دارد که ضامن وحدت و ثبات حقيقت «من» 
در ماست و هر کسی به وضوح اين واقعيت را در درون خود می يابد که من واقعاً همان کسی هستم که 

ده سال پيش بود.
و  ثابت  محور  يک  به صورت  انسان  هر  عمر  سراسر  در  که  ثابت  حقيقت  اين  آيا  ديد  بايد  حال 

مشخص باقی می ماند، وابسته به جسم و کالبد مادی انسان است يا نه؟

بازسازی جسم
به طوری که می دانيم ذرات و مواد تشکيل دهنده ی بدن ما مدام استهالک يافته و از طريق تغذيه و 
تنفس مواد جديد وارد خون شده و سپس در اختيار سلول ها و بافت های بدن قرار می گيرد و بدين وسيله 

مواد تازه جايگزين مواد کهنه می شود.
مواد تشکيل دهنده ی بدن، مانند آب موجود در يک استخر است که از يک طرف آب در آن 
وارد و از طرف ديگر خارج می گردد. اگرچه ظاهرًا آب اين استخر ثابت است اّما درواقع مدام در حال 

عوض شدن و تغيير است.
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در يک تشبيه ديگر، می توان بدن را به يک اتومبيل تشبيه کرد که به تدريج قطعات و قسمت های 
مختلف آن تعويض و قطعات جديد جايگزين قطعات قديم می گردد. به طوری که بعد از گذشت مدتی، 

تمام قطعات آن جای خود را به قطعات جديد می دهد.
اگرچه ظاهرًا اين اتومبيل همان اتومبيل سابق است و شکل و قيافه ی آن هيچ گونه تغييری نکرده 

است، ولی ترديدی نيست که اتومبيل جديد به کلّی غير از اتومبيل قبلی است.
بدن انسان نيز مدام از راه غذا و تنفس نوسازی و بازسازی می شود و ذرات و مواد تشکيل دهنده ی 
آن در حال تغيير و تعويض است و اگر هم پاره ای سلول ها (از قبيل سلول های عصبی و مغزی) از نظر 
هيچ  که  به طوری  می باشند  تعويض  حال  در  آن ها  تشکيل دهنده ی  ذرات  عمالً  اّما  هستند،  ثابت  تعداد 

جزئی از اجزای بدن را نمی توان يافت که ذرات و مواد تشکيل دهنده ی آن به مرور تغيير پيدا نکند.
تغييرناپذير که هر کس آن را در درون  حال بايد به اين سؤال پاسخ گفت که آن حقيقت ثابت و 
خود درمی يابد و هيچ ترديدی در وجود يا ثبات آن در سرتاسر عمر خود ندارد، آيا می تواند وابسته به 

همين جسم باشد يا نه؟
طبيعی است که چنين چيزی امکان پذير نيست. زيرا جسم مدام در حال تعويض و تغيير است و بدن 
ما مجموعه ای است از ذرات و موادی که مدام عوض می شوند و جای خود را به مواد ديگری می سپارند. 
اگر شخصيت يا «مِن» انسان وابسته به جسم او باشد بايد در طول دوران عمر بارها عوض شود درصورتی 
که چنين نيست. تا آن جا که در احکام کيفری نيز هرگز قاتلی را که مثالً سی سال پيش جنايتی را مرتکب 
شده است به دليل اين که جسم او بارها عوض شده و همان جسم سی سال پيش نيست، از مجازات معاف 
نمی دارند بلکه علی رغم تغييرات و دگرگونی هايی که در کالبد مادی او صورت پذيرفته است، همگان اذعان 
دارند که اين شخص همان شخص سی سال قبل است و شخصيت و هويّت واقعی او از ميان نرفته و 
عوض نشده است و لذا اين مجازات در نظر هيچ فردی خارج از عدالت جلوه نمی کند در صورتی که اگر 
هويت واقعی و «مِن» حقيقی انسان را وابسته به جسم او بدانيم، در اين صورت شخصی که اکنون مجازات 
می شود غير از فردی است که سی سال قبل دست به جنايت زده بود و طبيعی است که اين امر برخالف 
عدالت است. بنابراين، ثابت ماندن هويت واقعی انسان در عين تغييرات دائمی بدن، برای همه ی انسان ها 
امری روشن و مسلّم بوده و يک اصل پذيرفته شده در اجتماعات بشری است. پس نتيجه می شود که هويت 
انسان چيزی است که نه مانند اجزای مادی تغيير می يابد و نه تابع تغييرات جسم است. به عبارت ديگر، 
اساس شخصيت و هويت انسان را امری مستقل از جسم (که لزوماً غيرمادی است) تشکيل داده و همين 

هويّت مستقل و تغييرناپذير، وحدت و ثبات شخصيت او را در تمامی طول عمر تأمين می نمايد.
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يکي از ويژگي ها ما بازگشت و توبه از راه قبلي و پشيماني و شرمندگي از 
آن کار است. مثالً مي گوييم من آن کار را انجام دادم و اکنون از آن کار خود پشيمان 
و شرمنده ام. آيا مي توان اين ويژگي را نشانه ا بر غيرماد بودن «من» به شمار 

آورد؟

منکرين روح چه می گويند؟
مهم ترين دليلی که منکرين وجود روح تاکنون بيان داشته اند اين است که چون صدمه ديدن قسمت های 
حساس بدن از قبيل مغز و مراکز عصبی سبب ايجاد اختالل در احساس و ادراک و حتی حيات انسان 
می شود، لذا چيزی غير از جسم در پيدايش حيات و سپس ادراک و احساس و غيره دخالت ندارد. هرچه 

هست همين جسم است به طوری که با ايجاد اختالل در آن حيات انسان نيز مختل می گردد.
با اندکی دقت و تأمل می توان به بی پايه بودن اين مطلب پی برد. اين مطلب بدان می ماند که بگويند 
چون با بيرون آوردن يک چرخ   دنده، ساعت از کار باز می ايستد، پس چيزی جز اين يک چرخ دنده در 
کار ساعت دخالت ندارد! در کار يک تلسکوپ اگر حتی يکی از عدسی های آن خراب شود، دانشمند 
ستاره شناس نمی تواند به کمک آن ستارگان را رصد کند. اّما آيا اين مطلب بدان معنی است که چون با 

خراب شدن تلسکوپ کار ستاره شناس متوقف مانده، پس ستاره شناس جز تلسکوپ کسی نيست؟!
اتومبيلی را درنظر آوريد که راننده ای مشغول راه بردن آن است. ناگهان اشکال فنی در موتور 
اين اتومبيل پيش می آيد و اتومبيل از حرکت باز می ايستد. آيا می توان نتيجه گرفت که چون با خراب 

شدن موتور، اتومبيل از حرکت باز ايستاد، پس راننده نيز کسی جز خود اتومبيل نيست؟!
در تمام اين مثال ها، بايد شرط الزم را از شرط کافی تشخيص داده و آن دو را از هم تميز داد. 
در مثال ساعت، چرخ   دنده شرط الزم برای کار ساعت است اّما شرط کافی نيست. برای رصد کردن 
ستارگان نيز وجود تلسکوپ سالم يک شرط الزم است اّما هرگز شرط کافی نيست يعنی به تنهايی و بدون 

وجود ستاره شناس، تلسکوپ قادر به انجام اين کار نيست. همين طور است در مثال اتومبيل.
در پيدايش حيات و پديده ی ادراک و احساس و ساير اعمال روحی و اصل حيات نيز وضع به 
همين منوال است. برای زنده بودن انسان بايد نظم و هماهنگی خاصی در اعضای اصلی بدن وجود 
در  اختاللی  اگر  و  دهند  انجام  به درستی  را  خود  کار  شش ها  و  کبد  و  مغز  و  قلب  مثالً  باشد  داشته 

بررسی
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وضع يکی از اين اعضا ايجاد شود، بدون ترديد زندگی انسان نيز با اختالالتی روبه رو خواهد گرديد 
به طوری که اگر اين اختالالت شديد باشد منجر به مرگ نيز خواهد گرديد. اّما تنها نتيجه ای که از اين 
تجربيات می توان گرفت اين است که چشم و مغز و ساير اندام های بدن در امر فعاليت های روحی و 
حفظ حيات انسان نقش اساسی دارند و شرط الزم هستند اّما هرگز دخالت عامل ديگری غير از جسم 
تجربيات، نبودن روح مجرد از ماده را  را نفی نمی کنند. به طوری که هرگز نمی توان از اين مطالب و 

نتيجه گرفت.
به عبارت ديگر، برای اين که پيوند روح با جسم حفظ شود بايد جسم يا کالبد مادی انسان آمادگی 
الزم را داشته باشد تا بتواند اين پيوند را حفظ نمايد. هرگاه اين آمادگی از بين برود، جدايی روح از 
بدن و به هم خوردن اين پيوند قطعی است. اّما چون روح بنا به داليلی که گفته شد موجودّيتی مستقل 
از جسم دارد، لذا بعد از جدايی از جسم به حيات خود ادامه داده و از بين رفتن جسم سبب از بين 

رفتن روح نمی شود.

پرسش
١ــ چرا «مِن» حقيقی انسان نمی تواند وابسته به جسم او باشد؟

٢ــ آيا احکام کيفری موجود در جوامع بشری ثبات شخصيت و «مِن» انسان را 
تأييد می کنند يا نه؟

٣ــ آسيب ديدن جسم سبب ايجاد اختالل در ادراک و حيات می شود. از اين 
مطلب چه استفاده ای می توان کرد؟

٤ــ اظهارات منکرين روح را تجزيه و تحليل نماييد.
 

با بررسی اشيای مادی پيرامون خود و با کمک دبيران فيزيک، دينی و فلسفه، 
يا با مراجعه به کتاب ها، برخی از خواص عمومی ماده را که در هر موجود مادی وجود 
دارد، توضيح داده و سپس نشان دهيد که اين خواص در کدام يک از موجودات وجود 

ندارد.

پژوهش
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درس يازدهم

روز حساب
سنجش اعمال

يکي از نام ها روز رستاخيز در تعاليم ديني، روز حساب است يعني در چنين 
، تمامي مردم، برا قضاوت قاطعانه در پيشگاه خداوند بزرگ حاضر مي شوند  روز
به  کس  هر  و  مي شود  سنجيده  پروردگار  عدل  ترازو  در  آن ها  افکار  و  اعمال  و 

نتيجه  اعمال و کرده ها خود مي رسد.
در اين درس مي خواهيم بدانيم که:

چه رابطه ا ميان اعمال انسان و نتيجه  اخرو آن هاست؟
حقيقت جزا و  پاداش اخرو چه مي باشد؟
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شعور باطنی مخزن اعمال
به طوری که امروزه به ثبوت رسيده است، حافظه ی انسان مخزن بس بزرگ و وسيعی است که 
يک از  هيچ  شده و  نگهداری  در آن جا ضبط و  همگی  بزرگ،  خرد و  انسان از  نّيات  اعمال و  تمامی 
آن ها از بين نمی رود. يعنی اگرچه اعمالی را که ما انجام می دهيم به دست فراموشی می سپاريم ولی اين 
فراموشی تنها مربوط به شعور ظاهری ما بوده و هرگز بدان معنی نيست که خود آن عمل نيز در ضمير 
باطنی ما از بين می رود، بلکه تجربيات فراوان به خصوص در علم روانکاوی به خوبی اين مطلب را به 
ثبوت رسانيده است که تمامی اعمالی را که ما در زمان های گذشته انجام داده ايم، همه ی آن ها در ضمير 
ناخودآگاه ما باقی مانده و از بين نرفته اند به طوری که به وسيله خواب مغناطيسی می توان به وجود اين 
آثار و اعمال در درون انسان آگاه گرديد. در درمان بيماری ها به وسيله ی خواب مغناطيسی از اين امر 
استفاده شده و می توانند عواملی را که سبب ايجاد بيماری گرديده و هم اکنون شخص آن ها را به دست 

فراموشی سپرده است، کشف نمايند.
بنابراين فراموش کردن عمل به معنای از ميان رفتن آن نيست بلکه هر عملی از اعمال انسان، 
حتی نّيات او به طور کامل حفظ و نگهداری شده و هرگز از بين نمی رود و هر عملی، چه خير و چه شر، 
چون سايه دنبال آدمی است و از او جدا و او از آن جدا شدنی نيست. در زندگی دنيوی، انسان بعد از 
انجام عمل آن را فراموش می کند و يا آن را مخفی می دارد و چنان می پندارد که با فراموشی يا کتمان 
آن، گريبانش از چنگ آن رها می شود. اما در روز حساب که تمامی پنهانی ها آشکار شده و هيچ امری 

مخفی نمی مانَد همه ی اعمالی که روزی آن ها را مخفی می داشت آشکار می گردد.
مجموعه ای  در  همگی  می دهد  انجام  خويش  دنيوی  زندگی  در  انسان  که  اعمالی  رو  اين  از 
آن  سر  بر  و  بگسترند  رويش  پيش  در  و  آورند  بيرون  قيامت  روز  در  به زودی  تا  می شود  نگهداری 

بازخواستش کنند. آری، روزی فرا خواهد رسيد که اعمال انسان گريبانگيرش خواهد گرديد.

توبه
توبه  می شود  آن ها  آثار  رفتن  ميان  از  و  گناهان  شدن  بخشوده  سبب  که  مهمی  عوامل  از  يکی 
است. توبه عبارت است از پشيمانی قلبی از انجام گناه و تصميم قاطع بر ترک آن و اقدام 

در جهت جبران آن.
از عذاب جانکاه در جهان آخرت نجات می بخشد.

توبه دری است از درهای رحمت الهی که هر بنده ی گنهکاری می تواند از آن داخل شود و گام 



٦٩

در عرصه ی عطوفت خداوندی گذارد و بدين وسيله به سعادت ابدی نايل آيد. از اين رو، خداشناسان 
پرده ها  خود  خدای  و  خود  بين  بدين وسيله  و  نمی گردند  گناه  گرد  بر  دارند  توان  در  که  آن جا  تا  واقعی 
نمی افکنند. آنان می دانند که گناهان و آلودگی ها با آن ها و با سرنوشت ابدی آن ها چه می کند و چگونه 
شوند،  گناهی  مرتکب  غفلت  روی  از  گاه  هر  لذا  و  می دارد.  باز  واقعی  سعادت  به  رسيدن  از  را  آن ها 
بالفاصله با توبه و پشيمانی به سوی درگاه خداوندی برمی گردند و دست بر دامان رحمت او می زنند و 

می دانند که تنها اوست که می تواند قلم مغفرت بر لوح گناهان آن ها کشد.
داريم بخشنده  چنين  اميدواريمخداوندی  گنه  چندين  با  که 
برانی ور  بخوانی  گر  جز ِانعامت دری ديگری نداريمخدايا 
بخشی بنده  بر  اگر  سـربـرنـيـاريـمسرافرازيم  گـنه  از  وگـرنـه 
طاعت و  آورديم  خدمت  که از تقصير خدمت شرمساريمنگويم 
لطفت درگاه  کز  روز  آن  بخاريممباد  سر  اميدی  نا  به دست 

خاطره
آيا نمونه ا از بازگشت و پشيماني از يک رفتار خود به خاطر داريد؟

يا  بود  موقتي  بازگشت،  اين  آيا  بود؟  چه  بازگشت  آن  عامل  مي کنيد  فکر 
دائمي؟

آيا اين بازگشت موجب تقويت رابطه  شما با خداوند شده است؟

پاداش و کيفر اخروی
حال بايد ديد پاداش و کيفری که هر کس در جهان آخرت در برابر اعمال خود دريافت می دارد 

چگونه است؟
سه نوع پاداش و کيفر قابل فرض است:

١ــ پاداش و کيفری که انسان ها در زندگی اجتماعی خود براساس مجموعه ای از قراردادها و 
قوانين تنظيم می کنند.

به عنوان مثال، اگر کسی در اداره ای کار نيکويی انجام دهد، از طرف رئيس خود تشويق شده و 
احياناً مبلغی نيز به عنوان پاداش دريافت می دارد يا در ميان نظاميان، براساس يک عّده مقرراتی، بر رتبه 
و درجه ی او افزوده می گردد. همين طور اگر کسی مرتکب جرمی شود، براساس يک عده قوانين و 
مقررات، از طرف دستگاه قضايی کيفر داده می شود نظير رفتن به زندان، پرداخت جريمه نقدی، اعدام 
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اگر کسی مشتی بر ديگری زند و در  و… که در تمام اين موارد بايد کيفر با جرم متناسب باشد. مثالً 
مقابل او را محکوم به حبس ابد نمايند، در اين صورت عدالت در مورد او به اجرا درنيامده است. زيرا 

که کيفر با جرم هيچ گونه تناسبی ندارد.
٢ــ اّما موارد ديگری وجود دارد که در آن ها پاداش يا کيفر براساس يک عده قوانين و مقررات 
سيگار  کسی  اگر  مثالً  است.  عمل  خود  طبيعی  محصول  مجازات،  يا  پاداش  بلکه  نمی پذيرد  صورت 
بکشد يا از مشروبات الکلی استفاده نمايد يا بهداشت غذايی را رعايت نکند و در نتيجه مبتال به امراضی 
گردد، در اين صورت اين امراض و ناراحتی های حاصله از آن نتيجه ی طبيعی عمل شخص است که 
بايد آن را تحّمل نمايد. يا اگر کسی در اثر بی احتياطی در رانندگی، پای خود را از دست دهد و تا آخر 
عمر از اين بابت رنج برد، اين نقص عضو نتيجه ی طبيعی بی احتياطی او بوده و کسی جز خود او در اين 
ميان مقّصر نيست. در تمامی اين موارد، کيفری که شخص می بيند مستقيماً نتيجه ی عمل خود او بوده 
و در اين ميان قرارداد يا قانونی که ميزان کيفر را تعيين نمايد وجود ندارد تا گفته شود که اين قانون يا 
آن قرارداد ظالمانه است يا عادالنه و بنابراين موضوع تناسب جرم با کيفر در اين جا مطرح نيست. مثالً 
در مثال باال راننده نمی تواند اعتراض نمايد که چرا چند دقيقه بی احتياطی او مجازاتی چنين سنگين 

به دنبال دارد.

تفكيك
تفاوت ها اين دو نوع مجازات را مشخص کنيد و در دو ستون مقابل هم، به 

تفکيک، بنويسيد.

پاداش و کيفر در زندگی اخروی از نوع اول نيست تا تناسب جرم و مجازات در آن مطرح باشد. 
يعنی مجازات های اخروی از نوع قراردادی و براساس يک عده مقررات نيست. از نوع دوم نيز نيست 
به عنوان  رستاخيز  روز  در  آن چه  است.  باالتر  آن  به  نسبت  درجه  يک  و  کامل تر  هم  آن  از  حتی  بلکه 
پاداش يا کيفر به انسان داده می شود، عين عمل او است. بدين    معنی که هر عملی که ما در اين دنيا انجام 
می دهيم، يک جنبه ی مادی و ظاهری دارد که پس از انجام آن از بين می رود و فانی می شود و يک 

جنبه ی باطنی و غيبی دارد که هرگز از بين نمی رود و باقی می ماند و از انسان جدا نمی شود.
در اين جهان چون انسان در زندان عالم ماده بوده و از ديدن باطن اعمال خويش عاجز و ناتوان 
است، چنان می پندارد که آن اعمال از بين می روند و باقی نمی مانند اما وقتی حجاب های عالم طبيعت از 
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مقابل ديدگان او برافتد و گام در جهان ديگر گذارد، می تواند جنبه ی باطنی و سيمای غيبی اعمالی را که 
روزی انجام داده، مشاهده نمايد و آن ها را همراه خويشتن يابد. به عبارت ديگر، عملی که ما در زندگی 
دنيوی انجام می دهيم، حقيقت و باطن آن عمل در جهان آخرت به صورت زشت يا زيبا، لذت بخش يا 
دردآور تجسم يافته و آدمی خود را ميان اعمال «مجّسم» شده ی خود می يابد يعنی در روز رستاخيز، 
سرنوشت انسان و نوع زندگانی او را همان اعمالی که در اين جهان انجام داده است تشکيل می دهد. 
اگر عمری براساس حق و حقيقت در جهت کمال گام برداشته و به تحصيل فضايل و کماالت پرداخته، 
صورت باطنی و ملکوتی کماالت خود را در آن جهان مشاهده نموده و به سعادتی وصف ناپذير دست 
خواهد يافت. و اگر زندگی خود را براساس عناد و حق کشی و ستم و اعمال ناشايست حيوانی به سر 
کرده است، در آن جا همين ستم و انحطاط او به صورت های وحشت آور و دردزا تجّسم يافته و او را 

دست خوش بزرگ ترين نکبت ها و رنج ها خواهد ساخت.
از آن چه درباره ی کيفر و پاداش در حيات اخروی گفتيم می توان دريافت که در جهان آخرت 
نه جرم از مجرم جداست و نه پاداش و کيفر چيزی جز عمل انسان است. در آن سرای، همين اعمال 
انسان است که عيناً به خود انسان بازگردانده می شوند و پاداش و کيفر نيز خود اعمال هستند. بنابراين، 
اين که گفته شود چرا در برابر پنجاه سال هوسرانی و حق کشی تا ابد بايد کسی در عذاب به سر برد، در 
اين جا معنی پيدا نمی کند زيرا که تناسب جرم با کيفری تنها در مورد مجازات های قراردادی درست 
است و آن جاست که بايد اين تناسب برای رعايت عدالت حفظ شود وگرنه وقتی پاداش و کيفر چيزی 
جز خود عمل نيست، در اين صورت تناسب بين کيفر و جرم مفهوم خود را از دست می دهد و پرواضح 
است که هيچ عدالتی باالتر از اين نمی تواند باشد که کرده های هر کس به خود او برگردانده شود و او 

خود را در ميان اعمال خود بيابد.

تطبيق
مولو مي گويد:

يوسفان پوستين  دريده  گرگ برخيز از اين خواب گرانا 
توگشته گرگان يک به يک خوها تو اعضا  غضب  از  مي درانند 
زآن چه مي کار همه روزه بنوشزآن چه مي بافي همه روزه بپوش

اين ابيات مطابق با کدام يک از انواع جزا و پاداش ارتباط است؟ چرا؟
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سيمای حقيقی انسان
آن چه ما در اين جهان مشاهده می کنيم همانا صورت ظاهری افراد است و از مشاهده ی حال 
درونی آن ها ناتوانيم. اما در جهان آخرت حال درونی و صورت باطنی اشخاص که در اين جهان مخفی 
بوده، آشکار می شود و پرده از همه ی صحنه سازی ها و دغل بازی ها و مخفی کاری ها برداشته شده و 
واقعيت درونی اعمال انسان برمال می گردد و سيمای حقيقی او که همانا مجموعه ی حاالت و مکتسبات 

درونی اوست، نمايان می شود.
جز  که  هستند  درنده خويی  حيوانات  سيرت،  به  اّما  انسانند  به صورت،  که  افرادی  بسيارند  چه 
اميال کثيف حيوانی بر فکر و روح آن ها حکومت نمی راند. آيا جنايت کاران تاريخ و جبّارانی که برای 
حفظ قدرت و رسيدن به هوس های پليد خود هزاران نفر افراد بی گناه را به خاک و خون می کشند، 
انسانند؟ و آيا می توان آن ها را تنها به اين خاطر که صورت ظاهری آن ها شبيه انسان های ديگر  واقعاً 

است، انسان ناميد؟ آيا آن ها هزاران بار از حيوانات وحشی درنده خوتر و وحشی تر نيستند؟
می پرورانيم،  سر  در  که  انديشه هايی  و  نّيات  داريم،  خود  روح  و  قلب  در  که  حاالتی  و  صفات 
همگی دست به دست هم داده و سيمای حقيقی يا چهره ی باطنی ما را تشکيل می دهند. اگر غلبه با 
صفات و خصوصيات انسانی و ملکوتی باشد، سيمای درونی و چهره ی واقعی ما نيز انسانی، و اگر غلبه 

با خوی حيوانی باشد، حيوانی است.
سيمای ظاهری، هر قدر زيبا و آراسته هم باشد، با مرگ زايل می شود و از ميان می رود. آن چه 
برجای می ماند و از انسان جدا نمی شود همان شخصيت درونی و سيمای حقيقی و باطنی ماست که 

مجموعه ی اعمال و حاالت و نّيات ما دست به دست هم داده و آن را به وجود می آورند.

نّيت يا روح عمل
حال می توان دريافت که چرا در تعاليم دينی اصالت را به «نّيت» داده و مقبوليت عمل در پيشگاه 
ما  نيات  را  ما  اعمال  درونی  محتوای  و  روح  که  زيرا  دانسته اند  خالص  نّيت  به  مشروط  را  خداوندی 

تشکيل داده و نيت يا قصد درونی ماست که عملی را صالح يا فاسد می گرداند.
آسمانی عمل صالح عملی نيست که ظاهرًا فوايدی  تعاليم  ظاهربينان از نظر  برخالف تصورات 
که  دهند  انجام  کاری  اگر  که  می پندارند  چنان  بعضی  باشد.  داشته  ديگران  يا  شخص  خود  به  نسبت 
منافعی از آن نصيب ديگران شود، بدون توجه به نيت يا انگيزه ای که محرک انجام آن بوده است، کاری 
خير انجام داده اند درصورتی که در منطق دين آسمانی، عالوه بر اين که صورت ظاهر عمل بايد صحيح و 
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منشأ اثرات مثبت باشد، نيت و قصد انجام دهنده ی آن نيز بايد از هرگونه آلودگی مبّرا بوده و خالص برای 
خدا باشد. تنها چنين عملی است که صالحّيت عروج به ملکوت خدا را داشته و شايستگی مقبوليت 

در پيشگاه الهی دارد.
کسی که بيمارستانی می سازد يا پلی احداث می نمايد يا عبادتگاهی بنا می کند تا خودنمايی های 
خود را ارضا نمايد يا به شهرت اجتماعی دست يابد و… اگرچه از نظر اجتماع کاری پسنديده انجام 
داده است، اما چون هدف او از انجام اين عمل مربوط به اين عالم بوده و متوجه عالم باال و درگاه الهی 
نيست، لذا اين عمل او به ملکوت خدا و به پيشگاه او عروج نمی کند و در همين عالم باقی می ماند و برای 

حيات اخروی او سرچشمه ی هيچ گونه خيری نمی شود.
عملی می تواند به عالم باال عروج کند که رو به باال داشته باشد. عملی که به خاطر خدا و به قصد 
اطاعت و نزديکی به او انجام می پذيرد، رو به باال دارد و جنبه ی ملکوتی پيدا می کند. اما عملی که برای 

غيرخداست، در اين عالم باقی می ماند و رو به پايين دارد و به عالم باال صعود نمی کند.
بنابراين، در منطق دين الهی، هر عملی کالبدی دارد و روحی. روح عمل همانا نيت انجام دهنده ی 
در  باشد  نورانی  و  زنده  خدا،  به  نزديکی  به خاطر  و  پاکی  و  اخالص  درنتيجه  روح  اين  اگر  است.  آن 
اين صورت به پيشگاه رحمت خدا رسيده و منشأ سعادت اخروی می گردد. در غير اين صورت آدمی 

را هيچ گونه نصيبی از آن نخواهد بود.

اخالص و پاکی نّيت
از اين رو بر مؤمنين و خداشناسان است که مدام مراقب نّيات خود باشند و تنها با صورت ظاهری 
اعمال، خود را سرگرم ننمايند چرا که در صورت غفلت، انواع خودخواهی های انسان دخالت کرده 
و نيت را آلوده و از محور خلوص و پاکی خارج خواهد ساخت. آن چه از تعاليم دينی در اين زمينه 
برمی آيد اين است که خالص گردانيدن عمل برای خدا کاری آسان نيست که بتوان بدون دقت و مراقبت 
کافی به آن دست يافت. الزمه ی آن گام نهادن در ميدان مبارزه با نفس و تحمل مشکالت آن است. 
تنها در اين صورت است که می توان وجود خود را به تدريج از انواع خودبينی ها آزاد ساخته و خالص 

برای خدا گردانيد.
در تعاليم دينی آمده است که حفظ ثواب اعمال از انجام آن ها سخت تر است. يعنی چه بسا کسی 
عملی را با نّيت خالص آغاز و در جريان انجام آن نيز نّيت خود را از آلودگی به خودخواهی ها حفظ نمايد 

اما بعد از پايان عمل، در نتيجه ی غفلت، عمل خود را ضايع و اجر و پاداش معنوی آن را از بين بَـَرد.
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بنابراين چنين نيست که اگر کسی عمل صالحی را با نّيت خالص انجام دهد، آثار معنوی آن از 
بين رفتنی نيست، بلکه چه بسا با تغيير نّيت و انجام اعمالی چند، آن عمل را ضايع و بی نتيجه گرداند. از 
اين رو بر مؤمنين و خداشناسان است که تا در اين سرای اختيار و در اين جهان آزمايش به سر می برند، 
مراقب اعمال و نّيات و حتی حاالت روحی و قلبی خود باشند تا وقتی از اين جهان به جهان ديگر منتقل 

می شوند، با دست خالی به حضور پروردگار خويش نروند.
بنابراين، پرهيزکاران و پارسايان واقعی کسانی هستند که در زندگانی دنيوی خود به اصالح نفس 
خويش می پردازند تا قبل از اين که در عرصه ی رستاخيز خطاب قهر رسد که چرا مغلوب هوس های 
خود شديد و حقايق را زير پا نهاديد، خويشتن را از زير سلطه هوس ها و خودخواهی ها رهانيده و عنان 

اختيار نفس را به دست عقل خويش گرفته باشند.
نکشتيمما ُکشته ی نفسيم و بس آوخ١ که برآيد نفس  چرا  که  قيامت  به  ما  از 

اعتماد  و  تکيه  آن ها  به  و  بوده  انسان  توجه  مورد  دنيا  اين  در  آن چه  تمامی  آخرت  جهان  در 
می نمود، هيچ کدام سودی نبخشد. تنها چيزی که در بازار حقيقت و در روز آشکارِی حق، برای انسان 
منشأ سعادت و نجات است قلبی مصون از آلودگی ها و دلی محفوظ از آثار سوِء گناهان است. دلی که 

خالص برای خدا بوده و جز برای او و به ياد او نمی تپد.
آمـوخـتن خـدا  تـوحيد  سوختنچيست  واحد  پيش  را  خويشتن 

    پرسش
١ــ انواع کيفرها را توضيح داده و بگوييد که در کدام يک از آن ها تناسب جرم 

با کيفر قابل طرح است؟
٢ــ با توجه به اين که زندگی انسان در اين دنيا محدود است چگونه می توان عذاب 

هميشگی را توجيه کرد؟
٣ــ سيمای حقيقی انسان چيست؟

٤ــ نقش نّيت در عروج عمل انسان تا به درگاه الهی چيست؟
٥ ــ چگونه ممکن است انسان اعمال خير گذشته ی خود را ضايع گرداند؟

١ــ آَوخ: کلمه ی افسوس، آه، وای.
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برخی از افراد، در عين اعتقاد به معاد و قبول آن، مرتکب گناه می شوند و توبه هم 
نمی کنند. عامل اين رفتار تناقض آميز چيست؟ چرا اعتقاد آن ها مانع گناه نمی شود؟

در اين باره تحقيق کنيد و نتيجه ی تحقيق خود را در کالس ارائه دهيد.

پژوهش
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درس دوازدهم

سرمنزل قافله ي بشريت
در  انسان  اخرو  زندگاني  و  دنيو  حيات  بين  اساسي  اختالفات  از  يکي 
محدودتر و  ادراک انسان  اين است که در اين جهان به علّت وجود حايل ها، ميزان 
مرگ  از  بعد  جهان  در  است.  ناقص تر  و  ضعيف تر  نيز  الم  يا  لذت  احساس  درنتيجه 
گسترده تر  زنده تر،  بسي  احساس  و  درک  نيست،  خبر  عالم  اين  حجاب ها  از  که 

و نافذتر خواهد بود.
در اين درس مي خواهيم با ويژگي ها ديگر از آخرت آشنا شويم تا بر اثر 

اين آشنايي عميق تر، خود را بهتر برا آن جهان آماده کنيم.
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منزلگاه ابدی
پيامبران، مؤمنين و پرهيزکاران را به بهشت برين، و معاندين و ستمکاران را به جهنم وعده داده 

و پاره ای از خصوصيات بهشت و جهنم را برشمرده اند.
بهشت  توصيف  برای  پيامبران  که  است  اين  است  ضروری  اين جا  در  آن  به  توجه  که  نکته ای   
و جهنم تنها به بيان آن دسته از مطالبی که تا حدی برای همگان قابل درک و فهم است پرداخته و با 
معّرفی الگوها و نمونه هايی که قرينه های آن در اين عالم نيز وجود دارند، مطلب را به ذهن ها نزديک 
ساخته اند وگرنه به طوری که در درس های قبلی نيز گفته ايم، جهان آخرت با دنيای ما تفاوت های اساسی 
داشته و ما تا در اين عالم به سر می بريم هرگز نمی توانيم واقعيت های با عظمت جهان بعد از مرگ را 
آن چنان که بايد درک کنيم. زيرا که جهان آخرت و بهشت برين که منزلگاه ابدی پرهيزکاران و بندگان 
خاص خداوند است، تعلق به جهان ملکوت و عالم باال داشته و واقعيت های مربوط به آن بسی برتر و با 

عظمت تر از آن است که در ظرف الفاظ بگنجد.
َمثَِل جهان بعد از مرگ نسبت به دنيا از يک جهت َمثَِل جهان خارج است نسبت به عالم َرِحم. 
طفل تا در رحم مادر به سر می برد از واقعيت های جهان خارج بی خبر است به هيچ وسيله ای نمی توان 
عالم خارج را به او تفهيم کرد. بايد او خود پا در جهان بيرون گذارد و از پديده ها و واقعيت ها و وسعت 

و گستردگی آن آگاه گردد.
آن چه در تعاليم پيامبران درباره ی نعمت های بهشتی آمده است در واقع همگی برای نزديک تر 
ساختن موضوع به ذهن انسان هايی است که در زندان طبيعت گرفتار بوده و از درک عظمت و واقعيت 

حيات اخروی ناتوان اند.

متثيل
نشان  را  جهان  اين  با  آخرت  جهان  تفاوت  ديگر  مثال  بيان  با  مي توانيد  آيا 

دهيد؟

ترس از خدا
کيست که بزرگی و عظمت خدا را بشناسد و از او بيم نداشته باشد و کيست که بداند او کيست 
و ترس از او در دلش نباشد؟ يعنی کيست که نور معرفت الهی بر قلبش بتابد اما دائماً نگران و بيمناک 
از دور افتادن از او نباشد؟ و کيست که گوشه ای از عظمت خداوندی را دريابد اما کاسه ی قلبش لبريز 
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از خوف الهی و بيم از قهر و عذاب او نباشد؟
زيبايی ها و  تمامی  سرچشمه  زيرا که خدا  در واقع از خود می ترسند  آنان که از خدا می ترسند 
معنی  آن  به  بلکه  است  ترسناک  و  خوفناک  او  که  است  معنی  اين  به  نه  خدا  از  ترس  رحمت هاست. 
است که وقتی انسان به ارزش نزديکی به او آگاه شد و به فيض بيکرانی که از جانب او نصيب بندگان 
خاص اش می شود، باخبر شد، در اين صورت همواره از آن ترس دارد که مبادا به علت قصور و خطای 
خويش، از آن سرچشمه ی فيض و رحمت بی نصيب مانَد و در روز حساب، آن گاه که حقيقت بر همه 
افسوس  خود  خسران  و  ضرر  بر  و  بسوزد  بی مثال  مبدأ  آن  از  دوری  حسرِت  آتش  در  گرديد،  آشکار 

خوَرد و غم جانکاه غفلت بر دل او سنگينی کند و تاب تحمل از او بستاند.
آنان که با کفر و عناد و انواع ستم ها و ناپاکی ها راه نزديکی به خدا را به روی خود بسته اند، در 
روز جزا از رحمت خداوندی بهره ای ندارند و همين دوری از رحمت حق، آنان را در عذابی دردناک 
فرو می برد و در آتشی که با اعمال و کردار خود پيش فرستاده اند، تنها می گذارد. اما آنان که زمينه را 
برای برخورداری از عنايات الهی به کلی از بين نبرده اند، دير يا زود رحمت خدا نصيبشان می گردد و 

بعد از پاک شدن از آلودگی ها، در بهشت الهی گام می گذارند.

تطبيق
پيامبران و مردان و زنان الهی، با اين كه همواره در راه حق گام برمی داشته 

و می دارند، اما بيش از انسان های گناهكار به درگاه خدا استغفار می كنند و گريه 

و مناجات می منايند.

علت اين امر چيست؟

گمگشته ی پيدا
انسان به طور فطری به دنبال گمشده ای است که تا او را نيابد آرام و قرار نمی گيرد.

اين گمشده، گمگشته ی پيدايی است که از يک سوی از رگ گردن به او نزديک تر و از سوی 
ديگر از او مستور است. يافتن اين گمگشته به روح پرتکاپوی انسان صفا و آرامش می دهد و به بسياری 
از دردها و رنج های او خاتمه می بخشد و تنها يک درد و يک دغدغه در دل او می کارد که با آن زندگی 
می کند، باالتر می رود، لذت می برد، رنج های حيات را گوارا می يابد و باالخره به سعادت مطلق ابدی 
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دست می يابد.
اين درد مقدس درون او را دگرگون می سازد و جوش و خروش در او ايجاد می کند. شور حيات 
و شوق لقای «او» را در دل می افکند و از تمامی پستی ها و حقارت ها نجاتش می بخشد. آن جاست که 

جز عشق و بندگی و اطاعِت آن مبدأ بی مثال چيزی برجای نمی ماند.
در جهان آخرت، پرهيزکاران و بندگان صالح خدا به دنبال عمری مجاهدت در راه حق و کمال، 
و اطاعت از اوامر الهی و شرکت در مبارزه با نفس و انجام وظايف فردی و اجتماعی و… و باالخره 
و  حقيقی  مطلوب  آن  به  و  می گذارند  الهی  بهشت  در  پا  حق،  محور  حول  بر  زندگی  عمر  يک  به دنبال 
مقصد نهايی نائل می شوند و در جوار رحمت او به انواع برخورداری ها و موهبت ها دست می يابند و 

چون مطلوب نهايی خود را بازمی يابند، درنتيجه خواستار هيچ گونه تغيير وضعی نمی شوند.
بن بست می رسند و در  بودنشان به  محدود  دنيوی که لّذات آن همگی به علت  زندگی  برخالف 
صورت ادامه مالل آور می شوند، در جهان آخرت انسان هرگز روی مالل و خستگی و دلزدگی نمی بيند. 

چه، ايجاد مالل خاطر و خستگی در برابر لذات مادی از اين جا ناشی می شود که:
١ــ دامنه ی اين لّذات محدود است و لذا در برابر روح بلندپرواز و نامحدودگرای انسان نمی تواند 
برای مدت زمان طوالنی ارزش خود را حفظ نمايد. روح انسان به علت تعلّق داشتن به بارگاه الهی، 
مدام در تالش و تکاپو برای رسيدن به آن جاست و مطلوب حقيقی او جز آن نيست و لذا هيچ مقصدی 
يا لّذتی نمی تواند برای هميشه او را به خود مشغول دارد. از اين رو، آنان که از خدا دور افتاده اند، مدام 
از اين هدف به آن هدف و از اين لّذت به لّذت ديگر روی می آورند تا مگر به مطلوب خويش رسند و آرام 
و قرار گيرند اما چون گمگشته ی خود را در هيچ يک از آن ها نمی يابند، نمی توانند برای هميشه خود 

را با چيزی سرگرم نمايند.
٢ــ در اين جهان پرداختن به لّذتی انسان را از لّذت های ديگر بازمی دارد و ساير خواسته های 
فطری انسان ناکام می ماند. از اين رو، در صدد تغيير وضع برمی آيد تا خواسته های ديگر نيز تا حّدی 

ارضا شوند.
با  خوردن  لذت  مثالً  چنان که  است  ناراحتی هايی  و  رنج ها  با  همراه  جهان  اين  لذت های  ٣ــ 

سنگينی و خستگی توأم است. از اين رو، در صدد رفع آن خستگی ها و رنج ها برمی آيد.
٤ــ براساس تعاليم دينی، برای اهل بهشت هر نعمتی با هر کيفيتی که بخواهند فراهم است و هيچ 

محدوديتی در برخورداری های آن ها نيست. اگرچه بهشت را نيز مراتب و درجاتی است.
آری، بهشت را مراتب و درجاتی است که بر همديگر برتری دارد و منزل هايی است که از هم 
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امتياز دارد. آسايش و خوشی در آن پايان نمی پذيرد و ساکن آن از آن جا خارج نمی شود و در آن جاويد 
است درحالی که پير نمی شود و فقير نمی گردد.

فلسفه ی آفرينش يا هدف واالی خلقت
از آن چه گذشت می توان دريافت که برای آفرينش انسان هدف و مقصد بسيار باعظمتی است 
که بيان شکوه و جالل آن هرگز در ظرف الفاظ نمی گنجد: زندگی در بهشت جاويد الهی و در جوار 

رحمت خداوند رحمان.
را  خويش  هستی  و  درمی يابد  وجود  تمام  با  را  خود  آفرينش  فلسفه ی  انسان  مقامی،  چنان  در 
شعاعی از رحمت و عنايت بی کران الهی می بيند. عظمت اين هدف با وجود انواع حجاب ها در اين 
جهان برای ما به طور کامل قابل درک نيست اّما آنان که در سايه ی پيروی از تعاليم آسمانی در تهذيب 
نفس و تحصيل کمال کوشيده و در اين راه به جايی رسيده اند، در اين جهان نيز گوشه ای از عظمت و 

شکوه اين هدف واال را درمی يابند و هستی خويش را پرتوی از لطف بی دريغ الهی می بينند:
نبود تقاضامان  و  نبوديم  می شنودما  ما  ناگفته  تو  لطف 
را نيست  نمودی  هستی  رالذت  نيست  بودی  کرده  خود  عاشق 
وامگير را  خود  انعام  وامگيرلذت  ُنقل و باده ی جام خود را 
کند جست وجو  کيت  بگيری  کندور  نيرو  کی  نقاش  با  نقش 

پاسخ به يک اشکال
در اين جا با توجه به آن چه در اين درس گفته شد می توان به يک اشکال رايج درباره ی فلسفه 
حيات يا هدف از آفرينش انسان پاسخ گفت. آن اشکال اين است که عده ای اظهار می دارند چرا ما 
خلق شديم تا نياز به کمال و رسيدن به سعادت جاودانی داشته باشيم؟ به عبارت ديگر، چه خوب بود که 

انسان نه خلق می شد و نه به سعادت ابدی می رسيد.
اين اعتراض به اعتراض طفل خردسالی می ماند که به علّت جهل بر امتيازات تحصيل علم، از 
رفتن به مدرسه سر باز می زند و در مقابل اصرار پدر، اظهار می دارد که من نه علم را می خواهم و نه 
به امتيازات علم و نقش آن در زندگی خود آگاه گرديده و  امتيازات آن را! آيا اين طفل خردسال واقعاً 
سپس از روی فهم و بصيرت از رفتن به مدرسه و تحصيل علم روی برمی گرداند يا اين عمل او ناشی از 
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جهل و نادانی است؟ چنان افرادی نيز آيا از روی بی خبری چنان اعتراضی می کنند يا براساس معرفت 
و بصيرت؟ آيا آنان در راه کمال معنوی گام برداشته و به آن رسيده و پس از درک کمال، چنان اعتراضی 
کرده اند يا قبل از اين که به حقيقت و ماهيت آن پی برده و از ارزش و لّذت و عظمت آن آگاه گردند چنان 
ايرادی نموده اند؟ آن چه مسلم است اين است که آنان که در سايه تربيت صحيح و بر وفق معيارهای الهی 
به مرتبه ای از کمال نائل آمده اند، هرگز چنان اعتراضی نکرده و در نتيجه ی درک مرتبه ای از مراتب 
کمال، مسئله به خودی خود برای آن ها حّل شده است تا آن جا که حيات را عين لطف و موهبت از 
جانب خدا يافته و همواره از بابت آن به شکرگزاری پرداخته اند. آری، کسانی که در مرتبه ی زندگی 
حيوانی باقی مانده و از حيات ملکوتی انسانی بی خبر مانده اند، خيال می کنند حيات انسانی همان است 
که آن ها دارند، درنتيجه زبان به اعتراض می گشايند و نبودن آن را بر بودنش ترجيح می دهند. اّما اگر پا 
را از اين مرحله فراتر بگذارند و گوشه ای از شکوه معنوی هدف واالی خلقت را درک کنند، حقيقت 

بر آن ها آشکار شده و دست از اين قبيل اعتراض ها برخواهند داشت.

نتيجه گيری
محورها اصلي درس ها يازدهم و دوازدهم را در شش بند تنظيم کنيد؛ 
سپس نتيجه ا را که از اين محورها به دست مي آيد، استخراج نماييد و در دو سطر 

بنويسيد.

پرسش
١ــ چرا مواهب بهشتی وصف ناپذير است؟

٢ــ واالترين سعادت در جهان آخرت چيست؟
به  چرا  است،  خويش  اعمال  نتيجه ی  از  ترس  اگر  و  چيست؟  خدا  از  ترس  ٣ــ 

خدا نسبت داده می شود؟
٤ــ باالترين عذاب در آخرت چيست؟

٥ ــ چرا در بهشت مالل و خستگی و دلزدگی وجود ندارد؟
٦ ــ فلسفه ی حيات و حکمت آفرينش انسان چيست؟
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٧ــ چرا عّده ای به خلقت انسان اعتراض می کنند؟

به کتاب های مقدس دين خود مراجعه و بررسی کنيد که آينده ی انسان های با ايمان 
و نيکوکار و انسان های بی ايمان و بدکردار در جهان آخرت چگونه توصيف شده است؟

پژوهش


