
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یتهران حسین نیحجت االسالم و المسلم :استاد  
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 معادشناسی

 مقدمه

 الهى محکمه و جزا روز كه ددار سرانجامى جهان كه دارند اتفاق این بر و اندداده خبر مرگ از پس زندگى از آسمانى ادیان همه

اهلل علیه  یصل)اسالم یامبرپ و كریم قرآن كه است نیبازپس روز و معاد به اعتقاد ز،ین اسالم دین اعتقادى اصول جمله از. است

 هاىوعده از را معاد الهى، وحى به یقین با مسلمانان. اندگفته سخن آن از قطعى صورت به( السالمعلیهم)معصوم امامان و( وآله

 پا بر الهى عدل میزان و رسدمى فرا قیامت روزى گمان،بى و پذیردنمى تخلف او وعده كه باورند این بر و دانندمى خداوند حتمى

 . گرددمى رسیدگى خالیق حساب به و شودمى

 پیوند. است معاد و مبدأ از مردم ساختن آگاه پیامبران، اصلى هدف. دارد جاى توحید اصل از پس اهمیت، نظر از معاد به اعتقاد

 .نیست جارى او بر مسلمانى محک و است بیرون اسالم دین از نکند، باور را معاد كه كسى. است انکارناپذیر دنیا زندگى با معاد

  معاد

 گرفته شده كه به لحاظ لغت، به معنای بازگشتن است؛« عود» معاد از ماده

تردید، همان كسی كه تالوت و تبلیغ و عمل به این ؛ بی1«َمعاد إِنَّ الَّذِی فََرضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى»                     

 گرداند. در این آیه، معنای لغوی معاد،ات )مکه(، باز میقرآن را به تو واجب نموده است، حتماً تو را به جایگاه و زادگاه اصلی

 باشد.، می«بازگشت»

باشد. در این یمان خدا ممعنای اصطالحی معاد نیز در میان متکلمان، بازگشت نهایی انسان به سوی مبدأ نخستین خود یا ه

ستمرار هستی پس از خروج اگر حیات انسان پس از مرگ و كه بیانمعاد، معنای عمیقی دارد؛ چون عالوه بر این تعریف، واژه

رانجام انسان به سوی دارد كه سكند و بیان میاست، به حركت صعودی انسان به سوی مبدأ خویش اشاره میاز عالم طبیعت 

 گردد.خداوند باز می

اد به عنوان بازگشت به سوی خداوند السالم(، از معبیت)علیهم( و اهلاهلل علیه وآله یصلبنابراین، در بسیاری از روایات پیامبر)

 یاد شده است؛ 

؛ همانا شما را به ترس از خدا سفارش 2«فَإِنِّی أُوصِیکُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ الَّذِی ابْتَدَأَ خَْلقَُکمْ وَإِلَیْهِ یَکُونُ مَعَاُدكُم»                      

 كنم، خدایی كه خلقت شما را آغاز كرد و به سوی او باز خواهید گشت.می
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روند، در جهان دیگری زنده كنند و میآیند و مدتی زندگی میو از این پس می اندهایی كه به دنیا آمده و رفتهانسان همه

ا مرگ، در سرای دیگری شوند تا به پاداش و كیفر اعمال خود برسند. حیات انسان بشده و در دادگاه عدل الهی حاضر می

تار عذاب الهی شوند. از این ران نیز گرفمند و بدكاهای اخروی بهرهشود تا نیکان و صالحان، از سعادت ابدی و نعمتآغاز می

 دارند:السالم(، در دعاهای خود بیان میرو، معصومین)علیهم

 ؛ خدایا، آخرت مرا كه بازگشت من به سوی آن است، اصالح فرما. 3«إِلَِهی أَصِْلحْ لِی آخِرَتِیَ الَّتِی إِلَیَْها مَعَادِی»        

 دات هستی به سوی خداست.موجو بلکه معاد به معنای بازگشت همه مربوط به انسان نیست،البته باید دانست كه معاد، تنها 

 اهمیت و ضرورت معاد

باشد. نیا بدون معاد میمعاد اشاره كرده است كه نخستیِن آن، عبث بودن د قرآن كریم در آیات زیادی، به دالیل ضرورت

هاست از مشکالت و سختی دهباشد، چرا كه دنیا، حیاتی موقت، كوتاه و آكنتواند هدف نهایی آفرینش انسان زندگی دنیا نمی

 تر از آن، قابل تصور نیست.نقصرو، نظام آفرینش، نظامی است كه بهتر و بی

گی و كماالت ابدی برای انسان تواند به كماالت جاودانه برسد؛ اگر شرایط و بستر زندانسان دارای روحی ماندگار است كه می 

پرسد، چه لزومی دارد كه یود مكسی كه اعتقاد به معاد نداشته باشد، از خ شد، آفرینش او لغو و بیهوده خواهد بود.فراهم نبا

شود. آیا نشیند و عمر تمام انسان مدتی در این دنیا زندگی كند، تا بخواهد از خامی به پختگی برسد، برف پیری بر سر او ب

همه و همه برای خوردن،  ، این همه تحصیلِ علم و اندوختن تجربه واین همه نعمتكران، این زمین پهناور، این آسمان بی

 نوشیدن، پوشیدن و گذراندن این زندگی تکراری است؟ 

سان باور داشته باشد كه دنیا، رساند؛ در حالی كه اگر انعدم اعتقاد به معاد، برخی از افراد را به پوچی و سردرگمی می این

ین صورت، زندگی دنیا آید، در ازاری برای بذرافشانی است و محصول آن در زندگی جاودانه به كار میآخرت و كشت مزرعه

 ای برای زندگی جاودانه است.معنا نخواهد بود، بلکه مقدمهتنها پوچ و بینه

 عدل الهی و ضرورت وجود معاد

ران و تبهکاران در یک صف قرار گرفته و به دلیل دیگر ضرورت وجود معاد؛ اقتضای عدل الهی است؛ در این دنیا نیکوكا

گردد، در حالی كه عدل الهی شوند و گاهی نیز بیشترِ آن نصیب تبهکاران میمند میهای دنیا بهرهصورت یکسان از نعمت

 

 این آیه قرآن كریم، بر برهان حکمت تأكید دارد كه خدای متعال، حکیم و بینیاز مطلق است و هیچ كار لغو و بیهودهای 

انجام نمیدهد؛ آفرینش او بیدلیل نیست و آفرینش هر موجودی را، به گونهای قرار داده كه به كمال مطلوب برسد. از این 

ایم و به نزد ما  ؛

بازگردانده نمیشوید؟«. 

كه سرانجامِ آن نیز، نابودی است؛ اگر حیات انسان محدود به زندگی دنیوی بود، خلقت او بدون هدف و عبث میشد.  

                    »أََفحَسِبْتُمْ أَنَّما خََلقْناكُمْ عَبَثاً وَأَنَّکُْم إِلَیْنا ال تُرْجَعُونَ«4 آیا پنداشتید كه شما را بیهوده آفریده



 

ه ها از هم جدا شده و هر یک به سزای اعمالشان برسند كه با توجه به عدل الهی و از سوی دیگر، بكند كه اینایجاب می

َأمْ حَِسبَ الَّذِینَ اجْتَرَُحوا »ظهور نرسیدن آن)عدل در غالب سزا و جزا دادن(، در دنیا، باید در جهان دیگری این امر واقع شود. 

سانی كه مرتکب زشتی؛ آیا ك5«السَّیِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُْم َكالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاِلحاِت سَواءٌ َمحیاهُم ومَماتُهُم ساَء ما َیحْکُمُون

دهیم و حیات ها را همانند كسانی كه ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند، قرار میاند گمان كردند كه آنها و گناهان شده

 كنند.و مماتشان یکسان خواهد بود؟ چه بد، داوری می

بردند و مظلومان، لذت می شنیدن ناله و فریادكنیم كه از شکنجه كردن و تاریخ به حاكمان ظالمی برخورد می با مطالعه  

های ابل، شخصیتالبته در مق دانستند.میها را، بهترین موسیقیپناه در آتش سوزان و زیر شکنجههای بیناله و فریاد انسان

را به من بدهند  ت روی زمینبه خدا سوگند، اگر سلطن»فرمایند: (، نیز وجود دارند كه میالسالمعلیهمیرمؤمنان)ابزرگی چون 

 «.ضعیف، ظلم كنم، هرگز حاضر نخواهم شد كه به یک مورچه

شناس است را ؛ آیا ما فردی كه تسلیم و وظیفه6«أَفََنجْعَلُ الُْمسْلِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ، َما لَکُمْ كَْیفَ تَحْکُمُونَ»                     

 كنید؟دهیم؟ شما چگونه داوری میر میشکن، یکسان قراكار، مجرم و قانونبا آدم جنایت

ار و آزادی عمل است و اگر شکی نیست كه رسیدن به كیفر و پاداش، در این دنیا به طور كامل امکان ندارد؛ دنیا، محل اختی

كس به دنبال بدیهیچ كند، بالفاصله سزای عملش را ببیند، حیات بشری ادامه پیدا نخواهد كرد وهر كسی كه تخلفی می

 شود.ها گرفته میرود؛ در نتیجه، اختیار عمل از انساننمی ها

؛ و اگر خداوند مردم 7«َأَجلٍ مُسَمًّى َولَوْ یُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِْم ما تَرََك عَلَیْها مِنْ دَابَّةٍ َولکِْن یُؤَخِّرُهُمْ إِلى»                     

دهد، بلکه تا مدتی كه ماند، خداوند زود كیفر نمیای بر روی زمین باقی نمیهیچ جنبندهكرد، را به خاطر ظلمشان مؤاخذه می

 اندازد.ها را به تأخیر میها مهلت داده و كیفر آنداند، به آنخودش می

افراد رسیدگی ه اعمال خوب و بد بكند كه عالم دیگری غیر از عالم دنیا وجود داشته باشد تا بنابراین عدالت خداوند، اقتضا می

 شود.

وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ بِاْلقِسِْط  إِلَیْهِ مَرْجِعُُکمْ جَمِیعاً وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَُّه یَبْدَؤُا الْخَْلقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ لَِیجْزِیَ الَّذِیَن آمَنُوا»                     

حق خداوند  ؛ بازگشت همه به سوی خداست؛ این وعده8«بٌ أَلِیمٌ بِما كانُوا یَکْفُُرونَوَالَّذِینَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرابٌ ِمنْ َحمِیمٍ وَعَذا

اند، بر هایی كه ایمان آورده و عمل صالح انجام دادهگرداند تا آنبوده كه آفرینش را آغاز كرده و سپس به سوی خود بر می

 از مایع سوزان و عذابی دردناك قرار دهد.  اساس عدالت خود، پاداش داده و برای كسانی كه كافر شدند، شرابی

 رحمت الهی و ضرورت وجود معاد
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نشان از رحمت و لطف  ان است،آثار و بركات ایمان، عمل صالح و نعمات خداوند به صالح آیات فراوانی در قرآن كریم، درباره

 باشد. خداوند می

ارُ خالِدِیَن فِیها َومَساكَِن طَیِّبًَة فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ وَعَدَ اللَُّه الُْمؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتَِها الْأَنْه»                      

كه از پای درختانش نهرها  ییهاخداوند به مردان و زنان با ایمان، بهشت ؛10«وَرِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ

های جاودان را وعده فرموده است و البته اكیزه در بهشتپ ییهاجا خواهند بود و نیز خانهها همیشه در آنجاری است و آن

 تر است، این همان كامیابی بزرگ است.ها بزرگاین خشنودی و رضوان خداوند، از همه

، از جانب خداوند خطاب میشوندگاه كه اولیای خدا وارد بهشت مید: آننفرمای( در توضیح این آیه میالسالمعلیهامام سجاد)

گویند: پروردگارا، كدام ها با شگفتی میچه در اختیار داشتید، شما را آگاه كنیم؟ آنخواهید از پاداش و لذتی برتر از آنآید: می

گویند: بندگان بهشتی می وپاداش برتر از آن چیزهایی است كه در اختیار داریم؟ باز خداوند همان خطاب را تکرار فرموده 

وستی من به شماست كه از ها، خشنودی من از شما و محبت و دآید كه باالترین لذتب میخدایا ما را از آن آگاه ساز. خطا

د كه خشنودی و محبت كننقرار میاگاه اهل بهشت این سخن را تصدیق كرده و های بهشتی برتر و بهتر است. آننعمت همه

 هاست.لذت خدا گواراتر از همه

های بهشت و نهرها و ؛ افراد با تقوا در باغ11«نَ فِی جَنَّاتٍ وَنَهٍَر فِی مَقْعَِد صِدٍْق عِنْدَ مَلِیٍک مُقْتَدِرإِنَّ الْمُتَّقِی»                     

در جایگاه صدق)جایگاهی كه لغو، كذب و خالفی در آن نیست و جایگاهی عالی و پسندیده است(، در پیشگاه خداوند، زندگی 

 كنند.می

 آثار اعتقاد به معاد

ساب و كیفر و پاداش ترین و مؤثرترین عوامل وارستگی انسان، یاد مرگ و قیامت است. كسی كه مرگ، روز حمهم کی ازی

 یر است و باید از این سرا، براداند كه دنیا، سرای گذاعمال را فراموش نکند، وارسته و پارسا است. انسان معتقد به معاد می

هد. در طرف مقابل، انسانی دد را بر اساس رضای خدا و دستورات الهی انجام میرو اعمال خوآوری كند، از اینخود توشه جمع

آن، فراموشی قیامت را دهد؛ از این رو، قركه مرگ و قیامت را فراموش كند، اعمالش را، از روی هوس و شهوت انجام می

 داند؛ انحراف و گمراهی بشر می زمینه

 

تردید، كسانی كه از راه خدا ؛ بی12«لُّونَ عَْن سَبِیلِ اللَِّه لَهُمْ عَذابٌ شَدِیٌد بِما نَسُوا یَوَْم اْلحِسابِإِنَّ الَّذِینَ یَضِ »                    

 اند و گرفتار عذاب سختی خواهند شد.شوند، به خاطر این است كه روز حساب را فراموش كردهمنحرف می

قرآن یکی از بهترین اوصاف انبیای الهی را متذكر بودن آنها به قیامت معرفی میكند؛  
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ى الدَّارِ، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا وَاذْكُرْ عِبادَنا إِبْراهِیمَ وَإِسْحاقَ وَیَعْقُوبَ أُوِلی الَْأیْدِی وَالْأَبْصار،ِ إِنَّا أَخَْلصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَ»                   

سحاق و یعقوب را كه در عبودیت و بندگی خدا، صاحبان قوت و ابراهیم و او به یادآور بندگان ما،  ؛13«لَمِنَ الْمُصْطَفَْینَ الَْأخْیار

ها در پیشگاه ما قطعاً از اندیشی )یاد آخرت و قیامت( ویژگی بخشیدیم و آنها را به صفت خاص آخرتبصیرت بودند. ما آن

 برگزیدگان و نیکانند.

 كند.عرفی مییاد قیامت م ها به واسطهالسالم( را، وارستگی آنانبیا)علیهمخداوند در این آیات دلیل عظمت 

 فرمایند: باره می( در اینالسالمعلیهمیرالمؤمنان)ا

گداز و گزنده به سر برم، یا ها را تا صبح، به جای بستر نرم، به نوك خارهای جانبه خدا سوگند، اگر شب»                   

تر دارم كه خدا و پیامبرش را در روز قیامت مالقات و بازار بکشانند، از آن خوشم در زنجیره باشد و در كوچهروزها دست و پای

14ای از بندگان خدا كرده باشم و یا حق كسی را غصب نموده باشمكنم، در حالی كه ستمی بر بنده

رده باشد. او همواره كر انجام وظیفه كوتاهی بیند، همواره نگران است كه مبادا دكسی كه مرگ را در پیش روی خود می «.

 شود.می و در این عرصه نگران است؛ البته، این نگرانی، سازنده و موجب خودسازیبوده آماده حیات ابدی 

خدا شما را بیامرزد؛ وسایل فردا را آماده كنید كه ندای كوچ كردن در میان شما سر »دارند: ( بیان میالسالمعلیهحضرت علی)

 «.15شده است؛ لذا، توقف خود را در دنیا كوتاه شمارید داده

 فرمودند: ست؟ حضرت ؛ آمادگی برای مرگ چی«َما الِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْت؟»( سؤال شد: السالمعلیهاز امیرمؤمنان)

؛ واجبات را ادا كردن، از گناهان دوری نمودن و «َکارِمَِأدَاءُ الْفَرَائِضِ وَاجْتِنَابُ الْمََحارِمِِِ وَالِاشْتَِمالُ عَلَى الْمَ»                     

16به مکارم اخالق، تخلق یافتن.

ت برپا نموده است و همه جهان هستی، دارای خالقی است كه با شعور، علم، قدرت و اراده، نظامی را بر اساس حکمت و عدال 

  از سوی او آمده و به سوی او بازخواهند گشت.

 

هر كه این مسیر را درست  باشد كهآخرت می اهلل است و دنیا نیز پلی برای رسیدن به عالم جاودانههدف این خلقت، سیر الی

معصوم)علیهم الهی و ائمه یابد. راه درست این مسیر نیز توسط انبیایطی كند، به حیات طیبه، نعمات و رحمت الهی دست می

 ند.ن نیز الگویی عالی در این مسیر هستها قرار داده شده است و خودشاالسالم(، در اختیار انسان

بخشی را برای خود رضایت به خوبی عمل كنند، زندگی ایشانها را، به درستی بپذیرند و به سخنان ها، والیت آناگر انسان

 ها از خدا راضی هستند. ها راضی است و هم آنفراهم خواهند كرد، كه هم خدا از آن
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 م همهیاد رخ تو، داغداریم همه         در یدوست به عشق تو دچار یا

17م همهیداریغم تو پا یما را                 در كو یریا بپذی یگر دور كن

 

 یر تو، دادرسیما را نبود به غ      یجز تو، هوس ست بهین یچ دلیدر ه

18یفریاد دل ما برس ست كه عشق تو ندارد در دل      باشد كه بهیكس ن

 

 چکیده

 داند. انحراف و گمراهی بشر می قیامت را زمینه

 

 

- معاد از ماده »عود« و در لغت، به معنای بازگشتن است.  

 - معنای اصطالحی معاد نیز، بازگشت نهایی انسان به سوی مبدأ نخستین خود یا همان خدا میباشد. در این تعریف، واژه 

معاد، عالوه بر اینكه بیانگر حیات انسان پس از مرگ و استمرار هستی پس از خروج از عالم طبیعت است، به حركت

صعودی انسان به سوی مبدأ خویش اشاره میكند. 

- از مؤثرترین عوامل وارستگی انسان، یاد مرگ و قیامت است.  

- دالیل ضرورت معاد، عبارتند از: الف( عبث بودن دنیا بدون معاد؛ ب( عدل الهی؛ ج( رحمت الهی. 

- انسانی كه مرگ و قیامت را فراموش كند، اعمالش را از روی هوس و شهوت انجام میدهد؛ از اینرو، قرآن، فراموشی 

 - هدف این خلقت، سیر الیاهلل است و دنیا نیز پلی برای رسیدن به عالم جاودانه آخرت است كه انتهای این مسیر، حیات 

طیبه و نعمات و رحمت الهی است. 


