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 تعالیبسمه 

 

 نقش حضور معاد در زندگي مسلمان 

در ردیه  اصهود دی هی  مهه ادیها  « معهاد » در مباحث قبلی دانستيم که اعتقاد بهه اصهالو و حقيقهو مو هوع 

 هدی می كه اعتقاد بهدا  نقها اردهادی واصهالحی و نظاما توحيدی بوده و صرف ظر از ابعاد مختل  مو وع  م

مه جوامع بشری ميتواند بادد کافی اسو که  امن حفظ سهالمو برنامه زندگی  ر مومن بلكه  ر جامعه حتی  

و سعادت دنيوی و اخروی  مه بوده و بهمين اساس از جمله  روریات اعتقهادی  مهه ادیها  توحيهدی اسهو و 

اد به معاد م شاء اثری در  ستی و حياتی  ر قاگر اعت» با این سواد مواجه ددیم که :  مچ ين در مباحث مقدماتی 

دویم که آیا مسلما  در زندگی روزانه خود آثهار وجهودی ا ها   با این سواد مواجه میاسو ، ای ك مسلمانی 

 -حتی افكار و نيهات –اعتقاد  امن سالمو و سعادت را می بي يم یا نه ؟ و آیا آثارش در اعماد و رفتار و گفتار 

را بررسی و باین نتيجه رسيدیم کهه وقتهی ن سواد نودته  ای آقایا  یاه دود یا نه ؟! که در پاسخ ب ما مشا ده می

اعتقاد به معاد ميتواند م شاء اثری بادد که این عقيده راسخ برای دخص ملكهه گهردد و بهر اسهاس  مهين سهواد 

ما ملكه دده اسو و آیا در تمام اعماد و افكار و رفتار و ه مطرح کردیم که آیا اعتقاد به واقعيو و حقيقو معاد ب

ا ا  عقيده در حد ملكه دد  مشا ده ميشود یا نه ؟ و باالخره در ذیل  مين سهواالت بهود  وجودی گفتار ما اثر

و بهرای پيهاده دهد  عملهی ایهن ا هين  –ملكه دهد   –برای رسيد  بدانمقام » که این سواد مطرح کردیم که : 

 د؟!ميك ياعتقادی در سرتاسر زندگی ما و عموم مسلمانا  اه راه عملی را ميدانيد و پيش هاد 

از پاسخ  ای رسيده راه اصولی برای ایجاد ا ا  اعتقادی حاصل نشده که بتواند بطور عملهی م شهاء ا ها  آثهار 

و خود ما  ا کهه مو هوع را مهورد بررسهی  –مفيد و مثبتی بادد ارا که بطور اعم و ع زندگی عموم مسلمانا  

ا ل ایما  حقيقی نادر عمهال وجهود و عهدم  ا ا  نشا  ميد د که در حاد حا ر بغير از معدودی –قرار ميد يم 
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 ع زندگی مسلمانا  ندارد و از ای رو الزم آمد که ابتدا علو این بهی تفهاوتی را اعتقاد به معاد ا دا  فرقی در و

 دریافو و آنگاه راه حل مشكل و راه  ای پياده دد  عملی ا ا  اعتقادی را ميبایسو بررسی و پيدا کرد .

 : نظري به وضع موجود

ا  واجب دو انجام  داید امروزه در ميا  ای همه احكام و تعاليم دی ی و تكالي  درعی که برای  ر مسلمانی الزم

نشده اسو و  بدسو فرامودی سپرده« معاد » گردیده اسو  يچيك از آنها مان د این یك اصل مهم حياتی یع ی 

ر يشهود ، اثهمز احكام دیگری بو وح مشها ده آنقدر که در اعماد روزانه مسلمانا  آثار وجودی اجرای برخی ا

ال آنقهدر خهورد و یها عمه مهیناشهم ه بوجودی معاد بع وا  یكی از اصود دی ی در متن زندگی جوامع اسالمی 

دی داری  کمرنگ و ناپيداسو که گویا ا ين اصل مهم نجات بخا اساسا در ردی  درایط اوليه دین پذیری و

و    از افكهارا اردادی و اصالحی و سازندگی این اعتقاد مهم دی هی آنچ هاارا که نقاز اود مطرح نبوده اسو 

ر ی بسهيااردنيات و صفات و حاالت روحی یا اعماد و رفتار و گفتار مسلمانا  عمال حذف دده اسو که در مهو

 لما  و غيهرروه مسهگهدو  فرقی ميا  مسلما  و غير مسلما  مشا ده نميشود یع ی تشخيص ای كه کداميك از این

 مسلما  معتقد به اصالو و حقانيو معاد  ست د مقدور نيسو .

ا پرداخهو  د نماز یهالبته این درسو اسو که اعتقاد به معاد مان د سایر طاعات و عبادات عملی نيسو که مثال مان

دی بچشهم زکات و غيره عملكردش در ظا ر قابل رویو یا درك و تایيد بادد ، یع ی خهود وجهود ا هين اعتقها

ر زی آ  در ظا و اردادی و انسا  سانابودی آثار اصالحی نيسو یا موجودیو محتوی در ظا ر ندارد اما دیدنی 

سهو ادر حهالی  گوا ی ميد د که نه ظا ر بلكه در باطن  م ا ا  فكر و ميل و عقيده ای در کار نيسو ! و ایهن

یها  دیگر و اد از  مه کتب آسمانیکه مسلما مو وع معاد در کتاب آسمانی قرآ  مجيد بمراتب بيشتر و کاملتر 

وق   پدیده فبر حق قبل از اسالم مطرح و مورد توجه واقع و بشدت عط  توجه دائمی به حقيقو و واقعيو ا ا

 العاده ای مورد تایيد و تاکيد قرار گرفته اسو :
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د اسها  آگهاه و  مو وع معاد در دین اسالم آنقدر مهم و از جایگاه و بل دی برخوردار اسو که از دیدگاه دیهن

برخی اسالم د اسا  واقعی این مو وع  نه ت ها از نظر ا ميو خود قری ه یا برابر با اولين اصود دی ی یع ی توحيد 

گردیده اسو « معاد» قرار گرفته اسو ، بلكه نقا سازنده و تامين سالمو و سعادت نوع بشریو م وط به اعتقاد ،

امر ارداد و  دایو و اصالح بشریو بدو  اعتقهاد و ایمها  بهه اصهالو و تا اصل اود از اصود دی ی ، ارا که در 

کاری ساخته نيسو و ای كه کسی ت ها اعتقاد به وجود خدا دادهته و « توحيد » از اعتقاد ت های « معاد » حقانيو به 

ه  هامن آی ده حسابرسهی بهه افكهار و اعمهاد و گفتهار را نپزیهرد اه در جز او  م نپرستد ولی از طرف دیگر  م

و ا ين دخصی ممك سو ظا را خداد اس و خدا  اجرائی برای احتراز از نباید ا و اجرای باید ا تواند دادو ؟!

دی دار به اسالم  م بادد ولی تابع اوامر و احكام او نبادد و از ارتكاب  ر گونه خيانو و ج ایتی بيم  قبود بوده و

س گين قبود  هي  مسهلوليو دهرعی بلكهه عقلهی و اخالقهی  هم  و نگرانی ندادته و به  مين لحاظ  م او زیر بار

نميرود ،  ر ا د که اعتقاد به توحيد ارج و اعتبار دی ی ندارد و اساسا وقتی آنقدر قدرت و قوه تشخيص  عي  

و ناايز بادد که حداقل اعتقادی یا اختماد وجود آفری  ده ای را  م نتواند در فكهر و ذ هن خهود دادهته بادهد ، 

معاد  م نميرسد که بپزیرد یا نپذیرد! و معذالك آنچه که در دین بع وا  بازوی اجرائی اصهل اود دی هی به  مسلما

در متن زندگی اسو  ما  اعتقاد به معاد اسو ب ابراین مهمترین و اصلی ترین پایگاه و تكيه گها ی کهه ميتوانهد 

ای گذارد  مين اصل  مانو اجرائی معاد اسو  م اعتقاد به معاد را بوجود آورده و  م آثار عملی از خود بر ج

ع دی ی با درح و تفسير کامل درباره آخرت سخ ا  بسيار گفته دده و در بهبود احواد و اعمهاد بکه گراه در م ا

 مفيهد و مثبهو کهاملی را دارد و معهذلكنقها  –تعاليم مشروح رسيده از پيشوایا  دین با اتكاء  –انسا  دی دار 

در احواد و اعماد خود مسلمانا  ، مثل ای ستكه  هيچك  از آی هده نهامعلوم خهود در امهر  ع موجود بگوا ی و

لحاظ اسو کهه بسهياری از فيهایل و مكهارم آخرت ،  يچگونه دلواپسی ، و تشویا و نگرانی ندارد و به  مين 

آنها وجود نهدارد اخالقی از بين رفته بدانسا  که  يچگونه صداقو و امانو و ام يو یا صدق و اخالصی و امثاد 

و متقابال انواع رذایل اخالقی و خالف درع  ا از  ر گونه در جوامع اسالمی رخ ه کرده و جانشين  مه صهفات 
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مثبو می گردد و کسی از امكا  محاسبه نگرانی ندارد یع ی  ر ا د در قود م كر معاد نيست د ولی در عمل بغيهر 

ا ا  اعتقاد لفظهی و زبهانی کهارآئی خهود را از ده  م باد د، د که ولو صاحب آ  عقيآ  نشا  نميد  د بدا  ح

 دسو ميد د یع ی در عمل معاد را انكار ميك  د یا به انكار عملی معاد مبادرت ميورزند.

*    *   * 

ی و ای اختصاصه های ك با در نظر گرفتن کليات نامبرده فوق ما این مو وع را اختصاصا از دیدگاه ایهن برنامهه 

 ور عده ای معدود مورد بررسی قرار ميد يم :خصوصی با حي

در  ر دو جها  غافل نمانده و با انهواع بهدبختی « معاد » قبل از  مه برای ای كه مسلما  از ا ميو حياتی مو وع 

م با انكار عملی معاد ) که قبال اداره دهد   و یها  ای زندگی خيره سرانه و خود سرانه جدا از دین یا دی داری توا

مهم مثبو اعتقاد و جدی گرفته دد  آ  در سراسر زندگی محهروم نمانهد الزم ميایهد کهه مسهلما  ابتهدا  از آثار

تاملی درباره این تكلي  مهم کرده و درسو بي دیشد و پاسخ این سواد را برای خودش پيدا ک د و تا پایا  عمهر 

ید یع ی از خود بپرسد که : اساسا اه آنرا در خاطر خود زنده نگه دادته و از آفو نسيا  ديطانی بدقو حفظ نما

درباره حقيقو مو وع معاد وامر آخرت ميبایسو معلومهات و اطالعهات موثهق کهافی دادهته  رورت دارد که 

بپذیرد ؟و ارا آنرا یكی از ارکا  اوليهه ب يهادین دیهن « اصود دین » بادد ؟ و اه لزومی دارد که آنرا در ردی  

اره حقيقو وجودی معاد  م از روی دالیل مطهرح دهده در دیهن و  هم بهر مب های باید بداند؟ یع ی اود باید درب

برا ين عقلی آنقدر به علم و آگا ی درستی پيدا ک د که در مورد اصالو و حقيقو وجودی معاد و قطعيو روز 

حساب و معلومات و اطالعات ارائه دده در نص صریح آیات قرآ  در حتمی بود  آخرت و آنچ ا  حسابرسی 

دسهتگاه  و نيهز خهود را در ایهن یقين برسد که در ردی  مسلمات عقلی بصورت یك عقيده راسهخی در آیهد به

عظيم و وسيع آفری ا یك مقام مسلود جدی بداند و گرنه از آثار عملی مفيد و مثبو ا ها  اعتقهاد برگرفتهه از 

سا بزرگی خوا د رفو یع ی سعی بر محروم مانده و زیر بار مسلوليتهای اه بدایعات و اظهار نظر ای عوام پس د 

آ  دادته بادد که آثار مثبو معاد را در متن زندگی خود بيابد و گرنه اعتقاد تقليدی و لفظی و زبانی مورد پس د 
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عوام ال اس کار ساز نمی دود و این در صورتی امكانپذیر اسو که بتواند از روی علم و آگا ی بلكهه معرفهو و 

معاد اعتقادی راسخ پيدا کرده بادد و وقتی بمقهام یقهين عارفانهه ای ميتوانهد در زمي هه  بصيرت تا بسر حد یقين به

مده آگا انه و بطور ناآگا انه  م اثهر وجهودی خهود را در سرتاسهر دهخص آروحی او ، بصورت یك ملكه در 

بهاط ی متهاثر  ثر در دهعورؤتار و کردارش را از ا ين ع صهر مهفآدكار ساخته و  مه اعماد و احواد و رفتار و گ

بطوریكهه اهه بسها انداختن عقل و فكر و اراده اش این اعتقاد م شاء اثر بادهد  سازد تا آنجا که بدو  نياز به بكار

ظا را خودش متوجه نبادد و نداند که ارا و اگونه خود بخود از م ها ی گریهزا  و بسهوی خيهرات و حسه ات 

خودکار » در دعور باط يا آمده اسو که نقا  وجودراغب یا عامل اسو یع ی در ردی  سایر ملكات ذ  ی م

دادته و در اداره م ظم امور زندگی روزانه  م وظيفه خود را ایفاء می نماید مان د بسياری از کار های معمهولی « 

غير ارادی و ناخودآگاه که نه ت ها بدو  دخالو عقل یا دعور ظا ری و اراده کرد  ، بلكه حتی بدو  ای كه علم 

یا قصد و نيو اوليه انجام آنها در ميا  بادد در جهو خير و صالح گام بر می دارد و لذا اعتقاد به معاد  و آگا ی

و قطعيو حسابرسی دقيق و جدی در روز موعود ، وقتی به صورت ملكه ای درآمد آثهار وجهودیا را در تمهام 

ملی اعتقاد )حتی علم و آگا ی بر دلو  زندگی ا ل ایما  واقعی می بایسو بو وح نشا  د د  مچ انكه آثار ع

ه بدیهيات   در  مه امور عادی زندگی نقا خود را بدو  دخالو قصد و نيو و اراده یا توجه خاص اوليه ای ، ب

ایفاء کرده و بم صه ظهور می رساند و کافی اسو در این مورد به یكهی از مثالههای عهادی روزانهه ادهاره  خوبی

د یا روز حساب در موم ين حقيقی مان د ملكه دد  علم و اعتقادی اسو به قطعيو ک يم : ملكه دد  اعتقاد به معا

بر سر راه زندگی  ر کسی ، بدو  ای كه  ر روز و  ر ساعتی « مرگ » قرار گرفته حادثه مهمی مان د امكا  وقوع 

ده يد  و آگهاه دهد  را بر زبا  آورد و از آ  سخ ی به ميا  آورد ، زیرا به تجربهه از دیهد  یها « مرگ » ع وا  

مرگ دیگرا  ، عمال باحتماد وقوع این حادثه درباره خودش و در  هر زمهانی متوجهه دهده و نسهبو بهه حتمهی 

یك مع ی در خهاطر یقين و اطمي ا  حاصل کرده و  مين طور اسو ساده ترین مثاد برای ملكه دد  الوقوعيا 

ق برنامهه از پهيا تعيهين دهده و بهر حسهب عهادت یا در روح آدمی عبارتسو از ای كه :  مه ک   ر روز بر طب
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روزانه از خانه خارج دده و به دنباد کار و وظای  معي ه ای می رود بدو  ای كه مان د یك برنامه مهدو  عبهادی 

)مثل قيام به نماز  اود قصد و نيو وا ح لفظی بر دد گرفته یا از خاطر خطهور داده یها تكهرار کهرده و بهر زبها  

 برای اكاری از خانه خارج می دود یا بدو  ای كه با خود بگوید اال  مهن بكجها مهی روم و جاری ک د که مثال

و اختصاصا برای آ  اراده اكاری خوا م کرد )مگر در موارد خارج از برنامه روزانه و اتفاقی که خود می داند 

یها بهر زبها  بعلهو ملكهه  می ک د و امروز دنباد فال  کار  م خوا م رفو  یع ی بدو  قصد و نيو لفظی در دد

و  ر کسی خود بخود بطرف محل کار خود روا  می دود و به  مهين م هواد اسهو دد  آ  برنامه روزانه آغاز 

ملكه دد  حاد بازگشو از محل کار به خانه  رگز مان د قصد و نيو مشهخص در اود طاعهات و عبهادات را از 

 ر ا د که اگر در آ  لحظه از « من می روم به خانه»گوید دد خطور نمی د د یا بر زبا  جاری نمی ک د و مثال ب

او سواد ک  د طبعا و ناخودآگاه این جمله را بر زبا  آورده و روحا  م متوجه مهی دهود کهه اال  دارد اهه کهار 

انجام می د د و  مي طور اسو رفتن به سفر که دخص به  ر جا و به  ر مدت از خانه دور دهده و بهه دههر ای 

رود پ  از پایا  کار ایا خود به خود بسوی آ  دهر و خانه و خانواده خود بر می گردد کهه بهه او گوناگو  ب

دده و این کيفيو نشا  می د د  ر آنچه بر او ملكه دده اسو اثر وجودی خود را در عمل نشا  می د هد ملكه 

ده اسو که پ  از این  مه یع ی در اعماق وجود یا در دعور باط يا ا ا  ثبو و  بط و مستجل بلكه معلوم د

،بالخهره بازگشهو  -آنههم په  از انجهام انهواع کار های مختله   –رفو و آمد ا به محل کار یا دغل یا سهفر 

الدعوریا به خانه حتمی اسو بدو  ای كه قصد و نيهو لفظهی از آ  در ميها  بادهد یها از روی اراده و دخالهو 

عطلی یا بدو  مدتی فكر کرد  و تصميم گرفتن ایهن کار ها دعور ظا ری انجام پذیرد و از ای روسو که بدو  م

را انجام می د د  مانطور که پرندگا   م پ  از پهرواز و طهی راه  های دور و درازی بالخهره در آخهرین روز 

بطور الدعوری بطرف النه و آديانه خود بر می گردند بدو  ای كه در آنها عقل و علم و آگا ی و قصد و نيو و 

 دادته باد د زیرا این حاالت برای آنها ملكه دده اسو .نه ای دخالو مستقيمی اراده آگا ا

*  *  * 
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ا انكه گفته دد اعتقاد به معاد تا وقتی برای مسلما  یا موم ی ملكه نشده ، نمهی توانهد اثهر وجهودی خهود را در 

قصد و مقصود عالی که دین نشها  اعماد و رفتار و گفتار و افكار و حتی در حاالت قلبی او نشا  داده ، و بدا  م

بها مهوازین انسهانيو –داده  دایو ک د یع ی از عالم حيهوانی دور دهده په  از قهدم گذادهتن در عهالم انسهانی 

سير تكامل روحی مقدری در دستگاه آفری ا ک د که در آیهه سرتاسر لحظات عمر را صرف  –استحقاقی ازلی 

دده کهه مجهددا در دو  کرده یع ی وصاد به کماد یاد« انا اليه راجعو  انا هلل و » سوره بقره از آ  به عبارت  156

و به عبهارت دیگهر اعتقهاد راسهخ بهه معهاد نادهی از موم و  نيز تكرار دده اسو  60انبياء و  93آیه دیگری مان د 

ه و در توام با صدق و اخالص اسو که این حاد را در آدمی به وجود می آورد و او را  موارمراتب کماد ایما  

 مه احواد ناخودآگاه متوجه خانه آخرت کرده و در عمهل  هم بدانسهوی روا  مهی ک هد  مها  خانهه ایكهه در 

یع هی بهرای  سهتی و حيهات بشهر مع ها  1یاد کرده دده اسهو « وطن»معارف دی ی و مكاتب عرفانی از آ  بع وا  

و ناآگهاه و قهدم بهه قهدم بسهوی آ  بخشيده و مقصد و مقصودی تعيين ميك د که  ر ک  خواه نهاخواه و آگهاه 

که پشو سر مهی گهذارد بقهدر یهك روز راه بهه آ  مقصهد مقصد نهائی در حرکو اسو و  ر روزی از عمر را 

نهایی نزدیكتر ميشود اعم از ای كه به دین و آیين حقيقی آسمانی مومن بادد یا نبادد ، وعهده معهاد را بپهذیرد یها 

برای  مگا  یكسا  و اجباری اسو و ایهن تصهویر « عمر»وی  ر ک  ب ام طی این راه طوالنی پيا رکه نپذیرد 

عملی کاملتر آ  مثاد اسو که گفته دد  ر پرنده ای که اود روز از النه و آديانه اش بيرو  می آید و تمام روز 

از  را در  مه جا سير و پرواز دارد غروب خود به خود به خانه اش بر می گردد یا مثل کسهی اسهو کهه  هر روز

بازگشو به وطن دارد واین  ما  سهير  کهنجا بر می گردد و یا مثاد مسافری آخانه بيرو  می رود و سر وقو به 

                                                 
همان اصلي كه در ادبيات عرفاني زبان فارسي بانواع تعابير و تفاسير و  - 1

 تمثيل هاي مختلف رساي زيبائي آمده است از قبيل :

فردوس برين جايم بود  آدم آورد بر اين دير خراب آباادم  من ملك بودم و -

 )حافظ(

كاه ممموعااا حاار فواري و ...« بشنو از ني »لوي با مثل يا در مثنوي مو -

سته ميال برششات  طبيعي نوع بشر را به تصوير كشيده اند كه دانسته و ندان

 باصل ملكوتي اوليه اش را دارد.  
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و حرکتی اسو که  ر آدمی در طوالنی ترین روزی ) بقيه عمرش   به  ر جا می رود آخر سر به خانهه اصهلی و 

 اوليه بر می گردد!

*  *  * 

ه سهر وده و بلكهده آنچه بيا از  مه برای ا ل ایما  دایا  ذکر و توجهه بهنام بر ای ك پ  از مقدمات و کليات

د این وعی که بتواننبه « اعتقاد به معاد در حد ملكه دد  » نودو ساز اسو عبارت اسو از یافتن راه عملی ایجاد 

یه  صهيو راخا اعتقاد را از ردی  افكار و عقاید سطحی و صوری عادی و از نوع عادات و عرفيات بی اثر و بی

د آفهو ه کهه از گزنهگر سازد . بدا  پایهه جلوعمومی فراتر برده و در زمي ه روح ایما   مواره مهمتر و ممتازتر 

 تی روزانههفراموش کاری در اما  بماند و به خصوص در ميا  افكار و عقایهد و معلومهات و اطالعهات محفو ها

 ثهرت تكهرارو پذیرش رایه  عهادی معهاد در اثهر ک نقا محوریو محكمتری دادته بادد تا مان د افكار و عقاید

د کهه لفظی و زبانی معمولی اصل مو وع آنقدر کواك و بی ا ميو جلوه گهر نشهده و بها تبهذد کشهيده نشهو

بهين  انه ای ازبالخره اثرات روحی و مع وی ا ا  عقيده ای را در نتيجه تكرار مكرر سطحی و لفظی عهوام پسه د

طرح، اما   روی زمين مدر ردی  افكار و عقاید و مسلمات  مه مسلمانا «معاد » اد به ببرد تا آنجا که امروزه اعتق

،  سالمی بادهداوارستگی مسلمانا  و ارتقاء سطح فكر و فر  گی جوامع از آ  نقا و اثر نهائی آ  که موجبات 

 عه اسالمیگ جاماین اصل مهم دی ی در فر   خبری نيسو ا انكه امروزه این اصل مهم دی ی در فر  گ جامعه

 )  در عمهل جایگاه خود را از دسو داده اسو بطوریكه از این لحاظ فرق ا دانی ميها  مسهلما  و غيهر مسهلما

 افكار و رفتار و اعماد و ...  مشا ده نمی دود 

 قاد به معادتملکه شدن عملي اع

خالف و ع جاری موجود بتوانهد ر قبل از بررسی راه عملی ملكه دد  اعتقاد به معاد آنچ انكه ا ين عقيده ای ب

در متن زندگی مسلما  م شاء اثر و  امن سالمو و سعادت دنيوی و اخروی او بادد ابتهدا مهی بایسهو مهانع یها 

درسو د اخته دوند تا با رفع موانع ملكه دد  اعتقاد به معهاد « اعتقاد به معاد » موانع یا عوامل م فی خ ثی ک  ده 
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علو یا علل و عوامل یها عهواملی کهه ای هك تا بتوا  بر خوردار دد یع ی اود بایستی از آثار و نتای  مفيد و مثب

مانع اثر بخشی اعتقاد به معاد در متن زندگی فردی و اجتماعی مسلمانا  گردیده اند د اسائی دوند کهه از ملكهه 

سازندگی آنرا خ ثی دد  ا ا  اعتقاد پر بار رحمانی در ا ل ایما  پيشگيری کرده و نقا اردادی و اصالحی و 

ميك  د که گراه علل و عواملی مختل  و متعدد ا دی می توان د  ر یك به ت هائی و یا در کسی ا د نوعا با 

 م از ملكه دد  این عقيده مهم جلوگيری کرده و فاقد اثر و ثمر الزم گردند از قبيهل  هع  ایمها  ، ابهتالء بهه 

و غيره که  ر کدام نقا و اثری مخصوص بهه خهود دادهته و بهه  م هيات ، اتصاف به رذایل و آلودگی به مفاسد

صور مختل  می توان د موجب  ع  و سستی ا ين اعتقادی باد د ، اما آنچه که از نظر مو وع بحهث حا هر 

يرسد به یك ریشه و علو روحی مهمی م تهی می گردد و عبارتسو از خ ثی دایا  ذکر و توجه بوده و به نظر م

» یهك  عقيده ای ) و نيز در  ر نوع از افكار و عقایدی در  ر مهوردی   بهرای اسهاس پيهدایادد  اثرات ا ا  

عایق مهمهی اسهو در برابهر اثهرات  هرای  در جوامع اسالمی و در تمام درایط زمانی و مكانی ک« عادت روحی 

مهومی بهی اثهر کهرده و اردادی و اصالحی اعتقاد به معاد که این مع ی و مفهوم مهم در متن دی ی را در افكار ع

 مانع سر راه ملكه دد  آنسو به درح زیر : 

کيفيهو خ ثهی دهد  اثهرات « ادت روحهی ع» در اولين نوع عادات تحو ع وا  « معمای عادت » قبال در کتاب 

در « معهاد »   و ای ك عادت روحی به خبر یا ع وا  یا اصطالح 1مختل  در ذ ن را مشروحا بيا  دادته ایممعانی 

زندگی یك مسلما  یكی از مهمترین و بزرگترین علل و عواملی می تواند بادد که اثرات روحی و مع هوی متن 

                                                 
شمسی چاپ و در آن مسئله  1348اور بار در سار « معمای عادت » کتاب  1

شروه زير تقسيم نموديم  را برای اولين بار به چهار« عادات » پيچيده 

عادت  –عات عضوی يا مکانيکی و عملی  –: عادت روحی يا عادت معنوی 

عادت حياتی يا بيولوژيکی که به تعريف اجمالی هر يک  –فوری يا غريزی 

پرداخته و جلد اور آن را اختصاص به اين موضوع داده و کيفيت ايماد 

کار و عقايد و احوار عادت روحی و مکانيسم اثر بخشی آن در زمينه اف

« عادت روحی » روحی انسان را توضيح داده و ياد آور شده ايم که : 

عبارتست از حصور معرفت بيک معنيو ايماد انس روحی و معنوی تدريمی 

بدان تا سر حد خنثی شدن اثرات القائی روحی و معنوی آن در زمينه 

بلی آن مانند فکری و روحی انسان و قابل تحمل نمودن آثار نا مانوس ق

عادت روحی به منهيات يا آالم روحی و معنوی يا خنثی شدن اثر تدريمی 

 هر معنی يا خبر يا اطالعی اعم از خوش يا ناخوشايندی .
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را در اذ ها  آنقهدر « معهاد »  هی مو هوع یها وعهده عیك ا ين اصل مهم و غير قابل فرامودی در متن زندگی ی

 کاسته و یا کامال از بين می برد .

مهه ر اهه ظها را  ه ا  می دود و در نتيجه به صورتی در می آید که گدر بار« عقيده » که عمال مانع ایجاد یك 

ه سهپرده دهد وجود ا ين وعدگا ی را می دان د و اه بسا که قبود  م دارند اما در عمل ا ا  بدسو فرامودهی

 اکم بهر احهوادحه –حتی افكار و نيهات و عقایهد  –اسو که بگوا ی ای همه انحرافات در رفتار و گفتار و اعماد 

 ين مهم یكد جوامع اسالمی ، مثل آنسو که ا ين اصل مهم سرنودو ساز در ردی  احكام و تعاليم و فرامخو

تعمههيم  ونگردیههد و یهها مسههلما  را مكلهه  نسههاخته اسههو ! زیههرا رواج دیههن بزرگههی مان ههد اسههالم از اود صههادر 

 خهودی اسهو کهه فرامودكاری عموم در این مورد بر اساس یك عادت روحی عار ی الدهعوری یها خهود بهه

ل دی هی اساس مو وع را از برنامه زندگی عملی اغلب مسلمانا  حذف کرده اسو بطوریكهه عمومها  مهه مسهائ

ف ده و معهرورای  در لفظ مورد بحث و فحص واقع دده و  ميشه مد نظر ا بلكه حتی  مواره بر سهر زبانهها بهو

عهادت » د ارش آنههم ت هها در لفهظ و ایجهاساز معاد که یا از کثرت تكرخاص و عام اسو مگر مسلله سرنودو 

موقهع  ا  بيجا و بهی  اثر و ارزش واقعی قابل توجه و تامل گردیده اسو و یا آنچ آبوده و باالخره فاقد « روحی 

و مكها  و  آنچ ا  جا قرار گرفته اسو که اثرات م قی آ  بر آثار مثبتا اربيده و بی اثر دده و یا در مورد تبليغ

د ارزش و سو که از اساس مو وع بعلو کشيده ددنا به ابتهذاسب مطرح گردیده اایطی نا م مقامی و در درا

وایات را يمی از اثر و اعتبارش را در افكار عمومی از دسو داده و جز مشتی الفاظ و کلمات بی روح یا حتی مف

ری ا علهو دیگهیه ر صورت بر جای نمانده اسو و باالخره به  همبالغه آميز ايزی در افكار و اذ ا  و عقود عام

د و طوریكهه بهوب ی خود را امهروزه از دسهو داده م که بادد عمال اعتقاد به معاد عجالتا نقا اردادی و اصالح

 نبودش در فر  گ اسالمی تاثيری و فرقی در احواد جوامع اسالمی ندادته و ندارد .

د کهه از اود قهانو  گهذار دهرع خهود از سوی دیگر تحقيق و تاملی عميق در متو  فر  گ اسالمی نشا  می د 

را در مسير زندگی پر نشيب و فراز مسلمانا  پيا  –فرامودكاری حاد و مزمن در جوامع  –ا ين پيا آمد مهم 
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از ناحيه حيرات  و راه  ای پيشگيری آ  را  م بيا  دادته اسو که صرف نظر از تعاليم رسيده اصيلبي ی کرده 

در البالی انبو ی از اخبار و احادیث ) آميخته با جعليات   ت ها در قهرآ  مجيهد بهه پيشوایا  اسالم ) که متاسفانه 

خاطر انداختن یا به خاطر آورد  وقوع قطعی ا ا  واقعه مهم در پایا  زندگی فرد فهرد انسهانها ) از جملهه خهود 

برنامهه مهدو  و  مسلمانا    و برای پيشگيری فرامودكاری  ا و ایجاد غفلو از عواقب پایا  خهط زنهدگی یهك

م ظمی ا ا  تدوین گردیده اسو تا در برابر آ  فرامودكاری  ای مهلك ) به خصهوص بهه صهورت نسهيانهای 

ديطانی   مو وع  مواره مد نظر بهوده و از روی عهادت بو هع نهامطلوب جهاری در دهرایط زمهانی و مكهانی ، 

 رگز از خاطر دا  محو نمی دود ) مان هد بدسو فرامودی سپرده نشود ا انكه عالما  و عامال  بدا  دستورات 

برای خهاطر نشها  کهرد  مو هوع معهاد و ایجهاد ا ل تقوی   و برای  مين م ظور اسو که آیات بسيار و متواتر 

اعتقاد راسخ که بتواند تا سر حد ملكه دد  به پيروا  این دین بزرگ موثر بادد نهازد گردیهده و عالقم هدا  بهه 

انی را به تذکار دائمی ا ين مو وع مهمهی دعهوت مهی نمایهد و نهه ت هها تهالوت تامين سالمو و سعادت جاود

کهرده بلكهه فهی دائمی قرآ  مجيد از روی تامل و تفكر را اساسی ترین درمما  درد غفلو معاد و فرامودهی معر

قطهع و آ  تاکيد بر آ  دارد که در  ر حاد و در  ر جائی بادد مسلما  نباید ارتباط روحی خود با روح قرآ  را 

 مه اصود و فروع مختل  با دام ه وسيع مذکور در ا ين کتاب آسمانی محترمی را نادیهده بگيرنهد و در نتيجهه 

از دسهو داده و از  و خود رای و خود سر و خيره سر دده و عمر گرانبهها را بهه جهرم ا ها  فرامودهكاری  هدر

ئو و تالوت قرآ  در سرتاسر آیات مختل  عواقب آخر خط زندگی غافل بمان د که گراه اصل مهم تداوم قرا

قرآ  مجيد به صراحو و ک ایو و ادارت بار او بار ا ذکر دده اما یكی از این آیهات  سهو کهه ایهن حكهم و 

اوامر مقام الو يو بر مسلما  را وا ح تر و صریح تر و مستقيما اعالم و بهرای  هر مسهلمانی ایجهاد تكليه  مهی 

فاقرامها تيسهر مهن القهرا  ... په  آنچهه » سوره مزمل که خداونهد مهی فرمایهد :  20و آ  عبارتسو از آیه نماید 

يو این دستور العمل برای مسهلما   مهين کهافی مو در بيا  ا « ميسرتا   سو )  ر اه بتوانيد  از قرآ  بخوانيد 

» ه : اسو یاد آوری دود که در متن  ما  یك آیه بار دیگر در اواخرش  م بدین صورت تكهرار مهی دهود که
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و برای درك  رورت و نقها آفری هی ایهن « فاقرا ما تيسر م ه : پ  بخوانيد از آ  )قرآ    ر اه ميسرتا  بادد 

آیه برای مسلما  از دیدگاه خود قرآ  مجيد ) ا ميو مو وع در پيشگاه حيرت احدیو   بجا اسو یاد آوری 

سو که یك حكم یا امر یا دستور الهی در یك سوره مزمل ت ها آیه ای ا 20دود که در سرتاسر قرآ  مجيد آیه 

خود حكایو از ددت مراتب  رورت بر قراری رابطه مسلما  با آیه دوبار تكرار و عي ا آمده اسو که در نف  

قرآ  برای آگا ی از تكالي  مهمی که در مسير دین متوجه او ميگردد  ر ا د کهه تكهرار یهك آیهه در مهوارد 

 مه تكرار ا برای خود آیه ای جدا و مستقل اسو در حاليكه این تكرار از اود تا مختل  در قرآ  کم نيسو اما 

 آخرش در یك آیه صورت گرفته اسو .

*  * * 

ر يهاز در مسهينیات قرآ  از روی تفكر و تامهل و بردادهو  های مفيهد مههم مهورد آفواید نامت ا ی تداوم مطالعه 

عهات زنهدگی مورد از این  مه مسائل و مشهكالت و ابتالزندگی سالم دی داری حقيقی ، محدود به یك یا ا د 

رد سایر موا ودنيوی نيسو که تداوم مرور از روی فهم و درك ت ها از نظر مو وع بحث حا ر مورد توجه واقع 

ههات یهك جنی در  مه مهمترین و اساسهی تهرین اسو فرامودی سپرده دود ، بلكه این کتاب را  مای آسمدبه 

 در دسهترس پيهرو «نبایهد  ها » و « بایهد ا » مری ، الگو ا و معيار ای گوناگو  در معرفهی زندگی سالم و مثمر ث

 گها يز  مه فر نو  –اسالم قرار داده اسو که  ر کدام در جای خود برای تسریع و تسهيل ردد و تكامل انسانها 

 .بهترین و کاملترین الگو ای مورد نياز انسانها را ارائه نموده اسو  –و تمدنها 

 هوع معهاد از وای ك با توجه به مراتب فوق بجا اسو یكبار دیگر در مقام تحقيهق و درك ا ميهو و عظمهو م

دیدگاه قرآ  مروری دادته باديم بر کيفيو و کميو آیات نازد دده بسياری درباره آ  که با ع ایهو بهه آثهار و 

» فو ت ها وسهيله مقابلهه بها عار هه نتای  بلكه خواص روحی و مع وی  ر یك یك ا ا  آیاتی با جرات توا  گ

م تهی به فرامودی یك ا ا  واقعه بسيار مهم تكا  د  ده ای ، در درایط امهروزی عبارتسهو از « عادت روحی 

و مطالعه م ظم و از روی فهم و درك و تامل الزم در یك یك ا ا  آیاتی که  ر کهدام بهه مداومو به تالوت 
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نشدنی مخصوص به خود اسو که کثهرت ت هوع آیهات و مو هوعات نوعی مشحو  از ميامين بزرگ فراموش 

درباره ا ا  مسلله مهم سرنودو ساز « عادت روحی » دا  ، مجالی برای پيدایا و استيالی عار ه  دتكا  د  

اخروی در پيروا  راستين برخوردار از صدق و اخالص نمی د د ارا که تالوت ک  دگا   شهيار و بيهداری در 

یا القل یك دور کامل تالوت خود بار ا و بار ها انهواع بيانهها و تعهابير گونهاگو  در مسهائل  طود ساد طی ا د

ردا  می دود این ا ين تكرار مت وع و  مه جانبه اجازه نمهی د هد وآخرت را مرور می ک  د و آیات معاد یاد آ

ای سالم جلوگيری ک د که از روی عادت نقا معانی ملكوتی القاء دده کمرنگ دده و از فراموش دد  بر دله

. 

ای ك برای آگا ی و آد ائی با ا دین دسته از آیات اخروی قرآ  فهرسو وار بر تعدادی از آنها اداره می ک يم 

که در قرآ  مجيد آمده و انسانها را عموما و مسلمانا  را اختصاصا متوجهه  تعداد آیات مربوط به آخرت )معاد  :

  اوین زیر نازد دده اند :به آخر امر حيات دنيوی کرده تحو ع

اليوم ) اداره به یهوم  – 42حساب و حسابرسی و مشتقاتا  -115آخره یا آخرت  –آیه  70با ع وا  یا کلمه قيامه

آیه که بغيهر از معهدودی  53ع اوی ی مان د یوماو اليوم و یوما و یومكم و یومهم و یومهم مجموعا – 348قيامو   

لهقء و لقاءنها  – 69یوملذ  –ساب و حسابرسی و روز موعود در آخرت مربوط د از آنها  مه ما بقی به مو وع ح

که به غير از معدودی ما بقی مربهوط بهه  300عذاب و مشتقاتا بيا از  – 77جه م  – 135ج و و ج ات  – 21

بشهارت  – 126انذار به مع ی تهدید یا ترساند  و مشتقاتا  – 20دفاعو در آخرت  –عذاب در آخرت  ست د 

عالوه بر ع اوین صریح و رودن مربوط به اصالو و حقانيو مو وع معاد برخی آیات دیگری  م  – 20خروی ا

مختل  دیگر رودن می ک  د  دآ  را از ابعابه صورت  م ی و غير مستقيم  رورت و حقيقو اجت اب ناپذیری 

یرجعهو  و » یها « راجعهو  » ثهل و ادامهه حيهات اخهروی م« بازگشو انسا  به آ  عهالم » مان د ع اوی ی در مورد 

آیه ) بغير از مشتقات فرعی کلمه   ميگردند از نقل دا  صهرف ظر مهی دهود  55و نظایر آنها که بالغ بر « ترجعو  

 1451که در مجموع تعداد آیات نامبرده مربوط به معاد یا آخرت در گفتار حا ر به رقهم قابهل تهوجهی معهادد 
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دمی اسو تا  شهيار بهوده و بها ادهتغاد بهه عالئهق آی بسيار مهمی برای اوالد آیات رسيده و  مگی حامل پيام  ا

 دنيوی پایا  مسير عمر خود را از یاد نبرده و عمر گرانبها را رایگا  از دسو ند د.

*  *  * 

تمامی ع اوین و اصطالحات یا الفاظ و کلمات به کار گرفته دده در آیات نامبرده که بهه صهراحو و بطور کلی 

گونی بهه تصهویر کشهيده و اذ ها  بيهدار ابك ایو و ادارت مو وع معاد را بصور مختله  و تعهابير گونه  گا ی

مخاطبا  و انسانها را مخاطب قرار می د  د عالوه بر قاطعيو وقهوع ا ها  واقعهه ای  مهه حكایهو از ا ميهو و 

که باست اد آیات متعهدد ایو می ک  د كعظمو یك روز یا لحظه و زما  بسيار حساس و خطيری در آی ده ای ح

سوره معارج که  6آیه مخصوص به خود دیگری آی ده ای نه ا دا   م دور اسو و نه مورد دك و تردید مان د 

» سوره معهارج آنهرا  7مو وع معاد برای کفار یك آی ده کامال دور و بعيد از ذ ن می آید ولی خداوند در آیه 

ا  مه قبل از انتقاد به عالم دیگر به عواقب امر خود متوجه دده و و آی ده ای نزدیك معرفی کرده اسو ت« قریب 

ی ده ظا را دور و باط ا نزدیك خود خوب بي دیشه د کهه در ایهن ميها  سه گي ی وظهای  و حساسهيو آنسبو به 

مسلوليو  ای مسلمانا  و  مه ایما  آورندگا  به مراتب بيشتر اسو از بی خبرا  و ناآگا ا  و مستيعفا  عقلی 

می دوند یع ی  ر یك یك این آیات دهریفه تهذکراتی جهدی و غيهر قابهل  فكری و ذ  ی که معذور د اختهو 

کتمانی اسو تا  ر کسی پيشاپيا از پایا  برنامه زندگی ظا را آراسته دنيوی آگاه دده و مطابق موازین عقلی و 

نك  د بلكهه حهداکثر اسهتفاده از   د صباح از عمر گذرا  را با غفلو و سستی و بی مباالتی سپریادرعی  مين 

که  نعم ظا ری و باط ی خدادادی نموده و باالخره خود را به جائی برسان د که با دسو پر از دنيا بروند ،  ر ا د

متاسفانه و ع عمومی امروزی مسلما  و غير مسلما  عك  ا ين تقدیری را نشا  می د د و این در حالی اسو 

و ترسه اکی روز  ییك آیات نامبرده در معرفهی ا ميهو و عظمهو و وحشهت اک که خداوند متعاد عالوه بر یك

یع ی یك روز ترس اك بزرگ نهامبرده « فزع الكبر » سوره انبياء از آ  تحو ع وا   103حساب یا قيامو در آیه 

ت صحيفه سجادیه در بيا  بزرگی این واقعه بسيار مهم در مسير حيا 42و حيرت سجاد )ع  م در دعای دماره 
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نهامبرده انهد و نيهز خداونهد « روز بليه بهزرگ » بمع ی « یوم الطامه الكبری » اخروی  ر آدمی از آ  تحو ع وا  

 یاد می ک د .« یوم عظيم » سوره حيرت مریم از آ  روز به ع وا   37متعاد در آیه 

*  * * 

نظر و توجه خود را از عالم ظها ر  ای ك با ع ایو به مراتب نامبرده بجا اسو که مسلما  قبل از  مه قدری ميل و

و تغييرات و تحوالت محير العقود سر گيجه آور آ  بر گرفته و اندکی  م به دقو در عهالم بهاطن خهود سهيری 

نماید که اگر درسو انجام یافته و به نتای  مطلوب مورد نياز  مه ما  برسد اه لحظات گرانقدری خوا  هد دهد 

سرتاسر عمر  ر کسی ميتواند بشمار رود که توفيهق درك درسهو عاقبهو امهر بلكه از ارزدم دترین دقایق تمام 

خود را یافته و نيز  مه آماد و آرزو ای مهم زندگيا به  دف اصابو نموده اسو اهرا کهه سهيری م صهفانه و 

خود عاقالنه در عالم باطن فكر و نظر و توجه  ر مسلمانی را قبل از  مه با این سواد مواجه خوا د ساخو که از 

»  رورتی دارد که آدمی باید از وقوع واقعه نهایی بسيار بهزرگ حيهاتا بهه ع هوا   بپرسد :آخر سر و اساسا اه

علم و آگا ی پيدا ک د می بایسو آ  را بطور جدی پذیرفته و راه و روش درسو زندگی بعهدی خهود را « معاد 

که ارا در بين اصهود دیهن و احكهام و تكهالي  دی هی بدا  مب ا ت ظيم نماید تا از دنيا مغبو  نرود ؟!  در می یابد 

ای قدر به معاد ا ميو داده دده اسو که این  مه آیهات در ابعهاد وسهيع و از جههات مختله  و حتهی بها تكهرار 

مكرردا  در قرآ  مجيد نازد گردیده اسو ؟! و در می یابد که ارا اعتقاد آگا انه و محققانهه بهه معهاد در بهين 

بلكه از زاویهه محققانهه دیگهری معهاد ا یكی از سه اصل اعتقادی ا ل ایما  قرار گرفته اسو ، اصود دی ی نه ت ه

از  مو  ه –گراه در سلسله مراتب در آخر از  مه قرار گرفته ؟ اما از جهات دیگری سرنودو ساز برای انسها  

دی از لحهاظ اثهر و نظر اثر وجودی مثبو و سازندگيا ) انسا  سازی واقعی   برعك   مهين اصهل سهوم اعتقها

کهه پاسهخ ایهن  نتيجه خود مقدم بر آ  دو دیگری و در درجهه اود ا ميهو از آ  دو دیگهری قهرار مهی گيهرد؟

اند به درستی بد د و معلوم دارد که ارا ای همه آیهات وسواالت را اندك تاملی در  مه آیات نامبرده قبلی می ت
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اند تها موجبهات بيهداری و  و بطور  مه جانبه نازد دده «معاد»رباره ای قدر د از انواع را ها و رودها و مثالها و ... 

  ودياری آدمی را بر انگيخته و او را به حساسيو و موقعيو حياتی دنيوی خود متوجه سازد.

ی در عقل سليم وقتی عمق و عظمو و ا ميو درك اصهالو و حقانيهو معهاد را در فر  هگ دی هاز سوی دیگر 

مهه لما  یها  ن اثر وجودیا را در متن زندگی اسالمی امروزی )اعم از فهرد فهرد مسهميابد، ولی در عمل کمتری

تی قهو و اصهالین ت اقض مواجه می دود که اگر مو هوع معهاد حقياجتاعات مسلمانا   مشا ده نمی ک د طبعاً با

ود و هع د پ  ای ك ارا و اگونه در بهببشمار می رو -بطور اعم–خرین نقطه تعيين سرنودو آدمی آدادته و 

سهاز راکزندگی فردی و اجتماعی مسلما  نقشی ندادته و در طی مراحل مختل  حيات انسانی در جههو مثبهو 

 !نمی دود؟

ع  طبيعهی  هپاسخ این سواد نيز در یك جمله خالصه می دود قر   ا قبل خداوند در بيا  یكی از ا م نقهاط 

معرفهی  نهزود آیهاتری ایمها  آورنهدگا  عصهر انسا  بدا  اداره و  ع  دین و ایما  و نحوه آ  نهوع دی هدا

 من خطاب  سوره حجرات ، 14مطرح و در آیه  –با در نظر گرفتن احواد اعراب مكه و حاد آ   –فرموده که 

ه دهما آنهها بگهو که گفت د اعراب که ما ایما  آوردیم ای پيغ بر بهه» به پيامبر بزرگوارش این ا ين آمده اسو : 

د نشهده  اسهو افته )وارم که   وز ایما  به دلهای دما راه نيد وليكن بگوئيد اسالم آوردی)  وز  ایما  نياورده ای

»...     

به یك اصل مهم حياتی سرنودو ساز مسلما  بلكه  مه انسهانها اندك تاملی در پيام صریح این آیه ما را متوجه 

مورد تائيهد قهرآ  مجيهد « قلب»یا « دد»در موم ين واقعی  ما  « ایما »می سازد و آ  عبارتسو از ای كه جایگاه 

ایمها  »که در صورت جمع درایط قلبی الزم بر توفيق بر خورداری از نعمهو  هدایو تها رسهيد  بهه مقهام اسو 

اسو که می تواند نصيب آدميا  گشته و مسير سرنودو اخروی دها  را تعيهين نمایهد اهرا کهه « آورد  حقيقی

سازندگی و اصالح امور دنيوی و اخروی مهومن حقيقهی را بهر عههده   م می تواند نقا« معاد»حصود ایما  به 

بگيرد و ا ين ایمانی با فرامودكاری نادی از عادت به الفاظ و کلمات و ع اوین و اصطالحات رای  مطرح دده 
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سازگار نيسو بلكه در صورتی ایما  به خود آخرت  هم حاصهل و نصهيب ا هل « معاد»در آیات نامبرده با روح 

بطور مستمری مد نظر بوده بادد « معاد»و فهم مع ی و واقعيو ی گردد که علم و آگا ی درسو و درك ایما  م

یوميه تالوت آیات از روی تامل و تفكر اصولی درگروی مرور و تكرار  –با آ  آثار مثبو سازنده اش  –و آنهم 

لما  با این کتاب آسمانی آنههم تحقق یابد ، ا انكه عك  قييه  م صادق اسو یع ی وقتی ارتباط مسمی تواند 

تالوتا نبادد علم و آگا ی یا تصدیق و تائيد و پذیرش و اعتقاد نتای  استمرار و با آنهمه دالیل و دوا د و آثار 

تاثيری در بهبود و اصالح افكار و عقاید و اعماد و رفتار آدمی در و ع حيات دنيویا  م « معاد»لفظی به وعده 

فراموش کرده و نادیده گرفتن  رورت مرور مداوم آیات و روزه مشا ده ميك يم یع ی نخوا د دادو ا انكه ام

ت هائی مهی توانهد علهو العلهل دكسهو مسهلما  در ه دی داری روزانه به ماز تعاليم آسمانی آ  از برناپ د گرفتن 

بی اعت ائی مسلما  و تعيين سرنودو مثبو آی ده بادد و این پيشگوئی خود قرآ  اسو نسبو به نتيجه بی تفاوتی 

پيا ا ين خبر سوره فرقا   من وص  حاد احواالت آخرت از  30به کتاب آسمانی خود که خداوند در آیه 

گوید پيامبر )آنروز  ای پروردگهار مهن داده اسو : و قاد الرسود یا رب ا  قومی اتخذوا ا ذا القرا  مهجورا : و 

 « قوم من این قرآ  را متروك دادت د...

بود  اعتقاد به معهاد در اعمهاد و رفتهار و عهادات و افكهار و نيهات و تمهایالت مخهرب رمز و راز بی اثر و ای ك 

آسمانی خود رودن مهی دهود و لهذا در گذدهته  ها  دوری از کتاب رثامسلمانا  در فرامودكاری این آیات در 

يهه و  مهه آیهات قهرآ  یاد آور دده ایم که گراه روخوانی عربهی و فارسهی کل من یك سلسله مباحث قبلی 

مجيد و برخورداری از آنها برای  مه ک  امكانپذیر نمی دود ارا که از دو گروه آیات محكمات و متشابهات 

این کتاب آسمانی او  گروه دوم دامل معانی و معاریفی در سطح باالئی  ست د که به تصریح قرآ  مجيد بغيهر 

م د دوند از این رو عهدم امكها   تعاليم عاليه آنها بهرهاز توان د از ا ل علم برخوردار از علم لدونی دیگرا  نمی 

دهود ولهی فراگيهری  درك الزم از مفاد آیات متشابه نمی تواند برای مسلما  عذر ترك تالوت  مه آیات نمی

ميامين و معانی صریح و رودن آیات محكمات و درك و فهم و آگا ی از معانی و مفا يم آنها که به روده ی 
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تعيهين مهی  را بو هوح« نباید ا»از « باید ا»و تكالي  مسلما  را معلوم و بيا  ميدارد و مرز ای مشخص وظای  

م هد دهده و تكهالي  و  ک د ،آیاتی  ست د که افراد عادی و عامی  م از متن یا ترجمه این آیات می توان د بههره

روند و بهرای نيهل بهدین مقصهود بهود کهه در وظای  دی ی خود را دانسته و با علم و عمل بدانها رستگار از دنيا ب

یادآور ددیم که بهتهر اسهو  هر مسهلمانی   ما  مباحث قبلی ساده ترین فراگيری وظای  و تعيين تكالي  خود

 ای صد در صد مفيهد آ  برخهوردار دهود الزم اسهو کهه از برای ای كه از روح قرآ  جدا نشده و از را  مائی 

تعيين دده خودش روزانه  ر اقدر می تواند به تالوت آیات بپهردازد ولهو در روی برنامه مرتب و م ظم از پيا 

روز یكی دو صفحه بادد که در  ر روز با تعدادی از آیات یاد آور ک  ده آخرین مراحل زندگی ظا ری مواجه 

من تكرار و تذکرات مجدد وظهای  مربوطهه بيهاد آوری واقعهه معهاد متوجهه دهده و از فرامودهكاری  دده و 

   .النی مههههههههههههورد ابههههههههههههتالء عمههههههههههههومی امههههههههههههروزی در امهههههههههههها  بادههههههههههههدطههههههههههههو

 

 


