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    چهارمدرس 

 چهارمدرس  ةدرسنام            
  و   آورده گروهی ایماناند. در مقابل این دعوت قرار داده سرلوحة کار خود، و یکتاپرستیکنار توحید را  ایمان به معاد و آخرتپیامبران

 اند(را اثبات کرده ضرورت معادو هم امکان معاد هم  های مختلفاستداللبا  کردند.)پیامبران انکار آن را بعید دانسته و گروهی دیگر

 دفع خطر احتمالی: 

. حتی اگر دیوانه یا جلوی خسارت احتمالی را بگیردکند ، انسان سعی میاحتمال خطر یا خسارتدهد در مواقع نگاه کوتاه به زندگی انسان نشان می

 «الزم استدفع خطر احتمالی، »:قانون عقلیها از یک پیروی همة انسانعلت: دروغگو چنین خبر بدهد. 

 

 

 

 

 از کنار آن بگذریم. توجهیبیبا نباید  ، با توجه به آن قانون عقلی،نداشتیم دیگری هم برای اثبات معاد غیر از خبر پیامبران، هیچ دلیلاگر  *

 شود:تقسیم می به دو دستة اصلیهای قرآن استداللکرده.  ا ثابت)استدالل( آن ربا دلیل و برهانبلکه نداده از آخرت  قرآن فقط خبر 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از ایمان به اند. همة آنان خبر و هشدار داده وقوع معاداز  کاملقاطعیت با اند، ترین و راستگوترین مردمان بودهکه عاقل پیامبران✓

 .)ایمان به معاد الزمة ایمان به توحید()اول توحید بعد معاد(اندرا مطرح کرده خدا)توحید(، ایمان به آخرت)معاد(

َُ}بعد از توحید دربارة هیچ موضوعی به اندازة معاد سخن گفته نشده است:  در قرآن✓ ََاّللَّ
 
لهَ َال ََإ 

َّ
ال ُكْمََإ  نَّ ع  ْجم  ي 

 
َل لٰیََُهو  ََإ  ْوم  ََي  ة  ام  ي  ق 

ْ
 {ال

 الف( امکان معاد

از حالت امری بعید و این نوع دالیل، معاد را 

 :دعلت انکار معاسازد. می غیرممکن خارج

 قدرت محدود خود سنجیدنواقعة قیامت را با 

 و آن را بعید پنداشتن.

دلیل بر چیزی  بعید بودنکه در حالی

 طبق قرآن. لذا نیست آن غیرممکن بودن

 از دالیل انکار معاد، نشناختن قدرتیکی 

 ها عبارتند از:خداست. نمونه

 ـ اشاره به پیدایش نخستین انسان:1

که در حالی مَثَلی زد،و برای ما }:آیه➢

آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود، 
های پوسیده گفت: کیست که این استخوان

را دوباره زنده کند؟ بگو همان خدایی که آنها 

هر آفرید و او به  نخستین باررا برای 

 {خلقتی داناست

حالت های آنها را به نه تنها استخوان}:آیه➢

آنها را نیز  سرانگشتانآوریم، بلکه درمی اول

 {کنیمخلق میاً مجددگونه که بوده، همان

در این مورد، خداوند انسان را توضیح: ➢

کرده و توانایی خدا  نخستین خلقت متوجه

دهد. یعنی خدا که یکبار آفرید باز را تذکر می

 بیافریند. تواندمیهم 

 هایی از زنده شدن مردگان:ـ اشاره به نمونه2

تر محسوسرا  قدرت خدابرای اینکه توضیح: ➢
 نشان دهد.

 :)از پیامبران بنی اسرائیل(عُزَیر)ع( نداستا➢

کرد که به ذهنش از کنار روستایی ویران عبور می

ها را این استخوانچگونه خطور کرد که خداوند 

صد کند؟. خداوند جان او را گرفت و بعد از زنده می

پرسید چقدر  دوباره زنده کرد. وقتی خدا از اوسال 

 خواب بودی؟ گفت یک روز یا نصف روز. بعد خدا به
اشاره کرد و  غذای سالمشاو و االغ پوسیده 

کرد. و نشان داد که  دوباره زندهسپس االغ را 

توانست غذا را سالم نگه دارد و  قدرت خداچگونه 

دانم میاالغ مرده را زنده کند. نهایتاً عزیر گفت: 

 ا است.که خدا بر هر کاری توان

 

 ـ اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت3

فرستد تا ابر را خداست که بادها را می}:آیه➢

برانگیزندو سپس آن ابر را به سوی سرزمینی 

را بدان]وسیله[  زمین مردهمرده برانیم و آن 

بخشیدیم. زنده شدن  زندگی پس از مرگش

 {قیامت نیز چنین است

یک  زندگی پس از مرگدر قرآن، توضیح: ➢

از  معرفی شده. جریان رایج در طبیعت

جریان  عةخواهد به مطالمیبه معاد ناباوران 

همیشگی تبدیل زندگی به مرگ و بالعکس 
ای از بپردازند.)بهار رستاخیز طبیعت و نمونه

 رستاخیز عظیم است(

معاد  ضرورت ب(

 معاد

و ضروری این نوع دالیل، معاد را امری 

محال و ناروا آن را امری واقع نشدن 
 داند. از جمله دالیل ضرورت عبارتند از:می

 ـ حکمت الهی:1

ْبُتْمَ} :آیه➢ س  ح  اََاف  م  اُكْمَََانَّ ْقن  ل  ًثاَخ  ب   {ع 

و نتایج  هدفمندحکیم کارش توضیح: ➢

کند. زیرا صحیح دارد و کار بیهوده)عبث( نمی
گیرد. نادانی سرچشمه میکار عبث از جهل و 

دهد برای و امکاناتی که به موجودات می
 رسیدن به هدف است. 

 ها:نمونه➢

 تشنگی و گرسنگی با آب و غذا ✓

کماالت گرایش به و  گرایش به جاودانگی✓

 باید در جهان دیگر پاسخ داده شود. نهایتبی

شود این همه استعداد و سرمایه به انسان نمی
به پایان برسد. زیرا با داده شود و با مرگ 
 شود.حکمت خدا ناسازگار می

 ـ عدل الهی:2

ُلَََامَْ} :آیه➢ ْجع  ََن  ين  ذ 
َّ
ََال

ْ
وا ن  ام  َ...َء  ْفِسِدين  م 

ْ
ل َكا 

ُلَََامََْ.... ْجع  ََن  ِقين  ت  م 
ْ
ارََِال ج  ف 

ْ
ل  {كا 

عادالنه است. و وعده خدا عادل و جهان توضیح: ➢

دارد برسد و حقی  استحقاق داده هرکس به آنچه

ای است که همه به ضایع نشود. اما دنیا به گونه
 رسند.حقشان نمی

 ها:نمونه➢

 .نیک فراوانو کارهای  شهادت پاداش✓

 رسانده.قتل مجازات کسی که افراد زیادی را به ✓

استعداد بسیاری از  مانع رشدمجازات کسی که ✓

 ها شدهانسان

با توجه به عدل خدا باید جهان دیگری باشد تا این 
 موارد و مانند آن به حق خود برسند.
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 چهارمدرس  ترجمه و نکات آیات 
َُ}:(87)نساء/ -1 ََاّللَّ

 
لهَ َال ََإ 

َّ
ال ُكْمََإ  نَّ ع  ْجم  ي 

 
َل لٰیََُهو  ََإ  ْوم  ََي  ة  ام  ي  ق 

ْ
ََال

 
ََال ْيب  ََر  يه  ْنََو ََف  ُقََم  َََاْصد  ن  يًثاَاّللَّ ََم  د   {ح 

 است؟ تر راستگو خداوند از کسی چه و نیست آن در شکی هیچ که کندمی جمع قیامت روز در را شما قطعاً نیست او جز معبودی که خدا :ترجمه

  : پیام و نکات 

ُكْمَبیان کرده که در آن شکی نباشد) تأکیدات فراوانرا با  معاد)روحانی و جسمانی(بودن  حتمی و قطعیآیه . 1 نَّ ع  ْجم  ي 
 
لٰیََل ََإ  ْوم  ََي  ة  ام  ي  ق 

ْ
 (.ال

ْنَاست) خدا راستگوتریناینکه شکی در معاد وجود ندارد این است که علت  .2 ُقََم  َََاْصد  ن  يًثاَاّللَّ ََم  د   (.ح 

 

ْبُتْمَ}:(115)مؤمنون/ -2 س  ح  اََاف  م  اُكْمَََانَّ ْقن  ل  ًثاَخ  ب  ُكْمََو ََع  اََانَّ ْين 
 
ل ََإ 

 
ََال ُعون   {ُتْرج 

 شوید؟نمی بازگردانده ما سوی به شما اینکه و ایمآفریده بیهوده را شما که ایدپنداشته آیا پس :ترجمه

  : پیام و نکات 

بثاًَرا اثبات کرده است.)کلمه کلیدی: ضرورت معاد بر اساس حکمت الهی آیه به صورت استفهام انکاری از طریق بیهوده نبودن خلقت . 1  (.ع 

 

ُلَََاْمَ}:(28)ص/  -3 ْجع  ََن  ين  ذ 
َّ
ََال

ْ
ُنوا ام  ََو ََء 

ْ
ُلوا م  ََع  ات  ح  ال  ََالصَّ ين  د  ُمْفس 

ْ
ل ََكا  ََفى  ْرض  َ

ْ
ُلَََاْمََاال ْجع  ََن  ين  ق  ُمتَّ

ْ
ارَ َال

ُفجَّ
ْ
ل  {كا 

 دهیم؟دهیم؟ آیا پرهیزکاران را مانند بدکاران قرار میآیا کسانی را که ایمان آوردند و اعمال نیک انجام دادند مانند فساد کنندگان در زمین قرار می :ترجمه

  : پیام و نکات 

...)کلید: کردهرا اثبات ضرورت معاد بر اساس عدل الهی با این بیان که مؤمنین مانند مفسدین و متقین مانند بدکاران نیستند،  آیه. 1
ْ
ُنوا ام  ََء  ين  د  ُمْفس 

ْ
ل َ/  كا  ين  ق  ُمتَّ

ْ
ارَ َال

ُفجَّ
ْ
ل  (.كا 

 
 

 {کنیممی خلق مجدداً بوده، که گونههمان نیز را آنها سرانگشتان بلکه * آوریمدرمی اول حالت به را آنها هایاستخوان تنها نه}:(4-3)قیامت/ -4

  : پیام و نکات 

 باشد.میامکان معاد جسمانی است که از دالیل  پیدایش نخستین انسانآیه بیانگر . 1

 

های پوسیده را دوباره زنده کند؟ بگو همان که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود، گفت: کیست که این استخواندر حالی و برای ما مَثَلی زد،}:(79-78)یس/ -5

 {آنها را برای نخستین بار آفرید و او به هر خلقتی داناستخدایی که 
  : پیام و نکات 

 « ؟است پوسیده حالیکه در کندمی زنده را هااستخوان چه کسی»کنند که:اعتقاد خود را اینگونه طرح میمنکران معاد جسمانی طبق آیه . 1

 باشد.میامکان معاد جسمانی است که از دالیل انسان  نخستین خلقتآیه بیانگر . 2

 

برانگیزندو سپس آن ابر را به سوی سرزمینی مرده برانیم و آن زمین مرده را بدان]وسیله[ پس از مرگش زندگی فرستد تا ابر را خداست که بادها را می}:(9)فاطر/ -6

 {استبخشیدیم. زنده شدن قیامت نیز چنین 
  :پیام و نکات 

 باشد.میامکان معاد جسمانی است که از دالیل نظام مرگ و زندگی در طبیعت آیه بیانگر . 1

 شده است؛ تشبیهطبق آیه، قیامت به زنده شدن زمین در بهار به واسطة باران، . 2


