
 علوم انسانی-درسنامه دین و زندگی دهم

 mobineduch@زندگی/  کانال آموزشی مُبین/ حامد محمدی دبیر دین و

 آینده روشن-پنجمدرس 

 یم آخرت جهان در برتر حیات سوی به گذرگاهی را مرگ الهی، پیامبران

 یکتاپرستی و توحید کنار در را، دیگر جهان در زندگی به ایمان و دانند

 جهان وجود امکانِ تنها نه الهی، پیامبران .اند هداد قرار خود دعوت سرلوحه

 ضروری را آن وجود مختلف لهایاستدال با بلکه کردند، یم اثبات را دیگر

 .یدانستندم

 عقلی دلیل یک به تنها معاد، موضوع در تأمل ضرورت و اهمیت اثبات برای

 دفع خطر احتمالی: کنیم می بسنده

 مواقعی در انسان که دهد می نشان ها انسان روزمره زندگی به کوتاه نگاهی

 خسارت جلوی کند می سعی باشد، میان در خسارتی یا خطر احتمال که

در مواقع  .بگریزد آید، پیش است ممکن که خطری از و بگیرد را احتمالی

 را خطر اعالم این یمگیر شدار از فرد ناشناس را جدی میخطر هرگونه ه

 یک از موارد گونه این در ما همه. کنیم می احتیاط و گیریم نمی نادیده

 .است الزم احتمالی، خطر دفع :گوید می که کنیم یم پیروی عقلی قانون

 (برخیز ببه گفت طفل جُستی راه پرهیز*به گفت انبیا از خوا)

 پیامبران .خبرهاست ترین یقطع از بلکه نیست، احتمالی تنها نهخبر از معاد 

 مثال عنوان به. اند بوده تاریخ طول در مردمان گوترین راست و ترین عاقل

 راستگو و امین فردی عنوان به نیز کافرین و مشرکین حتی را اکرم پیامبر

 آن به نسبت و خبر معاد وقوع از کامل قاطعیت با پیامبران. داشتند باور

 مطرح را آخرت به ایمان ،خدا به ایمان از پس آنان همه. اند داده هشدار

 از بعد نیز کریم قرآن در. اند هدانست خدا به ایمان الزمه را آن و اند کرده

 .است نشده گفته سخن معاد اندازه به موضوعی هیچ درباره یکتاپرستی،

 هاللِ مِنَ اَصدَقُ مَن وَ فیهِ رَیبَ ال القِیامَةِ یَومِ اِلی لَیَجمَعَنَّکُم هُوَ ااِلّ هَاِل ال هُاَللّ»

 قیامت روز در را شما قطعاً نیست او جز خدایی هیچ که خداوند)« حَدیثًا

 (خداست؟ از راستگوتر کسی چه و نیست آن در شکی کند می جمع

اشاره توحید و معاد/ حضور همه انسانها در معاد/ حتمی بودن وقوع  پیام آیه:

 معاد/ راستگو بودن خداوند.

 دنیا زندگانی. است زندگی از گفتن سخن حقیقت در معاد، از گفتن سخن

 زندگی معاد جاوید و ابدی است. و  گذراست و کوتاه

: کرد تقسیم اصلی دسته دو به توان می رااثبات معاد  زمینه  در قرآن دالیل

ضرورت معاد که  -2امکان معاد که معاد امری ممکن و شدنی است.-1

 رخداد معاد الزم و ضروری است.

 

 

 که است این کنند، انکار را معاد ای عده شود می سبب که دالیلی از یکی

 هنگامی و سنجند می خود محدود قدرت با را عظمتی با و بزرگ واقعه چنان

 .پردازند می آن انکار به بینند، می ناممکن بشری قدرت با را آن تحقق که

 کند می معرفی خدا قدرت نشناختن را معاد انکار های انگیزه از یکی قرآن

 شدنی و ممکن امری معاد دهد نشان تا آورد می زیادی شواهد و دالیل و

 .تواناست آن انجام بر خداوند و است

 که گونه همان که شود می بیان آیات این در :انسان نخستینِ آفرینش

 را او نیز دیگر بار تواند می کند، خلق آغاز در را انسان است قادر خداوند

 فراموش را خود نخستین آفرینش که درحالی زد، مثلی ما برای و» .کند زنده

 کند؟ زنده دوباره را پوسیده های استخوان این که کیست: گفت بود، کرده

 خلقتی هر به او و آفرید بار نخستین برای را آنها که خدایی همان بگو

 «داناست

 یبن پیامبران از یکی: عُزیر نبی مردگان شدن زنده از هایی نمونه بیان

بود که به مدت صد سال به خواب رفت و در این مدت االغش  اسرائیل

پوسیده و غذایش سالم ماند و به امر الهی حیوانش زنده گردید و نبی خدا 

 .است توانا کاری هر بر خدا که دانم می :فرمود

 طبیعت رستاخیز بهار، فرارسیدن: طبیعت در زندگی و مرگ نظام به اشاره

 می را بادها که خداست ».هست نیز عظیم رستاخیز از ای نمونه که است

 و برانیم مرده سرزمینی سوی به را ابر آن سپس. برانگیزند را ابر تا فرستد

 شدن زنده. بخشیدیم زندگی مرگش از پس (وسیله) بدان را مرده زمین آن

 «است گونه همین نیز قیامت

 است این خدا حکمت الزمه و است حکیم خداوند: الهی حکمت الزمه معاد

 و تمایالت خداوند اگر. نباشد عبث و بیهوده او کارهای از کاری هیچ که

 تمایالت آن به پاسخگویی امکانات داده، قرار انسان درون در را هایی گرایش

 ای گونه به را انسان خداوند. است قرارداده خارج عالم در نیز را نیازها و

آفرینش نخستین انسان•

زنده شدن مردگان•

نظام مرگ و زندگی در طبیعت•
امکان

حکمت الهی•

ضرورتعدل الهی•



 علوم انسانی-درسنامه دین و زندگی دهم

 mobineduch@زندگی/  کانال آموزشی مُبین/ حامد محمدی دبیر دین و

 بسیاری و است گریزان نابودی از و دارد جاودانگی و بقا به گرایش که آفریده

 انسا محدود عمر و دنیا اما .دهد یم انجام خود بقای حفظ برای را کارها از

 باشد دیگری جای باید بنابراین نیست؛ ها خواسته گونه این گوی پاسخ نها

 در نباشد، ای زندگی دنیا، این از بعد اگر. برسد هایش خواسته به انسان که

 انسان وجود در را جاوید زندگی به گرایش خداوند گفت باید صورت این

! کند می نابود است، ابدی حیات مشتاق که حالی در را او سپس و داده قرار

 !است؟ سازگار خداوند حکمت با کار این آیا

)آیا گمان کردید  «تُرجَعونَ ال اِلَینا نَّکُم اَ وَ عَبَثًا خَلَقناکُم نَّما اَ اَفَحَسِبتُم »

 که شما را بیهوده آفریده ایم و همانا به سوی ما باز نمی گردید.(

: اشاره به معاد و حکمت الهی/ ارتباط با آیه و ما خلقنا السمارات و پیام آیه

 االرض و ما بینهما العبین

 و است عادل خداوند. است الهی صفات از یکی عدل: الهی عدل الزمه معاد

 داده وعده خداوند نرو، ای از دهد؛ نمی قرار برابر بدکاران با را نیکوکاران

 .نکند ضایع را کسی حق و برساند دارد استحقاق آنچه به را هرکس که است

 نمی را وعده این تحقق امکان که است ای گونه به دنیا در انسان زندگی اما

 نمی خود اعمال تمام کیفر یا پاداش به همه عالم این در (الف :زیرا دهد؛

 .ندارد را ها انسان کامل پاداش و جزا ظرفیت جهان این (ب .رسند

 حق و برساند اش واقعی مجازات به را ظالم که نباشد، دیگری جهان اگر

 .شود می وارد ایراد خداوند عادالنه نظام بر بستاند، را مظلوم

 نَجعَلُ اَم رضِاالَ فِی کَالمُفسِدینَ الصّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنوا الَّذینَ نَجعَلُ اَم »

 انجام شایسته کارهای و آورده ایمان که را آنها ما آیا)« کَالفُجّارِ المُتَّقینَ

 مانند را متقین آیا داد؟ خواهیم قرار یکسان زمین در مفسدان با اند داده

 ( داد؟ خواهیم قرار بدکاران و نناپاکا

عمل اصلح شرط مفسد اشاره به معاد و عدالت الهی/ ایمان و : آیهپیام 

 نشدن/ متقین با بدکاران مساوی نمی شوند.

 تدبر

دالیل انکار معاد در قرآن: اصرار بر گناهان بزرگ و نشناختن قدرت خداوند 

)سوره واقعه(/ متجاوز و گناهکار )سوره مطففین(/ مداومت در انجام گناه 

 )سوره قیامت(

 


