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 Purpose: We all strive to have an ideal life and seek to 

improve our lives in different ways, and in this regard we seek 

to choose the best style to achieve the set goals. However, 

since not every style can bring perfection and salvation to 

human beings, choosing a safe style is of special importance. 

Materials and Methods: The research method is descriptive-

analytical. 

Findings: The findings indicate that return, reincarnation and 

resurrection is one of the important religious concerns and is 

one of the common words in the language of Islamic 

commentators, theologians and philosophers. Theological 

issues have always been the most questionable issues among 

thinkers and fundamental differences. It has also been argued 

that return, reincarnation, and resurrection are among these 

issues. Return is accepted by scholars of the interpretation of 

the Qur'an, because it is a Qur'anic truth, and also the return of 

some people with special conditions at the time of the advent 

of the Mahdi (A) is approved by Shiite scholars. In return, 

there is talk of the soul re-attaching to its body after the 

cessation of love, while reincarnation means the transfer of the 

narcissistic soul from one body to another in order to bear 

punishment or enjoy rewards for past deeds. Achieving 

perfection in this world, and this is not acceptable for some 

reason. 

Conclusion: Therefore, by defining the exact concept of Islam 

and dissecting its instructions in individual and social life, the 

researcher comes to the conclusion that by implementing the 

manifestations of compassion in our lives, we will not only 

have a balanced and meaningful personal life, but also Its 

output in social and community life will also lead to security, 

order and participation. 
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 تجلیّات راستای در رجعت و ،تناسخ معاد ارتباط

 اسالمی زندگی سبک در والیت
 

 ،1شجاعی مسلم
 جعفر ماما فرهنگیان دانشگاه تربیتی، علوم ،گروه تخصصی دکتری
 (مسئول نویسنده)ایران ،بهبهان ،(ع) صادق

 
  ،*2طیبی معصومه
 ماما ،فرهنگیان دانشگاه تربیتی، علوم ارشد،گروه کارشناسی
 .تهران ،بهبهان ،(ع) جعفرصادق

 
 3قنبری عباس

 .آموزشی مدیریت ارشد ارشناسیک
 

 چکیده
 به و کنیم می تالش آل ایده زندگی یک داشتن برای ما همه: هدف
 در تاراس این در و هستیم مختلف طرق به خویش زندگی بهبود دنبال
 یم شده تعیین اهداف به رسیدن جهت سبک بهترین انتخاب صدد
 ار رستگاری و کمال تواند نمی سبکی هر که آنجایی از اما. باشیم
 هویژ اهمیت از مطمئن سبک انتخاب بیاورد، ارمغان به انسان برای
 ارتباط آموزش تبیین حاضر پژوهش هدف است برخوردار ای

 زندگی درسبک والیت تجلیات درراستای ،وتناسخ معاد،رجعت
 .است
 .باشد می تحلیلی -توصیفی پژوهش روش :هاروش و مواد
 تناسخ و رجعت که است این آن از حاکی  های یافته و: هایافته
 متداول واژگان جمله واز است  دینی مهم های دغدغه از یکی ومعاد

 کالمی مسائل است اسالمی فالسفه و متکلّمان مفسّران، زبان در
 اندیشمندانِ درمیان بحث مورد مسائل  برانگیزترین سوال از همیشه
 وجود به ها بحث این قِبل از نیز اساسی نظرهای اختالف و بوده
 باشند می مسائل این جمله از معاد تناسخ، رجعت، است، آمده

 یک چون است، قبول مورد تفسیرقرآن عالمان نظر از رجعت
 ویژه شرایط با هاانسان از برخی رجعت نیز و است قرآنی حقیقت

 در باشدمی شیعی عالمان تأیید مورد( عج) مهدی ظهور زمان در
 به عالقه قطع از بعد خود بدن به روح مجدّد تعلّق از سخن رجعت
 هب بدنی از ناطقه نفس انتقال یعنی تناسخ که حالی در آیدمی میان
 رابرب در پاداش از برخورداری یا کیفر تحمّل منظور به دیگر بدنی
 دالیلی به بنا این و دنیا، همین در کمال به رسیدن و گذشته اعمال

 .نیست پذیرفتنی
 ندی از دقیق مفهوم تعریف با محقق اساس براین لذا: گیرینتیجه
 هب اجتماعی و فردی زندگی در آن دستورات شکافی وکالبد اسالم
 در  رحمانی والیت های جلوه کردن پیاده با که رسد می نتیجه این

 داشت خواهیم پرمعنی و متعادل شخصی زندگی تنها نه خود زندگی
 نظم امنیت، جامعه، و اجتماعی زندگی در آن خروجی و نتیجه بلکه

 .داشت خواهد پی در نیز را مشارکت و
 

 ،اسالمی زندگی سبک معاد، مرگ، تناسخ، رجعت،: کلیدی کلمات 
 والیت

 
 10/01/1400: دریافت تاریخ
 13/03/1400:  پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئولmoslem.shojae@yahoo.com 
 

 مقدمه
 در استعدادهایش که است والیت در قرآن، حکایت حقیقت آدمی

 عبادت راه از اش،ربوبی ذات حقیقیه و الهیه تامّه والیت با پیوند اثر
 وایقص غایت به که جاآن تا رسیده؛ بروز و ظهور منصه به بندگی و

 نتیجه در. است آمده نائل "کامل انسان" یعنی انسانی مقام و منزلت
 مانند و امامت رسالت،  نبوت،: الهی رفیع هایمنصب و هامقام به
 تنبو به پیامبری هر رسالت کهاین دلیل به است؛ یازیده دست آن
 پیوند سوی و سمت است، مرتبط والیتش به نبوت و بوده وابسته وی

 به وی ارتباط سمت و اوست والیت سبحان، خدای به کامل انسان
 چه اوست؛ نبوت دو، این بین رابط و بوده او رسالت بشری جامعه

 رد هانبوت امتیاز و هانبوت تفاوت مرهون هارسالت تفاوت کهاین
سبک زندگی مجموعه ای از  (.1باشد )می هاوالیت تفاضل پرتو

حالت ها و سلیقه هاست  ،شیوه های رفتار ،طرز تلقی ها ،ارزش ها
که در بیشتر مواقع در میان یک جمع ظهور می کند و شماری از 

اغلب  ،افراد صاحب یک نوع سبک زندگی مشترک می شوند
در سبک های زندگی  .شوندمالک یک نوع سبک زندگی خاص می

رهیافت هایی که از ارزش ها و تلقی ها و سلیقه ها به دست آمده 
 (.2)از زندگی نمایان میشود است در قالب هر چیزی

 آن درونی های ارزش و باورها از نمادی ایجامعه هر زندگی سبک
 دست آن ثمرات به تواند می جامعه آن زمانی و است است جامعه
 لشک ها ارزش باورها آن با متناسب او زندگی سبک که کند پیدا

 ستا ارزشی و اعتقادی های آموزه برآمده زندگی سبک. باشد گرفته
 روح بر مشتمل که اعتقادات بر عالوه اسالمی زندگی سبک بنیاد و

 اخالقی و ارزشی امور شامل است زندگی شئون تمامی در توحید
است.اگرچه سبک زندگی مبانی و مولفه های خاصی دارد اما  ثابت

با توجه به مفصل بودن این موارد از بیان آنها چشم پوشی کرده و با 
خود نوعی سبک رستگاری و کمال است، بیان تجلیات والیت که 

 با نزدیک شدن زندگی به آنها می تواند به تعالی و تکامل رسید.
تعلیم وآموزش مفاهیم دینی درزمره مسائل مهم بشمار می . 

روند؛زیراکتاب و سنت مهمترین منابع ومنافع دین مقدس اسالم 
یزی ر درنظر گرفته شده است وپرداختن به نحوی آموزش آنهادرپایه

 م آموزش وتبیین مفهواعتقادات دینی ،نقش موثر ومویدی ایفا می کند
از  درزندگی اسالمیوچگونگی بازتاب آن ، تناسخ، معادرجعت

هم در دانشگاه م هایجمله دغدغه می باشدواین مسئله از مسائل مهم
 وازجمله مسائل مهم دینی در وحوزه ورسانه  وآموزش وپرورش

 اههای آنآموزهباشد که سبب اختالف مهم و اساسی در بین یم ادیان
ازاین معاد شناسی ازجمله مسائل اعتقادی مسلمانان است. و،شده است

رو لزوم دستیابی به معارف مربوط به معادوروش های صحیح 
منابع آشکار می مربوط به آموزش آن ازدرست ترین وکامل ترین 
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 210... تجلیّات راستای در رجعت و ،تناسخ معاد ارتباط  

 1400، بهار 1، شماره 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

حاضرازچه روش های برای گردد. پاسخ به این پرسش که درحال 
مسئله رجعت و معاد به انتقال این آموزه هامی بایست استفاده نمود.

دلیل اینکه در جایگاه مسائل عقیدتی قرار دارند از اهمیت باالیی 
برخوردار هستند. زیرا نقش عقاید دینی نقش مبنایی است؛ به عبارت 

ی مینی برااموراخالقی، عملی و تضی دیگر اعتقادات دینی پشتوانه
عمل به احکام الهی است. رجعت که مساله ای سوال برانگیز و مورد 
اختالف بین شیعه و سنی است از مسلمات و ضروریات عقاید شیعه 
بوده و به تصریح روایات ائمه کسی که در رجعت ایمان نداشته باشد 

توسط  تناسخ هم (.3د )آیی شیعیان پیامبر)ص( به شمار نمیدر زمره
ندان مورد انتقاد قرار گرفت به معنای بازگشت ارواح پس از اندیشم

مرگ و انتقال آن از بدنی به بدن دیگر در این دنیاست.  اعتقاد به 
معاد نیز در هر آیینی که پیوندی با آسمان دارد یک عنصر بنیادی 

صول در اسالم معاد به عنوان یکی از ا آید همانطور کهبه شمار می
توجه توجه قرار گرفته است. ادیان بدون معاد  اعتقاداتی دین مورد

واین سه عامل چه تاثیر مهمی به مکتب های مادی تبدیل خواهند شد.
 درتجلیات والیت سبک زندگی اسالمی ما دارد.

 تحقیق یشینهپ
 وجود اندکی منابعمعاد و تناسخ رجعت، تعاملی درباره ارتباط

 از یکی. اند پرداخته بخشهایی به خود منظر از هریک داردکه
 و کتاب رجعت زمینه این در گرفته انجام نگارشهای برجسته ترین

ظهور،نوشته حسن شهمیری  هنگام در بزرگ بازگشت
است.ومقاالت اندکی درخصوص موضوع پزوهش انجام شده ازجمله 
مقاله رجعت ازدیدگاه قرآن ،روایات وعقل نوشته عنایت اهلل شریفی 

 مختلفی روایت کرده است. است.که به مبحث رجعت اززوایای
 ناسخت رجعت، ارتباطآموزش تبیین هدف اصلی این تحقیق  بنابراین

برتجلیات درسبک زندگی اسالمی که بسیار اهمیت  باتکیه معاد و
وبه عنوان یکی ازدغدغه های مهم درآموزش مسائل دینی ذکر می 

اینگونه مباحث کالمی از مباحثی است که همیشه ذهن بشر  شود
را به خود مشغول ساخته و به دلیل اهمیت و حساسیت باالیی که 

 ها تالش و توانایی بیشتری می طلبددارند تبیین آن

از اینرو در این پژوهش مساله اصلی این است که چه تفاوتی بین 
سه عنصر چه تاثیری مهمی  واینرجعت، تناسخ و معاد وجود دارد؟

به عبارتی آیا رجعت همان تناسخ می  درسبک زندگی اسالمی دارد 
خ رجعت، تناس تعاملی ارتباط ؟وباشد یا تناسخ خود نوعی معاد است

 ضرورت بحث از معاد چیست؟چیست؟و معاد
 

  مفهوم شناسی
آمده  و چنانچکه در لسان العرب عربی "عرج"از ریشه  "رَجعَت

است: رجعت مصدر مره از ماده رجوع به معنای یکبار بازگشت 
اند و ایمان معنا نموده« یک بار بازگشت»رجعت را به  .(4) است

رجعت .اندبه رجعت را اعتقاد به بازگشت به دنیا بعد مرگ دانسته
 پس از مرگنیا د رروح به بدن ددر اصطالح دینی به معنی بازگشت 

 (.5)استو پیش از قیامت 
 رجعت چیست؟
 هاها و سخنستی رجعت از بزرگان اهل دین گفتهدر تعریف و چی

 مرحومکنیم مثال ها اشاره مینآبیان گردیده است که به برخی از 

جعت عبارت است از این که خداوند ر معتقد است "سید مرتضى"
در هنگام ظهور حضرت مهدى)عج(، گروهى از شیعیان را که قبالً 

کند تا به ثواب یارى آن حضرت نائل اند، دوباره زنده مىرفتهاز دنیا 
شوند و دولت او را مشاهده کنند و نیز جمعى از دشمنان آن حضرت 

 (.6)کند تا از آنان انتقام بگیردرا دوباره زنده مى
ان اهلل یرد قوما من االموات الی  )شیخ مفید در این باره می نویسد:

کانوا علیها فیعز فریقا و یذل فریقا و المقین من  الدنیا فی صورهم التی
المبطلین و المظلومین منهم من الظالمین و ذلک عندقیام مهدی آل 

داوند گروهی از اموات را به همان صورتی خ،(محمد علیهم السالم
که در گذشته بودند به دنیا بر می گرداند و گروهی را عزیز و 

ق را بر اهل باطل غلبه و گروهی دیگر را ذلیل می کند و اهل ح
نصرت داده و مظلومین را بر ظالمین و ستمگران غلبه می دهد این 

 (. 7ظهور ولی عصر)عج( رخ خواهد داد) واقعه هنگام
و بلکه از ضروریات  ه رجعت محل اجماع همه شیعیان استاعتقاد ب

مجلسی: همه پیامبرانی که عالمه همچنین به اعتقاد  (.8)تشیع است
شوند تا همراه خداوند آنان را مبعوث کرده به دنیا باز گردانده می

 (.9) بجنگد ابی طالبعلی بن 
 رجعت یفلسفه

یز متما است که شیعه را از دیگر فرقه هاعقایدی  عقیده به رجعت از
توان به فلسفه و ترین مباحث در مسله رجعت میاز اساسیمی کند. 

علت برگشت و رجعت این طور لذا  ،علت خود رجعت اشاره کرد
بیت علیهم السالم و مومنین بتوانند در راستای بیان شده است که اهل

یاری کنند ( رامهدی)عج تحقق کلمه توحید و عدل جهانی، حضرت
و از کفار خالص نیز انتقام گرفته شود، که در واقع، این انتقام، بخشی 

خداوند . چشنداز عذاب آنان است که در این دنیا آن را می
فرماید: وَیَوْمَ نُسَیِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ می

ها را به حرکت و روزى را به خاطر بیاور که کوه  :مِنْهُمْ أَحَدًا
بینى و همة آنان ]= درآوریم و زمین را آشکار )و مسطح( مى

انگیزیم و اَحَدى از ایشان را فروگذار نخواهیم ها[ را برمىانسان
 (.47الکهف:«کرد

که کشته  هر مؤمنید:نفرمایالسالم میچنان چه امام صادق علیه 
گردد تا بعد از زندگی مجدد به مرگ طبیعی شده باشد به دنیا بر می

گردد تا کشته شود بمیرد و هر مؤمنی که مرده باشد به دنیا بر می
(9.) 

 نحوه رجعت
ال به ن شده حبازگشت مشخص و بیا ت وعجایی که علت رجناز آ
روایات اسالمی  چه ازبا توجه به آن .پردازیماین بازگشت می ینحوه

شود، رجعت جنبه همگانی ندارد، بلکه اختصاص به استفاده می
العملی دارد که در یک مرحله عالی از ایمان قرار دارند مؤمنان صالح

و همچنین کفار و طاغیان ستمگری که در مرحله منحطی از کفر و 
رسد که بازگشت مجدد این دو ظلم قرار دارند؛ چنین به نظر می

ندگی دنیا به منظور تکمیل یک حلقه تکاملی گروه اول گروه به ز
 و چشیدن کیفر دنیوی گروه دوم است.

رجعت عمومی  :فرمایدکه امام جعفر صادق)ع( در حدیثی میچنان
ند که کننیست بلکه جنبه خصوصی دارد، تنها گروهی بازگشت می

 .(9ایمان خالص یا شرک خالص دارند )
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 که است کنندگان رجعت ویژگی و نوع رجعت، مسائل اهم از
 :کنندمی رجعت مردم از دسته چهار کلی طور به گفت توانمی
( وآله یهعل اهلل صلی)اکرم پیامبر تا آدم از پیامبران تمام: پیامبران ـ1
 چهی خداوند: فرمایدمی( السالم علیه)صادق امام گردند،می باز دنیا به

 دنیا به اینکه مگر نکرد، مبعوث خاتم تا آدم حضرت از را پیامبری
 رب همچنین بجنگند، دشمنان با بکنندو یاری را دین گردند،می باز

 داللت معتبری روایات( وآله علیه اهلل صلی)اکرم پیامبر رجعت
 (.10)دارند

 امامان تمام که است شده تصریح روایات از تعدادی در: امامان.2
 و پیامبرتان: فرمود( السالم علیه)سجاد امام. کنندمی رجعت

 امام. گردندمی باز شما سوی به ائمه و( السالم علیه)علی امیرمومنان
 الدنیا الی یرجع و عنه االرض تنشق من اول: فرمودند( ع)صادق

 به و ودش می شکافته او برای زمین که کسی اولین ؛ علی بن الحسین
 (. 9)است( ع)حسین امام میگردد باز دنیا
 خالص، مومنان کلی عنوان با روایات برخی: خالص مومنان ـ. 3

( السالم علیه)صادق امام کنند،می معرفی را کنندگانرجعت
 مشرکان و خالص مومنان فقط و نیست عمومی رجعت: فرمایدمی

 (.9)گردندمی باز دنیا به خالص
 هب خالص کافران که است شده تصریح روایات در: خالص کافران. 4
 آنان از و برسند خود اعمال ابدی سزای به تا گردندمی باز دنیا این

 (.9)شود گرفته انتقام
 امکان رجعت دالیل صحت و

 است گذشته عصرهای در آن وقوع رجعت امکان برای دلیل بهترین
 وقوع زمانی در همین که چیزی«وقوعه شیء امکان علی دلیل ادلِّ»هک

 نآ امکان اثبات برای ذارد،بگ وجود عرصه به پا عدم از و کند پیدا
 حُکمُ» کهاین باب از است مشابهت .دلیل دیگردلیل است کافی چیز

 جهت هر از چیز دو وقتی «وَاحِدٌ یَجُوزُ الَ فِیمَا وَ یَجُوزُ فِیمَا األَمثَالِ
 امکان عدم یا امکان جهت از هم آنها احکام داشتند، تشابه هم با

روایات و در ادامه نمونه ای ازآیات، (.26 11) .بود خواهد یکی
 سخنان اندیشمندان ارائه می گردد:

 آیات قرآن کریم
 میو آموزش مفاه میکمک کنند تا تعل ینیدهندگان متون د آموزش

 طهیرا در ح یرتریچشمگ یها تیدر زمره مسائل موفق ینید
 .ازجمله آیات مهم:روند یمهم به شمار م اریآموزش بس

 «یُوزَعُونَ فَهُمْ بِآیاتِنا یُکَذِّبُ مِمَّنْ فَوْجاً أُمَّةٍ کُلِّ مِنْ نَحْشُرُ یَوْمَ وَ»
از هر  ی رسول خدا! روزی را به یاد امت بیانداز که(.ا83)نمل: 

ها نانگیزیم و آکنند برمیقومی یک دسته را که تکذیب آیات ما می
اگرچه در این آیه، واژة حشر به  گیرندمورد بازخواست قرار می

کند، چرا که اگر قرار بود رفته است اما داللت بر قیامت نمی کار
وه شد که به حشر گراین برانگیختن، به معنای قیامت باشد، الزم می

سوره کهف، خداوند  47ای از قوم اشاره نشود؛ زیرا در آیه و دسته
ت، همه در روز قیام ؛مْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا(فرماید: )وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمی

 انگیزیم و یکی را فرونگذاریمرا در صف محشر از قبرها بر می

شوند همان طور که روشن است در روز قیامت، همه برانگیخته می
 .نه دسته و گروهی

در روایت است که ابوبصیر خدمت امام باقر علیه السالم بود و 
ابوبصیر « آیا اهل عراق، منکر رجعت هستند؟»حضرت از او پرسید: 

مگر آنان، آیه یَومَ نَحْشُرُمِنْ کُلِّ »حضرت فرمودند: «. بله»سخ داد: پا
 .(9) اند؟نخوانده را «أُمَّةٍ فَوجاً مِمَّنْ یُکَذَّبُ بِآیاتِنا فَهُم یُوزَعُون

اله رجعت تاکید دارد و مس بهفوق  عالمه طباطبایی به داللت آیه
نویسد: چون در دالیل آن را ظهور خود آیه معرفی می کند و می 

آیه حشر گروهی از انسان ها سخن به میان آمده است بنابراین 
مربوط به حشر در قیامت که در آن تمامی انسان ها برانگیخته می 

شیخ حر عاملی در این باره می نویسد داللت این  (.12شوند نیست)
آیه بر حقانیت رجعت به قدری صریح است که اگر تفسیری از ائمه 

باز هم میتوانستیم از این آیه رجعت را اثبات کنیم وجودنداشت 
محشور می شوند مردم زیرا این آیه قطعا به قیامت که در آن همه 

 نیوس شیعهرجعتی وجود نداردمربوط نیست و اینکه پس از قیامت 
اتفاق نظر دارند. بنابراین رجعتی که در آیه آمده به قبل از قیامت و 

 (.10همین دنیا مربوط خواهد شد.)
 داستان امّت، این در رجعت امکان و صحّت دالیل از دیگر یکی
 ناگهانی مرگ دچار که است طاعون از فراری خانوار هزار هفتاد
 زنده ،(ع)موسی حضرت وصیّ سومین حزقیل، دعای با آنگاه و شدند
 مْأَلَ: فرمایدمی نقل اینگونه را داستان کریم قرآن در خداوند. شدند
 لَهُمُ فَقَالَ الْمَوْتِ حَذَرَ أُلُوفٌ وَهُمْ دِیَارِهِمْ مِن خَرَجُواْ الَّذِینَ إِلَى تَرَ
 اسِالنَّ أَکْثَرَ وَلَکِنَّ النَّاسِ عَلَى فَضْلٍ لَذُو اللّهَ إِنَّ أَحْیَاهُمْ ثُمَّ مُوتُواْ اللّهُ
 هاىخانه از مرگ، ترس از که را جمعیّتى ندیدى آیا: یَشْکُرُونَ الَ

: فرمود آنها به خداوند. بودند نفر هزارها آنان و کردند؟ فرار خود
. (مردند بودند، داده قرار بهانه را آن که بیمارى، همان به و! )بمیرید
 درس را آنها زندگى ماجراى و) کرد زنده را آنها خداوند سپس
 حسانا خود بندگان به نسبت خداوند(. داد قرار آیندگان براى عبرتى

 (.243 البقره:) ﴾آورندنمى جابه( را او) شکر مردم بیشتر ولى کند،مى
، که آن نیز چیزى شبیه به رجعت بودداستان اصحاب کهف 

السالم به دنیا، پس از مرگ صد ساله بازگردانده شدن عزیر علیه
السالم( که بعد از گانه ابراهیم )علیههاى چهارو داستان مرغوی، 

ا هبازگشتند تا امکان معاد را در مورد انسان ذبح بار دیگر به زندگى
 (.12براى او مجسم سازند که در مسأله رجعت نیز قابل توجه است)

ژگی و شرایط خاصی یا اصال ویآ کنندگان چیست؟ویژگی رجعت
 ؟باشدمستلزم رجعت می

جایی که رجعت را مخصوص دو گروه مومن و کافر دانستیم نآاز 
چرا که گروه دوم  پردازیمبه گروه اول می قسمت و مبحثاین در 

 گروه دارند و عدم اعتقادات گروه اول برایدر مقابل این گروه قرار 
 من عبارتموکنندگان ترین ویژگی رجعتمهم. دوم قابل ذکر است

 است از:
 ایمان خالص کنندگانیژگی رجعتترین وهممـ ایمان خالص:  1

من خالص کسی است که تنها خداوند را در نظر دارد و مو. است
دارد و تا آخرین نفس در راه هرگز از ایمان خود دست بر نمی

 (.13)کندخداوند تالش می
 امامان رجعتپذیری آگاهانه: سلمان از پیامبر پرسید: آیاـ والیت 2

 ها را درکفرمود: تو آن کنم؟ پیامبر)صلی اهلل علیه وآله(را درک می
کنی و هر کس مثل تو باشد و هر کس با این شناخت، والیت می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 11

https://islamiclifej.com/article-1-929-fa.html


 212... تجلیّات راستای در رجعت و ،تناسخ معاد ارتباط  

 1400، بهار 1، شماره 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

براساس روایت باال، شناخت امامان به عنوان تنها  ها را بپذیرد.آن
ها در تمامی ابعاد الگوی کامل فردی و اجتماعی و اطاعت از آن

زندگی شرط الزم برای رجعت کردن در دولت کریمه آنان 
 .(14)است.

، کنندگانهای رجعتیکی از ویژگیراه دین: کشی و جهاد درـ ستم 3
آزار دیدن در راه حق هست، کسانی که در راه دین و اهل بیت)علیهم 

 توانند به دنیاالسالم( جهاد کردند و مظلومانه به شهادت رسیدند، می
بازگردند تا تعدادی از پاداش تالش خود را ببینند و از ستمگران 

 (.13)انتقام گیرند

 معاد
 

دانش آموزان و  تیکردن عملکرد و شخص نهیبه معاد و نهاد اعتقاد
 تیمحدود ازمندیدر روح و جان افراد جامعه، ن اورب نیکاستن از ا

علوم با  یو همگام یهمراه ییاز جمله راهکارها یظاهر یها
جمله مسائلی که به نحوی با مسأله رجعت می  ازو است گریکدی

تواند تناسب و نوعی ارتباط داشته باشد بحث معاد است. معاد یکی 
وضوعات بسیار مهم و سرنوشت ساز انسان است و انسان بنا به از م

یکی انسان ذاتا و ، دو دلیل به تحقیق در مورد معاد عالقه نشان داده
ط که به طریقی مرتب یاتفطرتا طالب حقیقت است خصوصا موضوع

با زندگی او هستند و دیگری به دلیل اهمیت هدف و غایت زندگی 
، و یک نظر اجمالی به آیات قرآن برای انسان و فعالیتهای او است

مجید نشان می دهد که در میان مسائل عقیدتی هیچ مسأله ای در 
 زاسالم بعد از توحید به اهمیت مسأله معاد و اعتقاد به حیات پس ا

 مرگ و حسابرسی اعمال بندگان و اجرای عدالت نیست.
ز که ا حالتیازگشت شیء و یا شخص به ی معاد یعن درمعنای دیگر

 آنچه که است این حق: میگوید خود مالصدرا .(15)داشته است پیش
 مرده که است انسانی مشخص بدن همین بعین میگردد باز معاد در

 کس هر که ای گونه به. آن مانند نه عنصری اجزای همان با و است
 ستا زیستهمی دنیا در که است کسی همان این, میگوید ببیند را او
 و است شده شریعت منکر, باشد معاد گونه این منکر کس هر و

 یدبگو کس هر نیز و است کافر شرع و عقل نظر از شریعت منکر
,  گشت خواهد باز دیگر اجزایی با ولیکن نخست بدن مانند بدنی
 از شماری کسی چنین. است کرده انکار را معاد حقیقت در نیز

 .(16)کند  انکار باید را قرآنی نصوص
انی بیعی انسان، تولد ثطدولمالصدرا معتقد است که به دنبال اولین ت

که انسان ها  . صورت هاییز رستاخیز است، او تأکید دارداو در رو
خصوصیات آورند به صورت عادات و در قیامت به دست می

از همین رو برای  شخصیتی خواهد بود که روی زمین کسب کرده اند
 (.17)کنیمها اشاره میننواعی را برشمردند که در ذیل به آمعاد ا

  انواع معاد
انسان از بعد و ساحت مادی و غیر مادی تشکیل شده است و بعد 
غیر مادی حقیقت انسان را تشکیل میدهد حال سوال اساسی این است 

 که آیا معاد روحانی است یا جسمانی یا هم جسمانی و روحانی؟.
معاد صرفا جسمانی: متکلّمان پیشین به مجرّد بودن روح باور الف. 

پنداشتند که همچون جریان آتش در نداشتند؛ بلکه آن را جسمی می
یابد و همزمان با مرگ او نابود زغال، در بدن انسان جریان می

روان این گروه فقط بدن را در جریان معاد رو، پیشود. از اینمی
شود که دالیل موجود برای خاطرنشان می .دانستندپذیر میبازگشت

 اثبات مجرّد بودن روح، برای نقد این دیدگاه کافی است.
ن دیدگاه چنین ای. معاد صرفا روحانی: صدرالمتألّهین در تفسیرب

دانند، روحانی مینوشته است: فالسفه پیرو مکتب مشّاء معاد را فقط 
ها و اعراض بدن تمام صورت نفسچون پس از قطع پیوند بدن با 

؛ زیرا شودپذیر نمیشود و دیگر بازگشت روح به بدن امکاننابود می
گونه نیست و گردد. اما نفس اینچه معدوم گردد دگر بازنمیآن

همچنان باقی خواهد ماند؛ چه اینکه جوهری مجرّد است و فنا در 
 (.18.)گردداه ندارد. پس در قیامت، فقط روح بازمیآن ر
معاد جسمانی ـ روحانی: به نظر برخی از حکیمان، معاد به ج. 

صورت جسمانی ـ روحانی است؛ یعنی روح انسان در آن سرا به 
پیوندد و بدین ترتیب، انسان با جسم و روح پا به عرصه جسم وی می
مسئله است که در آن سرا،  نهد. اما آنچه اهمیت دارد اینقیامت می

جسم چه نوع جسمی خواهد بود؟ آیا جسم، همانند جسم دنیوی، 
عنصری است یا اینکه جسم به گونه قالب مثالی است؟ گفتنی است 

شود. که بدن مثالی جسم نیست، اما شکل و مقدار در آن مالحظه می
 شرحگوید: بعث وشیخ اشراق درباره معاد جسمانی در قالب مثالی می

تمام آیات و روایاتی که  (.16)پذیرداد با اشباح مجرّد تحقق میاجس
ه اند بمندی بهشتیان و در عذاب بودن جهنمیان سخن گفتهاز بهره

اند؛ زیرا نفس در این بدن مثالی تصرّف همین نوع بدن اشاره داشته
شود: تمام حواس کند و در نتیجه، این بدن همانند بدن عنصری میمی

باطنی را دارد و نفس ناطقه در آن، دارای نقش ظاهری و 
  (.16)کننده استادراک

 برای اثبات معاد جسمانی، چند الغیب، عرشیه، اسفاردر کتاب مفاتیح
گیرد: المُعاد فی المعاد هذا کند و چنین نتیجه میاصل را بیان می

 یک ، شده تکرار شخص این در بازگشت .الشخص بعینه نفسا و بدنا
 (.19).است بدن یک و روح
آن چیز تابع آن وجود « ماهیّت»هر چیزی اصل و « وجود»اول. 

که حقیقت هر چیزی همان نحوه وجود خاص آن است. توضیح آن
 یابد.است نه ماهیّت آن، بلکه ماهیّت در ذهن تحقق می

دوم. تشخّص هر چیزی به عین وجود خاص آن است. در واقع، 
 تشخّص مساوق با وجود است.

. وجود مراتب گوناگونی دارد و اختالفات در وجودها از نوع سوم
تشکیکی است. در وجود بسیط، ترکیب خارجی و ترکیب ذهنی راه 

شود؛ ولی در اصل ندارد. در این اصل، بر مقایسه دو وجود تأکید می
آید که به تدریج شدیدتر بعدی، از یک وجود سخن به میان می

 گردد.می
ء شدّت و ضعف یابد. جوهر، در شی چهارم. ممکن است وجود
 شد.تواند تحول ذاتی داشته باوجود جوهری خود، می

س مادّه فقط پاست؛ هر مرکّبی به صورت آن نه مادّه پنجم. هویّت 
 ء خواهد بود.حامل قوّه و امکان شی

هم مراتب « وحدت»گونه که وجود دارای مراتب است، ششم. همان
 تری برخوردارند.از وحدت قوی دارد؛ مثالً، مجردات

هفتم. بدن، نسبت به نفس، حُکم مادّه نسبت به صورت را دارد و 
ی نفس بستگبدن به  هویّت هر چیزی به صورت آن است؛ پس هویّت
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دارد: تا وقتی که نفس هست، هویّت بدن باقی است؛ گرچه اجزای 
 وبیش عوض شود.بدن کم

ست که در محلی از اعضای هشتم. قوّه خیال جوهری قائم به خود ا
بدن قرار ندارد؛ بلکه مجرّد از این عالَم و در عالَمی است بین عالَم 

 مفارقات عقلیه و عالَم طبیعی.
مادّه نیستند، بلکه قائم به نفس به های خیالی منطبع درنهم. صورت

 قیام صدوری هستند.
های دارای جرم هم از فاعل با های مقداری و هیئتدهم. صورت

 هاییابند؛ همچنین، از جهات فاعل و حیثیتارکت مادّه تحقق میمش
 پذیرند.ادراکی، بدون نیاز به مادّه نیز تحقق می

یازدهم. عالَم دارای سه درجه است: الف. مادّه و طبیعت؛ ب. 
های عقلی. از میان های ادراکی مجرّد از مادّه؛ ج. صورتصورت

 داراست.موجودات، فقط انسان همه این عوالم را 
پردازد و گیری از آنها میوی پس از بیان این مقدّمات به نتیجه

گوید: اگر کسی با داشتن سالمت نفس به این مقدّمات بنگرد، به می
طور یقین به این نتیجه خواهد رسید که بدن به عین آن در قیامت 

شوند. البته این محشور خواهد شد؛ نفس و بدن با هم وارد محشر می
ین بدن است نه بدنی دیگر. شایان ذکر است که سخن بدن، هم

 . (16) مذکور با آنچه شرع بیان فرموده همخوان است
 تناسخ

یز که حتی در مواردی با دیگر انگشبهه براز جمله مباحث گاه 
 باشد کهکند مبحث تناسخ میهای اعتقادی تداخل پیدا میبحث

بیشتر در میان  مشرق زمین است و  نظریه ای به جامانده از حکیمان
ادیان هندویی رواج دارد گرچه در این جا ارتباطی تنگاتنگ با 
مباحث مطرح شده یعنی رجعت و معاد دارد که در ادامه به 

 ها اشاره خواهیم کرد.نآتفاوتهایی میان 
یا زایل کردن یک  .و(20ه معنای انتقال)ب سخ استنناسخ از لغت ت

دیگری که جایگزین آن می شود، مانند زایل چیز به وسیله چیز 
شدن سایه به وسیله نور خورشید و از بین رفتن جوانی به وسیله 

تناسخ به معنای انتقال نفوس و  گوید:قطب الدین شیرازی می . پیری
مرگ به پیکر حیوانی است که در افعال و اخالق  ارواح اشقیا بعد از

که نویسد: تناسخ به معنی آن (. مالصدرا می21ها تناسب دارد)با آن
نفوس انسان منتقل به اجساد حیوانی شوند که در اخالق و اعمال با 

تمامی  آن نفوس مناسب باشند و هرگز از قید ابدان رهایی نیابد.
. این دیدگاه که به ادیان به حیات پس از مرگ انسان معتقد هستند

با نظریه  معروف است، همواره همراه تناسخ یا سَمسارهی نظریه
شود که این قانون بیانگر کیفیت بیان می ،دیگری به نام قانون کِرمِه

حیات بعدی و خالصه آن این است که کردار، گفتار و پندار هر 
ات بعدی او فرد موجب نتایج و سبب اموری است که سرنوشت حی

و هر کدام در باب  اهل تناسخ بسیار مختلفند. (22) کندرا معین می
ها در این عقیده تناسخ عقیده ویژه ای دارند اما وجه اشتراک همه آن

این است که روح انسان بعد از خروج از بدن بالفاصله در یک بدن 
مادی دیگر قرار می گیرد اعم از اینکه بدن یک انسان باشد یا بدن 

 یک حیوان یا گیاه یا جماد.
 

 انواع تناسخ
 نزولیتناسخ 

به صورت پایین تر  روح از مرتبه و صورت آدمی این نوع تناسخدر 
، عریفتبنا به  نزولیشود.  تناسخ منتقل می جمادیحیوانی، نباتی یا 

 هب مادیدر هنگام مرگ، از بدن  انسانیعبارت است از: انتقال نفس 
باشد  انسانیانتقال، بدن  اینکند که بدن دوم در نمی فرقی؛ دیگرماده 
 انسان. یا غیر

کنند: جا بدین صورت است که قایالن تناسخ ادعا مینزول در این
بدنشان، به ار پس از جدایی از کهای خبیث ومعصیتروح انسان

شود وانتقال به بدن های موجودات پست و فرومایه منتقل میبدن
 یابد:های ذیل تحقق میفرومایه، به روش

 شود.نامیده می« نسخ». انتقال به بدن انسانی پست که 1
 شود.نامیده می« مسخ». انتقال به بدن حیوانی که 2
 شود.نامیده می« فسخ». انتقال به جسم گیاهی که 3
 (.16 )شودنامیده می« رسخ»سم جمادی که . انتقال به ج4

 فرق معاد با تناسخ

 هگرفت قرار معاد مقابل نقطة در صددرصد مطلق، تناسخِ به اعتقاد
 زنی مورد یک در نمونه برای حتی نامحدود، تناسخِ به قایالن و است
 در تهپیوس نظریه، این در انسان زیرا باشند؛ معاد به معتقد توانندنمی
 همان به کند،می آغاز آن از که اینقطه و دنیاست به بازگشت حال
 ناسخت مطلق استحالة به کسی اگر که است درحالی این. گرددبازمی
 اهدنخو مردگان شدن زنده برای درستی تبیین باشد، داشته اعتقاد
 از پیشین بدن که است صورت این به مردگان احیای زیرا داشت؛

 و دشو درست ذرات همان با خواه بگیرد؛ شکل نو بدنی و برود بین
یکی دیگر . شود تشکیل دیگر مواد از خواه گیرد، قرار آن در روح

میان رجعت یا معاد، از عوامل اصلی گرایش به تناسخ، عدم تفکیک 
حتی بعضی به دلیل ناتوان بودن از تفکیک این دو امر  و تناسخ است.

ه است و ب« تناسخ»همان «رجعت»اند به اینکه از یکدیگر، قایل شده
خ عقیده تناس بهرا السالمطالب علیههمین دلیل، شیعیان علی بن ابی

و معرفت بین  این در حالی است که بزرگان حکمت  .اندکرده متّهم
شده و تفاوت آن دو را به طور مفصّل  این دو امر تفاوت بزرگی قایل

معتقدان به تناسخ عالوه برخلط میان رجعت  .اندتبیین و تشریح کرده
و تناسخ، میان معاد و تناسخ نیز خلط کرده و معاد را تناسخی 

 صدراملّامقدّس بدان تصریح و تأکید کرده است.  اند که شرعدانسته
پرداخته و در این نقد و  به این مسئله پاسخ داده و به نقد مبانی آنان

 .(16)بررسی، فرق آن دو را تبیین کرده است
 تناسخ با رجعت چیست؟ تفاوت
رجعت دو معنا دارد اول به معنای بازگشت طور که بیان شد همان

السالم و السالم به دنیا بعد از شهادت امام زمان علیهمعصومین علیه
روند های بد که االن از دنیا میهای خوب و انساندوم رجعت انسان
گردند که در دعای عهد امام زمان علیه السالم می و آخرالزمان بر

آمده است: اللهم ان حال بینی و بینه الموت ... فاخرجنی من 
از مسلمات اعتقادات شیعه  رجعتو دعای عهد(.28.)قسمتقبری
میرد دوباره روحش که انسان وقتی می معنای تناسخ این است است.

گردد و در قالب روح یک طفل یا یک حیوان یا به این دنیا بر می
گیاه. فرق رجعت که صحیح است با تناسخ که باطل است در این 
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 214... تجلیّات راستای در رجعت و ،تناسخ معاد ارتباط  

 1400، بهار 1، شماره 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

گیرد که آن بدن است که در رجعت روح انسان به بدنی تعلق می
له سا 40خودش یک روح جدیدی ندارد مثالً یک انسان به شکل 

د که روگردد ولی در تناسخ روح انسان به بدن نوزاد میبه دنیا بر می
آید دو روح در یک بدن آن نوزاد خودش یک روح دارد و الزم می

جمع شده باشد و لذا باطل است. کسانی که تناسخ را قبول دارند مثل 
ین گردد و امی بار به دنیا برو یک ها معتقدند که انسان هزاربودائی

قاد تناسخ هم از نظر عقلی نادرست است و هم با آیات و روایات اعت
  .(9مخالف است)

 روشهای پیشنهادی درحوزه آموزش معاد 
درحوزه آموزش معادروشهای مختلفی موردکنکاش وبررسی 
قرارداده شده انددراین میان شوه های هستند که می توانندبه آموزش 

های چشمگیرتری را  دهندگان متون دینی کمک کنندتاموفقیت
 درحیطه آموزش این اصل دین به همراه داشته باشندکه عبارتنداز:

که شیوه ای پویا وفعال است زیرا درآن نه :روش دیالوگ سقراطی  •
تنها آموزش دهنده ،بلکه مهمتر ازهمه یادگیرنده نقش فعالی را ایفا 

 یمباحثه است که بر اساس سوال و جواب متوال یبرا یروش می کند.
موضع طرف مقابل،  اریکه با اخت یو هدفمند بنا شده باشد به طور

 یاو جلب شود و سپس تناقضات استدالل ها یابتدا موافقت و همراه
رد شود.  شیاو آشکار شده و با استفاده از موضع خود شخص، مدعا

وش ر نیتوان ا یم م،یتوجه کن ضردر عصر حا یاگر به آموزش کنون
  (.23) دانست سیاز فنون متداول تدر یکیرا 
 یاز روش ها یکیاز  وسفیدر سوره  میکر قرآن :داستان گویی•

 یم ادی ییدارد و از آن به داستان گو یپرده بر م ن،یآموزش متون د
احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن  کینحن نقص عل"کند. 

ما به بهترین روش به وحی این . " افلینو ان کنت من قبله لمن الغ
کنیم و تو پیش از این وحی هیچ از آن آگاه قرآن بر تو حکایت می

خصوصا در  یاددهیاز آموزش در مقام  وهیش نیا (.3)یوسف/ .نبودی
جهات موثر تر از روش  یاز برخ دیبا موضوع معاد، شا ینیدروس د

 طیخود را در شرا رندهیادگیروش  نیدر ا رایاست، ز ییگو الوگید
 و یلیکند و از آن جهت که داستان ها جنبه تخ یشده فرض م انیب

 یینقش به سزا ن،یمتون د یریادگیصرف ندارد، قطعا در  یساختگ
 کند. یم فایرا ا
 نید میآموزش مفاه یاز روش ها گرید یکی :روش قیاس منطقی•

 اسیچون ق یمنطق یروش ها یریچون معاد، به کارگ یمحورانه ا
 شده و هر گاه لیتشک هیاست که از چند قض یگفتار اسیاست. ق

 یاست؛ که آنرا به معنا یگریشود، ذاتا مستلزم گفتار د رفتهیپذ
روش  نیدر ا(. 24شود. ) یدانسته اند بر فن برهان هم اطالق م لیتحل
 کی یبرا یابتدا محمول یعنیاست.  ییبه جز یاز کل ،یریادگی ریس

موضوع،  اتیشود و بر اساس آن، حکم جزئ یثابت م ،یموضوع کل
 .(25گردد. ) یمعلوم م

است که از عبارات موزون و  یزیانگ الیهمان کالم خ شعر :شعر•
 (.24شود. ) یم یشده است که موجب انفعال نفسان لیدار تشک هیقاف

 والیت در زندگیتجلیات 
 ی مجموعه در آدمی که است این خلقت اهداف از یکی : توحید-

 او صفات تجلی و مظهر همچنین و زمین روی خدا ی خلیفه هستی
 خود، مظهریت اگر اما ;است همین انسان اصیل هویت. باشد

 خود برای و بسپرد فراموشی دست به را خالفت آیین همچنین
 بداند، خود آن از را خود وجود و هستی و باشد قایل مستقل وجودی
 یرغ چیزی به تبدیل و ساخته خود از غیرواقعی و دگرگون تصویری

 واقعی هویت. است شده دچار هویت بحران به نهایتاً و شده خود
 فقر، سراسر موجودی را خود که دهد می را احساس این او به انسان
 اگر. ندببی( واقعی تصویر) مسکنت و نیاز سراپا خالق، به الربط عین

 که بپندارد کسی را خود و نباشد واقع با مطابق او خودپندارهای
 رانبح احساس تام مصداق ،(خیالی یا واقعی غیر تصویر) نیست واقعاً
 وَ) ی آیه ذیل المیزان، تفسیر.)است گرفته شکل او در دینی هویت

. اصل (19/ حشر()أَنْفُسَهُمْ فَأَنْساهُمْ اللّهَ نَسُوا کَالَّذِینَ تَکُونُوا ال
خداشناسی و توحید سرمنشا هدایتگری می باشد که در پرتوی 
والیت برای انسانها محقق می باشد به عبارتی خداپرستی بدون اعتقاد 

 به اصل والیت پذیرفته نیست.
 به بخشیهویت و بشری تمدن در دین هویت دینی و هدفمندی:-

 مانند نیز دین هرچند. دارد اساسی نقشی انسانی ی جامعه و انسان
 اولین را دین توان،می ولی است فرهنگ از ایشاخه …و نژاد زبان،
 که عناصری میان در. نمود محسوب جامعه یک بخشیهویت منبع

 یکی دین بخشند،می تمایز دیگر ایجامعه از را جامعه یک هویت
رکنی است که ترین هویت دینی مهم. (26. )است عناصر ترینمهم از

توان به سعادت رسید، بر این اساس بشر نیز اگر از طریق آن می
خواهد خلیفه الهی شود، باید با استفاده از هویت دینی خود را در می

 .مسیر کمال الهی نگه دارد
شود، دیدگاه ها ارزش قائل میدین الهی، بعد از این که برای انسان

است که: هدف زندگی، تکامل کند و آن این روشنی را هم تبیین می
گیرد مگر با نزدیک شدن به پروردگار است و تکامل، صورت نمی

تقوا و عمل صالح امکان پذیر است. به  پیروی از ولی و که آن هم با
داند که کیست، از کجا آمده، در کجاست و همین دلیل، انسان می

دن رود. لذا یکی از آثار مهم هویت دینی، هدفمند کربه کجا می
خداوند عالی ترین هدف عالم هستی را که بندگی  .هاستانسان

خویش است به انسان اختصاص داد و برای اینکه انسان را در مسیر 
 بینی جهان در انسان .بندگی هدایت کند پیامبران را مبعوث کرد

 اهر نیست قادر تنهایی به اما داراست؛ را معنوی تکامل قابلیت الهی،
 اهر تا برانگیخت را پیامبرانی متعال خداوند رو این از کند، طی را

 بر متعددی آیات در. دهند قرار انسان روی فرا را هدایت روشن
 شده اشاره( ص)اسالم پیامبر نبوت به اعتقاد و شناخت ضرورت

 و باهلل ءامن کل المؤمنون و ربه من اهلل انزل بما الرسول ءامن.»است
 (286/بقره.« )رسله و کتبه و مالئکته

جامعه آرمانی جامعه ای است، تحت والیت الهی که  آرمانگرایی:-
هدف آن رشد معنوی و مادّی بشر است و دائماً در حال رشد و 

مردم به والیت الهی و اطاعت از فرامین او تن می  و شکوفایی است
 .دهند و عدالت و تقوای الهی را در تمام شؤون آن به پا می دارند

 و است علم پیشرفت ملزومات از یکی حتم طور به گرایی آرمان
 این هب و هستند بهتر فردایی کسب پی در طبیعی طور به ها انسان
 نجاما کاری توانند نمی باشند، نداشته آرمانی خود برای اگر که معنا
 اییگر آرمانی تا است آمده دین میان این در اما کنند پیشرفت و داده
 بیش انسان ارزش که چرا بخشد سو و سمت و داده جهت را انسان
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. همان طور که کند مادی های آرمان فدای را خود که است آن از
از روایات و قرآن حکایت می شود، این دنیا برای انسان آفریده شده 
است. دنیایی که انسان از راه تفکر و عقلش، به استفاده از اجزای آن، 

ن یعنی در اصل ایبرای رفاه و بهتر زندگی کردن، استفاده می کند. 
دنیا ساخته شده است تا انسان بتواند در آن دخل و تصرف کند تا به 

حال این دخل و تصرف انسان می تواند خیر  .زندگی بهتر دست یابد
باشد یا شر. مهم این است که این دخل و تصرف از چه راه هایی 
است؟ و همین راه های دخل و تصرف، همان راه ها و عواملی هستند 

 آرمان.می توانند جامعه ی آرمانی را تشکیل و یا نابود کنندکه 
 زندگی سبک اصالح در مثبتی تاثیر قطعا باشد، مند هدف اگر گرایی
داشت و با داشتن آرمان و حرکت در سایه ولی و اطاعت از  خواهد

 او از رفتن در دام مکاتب مروج پوچگرایی نجات پیدا می کند. 
ارزش حقیقی و کمال نهائی انسان را اخالق دینی اخالق محوری: -

در قرب الهی و تشبه به خداوند می دانند که در سایه ی تجربه ی 
زندگی معنوی و رفتارهای اخالق دینی سبب می آید، البته در اخالق 
دینی، رفاه و آسایش دنیوی انسان، از یاد نرفته و دنیا ناشایسته تعریف 

نیازدگی و غفلت از و توصیف نشده گرچه وابستگی به دین و د
 .آخرت و ساحت معنایی و حقیقی انسان مذموم شمرده شده است

 دست از را خود اساس خداوند بر اتکا بدون اخالقیات و اخالق
 و تاریخ. بود نخواهد برخوردار حقیقی اجرایی ضمانت از و داده

 به اخالق شده جدا اخالق از دین هرجا که است، داده نشان تجربه
 اخالقی اصول دار دین انسان حقیقت است در شده سپرده فراموشی

 ندب پای حق به وصول و کمال نردبان و باوری شریعت رویکرد با را
دین  و .است استشهاد قابل کریم قرآن آیات از خوبی به این که است

 بدون اخالق معنا ندارد، تا جایی که رسول اکرم می فرمایند: بعثت
م، اشده مبعوث اخالق هایخوبی تکمیل برای من الخلق؛ حسن تمم ال

 خُلُقاً؛ احسنهم ایماناً المومنین یا در جای دیگر می فرمایند: اکمل
 بهتر همه از اخالقش که است کسی ایمان نظر از مومنان ترینکامل
 (.26).باشد
 اطاعت و خالصانه بندگی یعنی دینی هایآموزه در تعبد بندگی: -
 دینی اخالق اساس و متعال. پایه خداوند از انسان چرای و چونبی

 نسانا در باید صفاتی و دارد لوازمی امر این و است عبودیت و بندگی
گی و تعبد که مقدمه رسیدن به برسد. بند درجه این به تا کند رشد

کمال است با انجام صحیح واجبات و ترک محرمات حاصل 
 روینا از ها؛اسم بهترین بنده، نام و است والیت کلید بندگى، .شودمی

 المعراج لیلة در است «عبداهلل» ،(ص)اسالم الشأن عظیم پیامبر
دگی . با بن«ربّ یا بالعبودیة إلیک أضفنى: »نمود عبودیت درخواست

تام، خود را از زیر یوغ استکبارستیزان در آورده و در دریای عشق 
 والیت الهی شناور کنان به ساحل امن و سعادت می رساند.

 معهجا الزمه ناپذیر،اجتناب ضرورتی عنوانبه نظم، تردیدبی نظم:-
 و پهناور دستگاه در را نظم که حکیمی و توانا خدای. است بشری
 و هاانسان زندگی در را نظم همین است، داده قرار خلقت عظیم
 رد انسان که است شایسته رو،این از. پسنددمی آنان اجتماعی روابط
 ار امور در تدبیر و ترتیب نظم، خویش، اجتماعی و فردی زندگی
 ب،ترتی و نظم به احتیاج» روانشاسان گفته به زیرا کند، مراعات
 و شکل و رنگ شود،می محسوب روانی اساسی احتیاجات جزو

 جمعی و فردی زندگی دارند میل افراد دهد،می زندگی به خاصی
 توانمی رو،این از .«آورند در مشخصی قاعده و نظم تحت را خود
 زندگی برنامه تنظیم الهی، پیامبران مهم اهداف از یکی گفت
 هبرنام طبق جامعه تا بودند صدد در و بوده آن ابعاد تمام در هاانسان

 آن از و دهد ادامه خویش زندگی به پروردگار جانب از تنظیمی
 توق اسالمی هایعبادت انجام برای قرآن مثال عنوانبه. نکند تخطی

 دتعبا به معین وقت آن در مسلمانان همه تا کرده، تنظیم ایبرنامه و
 ممعلو را رمضان مبارک ماه گرفتن، روزه برای که چنان بپردازند،

 فرمایدمی و است کرده معلوم را روز هر روزه انتهای و ابتدا و کرده
 مِنَ لْأَسْوَدِا الْخَیْطِ مِنَ الْأَبْیَضُ الْخَیْطُ لَکُمُ یَتَبَیَّنَ حَتَّى اشْرَبُوا وَ کُلُوا»... 

 بیاشامید و بخورید (،187 آیه بقره، )« اللَّیْلِ إِلَى الصِّیامَ أَتِمُّوا ثُمَّ الْفَجْرِ
 شب هب را روزه و شود آشکار شب تاریکی در دمصبح روشن رشته تا

 .برسانید
 و منظم خود، اجتماعی امور در که را افرادی دیگر جای در

 قرار مؤمنان زمره در کنند،می عمل رهبری اجازه با و هماهنگ
 وَ بِاللَّهِ آمَنُوا الَّذِینَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا» ستایدمی چنین را آنان و داده

 ،)نور«یَسْتَأْذِنُوهُ حَتَّى یَذْهَبُوا لَمْ جامِعٍ أَمْرٍ عَلى مَعَهُ کانُوا إِذا وَ رَسُولِهِ
 اندآورده ایمان پیامبرش و خدا به که هستند کسانی مؤمنان (،62 آیه
 انددهنطلبی رخصت او از تا باشند، همگانی کاری در پیامبر با چون و

 منظم، که را راهش رزمندگان نیز، دیگر ایآیه در بروند، نباید
 داده، قرار خود محبت مورد شوند،می پیکار وارد استوار و محکم

 نْیان بُ کَأَنَّهُمْ صَفًّا سَبِیلِهِ فِی یُقاتِلُونَ الَّذِینَ یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ» فرمایدمی
 راه در که را کسانی دارد دوست خداوند (،4 آیه صف، )«مَرْصُوصٌ

 داده پیوند هم به سرب با را اجزایش که دیواری همانند صفی، در او
 .جنگندمی باشند،

 کرامت است؛ کرامت نوع دو دارای انسان کرامت و عزت نفس:-
 اوندخد که است آن ذاتی کرامت از مقصود. اکتسابی کرامت و ذاتی
 ردیگ موجودات برخی با مقایسه در که آفریده ای گونه به را انسان

 برخوردار بیشتری مزایای و امکانات از وجودی، ساختمان لحاظ از
 ذیرفتهپ صورت بهتر شکل به امکاناتش ساختار و تنظیم یا و است
 نوع به خداوند ویژه عنایت از حاکی کرامت نوع این واقع، در .است
 هیچکس رو این از. برخوردارند آن از ها انسان همه و است انسان
 دیگر موجودی بر آنها از برخورداری جهت به نباید و تواند نمی
 بداند، خود انسانی تکامل و ارزشمندی مالک را آن و فروشد فخر
 بر را خداوند باید بلکه گیرد؛ قرار ستایش مورد آن جهت به یا

 ودخ که گونه آن ستود؛ امکاناتی چنین با موجودی چنین آفرینش
 الخالقین احسن اهلل فتبارک: فرمود

 در نسانا که است هایی کمال به دستیابی اکتسابی کرامت از مقصود
 نوع این. آورد می دست به خود اختیاری صالح اعمال و ایمان پرتو

 انسانی های ارزش معیار و انسان ایثار و تالش از برخاسته کرامت
 یم که است کرامت این با است خداوند پیشگاه در تقرب مالک و

 استعداد ها انسان همه دانست برتر دیگر انسان بر را انسانی توان
 می دست آن به برخی ولی دارند را کرامت و کمال این به رسیدن
اساساً مساله عزت و کرامت  مانند. می بهره بی آن از برخی و یابند

نفس آنقدر ارزش واالیی دارد که اصوال زندگی بدون آن معنی ندارد 
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 216... تجلیّات راستای در رجعت و ،تناسخ معاد ارتباط  

 1400، بهار 1، شماره 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

و اگر باشد مهم نیست که تن انسان روی زمین حرکت کند یا نکند 
 .و اگر نباشد حرکت کردن روی زمین حیات نیست

 

 برای که است مفاهیمی جمله از خودشناسی خودشناسی: -
 افراد اغلب. شودمی مطرح رشدی مختلف مراحل در هاانسان تمامی
 از که زمانی اما. شناسندمی را خود کامل صورت به کنندمی گمان
 پرسیده مسائل دیگر و شانزندگی هایارزش اهداف، درباره هاآن
 به افراد همه. دهند مناسب پاسخی توانندنمی نیز خود به شود،می

 افراد به خودشناسی اما هستند، کمال و سعادت  به رسیدن دنبال
 الدنب آگاهانه و سنجیده شکلی به را جو و جست تا کندمی کمک
موضوع دین هم خود معنوی انسان است، اگر انسان بعد مجرد  .کنند

برای رفع  نداشت، به دین نیاز مند نمی شد، بدن انسان مادی است و
 خودنیازهایش به دانش حسی و طبیعی نیاز دارد، اینگونه دانش در 

طبیعت یافت می شود و آدمی قادر است با ابزار حس و تجربه و 
علوم دانشگاهی، به رفع نیازهای دانشی خویش بپردازد ، ولی روح 
انسان مجرد است و نیاز به دانش و بینش معنوی دارد، اینگونه 
آگاهی، با ابزار طبیعی تحصیل نمی شود و نیازمند به وحی و ابزار 

 (27)فرا طبیعی می باشد

دین، در اصل، تامین کننده نیازهای بینشی و دانشی  .  -
 انسان در زندگی معنوی و فرا طبیعی او است

یعنی یاد خدا ، دین و خود اصیل انسان به هم پیوندی عمیق دارند، دین
بودن ، همان چیزی که بعد معنوی انسان به وسیله آن به تعالی و 

خود نیست، بی کمال می رسد و دین گریزی چیزی جز فرار از 
توجهی به دین و یاد خدا، در حقیقت، بی توجهی به خویشتن خویش 

یاد خدا هم آغوش یاد خود است و یاد خود یاد خداوند را در  .است
پی خواهد داشت ، کسی که یاد خدا را به فراموشی سپارد ، خود را 
فراموش کرده و فراموشی خود، مستلزم از یاد بردن خداوند و معبود 

، آن حقیقت «خویش»و « خود»بنابراین اگر منظور از  .است هستی
انسان و آن گوهر ارزشمندى وجود انسان باشد که از آن به نفس و 
روح و قلب تعبیر مى کنند براى شناخت بهتر آن باید در حاالت و 
آثار آن دقت نمود و مرز بین بدن و جسم را که از عالم طبیعت و 

دى مجرّد و بدون زمان و مکان و جسمانیان است با نفس کهموجو
خارج از احکام جسم و جسمانیات است. مشخص کرد و این باب با 

من عرف  :برکتى است که معرفت خداوند متعال را به دنبال دارد که
 (.1).نفسه فقد عرفه نفسه

 رویمیانه و اعتدال و نیازیبی معنای به قناعتقناعت:  -
 و فرد تکامل در که است ایپسندیده و نیکو اخالقی صفات از

 تأکید مورد همواره که هاییفضیلت از یکی. است مؤثر اجتماع
 فراوان ایشان تعالیم در و است بوده السالمعلیهم امامان و پیامبران

ناعت به معنای اکتفا به کفاف و یک است. ق شده یاد فضیلت این از
خصلت دادن به زندگی است که در وهله اول، یک مبنا برای شکل

درونی زاینده است و به فرد احساس رضایت از زندگی و آرامش 
دلیل فرد قانع، فرد شاکر است. شکر که درواقع همینبخشد. بهمی

شود، ابتدا در قلب پدید مندی فرد در زندگی میسرمنشأ رضایت
ها آید، ولی سپس فرد را به انتخاب بهترین واکنش در قبال نعمتمی

 بینیجهان قانع، فرد نگرکالن بینیجهان .دهدها سوق میو داشته

 انانس نه سازد،می شاکر انسان گرا،نعمت بینیجهان. گراستنعمت
 چشم را نامش اخالق در که ایآزارنده دیگربینی اضطراب،. شاکی

 هب نیاز احساس و طلبیتنوع به میل گذارند،می حسد یا چشمیهم و
 اهبلندپروازی و کندمی ایجاد را مادی زندگی ابعاد در دایمی تحول
 نتایج از چشانند،می ذلت و شکست احساس فرد به معموال که

 روزن آن از غیرقانع فرد که گراستغیرنعمت بینیجهان روانشناختی
 .نگردمی هستی به

 و نیاد مظاهر به بستگیدل عدم زیستی ساده ساده زیستی: -
 هک بودن پیرایهبی و زندگی زاید تشریفات و تجمالت از رهایی
 فضائل از دیگر است. یکی زدگیرفاه و گراییتجمل آن، مقابل

 از قناعت آثار از گاهی و قناعت همراه گاهی که شده بیان اخالقی
 رد وضوح به که فضیلتی. است زیستی ساده شودمی برده نام آن

 اولیای و انبیاء و پیامبران و است مشهود بزرگان و ائمه زندگی
 هستند زندگی در زیستی ساده عملی هاینمونه همه و همه خداوند

 گاهجای به توانیممی هاآن روش و زندگانی از گرفتن سرمشق با که
 چارد شد دلبسته که کسی دستورات تمام در. برسیم انسانی رفیع

 صرف زمینه این در را خود تالش تمام و شودمی آز و طمع حرص،
 الذ. ماندمی باز تعالی حق سویبه خود رسیدن کمال به از و کندمی
 زیستی، ساده زمینه در هاییسفارش و رهنمودهایی اسالم مبین دین
 فضیلت این و دهدمی قرار انسان روی پیش دنیا از بریدن دل و زهد
 اکرم رسول جمله از بزرگواران آن زندگی از گیری الگو با را

 ائمه علی، حضرت مرتب، ختمی حضرت وسلم واله علیه اهللصلی
 ارناپاید زندگی به پاسخ برای متعالی ارزش یک علیهماالسالم هدی
 رهبر. گردد حاصل برون و درون آرامش آن پرتو در که داندمی دنیا

 از دوری و قناعت به همیشه خود سخنان در نیز انقالب معظم
 قناعت به را مردم من فرمایندمی جایی در و نمایندمی دعوت اسراف
 خردمندی و عاقل انسان قناعت سرافرازانه، قناعت کنممی دعوت

 روال و زندگی و کندمی تأمین قناعت با را خود آینده داندمی که
 وانندبت که کندمی کمک مسئولین به و تسهیل را کشور اقتصادی
 تعابیر این کنند. با اعمال مملکت اداره کار در را صحیح تدابیر

 یک عنوان به زیستی ساده و قناعت فرهنگ گرددمی مشخص
 اجتماعی و فردی شکوفایی و رشد سبب مهمی مسئله و ضرورت

 آز و حرص فرهنگ این شدن نهادینه با که صورت این به گردد،می
 ادیاقتص فشارهای و مشکالت آن پی در و شودمی کنترل نیازیبی و

 از دوری و منابع از صحیح استفاده فرهنگ گردد،می تحمل قابل
 افراطی نگاه حاضر عصر در و امروزه چراکه. یابدمی ترویج اسراف

 اندگشته دنیا برق و زرق دچار گاها افراد و شده گیر همه مادیات به
 زا درست استفاده ایجامعه چنین در و یافته رواج تبذیر و اسراف و

 یعنی اساسی راهکار دو این به نیاز مصرف الگوی اصالح و منابع
 در کشور مقاومت و عزت و استقالل تا دارد زیستی ساده و قناعت
 اهدولت دیگر از نیازیبی و گردد حفظ تهدیدها و هاتحریم مقابل
 آن هایضرورت و آثار ذکر و قناعت ترویج همچنین. گردد حاصل
 با همراه که اقتصادی است، مقاومتی اقتصاد سویبه راه بهترین

 .است نیازیبی و استقامت مقاومت،

 صحیفه سجادیه -
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یکی از مباحث آموختنی صحیفه سجادیه اشاره کرد و  -
گفت: در صحیفه سجادیه بین مرگ و تالش صادقانه رابطه مستقیم 

که کسی که مرگ را در پیش  قائل و امام سجاد)ع( مطرح کرده اند
روی خود دارد نباید بترسد بلکه باید تالش صادقانه انجام دهد و می 
فرماید: خدایا من را همیشه در کارهای خوب طوری قرار بده که 
اگر اکنون نمیرم حیف باشد. یعنی کسی که مرگ آگاهی دارد در 

گوید هر لحظه صالح اعمال و بهترین کار را انجام می دهد چون می 
هر لحظه ممکن است مرگ به سراغ من بیاید پس هر لحظه باید 
کار درست انجام دهیم تا در پیشگاه خدا پاسخ درستی در برابر 

 (.28).اعمالم داشته باشم

 از پس اول یخطبه در البالغهنهج در( ع)علی حضرت -
 رمایدفمی اشاره پیامبران بعثت مسئله به آدم و عالم خلقت به اشاره

 :که سازدمی نشان خاطر آنان بعثت یفلسفه یدرباره و
 و فرمود مبعوث مردم میان در را خود رسوالن خدا" -

 دممر از تا آمدند ها آن. فرستاد دیگری از پس یکی را خودش انبیای
 انجام اندپذیرفته شانفطرت در که را پیمانی به وفای بخواهند

 (.29. )"دهند
 رکن تعالی زندگی

انسانی از دوگونه واقعیت ترکیب شده است، واقعیت مادی هویت  
و طبیعی که همان بدن و جنبه های این جهانی او است و واقعیت 
مجرد و فرا طبیعی که همان جهت معنوی و روحانی انسان است ، 

 .جهتی که دارای شئونی همچون نفس، روح، قلب و عقل می باشد
ا به دلیل آن که یا آخرتی رکسانی که دنیا طلب می شوند،  دنیاطلبی:

قبول ندارند یا آن که سرگرم دنیا شده و زینت های آن ایشان را از 
آخرت غافل می کند. هر دو گروه به سبب دنیا طلبی زیانهایی می 
بینند که در آیات قرآنی به آن اشاره شده است. از جمله این آثار در 

ایش به کفر حوزه عمل باطنی و جوانحی می توان به ارتداد و گر
، اعراض و فراموش کردن آخرت)قیامت، ( 107و  106)نحل، آیات 

 14، اعراض از اسالم و گرایش به کفر)هود، آیات (21و  20آیات 
؛ یونس، 108و  107، محرومیت از شناخت حقاق)نحل، آیات (15و 

 .، محرومیت از هدایت الهی)همان( و مانند آن ها اشاره کرد(24آیه 
 ما زندگی ابعاد از یکی معنویت بعد )دین گرایی(:معنویت گرایی-
 باال جهت در و کرده توجه آن به که است الزم و رود می شمار به

 یت،معنو با ها انسان ما زندگی. کنیم تالش بعد، این کیفیت بردن
 نند،ک می پوچی احساس که هایی انسان از بسیاری. کند می پیدا معنا
 که یوقت. برآیند آن رفع راستای در توانند می معنوی بعد تقویت با
 هک کنیم می احساس باشیم، نداشته قلبی باور خداوند، وجود به ما
 کره این به آمدن و ما خلقت از هدفی و ایم شده رها دنیا این در

بعدی که می تواند به درست زیستن ما  .است نداشته وجود خاکی
 سبک تعالی ببخشد همین بعد معنوی انسان است.

 
 گیری نتیجه

والیت نقطه عطفی است که مشترک میان شریعت و طریقت و 
 "کامل انسان" منیع مقام به چون ائمه و حقیقت می باشد. انبیا

 والیت رفیع مقام از اند،شده حسنای الهی اسمای مظاهر و رسیده
 و قح اذن به که است معتبر والیتی شیعه نزد .اندگشته برخوردار

 تعالی حق فقط شد، گفته که همانطور زیرا باشد؛ او به منسوب
 خطاب شایسته او فقط و است هستی جهان بر حاکم و واقعی مالک
 نفس بر حتی او عرض در احدی و است مالک و سلطان ، حاکم ولی،
 مجانست از مبرا تعالی حق چون. ندارد سلطنت و والیت خود،

 و مملوکان تربیت برای را نمایندگانی و خلفا است، مخلوقات
 است گردانیده واجب را ایشان اطاعت و فرموده منصوب عبیدش

و قابل توجه  دهیپسند یمخصوصا توجه بدان در امر آموزش امر
 را یبه بقا و جاودانگ لیم یهر انسان رتیو س عتیطب رایاست ز

 انسانها تا به پاسخ اقناع یجو قتیحق یفطرتا باور داشته است و خو
تواند آرامش را  ینم د،یایامر مهم دست ن نیدر ارتباط با ا یکننده ا

از مطالب بیان شده احساس کند گریعلوم د میمفاه یریادگیدر 
پیرامون عنوان مقاله این نتیجه حاصل می شود که اوال رابطه فرض 
شده بین این سه عنصر یک رابطه سطحی و ظاهری نیست به این 

کنه این طریق که با نگاه سطحی و درک معنای ظاهری بتوان به 
رابطه پی برد بلکه این رابطه عمیق و دوطرفه بین این عناصر برقرار 
است با بیان مبناهای اصلی به رابطه پرداخته شده است در ثانی اگر 
چه این عناصر به گونه ای در هم تنیده شدند و مکمل هم هستند اما 

 ییبسزا تیتوجه به اهم با.بر یکی بودن و یکسان انگاری نیستدلیل 
و سعادت  یدر زندگ یمعارف معادشناخت ی)ع( برا تیکه اهل ب

 یروش ها زانسان ها قائل بودند، با استفاده ا یو اخرو یویدن
نوع آموزه ها در ذهن مخاطبان،  نیساختن ا نهیگوناگون به دنبال نهاد

مربوط به جهان پس از مرگ از  یبه آموزه ها دنیبخش تینیع
نتقال ا یرو برا شیپ یاز فرصت ها استفاده ه،یتمثیل و تشب قیطر

 یبشر یمرگ و معاد در زندگ ادینمودن  یجار زیآموزه ها و ن
و  یچهار اصل آموزش نیمترتب بر ا یتیآثار ترب سطهبودند تا به وا

 خود را منتقل یوجه، آموزه ها نیو اثرگذارتر نیبه بهتر ،یتیترب
 نهیو قر یآموزش یمحتوا یو دسته بند میمانند تنظ ییها روشسازند.

ساختن آموزه ها در ذهن  نهیاصل نهاد یاجرا یدر راستا ییگو
 مخاطب مورد توجه قرار گرفته اند.
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