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    كميو ستيب چاپ مقدمه  
 ياثرقلم نياخر باشد يم مجلد شش شامل كه ياسالم ينيب جهان بر يا مقدمه كتاب   
 است ياسالم ديعقا اصوت دوره كي درواقع كتاب نيا.است يمطهر يداستادمرتضيشه
 مجلد هفت شامل كتاب نيدراصل،ا.زاست وفرح سودمند يوعام عارف يبرا ان طالعهوم

 به و نكردند دايپ را يورهبر امامت يعني ان ششم جلد نگارش فرصت ديشه استاد كه بوده
 پزشكان ياسالم انجمن در ديانشه امامت مباحث والبته دنديرس شهادت به كوردل منافقان دست
 عنوان به باب نيدرا ديشه ان از يا نوشته با،ومجاهدت مانيا لمع بزرگمرد ان ازشهادت پس

 استاد اثار نشر بر نظارت يشورا" توسط "يورهبر مامت ا " عنوان تحت مستقل صورت شگفتار،بهيپ
  .شد منتشر" يمطهر ديشه

 تو ينيب مان،جهانيوا انسان: از عبارتند ياسالم ينيب برجهان يا مقدمه كتاب مجلدات  
   .ياخرو اتيح اي ديجاو يخ،زندگيوتار قران،جامعه در ونبوت،انسان ي،وحيديح
 عيبد نكات يوحاو ديمف ينيد علوم وطالب انيدانشجو خصوص به اقشار همه يبرا مجموعه نيا 

  است،همچنان افزوده كتاب نيا جاذبه به زين ان يوايوش نثرروان.است توجه وجالب
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 از است امده در ريتحر رشته به مسلم شناس اسالم كي توسط كه كتاب مطالب واتقان استحكام كه
   .است كتاب نيا ازاتيامت

 كه است ان از يحاك -است ان بر گواه ان چاپ تعداد كه -مجموعه نيا ازرينظ كم استقبال 
 ازراه (ياسالم ريغ يحت ياسالم بالد ريوسا رانيا فيشر مردم يبرا كتاب نيا اتيوخصوص ازاتيامت

 اي يجلد چند شكل به گردد يم باز1357 سال به ان اول چاپ.است لموسوم محسوس)ان ترجمه
   .است شده چاپ ديتجد بارها"2اثار مجموعه"
 يم اشكار يبشر مكاتب با اسيق رادر يتفكراسالم هماهنگ نظام ياسالم ينيب برجهان يا مقدمه 

  .سازد
 تر اراسته يظاهر زا انكه ياست،برا مجموعه نيا ششم جلد كه ياخرو اتيح ايديجاو يزندگ 

 زين ان جلد وطرح شد ينيوازنوحروفچ ينيبازب رهيوغ يگذار عالمتنظر از،باشد برخوردار
 حاصل وان مقام يعال هيوفق لسوفيمتفكروف ان اثار مندان عالقه پسند مورد است ديام.ركردييتغ

   .رديگ قرار)ره(ينيخم امام تن عمروپاره
  

  1427يالثان يبرابرباجماد1385ريت    
  يدمطهريبرنشراثاراستادشه نظارت يشورا
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    اسالمي بيني جهان ارآان از معاد
 به ايمان اصل    است،  اسالم دين  اعتقادي و ايماني اركان از كه اسالمي بيني جهان اصول از يكي  

 اين  كسي اگر يعني ،است مسلماني شرط آخرت  عالم به ايمان .است  اخروي حيات و جاويد زندگي
  .است  خارج مسلمانان زمره از كند انكار و بدهد دست از را نايما

 متذكر آن به را مردم  كه اصلي  مهمترين ،توحيد اصل از پس - استثناء بدون -  الهي پيامبران  
  به اسالمي متكلمان اصطالح در كه است اصل  همين ،اند خواسته  مردم از را آن به ايمان و اند كرده
  .است  شده عروفم " معاد اصل " نام
 قيامت روز و مرگ از پس  عالم درباره انحاء  از نحوي به كه خوريم برمي آيه صدها به كريم قرآن در
   حشر كيفيت و
  

٥ 
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 مسائلي ساير و آخرت عالم جاودانگي  و جهنم و بهشت و اعمال ضبط و حساب و ميزان و اموات 
 به ايمان از پس رسما يهآ دوازده در ليو ،است كرده بحث شود مي مربوط  مرگ از پس عالم به كه
  .است  كرده ياد "آخر روز به ايمان " از خدا

 از يكي ،است معرفت از  بابي تعبيري هر و دارد مختلفي تعبيرات قيامت عالم مورد در كريم قرآن 
  :كند مي يادآوري ما براي را نكته دو خود تعبير اين با كريم قرآن است .» االخر اليوم « آنها

 عنوان به را دوره شودوهر يم  تقسيم دوره دو به مجموعا ،جهان دوره بلكه انسان حيات اينكه .الف 
 روز ديگر ،)دنيا دوره(پذيرد مي پايان و ابتداست و اول كه اي دوره و روز يكي:شناخت بايد"روز " يك

 از ،قرآن ديگر يراتتعب برخي در همچنانكه ،)آخرت دوره(است ناپذير پايان و است آخر كه اي دوره و
  .)1(است شده ياد" آخرت " به اخروي  حيات از و " اولي " به دنيوي حيات

 دوم روز و دوم دوره به و كنيم مي طي را حيات نخستين و اول دوره كه اكنون هم اينكه ديگر .ب 
 روز آن و رهدو آن به كه است اين به روز آن و روز  اين در ما سعادت ،است پنهان ما از و ايم نرسيده

 متوجه را ما كه است ايمان اين به بسته جهت آن از روز اين در ما سعادت . كنيم پيدا " ايمان "
  ما اعمال العمل عكس

   
.1  )4/يضح(ياالول من لك ريخ ،والاخره)13/ليل (يواالول الاخره لنا وان

٦ 
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 و خلق و كردارها و رهاگفتا و ها انديشه كوچكترين از ما رفتار و اعمال كه فهميم مي و كند مي 
  اول روز در كه نيست چنين .دارند آخر روز و اول روز ما خود مانند آنها  بزرگترين تا گرفته خويها
 .شود مي رسيدگي آنها حساب به ديگر روزي در و مانند مي باقي بلكه ،گردند معدوم و يابند پايان
 پرهيز بد كارهاي و ها انديشه از و ازيمس نيكو را خود نيات و اعمال و را خود كه كنيم  كوشش پس

 ما سعادت اما و .برداريم گام رفتاري نيك و  خويي نيك و نيكي راه در همواره ترتيب اين به و نماييم
 حيات مايه -  گفت خواهيم بعدا چنانكه - كه است ايمان اين به  بسته جهت آن از روز آن در

 كه است اين . است جهان اين در او رفتار و اعمال نجها آن در انسان آلود شقاوت يا آميز  سعادت
  .شمارد مي الزم و حتمي امر يك بشر سعادت براي را آخر روز يا آخرت به ايمان ،كريم قرآن

  

  اخروي حيات به ايمان منشا و منبع 
 كه است الهي وحي ،ديگر چيز هر از قبل ،اخروي حيات و جاويد زندگي به ايمان منشا و منبع 

  .است شده ابالغ بشر به يامبرانپ وسيله
 عنوان به آنچه كه دانست و آورد ايمان پيامبران گفتار صدق به و شناخت را خدا آنكه از پس بشر 

  واقعا كنند مي ابالغ وحي

٧ 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  ايمان پيامبران همه كه اخروي جاويد حيات و قيامت روز به ،است ناپذير  تخلف و خداست طرف از 
 هر ايمان درجه رو اين از ،كند مي پيدا ايمان ،اند كرده معرفي توحيد از پس اصل مهمترين را آن به

 گفتار صدق و " نبوت اصل " به او ايمان  درجه به دارد بستگي طرفي از اخروي حيات به فرد
 از تصورش و باشد باال حد چه تا انسان معارف سطح اينكه به دارد بستگي ديگر طرف از و ،پيامبران

 در  عاميانه و جاهالنه تصورات و باشد خردپسند و معقول و صحيح اندازه چه آخرت معال و معاد امر
  .باشد نيافته راه آن

  ديجاو يزندگ به مانيا گوناگون يراهها
 و - ديگر هاي راه عده يك  است شده ابالغ بشر به پيامبران وسيله كه الهي وحي راه بر عالوه البته 

 و فكري تالشهاي نتيجه كه دارد وجود معاد به  ايمان و اعتقاد براي - ديگر عالئم و قرائن الاقل
 عالم و معاد امر در پيامبران سخن صحت براي تاييدي ،حداقل و است بشر خود علمي و عقلي
   :از عبارتند ها راه آن .شود مي  شمرده آخرت

 .  خدا شناخت راه ١

   جهان شناخت راه ٢ 

  انسان نفس و روح شناخت راه ٣ 
 فلسفي و علمي بحثهاي  سلسله يك كشيدن پيش مستلزم آنها در بحث كه ها راه اين به فعال ما 

  از تنها و نداريم كاري است

٨ 
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 يا تصريح ها راه اين به قرآن خود در اينكه به نظر ولي ،شويم مي مطلب وارد نبوت و وحي طريق 
 ذكر "ديگر جهان ربارهد  قرآن استداللهاي "عنوان تحت بعدا كه بخشي در ما ،است شده اشاره

  .كرد  خواهيم اشاره گانه سه هاي راه اين به كرد خواهيم
 نظر از اخروي حيات و جاويد زندگي مساله آنكه تا گيرد قرار بحث مورد است الزم كه مسائلي 

   :است ذيل امور شود روشن اسالم
  مرگ ماهيت 0
  مرگ از پس زندگي 0
   برزخ عالم 0
  كبري قيامت0

   مرگ از پس زندگي با دنيا زندگي ستگيپيو و رابطه
  انسان مكتسبات و آثار و اعمال جاويداني و تجسم 

   جهان آن زندگي و جهان اين زندگي متفاوت وجوه و مشترك وجوه
   ديگر جهان درباره قرآن استداللهاي

٩ 
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  مرگ ماهيت
 به جايي از تقالان و تطور و تحول يا است انهدام و فنا و نابودي و نيستي مرگ آيا ؟چيست مرگ 

  ؟جهاني به جهاني از و جايي
 را آن پاسخ است  مايل كس هر و هست و بوده مطرح بشر براي همواره كه است پرسشي اين 

  .كند پيدا اعتقاد و ايمان شده داده كه پاسخي به يا و بيابد مستقيما
 كريم قرآن از را پرسش اين پاسخ  داريم اعتقاد و ايمان كريم قرآن به اينكه حكم به مسلمانان ما 

  .داريم اعتقاد و ايمان است  گفته زمينه اين در آنچه به و گيريم مي
 توفي " كلمه مورد اين در  قرآن ،دارد مرگ ماهيت درباره خاصي تعبير با اي ويژه پاسخ كريم قرآن 
  . است خوانده توفي را مرگ و برده كار به را "

١١ 
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 كسر و كم بدون و تمام و كمال  به را چيزي كسي هرگاه .)وفاء(دان ماده يك از دو هر استيفاء و توفي 
 توفيت" .برند مي كار به را توفي كلمه عربي زبان در ،نمايد استيفاء را آن اصطالح به و كند دريافت
 اين كريم قرآن آيات از آيه چهارده در .كردم دريافت كسر و كم بدون را مال تمام يعني " المال
 تحويل قرآن نظر از مرگ كه شود مي استنباط چنين آنها همه از .است آمده گمر مورد در تعبير
 قرار الهي  ماموران تحويل در واقعيتش و شخصيت تمام به ،مرگ حين در انسان يعني ،است گرفتن

  :شود مي استنباط زير مطالب  قرآن تعبير اين از .كنند مي دريافت را انسان آنان و گيرد مي
 ديگر نشئه به اي نشئه از و ديگر  عالم به عالمي از انتقال ،نيست فنا و نابودي و نيستي مرگ .الف 

  .يابد مي  ادامه ديگر اي گونه به انسان حيات و است
 و بدن ،شود مي محسوب او واقعي " من"و دهد مي تشكيل را انسان واقعي شخصيت آنچه .ب 

 به آنها توابع و بدني جهازات و بدن زيرا ،تنيس رود مي شمار به بدن توابع از چه هر و بدني جهازات
 ما واقعي شخصيت كه چيزي آن .گردند مي منهدم تدريجا جهان همين در و شوند نمي تحويل جايي

 " نفس " به آن از قرآن در كه است همان ،شود مي محسوب ما واقعي " من " و دهد مي تشكيل را
  .است شده تعبير روح به احيانا و

١٢ 
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 جاودانگي واسطه به انسان  جاودانگي و است انسان واقعي شخصيت مالك كه انسان نفس يا روح.ج
 هر ،نفس يا روح .است گرفته قرار ماديات و ماده  مافوق افقي در وجودي مرتبه و مقام نظر از اوست
 يا روح به تبديل كه جوهري تكامل اثر در طبيعت اما ،است طبيعت جوهري  تكامل محصول چند
 باالتري  سطح در و شود مي عوض اش واقعي مقام و مرتبه و اش وجودي افق ،شود مي نفس

 نفس يا روح ،مرگ با .است طبيعت ماوراي عالم كه شود مي ديگر عالمي جنس از يعني گيرد، قرارمي
 حقيقت آن ،مرگ هنگام ،ديگر تعبير به و شود مي منتقل است روح نشئه و سنخ از كه اي نشئه به

  .شود مي گرفته  تحويل و تاندهبازس مادي مافوق
 حيات و معاد به مربوط و كرده بحث انسان خلقت درباره كه ديگر آيات برخي در كريم قرآن 

 ماوراي سنخ و جنس از هست حقيقتي  انسان در كه كرده گوشزد را مطلب اين ،نيست اخروي
  :گويد مي اول آدم درباره .گل و آب جنس

  .)1(» روحي من فيه نفخت و « 
  .دميدم او در خود روح از 

  
  يپاورق

  ...و29/حجر.1
  

١٣ 
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 اصيل معارف از نيمي . است اسالمي معارف امهات از مرگ از پس روح بقاي و نفس و روح مساله 
 ،است استوار آن بعدالموت بقاء و بدن از  آن استقالل و روح اصالت بر اسالمي انكار قابل غير

 موهوم آنها همه ،آن بدون و است استوار حقيقت اين بر انيانس واقعي  ارزشهاي و انسانيت همچنانكه
  .است  محض

 اينجا در آنها از هايي نمونه  كه كنند مي بيان را مرگ از پس بالفاصله زندگي صريحا كه آياتي تمام 
 بدن فناي از بعد باقي و بدن از مستقل واقعيتي را روح قرآن كه است دليل آوريم مي و آورده
  .داند مي

 يعني ،پذيرد مي پايان مردن با انسان ،نيست كار در نفسي و روح ،قرآن نظر از كه پندارند مي يبرخ 
 انسان و شود پا به كبري قيامت كه آنگاه تا نيست كار در رنجي و سرور و ادراك شعور مرگ از پس

  .يابد مي را جهان و را خود ديگر بار انسان كه است وقت آن تنها .بيابد مجدد حيات
 اين رد بر است قاطعي دليل كند مي  بيان را مرگ از پس بالفاصله حيات صريحا كه آياتي يول 

  .نظريه
 و است )1( » ربي امر  من الروح قل « كريمه آيه ،روح به قائلين دليل پندارند مي گروه اين 

  روح نام مكرر قرآن در گويند مي
  

  يپاورق
  .85/اسراء.1
  
  
  

١٤ 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 آن در كه كرده طرح را معني همان نيز آيه اين ،است ديگر چيز صودمق كه حالي در آمده ميان به 
  .است شده طرح آيات

 اين تازه .است ديگر آيه بيست حدود در ،نيست آيه اين روح به قائلين دليل كه دانند نمي گروه اين 
 به بعضي و )روح(مطلق صورت به برخي كه آمده آيات آن در روح ذكر كه ديگري آيات كمك به آيه

 در جمله  آن از و است آمده )غيره و ،امرنا من روحا ،روحي ،القدس روح ،روحنا (مقيد صورتهاي
 قرآن نظر از كه است اين دهنده نشان ،است  آمده » روحي من فيه نفخت و « تعبير با انسان مورد

 امري " يتواقع انسانها و مالئكه .روح نام به انسان از برتر و مالئكه از برتر دارد وجود حقيقتي
 و « آيه ضميمه به روح آيات مجموع  يعني .دارند پروردگار اذن به او فيض از را خويش روح يعني"

 مادي غير واقعيتي انسان روح كه دهد مي نشان است آمده انسان  درباره كه » روحي من فيه نفخت
  .)1(دارد
 كتب در تواتر حد در ، ستا كرده تاييد خود متعدد آيات در را روح اصالت كه نيست قرآن تنها

 حقيقت .است شده تاييد مطلب اين اطهار ائمه و اكرم رسول جانب از البالغه نهج و دعا و حديث
   غربي متعفن كثيف انديشه  يك روح انكار كه است اين
  

  يپاورق
 من الروح قل((مهيكر هيا ليذ195ص/13،ج)يعرب متن(زانيالم ريتفس دبهيكن رجوع.1

  ).38/نبا)) (صفا والمالئكه الروح قومي ومي ((مهيكر هيا ليذ275-270ص/3وج))يامررب
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 با پيروان برخي دامنگير متاسفانه و گيرد مي  سرچشمه غربي ماديگرايي و گرايي حسي از كه است
  .است شده هم قرآن نيت حسن

 در و است شده تعبير))توفي(( به مرگ از آيات آن در كه آياتي از هايي نمونه اينكه براي اكنون 
 قبيل از(شده داده نسبت مرگ از پس بالفاصله انسانها  به حياتي اعمال سلسله يك آنها از بعضي
 است آمده "  توفي " تعبير آنها در كه اي آيه چهارده از آيه سه ،دهيم دست به )تقاضا ،آرزو ،مكالمه

  .آوريم مي
  
 قالوا االرض في مستضعفين كنا قالوا نتمك فيم قالوا انفسهم ظالمي المالئكه توفيهم الذين ان « 1 .

  .)1(» مصيرا سائت و جهنم ماويهم  فاولئك فيها فتهاجروا واسعه اهللا ارض تكن الم
 كمال و تمام به را آنان )خدا ماموران(فرشتگان بودند خود بر ستمگر كه حالي در كه كساني همانا 

 و زبون مردمي ما:گفتند آنان ؟برديد يم بسر وضعي  چه در:گفتند آنها به فرشتگان كردند دريافت
  كوچ بدانجا كه نبود فراخ خدا زمين آيا:گفتند آنها به فرشتگان .بوديم محيط محكوم و زيردست

  .است بدسرانجامي و است جهنم آنها جايگاه پس ؟كنيد
  

  يپاورق
.1  .97/نساء
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 دلخواه به را محيط آن ،گراندي و برند مي بسر نامساعدي محيط در كه است مردمي درباره آيه اين 

 ،است فاسد محيط(( كه را همين و هستند خود محيط جريانات  محكوم اينان و كنند مي اداره خود
 جاي به  اينان .پندارند مي عذري خويشتن براي ))نيست ساخته كاري كه ما از ،است نامساعد محيط
 محيط چنان منجالب از را خود ،ارندند را محيط تغيير توانايي اگر و دهند تغيير را محيط اينكه

 ادامه زندگي به فاسد محيط همان در ،شوند  منتقل مساعدتري محيط به و دهند نجات فاسدي
 از پس خدا فرشتگان .گردند مي غرقه آن فسادهاي در و شوند مي محيط جريانات تسليم و دهند مي
 موجه غير را آنها عذر و پردازند مي تگوگف به آنها با گيرند مي تحويل و كرده روح قبض را آنها آنكه
 انجام -  ديگر محيط به كردن  كوچ و هجرت -  بود ساخته آنها از كه كاري حداقل زيرا ،شمارند مي

 مسؤول شما خود كه فهمانند مي آنها به وسيله اين  به و كنند مي يادآوري آنها به فرشتگان ندادند
  .هستيد خود گناهان مسؤول شما خود يعني ،است رفته شما بر كه هستيد ستمهايي

 عذر ،محيط يك در  ناتواني و بيچارگي كه كند مي يادآوري ما به كريمه آيه اين در كريم قرآن 
  .باشد بسته نيز ديگر نقطه به خود كشاندن و مهاجرت راه حتي آنكه مگر رود نمي شمار به موجه
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 است شدن تمام و نابودي و نيستي ظاهر چشم در كه مرگ از كريمه آيه اين در بينيم مي چنانكه 
 كلمه با مرگ از اينكه از گذشته آيه اين .است  شده تعبير دريافت و تحويل يعني))توفي(( به
 لحظات در انسان و فرشتگان ميان احتجاج و مكالمه جريان يك از رسما ،است  كرده تعبير ))توفي((

 انسان واقعيت همه و نباشد  باقي انسان واقعيت اگر كه است بديهي .گويد مي سخن مرگ از پس
 اين از انسان آنكه از  پس كه فهماند مي آيه اين .ندارد معني مكالمه ،باشد شعور بي و حس بي الشه
 به فرشتگان نام به نامرئي موجودات با ديگر  زبان و گوش و چشم با ،رود مي نشئه اين از و جهان
  .پردازد مي شنود و گفت

 ملك يتوفاكم قل .كافرون  ربهم بلقاء هم بل جديد خلق لفي ائنا االرض في ضللنا ذااا قالوا و « 2.
  ).1(» ترجعون ربكم الي ثم بكم وكل الذي الموت

 اين(؟گرفت خواهيم قرار جديد آفرينشي در ما آيا زمين در شديم گم ما كه آنگاه آيا:گفتند و 
 بگو .منكرند را خويش پروردگار مالقات )نادع روي از( اينها كه است اين حقيقت )است بهانه سخنان
  كمال و تمام به مرگ حين در را شما شماست بر موكل كه  مرگ فرشته همانا

  : پاورقي
  11. و10 / سجده .1 
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  .شويد مي بازگردانده خدا سوي به سپس .كند مي دريافت 
 ذكر اخروي حيات و معاد مورد در را منكران شبهات و اشكاالت از يكي كريم قرآن ،آيه اين در 

  .گويد مي پاسخ و كند مي
 از اثري و رود مي جايي به ،شود مي نابود ما ذره هر مرگ از پس كه است اين اينجا اشكال و شبهه 
  ؟گيريم قرار  اي تازه آفرينش مورد است ممكن چگونه ،نيست ما
 ابراز انكار و عناد حالت اثر در كه است جوييهايي بهانه شبهات اين اينكه به اشاره ضمن قرآن پاسخ 

 نيست چيزي آن )شما واقعي شخصيت و واقعي من(شما ،شما ادعاي برخالف كه است اين ،دارند مي
 قرار خدا فرشته اختيار در واقعيت كل و شخصيت تمام به شما .شود مي  گم كنيد مي فكر شما كه
 و افتد مي  جايي به ما بدن زا اي ذره هر كه است اين شدن گم از كنندگان شبهه مقصود .گيريد مي

  ؟كنند مي زنده ديگر بار را ما بدن اين چگونه پس ،ماند نمي باقي آن از اثري
 نيز قرآن ديگر آيات در ،بدن اجزاي شدن گم و شدن متفرق به است مربوط كه شبهه اين عين 

 گم شما نظر زا ))شدنها گم((اين همه اينكه  آن و است شده داده آن به ديگري جواب و است آمده
  اين كه است ناممكن بلكه و دشوار بشر براي ،است شدن
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  .نيست اشكالي هيچ است نامتناهي قدرتش و  علم كه خدا براي اما ،كند آوري جمع را ذرات 
 آوري جمع كجا از و چگونه كه است بدن اجزاي درباره مستقيما منكران سخن مذكور آيات در 

  ؟شود مي
 بدن اجزاي كه نيست اين در صرفا سخن اينجا در زيرا ،است داده جواب ديگر گونه به اينجا در ولي 

 گم ما ، بدن اجزاي شدن گم با كه است اين در بلكه ،نيست آنها از اثري و افتد مي  جايي به كدام هر
 كه است اين كنندگان شبهه سخن ،ديگر  عبارت به .نيست كار در ))من(( و ))ما(( ديگر و شويم مي
 پاسخ گونه اين اينجا در قرآن .شود مي نابود و نيست ما واقعي  شخصيت بدن اجزاء شدن رقمتف با

 كردن پيدا به نيازي تا شود نمي گم وقت هيچ شما واقعي شخصيت شما گمان برخالف  كه گويد مي
  .گيرد مي قرار ما فرشتگان اختيار در اول از ،باشد داشته

 رغم علي ،مرگ از پس را )روح بقاي(انسان واقعي يتشخص بقاي صراحت كمال در نيز آيه اين 
  .كند مي ذكر ،بدن اعضاي شدن فاني

 يرسل و الموت عليها قضي التي  فيمسك منامها في تمت لم التي و موتها حين االنفس يتوفي اهللا .3
  اجل الي االخري
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  .)1(» يتفكرون  لقوم اليات ذلك في ان مسمي 
 دريافت كمال و تمام  به ،خواب حين در ،است نمرده كه آن و ،موت حين در را نفوس خداوند 

 باز معيني مدت تا را ديگري و دارد مي  نگه بميرد است شده مقرر كه را كس آن پس ،كند مي
  .فرستد مي

 را -  اخروي بعث و  بيداري سنخيت و شباهت ضمنا و - مرگ و خواب سنخيت و شباهت آيه اين 
 مرحله دو هر در و ،بزرگ و شديد خواب ، مرگ و است كوچك و ضعيف مرگ ،خواب .كند مي بيان
 انسان ،خواب حين در كه تفاوت اين با يابد مي انتقال ديگر نشئه  به اي نشئه از انسان نفس و روح
 بر ،است بازگشته  سفري از حقيقت در كه داند نمي شود مي بيدار كه هنگامي و ندارد توجه غالبا

  .است روشن او بر يزچ همه كه مرگ حالت خالف
 تمام و نابودي و نيستي  قرآن نظر از مرگ ماهيت كه فهميد توان مي كامال آيه سه اين مجموع از 

 روشن نيز قرآن نظر از خواب ماهيت ضمنا .است ديگر نشئه به اي نشئه از انتقال بلكه ،نيست شدن
 نظر از ولي ،است طبيعت قواي تعطيل ظاهري و جسمي نظر از چند هر  خواب كه شد معلوم ،شد

  گريز نوعي نفسي و روحي
  

   .پاورقي
" 18  " 42 /. زمر 1 
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   مرگ از پس زندگي
  
  
 در انسان يا و ،گردد مي  يكسره كارش و شود مي قيامت عالم ارد و يكباره مرگ از پس انسان آيا 

 عالم وارد شد پا به كبري قيامت كه هنگامي و كند مي طي را خاصي عالم يك قيامت و مرگ فاصله
 شود مي پا به كي كبري امتقي كه داند مي خدا تنها كه دانيم مي هم را  اين البته و(؟گردد مي قيامت
  .)اند كرده اطالعي بي اظهار مطلب اين از نيز پيامبران  حتي

 و اكرم رسول از كه انكاري  قابل غير و متواتر روايات و اخبار و كريم قرآن نصوص از آنچه مطابق 
 يكبر قيامت عالم وارد مرگ از پس بالفاصله  كس هيچ ،شود مي استفاده است رسيده اطهار ائمه
 موجودات همه در كلي دگرگونيهاي و انقالبها سلسله يك با است مقارن  كبري قيامت زيرا ،شود نمي

   زميني
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 قيامت هنگام .كهكشانها و  ستارگان ،خورشيد ،ماه ،درياها ،ها كوه يعني داريم سراغ ما كه آسماني و 
 جمع آخرين و اولين كبري  قيامت در بعالوه .ماند نمي باقي موجود وضع در چيزي هيچ كبري

 ديگر سال ميلياردها بلكه و ميليونها شايد و است برقرار جهان نظام هنوز كه بينيم مي ما و ،شوند مي
  .بيايند اين از بعد ديگر انسان ميليارد ميلياردها و باشد برقرار نيز

 تفادهاس ديگر آيات  سلسله يك و گذشته آيات از كه طور همان - كريم قرآن نظر از همچنين 
 چنين يعني ،رود نمي فرو حسي بي و خاموشي در كبري قيامت و مرگ فاصله در هيچكس -  شود مي

 لذتي نه ،نكند احساس را چيز هيچ و رود فرو بيهوشي شبيه حالي در مردن از پس انسان كه نيست
 وارد گمر از پس بالفاصله انسان بلكه ،اندوهي نه و باشد داشته سروري نه ،المي نه باشد داشته
 از و برد مي لذت چيزهايي از ،كند مي حس را چيز همه كه گردد مي حيات از ديگر اي مرحله

 مرحله اين .دنيا در اعمالش و اخالق و افكار به دارد  بستگي رنجش و لذت البته ،رنج ديگر چيزهاي
 دگرگونيهاي و قالبهاان سلسله يك اثر در هنگام آن در .شود پا به كبري قيامت كه  آنگاه تا دارد ادامه
 مشمول همه ما زمين تا گرفته ستارگان  دورترين از و گيرد مي فرا را جهان واحد آن در كه نظير بي
 و دنيا ميان وسط حد و فاصله يك كسي هر براي كه عالم اين يا مرحله اين ،شوند مي دگرگوني آن

  قيامت
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 مي   .پذيرد مي پايان ،شود
 انسان ،تر صحيح تعبير به و ،گيرد مي صورت مرحله دو در مرگ از پس عالم كريم قرآن نظر از پس 

 ناميده))برزخ عالم(( و پذيرد مي پايان دنيا عالم مانند  كه عالمي:كند مي طي را عالم دو مرگ از پس
 عالم درباره  مختصري بحث اينك .پذيرد نمي پايان وجه هيچ به كه كبري قيامت عالم ديگر ،شود مي

  .قيامت عالم درباره بحثي و برزخ
  

  برزخ عالم 
 از كريم قرآن .نامند مي ))برزخ(( را چيز آن ،باشد فاصله و حائل ديگر چيز دو ميان چيزي اگر 

 100 آيه مؤمنون سوره در .است كرده تعبير ))برزخ(( كلمه با كبري قيامت تا مرگ از پس زندگي
  :فرمايد مي

 هو كلمه انها كال ،تركت فيما صالحا اعمل لعلي .نارجعو رب قال الموت احدهم جاء اذا حتي « 
  .» يبعثون يوم الي برزخ ورائهم من و قائلها

 اي شايسته كار باشد ،گردان باز مرا !پروردگارا:گويد مي رسد مي فرا مرگ را آنها از يكي كه آنگاه تا 
  سخني صرفا اين ،ابدا .دهم انجام ام نكرده كه هايي زمينه در
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 و برزخ شوند مبعوث كه روزي تا ) مرگ حين از(آنها جلوي از و است آن يندهگو او كه است 
  .است اي فاصله

 از اسالم علماي .است خوانده ))برزخ(( را قيامت و مرگ ميان فاصله كه است اي آيه تنها آيه اين 
  اند هنهاد))برزخ عالم(( را كبري قيامت از قبل و دنيا از بعد عالم نام و كرده اقتباس جا همين

 اظهار مرگ از پس انسانهايي  كه است آمده سخن قدر همين ،مرگ از بعد حيات ادامه از آيه اين در
 اين .شود مي داده منفي پاسخ آنها به و نمايند مي دنيا  به بازگرداندن درخواست و كنند مي پشيماني

 )رجوع (بازگشت ايتقاض كه است حيات نوعي داراي مرگ از پس انسان كه دارد  صراحت كامال آيه
  .شود نمي پذيرفته تقاضايش ولي كند مي

 آن در و است برخوردار  حيات نوعي از قيامت و مرگ فاصله در انسان كه كند مي داللت كه آياتي
 نوعي از باالخره و دارد اندوه و سرور و رنج و  لذت ،دارد شنود و گفت ،كند مي احساس شديدا حال

  است آيه 15 حدود در مجموعا .است زياد ،است برخوردار ] آلود اوتشق يا [ آميز سعادت زندگاني
 بين فاصله در رساند مي  كه است كرده ياد را حياتي جريان يك انحاء از نحوي به كريم قرآن در كه

  يك از قيامت و مرگ
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  :است گونه چند بر آيات اين .است برخوردار كامل حيات 
 انسانهاي يا و نيكوكار و صالح انسانهاي ميان هاشنود و گفت سلسله يك جريان كه آياتي .١

 اين .گيرد مي صورت مرگ از بعد بالفاصله  كه كند مي ياد الهي فرشتگان با را بدكار و فاسد
 آيه دو هر قبال كه - مؤمنون سوره از 100 آيه و نساء سوره از 97 آيه .است زياد آيات گونه

  .است آيات گونه اين از - كرديم ترجمه و نقل را
 به شنودها و گفت آن از پس فرشتگان كه گويند مي رسما باال آيات مضمون بر عالوه كه آياتي.2

 انتظار در را آنها يعني ،گيريد بهره الهي  نعمتهاي از پس اين از گويند مي نيكوكاران و صالحان
  :است مطلب اين بر مشتمل ذيل آيه دو .گذارند نمي كبري قيامت رسيدن

  .)1(» تعملون كنتم بما الجنه ادخلوا عليكم سالم يقولون  طيبين المالئكه همتتوفا الذين 
 آنها به  فرشتگان و گيرند مي تحويل را آنان فرشتگان اند پاكيزه كه حالي در كه آنان 

  .گرديد بهشت وارد تان شايسته كردارهاي موجب به همانا !شما بر درود:گويند مي
  
  پاورقي 
   32 . /نحل 1 .
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  .)1(» المكرمين  من جعلني و ربي لي غفر بما يعلمون قومي ليت يا قال الجنه ادخل لقي «
 مرا سخن كه من مردم  كاش اي:گفت او !شو بهشت داخل:شد گفته او به )مرگ از پس( 

 قرار خويش مكرم بندگان جزء مرا و آمرزيد مرا پروردگارم چگونه كه دانستند مي اكنون نشنيدند
  .داد

 كه شده نقل قومش با )يس آل مؤمن(مؤمن مرد اين محاوره جريان آيه اين از لقب آيات در 
 پرستش و خدا غير پرستش ترك  به را مردم انطاكيه شهر در كه رسوالني پيروي به را مردم

 آنها از و دارد مي اظهار را خويش اعتقاد و ايمان  سپس و كند مي دعوت خواندند مي خدا مخلصانه
  .بروند او راه به و بشنوند را او سخن كه خواهد مي

 آن در .رفت ديگر جهان به او كه آنگاه تا نشنيدند را او سخن مردم آن ولي:گويد مي آيات اين در 
 كاش اي كه كرد آرزو ،كرد مشاهده خويشتن درباره را الهي كرامت و مغفرت كه حالي در جهان
 است بديهي .شدند مي آگاه جهان اين در من سعادتمندانه وضع از دنيايند در هنوز كه من قوم
  آخرين و اولين  همه كبري قيامت در زيرا ،است كبري قيامت از قبل جريانها اين همه  كه
  

  پاورقي
26/سي.1  .27و
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  .نيست باقي زمين روي در كسي و اند جمع 
 نه استبهشته ،شده آماده  سعادت اهل براي مرگ از پس آنچه كه بدانيم بايد را نكته اين ضمنا 

 بعالوه .اند متفاوت الهي قرب مقامات حسب به آخرت در بهشتها .بهشتهاست انواع يعني ،بهشت
 بهشتها اين از بعضي  است رسيده )السالم عليهم(بيت اهل روايات و اخبار در كه طور وهمان
 تاس آمده بهشت كلمه فوق آيه دو در اينكه عليهذا .قيامت عالم نه است برزخ عالم به مربوط
  .است قيامت به مربوط  كه شود اشتباه سبب نبايد

 ميان در انسانها با  فرشتگان شنود و گفت از سخني آيات آن در كه است آياتي سوم دسته .3 
 و بدكار و سعادت بي انسانهاي يا نيكوكار و سعادتمند انسانهاي حيات از مستقيما بلكه نيست
 از ذيل آيه دو .است شده ياد قيامت و مرگ فاصله در دوم دسته  رنج و عذاب و اول دسته تنعم
  :است  گونه اين

 اهللا آتيهم بما فرحين .يرزقون  ربهم عند احياء بل ،امواتا اهللا سبيل في قتلوا الذين تحسبن ال و « 
  .)1(» يحزنون هم ال و عليهم خوف اال خلفهم من  بهم يلحقوا لم بالذين يستبشرون و فضله من

   بلكه ،اند مرده اند شده كشته خدا راه در هك آنان مبر گمان
  

  :پاورقي
  .170و169/عمران لا.1
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 عنايت آنها  به خود رحمت و فضل از خدا بدانچه ،شوند مي داده روزي و اند زنده خويش پروردگار دنز
 خود با را آنها تا برسد آنها به دنياشان  دوستان شهادت بشارت كه كنند مي آرزو و اند شادمان كرده
  .بينند شريك شهادت اين در
 فرعون آل ادخلوا الساعه تقوم  يوم و عشيا و غدوا عليها يعرضون النار .العذاب سوء فرعون بال حاق و 

  )1(» العذاب اشد
 آنگاه .شوند مي عرضه آن بر شامگاه و بامداد هر ،كرد احاطه فرعونيان بر ،آتش ،كننده ناراحت عذاب

  .نماييد داخل عذاب شديدترين در را فرعونيان )ودش مي گفته(شود پا به قيامت كه
 سوء(( به آن از كه قيامت از قبل يكي:كند مي ذكر فرعونيان براي عذاب نوع دو كريمه آيه اين 

 آن وارد آنكه بدون شوند عرضه آتش بر بار دو روزي  كه است اين آن و است شده تعبير ))العذاب
 را آنها  كه رسد مي فرمان كه است شده تعبير ))العذاب اشد(( به آن از كه قيامت از بعد دوم ،گردند
  در .نماييد آتش داخل

  
  يپاورق

45/مومن.1  .46و
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 كه طور همان .دوم عذاب برخالف است شده برده  نام شامگاه و بامداد از اول عذاب مورد
  عذاب كه است جهت بدين است فرموده آيه اين تفسير و توضيح در )السالم  عليه(علي اميرالمؤمنين

 سال و ماه و هفته و  شام و صبح دنيا عالم تبع به برزخ عالم در و برزخ عالم به است مربوط اول
 غيره و ماه و هفته و شام و صبح آنجا در و است  قيامت عالم به مربوط كه دوم عذاب برخالف ،هست
  .ندارد وجود

 ائمه ساير و )السالم  عليه(علي اميرالمؤمنين و )ص(اكرم رسول از كه اخباري و روايات در 
 دوره اين در معصيت اهل و ايمان اهل حيات و  برزخ عالم درباره است رسيده )السالم عليهم(اطهار
  .است شده تاكيد فراوان

 و قريش متكبران  سران از گروهي شدن كشته و مسلمين فتح از پس بدر جنگ در خدا رسول 
 را آنچه ما:گفت ،كرده رو آنها به و برد چاه  درون به سر ،بدر حوالي چاه يك در آنها بدنهاي انداختن
 ؟دريافتيد درستي به را خدا راست هاي وعده نيز شما آيا ،يافتيم محقق بود  داده وعده ما به خداوند
 اينها مگر !گوييد مي سخن مردگان و شدگان كشته با شما !اهللا رسول يا:گفتند اصحاب از بعضي
  .شنواترند شما از اكنون آنها:فرمود ؟كنند مي  درك را شما سخن

  مرگ با آنكه با كه شود مي استفاده آن امثال و حديث اين از 
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 زيست و  بوده متحد او با سالها كه بدن با را خود عالقه روح ،شود مي واقع جدايي جان و جسم ميان 
 با را صبح نماز آنكه از پس محرم دهم روز در )السالم عليه(حسين امام .كند نمي قطع بكلي كرده

 خطابه آن در .كرد ايراد  ياران و اصحاب براي كوتاهي خطابه و برگشت ،خواند جماعت به اصحاب
  :گفت چنين
 و سعادت ساحل به رنج و درد ساحل از را شما كه نيست  پلي جز مرگ ،استقامت و صبر اندكي
  )1(.ميدهد عبور وسيع  بهشتهاي و كرامت

  :كه است حديث در 
   )2(.شوند مي بيدار ميرند مي همينكه ،خوابند مردم 

 كه طور همان .است باالتر و تر كامل مردن از پيش از مردن از بعد ،حيات درجه كه است اين مقصود
 مرده نيمه و زنده نيمه حالتي ،است برخوردار  ضعيفي احساس و درك درجه از خواب حال در انسان
  ،شود مي تر لكام حيات  آن بيداري هنگام و دارد

  
  يپاورق

 يمعان.1  .ازدهمي صدوق،باب ،اعتقادات289ص/3االخبار،ج
.2  .42ص/7،جضاءيبال المحجه
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 انتقال با و است تر ضعيف اي درجه برزخي  حيات به نسبت دنيا در انسان حيات حالت همچنين
  .گردد مي تر كامل برزخ عالم به انسان

  :يمكن يادآوري اينجا در را نكته دو است الزم 
 انسان كه مسائلي فقط برزخ  عالم در است رسيده دين پيشوايان اخبار و روايات از آنچه مطابق .الف 

 ساير به رسيدگي ،شود مي واقع رسيدگي و پرسش مورد باشد داشته ايمان و اعتقاد بدانها بايد
  . است قيامت به موكول مسائل

 يم صورت باشد انها از اجرش و وابث نكهيا تين به كه مردگان بازماندگان ريخ يكارها.ب
 يعني(هيجار صدقات از صدقات،اعم مطلق.شود يم وسعادت ورفاه ريخ موجب انها يرد،برايگ

 ريغ اصدقاتيو)ماند يم يباق و دارد انيجر خدا خلق يبرا سودش كه هيريخ موسسات سيتاس
 ايپدرومادرو يبرا اجروپاداشش كه رديگ صورت قصد نيا به اگر،است گذر زود عمل كي كه هيجار

 يم محسوب رفتگان يبرا يا هيهد باشد،مانند رفته،بوده ايدن از كه گريد هركس ايو معلم ايو دوست
 ارتيوز وطواف وحج مغفرت وطلب دغا ناستيوهمچن گردد يم انها يوشادمان سرور وموجب شود
  .آنها از ابتين به

 ممكن  يخدا مادر و پدر اتيح زمان در يفرزندان است
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 را آنها رضايت كه كنند عمل طوري آنها درگذشت از بعد ولي باشند كرده ناراضي را آنها خواستهنا 
  .است ممكن نيز آن عكس همچنانكه ،آورند دست به
  

  آبري قيامت 
 فرد به مربوط كه برزخ  عالم خالف بر كبري قيامت .است كبري قيامت ،جاويد حيات دوم مرحله 

 همه و افراد همه به يعني ،جمع به است مربوط ،گردد مي برزخ عالم وارد بالفاصله فردي هر و است
 كل براي كه است اي واقعه و گيرد مي بر در را انسانها همه و اشياء  همه كه است اي حادثه ،عالم

  .گردد مي جديد نظام و جديد حيات و جديد مرحله وارد جهان كل ،دهد مي  رخ جهان
 با مقارن را بزرگ حادثه  اين ظهور است كرده آگاه قيامت زرگب حادثه از را ما كه كريم قرآن 

 ،ناهمواريها شدن هموار ،درياها شدن  خشك ،خورشيد شدن فروغ بي ،ستارگان شدن خاموش
 مانند بي و عظيم انقالبات و دگرگونيها و عالمگير غرشهاي و لرزشها پيدايش و كوهها شدن متالشي

  خرابي و انهدام سوي به عالم تمامي شود مي استفاده كريم نقرآ از آنچه مطابق .است كرده بيان
 با و يابد مي ديگر توليدي و شود مي نوسازي جهان ديگر بار و شود مي نابود چيز همه و رود مي

  تفاوتهاي  جهان فعلي نظامات و قوانين با كه ديگر نظامات و قوانين
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 عنوانهاي و نامها با كريم قرآن در قيامت .ماند مي باقي هميشه براي و يابد مي ادامه ،دارد اساسي 

 آن بر حاكم مخصوص نظام و مخصوص وضع دهنده نشان كدام هر كه است شده خوانده مختلف
 از آنها زماني ترتيب و گيرند مي قرار سطح يك در آخرين و اولين همه كه جهت  آن از مثال .است
 باطنها كه جهت آن از و است شده  خوانده ))تالقي روز((يا))جمع روز((يا))حشر روز(( رود مي بين

 و است شده ناميده ))نشور روز((يا)) السرائر تبلي يوم ((،شوند مي باز پيچيده و بسته حقايق و آشكار
 در سخت انسانهايي كه جهت  آن از و ،))الخلود يوم ((،است جاويد و است رناپذي فنا كه جهت  آن از

 آماده اي مرحله نچني براي را خود چرا كه كنند مي  غبن احساس و روند مي فرو ندامت و حسرت
   ،اند نكرده

 نبا ((هاست حادثه ترين عظيم و خبرها بزرگترين كه جهت آن از و ،))التغابن يوم((يا))الحسره  يوم((
  .است شده خوانده))عظيم

  

  جهان آن زندگي و جهان اين زندگي پيوستگي و رابطه
 زندگي دو اين پيوستگي ،اند داده توجه بدان را ما ،آسماني كتب كه اسياس و عمده بسيار مطلب 

 كاشته انسان خود دست به حيات اين در حيات  آن بذر ،نيست جدا يكديگر از حيات دو اين .است
  وسيله به حيات اين در حيات آن سرنوشت و شود مي
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  .گردد مي تعيين انسان خود 
 و پاكيزه خوي و خلق ،)بينانه  واقع بيني جهان و(واقع با بقمطا و درست و پاك اعتقاد و ايمان 

 تكامل جهت در كه صالح اعمال نيز ،غشها و غل ،ها كينه و حقد مكرها ،حسادتها از منزه و انساني
 جاويد  سعادتمندانه حيات يك سازنده اينها امثال و اخالصها ،خدمتها:گيرد  صورت جامعه و فرد

 ،پليد خويهاي و خلق ،غلط  باورهاي ،اعتقاديها بي ،ايمانيها بي ،برعكس .انسان براي است
 ،خيانت ،تهمت ،دروغ ،رباخواريها ،رياكاريها ،ستمها ،ظلمها ،خودبينيها ،خودپرستيها ،خودخواهيها

 حيات موجب اينها امثال و خالق پرستش و عبادت از امتناع ،انگيزي فتنه ،چيني  سخن ،غيبت
  .است آخرت جهان در انسان براي آلود شقاوت بسيار

 كشتگاه دنيا )1(» االخره مزرعه الدنيا «:فرمود خود جالب تعبير در )آله و عليه اهللا صلي(خدا رسول 
 كه طور همان .كرد خواهيد برداشت آخرت در بكاريد دنيا در نيكي يا بدي تخم هر .است آخرت
 درخت و بكارد  حنظل ،بچيند گل و ردبكا خار يا و كند برداشت گندم و بكارد جو انسان  است محال
 داشته بد كردار و عمل ،بد خوي و خلق ،بد انديشه دنيا در انسان كه است محال ،شود سبز خرما
  .بگيرد سود آخرت در و باشد

  
  :پاورقي

  .دال باب ،الحقايق كنوز. 1
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  انسان مكتسبات و اعمال جاودانگي و تجسم 
 است باقي انسان تنها نه  كه شود مي استنباط چنين ديني ايانپيشو روايات و اخبار و كريم قرآن از 
 انسان و رود نمي بين از و شود مي نگهداري و ضبط نحوي  به نيز انسان آثار و اعمال ،ماند مي جاويد و

 .كند مي  مشاهده و بيند مي " مجسم " و " مصور " را خود گذشته آثار و اعمال  تمام قيامت نشئه در
 كانون صورت به و يابند مي تجسم  بخش لذت و جالب و زيبا بسيار صورتهاي با خوب آثار و اعمال
 موذي و مهيب و زا وحشت و زشت بسيار صورتهاي با انسان بد آثار اما و ،آيند مي در بهجت و لذت

  .)1(آيند درمي عذاب و رنج و درد كانون صورت  به و يابند مي تجسم
  :آيات اما .كنيم مي اكتفا )ص(اكرم رسول از حديث دو و مجيد قرآن از آيه سه ذكر به اينجا در 
 امدا بينه و بينها ان لو تود ،سوء من عملت ما و محضرا خير من عملت ما نفس كل تجد يوم «.1 

  .)2(» بعيدا
   بيند مي شده حاضر را خويش نيك كار هر انسان كه روزي

  
  : پاورقي

 كتاب به شود رجوع نيست  اعمال ملكوتي صور جز به يچيز اخروي جحيم و نعيم اينكه به راجع. 1 
  .معاد بحث ،الهي عدل

 2   "30" /.عمران آل
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  زيادي فاصله بدش كار و او ميان كاش اي كه دارد مي دوست و ،را خود بد كار هر همچنين و 
  .بود مي

 وبمحب و مطلوب  صورت به را خويش نيك كارهاي اين عين انسان كه دارد صراحت آيه اين 
 و نفرت آنها از سخت كه بيند مي  صورتهايي به شده مصور را خويش بد كارهاي عين و بيند مي

 يا و فرار جاي آنجا اما ،كنند دور او از را آنها يا كند فرار آنها از دارد مي دوست و كند مي پيدا وحشت
 به جهان  آن در انسان عمل شده حاضر يافته تجسم صورت .نيست انسان از انسان عمل  كردن جدا

  .نيست شدني جدا و است انسان وجود از جزئي منزله
  .)1(» حاضرا عملوا ما وجدوا و « .2 
  .بينند مي حاضر آنجا در اند داده انجام دنيا در كه عملي هر 
  .است پيشين آيه مفاد عينا آيه اين مفاد 

 يومئذ « .3   مثقال يعمل فمن .اعمالهم ليروا اشتاتا الناس يصدر
پ.   : اورقي

  .49 / كهف. 1 
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  .)1(» يره شرا ذره مثقال يعمل من و يره خيرا  ذره 
 هر پس .شود ارائه آنها به  اعمالشان )عمل نمايشگاه در(آنكه براي آيند مي بيرون مردم روز اين در 

 كار ذره يك وزن به كه كس هر و بيند مي قيامت در را آن دهد انجام خير كار ذره يك وزن به كس
  .بيند مي آنجا در را آن نيز دهد نجاما بد
 جهان در انسان و است جاويد و ومضبوط باقي نيز انسان آثار و اعمال ،است جاويد و باقي انسان 

 ،اعمال و مكتسبات اين .كند مي زندگي دنيا اين در خود  مكتسبات و اخالق و اعمال با ديگر
  .است جاويد جهان در انسان گيهميش زشت يا نيك مصاحبان و بد يا و خوب هاي سرمايه

   :حديثها اما 
 از خود سخنان ضمن ،بودند شده مشرف خدا رسول حضور به دور راه از مسلمانان از گروهي .1

  :است اين آنها از يكي كه فرمود جمله چند اكرم رسول .كردند اندرز سلسله يك تقاضاي ايشان
 آن در كه كنيد انتخاب ديگر جهان در خود براي خوبي معاشران و مصاحبان و رفيقان اكنون هم از

  و  همراه ،جهان
  

  :يپاورق
 2   8 -  6 / زلزال
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  )1(اوست خود يافته تجسم رفتارهاي و اعمال همانا كس هر زنده مصاحب 
 رفتار و اعمال و خويها و  خلق و ها انديشه در را دقت كمال همواره ،جاويدان حيات به مؤمن انسان 

 اينها ،كرد نگاه نبايد زودگذر امور سلسله يك چشم به اينها به كه داند مي زيرا ،برد مي كار به خويش
 زندگي بايد ها سرمايه اين با ديگر دنياي در و است ديگر دنياي به انسان هاي فرستاده پيش همه
  .كند

  زندگي متفاوت وجوه و مشترك وجوه
  جهان آن يوزندگ جهان نيا

 هر در ،است واقعي و  حقيقي ،زندگي دو هر كه است اين رتآخ زندگي و دنيا زندگي مشترك وجوه
 و سرور ،رنج و لذت زندگي دو هر در ،است آگاه دارد تعلق خود به آنچه و خود به انسان زندگي دو

 دو هر در ،انسان ويژه غرايز و حيواني غرايز از اعم ،انسان غرايز .هست  شقاوت و سعادت ،اندوه
  و كامل اندام و بدن با انسان ،زندگي دو هر در .حكمفرماست زندگي

  
  : پاورقي

 گويا كه شد داده تذكر اينجا در ،بودند داده چاپ براي كه شهيد استاد دستنويس نسخه در(1 .
 ذيل در و بنويسند بوده نظرشان مورد كه را ديگري حديثهاي يا حديث اند كرده فراموش استاد
 پشت به را مطلب بقيه و دانستند بجا را تذكر اين ستادا. اند آورده  حديث يك فقط)) حديثها((عنوان
  .)نداشتند را او وجود تحمل منافقان كه افسوس ولي ،دادند ارجاع )خطي نسخه(  صفحه

 .
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 كار در هم اساسي  تفاوتهاي اما .هست اجرام و فضا زندگي دو هر در ،كند مي زندگي جوارح و اعضاء 
  :است

 اينجا در ،نيست آنجا در و هست مرگ سپس و پيري و جواني و كيكود و تناسل و توالد اينجا در 
 و شده كاشته تخمهاي از بايد آنجا در و كرد فراهم مساعد زمينه و پاشيد تخم و كرد كار بايد

 نتيجه جاي آنجا و است عمل و كار جاي اينجا ،كرد برداري  بهره دنيا در شده مساعد هاي زمينه
 مسير تغيير  وسيله به انسان خود طرف از سرنوشت تغيير امكان ينجاا در ،دادن پس  حساب و گيري
 توام حياتي هر ،موت با است آميخته  حيات اينجا در .نيست آنجا در و هست عمل جهت و حركت
 ماده چنانكه ،مرده زنده از و آيد مي بيرون زنده مرده از بعالوه و  است حيات فاقد كه اي ماده با است
 حيات آنجا در ولي ،جان بي به تبديل جاندار و شود مي جاندار به تبديل خاص شرايط در جان بي

 و باغ ،است جاندار آسمانش و زمين ،جانداراست نيز جهان آن جسم و ماده ،حكمفرماست محض
 در .است آگاه و شاعر نيز عذابش و آتش ،است جاندار انسان يافته تجسم آثار و اعمال مثل اش ميوه
 فقط آنجا در ،دارد وجود تكامل و حركت حكمفرماست زماني خاص شرايط و علل و اسباب اينجا

 در انسان درك و يدشن و ديد مطلق طور به و آگاهي و شعور .دارد ظهور الهي اراده و الهي ملكوت
  و تر شديد بسي جهان آن
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 و شده رداشتهب  انسان جلوي از جهان آن در حجابها و ها پرده ،ديگر عبارت به و ،است نيرومندتر 
  :فرمايد مي كريم  قرآن چنانكه كند مي درك را حقايق دورنگر بينشي با انسان

  .)1(» حديد اليوم فبصرك غطائك عنك فكشفنا « 
  .است تيز ات ديده پس برگرفتيم تو از اكنون را پرده ما 
 دارد را اي كرده گم  حالت انسان و است يكنواختي از خصوصا مالل و دلزدگي و خستگي اينجا در 

 دل او به و است يافته را آن پندارد مي رسد مي كه چيزي هر به و است خويش گمشده پس در كه
 به و گردد مي دلزده و خسته ،نيست ))او((كه كند مي احساس  چندي از پس اما ،كند مي خوش
 از دلزده و ندارد كه است چيزي طالب هميشه انسان دنيا در كه است اين .رود مي ديگر چيز دنبال
 شخصي شعور و فطرت اعماق در  آنچه به آنكه حكم به آخرت جهان در اما ،دارد كه است چيزي
 رسيده العالمين رب جوار در جاويد حيات يعني است  بوده او واقعي گمشده و داشته دلبستگي خود
 اشاره تهنك همين به كريم قرآن .شود نمي پيدا برايش دلزدگي و مالل و  خستگي وجه هيچ به است
  :گويد مي كه آنجا ،كند مي
  

  : پاورقي
.1   .22/ق
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 ال «   .)1(» حوال عنها يبغون
 بر(    .نيستند جديد وضع و دگرگوني طالب انسانها آنجا در )دنيا خالف

  .گردند نمي سير و دلزده هرگز برند مي بسر بهشت در االبد الي آنكه با بهشت اهل كه است اين
 آنچه آرزوي شود مي پيدا  برايشان الهي اراده به بخواهند چه هر آنجا در هاينك به نظر عالوه به و 

  دهد نمي آزارشان ندارند
  
  :پاورقي. 
  108 /. كهف .1 
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  قرآن استداللهاي
  
  

 سرچشمه پيامبران گفتار و قرآن به ايمان از قيامت به ما اعتقاد و ايمان كه نظر آن از گرچه
 علمي قرائن و شواهد يا و بپردازيم استدالل و  برهان ذكر به يامتق درباره كه ندارد لزومي گيرد مي

  يك ذكر به - اذهان به مطلب كردن نزديك براي الاقل - كريم قرآن خود  اينكه به نظر ولي ،بياوريم
 با هم مستقيم طور  به و استدالل راه از ما افكار است خواسته و است پرداخته استداللها سلسله
  .كنيم مي ذكر را استداللها آن اختصار طور به ما ،شود ناآش قيامت جريان

 است اين بيان مقام در برخي جوابها اين .قيامت منكران به جوابهاست سلسله يك قرآن استداللهاي 
  قيامت راه در مانعي كه
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  آيات برخي .كردند مي فرض ناشدني امر را قيامت كه كساني به است پاسخي  حقيقت در و نيست 
 دارد و داشته وجود قيامت به شبيه چيزهايي جهان درهمين گويد مي و رفته جلوتر درجه يك ديگر

 و رفته جلوتر درجه يك هم اين از آيات برخي .نيست استبعاد و انكار جاي چيزها  چنين ديدن با و
 ناي بنابر .است دانسته جهان  حكيمانه خلقت قطعي نتيجه و الزم و ضروري امر يك را قيامت وجود

  .كنيم مي ذكر ترتيب به و است گروه سه ،است شده استدالل  قيامت درباره آنها در كه آياتي مجموع
   :گويد مي 78 آيه يس سوره در .1
  
 و مره اول انشاها الذي يحييها قل .رميم هي و العظام يحيي من قال خلقه نسي و مثال لنا ضرب و « 

  .» عليم خلق بكل هو
 زنده كي را پوسيده  استخوانهاي اين گفت ،كرد فراموش را خود لقتخ و آورد مثلي ما براي 

  .است آگاه مخلوقي هر به او و كرد ابداع را آن بار اولين كه كس همان بگو ؟كند مي
 آن و آمد ،گرفته  دست در را اي پوسيده استخوان كه است كافران از مردي به پاسخ آيه اين 

 ،ساخت متفرق هوا در را آن سپس و درآورد پودر صورت به و كرد نرم خود دست با را استخوان
  زنده را پراكنده  ذرات اين تواند مي كسي چه گفت آنگاه
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 و قدرت مقياس با گاهي انسان .آفريد را او بار اولين كه كس همان دهد مي جواب قرآن ؟كند 
 ديد خود تصور و قدرت ءماورا را چيزي وقتي ،ميكند تقسيم  ناشدني و شدني به را امور ،خود توانايي
 امر اين البته بشر توانايي به قياس با گويد مي قرآن .است ناشدني خود ذات در چيز  آن برد مي گمان

 به قياس با ؟چطور آفريد مرده جسم در را حيات بار اولين كه قدرتي با بامقايسه ولي ،است ناشدني
  .انجام قابل و ممكن است امري قدرت آن

 .كند مي بحث قيامت درباره  الهي قدرت به تكيه با آنها همه در كه آمده كريم قرآن در زيادي آيات 
 داشته وجود قيامت كه دارد اقتضا چنين حكيم عادل  خداي مشيت كه است اين آيات اين همه مفاد
  اين از خلقت و حيات معجزه بار اولين كه طور همان .نيست مشيت اين  راه در مانعي هيچ و باشد

  .كند مي زنده را انسان  قيامت در ديگر بار ،آفريد را حيات و را انسان و را جهان و زد سر مشيت
 تقسيم دسته دو به خود  نوبه به گروه اين .پردازد مي نمونه ذكر به كه است آياتي دوم گروه 2 .

   :شود مي
 مانند ،است هشد زنده نو از اي مرده كه دهد مي شرح گذشته در را خاصي جريان كه آياتي .الف 

   من به !پروردگارا:گفت خداوند  به كه است آمده ابراهيم حضرت داستان در كه آياتي
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 .چرا:گفت او ؟نداري ايمان آن به مگر:شد گفته او پاسخ در .بنمايان را مردگان كردن زنده چگونگي
 را آنها سرهاي و بگير را مرغ چهار:شد گفته او به .گردد مطمئن قلبم كه است اين براي تقاضا اين
 ،بخوان را مرغها آن سپس و بده قرار  كوهي بر را قسمتي هر و بكن تكه تكه را اينها بدنهاي و ببر

  .آمد خواهند تو سوي به و شد خواهند  زنده مرغها آن خدا امر به ديد خواهي
 نظام بلكه ،است نكرده استناد  ابراهيم داستان مانند استثنايي و العاده خارق امر يك به كه آياتي .ب 

 دربهار سپس و ميرند مي زمستان و پاييز فصل در  گياهان و زمين همواره كه را مشهود و موجود
 مشاهده خود عمر طول در مكرر كه طور همان گويد مي ،دهد مي قرار استناد مورد گردند مي زنده
 با ديگر بار و رود مي افسردگي و مردگي سوي  به شادابي و حيات و طراوت از پس زمين كه كنيد مي

 در ،گيرند مي سر از را خود حيات گياهان و درختان و زمين و شود مي عوض شرايط فصل تغيير
  همه ستارگان و خورشيد ،رفت خواهد افسردگي و سردي و خاموشي به رو جهان ،جهان كل نظام

 ديگر بار ،نيست شگيهمي  مردن اين اما ،ميرد مي يكسره جهان تمام ،شد خواهند پراكنده و متالشي
   .گيرند مي سر از ديگر كيفيتي با و ديگر وضعي در را زندگي جهان موجودات همه

 توضيح  كنيم مي زندگي زميني روي در اكنون انسانها ما آنكه
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 ما عمر چون و كند مي طي را حيات و موت دوره يك روز پنج و شصت و سيصد  ظرف در كه 
 حيات و موت نظام اين بار ها ده ،يابد مي ادامه بيشتر يا و سال صد تا احيانا و شصت و پنجاه معموال

 تعجب گيرد مي سر از را خويش حيات و ميرد مي  زمين اينكه از رو اين از و كنيم مي مشاهده را
  حشرات بعضي آنچنانكه -  ماه چند با فقط بود برابر انسانها ما عمر كه  كنيم فرض اگر اما ،كنيم نمي

 و زمين تاريخ به  نوشته طريق از و دانستيم نمي هم خواندن و سواد كه كنيم فرض و - اند چنين
 تجديد و زمين موت ناظر و شاهد ما خود چون صورت آن در ،نبوديم آگاه اش ساالنه گردشهاي

 كه پشه يك براي مسلما .شود زنده ديگر بار مرده زمين  كه كرديم نمي باور هرگز نبوديم آن حيات
  . است تصور قابل غير باغ يك حيات تجديد تصور ميرد مي زمستان و پاييز در و آيد مي ديدپ بهار در
 درخت همان او دنياي همه كه كند مي زندگي باغ يك در كه اي پشه و درخت يك در كه كرمي آيا
 است تر عظيم نظام يك تابع و جزء باغ اين يا و درخت اين كه كند تصور تواند مي ،است باغ همان و
 يك تابع خود  نوبه به مزرعه آن باز و است مزرعه آن سرنوشت به بسته سرنوشتش و مزرعه  نام به

 نظام تابع استان نظام و استان نام به ديگر  نظامي تابع و جزء ،آن و شهرستان نام به است ديگر نظام
  زمين كلي  نظام تابع كشور نظام و كشور
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  ؟خورشيدي نظام تابع زمين نظام و 
 به را آن ما چه هر و كهكشانها و ستارگان همه و ما خورشيدي منظومه همه شايد ،دانيم مي چه ما 

 از كه سالي ميلياردها و ميليونها همه و باشد تر كلي نظام يك تابع شناسيم مي طبيعت نظام نام
 يك از فصل يك از روز يك منزله به يا و فصل يك از قسمتي  منزله به داريم سراغ طبيعت جريان
 شد خواهد ديگر فصلي به تبديل است زندگي و حيات فصل فعال كه فصل اين و باشد تر كلي گردش

 و ستارگان و ما  شمسي منظومه همه كه تر كلي نظام آن باز و است افسردگي و خاموشي فصل كه
  .گرفت سرخواهد از ديگر شكلي به را زندگي و حيات است آن از جزئي كهكشانها

 يك در زمين مردگان حشر و جديد زندگي سپس و جهان جانبه همه خاموشي و ابيخر از پيامبران 
 ايم دانسته را آنها گفتار صدق متعدد داليلي به  كه ما و اند ساخته آگاه خدا جانب از را ما جديد نظام
  اعتراف و ايمان ،خاموشي دوره يك از پس جهان كلي حيات تجديد جمله  آن از ،گفته آنها آنچه به
  .اريمد
 نمونه انعنو به را  آن ما كه آورد مي مثال را زمين روي حيات و موت نظام جهت آن از قرآن 

 مجموعه از خارج را آن و نكنيم استبعاد قيامت كار در و بشناسيمتر كلي حيات يك از كوچكي
  .ندانيم آفرينش سنن و نظامات
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 را آن كوچك نمونه  كه است چيزي حيات تجديد و است حيات تجديد قيامت گويد مي كريم قرآن 
  :فرمود  اكرم پيغمبر كه است حديث در .بينيم مي زمين روي در
  .» النشور ذكر فاكثروا الربيع رايتم اذا « 

 هر   .كنيد ياد قيامت از بسيار ديديد را بهار وقت
  : گويد مي مولوي .است قيامت از الگويي و مثالي بهار يعني 
  زبرگري بعد ز نو بهار اين 
  زيرستخ بروجود برهان هست 

   آفتاب و آب و ابر ،باد و آتش
   سراب از برآرند مي را رازها

  شود پيدا سرها بهاران در 
  شود رسوا زمين اين است خورده چه هر 

 بر   لبش از و دهان از آن دمد
 پديد تا   مذهبش و ضمير آيد

   آشكار حق كند مي را رازها
   مكار بد تخم رست بخواهد چون

   :گويد مي شمس ديوان در او مه و 
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  بنگر برآمدن بديدي چو شدن فرو 
   باشد زيان چرا را قمر و شمس ،غروب
  نرست كه زمين در رفت فرو دانه كدام

  باشد  گمان اين انسانت دانه به چرا 
    :جمله آن از ،است زياد كرده استناد حيات و موت مشهود و موجود نظام به كه آياتي

 كذلك موتها بعد الرضا  به فاحيينا ميت بلد الي فسقناه سحا فتثير الرياح رسلا الذي اهللا و « 
  )1(» النشور

 سر سوي به را ابر آن سپس ،كرد دگرگون و پراكنده را ابري پس ،فرستاد را بادها كه آن خداست
  .است ينچن نيز قيامت در شدن زنده ،كرديم زنده بود  مرده كه را زمين آنگاه و رانديم اي مرده زمين

  :فرمايد مي 7 - 5 آيات حج سوره در نيز 
 بان ذلك 0 بهيج زوج كل من  انبتت و ربت و اهتزت الماء عليها انزلنا فاذا هامده االرض تري و « 

  آتيه الساعه ان و 0 قدير ء شي  كل علي انه و الموتي يحيي انه و الحق هو اهللا
  

  يپاورق
  . 9 /فاطر
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  .القبور في من عثيب اهللا ان و فيها ريب ال 
 به ،آورديم فرود آن بر باران  همينكه اما ،است ساكن و مرده و افسرده كه حالي در بيني مي را زمين 

 خدا ذات منحصرا كه است جهت بدان آن .بروياند افزا  بهجت گياه نوع هر از و برآيد و آيد جنبش
 و ،شك  بدون است آمدني قيامت و تتواناس چيز همه بر او و كند مي زنده را ها مرده او و است حق

  .انگيزاند مي بر اند خوابيده قبرها در كه را آنان خداوند
 را كوچكش نمونه كه هستي  عالم حيات و موت نظام از خارج را قيامت كه قبيل اين از ديگر آيات 

  .كنيم مي قناعت آيه دو همين  به ما و است فراوان داند نمي ،بينيم مي زمين در
 بلكه كند نمي تكيه خداوند  بودن قادر به تنها كه است اين در اول گروه با آيات گروه اين تفاوت 

 عمل و كرده تجلي صورت همين به خداوند  قدرت محسوس جهان در كه آورد مي مشابه نمونه
  .است نموده

 يك ممستلز آنرا نبود و كند مي معرفي حتمي و ضروري امر را قيامت كه است آياتي سوم گروه .ج 
  .داند مي خداوند ذات درباره )محال(ناروا امر

 كه را آنچه مخلوقي هر به خداوند  اينكه و الهي عدل راه از يكي:است شده بيان راه دو از مطلب اين 
  شايسته و دارد استحقاق
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 غايت براي را مخلوقات الهي اقدس ذات اينكه و خداوند حكمت راه از ديگر ،كند مي  عنايت است آن 
 ممكنشان غايت و اليق كمال به را موجودات كه كند مي ايجاب الهي حكمت ،است آفريده هدفي و

  .دهد سوق
 بر نباشد اخروي كيفر و  پاداش و جاويد سعادت و جاويد حيات و قيامت اگر:گويد مي كريم قرآن 

 تحيا اگر ميگويد هم و ،نارواست خداوند بر ظلم و است ظلم نوعي و است خداوندي عدل ضد
  .نارواست خداوند بر عبثكاري و است پوچ و عبث خلقت نباشد كار در ابدي و ثابت پايان و جاويد

 را جاويدان حيات و خدا به بازگشت ،خداوندي حكمت يا و خداوندي عدل بر تكيه با كه آياتي 
 قرآن سوره دو:او حكمت از مورد دو اكنون .است بسيار است خوانده ناپذير تخلف و حتمي امري
  :او حكمت بر هم و است شده تكيه الهي عدل بر  هم ،مورد دو هر در كه آوريم مي

 موجب به ،اند شده منحرف خدا  راه از كه كساني كه مطلب اين ذكر از پس)ص(مباركه سوره در. 1 
 روز درباره 28 و 27 آيه در ،داشت خواهند شديد  عذاب اند كرده فراموش را حساب روز اينكه

  :فرمايد مي چنين )امتقي روز(حساب
  ظن ذلك باطال بينهما ما و االرض و السماء خلقنا ما و « 
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 في كالمفسدين  الصالحات عملوا و آمنوا الذين نجعل ام 0 النار من كفروا للذين فويل كفروا الذين 
  .» كالفجار المتقين نجعل ام االرض

 كساني گمان )است پوچي بر  خلقت ينكها انديشه(آن .ايم نيافريده پوچ و باطل را زمين و آسمان ما
 خدا به(كه را كساني ما آيا .آتش از كسان چنين بر واي  پس ،اند آمده عناد در از حقيقت با كه است

 يا داد خواهيم قرار تباهكاران مانند اند داده انجام شايسته كارهاي و آورده ايمان )پيامبر و معاد و
  ؟داد خواهيم قرار فجور و فسق اهل مانند را پرهيزكاران

 دوم آيه در و خلقت بودن  حكيمانه و خدا بودن حكيم به آيه دو اين از اول آيه در بينيم مي چنانكه 
  .است  شده استناد آفرينش بودن عادالنه و الهي عدل به
   :است آمده چنين 22 و 21 آيه جاثيه مباركه سوره در .2 

  
 و محياهم سواء الصالحات عملوا و آمنوا كالذين منجعله ان السيئات اجترحوا الذين حسب ام « 

 هم و كسبت بما نفس كل لتجزي و بالحق االرض و السموات اهللا خلق و 0 يحكمون ما ساء مماتهم
  .» يظلمون ال
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 و اند آورده ايمان كه مردمي مانند را آنها كه اند كرده گمان گردند مي بد كارهاي مرتكب كه آنان آيا 
 اند رانده كه حكمي ؟است يكسان شان مردگي و زندگي  كه حالي در دهيم قرار اند كرده شايسته كار
  اينكه براي و است آفريده )پوچي و باطل به نه(حق به را زمين و آسمانها خداوند و .است حكمي بد
 نخواهند قرار ظلم مورد هرگز آنان و .برسد كرده كسب آنچه )كيفر يا پاداش(جزاي به كسي هر

  .گرفت
 آيه ذيل در و ،حكمت اصل  به دوم آيه در و است شده اشاره عدل اصل به آيه دو اين از اول آيه رد 

  .است شده ذكر قيامت قيام از  هدف و غايت عنوان به الهي عدل ديگر بار دوم
  

  توضيح 
 حكمت هم و الهي  عدل كه است چگونه كه بدهيم اصل دو اين درباره توضيحي است الزم اينجا 

 اين پي در جاويداني حيات كنيم فرض اگر  كه است چگونه و ؟كند مي ايجاب را جاويدان ياتح الهي
 نظر از هم ،وانسان جهان آفرينش ،برسد كردارش جاويد نتيجه  به كس هر كه نباشد محدود حيات
  آغاز الهي عدل از ؟الهي حكمت نظر از هم و است توجيه قابل غير  الهي عدل
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  .كنيم مي 

  الهي عدل 
 .ميان تبعيضي هيچ  بدون استحقاق صاحبان حق دادن از است عبارت وسيعش مفهوم در عدالت 

 حق و شده تبعيض اگر همچنانكه ،است  عدالت برخالف نشود ادا حقي صاحب هيچ حق اگر آنها
  .است عدالت برخالف باز نشود  داده ديگر بعضي حق و شود داده بعضي

 برخالف بدهد كمتر دارند  استحقاق آنچه از را همه نمره وزانآم دانش امتحان هنگام معلمي اگر 
 ديگر برخي نمره و بدهد آنها استحقاق طبق بر را  برخي نمره اگر همچنانكه ،است كرده رفتار عدالت

 .مساوات مساوات با است مالزم نظر يك از عدالت .است كرده رفتار عدالت  برخالف باز بدهد كمتر را
 ،است عدالت ،مساوات گونه اين الزمه .نشدن قائل تبعيض و نگريستن مساوي  مچش به همه به يعني
 داده زياد دارد استحقاق زياد اگر ،شود داده او به دارد استحقاق اندازه هر كسي هر به كه اين يعني
 را مساوات اگر اما .نگيرد صورت تبعيضي جهت اين در و شود داده كم دارد  استحقاق كم اگر و شود
 برابر افراد همه به استحقاقها  درجه و استحقاقها رعايت بدون كه كنيم فرض ))اعطاء(( در اتمساو

  است عدالت خالف بر مساوات گونه اين ،شود داده يكديگر

٥٧ 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 بدون و هم مانند همه اينكه يعني ،است  ظلم نيز منع در مساوات همچنانكه است ظلم با مالزم و 
  .بمانند ممنوع و محروم دارند  قاستحقا آنچه به نسبت تبعيضي هيچ

 در و هستي از اي درجه در كدام هر جهان موجودات كه است معني اين به الهي عدل اين بنابر 
 كه اندازه آن تا موجودي هيچ به نسبت خداوند  طرف از .خداوندند از گيري فيض قابليت از اي درجه
 است دليل اين به ندارد كه را چيزي هر موجودي هر .شود نمي دريغ فيض از دارد قابليت و امكان

  .ندارد را چيز آن داشتن قابليت و امكان دارد قرار كه شرايطي مجموع در  كه
 ولي ،آيند وجود به  امكانات و تجهيزات سلسله يك با موجودات برخي اگر كه گوييم مي اكنون 

 مقتضاي به بلكه .است ياله عدل برخالف گردد خودداري آنها به اليق كمال آن افاضه از همواره
   .شود مي آنها به فيض افاضه استحقاقها با متناسب ،عدالت
 كارهاي .ويژه امكانات و لياقت و استعداد و سرمايه با است موجودي ،موجودات ساير ميان در انسان
 .نيست هست حيوان در آنچه به منحصر كند مي فعاليت و كار  به وادار را او كه هايي انگيزه و انسان
 - انسان ولي ،كند مي مربوط  مادي زندگي و طبيعت به را او كه است غرايزي داراي صرفا حيوان

  جهان اين حسابهاي با  كه است غرايزي داراي - گفتيم هم قبال آنچنانكه
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  .است جاودانگي و جاويداني  سطح در ،است باالتر سطحي در يعني ،آيد نمي جور 
 كارهاي از بسياري و  است الهي و مذهبي ،ذوقي ،علمي ،اخالقي عالي هاي انگيزه داراي انسان 

 را خود حيواني و مادي و طبيعي زندگي احيانا و دهد مي انجام ها انگيزه آن تاثير تحت را خويش
 بر را خويش عملي نظام آنقر تعبير به انسان .كند مي خود  انساني و عالي هدفهاي فداي
  خشنودي و جاويد حيات خواهان عملي نظام اين در و دهد مي قرار))صالح عمل و ايمان((اساس
 آن به كه غرايزي هم و آن آرزوي هم و هست جاويداني عظيم انديشه هم ،انسان در .است خداوند

  .دهد يم سوق را او سو
 اينها همه ،ديگر عبارت به .ماندن جاويدان براي قابليت و استعداد نوعي از دارد حكايت اينها همه 

 جنيني حكم در جهان اين در را انسان اينها همه .آدمي  روح بودن مادي غير و تجرد از دارد حكايت
  دستگاه ،خون گردش ،تنفسي جهاز قبيل از تجهيزات سلسله يك با مادر رحم در كه دهد مي قرار

 رجو رحم از بعد دنياي  حيات با صرفا كه شود مي مجهز تناسلي جهاز و سامعه و باصره جهاز ،عصبي
  .آيد نمي جور رحم  ماهه نه و موقت زندگي و رحم حساب با اما و آيد مي

 بهره اين ولي ،گيرد مي  بهره صالح عمل و ايمان نظام از دنيا اين زندگي در انسان كه است درست 
  نظام .است بالتبع گيريها
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 و رشد قابل جاويدان سعادتمندانه حيات يك در تنها كه است بذري حكم در صالح عمل و ايمان 
 پيدا صحيح معني و مفهوم جاويدان حيات يك براي و  جاويدان حيات يك در يعني ،است پرورش

  .كند مي
 مافوق بذرهايي و كند مي پرواز طبيعت از باالتر اوجي در صالح عمل و ايمان نظام در تنها نه انسان 

 ناميده فسق و كفر نظام قرآن اصطالح در كه  صالح عمل و ايمان ضد نظام در ،پاشد مي مادي روابط
 طبيعي روابط و بدني نيازهاي حدود از و حيواني و طبيعي حسابهاي حدود از كارهايش نيز شود مي

 رو  اين از و ،انحرافي صورت به ولي گيرد مي خود به جاودانگي و روحي جنبه و شود مي خارج
 و دارد همراه رنجها و دردها شخود براي متاسفانه كه كند مي پيدا جاويدان حيات نوعي استحقاق

  .كند مي جهنمي را او ديني اصطالح به
 محدود حيوان مدار در را خود ،نكند حركت صالح عمل و ايمان مدار در اگر كه نيست چنين انسان 

 تر پست حيوان از يعني )1(» اضل هم بل «  قرآن تعبير به و رود مي صفر زير اصطالح به بلكه ،كند
  .رددگ مي تر گمراه و
 حركت صالح عمل و ايمان  نظام در كه انسانهايي مثل ،نباشد كار در جاويدان حيات اگر اكنون 

  در كه انسانهايي و اند كرده
  

  : پاورقي
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 نحو به را خود تكاليف برخي كه است شاگرداني مثل اند كرده حركت صالح  عمل و ايمان ضد نظام 
 را آنها همه بخواهد معلم و اند گذرانده بازيگوشي به را خود وقت ديگر رخيب و اند داده انجام احسن

  .عدل اصل خالف بر و است ظلم محروميت اين سازدژ محروم نمره از
 به است كرده دعوت را مردم خداوند اينكه آن و كرد ادا توان مي نيز تر ساده بياني به را مطلب اين 

 و پذيرفته را دعوت اين برخي:اند شده گونه دو دعوت  اين رشپذي لحاظ از مردم .نيكوكاري و ايمان
 و كاري بد به و نپذيرفته ديگر برخي و اند داده تطبيق آن بر را خود عمل و اخالقي و فكري نظام
 نيكوكاران صد در صد كه  نيست اين بر جهان اين نظام كه بينيم مي ،ديگر طرف از .اند پرداخته فساد

 يابد مي پايان آن با انسان حيات كه هست نيكوكاريها  برخي بلكه ،كيفر را ارانبدك و بدهد پاداش را
 خود نيكوكاري كامل پاداش نيكوكاران كه باشد بايد ديگر جهاني پس ،نيست  پاداش براي مجالي و
  .است  الهي عدل برخالف گرنه و ،را خود بد كار كيفر بدكاران و كنند دريافت را

   الهي حكمت 
 ،نيست مترتب آنها بر اي  نتيجه كه بيهوده و عبث كارهاي:است قسم دو بر كارهايمان اانسانه ما

  ما رساندن در تاثيري هيچ يعني
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 ديگر و ،ندارد واقعي سعادت به ما رساندن در ديگر عبارت به و هست ما استعداد در كه كماالتي به 
 اليقمان كمال به را ما و آورد مي بار به مفيدي و خوب نتايج كه پسند عقل و بخردانه كارهاي

  .ناميم مي حكيمانه و اصيل كارهاي را دوم نوع و پوچ و باطل و لغو كارهاي را اول نوع .رساند مي
 حكيمانه كار .برساند اليقمان  كمال به را ما كه كاري از است عبارت انسانها ما حكيمانه كار پس 

 دهد سوق كمال حد سر به را او كه كاري از است عبارت نيز خداوند كارحكيمانه آيا ؟چطور خداوند
 ،است نياز بي و غني او . نه ؟ندهد سوق كمال سوي به را او كه كاري از است عبارت خدا عبث كار و

 براي و خود از نيازي رفع براي را كاري او . است اعطاء و بخشش و جود و فضل كند مي او آنچه
 را مخلوق كه كاري از است عبارت خداوند حكيمانه كار .دهد نمي  انجام سعادتي و كمال به رسيدن

 را مخلوقي  كه است معني اين به خداوند به عبث كار دادن نسبت و برساند خود اليق  كمال به
 حكمت مفهوم كه است اين .برساند اليقش و ممكن كمال به را مخلوق آن آنكه بدون بيافريند
 از است عبارت انسان در حكمت .است متفاوت كند مي صدق انسان درباره آنچه با خداوند درباره

 از است عبارت باري ذات مورد در حكمت و ،انساني كمال مسير در برداشتن گام و خردمندي
   حكمت ،ديگر عبارت به و ،اليقشان كمال به مخلوقات  رساندن
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 اليق كمال و اتغاي سوي به آنها دادن سوق اساس بر اشياء آفرينش از است عبارت خداوند درباره
  .آنها

 به انسان خود رسيدن  براي كار دادن انجام از است عبارت انسان مورد در حكمت كه آنجا از 
 خواهد مي كار آن از انسان كه اي نتيجه و انسان كار ميان كه ندارد ضرورتي هيچ ،خويش كماالت
 باشد نتيجه آن متوجه بيعتاط كار آن كه ندارد ضرورتي يعني ،باشد داشته وجود واقعي رابطه بگيرد

  انسان براي كار نتيجه كه است اين دارد ضرورت آنچه .گردد محسوب كار آن  كمال نتيجه آن و
 غيره و پنبه و پشم و  پوست و فلز و سنگ و چوب و خاك از انسان مثال ،شود محسوب نفع و كمال
 يا و سازد مي خانه يا سازد مي ليصند اينكه  مثل ،گيرد مي حكيمانه نتيجه آن از و سازد مي ابزار

 و گچ و آجر و سنگ براي خانه و ،چوب براي صندلي .كند مي فراهم جامه يا و سازد مي اتومبيل
 و صور اين سوي به مواد اين و شود نمي  محسوب كمال غيره و فلز از اي مجموعه براي اتومبيل ،آهن

 و صندلي روي نشستن قبيل از گيرد مي هاآن از انسان كه  اي نتيجه ولي ،كنند نمي حركت شكلها
  نافع امر يك حداقل و كمال يك انسان براي جامه پوشيدن و اتومبيل با  حركت و خانه در سكني

  .گردد مي محسوب
 يعني ،است برقرار  طبيعي و واقعي رابطه شود مي مترتب آن بر كه اي نتيجه و خدا كار ميان ولي 

  عبارت كار هر نتيجه و غايت
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 خود كمال سوي به اوست كار و او فعل كه را خود آفريده خداوند .كار آن خود واقعي كمال از ستا 
 در خويش كمال و  غايت سوي به بذري و اي دانه هر كه بينيم مي آنچنانكه ،دهد مي سوق آفريده  آن

  .است حركت
 و دگرگوني و ييرتغ با است مساوي طبيعت و دنيا كه است اين شود مي طرح اكنون كه اي مساله 

 و ناثابت خود نوبه به آن خود بگيريم نظر در كه غايتي و مقصود هر طبيعت در يعني ،ثبات عدم
 ))منزل((طبيعت مراحل همه ،است پذير انپاي و موقت چيز هر ،ديگر  عبارت به .است تغييرپذير

  .نيست نهايي مقصد كدام هيچ ،دارد را راه بين منازل خاصيت و است
 حكم جهان گويند مي ،است شده پيدا گروهي براي آفرينش در پوچي و بيهودگي فكر كه اينجاست 

 ،رسد نمي واقعي مقصد به هيچگاه و كند مي  عوض منزل و است حركت در دائما كه دارد را اي قافله
 سر پشت را آن و كند مي عبور نيز آن از طبيعت زيرا ،است  منزل يك خود نوبه به مقصد هر
 مقصد يك كه كند مي پيدا مفهوم و معني آنگاه سفر  يك و حركت يك كه است بديهي .گذارد مي

 ،باشد  نداشته رسيدنها رفتنها و ،منزلها از باشد عبارت مقصدها همه اگر اما ،باشد انتظار در واقعي
 و باشد نيستي هستي هر سر  پشت بناست اگر .نيست چيزي بيهودگيها جز سفر اين و حركت اين
   رسيدن هر و بياورد خرابي خود دنبال به ديآبا هر
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 مكررات تكرار و سرگشتگي جز است حاكم جهان نظام بر آنچه پس ،باشد كردن خالي جا براي 
  .است ايستاده پوچي بر هستي پس ،نيست چيزي

 براي زادنها همه اگر ،بس و بود دنيا و طبيعت تنها اگر ،آري كه است اين دهد مي قرآن كه پاسخي 
 براي شدنها نو همه و شدن متالشي و خشك و زرد  براي شدنها خرم و سبز و روييدنها همه و نمرد

 ديد((از هستي درباره نظرها اظهار هگون اين اما .بود شبهه و اشكال  اين جاي ،بود شدن كهنه
 محصور ،طبيعت و دنيا محدود قالب در هستي كه شود مي ناشي آنجا از ،گيرد مي سرچشمه))ناقص

 اول روز ،است)) اول روز((دنيا ،شود نمي محصور و محدود طبيعت و دنيا به هستي اما ،شود ضفر
 :فرمايد مي )السالم  عليه(علي))رسيدن((آخرت و است))رفتن((دني ،دارد خود دنبال  به ))آخر وزر((
 كه است رتآخ .است اقامت خانه آخرت و عبور خانه دنيا )1(» قرار دار االخره و مجاز دار الدنيا «
  .دهد مي مفهوم و معني تكاپو و حركت به كه است مقصد زيرا ،دهد مي معني دنيا به
 نه باشد مقصد واقعا كه  نداشت نهايي مقصد جهان ،نبود است جاودانگي جهان كه آخرت جهان اگر

  قرآن اصطالح به و بود سرگشتگي نوع از چيزي روزگار گردش ،))منزل( (و) )مرحله((
  

  :پاورقي
 نهج 1 .   .201 خطبه البالغه،
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 اشتباه اين جلو كه اند آمده پيامبران اما .بود) )لعب( (و ))باطل( (و) )عبث( (آفرينش و خلقت 
 و پوچ ما نظر در را هستي سراسر آن ندانستن كه سازند آگاه حقيقتي به را ما و بگيرند را اساسي

 عبارت به و ،پوچي انديشه  رسوخ با .دهد مي رسوخ ما مغز در را پوچي انديشه و كند مي معني بي
 آثار از يكي .آييم درمي هدف بي و معني بي و پوچ  موجودي صورت به ما خود ،پنداري پوچ با ديگر
 و ما به و بخشد مي نجات بودن پوچ و پنداري پوچ از را ما كه است اين آخرت  عالم به اعتقاد و ايمان

   .دهد مي معني ما هستي و انديشه
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