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   مقدمه
  

  يتعال باسمه  
  

 اسالمي انجمن در"معاد"مسأله  پيرامون انتقاد و بحث جلسه ده بر مشتمل است اي مجموعه حاضر كتاب
 شهورم نظرياتبر عالوه ،جلسات ايندر. گردد مي باز شمسي  هجري 1350 سال به آن تاريخ كه پزشكان
 را معاد واقع در و شده ابراز مسلمان روشنفكران برخي ناحيه از كه جديدي نظريه ،معاد درباره

 با و گرفته ارقر بررسي مورد تفصيل  به نيز ،اند كرده تفسير"ديگر شكل به دنيا مادي حيات تجديد"به
 افزوده مطلب شيريني بر امر اين و گرفته خود به مناظره حالت بحث  گاهي ،نظريه اينگذار پايه اراتاظه

  . است
 يك"رهبري و امامت"و"نبوت"،"توحيد"كتابهاي در بحث سبك همچون ،كتاب اين در بحث سبك

 نظريات يا و معاد درباره جديد نظريات به مخصوصا و گنجد نمي  خاص قالب يك در و است جديد بكس
  . است شده توجه نيز معاد مسأله با مرتبط  علمي جديد
 گذشته ولي د ش مي عرضه بيشتر تنقيح با كتاب اين ،داشتند حضور شهيد استاد چنانچه است بديهي

 و نداريم نيز را بيشتر تنقيح حق ،نيست شهيد استاد حد در وجه هيچ به ما علمي احاطه اينكه از
   منتشر ايشان شهادت از پس كه استاد از آثاري همه در امر اين و ،گردد  درج ايشان كالم عين بايست مي

 مي  . است جاري شود
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 از اينجا در و است بوده  كوكب محمد آقاي جناب عهده به كتاب اين چاپي تصحيح و اوليه تنظيم
  . شود مي قدرداني ايشان زحمات

 شهيد فرزانه آن آثار شيفتگان اختيار در زودي هب نيز استاد نشده چاپ آثار ساير حق ياري به است اميد
  . گيرد قرار

   73 بهمن12                        
   مطهري شهيد استاد آثار نشر بر نظارت شوراي                  
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   معاد مسأله درباره كلياتي
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   معاد مسأله درباره آلياتي
  

 و ديني مسأله مهمترين توحيد مسأله از بعد ،اهميت نظر از معاد مسأله. است معاد مسأله درباره ما بحث
 براي اند آمده) شود مي استفاده ما پيغمبر درباره قرآن از آنچه  بالخصوص و( پيغمبران. است اسالمي
 به فعال يا و قيامت  به ديگر و) مبدأ( خدا به يكي: كنند معتقد و مؤمن حقيقت دو اين به را  مردم اينكه

 يعني ،است الزم آن به ايمان مسلمان يك  براي كه است چيزي معاد مسأله عادم ما معمول اصطالح
 ،است ضروري پيغمبر به ايمان و است اسالم ضروريات از چون كه  نيست مسائلي رديف در يعني ؟چه
  . است ضروري پيغمبر به ايمان تبع به هم آن به  ايمان پس
 منفك پيغمبر به اعتقاد از آنها به اعتقاد  كه معنا اين به ،بود معتقد آنها به بايد كه داريم چيزها بعضي ما

 به انسان  كه نيست پذير انفكاك كه است اين معني به ،تكليف معني به نه معناست  اين به"بايد" ،نيست
 ،رمضان ماه روزه مثال. باشد نداشته  ايمان چيز اين به ولي باشد داشته اعتقاد و ايمان اسالم و پيغمبر

 ،بخورد روزه عذر بدون و نگيرد روزه كسي اگر. است اسالم ضروريات از رمضان ماه روزه كه دگوين مي
 به ايمان اسالم اينكه براي ؟چرا ،است خارج اسالم از ،باشد روزه منكر كسي اگر ولي است فاسق آدم  اين

 ولي باشد داشته ايمان پيغمبر گفته به كسي كه ندارد  امكان و است پيغمبر به ايمان و خدا وحدانيت
   روزه دين اين در اينكه چون ،باشد منكر را روزه
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 هاي گفته قبول ميان  خودش ذهن در انسان شود نمي يعني ،است واضحات از و ضروريات از هست
 و ايمان موضوع مستقال داشتن روزه به اعتقاد  مسأله خود ولي. كند تفكيك روزه كردن منها و پيغمبر
  . "آورند مي ايمان روزه به كه كساني":نشده وارد جا هيچ  قرآن در يعني ،نيست اعتقاد

 معتقد كسي شود نمي يعني( است  اسالم ضروريات از روزه مثل قيامت و معاد مسأله اينكه از گذشته اما
 آمده آخر يوم به ايمان ،قيامت به ايمان كلمه قرآن تعبيرات در) باشد معاد منكر ولي باشد پيغمبر به

 به كه طوري  همان مردم كه است كرده عرضه چيزي يك عنوان به را معاد مسأله پيغمبر  نييع ،است
 شود مي اين آن معني كه ،كنند پيدا اعتقاد و ايمان بايد هم آخرت به ،كنند مي پيدا اعتقاد و ايمان خدا
 را خدا يدبا خودش فكر با مستقال حدي يك در انسان يعني( است  الزم خداشناسي كه طوري همين كه

 معاد مسأله در كه  است نيامده پيغمبر يعني ،باشد معادشناس بايد انسان نيز معاد مسأله در) بشناسد
 واجب روزه گفتم من اينكه مثل ،هست  معادي بگوييد هم شما هست معادي گويم مي من چون بگويد

 را معاد كه كرده دعوت و رهبري و هدايت را افكار ضمنا ،نه.  است واجب روزه بگوييد هم شما ستا
  . كنند پيدا معاد به ايمان و معرفت ،بشناسند

  

   دين اصول جزء ،معاد
  

 ،اند نداده قرار دين اصول از را  ضروريات ساير ولي اند داده قرار دين اصول از را معاد اسالم علماي اينكه
 به انسان كه شهادتين گويند مي ،كنند مي را سؤال اين ما از اشخاص خيلي چون. است اساس همين بر
 چرا ديگر. "  اهللا رسول محمدا ان اشهد ،اهللا اال اله ال ان اشهد":نيست بيشتر چيز دو شود مي مسلمان آن

 هرچه به ،باشد داشته ايمان پيغمبر به  كه آدمي ،خوب ؟اند داده قرار دين اصول جزء را معاد مسأله
  ) رسدب بداهت و ضرورت حد به بوتشاگرث مخصوصا ،گفته پيغمبر كه شود  ثابت برايش اگر( گفتهپيغمبر
 و فرع معاد ،نبوت ،توحيد: )1( نيست بيشتر چيز دو دين اصول بگوييم بايد ما پس ،كند مي پيدا ايمان

   ،داريم اعتقاد هم معاد به ،داده خبر معاد از پيغمبر و داريم اعتقاد  نبوت به ما چون ،است نبوت طفيلي
 همين   واجب نماز اند گفته مبرپيغ چون كه طوري

  : پاورقي
  . است اي عليحده مسأله خود  جاي به آن ،گويند مي شيعه كه را ]امامت و عدل[ ديگر اصل دو حاال 1. 

 از هم حج ،است ضروريات از هم روزه ،است ضروريات از هم نماز ،داريم اعتقاد هم نماز به است
  . است ضروريات

 اسالم كه بوده اين ند ا داده قرار  دين اصول جزء را معاد مسلمين ينكها علت چون ،نيست وارد ايراد اين
 ضروريات از يكي عنوان به را آن فقط ما نخواسته يعني ، خواسته ما از اي عالوه امر يك دمعا درباره
 اعتقاد و ايمان آن به مستقال هم ما خود كه خواسته ،باشيم كرده قبول نبوت قبول  طفيل به ،اسالم
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   معاد بر قرآن استداللهاي
  
 گويد مي قرآن كه تاس توحيد اساس بر ،معاد بر استدالل نوع يك. هست قرآن در استدالل نوع دو

 يك خودش اين. است عبث خلقت نباشد معاد اگر يعني ،نباشد معادي ولي باشد خدا خدا نيست ممكن
 ال الينا  انكم و عبثا خلقناكم انما فحسبتم ا":كند استدالل مطلب اين روي  خواسته قرآن. است استدالل
 را خودمان مدعاي اين حاال ولي كنيم مي  صحبت بيشتر بعد استداللها اين روي ما البته). 1("» ترجعون

: گويد مي طور اين واقع در قرآن. است حساب چه روي بگوييم خواهيم مي"است دين اصول از معاد"كه
 خلقت در حكمت دنبال ،است  بيهوده و باطل و عبث آفرينش و خلقت پس ،نيست خدايي بگوييد بايد يا

 را جهان كه هست خدايي اگر يا و ،باشد بيهوده و عبث بر  خلقت كه داشت نخواهد مانعي و رفت نبايد
 كه است خلقت از جزئي ،است خلقت مكمل ،است خلقت متمم معاد ،باشد بايد هم معادي  است آفريده

    است بيهوده و عبث خلقت ،است ناقص خلقت آن نبودن با
 .  

  : پاورقي
  ]كرد؟ دينخواه بازگشت ما يسو به و ميا هديآفر عبث را شما ما كه ديپنداشت نيچن ايآ:[1 / مؤمنون 1. 
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 قرار قيامت بر دليل را مشهود و موجود نظام همان كه هست قرآن در هم ديگر استداللهاي سلسله يك
 ،داريد ريب و شك قيامت در و بعث در اگر! الناس ايها كه هست مؤمنون و حج سوره اول در. دهد مي
 از را نطفه ،آفريديم نطفه از را شما كه گويد مي را ما دخو خلقت بعد ،را خودتان  خلقت ببينيد پس

 قرار استخوان مضعه براي بعد ،كرديم  تبديل مضعه به را علقه و علقه به را نطفه بعد ،آفريديم خاك
  انكم ثم ،لميتون ذلك بعد انكم ثم" ،آورديم در طفل صورت به را شما بعد ،پوشانديم گوشت بعد ،داديم
 منتهي تا دهيد مي ادامه ايد آمده حاال تا كه را راهي همين كأنه همچنين) 1("» ونتبعث القيامة يوم
  . قيامت به شود مي
 و دين ضروريات از يكي ]معاد كه  بوده اين[ صرف نه ،اند داده قرار دين اصول جزء را معاد اينكه سر پس
    قرآن و بوده باز اي اندازه تا اقل ال آن بر استدالل راه كه بوده اي مسأله  يك بلكه ،است بوده نبوت توابع از

 مي  ]. كنند پيدا اعتقاد  مستقل مسأله يك عنوان به[ قيامت مسأله به مردم كه است خواسته
  

   آخرت و دنيا زندگي پيوستگي
  

 كامل آنجا بسازد كامل را خودش اگر اينجا ،بسازد را خودش اينجا كه است آنچنان دنيا آن در انسان
 قرار كر را خودش اگر و است كور آنجا بدهد قرار كور را خودش اگر ،است ناقص بسازد صناق اگر ،است
 انواع از حيواني  صورت به و باشد كرده خارج انسانيت صورت از را خودش اگر و است كر آنجا بدهد

 يعني ،سوم مسأله هم اين. شود مي محشور حيوان  همان صورت به آنجا در ،باشد آورده در ديگر حيوانات
). 2( »هاالخر مزرعة الدنيا":فرمود كه ،آخرت زندگي و دنيا زندگي ميان شديد بسيار پيوستگي و رابطه
 مزرعة الدنيا"زمينه همين در آمده معاد درباره  چه هر اصال ،]هست[ جمله هزارها ،نيست جمله اين تنها
 به ،است  اجتماعي نظام ما نظام ينجاا. كند مي فرق اينجا نظام با آنجا نظام اساسا.  است آمده"» هاالخر
 شما تواند مي من خوب عمل يعني ،مؤثرند و شريك يكديگر شقاوت و سعادت در واقعا افراد كه معنا اين
   خوشبخت را

  : پاورقي
   15 / مؤمنون 1. 

.دال باب ،يمناو ق،يالحقا كنوز ،ي نبو ثيحد 2.
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 ،كنند دعوت مطلب اين به را مردم اينكه براي اند آمده پيغمبران و مسلم و قطعي است اموري اينها
 ما. است مربوط دعوت مسأله به بيشتر و دارد زيادتري  تربيتي جنبه چون اخير قسمت اين مخصوصا

 دنيا آن  كه دارند لبمط اين روي فراواني اصرار ما ديني آثار ساير بعد و قرآن اول  درجه در كه بينيم مي
 حتي. باشيد اينجا در خودتان عمل مراقب شما پس ،است كيفر خانه و پاداش خانه ،است الجزاء دار

 حقيقت عين و كنند نمي گويي مجاز گونه هيچ بر حمل را تعبير  اين اي عده كه دارد تعبيري قرآن
 پيش شما  عمل ،كنيد مي عمل دنيا اين در شما كه آنچه گويد مي قرآن كه است اين تعبير. دانند يم

 ما عمل ،است مجازي تعبير ،است بالغتي تعبير اين گويند مي اي عده. است ديگر دنياي به شما فرستاده
 جا همين هم حركت اين و است حركت يك كار اين ،كار يعني  من عمل ،شود نمي فرستاده آنجا كه

 پيدا ديگر دنياي در صورتي ،بشود پيدا دنيا اين در هچ هر كه معتقدند اي عده ولي. شود مي  تمام و فاني
 هر كه است راست قرآن تعبير اين و كند مي پيدا ديگر دنياي در حقيقتي يك خودش همين كه كند مي
   دنيا آن به دنيا اين از را چيزي پس ،ايم كرده ايجاد دنيا آن در  چيزي كنيم مي عمل اينجا در ما چه

  . ايم فرستاده
  

   آنقر تعبير
  

 حشر سوره اواخر در است  خوب خيلي هم موعظه براي اساسا معاد آيات ببينيد را قرآن تعبير اين
 بپرهيزيد خدا از ،باشيد داشته الهي تقواي! ايمان اهل اي"  اهللا اتقوا آمنوا الذين ايها يا":فرمايد مي

 اين معنايش كه ،)نداريم  ديگري تعبير ما ولي نيست پرهيز معنايش"تقوا"كلمه كه ايم گفته  هميشه(
 »لغد قدمت ما نفس لتنظر و".داريد نگه دور الهي فرمان  مخالفت از ،الهي غضب از را خودتان كه است

   در كند دقت و كند نظر كسي هر و نفسي هر بايد و":است امر" لتنظر و" ،است عجيبي تعبير  خيلي"
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 ما به وقتي. كرد زمينه  اين در شود مي كه ستا تعبيري ترين صريح اين. "فرستند مي فردا براي آنچه
 براي كه ييچيزها اين درباره: گويد مي تعبير اين به ،باشيد مراقب خودتان عمل و كار در بياييد گويد مي
 مثل  درست. باشيد دقيق ،كنيد دقت خودتان هاي فرستاده پيش اين مورد در ،فرستيد مي پيش فردا

 ،كند اختيار سكني آنجا در برود خواهد مي بعدها كه ديگري شهر براي و هست شهري يك در كه آدمي
 ،فرستي يم داري خودت از قبل كه چيزهايي اين در گويند مياو به ،فرستد ميو كند مي تهيه قبال كااليي

 نافرماني از ،بترسيد خدا از ديگر بار باز"» اهللا اتقوا و:فرمايد مي مرتبه دو بعد.  بكن كاملي خيلي دقت يك
 به مرتبه دو ،گفت فرستاده پيش تعبير به اول چون). 1("» تعملون بما خبير اهللا ان"كنيد پرهيز لهيا

 آگاه كه خدا ،فرستيد مي شما را آنچه يعني ،شما اعمال به است آگاه خدا: گويد مي  عمل خود تعبير
  . بفرستيد خوب كه باشيد داشته كامل آگاهي هم خودتان پس ،است
 بروجردي آقاي مرحوم نزد  سال هشت من. كنم عرض برايتان است خوب ،آمد يادم داستان اين االن

 ،داشتم اعتقاد خيلي يعني ،داشتم اعتقاد ايشان شخص به حقيقتا و بودم خوانده درس) مقامه اهللا اعلي(
 مه من خود كه داشتند انتقاد ايشان دستگاه به افرادي حاال. دانستم مي روحاني مرد  يك را او واقعا

 ديدم مي واقعي روحاني مرد يك را او يعني ،بودم معتقد مرد اين شخص به من اما ،خود جاي به داشتم
 به منتهي كه بودند كرده پيدا ايشان كه قلبي كسالت همين در. خداترس و معتقد و مؤمن كامال مرد و

 حال، همان در ايشان روزي يك گفتند نكشيد طول بيشتر هم روز چهار سه ظاهرا شد ايشان فوت
 بري و دور كه آنهايي. روم مي و ام نكرده كاري اينكه از ناراحتم خيلي من كه گفت و بود متأثر خيلي

 چه شما ،آقا اي ]گويند مي[ است خوب خيلي گفتن  تملق هم مسائل اين در كنند مي خيال هستند
 اي !؟]كرده[ كي كرديد شما كه خدمتها اينهمه ،كرديد پيدا توفيق اينهمه الحمدهللا شما ؟فرماييد مي

 اعتنا ايشان. است درخشان خيلي كرديد  كه كارهايي الحمدهللا كه شما. بوديم شما مثل هم ما كاش
 بصير الناقد فان العمل خلص":گفت است حديث كه را جمله اين آنها جواب در و حرفها اين به نكرد
   نقد كه آن كه بگردان خالص را عمل يعني) 2(" »بصير

  : پاورقي
  18 /حشر 1. 
  ].اختالف ياندك با [431 ص /13 ج بحار، 2.
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 او نظر زير از ،بيناست و آگاه خيلي او ،گذارد مي محك در را عمل و كند مي صرافي ،)1( كند مي
 ما عملهاي اين كه كجا از !؟كرديم كار ما گوييد مي  چه يعني ،رود نمي بيرون مغشوشي عمل كوچكترين

   ؟كنيد مي تأمين اينقدر كجا از شما را بودنش خدا براي ؟باشد داشته لوصخ واقعا كه باشد عملي
 و"مرتبه دو باز"» لغد قدمت ما نفس لتنظر و اهللا اتقوا آمنوا الذين ايها يا":است مطلب همين قرآن تعبير
 اخد. كنيد  دقت خوب فرستيد مي پيش آنچه در كه ،جمله اين پيش و پس در نوبت دو در ،"» اهللا اتقوا

 زن محك يك عنوان به ،كن بررسي  يك عنوان به ،ناقد يك عنوان به كند مي حاضر ما چشم جلوي را
 فانسيهم  اهللا نسوا كالذين تكونوا ال و":فرمايد مي بعد. "» تعملون بما خبير اهللا ان".دقيق و بصير بسيار

 از را خودشان هم خدا ،كردند فراموش را خدا  كه نباشيد كسان آن از). 2(" الفاسقون هم اولئك انفسهم
   را خدا كس هر گويد مي تعبيراتش از يكي در قرآن. است عجيبي تعبير  هم اين. فراموشاند خودشان
 بين ،كند مي گم را اش واقعي خود يعني ،كند مي فراموش را خودش كه است اين اثرش كند فراموش
 براي را بدبختيها ،كند نمي خودش براي كند مي كه كاري هر بعد ،گيرد مي قرار فاصله خودش و خودش
 شديد آز و حرص دچار كه آدمي ،مثال عنوان به. خودش براي نه را خدمتها اما كند مي جلب خودش
 و كند مي جمع) شد جا هر از ،حرام از ،حالل از( شد راهي هر از ،كند مي آزكار و حرص حكم به و است
 در ،دارد هم ديگر سال پنجاه و صد براي كند بحسا اگر  است خودش فكر به كه او ،كند مي جمع

    كه است آدمي اين. نيست بيشتر هم ديگر سال ده كه شده پير آنچنان داند مي  خودش كه صورتي
 اگر كه فهمد نمي واقع در و كند مي كار خودش براي كه كند مي خيال او. است كرده فراموش را خودش

 انفسهم فانسيهم اهللا نسوا كالذين تكونوا ال و".كند كار بايدن جور اين كند كار بخواهد هم خودش براي
  . " الفاسقون  هم اولئك

   عالم و دنيا عالم ارتباط روي قرآن كه كرديم عرض مناسبت اين به را آيه اين
  

  : پاورقي
 براي زند مي محك به را سكه  كه صراف. است صرافي اصطالح كلمه اصل از ،كن انتقاد يعني ناقد 1. 
 اين بعد ،عمل همين يعني نقد اصال. "نقد"گويند مي را  عملش اين ،بياورد دست به را عيارش كهاين

  : گويد مي خوب هم حافظ كه اند برده كار به ديگر جاهاي در را كلمه
  

   گيرند كاري پي داران صومعه همه تا   گيرند عياري كه آيا بود را نقدها
 همه كه بفهمند تا ]يعني[  . است غلط كارهايشان

  19. /حشر 2. 
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 يوم آنجا و است الزرع يوم ،است  مزرعه اينجا ،العمل دار اينجا و است الجزاء دار آنجا اينكه و آخرت
 را دنيا نظام ،است همين تعليماتشان روح و اساس انبياء اصال بلكه و است كرده تكيه العاده فوق ،الحصاد

 نظام اگر يعني ،هست  آخرت و دنيا ميان پيوستگي ينهم كه است اين اعتبار به ،كنند مي درست  كه هم
 و وابستگي اينچنين يكديگر با ايندو ،بود نخواهد  درست هم آخرتي ،نباشد اي عادالنه صحيح نظام دنيا

 در بشر  واقعي سعادت و دنيا در بشر واقعي سعادت قرآن نظر از. دارند تضاد اينكه  نه ،دارند پيوستگي
 ،است اخروي بدبختي سبب و است  گناه اخروي نظر از كه چيزهايي آن. ندارند يجداي ،اند توأم آخرت

 را فرد يك كنيم فرض اگر حاال ،كند مي فاسد را بشر زندگي  كلي نظام هم دنيوي نظر از كه همانهاست
  . كند مي خراب و فاسد را بشر افراد كلي نظام  ولي كند خوشبخت

 بايد كه هست ديگري  خصوصيات. كرد ترديد و شك شود نمي هيچ آنها در كه بود خصوصياتي اينها
 بايد ما را آنها. اند دانسته قطعي صد در صد طور  همين را آنها هم اي دسته هر البته و كرد بحث آنها روي

  . كنيم بحث جداگانه
  

   معاد درباره گوناگون تفسيرهاي

.    معدوم اعاده ١
  

 كه كردند مي بحث قضيه اين  روي چقدر قديم متكلمين. عدومم اعاده يعني معاد اند كرده خيال بعضيها
 ،معدوم اعاده يعني قيامت ،معدوم اعاده يعني معاد كردند مي فكر اينكه براي ،نيست محال معدوم اعاده
 چيزي اگر آيا گفتند مي آنوقت) مطلق معدوم( شوند مي معدوم اشياء كه كردند مي فرض  اول يعني
 است چيزي البته اين ؟است محاالت از اين يا و كند پيدا وجود دارد امكان گردي بار ،شد مطلق معدوم

 بعد تا ،شوند مي معدوم اشياء اينكه بر داريم دليلي چه ما. كنيم  بحث آن روي ما ندارد لزومي اصال كه
 علمي دليل نه ما ؟ممكن يا است محال معدوم اعاده كه كنيم بحث معدوم اعاده مسأله روي  بياييم

  . معدومات آن اعاده يعني قيامت  معني و بالكليه شوند مي معدوم اشياء كه شرعي دليل نه و اريمد
 اوال گويند مي فالسفه. است  معدوم اعاده مسأله ،بودند گالويز متكلمين با فالسفه كه مسائلي از يكي

   آنها ،شوند اعاده بخواهند تا شوند نمي معدوم اشخاص
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 اعاده گويند مي اينها ،است  ممكن معدوم اعاده گويند مي ]متكلمين[ آنها بعد. شوند مي معدوم گويند مي
 سؤال بعدا دانست الزم كسي اگر ،بكنيم بحثي اصال قضيه  اين روي ما ندارد لزومي. است محال معدوم

  . كنيم مي بحث  آن روي ما و كند مي
  

.    اجساد به ارواح عود ٢
  

 كه وقتي انسان يعني ،اجساد  به ارواح عود يعني معاد: كنند مي جيهتو شكل اين به را معاد ديگر بعضي
 را عالم آن كه( عالمي يك در هست بدن از جداي روح  اين و كند مي مفارقت بدنش از روحش ميرد مي
 روحها وقت  آن ،شود قيامت شد قرار كه وقتي ولي ،شود قيامت بناست كه وقتي تا) گويند مي برزخ عالم
 تعبير را مطلب اند آمده طور اين .گردد مي بر خودش بدن به روحي هر ،خودشان بدنهاي به گردند برمي
  . اند كرده
 از. نداريم"معاد"كلمه ما ،قيامت  تعبيرات در اتفاقا كه است اين آن و كنم عرض قبال بايد را مطلب يك
 متشرعه اصطالح عنيي ،نيست شرعي اصطالح ،اصطالح اين ولي است معاد معروفتر قيامت اسمهاي همه
 را معاد كلمه ولي"  ماب"مثل داريم معاد نظير كلماتي ما ،كريم قرآن در. خاصي مفهوم به  آنهم ،است

. باشد شده تعبير معاد كلمه با قيامت از جايي در كه  نيست يادم االن من هم احاديث و دعاها در. نداريم
 تعبيرات با يعني باشد هم درستي كلمه تواند مي هكلم اين. اند كرده خلق متكلمين ظاهرا را معاد كلمه
 اين كه آنها ،)است زمان و مكان  اسم( عود زمان يا عود مكان يعني معاد چون اما باشد منطبق قرآن
 يا ،اند دانسته مي معدوم اعاده معني به عود زمان يا را قيامت كه اند گفته اعتبار اين به اند گفته را كلمه
  . اجساد به ارواح عود زمان
 "ماب" كلمه و"رجوع"يا"مرجع" كلمه ولي نداريم ادمع كلمه ،داريم معاد كلمه شبيه كلماتي ما ،قرآندر

 مرتبه دو ،باشد  آمده اصلي يك از چيزي يك كه گويند مي جايي در را"عود".بازگشت  يعني"عود".داريم
 بايد ،بازگشت يعني هم"وعرج" ،است طور همين  هم"رجوع".كرد عود گويند مي ،برگردد اصل آن به

 "رجوع" كلمه ،نداريم"عود"كلمه قيامت درباره قرآن در اگر لهذاو ،كند صدق بازگشتباشدتا آمدني يك
 قرآن تعبير يعني ،خداست به بازگشت معناي به ،آمده آن امثال و"رجوع"كلمه قرآن در آنچه اما داريم
   ،هنيامد اجساد به ارواح رجوع جا هيچ قرآن در. است اين
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 آن از ما" هللا انا":است اين تعبير  بلكه ،نيامده شدن معدوم از بعد ]بازگشت[ معناي به رجوع جا هيچ يا
 به ما اگر هم را معاد كلمه پس. كنيم مي بازگشت او سوي به ما و) 1(" راجعون اليه انا و" ،هستيم خدا
 يا. شود مي منطبق خوب ،قرآني تعبيرات با آنوقت ،كنيم استعمال اهللا الي عود معني به اگر ،ببريم كار
 يعني ،است پروردگار  سوي به پاياني و تماميت و نهايت اينكه و) 2(" المنتهي ربك الي  ان و":تعبير اين
  . تعبيرات اين امثال و). 3("» الرجعي  ربك الي ان" ،يابد مي پايان چيز همه او سوي به
  

.    خداوند به ارواح عود ٣
  

 معني به معاد بر است  اديان اهل همه اجماع كه كنند مي ادعا مجلسي مرحوم مثل متشرعه محدثين
 به ارواح عود صورت به اجماع نه ولي داريم اجماع ما ،نه گويند مي اي عده ولي ،اجساد به ارواح عود

 به احارو عود مستلزم آيا ،پروردگار سوي به عود اين حاال. پروردگار سوي به عود  معني به بلكه ،اجساد
 به كرده تعبير قيامت از ،است گفته  قرآن كه آنچه ولي ببينيم بايد بعد ،ديگري شكل يا است اجساد
 خدا به انسانها چه يعني ،كنند مي بازگشت خدا به انسانها نشئه آن در كه اي نشئه به يا روزي به ،وقتي

 ،هست چه هر ولي ؟چه عنيي خدا سوي به بازگشت و چه يعني خدا از آمدن اصال ؟كنند مي  بازگشت
 لقاء منكرين را قيامت منكرين ،است كرده"اهللا القاء"به تعبير قيامت از حتي ،است گفته طور اين قرآن

 چنين قرآن تعبيرات ،)5("  كافرون ربهم بلقاء هم بل":يا) 4("» اهللا بلقاء كذبوا الذين «":ناميده پروردگار
  . است تعبيراتي

 اينها همه]. كنيم مي بيان را  مختلف نظريات [،باشيم كرده قبول يا رد اهيمبخو اينكه بدون ما البته
 گفته پيغمبر گفته خالف بر چيزي خواهد نمي كس هيچ.  است اين معاد درباره ما تفسير هك معتقدند

    مسأله ،بعضي نظر از. كنند مي تفسير طور اين و كنند مي استناد چيزهايي يك  به كدام هر ولي باشد
   كردن عود يعني معاد مسأله و متقيا
  

  : پاورقي
   157.  /بقره 1. 
   42.  /نجم 2. 
   8.  /علق 3. 
   31.  /انعام 4. 
   10.  /سجده 5. 
  

 را معاد ديگر بعضي. اند شده  خاك و متفرق و اند پوسيده و اند بوده كه بدنهايي همان به ديگر بار روحها
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 حتي. فالسفه نه اند آورده انبياء را معاد اصال يعني ،نبوده مطرح اصال فالسفه قدماي ميان در معاد ألهمس
 روح و نيست حرفها اين و ارواح عود و ارواح بقاي به معتقد ابدا و است روح فناي به قائل خودش ارسطو

  . داند مي فنا قابل و فاني موجود  يك را
 برهان و علمي برهان نظر از كه گويد مي بوعلي ،معتقدند ديگري طور بوعلي قبيل از اسالمي حكماي
 و سعادت هم آنها شقاوت و سعادت و خداوند  سوي به كنند مي بازگشت و مانند مي باقي ارواح ،عقلي

    است لذتي نوع از يعني( است عقالني المهاي و لذتها ،المها و لذتها يعني ،است عقالني و معنوي شقاوت
 جسم راه از انسان كه  المي و لذت نوع از نه ،برد مي عقل كه است رنجي نوع از و برد مي عقل كه
 دانيم مي قدر اين ،كنيم طي توانيم مي علمي طريق از ما كه است راهي اين گويد مي بعد ولي). برد مي
    مقداري آن يول ،متنعم يا است معذب يا ديگري جهان در و ماند مي باقي و شود نمي فاني انسان روح كه
 باقي) انسان عاقله قوه يعني( انسان عقل فقط كه است اين بفهميم توانيم مي علمي دليل راه از ما كه
 و مستقل امر يك صورت به عاقله قوه و شوند مي معدوم  همه ،هست چه هر انسان قواي ساير ،ماند مي
 باقي هست اش عاقله نهما هم انسان واقعي شخصيت كه مستقل شخصيت  يك و مستقل ء شي يك
 صادق ،است  داده خبر آن به پيغمبر كه است چيزي هم جسماني معاد لكن گويد مي بعد ولي. ماند مي
 داده خبر آن به صادق مخبر اينكه اعتبار  به كنيم مي قبول هم را جسماني معاد ما ،است داده خبر آن به

    راهنمايي روحاني معاد حد در فقط را ما ،عقلي و علمي دليل كه گويد مي طور اين واقع در پس. است
 چون ولي كنيم كشف توانيم نمي  عقل راه از ما كه است چيزي ،باشد جسماني معاد اينكه ولي كند مي

   داده خبر صادق مخبر
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  ). 1( داريم قبولش ما) الصادق به اخبر(
  

.    جسماني آيفيت با خداوند به ارواح عود ٤
  

 اين آن معني كه اند داشته ابراز  اي نظريه كه معنا اين به ،اند كرده ايندو ميان جمع اند آمده ديگر بعضي
 خودش حال عين در ولي ،)2( اجسام به ارواح عود نه است پروردگار به عود معاد اينكه عين در: است

 قطف كه  بوعلي قبل ما و بوعلي امثال اعتقاد خالف بر كه هستند كساني اينها. دارد  جسماني كيفيت
 طبقه: است طبقه دو انسان حياتي  قواي دارند اعتقاد ،است بدن از مجرد و مستقل قوه يك انسان عقل

 و اند ناميده برزخي بدن و مثالي بدن را آن كه است بدني  داراي انسان و ،جسدي غير طبقه و جسدي
 يك  حكم بدن اين ،دمير مي انساني كه وقتي و دارد وجود االن ،است متحد بدن  اين با االن بدن آن

 فاني و متغير ،شود مي فاني و متحلل دائما كه است بدن اين و دارد را جوهر حكم آن و دارد را اي تفاله
 جور اين و ناخن و سر موي حكم ،بدن آن به نسبت بدن  اين گويند مي. كند مي پيدا بدل و شود مي

   ،كند مي عوض را بدن اين بار نچندي عمر طول در انسان يك كه طوري همين. دارد را فضوالت
 انواع صورت به ،مو  صورت به يا ناخن صورت به يا باشند بدن هاي پوسته كه زوائدي صورت به مثال

 بدن كه بدن آن يكجا و يكمرتبه كه دارد را  اين حكم مردن ،شود مي عوض دائما بدن اين و ،فضوالت
 آن و. اندازد مي دور و كند مي رها دارد بدن آن يبرا را لباسي حكم  كه را بدن اين است انسان حقيقي

 آن ولي دارد عارضي  حالت آن براي حيات و است مرده بالذات بدن اين. كند مي فرق بدن اين با بدن
 مردن ديگر ،بدن آن براي اين بنابر و است ذاتش  عين و است ذاتش جزء حيات ،است زنده بالذات بدن
  . است جسماني شكل اين به ولي است خودش كمال به ارواح عود ]معاد[ اينكه  عين در پس. ندارد تصور
 ؟آيد نمي در جور يا د آي درمي جور  قرآن تعبيرات با آيا ببينيم كه ،اينجا در است اي فرضيه يك هم اين

   خوب العاده فوق قرآن  تعبيرات بعضي با ،است مشكل هم خيلي
  : پاورقي

 بوعلي 1.   . دارد ايمان پيغمبر به هم عجيب ،بينم مي غمبرپي به مؤمن واقعا من را
  . شده خاك بدنهاي اين ،اجساد اين يعني اجسام 2. 
  

  . است مشكل ديگر تعبيرات بعضي با كردنش منطبق ولي آيد مي در جور
  

.    ديگر شكل به دنيا مادي حيات تجديد ٥
  

 نيازي اينكه بدون ولي بدانند طبيعي و مادي امر يك را معاد اول دسته مثل اند خواسته ديگر برخي
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 بايد بعد  . كنيم صحبت آن روي
 مستلزم قيامت قبول آيا  كه است روح مسأله ،كرد بحث آن روي بايد من نظر به كه مسائلي از يكي
 يا بماند باقي بدن فناي از بعد كه دارد را اين قابليت  كه موجودي يك عنوان به است روح وجود قبول

 يدبا شرعي و ديني نظر از اول ،كنيم بحث نبايد عقلي نظر از اينجا در ما البته ؟نيست  اين بر مبتني
 عالم تا گرفته احتضار حالت از ،است آمده معاد  به راجع اسالم در كه آنچه ببينيم بايد يعني ،كنيم بحث
 اصل  اين اساس بر كه است چيزهايي يك اينها آيا ،قيامت عالم و برزخ عالم و قبر جواب و سؤال و قبر
 ،است روح قبض مردن ،شود مي قبض واقعا روح آن كه است روحي يك داراي انسان كه است بوده

 بريده بدن و روح ميان رابطه كه است اين  معني به ميرد مي كه انسان و است روح گرفتن تحويل
   ؟نيست طور اين اينكه يا ،خودش عالم در جسد و گيرد مي قرار خودش عالم در روح و شود مي

 قرآن استداللهاي وارد مه بعد. است روح بحث همين ،گيرد مي قرار ديگر بحثهاي پايه كه ما بعد بحث
  . دارد استدالل نوع دو  قرآن كرديم عرض كه شويم مي قيامت وجود براي

 بدأكم كما":فرمايد مي كه  مباركه آيه روي از متشرعه را اين البته. هست معاد كلمه قرآن خود در -
   ،هست معاد درباره كه داليلي  آن ضمنا. اند گرفته) 1("» تعودون
  : پاورقي
 1.   ]. گرديد مي باز ،كرده خلق را شما همچنانكه: [29 / رافاع

  
 را آياتش همان ما اگر ،دارد دليل دسته دو و كرده قرآن فرموديد كه بندي طبقه همان حدود در فقط
  . كنيم پيدا آشنايي معاد با اينكه براي است  راه بهترين اين ،شود بحث آن روي و بفهميم هم

 اين منظورم ولي داشتم توجه" تعودون  بدأكم كما"آيه به من ،فرموديد كه اول قسمت به راجع: استاد
    مكان يا عود زمان معني به كه( وزن اين به معاد كلمه كردم عرض ،نيامده  هم"عود"ماده حتي كه نبود
  . نيست قرآن در) هست عود

 ،است معاد به راجع نقرآ در  آيه 1400 هستند مدعي اند كرده استقصاء كه آنهايي ،قرآن آيات به راجع
 اصرار و تأكيد قدر اين و نيامده قرآن در آيه قدر اين توحيد مسأله در شايد و موضوعي هيچ در يعني
 مقصودم. است شده حل جهت هر از معاد معماي كنم نمي ادعا من ولي. هست معاد  مسأله در كه نشده
 من را تعبيرات همه كه كند ادعا كسي كه طوري به قرآن تعبيرات همه ميان جمع كه است اين
 ودشانخ نظر از كه هستند افرادي اال و نيست صد درصد ،كنم جمع كامال دغدغه و شك بدون توانم مي

 تأويل خودشان نظر از كه كنند مي توجيه طوري هم را قرآن آيات و است شده حل كامال معاد مسأله
 است اين نه اال و نباشد قبول قابل ندانچ توجيه آن ما براي است ممكن ولي است واقعي توجيه ،نيست

 شك هستم آشنا كتابهايشان وضع به كه را  افرادي من. است ينحل ال معاد قضيه افراد همه براي كه
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 راه همين هم ديگران. كند مي  فرق قدري قسمتها بعضي در مردم هعام تلقي با تعبيرات اين از شان تلقي
 از خواهيم مي بار اولين براي كه هستيم ما اين ،كنيم مي عنوان را قرآن آيات ما اگر اينكه نه ،اند رفته را
 أمنش طرف يك از ،دارند  نظرياتي اگر و اند رفته راه همين از هم ديگران ،نه ،شويم وارد قرآن  آيات راه

 وجود به كه بوده اشكاالتي ،آن منشأ ديگر طرف از و ،اند گرفته  قرآن خود از كه بوده الهاماتي نظرياتشان
 يك طرف يك از باز ،شويم مي وارد كه هم ما. اند بوده تالش در اشكاالت اين حل براي و آمده مي

 حل بايد را اشكاالت كه شد يمخواه مواجه  اشكاالتي يك با ديگر طرف از و ،گيريم مي قرآن از الهاماتي
 راه مقدار يك يعني ،ندارد وجود امروز داشت وجود قديم در كه  مشكالتي از بسياري اينكه در. كنيم
  . نيست بحثي ،شده صافتر بوده قديم در كه آنچه به نسبت علوم نظر از معاد
   و بود  مشكل خيلي قديم علم نظر از كه هست معاد باب در كه مسائلي از يكي مثال
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 االن كه موجودي نظامات اين  است مدعي قرآن كه است اين ،كنند تأويل و توجيه نوعي به بودند مجبور
 اينها تمام كه رسيد خواهد روزي ،كوهها و درياها و زمين  وضع اين و ستارگان و خورشيد و ماه ،داريم
 به بعد ،بود) دود( دخان شكل به ينهاا ابتدا در ،گويد مي قرآن كه طوري همان تقريبا. شود مي رو و زير
 ولي. آمد خواهد در صورت همين به هم بعد كه كرد استنباط شود مي قرآن از. است آمده در صورت اين
 كه كرد مي قبول را قبلش نه ،باشد طور اين كه كرد نمي قبول قديم  علم ،نبود حل قابل قديم علم با اين
 نظام كه كرد مي  فرض قديم علم]. آمد خواهد در شكل همين هب كه را بعدش نه و[ بوده شكل  اين به

 كه بود اين و ،بود خواهد طور همين  هم ابد تا و هست كه بوده طور همين قديم همان از افالك
  . شد مي ايجاد مشكالتي

 يعني شود مي تكوير ما خورشيد اين  كه آمد خواهد وقتي يك) 1("» كورت الشمس اذا":گويد مي قرآن
    ستارگان اين و) 2("» انكدرت النجوم اذا و" ،شود مي خاموش ،شود مي گرفته آن از نورش ،شود مي كدر

 البحار اذا و" ،داشت نخواهند را درخشندگي آن ديگر يعني شوند مي منكدر كه كنند مي پيدا حالتي
  . شد خواهد بخار به تبديل آيد مي جوش  به كه ديگي مثل درياها اين) 3(" سجرت

 انسان براي خيلي ،داده رخ  وضعي چه كه ماند مي در انسان كه گرفت خواهد را زمين هايي زلزله ثالم يا
    زلزله آن".كند ايجاد را خودش زلزله آن زمين كه وقت آن" زلزالها  االرض زلزلت اذا":است مترقب غير

 از را اي عده اي گوشه در و شده پيدا دنيا در كه ديگري هاي زلزله با و است زلزله خاص نوع به اشاره"
 و"بود نخواهد باقي خودش حال به چيزي هيچ ديگر كه  است اي زلزله ،آن. دارد فرق خيلي برده بين

 مقصود ظاهرا( بكشد بيرون خودش درون از را خودش زين و اشياء زمين و" اثقالها  االرض اخرجت
 ،شده چه گويد مي وقت آن انسان" لها ما ناالنسا  قال و" ،)آيند مي بيرون زمين درون از كه انسانهاست

    هاي زلزله مثل ،است عادي غير ،نيست عادي ،است مترقب غير انسان براي  يعني ؟است خبر چه
 قضاياي تمام زمين وقت آن" اخبارها تحدث يومئذ" ،است زلزله ديگر خوب بگوييم كه نيست هميشه
   خواهد نقل را خودش
  : پاورقي

   1.  /تكوير 1. 
   2.  /تكوير 2. 
   6.  /تكوير 3. 

 كرده تعليم او به ،است كرده  وحي او به تو پروردگار اينكه موجب به" لها اوحي ربك بان"كرد
 براي روند مي بيرون گروه گروه مردم كه است وقت آن"» اعمالهم ليروا اشتاتا الناس يصدر يومئذ"است
 ذرش مثقال يعمل من و 0 يره خيرا ذرش مثقال يعمل فمن"شود داده ارائه آنها به عملهايشان  اينكه
 بگويد تواند مي كي ،است محتمل خيلي امر يك صورت  به اقل ال امر اين ما براي االن). 1(" يره شرا

   آيد؟ نمي پيش وضعي چنين
 است چيزهايي يك اينها) 3(" انشقت السماء اذا «"يا) 2("» انتثرت الكواكب اذا و 0 انفطرت السماء اذا"
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بكند  . نيست علم خالف بر اقل ال يعني ،
 هيچ اينكه بدون د ان رفته را  راه آن كه است اين نه ،اند رفته را راهي هم كساني اگر حال هر به ولي

. اند رفته هم آنها باالخره كه است راهي ،باشند كرده ما به  مكيك هيچ اينكه بدون يا باشند گرفته الهامي
 متوجه آنها  بگوييم اينكه بدون كنيم استفاده و بگيريم كمك توانيم مي آنها هاي گفته از ما مسلم

 آنها ،كند عود جسدها به روحها كه شكل  اين به اجساد به ارواح عود مسأله همين در. اند بوده اشكاالتي
  . هستيم دچار هم ما امروز كه اند بوده دچار علمي كاالتاش يك به

 ايجاد[ افراد بدنهاي  همين عين كه باشد اين معاد معني اگر گويند مي هم ديگر اشخاص خيلي امروز
 ؟است پذير امكان اين آيا ،شود محشور بيايد است  مرده كه بدني همان با ،ميرد مي كه كسي آن ،]شود
    روي بر عالم آخر تا اول از كه انسانهايي: اند گفته مي پيش سال صد ندينچ از كه بوده حرفي اين

 برابر چندين ،كنيم حساب را آنها بدن وزن و حجم ما اگر ،اند رفته و اند آمده دائما و اند شده پيدا زمين
 دو و هشد انسانها بدن بار چندين ،مقداري تا زمين قشر اين و سطح اين يعني ،رفته و آمده انسان زمين
 اساسا ما  زمين كنيم جمع بدنها اين با را انسان ميليارد ميلياردها بخواهيم اگر كه ، شده خاك مرتبه

  . ندارد را آن گنجايش هم زمين برابر چندين ،ندارد را آن گنجايش
 بسيار مسأله البته. كنيم حل را آنها بايد كه است چيزهايي يك ،ديگر مسائل از بسياري و اينها پس
  . است معضلي و كلمش

  : پاورقي
 1.    8. - 1 / زلزال

   2. و 1 / انفطار 2. 
   1.  /انشقاق 3. 
  
 مطرح مكرر طور به نباتات مجدد حيات موضوع ،مجدد حيات بودن قبول قابل براي مجيد قرآن در -

 چه ببينيم كه بكنيم حيواني و گياهي فيزيولوژي نظر از بررسي يك بايد كه كنم مي فكر من و شده
    حيواني مجدد حيات و شود مي تجديد بهار هر در كه گياهي مجدد حيات بين تواند مي تشابهي و ارتباط
 در هم را گياهي فيزيولوژي مقدار يك تا كنند وقت صرف رفقا از بعضي اگر كه كنم مي فكر من. باشد
 ما براي قسمت اين در روشنايي يك شايد كه ،كنيم  تطبيق حيواني فيزيولوژي با و كنيم بررسي اينجا
  . باشد  مناسب ،شود ايجاد

  
 مجدد حيات همان يعني( زمين مجدد حيات به قرآن در. است خوبي بسيار پيشنهاد البته: استاد

 كه بدانيد) 1(" موتها بعد االرض يحيي اهللا ان اعلموا «":شده استناد هم زياد و شده استناد) گياهان
 توجه مطلب  اين به فقط سابق در كه آنها. كند مي زنده است دهمر اينكه از بعد را  زمين خداوند
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 زندگي اين در شما يعني ، است تكامل مسأله همان به فقط رشنظ قرآن كه كردند مي فكر طور اين آنها
 تكاملي تا است كافي نمونه عنوان به شما براي اين ،بينيد مي را حيات به موت از كاملت خودتان موجود

 امر يك اين ،بپذيريد) است ديگر نشئه به اي نشئه از تكامل واقع در كه( است تريباال  سطح در كه هم را
 اينجا در كه طوري همين: گويند مي طور اين آنها. باشد كلي امر يك نمونه تواند مي كه است جزئي
 حالت به مردگي از هم كل ،است طور همين هم كل ،شود مي  زنده و است مرده جزء اين كه بينيد مي
 آن مرده  مرتبه دنيا كه دارد را واحد يك حكم همه دنيا عالم و آخرت عالم گفتند مي. آيد مي در گيزند

 بگويم خواهم مي ،است درست صد در صد حرف اين گويم ب خواهم نمي. اش زنده مرتبه آخرت و است
 مطالعاتي. يدبكن ديگري استنباط امر اين از بخواهيد  است ممكن شما ولي اند كرده استنباط طور اين

 موضوع  اين روي بايد حال هر به. كنيم مي استفاده شما استنباط از هم ما ،بكنيد  استنباطي ،بكنيد
  . كرد مطالعه

  
  : پاورقي

   17.  /حديد 1. 
  
 توحيد رديف در بايد را معاد اصوال كه داشتم مطهري آقاي جناب صحبت اول قسمت در تذكري يك -
 تعبدي جنبه اند گفته كه اي عده آن نظر دارم عقيده  بنده ؟دارد تعبدي هجنب كمي يا قرارداد نبوت و

   ،نباشد روزه و نماز رديف در و باشد نداشته تعبدي جنبه صد در صد هم اگر يا ،است تر صحيح دارد
 متمايز و پذيريم مي اصول عنوان  به را اينها ما اينكه براي ،نيست هم نبوت و توحيد رديف در مسلما

 ما اگر يعني ،كرد رد را آن نفي داليل بايد فقط و دارد تعبد و ضرورت جنبه معاد به اعتقاد ولي يمكن مي
 استناد  به اينكه براي است كافي ،كنيم رفع آيد مي پيش عقلي يا علمي لحاظ به كه را مشكالتي فقط
 و باشيم داشته ادمع به اعتقاد  گفته بوعلي كه طوري همان ،دانيم مي صادق را او كه پيغمبر گفته

  . زند مي دور معاد  نفي داليل رد حول حقيقت در معاد استدالل
 فرد يك ببينيم اول كه است  اين مطهري آقاي از استدعايم من. است معاد خود به راجع ديگر مسأله اما

 اين خالف اگر كه باشد داشته عقيده بايد جور چه برزخ به  نسبت ،قبر به نسبت ،معاد به نسبت مسلمان
 سراغ برويم  آنوقت ،فهميديم را اين كه بعد. است وارد ايراد اعتقاداتش و ايمان  به داشت را عقيده

 جواب آن به نيم توا نمي و رسد مي نظرمان  به ايرادي ما اگر معاد باب در اينكه آخر نكته. استدالالتش
 آن حول رفته هم روي هك است مسائلي جزء معاد چون ،نكنيم  طرح را آن االمكان حتي ،بدهيم
 كند رفعش نتواند كه كند ايجاد خللي يقين اين در ،اشكال ايجاد اگر و شده حاصل  يقين از اي درجه

 ٢٩



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

 اول كه را آنچه ،گفتيد آخر در خودتان آنچه كه گفت شود مي ،ايشان بيان اول قسمت به راجع: استاد
 همان ،كنيم حل بايد را مشكالتش معاد باب در ما  اقل ال يدفرمود اينكه براي ،كند مي رد فرموديد
   و بپذيريم را خاصي فرضيه نوع يك معاد باب در اينكه به ناچاريم ،كنيم  حل بخواهيم كه را مشكالت

 درباره تصور خاصي نوع  يك تا ما پس. نيست منفك هم از ايندو. كنيم استدالل هم فرضيه آن روي
 را آن بايد ،برآييم اشكاالت حل مقام در ما وقتي.  كنيم حل را اشكاالتش توانيم ينم ،باشيم نداشته معاد
 در مخصوصي فرضيه يك ما به كه هاست كردن تصور خاص شكل همان و  كنيم تصور خاصي شكل به

  . دهد مي معاد باب
 ما و نيست تعبدي وجه هيچ  به معاد مسأله اساسا كه نبود اين مقصودم كه كنم عرض هم را مطلب اين
 عرض حرفهايم ضمن در هم خودم. دريابيم توانيم مي توحيد مسأله مثل مستقال و صد در صد را آن

   ارائه پيغمبران را معاد اصال كه كردم

 ٣٠



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

 در جيمز ويليام كه طوري  همين. است رفته اند گفته پيغمبران كه آنچه دنبال فلسفه و علم و اند داده
 اش نشاني ولي اند كرده كشف اند رفته بعد ها فلسفه و علوم را مسائل از يخيل":گويد مي روان و دين كتاب

 هست چيزي چنين آيا كه كنند تحقيق اينكه براي ديگران ،اند داده نشاني اديان. "اند داده  اديان اول را
 نشاني اين اگر كه طوري به ،اند رسيده آن به  فلسفي و علمي طريق از هم بعد ،اند رفته دنبالش نيست يا
    است مطلوب اينجا در تحقيق كه گفتيم اگر هم ما. رفت نمي آن دنبال فلسفه و علم هرگز بودند نداده را

 دهد مي نشان عالقه قرآن  كه است اين مقصود بلكه ،ندارد تعبدي جنبه هيچ كه نيست اين مقصودمان
 گفتم جهت اين روي من آمده ماناي كلمه معاد باب در لهذا و باشند داشته تحقيق معاد باب در افراد كه
 كه اند خواسته  كه است آن عالمت اين. است آمده ايمان هم مالئكه باب در. است  نيامده معاد غير در و
 به حقايقي يك كه كنيم پيدا اعتقاد معرفه  عن بتوانيم كه طوري به باشيم داشته تحقيقي اينجا در ما
 كنار در يعني ،باشيم داشته ايمان آخرت به ما كه است مايل قرآن  همچنين. دارد وجود مالئكه نام

 اين در را آن اال و باشيم داشته ]آخرت به[ ايمان و اعتقاد ما خواهد مي نبوت به ايمان و پيغمبر به  ايمان
  . اينجاست در تحقيق طالب پس ؟كرده ذكر رديف  اين در را آن چرا. كرد نمي ذكر رديف

 تعبدي مسائل اين درباره ما. نيست بحثي هيچ است تعبدي مسائل اول هدرج در معاد مسائل اينكه در
 بگويند اشخاصي اگر. است مطلوب هم تحقيق  اين و كنيم تحقيق توانيم مي چقدر ببينيم خواهيم مي
 كسي قيامت باب در":گفت كسي اگر. گوييم مي چنين آنها مقابل در ما ،نداريد كردن تحقيق حق شما
 ؟چرا گفت كس هر ،سلمنا و آمنا بگوييم بايد هم ما ،گفته چيزي يك قرآن ،اردند كردن تحقيق  حق
 سؤال حق اينجا"بدعة السؤال"گفتند مي قديم در اي عده كه طوري همين( است بدعت سؤال گوييم مي
  . اند خواسته تحقيق ما از ،نيست طور اين ،نه ]گوييم مي ما["نداري جواب و
 يعني ،است شده طرح كه  كنيم مي طرح را اشكاالت حدودي در ما ،الهااشك و ها شبهه ايراد مسأله در

 تا شايد خودم من. دارد وجود هم معمولي خيلي كتابهاي  همين در ،دارد وجود كتابها در كه اشكاالتي
   و آكل شبهه دانشجويان طبقه از مثال آنهم افرادي از مكرر روزها همين باز و بار صد از بيش حاال

 خوب را مأكول و آكل شبهه. نكنيد طرح بگوييم كه نيست اي تازه چيز ديگر كه اين. ام نيدهش را مأكول
   هزار از ولي ،كردند نمي طرح پيش سال هزار از پذيرفتند مي را شما نصيحت اگر اول بود
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 تعبير ،نبود ديگري چيز ،بود همان گفتم االن كه هم همين. اند كرده طرح را شبهه اين پيش سال
 را خودمان خيال آرامش بگوييم ا م اند كرده طرح  كه حاال ،اند كرده طرح را اين. بود مطلب آن از يديگر
 جاي در ،نگوييم اينجا در اگر ولي گوييم نمي ،نگوييد گوييد مي اگر ،دانم نمي !؟ ندهيم جواب !؟نزنيم بهم
  . پرسند مي ما از ديگر

 بعد ،بخوانيم زمينه اين در را قرآن  آيات اول ما كه ستا خوب ،است راست ،فرموديد كه مسأله آن اما و
 خواهد مي ،باشد داشته اشكال خواهد مي حاال ؟فهميم مي اي ساده فكر يك آيات اين همه از ببينيم
 سؤال ما براي مفهوم نظر از قرآن آيات خود ،نه يا است طور اين كه ببينيم ما اول. باشد  نداشته اشكال

 صورت به را اين ،گويد مي دارد را اي ساده مطلب  يك خودش قرآن آيات ديديم گرا ؟آورد مي وجود به
    جواب توانستيم را اشكاالتش ،اشكاالتش سراغ رويم مي بعد ،كنيم مي طرح  گفته قرآن كه امري يك

 اشكاالت همه مگر. كنيم مي  قبول ما گفته پيغمبر كه چيزي گوييم مي نتوانستيم ،دهيم مي جواب بدهيم
  . كرد خواهند حل را  اشكاالت و آمد خواهند بعد ؟كنيم حل بايد ما را
 كه بوده اي مسأله يك  خودش واقعيت در ،ذاته حد في معاد مسأله كه است اين مطلب عمده اما

 اي بچه كه است اين نظير است تشبيه البته تعبيري  به مسأله اين. شود بيان سادگي آن به توانسته نمي
   را جايي است باز چشمش نه ،كند مي زندگي دارد رحمي زندگي خاص نظام با و است رحم در كه

 درباره بخواهند ،كند مي تنفس  نه ،كند مي تغذي دهان راه از نه ،شنود مي را چيزي گوشش با نه ،ببيند
 واندبت ندارد امكان ،دارد جنيني زندگي در او كه معلوماتي آن با. كنند صحبت او با تولد از بعد زندگي
 زبان با هم مقدار  يك او با ناچار پس. كند دريافت حقيقت به است تولد از بعد زندگي در  كه را آنچه

 حرفهاي بعضي قرينه به ؟شده صحبت  خودش زبان با گوييم مي كجا از. است شده صحبت خودش
  . هست كه ديگري

 مسأله اين از تصوري[ خودش حد رد كسي هر و كرده متفاوت معاد درباره را تصورها كه بوده چيزها اين
 را افكار اين محتواهاي كسي اگر ولي هستند خدا به معتقد  همه. خداست مسأله خود مثل اين]. دارد

 فطري غريزه و ذوق حسب به ،خدا گويند مي همه. است متفاوت آسمان تا زمين از بيند مي ،بريزد بيرون
 و داده شكل يك را خدا او ولي ،كنند مي  عبادت را خدا هم دلشان عمق در ،كنند مي عبادت را خدا هم
    خداي اين ،ندارد قبول را اين خداي او كه طوري به... و ديگري تصوير يكي آن ،دارد تصوير يك
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 پايان ،است جاوداني حيات  آن كه بفهميم را اين بايد ما. شود نمي معدوم اعاده يا شود مي معدوم اعاده
 ضروريات از( است حتمي مرگ اينجا در چرا ،پذيرد نمي پايان چرا بفهميم ما كه ندارد لزومي ،پذيرد نمي

 كشت اينجا در چه هر ،است نتيجه و مقدمه رابطه اينجا با آنجا رابطه ؟نيست آنجا در و ) است خلقت
 ندارد لزومي ؟نه يا شود مي معدوم اعاده آنجا آيا اما. است كيفر و پاداش دنياي ،داريم مي بر آنجا ،كنيم

 تمام آيا. بفهميم ندارد لزومي ؟نه يا شود مي اجساد به ارواح عود اينكه من عقيده  به حتي. بفهميم
 يعني ؟سازند مي آيند مي نو از را ما گل ؟كند نمي فرق هيچ طبيعت عالم اين خصوصيات با خصوصياتش

 را آن مرتبه دو و كنند مي خراب و سازند مي را اي كوزه يك  كه كرده تصور خيام كه است هماني معاد
 شكل  به يا است شكل اين به آيا كه كنيم دقت آن روي و بفهميم را اين ما ندارد  لزومي ؟سازند مي

 فهميده قطعي خيلي معاد  خصوصيات اين هم قرآن از. است قطعي ما براي مقدارش آن ولي. ديگري
 شروع دنيا آن كند مي فكر آدم كه گويد مي طوري  بينيم مي جا يك ما كيفيتش به راجع منتها ،شود مي

   ،تولد راه از نه اما شود مي تكرار مرتبه دو دنيا همين ،دنياست همين تكرار و دنيا همين از مجددي
 يك صورت به مرتبه دو ،كنند مي جمع را غيره و استخوان و گوشت مواد اين ذرات كه راه اين از بلكه

 به ،نيست قرآن در"شود مي دميده روحي"البته .شود مي دميده آن در روحي بعد و آورند مي در انسان
  ) 1... (انسان شود مي ،كند مي جمع ]را پراكنده  ذرات[ خدا شكل همين

  
  

  : پاورقي
  ]. است نشده ضبط نوار روي مطلب دنباله[ 1. 
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   قرآن نظر از مرگ ماهيت
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               قرآن نظر از مرگ ماهيت
  

 مطالعه آن روي بيشتر  كه من براي شد اي بهانه ضمنا ،كرديم شروع پيش جلسه رد كه را معاد بحث
 كردم طرح را معاد مبحث هم آنجا در ، روم مي صحبت براي هدايت مسجد در كه اي جلسه در و كنم
  . اي موعظه بحثهاي به آميخته يعني ،موعظه و نصيحت به تر مقرون و تر عمومي سطح يك در البته ولي

 ايقان ،باالتر و ايمان بايد  قرآن تعبير به معاد مسأله به ما ،شد صحبت پيش جلسه در كه ريطو همان
 باب در معتقدند افراد از بسياري كه است اي پيچيده و  بغرنج مسأله معاد مسأله آنقدر و باشيم داشته
 ممتنع  اينكه نه است مجهول بشر براي مسأله اين آنچنان يعني ،نيست راهي تسليم و تعبد جز معاد
 شك بدون ولي. نداريم قبولش براي  راهي وحي و پيغمبر گفته به تسليم و تعبد طريق از جز ما كه است
 موظفيم اينجا در ما. است كرده خودش عقل و علم طريق از  هم تالشهايي معاد مسأله درك براي بشر
 هيچ  بدون و اند كرده تالش ونهچگ كه برويم فلسفي و عقلي و علمي تالشهاي دنبال  آنكه از قبل اول
 ،كنيم طرح جانبه همه ولي  كنيم طرح معاد باب در را قرآن خود گفته نظري هيچ از جانبداري گونه

 كه آنجا تا چون ،تالشها دنبال برويم بعد ،است كرده  بيان و طرح چگونه را معاد قرآن اساسا كه ببينيم
   و محدثين ذوق ذوقشان كه آنهايي يعني( محدثين كه تالشهايي بينم مي ،ام كرده  مطالعه خودم من
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 يك همه ،د ان كرده ديگر  شكل به جديد علماي و شكل يك به فالسفه و حكما ،شكل يك به) فقهاست
 ،است داشته بهتري انطباق آنها نظريه با كه قرآن آيات از قسمتي مثال يعني ،است يكجانبه مطالعات نوع

 را مشكل  كردن رها را قسمت يك و گرفتن را قسمت يك آنكه حال و اند هكرد دنبال و گرفته را همان
  . كند نمي حل

  

   قرآن نظر از آبري قيامت قطعيت
  
 قرآن و است مسلم و قطعي  قرآن نظر از مطلب يك كه كنيم شروع اينجا از بايد اول ما رسد مي نظر به

 اصرار قرآن و هست مجهولي آينده در يكبراي قيامت  يك كه است اين آن و دارد اصرار خيلي آن روي
 هيچ به كه مجهولي  آينده يك در) 1(" ربي عند علمها":داند نمي كسي خدا جز را  قيامت آينده كه دارد
 كه نيست اين تنها مسأله كبري قيامت آن در. كرد معين برايش وقت و كرد توقيت را آن شود نمي نحو

 بيرون قبرها از يكدفعه ها مرده فقط ولي باشد هست امروز كه شكلي  به آسمان و زمين و دنيا اوضاع
 است اين قرآن تعبير واقعا كه( است كرده بيان قرآن كه قبوري حشر اين. كتاب و حساب براي بيايند

 ستارگان و شيدخور از ،عالم تمام در اساسي و كلي تغيير يك با است مقرون) شوند مي زنده ها مرده كه
 كندمي پر را انسان مچش كه زمين وسيع و عظيم خيلي موجودهاي آنو هست  ينزمدر چه هر و زمين و
: كند مي ذكر مثال قرآن را اينها همه ،كوهها و درياها مثل بشوند طوري ديگر ينها ا كند نمي باور آدم و

 ستارگان ،شود گرفته خورشيد از نور ،باشد پراكنده غبار مثل يكي آن ،باشد شده زده پشم مثل يكي آن
    آسمان در و[ شناسيم مي طبيعت عالم را آن ما كه عالمي تمام در كلي تغيير  يك خالصه ،شوند منكدر
 ناميم مي آسمان ما كه آنچه و است زمين همين شناسيم مي طبيعت عالم ما كه عالمي]. گيرد مي صورت
 در كه باشد اشتهنگذ دست آن روي قرآن كه است نمانده  چيزي ديگر. است ستارگان و خورشيد مجموع

 السموات و"،)2("» السموات و االرض غير االرض تبدل يوم":كند مي تغيير هم  آن كبري قيامت آن
  ). 3(" بيمينه مطويات

  
  : پاورقي

   187 /اعراف 1. 
   48 / ابراهيم 2. 

 3.    67 / زمر
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 بوده قبرها از انسان حشر قصه  به نسبت هم پيغمبر زمان منكرين. است زياد خيلي تعبيرات جور اين از
 قرآن. كردند مي تلقي"نيارستني"كسروي قول به و ناشدني امر يك را اين يعني ،كردند مي اعتراض كه
 روي بر دائما ها مرده و است حيات و موت نظام كه( موجود نظام به تكيه با يا خدا قدرت  به تكيه با هم
 و) نيست مهمتر ابتدايي ايجاد از بعدي برگرداندن كه( اولي خلقت به تكيه با يا) شوند مي زنده زمين اين
 ما كه مسأله يك  پس. دهد مي جواب آنها به ؟آفريديم عبث مگر آفريديم كه ما كه استدالل  نوع اين با يا

  . است كبري قيامت مسأله داريم
  

   قيامت تا مردن فاصله
  

 در: است اين آن و كنيم رسيدگي دباي را مسأله يك ،كنيم صحبت كبري قيامت به راجع ما آنكه از قبل
 كه قيامت تا اند مرده گذشته در اشخاصي يا ميريم مي ما امروز  كه مردني از ،قيامت آن تا مردن فاصله
 ديگر سال هزار مثال هم شايد ،بكشد طول سال ميلياردها شايد و كشيد خواهد طول چقدر  نيست معلوم
 قرآن از ؟چيست وضع فاصله اين در هست كي دانيم ينم و است مجهول كرديم عرض ما كه بشود تمام
 حسب به ما كه طوري همين ،مرده واقعا ديگر ،مرده كه كسي  آن فاصله اين در آيا ؟شود مي استفاده چه

 تر عميق و  رفته فرو عميقي خيلي خواب يك در كه است اين مثل يعني ؟گوييم مي دنيايي  حسي زندگي
 ،نه يا شود محشور قيامت در تا  هست و رود مي فرو مطلق خبري بي يك در و مطلق سكوت يك در آن از

 چه قرآن ؟است زندگي نوعي باز هم وضع آن كه دارد  وضعي يك هم قيامت تا مردن اين درفاصله
   ؟چيست نظرش دارد نظري اگر و دارد نظري يا است كرده سكوت اينجا در آيا ؟كندمي

 تا ثانيا و است مرگ از بعد  عوالم جزء اوال خودش ،بدانيم ما راگ را قيامت تا مردن فاصله وضع مسلم
 مسأله اين طبعا. چيست قيامت ببينيم بعد كه قيامت خود  وضع براي باشد قرينه تواند مي زيادي اندازه
 كه محسوسي و ظاهر اطالعات همين و باشيم ما اگر ؟چيست مردن تفسير قرآن نظر از  كه آيد مي پيش
 و فساد با است مساوي مردن [،دارند  انسان درباره پزشك يك كه اطالعاتي يا داريم اانسانه درباره
 معيوب گاهي و است سالمي دستگاه ،كند مي كار كه دستگاهي  يك يعني ،ميرد مي انسان ،]تباهي

   دستگاه اين وقت يك ،دهد مي ادامه خودش كار به كنند مي  اصالحش ،شود مي

 ٣٩



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

 ديگر كه د شو مي خراب  يكدفعه كه است ماشيني ،نيست شدني درست يگرد كه شود مي خراب آنچنان
 در يا البراتوار يك در كه است مصنوعي مركب يا طبيعي مركب يك مثل يا ،شود مي متالشي بكلي

 آن االن ديگر ،داده دست از را خودش شخصيت و هويت آن ،شد تجزيه  كه وقتي ،شود تجزيه طبيعت
 مركب اين و داد رخ  مصطلح مفهوم به فساد حكما تعبير به يا نيست بود كه شخصيتي آن با ]مركب[

 تباهي و فساد جسد نظر از مسلم همچنانكه ،است  تباهي و فساد قرآن نظر از مرگ ماهيت آيا. شد فاسد
   ؟كند مي تفسير ديگري چيز را  مردن قرآن ،نه يا ،است

 صرف ،نيست تباهي قرآن  منطق در مردن كه است اين فهميم مي قرآن آيات از ما كه آنچه مجموعا
 ،ميرد مي كه آني همان در ،ميرد مي كه آن و است انتقال  مردن بلكه ،نيست انهدام ،نيست شدن خراب

 و هست ،است زنده ديگر جاي در و ديگر جاي به شود مي منتقل اينجا از ،ميرد مي  كه اي لحظه در
. بيايند بيرون خاكها از بدنها و شود پيدا جسماني حشر و قبور مسأله كه قيامت روز تا هست و هست
 زنده قبرها از مردم كه گويد مي حال عين در ولي ،ندارد را اجساد بر ارواح عود كلمه البته قرآن
 كه چيزي  اين البته. است جدايي ،است انتقال كه گويد مي را مردن خود قرآن حال  عين در. شوند مي
 و باشد ديگري طور شما استنباط  است ممكن ،خوانم مي را آيات من حاال ،است من استنباط گويم مي

  . بگوييد را خودتان نظر شوم مي خوشوقت
 ،كرده صحبت مردن درباره عموم طور به كه است آياتي آيات از بعضي. هست زمينه اين در زيادي آيات
 درباره خصوص طور هب بعضي و كرده صحبت شهدا خصوصا سعدا درباره مثال خصوص طور به بعضي
 اينها مجموع از. است كرده صحبت بندي تقسيم نحو به ولي همه درباره  بعضي و كرده صحبت اشقيا
  : شود مي استفاده طور  اين
  

   مرگ درباره قرآن تعبير
  

 مرگ از كه است آياتي آن  يكي ،دانست قرآن زبان از را مرگ تفسير شود مي آنها از كه عموم آيات
  : است زياد آيات اين كه كند مي يرتعب"توفي"به
  
  ). 1(» انفسهم ظالمي المالئكه تتوفيهم الذين «

  : پاورقي
   28 /نحل 1. 
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  ). 1(» طيبين المالئكة تتوفيهم الذين «
 «  ). 2(» منامها في تمت لم التي و موتها حين االنفس يتوفي اهللا

 »يفرطون ال هم و رسلنا توفته  الموت كماحد جاء اذا حتي حفظة عليكم يرسل و عباده فوق القاهروهو «
)3 .(  

 شما از يكي مردن كه  وقتي آن تا فرستد مي نگهبانان شما براي و بندگان باالي در است قاهر خدا
  ). ميرانند مي( كنند مي توفي را او ما هاي فرستاده و رسل همان ،رسد يم
  ). 4(» يتوفونهم رسلنا جائتهم اذا حتي «
  ). 5(» يتوفيكم الذي اهللا اعبد «
 الموت ملك يتوفيكم قل ،كافرون  ربهم بلقاء هم بل جديد خلق لفي ائنا االرض في ضللنا اذا قالواء و «

  ). 6(» بكم وكل الذي
 اي ماده همان ،است"وفي"ماده از"توفي". است كرده"توفي"به تعبير را مرگ كه داريم زياد آيات اين از
 وفات با را  فوت گاهي ها زبان فارسي ما. نيست فوت ماده از"توفي".است ماده  آن از استيفا و وفا كه

 و تباهي معناي همان به مرگ ،كرد مي فوت تعبير اگر ،است رفتن دست از فوت. كنيم مي خيال مرادف
 استيفا  يعني"توفي"لغتها تمام اتفاق به و استيفاست و وفا ماده از وفات. بود رفتن دست از و شدن تمام

 وقت در را نفسها خدا يعني" موتها  حين االنفس يتوفي اهللا".بتمامه چيز يك گرفتن ويلتح و كردن
 را قبض مفهوم همان هست زمينه اين در كه ديگري آيات همچنين و ،گيرد مي بكماله و بتمامه مردن
 قابض ،كرد قبض را روح عزرائيل گوييم مي خودمان عرف در ما و نيامده"قبض"كلمه قرآن در. دهد مي

  . دهند مي را معني يك دو هر آمده قرآن در كه توفي با قبض ولي ،است االرواح
 االنفس يتوفي اهللا":فرمايد مي ،شمارد مي رديف يك در مردن با را خواب مسأله آيات اين از يكي در

   ]نفس[ و مردن وقت در را نفسها خدا" منامها في تمت لم التي و موتها حين
  : پاورقي

   32 / نحل 1. 
 2.    42 / زمر

   61 / انعام 3. 
   37 / اعراف 4. 
   104 / يونس 5. 
   11. و 10 / سجده 6. 
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 آن و گردد نمي بر نفسش ديگر مرد  كه آن ،گيرد مي خوابيدن وقت در ولي اند نمرده هنوز كه را ها زنده
 وا نام كه هست چيزي يك قرآن نظر از شود مي معلوم. فرستد مي مرتبه دو را آن است يدهخواب كه
 و"دارد مي نگهش ،است شده او بر مرگ حكم كه آن" الموت عليها قضي التي فيمسك «.است"نفس"

 و مقدر وقت يك تا فرستد مي را) خوابيده يعني( ديگري آن و) 1("» مسمي اجل الي االخري يرسل
  . شود گرفته بايد هميشه  براي هم آن كه شده تعيين
 من چه اگر. است عادي  خيلي حالت يك بگيريم نظر در جسماني نظر از ما اگر باز را خوابيدن خود
 رسد چه تا است نشده كشف صد در صد هم خوابيدن راز هنوز كه ام خوانده كتابها بعضي در و دانم نمي
   اما. نيست چيزي روابط سلسله يك قطع جز جسماني اصول نظر از را خواب  ولي ،ديدن خواب راز به

 عقب نوع يك ،رفته]  بين از[ حدي يك در و شده ضعيف انسان شعور حال آن در كه را خواب قرآن
 بازگشتن با مساوي را بيداري و داند مي نفس  آن كردن جدا ،داند مي نفس همان كشيدن عقب و بردن
  ). است گذاشته نفس را اسمش  خودش كه چيزي آن( نفس همان
 طور شود مي را آيات اين ببينيد ،كنيد تأمل تآيا اين به راجع شما حاال. است آيات سلسله يك اين

 از است چيز يك گرفتن تحويل و بردن بيرون مردن  كه نباشد اين مفهومش كه كرد تفسير ديگري
  . است اين  كه ظاهرش ؟نه يا انسان

  

   مرگ از پس حيات
  
 اين تا يا آيه هيچ شايد صراحت نظر از ولي شهداست مخصوص چه اگر كه است آياتي ،آيات جمله از

 خدا راه در كه آنان كه كنيد گمان مبادا كه است آمده مطلب  اين قرآن جاي دو در. نباشد صريح مقدار
 ال و":فرمايد مي طور اين ،است بقره سوره در كه آيه يك در. اند زنده ،خير ،هستند مرده اند شده كشته
 آنها ،ها مرده نگوييد آنها به). 2("» نتشعرو ال  لكن و احياء بل اموات اهللا سبيل في يقتل لمن تقولوا
 زنده آنها واقعا ،اند مرده كنيد مي خيال شما ،كنيد نمي درك شما ،نيستند مستشعر شما ولي اند زنده

  . هستند
  

  : پاورقي
 1.     42 / زمر

  155 / بقره 2. 
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 علل به يا و دارد حياتي  يك قيامت تا مردن فاصله در انسان كه كنند قبول خواستند نمي كه كساني
 قرآن اينكه يعني ،حقيقي زندگي نه است مجازي  زندگي زندگي اين از مقصود شايد اند گفته ،ديگري

    كه است اين مقصود"دانيد نمي شما و هستند زنده بلكه هستند مرده شهدا  كه مبر گمان":گويد مي
 ،مردم براي وجودشان  ولي است مرده شان نفسه في وجود جديد فالسفه اصطالح به ،است زنده نامشان

 ثلم ،رود مي كار به مواردي در كه است مجازي تعبير يك اين البته. است زنده مردم دل در وجودشان
 زنده علماء ولي ميرند مي ديگر مردم"الدهر قيب ما باقون العلماءو":فرمايد مي اميرالمؤمنين اينكه

 وجود و مثالها اما نيست شان عيني وجود) 1(" موجودش القلوب في امثالهمو مفقودش اعيانهم"هستند
  : گويد مي حافظ يا. شود مي حيات به تعبير هم اين از. است موجود دلها در شان ذهني
   ما دوام عالم جريده بر است ثبت     عشق به شد زنده دلش آنكه نميرد هرگز

  ]: گويد مي سعدي[ يا و
   نبرند نكويي به نامش كه تاس آن مرده           هرگز نميرد نكونام مرد سعديا

  
 جواب ديگران ولي ]است مجازي  زندگي زندگي اين از مقصود و[ است طور اين آيات اين اند گفته بعضي
 يكشانن نام يعني هستند زنده اينها اينكه از مقصود اگر. آيد نمي در جور» تشعرون ال لكن"با كه اند داده
 زندگي نوعي قرآن اما است، زنده نيكشان نام كه دانند مي كامال هم مردم پس ،است زنده مردم ميان در
 شما ولي اند زنده واقعا. كنيد نمي درك شما ،فهميد نمي شما ولي: گويد مي مردم به كه كند مي بيان را

 را احتماالت جور اين از گونه هيچ ديگر كه هست آيه اين قرينه ديگري آيه ،بعالوه. كنيد نمي درك
 سبيل في قتلوا الذين تحسبن ال و": است اين آن و هست هم آيه اين سرمف طبعا و داد آن در شود نمي
 به ،مرزوقند پروردگار نزد در و اند زنده آنها ،اموات آنها به نگوييد" يرزقون  ربهم عند احياء بل امواتا اهللا
 شاد"» فضله من اهللا اتيهم بما فرحين"،كنند مي استفاده كه رسد مي آنها به نعمتها ،رسد مي روزي آنها

   از خداوند آنچه به مانند
  

  : پاورقي
 نهج 1.    147. حكمت ،البالغه
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 و صدد در دائما و) 1(» بهم يلحقوا لم بالذين يستبشرون و" ،است كرده عنايت آنها به خود فضل
 كه دارند دوستاني آنها يعني ،اند نشده ملحق آنها به هنوز كه  دوستانشان درباره بشارتند طلب و جستجو

 هم شما  دوست فالن كه برسد آنها به بشارت اين كي كه منتظرند و هستند زنده دنيا  اين در هنوز
  . شد خواهد ملحق شما به و شد شهيد
 رسد مي نظر به  مطلب در صراحتش حال هر به ولي شهداست خصوص مورد در چه اگر آيه اين

 ،شادمانند ،مستشعرند ،هستند زنده  مردن از دبع شهدا بگويد خواهد مي قرآن كه است انكارناپذير
  . اند كرده عبور آن از كه دنيايي از آگاهند حتي ،آگاهند و مرزوقند
 انسان كه است معلوم  البته. جورند اين شهدا فقط شايد بگويد آيه اين به راجع كسي است ممكن
 و نابود و نيست همه هست كه هر شهدا غير ،اند صنف دو مردم قرآن نظر از كه بدهد احتمال تواند نمي

 جور اين شهدا فقط و ،نعمتي نه و عذابي نه ،روند مي فرو مطلق سكوت در ،قيامت تا شوند مي معدوم
 شهدا به مخصوص كه آيه دو هم اين. كنم مي عرض كه هست زمينه اين در ديگر آيات ،بعالوه. هستند

  . بود
  

   مردگان و فرشتگان ميان مكالمه
  

 كه كند مي بيان مردن از بعد متوفاها با را فرشتگان مكالمه آيات آن در كه داريم ما ديگري آيات
 مكالمه ،دهند مي جواب آنها به فرشتگان باز ،دهند مي جواب آنها و آنها به يندگو مي سخني فرشتگان
    ان":فرمايد مي كه اشقياست از تيپي يك به راجع مخصوصا كه آيه اين  مثل ،گيرد مي صورت ميانشان

 ارض تكن لم ا قالوا االرض  في مستضعفين كنا قالوا كنتم فيم قالوا انفسهم ظالمي المالئكة توفيهم الذين
 فرشتگان كه مردم از گروهي فرمايد مي. است هجرت آيات جزء آيه  اين). 2(" فيها فتهاجروا واسعة اهللا
 وضعي چه در ،بوديد حالي  چه در دنيا در شما" كنتم فيم"پرسند مي آنها از و گيرند مي تحويل را آنها

 عنوان به) بوده راست واقعا كه( را موضوعي ،بينند مي  تهي چيز همه از را خودشان دست كه آنها ؟بوديد
   ما" االرض في مستضعفين كنا قالوا":كنند مي ذكر عذر يك

  
  : پاورقي
 1.    170 و 169 / عمران آل

 2.    97 / نساء
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 ،بوديم اي بيچاره مردم  يك ،نيامده حساب به ،)شده شمرده ضعيف يعني( مستضعف مردم عده يك
  . چيزها جور اين و دستور و پيغمبر و خدا و دين به رسيد نمي دستمان

 كفر بالد در كه است مسلمانان از گروهي درباره كه شده وارد هم احاديث كند مي حكايت آيه خود البته
 اسالم بالد به بيايند كنند هجرت كه بود اين شان وظيفه و دندبو مسلمان كه حالي در كردند مي زندگي

    ديني وسيله آنجا در كه حالي در مانند مي جا همان ،نداشتند را كردن هجرت  همت و حال ديگر ولي
 در اگر مسلماني هر. كنند عمل طور چه مسلمانند كه حاال تند دانس نمي ،نبود موجود برايشان هيچ

 فيها فتهاجروا واسعه اهللا ارض تكن الم قالوا". است واجب برايش كردن هجرت رفتگ قرار شرايطي چنين
   ؟كنيد مهاجرت كه نبود فراخ خدا زمين آيا: گويند مي ها فرشته"

 مستضعفين را آنها كه مردم از گروهي و فرشتگان ميان مكالمه صريحا قرآن كه است مكالمه يك اين
 قرآن. هستند مستضعفين و بدبختها و ها بيچاره از ،نيستند شهدا از ديگر اينها]. كند مي بيان[ نامد مي

. نيستند سعدا و شهدا جزء اينها حال هر به. است نكرده روشن را اينها تكليف ،خداست با اينها امر گفته
 يك از مردن از بعد مستضعفين اين ،قرآن نظر از كه دهد نمي نشان آيا ؟دهد مي نشان را چيزي چه اين
   ؟هستند برخوردار اتيحي نوع
 كه آنهايي) 1("» عليكم سالم يقولون  طيبين المالئكة تتوفيهم الذين":گويد مي ديگر عده يك درباره باز
  . فرستند مي درود آنها به مالئكه ،گيرند مي تحويل را آنها  مالئكه و هستند پاكيزه كه حالي در
 است مردن از بعد فاصله بال  اموات و مالئكه ميان كه مكالماتي و مذاكرات كه آيات تيپ يك هم اين
  . دارد وجود  زمينه اين در هم ديگري آيات. كند مي بيان

  

   ياسين آل مؤمن
  

 از ولي است سرگذشت ،است شخص و فرد به راجع كه داريم زمينه اين در ما هم ديگري آيات
   از قبل و مردن از بعد حياتي قرآن كه شود مي معلوم سرگذشت

  : پاورقي
   32 / نحل 1. 
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. است آمده ياسين سوره در داستانش كه است ياسين آل مؤمن اشخاص اين از يكي. است قائل قيامت
). 1( فرستاد آنها تأييد در را سومي ]خدا[ بعد و شد فرستاده اي قريه به رسول دو كه كند مي نقل قرآن
  . كند مي تبليغ را رسالتشان و دآور مي ايمان آنها به كه مؤمن شود مي پيدا  مردي ميان اين در

 قرآن. است شده  ياسين آل مؤمن او اسم شده ذكر ياسين سوره در ]مؤمن اين سرگذشت[ چون
 مؤمن":گويد مي فرعون آل مؤمن درباره. " المدينة  اقصي من رجل":گويد مي ،ياسين آل مؤمن گويد نمي
 ياسين آل  مؤمن كلمه قرآن در اال و ،سينيا آل مؤمن اند گفته هم را اين ،آن قياس به. » فرعون آل

  . نداريم
. ميرد مي او كه رسد مي آنجا تا). 2(» المرسلين اتبعوا قوم يا قال يسعي رجل المدينة اقصي من جاء و"

 به كه ،كشتند را او وضعي چه به گويند مي تفاسير ولي قتل اسم نه و آورد مي موت اسم نه قرآن البته
 قال"!شو بهشت وارد شد گفته او به" الجنة ادخل قيل":گويد مي قرآن. ندارد لتدخا ما بحث در حال هر
 مقابل در را خودش كه وقتي آن) 3("» المكرمين من جعلني و ربي لي غفر بما يعلمون قومي ليت يا
 خدا  كه هستم وضعي چه در االن من كه دانستند مي من قوم اين كاش اي: گفت ،ديد سعادتها آن

  . ساخت  احترام مورد و مكرم مرا چگونه و درگذشت من گذشته اهانگن از چگونه
 بهشت نوع يك در داخل را او  مردن از بعد ،مرد ]مؤمن شخص[ اين كه كند مي حكايت طور اين آيه اين

 قيامتي هنوز. دانستند مي را اين كاش اي گفت مي ،بود دنيا اين  مردم فكر به دنيا آن در او ،)4( كردند
  . است قيامت از قبل به مربوط قضيه ناي ،نيست

   برزخ
 بعد ميت كند مي نقل كه است"  المؤمنون افلح قد «سوره آيه آن يكي ،هست اينجا در كه ديگري آيات
   بعضي البد البته بيند مي وخيم را خودش وضع و ميرد مي ازآنكه
پ  : اورقي

. انطاكيه روند مي فلسطين از والنرس ،بوده انطاكيه شهر گويند مي ،"قريه"گويد مي فقط قرآن 1. 
  . باشد سوريه يا تركيه جزء شايد حاال و است بوده قديم روم جزء انطاكيه

   20 /يس 2. 
   27و 26 / يس 3. 
 استفاده قرآن از را ]مرگ از  پس حيات[ اگر. برزخ عالم غير و برزخ عالم بهشت: هست بهشتها 4. 

  . يمكن مي استفاده هم را مطلب اين ،ايم كرده

 ٤٦



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

 »تركت فيما صالحا اعمل لعلي ،ارجعون رب") :1( كند مي بازگشت تقاضاي طورند اين اموات از
 كار) ام گذاشته باقي كه ثروتي و مال در يا( ام كرده كوتاهي آنچه در كه باشد ،گردان باز مرا پروردگارا

 بازگردد هم اگر ،زند مي كه تاس حرفي ،بس" قائلها هو كلمة انها كال":دهند مي جواب. بدهم انجام  صالح
 از يعني آنها وراء از). 2(» يبعثون يوم الي برزخ ورائهم من و":فرمايد مي بعد. بود خواهد اول مثل باز

 دو هر به قرآن در ،رو پيش معني به هم ،شود مي  گفته سر پشت معني به هم ،"وراء"كلمه. آنها جلوي
 انسان  جلوي در كه چيزي آن. )3(" غصبا سفينة كل يأخذ ملك ورائهم كان و «:شده استعمال معنا
 جلو معناي به"وراء"كلمه آيه اين در. است انسان وراء گويند مي ،باشد داشته انسان بر احاطه ،باشد

 خود بار  اولين براي معنا اين به را"برزخ"كلمه. » يبعثون يوم الي": است قرينه هم خبر و شود مي اطالق
 كلمات در ،آمده زياد هم احاديث و اخبار در ،است آمده هم البالغه نهج در بعد و كرده استعمال قرآن
 گفته  چيزي به لغت در"برزخ"كلمه ،نبوده معنا اين به"برزخ"كلمه  لغت در قبال. آمده زياد هم علماء
 فطر آن اتاق يك ،باشيم داشته  اتاق دو ما اگر مثال. باشد ديگري چيز و چيزي ميان حائل كه شود مي

 ميان برزخ گويند مي ،اتاق آن و اتاق اين ميان باشد حائلي سالن  اين كه ديوار طرف اين اتاق يك و ديوار
 حالتي يك قيامت تا مردن از كه كند مي حكايت» يبعثون يوم الي برزخ ورائهم من و"اين بنابر. ايندو
 آيه اين آيا. است ايندو ميان لحائ ،است قيامت و دنيا  اين زندگي ميان فاصله حالت آن كه دارد وجود

 تقاضا و آرزو  هم باز ،است مستشعر هم باز ،است زنده هم باز مردن از بعد انسان كه كند نمي حكايت
   ؟هست حال همين به قيامت روز تا و دارد
  : فرمايد مي"» الواقعة وقعت اذا"سوره در ديگر آيه
 ريغ كنتم ان فلوال تبصرون، ال لكن و منكم  اليه اقرب حنن و ،تنظرون حينئذ انتم و،الحلقوم بلغت اذا فلوال"
 اصحاب من كان ان اما و م،ينع جنه و حانير و فروح ن،يالمقرب من كان ان فاما ن،يصادق كنتم ان ترجعونها ن،ينيمد
  "ميجح هيتصل و م،يحم من فنزل ،نيالضال نيالمكذب من كان ان اما و ن،يميال اصحاب من لك فسالم ن،يميال

پ  ياورق
  .»بازگشت« نديگو يم كه: مرده است معلوم نيا .١
 100 و 99 /مؤمنون .٢

.٣ ].گرفت يم غصب به را هايكشت كه بود يپادشاه آنان يرو شيپ در و: [79/ كهف 
.٤   .94 – 83 / واقعه
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 هر كه است اين براي و خداست حكم و است اضطراري ،رفتن اين كه است اين نه اگر گويد مي اول
 به مردن كه است اين نه اگر ،برسد خودش  عمل بد و خوب جزاي و عمل ]يفرك و[ پاداش به كسي

 ]؟بينيد نمي شما[ حلقوم به رسد مي كه وقت آن چرا پس ،است قطعي و جبري سنت يك امروز اصطالح
 چگونه[ رسيدن  نحوه حاال. رسد مي حلقوم به آن كه هست چيزي يك كه است مطلبي ،اين خود اوال

 حلقوم از كه آنجا به رسد مي اش عالقه  قطع يا حلقوم به رسد مي كند مي مكان نقل يعني واقعا ،]است
  . دهيم مي توضيح روايات و اخبار كمك  به را اين ما ؟بشود عالقه قطع خواهد مي

 از قبل ،است كندن جان حال در كه آدمي كه است اين آن و شود مي استنباط روايات و اخبار از مطلبي
 هنوز آن از قبل ،برسد حلقوم به) بناميم بخواهيم اسمي هر  به( روح همان ،جان همان ،نفس همان آنكه
 علمي راز يك حتما  اين. برگرداند را آن شود مي و دنياست اين در ]نفس[ آن هنوز ،نيست  واقعي مردن
 زا كه شدبا حد اين تا شايد و چيست مطلب  علمي راز كه دانم نمي االن من. دانيم نمي ما كه دارد هم
 همين مرتبه دو بشود بعد ولي باشد ايستاده قلب است ممكن مثال ، است برگرداندن قابل پزشكي نظر
 الحلقوم بلغت اذا «... ": كند مي تعبير آن از قرآن كه رسيد كه مرحله اين به. برگرداند را ايستاده  قلب

 ،رسد مي حلقوم به وقتي كه تاس شده وارد طور اين اخبار در. نيست كار در برگشتن حساب ديگر"
 عالقه از) 1( نيمي اينكه با ،است عالقه قطع و شدن جدا حال در روح اينكه با يعني ، است معاينه زمان
 كه حلقوم به ولي دنياست اين در هنوز ،است آمده در مرده نيم صورت به آدم اين و شده قطع روح

 عالم آن در را خودش وضع ،بيند مي را دنيا آن وقت آن  يعني ،دهد مي دست برايش معاينه ،رسيد
 ،بيند مي را خودش عمل مثال ،بيند مي مثالي صورت به را اشياء و بيند مي را خودش  اعمال ،بيند مي

 ،ديد نمي حاال تا كه را چيزهايي حال هر به. بيند مي را فرشتگان و بيند مي را خودش فرزند و زن مثال
 ،دنياست از بعد عالم و دنيا عالم ميان مرز در يعني ،بيند مي را دنيا  اين حال همان در و بيند مي وقت آن
 دارند اند گرفته را جسدش دور كه بيند مي را كسانش و بچه و زن هم ،را آنجا هم ،بيند مي را اينجا  هم

 به را حق اولياء شود مي استفاده اخبار از آنچه مطابق يا خاص صورت به را مالئكه هم و ،كنند مي گريه
   خاصي صورت

  
  : پاورقي

 اينها ،باشد نيم از كمتر يا نيم از بيش است ممكن حاال ،است قسمتي مقصودمان گوييم مي كه"نيم"1. 
  . كرد گيري اندازه شود نمي را
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 به ديرس آدم كه قدر نيهم. است نهيمعا مرحلة مرحله نيا. را نجايا هم نديب يم را آنجا هم ند؛يب يم
  .ندارد برگشت گريد آن ديگو يم قرآن كه جاست همان نيا شد، باز شيرو به عالم آن ةدرواز كه آنجا
 كه برد يم نام يقتيحق كي از قرآن كه بود مقدارش نيا فقط نبود، قدر نيا ما شاهد محل حال هر به

 رگيد ديرس كه آنجا به رسد، يم حلقوم به كه يا مرحله به رسد يم تا شود يم جدا انسان از جاًيتدر
 چرا] ديگو يم خدا. [است ييجدا واقعاً قرآن نظر از مردن تيماه كه شود يم معلوم پس. ندارد برگشتن

 آن به شما از 1 ما] د؟يگردان ينم بر را نفس [ديهست ناظرش شما و رسد، يم حلقوم به كه يوقت آن
. دينيب ينم شما و نديب يم او نكهيا به است ييمايا. دينيب ينم شما »تبصرون ال ولكن« ميهست كترينزد

 ديبا كه ديهست) يمجز ريغ يعني (نيمد ريغ شما كه است طور نيا اگر »نينيمد ريغ كنتم ان فلوال«
] نفس [آن حاال چرا »ترجعونها« دينرس اعمال فريك و پاداش به و برود هدر اعمالتان كه ديباش طور نيا
 گريد مرحله، نيا به رسد يم نفس كه يوقت هنكيا راز كأنّه : است نيا هيآ يمعن د؟يگردان ينم بر را

 خارج برگرداندن دسترس از را آن خداوند و ستين ساخته يكار هم يپزشك و طب از ندارد، بازگشت
  .برود ديبا و است يضرور عالم آن به انتالش كه است نيا است كرده

  

  انسانها يبند دسته
 بالفاصله ـ ستين مطرح امتيق مسألة هنوز چون ـ كند يم انيب را انتقال مسألة دارد كه جا نيهم بعد
 دسته سه را مردم »مينع جنه و حانير و فروح ن،يالمقرب من كان ان نيالذ فاما«: كند يم ميتقس

). اند شده دهينام الشّمال اصحاب سوره نيهم اول در كه( نيمكذّب و نيميال اصحاب ن،يمقرّب: كند يم
 امروز نكهيا مثل راست، دوستان يعني نيميال اصحاب را عده كي نامد، يم نيمقرّب را عده كي قرآن

  قرآن نظر از نيمقرّب. 2 ها يچپ دست الشّمال، اصحاب را عده كي و ها، يراست دست مييگو يم اصطالحاً
  

  يپاورق
 نزديكتر ]ما به[ ما از نيز دنيا اين در خدا. است فرشتگانمان و ما مقصود »ما«ديگو يم نجايا كه خدا 1. 

 به را فرشتگان شخص آن يعني ،است معاينه حالت كردم عرض  كه طوري همان وقت آن در ولي است
  . بيند مي نزديكتر  خودش به را آنها ولي را آنها هم و بيند مي را شما هم ،شما از بيند مي نزديكتر خودش

 نبوده صطالحاتا اين گفته را اينها قرآن وقتي ،شده رايج امروز چپي دست و راستي دست اصطالح 2. 
  . است
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 اصحاب و سعادت اهل متوسطين  يمين اصحاب ،اند ربوده اعلي حد به را سعادت گوي كه هستند آنهايي
  . كند مي بندي تقسيم طور اين  قرآن حال هر به. هستند شقاوت اهل الشمال

 عالمت دنيا رد كه است اي كلمه  ريحان. هستند آسايشي و راحت يك در و ريحان و روح در مقربين اما
 و است مجهول ما بر ؟چيست آن حقيقت اخروي نظر از اما بدهد خوش بوي كه است گلي دسته يك

: گويد نمي را تفسيرش ،يمين اصحاب اما. نعمتي از پر جنت ،ريحاني ،روحي: كرد شود نمي هم تفسير
 مثل ،است خوب ليخي هم آنها وضع ،باشد جمع خاطرت يعني ،يمين اصحاب ناحيه از تو براي از درود
 شما به گويند مي ،است خوش بگوييد خواهيد مي ؟است چطور پسرتان آقا پرسند مي شما از وقتي اينكه
 كان ان اما و اليمين، اصحاب  من لك فسالم".است خوش يعني ،بوسد مي را شما دست ،رساند مي  سالم
 مختصر و موقت پذيرايي آن. " حميم من فنزل":دهد مي توضيح  قدري را اينها. » الضالين المكذبين من

 و چيزي ،تنقلي يك ابتدا: كنند مي پذيرايي دو او از ،شود مي وارد كه مهمان. "نزل"گويند مي را  مهمان
 و ناهار اوست اساسي تغذي كه غذايش ولي گذارند مي  جلويش اي ميوه ،شيريني ،چاي مثال ما عصر در

 آب( حميم از كوچكي و مختصر پذيرايي يك ،نزلي يك بتداا اينها اما و: گويد مي  قرآن. هست شامش
 فسبح ،اليقين حق لهو هذا ان".آتشها به آنها  رساندن" جحيم تصلية و"هم بعد ،شوند مي) داغ و جوشان

  ). 1(» العظيم ربك باسم
 ."فاما" :گويد يم فاصله بال ،است رفتن جان و كندن جان از صحبت كه حالي در بينيم مي ما هم اينجا

   ،چنين است مقربين از اگر فاصله بال: "فاصله بال"يعني ،است اتصال  به تركيب براي عرب لغت در"ف"
 كامال باز هم آيه اين از ما پس. چنان است شمال اصحاب از اگر ،چنان است يمين اصحاب از اگر

  . دارد وجود حياتي  مرگ از بعد و قيامت از قبل كه كنيم مي استنباط
 جنتي ادخلي و ،عبادي في فادخلي ،مرضية راضية ربك الي ارجعي المطمئنة، النفس ايتها اي":ديگر آيه
    واقعي آرامش انسان قرآن تعبير به]. كند مي بيان[ را يافته آرام نفس و آرام روح حالت). 2("»
   پيدا وقتي تنها ،شود گرفته او از تزلزل و اضطراب گونه هر ديگر كه را

  : پاورقي
 1.    96 و 95 / واقعه

   30 - 27 / فجر 2. 
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 آرامش كه است كامل معرفت و ايمان روي از خدا ياد ،برسد خدا به يعني ،برسد اهللا ذكر به كه كند مي
 و خشنودي پروردگارت از تو كه پروردگارت سوي به بازگرد! مطمئن نفس اي":دهد مي انسان به كامل

  . "است خشنود تو از هم پروردگارت
  

   وجودي امر يك ،مردن
  

 اگر. زنند مي حرف دارند متفكر  يك با ،)مدرك يك با يعني( شاعر يك با كه دهد مي نشان هم آيه اين
 از را خودش حيات و شود مي خاموش دارد كه حالي در  چراغي به كه است اين مثل باشد اين از غير

 قرآن بعالوه،. است شدن تمام ،تنيس بازگشتن ديگر اين! بازگرد تو حاال چراغ اي  بگوييم ،دهد مي دست
 براي ،است قائل آن براي فرشته و مأمور و رسول و داند مي وجودي امر يك را حيات كه طوري همين
 ديگر ،بود مي حيات شدن تمام مردن اگر. است قائل  مخصوص فرشتگان و مخصوص فرشته هم مردن
. نداشت  معني بياورند و بگيرند كه فرستيم مي را آنها و داريم فرشتگاني و فرستادگان ما كه حرفها اين
 ،دهند مي روزي عالم اين به ،فرستيم مي را خودمان فرشتگان ما گفت مي است حيات چه هر ]درباره[،بله

 مسأله قرآن اما. ندادن حيات يعني مردن ،]است مردن[ ندادند  حيات كه ساعتي آن ،دهند مي حيات
 نوع يك ،حيات  نوع يك را آن يعني ،كند مي تلقي حيات دانفق و مردن مافوق امري يك را  امامته
 از اي بچه بگوييم كه است اين مثل"شد ميرانده".كند مي تلقي حيات تنور و حيات تطور يك ،انتقال
    حياتي اينكه نه ،شد ديگر حيات به تبديل حياتي ،شد ديگر وضع به تبديل  وضعي ،شد متولد مادر
  . شد سلب بكلي و بود
 روز تا مردن فاصله در انسان كند مي داللت كه كرديم پيدا زمينه اين در ما كه بود آياتي سلسله ااينه

  . است برخوردار شده اصطالح برزخ عالم و برزخي  حيات بعدها كه حيات نوع يك از قيامت
  

   قيامت ،برزخ ،دنيا
  
 كه گنهكاران زبان از مخصوصا) بعضي يا آنها همه( قيامت اهل زبان از كند مي نقل قرآن ،ديگر آيه در
   فاعترفنا اثنتين احييتنا و اثنتين امتنا ربنا":گويند مي اينچنين آنها
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 يعني( كردي احياء را ما دوبار و ميراندي را ما دوبار تو خدايا) 1(» سبيل من خروج الي فهل بذنوبنا
 الي  فهل"داريم اعتراف خودمان انگناه به هم ما و" بذنوبنا فاعترفنا) كردي زنده را ما و بوديم مرده
 را ما تو خدايا گويند مي قيامت در اينها چه يعني ؟هست شدن بيرون به راهي آيا"» سبيل من خروج
 تنها و رود مي فرو طوالني عميق خواب يك در مرد كه بعد آدم  كه باشد اين حساب اگر ؟ميراندي دوباره

 اينجا اما ،كردي  زنده هم بار يك و ميراندي را ما بار يك وت خدايا بگويد بايد ،شود مي  زنده قيامت در
: هست عالم سه واقعا كه اصل همين با نيست منطبق  اين آيا. كردي زنده دوبار و ميراندي دوبار گويد مي
 ،شود مي  ميرانده اينجا از ،رود مي برزخ عالم به دنيا از انسان وقتي كه برزخ عالم ،طبيعت و دنيا عالم

 از ميراندن نوعي باز كه قيامت عالم و احياء برزخ عالم به نسبت ،است شده ميرانده دنيا اين هب نسبت
   ؟قيامت در احياء و است برزخ

  

   قرآن در روح مسأله
  

 به و دارد داللت ]مرگ از پس  حيات بر[ است قرآن در روح مسأله خود به راجع كه آياتي ،اين از غير
 پس گفت بايد آنها به ،نيامده قرآن در روح مسأله اصال گويند مي  كه افرادي. كرد استناد شود مي هم آنها
 لفظ خود كه داريم كار روح لفظ به ما اوال ؟گوييم مي چه به را روح ما ؟چيست شما نظر به  آيات اين
 به ،نيست اين به منحصر قرآن در روح لفظ  البته. است شده استعمال قرآن در معنا اين به هم روح
 و جسم مافوق همه كه حقايق سلسله يك به قرآن يعني ،اند روح سنخ از آنها همه كه شده گفته يقيحقا

 ،نيست جسماني  كيفيت يك كه گويد مي روح جهت آن از وحي به ،كند مي اطالق روح هستند  جسماني
 روح تجه آن از خودش امر به ،نيست جسماني  كيفيت يك كه گويد مي روح جهت آن از القدس روح به
 سطح از كه است همين اينها همه به گفتن روح مشترك وجه ،نيست  جسماني كيفيت يك كه گويد مي
 قتو هر ،است) 2(» روحي من  فيه نفخت و"،است آمده دنيا اين به دنيا اين باالي از ،نشده پيدا دنيا اين
  . اند آورده دنيا ينا به ديگر دنياي از را آن ،نشده پيدا دنيا متن از شده پيدا دنيا اين در
  

  : پاورقي
   11 / مؤمن 1. 
   29 / حجر 2. 
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 نداريم كار ابدا هم روح لغت به و روح لفظ به ،كنيم نظر صرف هم آيات آن از ما كنيد فرض حال هر به
 ماهيت اگر ؟است انتقال مردن ماهيت كه شود مي استنباط واقعا ]شد ذكر كه[ آيات اين از آيا ولي

 ،است مرده پيكر ،اين  كه خورد مي عباس حضرت قسم آدم ،است حيات اين از بعد حيات و انتقال  مردن
 همين گويد مي ،زند مي) 1( بودن رفات از دم هميشه كه  قرآني]. است زنده[ گفت شود نمي كه پيكر اين
  . است طبيعي و واضح بسيار امر يك اين و ؟است زنده پيكر
 بعضي در قرآن خود ،بگذارد خواهد مي چه هر كه هر را سمشا ،است قائل حقيقتي يك به قرآن پس
 مافوق جنبه كه گويد مي روح آن به جهت آن از.  روح جاها بعضي در و گذاشته نفس را اسمش جاها

 يعني نفس معناي اصل چون ،است انسان خود كه گويد مي نفس آن به  جهت آن از و ،دارد جسماني
 ،آمد خودش خود ،آمد  خودش يعني آمد زيد نفس ،آمد زيد"سهنف زيد جائني"گوييم مي وقتي. خود
 گويم مي آمده پسرش ،آمده زيد گويم مي آمده نوكرش مثال كه نكن خيال"آمد زيد"گويم مي وقتي يعني
 ي"خود"كلمه  همان. آمده خودش"نفسه زيد جائني" ،نه ،آمده زيد گويم مي آمده  اش نامه يا ،آمده زيد

 "خود" آن ]قرآن[ كه است حساب اين روي است  شده گفته"نفس"روح به اينكه .گوييم مي ما كه است
 فيه نفخت"همان به انسان واقعي شخصيت و واقعي منش و واقعي خود آن. داند مي  نفس آن به را بشر
  . است آن براي) 2( لباس  شبيه چيزي و دارد عاريت و آلت جنبه بدن و است" روحي من
  

   رآنق پاسخ و آافران اشكال
  

 الم"سوره در آيه. خواندم قبال ،شود مي استفاده زمينه همين در اي نكته آن از كه هست قرآن در اي آيه
 هم بل جديد خلق لفي ائنا االرض في ضللنا اذا قالواء و": كند مي نقل كافران زبان از كه است"سجده
 ؟شويم مي خلق ديگر بار هم باز ،شديم گم زمين در ما كه وقت آن آيا گفتند) 3(" كافرون  ربهم بلقاء

 دو را پوسيده استخوان يك شود مي مگر كه است  مسأله اين روي شان تكيه كفار ،ديگر آيات بعضي در(
    اش زنده آورد مرتبه

  
  : پاورقي

[ 1.   ]. پوسيده يعني رفات
  . نداريم ديگري لفظ چون ،لباس گوييم مي اگر 2. 
   10 /سجده 3. 
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 نابودي صحبت آيه اين در). 1( رميم هي و العظام يحيي من قال خلقه نسي و ثالم لنا ضرب و" :؟كرد
 دو را نيست ؟گردد مي بر مرتبه دو نيست. شديم گم ،شديم  نيست ،مرديم گويد مي ،است شخصيت

 آن كه دارد را تفاوت  اين كفار اشكال نظر از ديگر آيات با آيه اين رسد مي نظر به ؟كنند مي  خلق مرتبه
 مشكل نه ،است شدن نيست و شخصيت بقاي  عدم بر بيشتر شان تكيه كه كند مي نقل را آنها كالاش

 را ما اصال ،نيستيم ،شديم گم ما ]گويد مي [،است استخوان و  خاك كه مرده اين كردن زنده بودن
  . كرد پيدا شود نمي
 كند جمع گوييد مي شما كه  تيذرا اين است قادر خدا گويد مي آنجاها در ؟دهد مي جواب چه اينجا قرآن

 جوابي است نيستي و شخصيت سلب و شدن گم از صحبت  كه اينجا ولي ،كند زنده نو از را ذرات اين يا
 خلق لفي ائنا االرض في ضللنا اذا ء":گويند مي آنها. خورد نمي ايراد اين به ظاهر حسب به كه دهد مي

 و شديم گم كه ما گفتيد شما) 2(» بكم  وكل ذيال الموت ملك يتوفيكم قل":گويد مي آيه ،" جديد
 ،شويد نمي گم شما بگو ؟شود مي معدوم اعاده اصطالح به ؟شويم مي ايجاد نو از مرتبه دو ،شديم نيست
 چيزي آن كردي خيال  كه كردي اشتباه يعني ،گرفت تحويل) شماست به موكل كه( الموت ملك را شما
 آن تو ،نيستي تو آن ،شده گم كني مي فكر تو كه چيزي آن ،شدي گم گيرم ،هستي آن تو شده گم كه

  . خورد نمي ايراد آن به اصال جواب اين اال و ،برد و  گرفت الموت ملك كه هستي چيزي
  . كنيم شروع را ديگري بحث تا ،شد تمام فعال ما بحث اين

 اين خواهند مي تيوق قيامت روز. نيست ثابت جسم اين دهنده تشكيل مواد و ما بدن سلولهاي: سؤال
   ؟است دهنده تركيب مواد اين از  كداميك با ،شود ايجاد جسم و روح بين همبستگي

   يك اين ،قيامت در اش همبستگي و جسم از روح شدن جدا مورد در آيا: ديگر سؤال
  

  : پاورقي
 اين كسي چه گفت ،كرد  فراموش را خود خلقت كه حالي در زد مثلي ما براي و: [78 / يس 1. 

  ]. ؟كند مي زنده را پوسيده استخوانهاي
   11 /سجده 2. 
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 و"» بايابكم مؤمن"گوييم مي  امام به خطاب كه زياراتي از بعضي در آيا و است موقع آن براي مطلقي امر
 در جسم به روح همبستگي نوع همان از آيا ،جسم به روحش  همبستگي و) ع( حسين امام شدن زنده يا

   ؟است ريديگ چيز يا است قيامت
 طور به ما بحث موضوع به مربوط  ذاته حد في كه است سؤالهايي البته ايشان سؤالهاي من نظر به: استاد
) بود قرآن نظر از قيامت تا مردن فاصله در انسان وضع درباره  كه( ما امروز بحث به ولي هست كلي

 همين مخصوصا ،هست هم شكالتم از البته كه كنيم بحث بايد جداگانه آنها درباره ما.  نيست مربوط
 ،شود محشور بدنش با انسان بشود بنا اگر كه بوده مطرح سؤال اين هم قديم از و فرموديد كه اي مسأله

 اجزاي كه چيزي هر با ،نه يا مرد بدن آن با مرد وقتي كه بدني  همان ؟شود مي محشور بدنش كدام با
 و شده بدنش جزء غذا آن از قسمتي و خورده غذا ادشزي و كم با احد كوه اندازه به انسان ؟ بوده بدنش
 بعد و شده دفع بدنش از و شده انسان بدن جزء كه را موادي مجموع اگر. است شده دفع شكلي به بعد
 كرد خواهد پيدا بزرگي خيلي هيكل آدمي هر باشند كرده حساب علماء شايد كنند حساب آمده نو مواد
 آساني جواب  هم اين جواب و هست سؤال اين. نرسد حد آن به مه دنيا حيوانات بزرگترين شايد كه

 را سؤال اين جواب جا همان ،رسيديم مسأله  اين به وقتي كه بدهيد اجازه ما به عالي جناب ولي ،نيست
  . بدهيم
 "عزير" شدن زنده مسأله يا گويند مي شيعه كه"رجعت"مسأله كه است سؤال همين عين هم دوم سؤال

 كه"احياء"سأله ،است تر ساده اين البته ولي ؟است ديگري بدن با يا است بدن همين با آيا ،گويند مي كه
  . است ديگري چيز به مربوط ،نيست مربوط قيامت به اصال
 قيامت منكر كسي اگر و است  اسالم ضروريات از قيامت. نيست قيامت مثل رجعت. رجعت مسأله اما

 ،نيست شكل اين به رجعت مسأله. نيست مسلمانان رديف در و شمرد مسلمان را او شود نمي اصال باشد
 آقا مرحوم از. است شيعه مذهب مسلمات و ضروريات از كه گويند مي هستند معتقد  كه كساني تازه
 داده جواب گويا ،كردند سؤال) بود  رجعت منكر كه( سنگلجي شريعت به راجع كه هم عبدالكريم شيخ
 در شايد البته ولي. نيست هم شيعه ضروريات از بود گفته شايد و ،تنيس اسالم ضروريات از ،نه: بود

  . كنند انكار را رجعت كه كرد پيدا شود نمي هم نفر دو ،نفر يك شيعه  علماي
   معتقدند طور همين محدثين سبك به بعضي ،هستند رجعت به قائل كه هم آنهايي
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 كه ديگر اي عده. شوند مي  زنده خاك همين از ها مرده همين واقعا يعني ،شود مي قيامت مثل عينا كه
 بر توجيه مقام در اصال ديگران]. معتقدند ديگري طور) [1( است كاشاني فيض مرحوم آنها از يكي
 است؟ چگونه كيفيتش دانيم مي ماچه ،رجعت گوييم مي هم ما ،رجعت اند گفته ما به گويند مي ،آيند نمي

 علماي امروز كه است  چيزي اين نظير رجعت كه هستند قدمعت فيض مرحوم مثل ولي. كنند نمي بحثي
 اين نظير ولي ،خود جاي به ،نادرست يا است درست حد چه تا ارواح علماي حرف اين. گويند مي ارواح
    يك صورت به را ميتي روح ،بيداري حال در نفر يك كه كثيرا شده مشاهده مثال گويند مي كه است
 حرف اگر. است ديده را  آن و كرده ]حاضر[ داشته فرق جسمها اين اب كه رقيقي خاص جسم يك و شبح
 در ما كه كنند مي ادعا زياد مكاشفه اهل. اند گفته زياد  مكاشفه اهل را اين نظير ،نكنيم قبول را اينها
 با و آيند مي ،بينيم مي و كنيم مي مشاهده را مؤمنين ارواح هستيم مكاشفه از خاصي  حال در كه حالي

  . زنند مي رفح ما
 كنند مي نقل زياد قضايا  اين از گلپايگاني جمال سيد آقا مرحوم از كه كردم نقل جا همين وقتي يك

 آنجا خودم من اتفاقا گفت ،پرسيدم پسرشان از من  جمله آن از كه) بود اي العاده فوق مرد هم واقعا(
 آقا ببين برو: گفت من به شب نماز از دبع پدرم كه) بوده اي وارسته و پاك خيلي مرد واقعا ايشان( بودم
 همان ديدم ،كردم تحقيق رفتم. كن تحقيق برو: گفت ؟چطور: گفتم) 2 (؟كرده فوت حسين محمد شيخ
 آقا مرحوم ،وتر نماز قنوت در من: گفت ]پدرم [؟بود چه قضيه. كرده  فوت قبل لحظات همان در شب
 به من ،كرده فوت حسين محمد شيخ آقا: گفت ؟روي مي كجا: گفتم. آمد مي كه حالي در ديدم را ضياء

  . روم مي او جنازه تشييع
. است زياد خيلي چيزها اين هم ما احاديث و اخبار در. اند كرده ادعا زياد مكاشفه اهل البته را اينها نظير
 يك. كرد رد شود نمي را همه ديگر كه است زياد اينقدر ولي است  درست آنها همه بگويم خواهم نمي
 كمك از مكه اهل  زنهاي و بيايند دنيا به خواستند مي) س( زهرا حضرت وقتي كه گوييم مي را  اش نمونه
  ) س( خديجه حضرت به كردن
  : پاورقي

 كار آن در گاهي و است  فقيهي محدث مرد يك هم يعني ،است ذوحياتين مرد يك كاشاني فيض 1. 
 مرد يك. است فيلسوفي و حكيم مرد يك اضمن هم و ،شود مي قشري خيلي هم فقاهتش و محدثي

  . است ذوجنبتين
 و بودند اول طراز علماي از دو هر اصفهاني حسين محمد شيخ آقا مرحوم و عراقي ضياء آقا مرحوم 2. 
  . كردند رحلت هفته يك فاصله به
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 من: گفت يكي ؟هستي كي تو: پرسيد. بدهند كمك او به اينكه براي آنجا آمدند زن چهار ،كردند امتناع
 و كردن تجلي همان اينها... و هستم مريم من: گفت ديگري ،هستم آسيه من: گفت ديگري ،هستم حوا

 ادعا امروز كه  ارواح علماي حرف اگر كه ،مادي دنياي اين در مثالي بدنهاي با روحهاست  شدن ظاهر
 مكاشفه و عرفان اولياي يا دين اولياي كه  چيزي آن بر است علمي تأييد يك اين ،باشد راست كنند مي

  . اند گفته
 از ها مرده كه است اين  نه ،شد خواهد آينده در كه رجعتي معتقدند كاشاني فيض مرحوم مثل اشخاصي

 كه شكلي همين به ارواح از اي عده خاصي وضع يك در كه است اين معنايش بلكه ،شوند مي زنده قبر
    ذوقي با مرد و بود تهران در كه( آبادي شاه مرحوم لمث افرادي. شوند مي ظاهر دنيا اين در كردم عرض
 نه اند ارواح همان اينها ،آمده  مالئكه نام قرآن در كه موارد از بسياري معتقدند ديگر افراد بعضي و) بود

 ديگر جنگهاي يا بدر جنگ در كه كند مي تصريح قرآن مثال. اند نبوده انسان سنخ از كه اي مالئكه
 است درست حرفشان من نظر به و گويند مي طور اين اي عده. آمدند مؤمنين  نصرت به مالئكه از گروهي

 قواي با اساسا گاهي قرآن در مالئكه. چيست بگويد و كند تعريف را مالئكه نداده قول وقت هيچ قرآن(
 در است موجوداتي گاهي و ،شود مي جبرئيل مثل  مقرب ملك يك شامل گاهي ،شود مي تطبيق طبيعت
 كه است بعدي هفت و بعدي شش يا بعدي دو امروزيها قول به ،است  مخفي ما چشم از كه دنيا همين

 است اين اي عده عقيده. )شود مي اطالق شوند مي ظاهر دنيا اين در كه ارواحي به احيانا و ،دانيم نمي ما
 ياري كه كنند ياري را شما كه آمدند مالئكه هزار چهار گويد مي قرآن كه اي مالئكه آن بدر جنگ در كه

 رجعت را آنها كه بودند انسانهايي اينها عملي ياري نه بود قلب تقويت براي فقط قرآن تعبير به هم شان
  . بودند شده ظاهر دنيا اين در ديگر دنيايي از كه بودند آنهايي يعني ،معنا اين به رجعت اما بودند داده
 صد در صد مسأله يك رجعت  مسأله خود اوال. ندك مي فرق قيامت مسأله با رجعت مسأله ،اين بنابر

 در قيامت كيفيت در چون ،كند مي فرق قيامت كيفيت با رجعت كيفيت ثانيا. قيامت مثل نيست قطعي
 كه نيست بعيد. نداريم را حرفي چنين رجعت باب در ما ولي شود مي قبور از حشر  كه شده تصريح قرآن

  . باشد شكل اين به
  
  : فرمود ياسين آل مؤمن آن  به اينكه و» يبعثون يوم الي برزخ ورائهم من و":آيه اين بين -
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 ،است برزخ از بعد جنت ،جنت اين دانيم مي  كه حالي در ،داد سازگاري توان مي چطور" الجنة ادخل قيل
   ؟شود مي فهميده فوريت امر فعل از كه حالي در ،شو بهشت وارد شده گفته او به چطور
 :هايي اليه مضاف يك با اينها از بعضي حتي و است مطرح جنات ،نيست مطرح جنت تنها قرآن در: استاد

 تعبير"اهللا جنة"به آن از كه آمده"جنتي"قرآن آيه يك در. است  مطرح"عدن جنت"،"خلد جنت"
 كه نيست جا يك جنت كه فهميد شود مي قرآن آيات مجموع از. اينهاست فوق ما ديگر كه كنند مي

 من روضه اما القبر":فرمود پيغمبر كه اند كرده  نقل سني و شيعه را حديثي. باشد آخرت به مخصوص
 يعني برزخ ،برزخ همان يعني قبر كند مي تصريح اخبار و) 1("» النيران حفر من حفرش او الجنة رياض
  . قبر همان

  
  : پاورقي

   275 ص / 6 ج ،بحار 1. 
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   خلقت نبودن عبث
   قرآن آيات در
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   قرآن آيات در لقتخ نبودن عبث
             )1 (  

  
 مجيد قرآن در مرگ مسأله  كه گفتيم. بود قرآن نظر از مرگ ماهيت اطراف در ما گذشته جلسه بحث
 قيامت و مرگ از بعد و مرگ زمينه در قرآن آيات  مجموع كه گذاشتيم اين بر را بنا و است شده مطرح

 مسأله در قرآن منطق نتوانيم يا كنيم هضم بتوانيم اينكه از اعم ببينيم واقعا كلي طور به و كنيم طرح را
 را ما حرف همان همه ابتدا در شايد اينكه گو ؟چيست چيزها اين و قيامت و مرگ از بعد و مرگ
 بشر طبيعت كه آفتي همان امر نهايت در ولي ،گويد مي  چه قرآن ببينيم گويند مي همه يعني ،زنند مي

 از بعضي به  توجه با خودش كه را خاصي نظر آن انسان بعد يعني ،شود مي نسانا دامنگير كند مي ايجاب
 خواهد مي قرآن آيات از قسمتي از تأييد اخذ با ،كرده انتخاب آيات همه نه موضوع اين در قرآن آيات
 يمرسيد بست بن به جايي در هم اگر و ندهيم انجام را كار اين اهللا شاء ان خواهيم مي ما ولي. كند بيان

  . است گفته را مطلب اين قرآن باالخره  بگوييم
 قرآن آيات از بعضي به  ايشان ديدم مي ،كردم مي سؤال طباطبايي آقاي از را مسائل از بعضي من وقتي
  : گفتند مي. زنند نمي حرفي و گذرند مي اجمال به رسند مي كه
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 راه هستم قرآن واقعي مقاصد ليمتس بگويم اينكه از غير موارد از بعضي در من كه است اين حقيقتش
 مكشوف آنقدرها) بود چيزها اين و معاد مسأله  به راجع بحث( مطلب خودم براي يعني ،ندارم ديگري
  . باشم قرآن مقاصد تسليم بايد كه است اين كنم مي احساس  خودم براي كه حالتي و نيست

 قرآن نظر از را مرگ ماهيت  توان مي نآ از كه آياتي گفتيم ،شديم وارد اينجا از اول ما ،حال هر به
 شما براي پيش جلسه در را اش عمده قسمت من كه بود  آيات سلسله يك كه ،كنيم ذكر كرد استفاده
 به استناد بر فعال ما بناي. كنم مي نقل) السالم عليه( اميرالمؤمنين از روايتي  جلسه اين در. خواندم
. خوانم مي برايتان فقط را آن من ،است شده قرآن آيه به اللاستد روايت آن در چون ولي ،نيست روايات

 اين در چون بلكه ،روايات در نه است قرآن در صحبت بگوييد  كه ايم نشده خارج هم خودمان بحث از
  . كنم مي عرض خدمتتان را آن ،است شده بكنيم خواستيم مي ما كه استداللي  همان روايت
 شود مي استنباط اينچنين اشقيا  درباره چه و سعدا درباره چه ،كلي ورط به قرآن آيات از اوال كه گفتيم

 كامل تحويل ،كردن كامل صورت به قبض ،كردن استيفا يعني"توفي".است"توفي"كلي طور به مردن كه
) 1 (موتها حين االنفس يتوفي اهللا «:است آمده قرآن از زيادي آيات در و است"وفي"ماده از كه  گرفتن

 يعني مرگ: است مرگ ماهيت بيان ،تعبير اين خود كه) 2(» بكم وكل الذي  الموت ملك ميتوفيك قل"يا
 خواهند يم وقتي. خود يعني عربي در  است آمده قرآن در كه هم"نفس"كلمه. بردن و گرفتن تحويل
 همان( آمد خودش ،آمد زيد يعني"نفسه زيد جائني".چوب اين  نفس گويند مي ،چوب اين خود بگويند
 ،كند مي"نفس" تعبير شود مي گرفته انسان از كه چيزي آن به قرآن اگر). ديگري چيزي نه خودش  عين

  . شود مي برده و گرفته كه است همان  انسان واقعي خود قرآن نظر از كه است نظر آن از
. ستا باقي حياتي قيامت تا مردن  فاصله در كند مي بيان قرآن كه داريم زيادي آيات سلسله ،اين از غير

 دو در كه آياتي مثل ،اشقيا درباره گاهي و است شده گفته مطلب  اين اتقيا و سعدا خصوص درباره گاهي
   صريحتر جا يك كه است  قرآن جاي

  
  : پاورقي
 1.    42 /زمر

   11 / سجده 2. 
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 من اهللا اتيهم بما فرحين ،يرزقون ربهم عند احياء بل امواتا اهللا سبيل في قتلوا الذين تحسبن ال و":است
 تو مبادا: گويد مي شهدا درباره كه ،دارد صراحت آيه اين). 1(» بهم يلحقوا لم بالذين يستبشرون و فضله
 خداوند كه آنچه به شادمانند االن و مرزوقند و ،زندگانند بلكه ،مردگانند اينها كه) 2( كني گمان چنان

 بشارتهايي منتظر يعني ،مستبشرند النا و بدهد خواهد مي  آينده در كه آنچه نه است داده آنها به
 برسد اينها ناحيه از بشارتي كي كه دارند انتظار ،اند نشده ملحق آنها به هنوز كه كساني  ناحيه از هستند

 حياتي واقعا مردن از بعد قرآن كه دهد مي نشان  اين. رسيد خواهند سعادت مقام همين به هم اينها كه
 كه اينها بگويد خواهد نمي قرآن. است مرده جسد اين ديگر كه اردند  شكي كه صورتي در ،است قائل
 گويدنمي ،ريزند مي عسل و شير دهانشان در دارند و اند كرده باز را دهانشان مثال ،هستند خاك زير اينجا

 آل صاحب درباره يا. هستند مرزوق) ربهم عند( پروردگارشان نزد در آنها ]گويد مي [،خاك اين زير در
 جعلني و ربي لي غفر بما ،يعلمون قومي ليت يا":گفت مرد يا شد كشته اينكه از بعد ]گويد مي[ ياسين

  . كنم نمي تكرار ديگر و بود زياد  آيات كه اينها امثال و) 3(» المكرمين من
  

  ) ع( علي حضرت آالم
  

 در. كنم مي عرض شما براي ،بودم نخوانده من كه است آياتي از بعضي بر مشتمل چون كه است روايتي
 آيه به كرد استدالل حضرت كه كرده ذكر) السالم عليه( اميرالمؤمنين از سند به روايتي نعماني تفسير
  : فرمود و قرآن

  
 لهم النار ففي شقوا الذين فاما ،سعيد و شقي فمنهم باذنه اال نفس تكلم ال يأت يوم":تعالي اهللا يقول «

    خالدين الجنة ففي سعدوا الذين اما و ،...االرض و سمواتال مادامت فيها خالدين ،شهيق و زفير فيها
 كانت فاذا ،القيامة يوم قبل االرض و  السموات يعني) 4(» ربك شاء ما اال االرض و السموات مادامت فيها

   » االرض و السموات بدلت القيامة
 .  

  : پاورقي
 1.    170 و 169 / عمران آل

 خيلي قرآن در كه طوري  همان ،كند نمي گماني چنان مبرپيغ ،هستند امت مخاطب است معلوم 2. 
  . است پيامبر خود ظاهرش مخاطب كه است امت به خطابهايي اوقات

   27و 26 / يس 3. 
 4.    108 - 105 / هود
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 دو بر مردم فرمايد مي. بهشت  يك نه ،است) بهشتها( جنات از صحبت كرديم عرض هم قبال قرآن در
 اهل همچنين و ،هست زمين و آسمان كه مادامي خالدند شقاوت اهل. سعيد و شقي: هستند قسم

   را ابديت خلود كلمه از ما وقت يك. نيست"هميشگي"معنايش خلود  كلمه. خالدند هم سعادت
 انتهايي هيچ كه ابديت ،است ابديت معنايش داريم ما االن كه اصطالحي در خلود كلمه. فهميم مي

 آخر هيچ كه دوامي آن خصوص يعني معنا آن به ابديت ،خلود لغت لاص ولي) النهايي( باشد نداشته
 تناقض بخورد آخرش در قيدي يك اگر لهذا و مانند مي باقي يعني ]خالدند[ بلكه ،نيست باشد نداشته
 زمين و آسمانها تا هستند هميشه" االرض و السموات دامت ما فيها خالدين":آمده قرآن در. نيست
 آن در" تا"ديگر ،است ابديت يعني است هميشگي اگر بگوييم كه نيست ضتناق"هميشگي"اين. هست
  . هست زمين و آسمانها تا هستند و هستند يعني ،ندارد معني

 دامت ما"كند مي ذكر قرآن  كه ناري و جنت اين كه اند كرده استنباط چنين آيات اين از اميرالمؤمنين
 از همه زمين و آسمانها قيامت ابتداي در اصال چون ،است قيامت از قبل ،هستند" االرض و السموات

 شدن تبديل با قيامت شروع" االرض و السموات بدلت القيامة كانت فاذا":شود مي منهدم و رود مي بين
 در كه) 1("» يبعثون يوم الي برزخ ورائهم من و":است اين  مثل و: فرمود بعد. است زمين و آسمانها
: قوله مثله و االخرش و الدنيا بين  العقاب و الثواب هو و":فرمود بعد. كرديم ذكر را آيه اين پيش  جلسه
  . "...» النار
 و غدوا عليها يعرضون النار ،العذاب سوء فرعون بال حاق و":فرمايد مي كه مؤمن سوره در است اي آيه

 عرضه آنها بر شامگاهان هر و صبحگاهان هر كه آتش) 2( فرعون  آل به كرد احاطه و رسيد و" عشيا
 آتش از كه عذابي  آن ،شود مي عرضه آتش برزخ اهل بر كه است آمده زياد خيلي هم روايات در. شود مي
 و":فرمايد مي قرآن بعد. كنند احساس را  آن نزديك از اينكه مثل ،است آتش شدن عرضه از كشند مي
 عذاب وارد را آنها شود مي پاب ساعت كه روزي در و) 3("» العذاب اشد فرعون  ال ادخلوا الساعة تقوم يوم

 بر قيامت از قبل آنها كه دارد صراحتي  نگوييم اگر اشاره و ايما هم آيه خود. عذابها ترين سخت در ،كنيد
   آتشها بدترين كه آتشي در شوند مي وارد قيامت خود در و عرضه آتش

  : پاورقي
   100 / مؤمنون 1. 
 كرده پيدا را خاندانش حكم  كه بودند نزديك او به انآنچن كه اتباعي ،است فرعون اتباع مقصود 2. 

  . بودند
   46 و 45 / مؤمن 3. 
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 شامي و صبح ،نيست عشي و غدو قيامت در كه است فرموده طور اين اميرالمؤمنين اينجا. بود خواهد
  : است  قيامت از قبل دوره به مربوط شام و صبح ،نيست

  
 في تعالي اهللا قال و الدنيا في يكونان انما و الخلود دار هي التي القيامة في يكونان ال العشي و الغدو و «

   النهار و الليل من يكونان انما العشي و البكرش و) 1(" عشيا و بكرش فيها رزقهم لهم و":الجنة اهل
  ). 2(" زمهريرا ال و شمسا فيها يرون ال":تعالي اهللا قال و القيامة يوم قبل الحياش جنة في
  

 اهللا سبيل في قتلوا الذين تحسبن ال و":فرمود استدالل كرديم استدالل مكرر ما كه اي آيه آن به هم بعد
  . » فضله من اهللا اتيهم بما  فرحين ،يرزقون ربهم عند احياء بل امواتا
 حياتي اشقيا و سعدا براي قيامت و مردن فاصله در كرد مي داللت كه بود آياتي به ما استدالل پايان ،اين

 "توفي تعبير به كه آيات بعضي و ،اشقيا به راجع بعضي ،بود سعدا به راجع آيات بعضي چون ،ددار وجود
 گفته اشقيا يا سعدا  به راجع قدر همين آيه اگر كه است معلوم و ،شد مي شامل يكجا را مردم عموم بود

 و شوند يم فات و مات بين اين در اينها فقط كه هستند هم متوسطيني يك بگوييم شود نمي ،باشد
  . گذريم مي هم بيان اين از. نيست كار در فصلي به قول ديگر اينجا ، اصطالح به. نيستند طور اين ديگران

 قيامت اينكه ديگر ،هست حياتي  قيامت تا مردن از بعد اينكه يكي شود مي استنباط اجماال قرآن آيات از
 محتوياتش همه با زمين و ستارگان و خورشيد از شناسيم مي ما كه عالمي اين تمام شود مي بپا كه

 آن كه نيست تصور قابل ما براي شايد كه كند مي پيدا خاصي و عجيب دگرگوني يك ،)درياها و كوهها(
 ،كند مي بيان را ها شدن رو و زير و ها شدن  دگرگون اين خاصي تعبيرات به قرآن. است چگونه دگرگوني

  . است قيامت آغاز دگرگوني آن و
 حساب يك شود مي فهميده هم  روايات و آيات از كه طور همان برزخ عالم يعني قيامت از لقب عالم در

  ). 3( رسد مي افراد به برزخ عالم همان در كيفرها و پاداش از قسمتي ولي شود نمي رسيدگي كلي
  

  : پاورقي
  . قيامت  جنت نه است برزخ جنت ،جنت اين كه است اين مقصود 62 /مريم 1. 
 نباشد خورشيدي كه وقتي). ندارد وجود( بينند نمي را زمهرير و خورشيد ]قيامت[ آنجا در 13 / دهر 2. 

  . ندارد وجود آنجا در مسائل اين. نيست شامي و صبح ديگر
  ]. بود مغشوش اندكي استاد سخنان متن در پاراگراف اين عبارات[ 3. 
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   قيامت مورد در قرآن استداللهاي
 روي ببينيم ،كنيم بررسي را استداللها اين بايد ما كه دارد قيامت مورد در استداللها سلسله يك قرآن
 يعني ،است استبعاد رفع فقط شايد قرآن استداللهاي از بعضي. باشد تواند مي اي پايه و منطق چه

   !؟كنيد مي داريد شما كه است استبعادي چه اين گويد مي قرآن ،شمردند مي بعيد را مطلب منكرين
 من قال خلقه نسي و مثال لنا ضرب و":پوسيد كه هم استخوانش ،مرد مرد همينكه انسان گفتند مي

 ،كنند مي استبعاد آنها كه جاها اين در). 1(" مرش اول انشاها الذي يحييها قل ،رميم هي و العظام يحيي
 براي ،ردك خلق را آن بار اولين كه همو ،"مشكلتر نيست بار اولين ز"گويد مي شاعر آن  قول به قرآن

    الهي كامله قدرت به استناد و استبعاد رفع جز آيه مفهوم يعني ،كند مي ايجاد را آن هم بار دومين
 شما استعجاب اين ديديد قبال آنچه مقابل در و الهي كامله قدرت مقابل در كه اين از بيش و نيست

  . ندارد مفهومي ،است جهتي بي استعجاب
 و موت نظام همان اين بگويد خواهد مي و است استبعاد رفع حد از يشب كه داريم ديگر آيات سلسله يك

 هر. باشيد نديده را اش نمونه شما كه نيست چيزي  يك ،نيست اي تازه چيز ،شماست مشهود حيات
  ادل گويند مي. هست گويد مي ديد كه وقتي ولي است ناشدني برايش شايد ، نديده انسان تا را چيزي
 يا مكرر حيات و موت مسأله  كه است آياتي سلسله هم آيات آن. است آن وقوع ء شي يك امكان بر دليل
 جزء باز هم اين كه ،كند مي ذكر را انسان خود حيات  تطورات يا موتش از بعد را زمين حيات مسأله

  . كنيم مي عرض بعد كه است بخشهايي
 در قرآن از آيه شش پنج در كه است اين بخش آن و كنيم عرض امروز خواستيم مي ما را بخش يك

. دارد را فلسفي و كالمي استداللهاي شكل استدالل طرز ،انبياء و ص ،دخان ،جاثيه ،مؤمنون هاي سوره
  . خوانم مي برايتان را اش آيه يك حاال
 :فرمايد مي كرديم عرض كه بود برزخ  به راجع كه آياتي آن از بعد » المؤمنون افلح قد"مباركه سوره در
    العرش رب هو اال اله ال الحق الملك اهللا فتعالي ،ترجعون ال الينا انكم و عبثا خلقناكم انما فحسبتم ا"

   گمان آيا: آيه اين مفهوم و هستيم ما حاال). 2(» الكريم
  

  : پاورقي
   79 و 78 / يس 1. 
   116 و 115 / مؤمنون 2. 
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 به آيه مفهوم ؟شويد نمي  ازگرداندهب ما سوي به شما كه اين و ايم آفريده عبث را شما كه ايد كرده
: است اين آيه مفهوم! باطلي گمان چه يعني ؟ايد كرده  گمان چنين شما: است انكاري استفهام اصطالح

    كه كنيد مي باور شما و است عبث شما خلقت ،نشويد بازگردانده ما سوي به شما كه شود بنا اگر
 قرار استدالل پايه خدا ،قيامت  اثبات براي يعني ،خدا زا است قيامت بر استدالل اين ؟كنيم خلق عبث ما

 قبول را اهللا كه گويد مي كساني به ؟نه يا داريد قبول و شناسيد مي را ما ]گويد مي. [است شده داده
 و متعالي خداوند"غ اهللا فتعالي؟باشد عبث شما خلقت پس ،نباشد قيامتي و كند خلق را شما اهللا: دارند
  ). 1( سلطان و قدرت صاحب" الملك" ،نسبتها  چنين از است منزه و تاس باالتر و برتر
 از اول. بگيرد صورت عبثي  خلقت كه ندارد امكان آنها موجب به ،است خداوند در كه هايي جنبه تمام
 عبثي كار انسان است ممكن. نيست كار در ناتواني و عجز  كه كند مي ذكر را اش متناهي غير قدرت ،همه
 شروع را كاري يك آدم اوقات خيلي. نارساست قدرتش كه است اين آن بودن عبث نشأم ولي بكند
 ،است نتوانسته كه است  اين نرسيدنش نتيجه به علت و رسد نمي نهايت و نتيجه به بعد و كند مي
 آن"» الحق" ،مطلقه قدرت صاحب" الملك".نرسيد  هم جايي به ،كرديم اي بيهوده لغو كار يك گويد مي
 كه آن بگويد خواهد مي كأنه). 2( است ثابت ،نيست اي نابودي و نقصي و بطالني نوع هيچ او ذات در كه
 تعبير ؟است باطل و عبث خلقت گوييد مي شما. است حق الحق ذي ،است حق هم خلقش است حق
 از ،باطل  نه شود مي ناشي حق حق از. است آورده را"باطل"كلمه"عبث"جاي  به كه است اين قرآن ديگر
 سخن اين اينجا در كأنه"» هو اال اله ال «").باطل با است مساوي عبث چون( شود نمي ناشي عبث حق
 داستان مثل ،شود كار مانع ديگري خداي و قدرت ،باشد كار در مزاحمي ،موانعي شايد كه شود مي گفته
 چون ،نيست او غير معبودي ]گويد مي. [است بوده ثنويه اديان و ثنوي هاي فلسفه در كه شرهايي و خير
  "» الكريم العرش رب":آورده را"رب"كلمه هم بعد لذا ، نيست او غير ربي يعني ،است معبود هميشه رب

   عرش صاحب
  

  : پاورقي
 جهت آن از ،است اهللا اسماء از"ملك"كلمه. سلطان و قدرت يعني ملك و است ملك ماده از"ملك"1. 
 اراده و مشيت با جريانها همه و است پروردگار قدرت دست در اشياء  همه مهار و عالم همه زمام كه

  .  اوست
 در كه آن يعني ،مطلق موجود  يعني مطلق حق. است وجود با مرادف كه است يثبت ثبت ،يحق حق 2. 

  . ندارد راه نيستي و عدم او ذات
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  ). 1( بزرگوار
 گويند مي آنها" بمنشرين نحن ما و  االولي موتتنا اال هي ان ،ليقولون هؤالء ان":فرمايد مي دخان سوره در
 ربنا"كرديم بحث گذشته جلسه هم را اوليه مردن مسأله اين.  نيست ديگري مردن ما اولي مردن زج كه

: دارند مردن دو زندگي اين از بعد مردم كهشود مي استفاده قرآن از). 2("» اثنتين احييتنا و اثنتين امتنا
 ،حياتي و است مردني قرآن نظر از هم قيامت به برزخ از انتقال و ،شوند مي برزخ عالم وارد كه مردن يك

 جز گفتند هم آنها. شود مي مردن به تعبير آن از كه است ديگر حيات به حيات يك از انتقال  يعني
 حياتي و مردني باز كه نيست حياتي اين از بعد قهرا پس يعني ،نداريم ديگري مردن ،مردن يك همين
 را آنها بگوييد پس ،هستند ما پدرهاي كه گوييد مي راست اگر" صادقين كنتم  ان نابابائ فأتوا".باشد

 واقع در و اند نمرده هم پدرهايتان گفتند مي آنها به انبياء  كه است اين به مشعر" بابائنا فأتوا"اين. بياورند
 اهلكناهم قبلهم من لذينا و تبع قوم ام خير هم ا".ببينيم ما تا بياوريد را آنها پس گفتند مي ،اند زنده
 ما ،العبين بينهما ما و االرض و السموات خلقنا ما و": است دبع آيه هم شاهد. "» مجرمين كانوا انهم

 و زمين و آسمانها ما) 3(» اجمعين ميقاتهم الفصل يوم ان ،يعلمون ال اكثرهم لكن و بالحق اال خلقناهما
  . باشيم كرده  بازي بخواهيم كه نكرديم خلق هست آنها ميان در آنچه

  

  است ينسب باطل و لغو
  

 لعب ،باطل هم و است حق هم ،گوييم مي بازي آن به كه را بچه كار: دارد را تفاوت اين باطل با لعب
 توپ عمل آن اگر مثال ،بيندازيم كند مي بچه كه كاري آن  به نظر ما اگر يعني ،كار اصل نظر از است
 براي ولي است  بيهوده عملش ،هيچ ؟است بار بازي توپ اين بر اثري چه ،دهيم قرار نظر مورد را بازي
   لهذا و. اوست جسمي و روحي رشد مايه است، خوب او براي كردن بازي نفس چون ،نيست بيهوده بچه

  
  : پاورقي

 به كه صفتي و شأن آن ،است خداوند زمامداري مقام ،شود مي اطالق"عرش"كه جا هر قرآن در 1. 
 و جسم يك ،عرش. شود مي متمركز او نزد در چيز همه و اوست دست در اشياء تمام راختيا آن موجب
  . است ربوبي مقامات از مقامي ،نيست خاصي جاي

   11 /مؤمن 2. 
   40 -  34 / دخان 3. 
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 دنيا در ما كه باطلي و لغو كارهاي همه. ندارد وجود باطلي كار هيچ هم عالم در واقع در گويند مي
 تسبيح با دارند عادت افراد از بعضي. است حقيقتي  يك اين و ،است نسبي باطلهاي و لغو ،گوييم مي

 گويندمي ؟چيستكار اين فايده ،گردانيد مي را تسبيح اين چرا شما بپرسيد آنها خوداگراز. كنند بازي
 شما آيا بگوييم اگر يعني ،نيست  فايده بي گويند مي خودشان كه هم طور آن ولي است راست اين. هيچ
 فكري ،هستيد منطقي و عقل صاحب مرد يك شما اينكه نظر از ،كنيد مي را كار اين منطق اساس بر

 عقل كه را كار  اين اما. است بيهوده كار اين پس. نه گويند مي ؟كنيد مي فرض كار اين بر اثري و ايد كرده
 از. بكنند را كار اين كه تاس اين به آنها  آسايش و هست دستشان در عادتي يك ،كند نمي آنها منطق و

  كه است لغو اي قوه آن نظر از ،نيست لغو كار اين ،شود مي تأمين كار اين در آسايشش كه اي قوه آن نظر
  . است نداشته اينجا در فعاليتي

  
 اينكه بدون باشيم خوش ، كنيم سرگرم را خودمان نخواستيم ما يعني ،نيست بازي ما كار گويد مي خدا
 فقط اثرش كه نيست بچه كار مثل خلقت. باشد  آن در حقيقتي و باشد بار اثري ما فعل و عمل بر

  . باشد بار اثري كارش بر آنكه بدون ،است خودش تفريح ،است خودش  تفنن ،است خودش سرگرمي
  

 خلقت اين كه است اين  معنايش نباشد قيامتي اگر گويد مي كه قرآن در است منطقي يك هم اين پس
 لغو بايد است وسط در چه هر و زمين و آسمانها خلقت گويد مي اينجا در كه تفاوت اين اب ،باشد لغو

  . باشد  عبث آدم بني خلقت بايد كه بود آدم بني خصوص به راجع ]مؤمنون سوره[ آنجا در ،باشد
  
 الحاتالص عملوا و امنوا كالذين نجعلهم  ان السيئات اجترحوا الذين حسب ام":فرمايد مي جاثيه سوره در

  رديف در را آنها ما كه اند كرده خيال گناهكاران اين آيا" يحكمون ما ساء مماتهم و محياهم سواء
 يعني ؟بود خواهد جور يك آنها با اينها مردن و آنها با اينها زندگي ،دهيم مي قرار صالحان و مؤمنين

 فكر غلط ،كردند تقضاو و حكم بد خيلي ؟نيست ما مقياس در تفاوتي هيچ بد و نيك عمل براي
 كه فكري اين  يعني. آفريد حق به را زمين و آسمانها خدا"» بالحق االرض و السموات  اهللا خلق و".كردند
 ،است مساوي اش نتيجه بدكرداري و ايماني بي با صالح عمل و ايمان ،بد و خوب كه كنند مي اينها

   به خدا ،نه ،باشد طلبا به ،نباشد حق بر  زمين و آسمان خلقت كه است اين معنايش
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 اينجا است اين براي خلقت اين و) 1(»يظلمون ال هم و كسبت بما نفس كل لتجزي و".است آفريده حق
 بدها آن به حتي رسيدن اين در و ،برسد است كرده كسب كه  آنچه به نفسي هر كه كند مي ذكر غايت
  . شود نمي  ظلم قهرا هم
 فراموش »الحساب يوم نسوا بما شديد  عذاب لهم اهللا سبيل عن يضلون الذين ان":فرمايد مي ص سوره در

 در  چه هر و زمين و آسمان ما" باطال بينهما ما و االرض و السماء خلقنا ما و"را قيامت روز و اند كرده
 خيال طور اين آنها ،كافران گمان  است اين" كفروا الذين ظن ذلك"نيافريديم باطل است وسط اين
    الذين نجعل ام"رسيد خواهد آنها بر كه آتشي از آنها حال بر واي" النار من كفروا ذينلل فويل"كنند مي
 نتيجه درو نباشد قيامتي آيا) 2(كالفجار المتقين نجعل ام االرض يف كالمفسدين الصالحات عملوا و امنوا

   ؟دهيم قرار فجار مانند را متقين ما آيا ؟دهيم قرار زمين در مفسدين  مثل را صالحات عاملين و مؤمنين
 سوره در. باشيم خوانده و كرده استقصاء را آيات همه اينكه براي ،مانده باقي ديگر سوره يك ]آيات[

 لدنا من التخذناه لهوا نتخذ ان اردنا لو 0 العبين بينهما ما و االرض و السماء خلقنا ما و":فرمايد مي انبياء
 خلق بينيد مي داريد شما  كه را مشهوداتي و خلوقاتم اين ،زمين و آسمان اين ما" فاعلين كنا  ان

 خواستيم مي ما اگر گويد مي قرآن). كردم عرض را  بازي مفهوم( باشيم كرده بازي بخواهيم كه نكرديم
   مال عالم در توانستيم مي ،آفريديم نمي را شما محسوس عالم اين و بشر شما ،دهيم قرار بازي را چيزي
 بياييم ما كه نداشت لزومي و كنيم قرار بر خودمان براي بازي كار يك ستنده فرشتگان همان كه اعلي
 لهوا نتخذ ان اردنا لو":باشيد داشته ما كار در هم ترديد و شك هزار كه كنيم خلق را شما و عالم اين

 علي بالحق نقذف  بل"كرديم مي بكنيم را كار اين خواستيم مي اگر" فاعلين كنا ان لدنا  من التخذناه
 حق پس ،كوبيم مي باطل بر را حق ما بلكه) 3( تصفون مما الويل لكم و زاهق هو فاذا فيدمغه الباطل
   و لهو و لعب نسبت و كرديد خدا درباره كه توصيفهايي آن از شما بر واي و ،برد مي بين از را باطل
  . داديد خداوند به چيزها جور اين

  : پاورقي
   22 و 21 / جاثيه 1. 
   28 - 26 / ص 2. 
   18 - 16 / انبياء 3. 
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 و استدالل به كرده ارجاع را ما يعني ،انكاري استفهام صورت به قرآن در است منطقي يك خودش اين
 كسي( مبطل ،بازيگر و العب ،كار عبث را خدا شما آيا ؟كنيد مي قضاوت چطور خودتان كه خودمان عقل
 نحوه در. هست قيامت پس ،نيست طور اين ؟نيدك مي فكر) است باطل شود مي صادر او از كه كاري كه
 قيامتي اينكه ميان است اي رابطه  چه اين كه مطلب اين توضيح و خداوند سخن بيان در ،استدالل اين

 كننده توجيه گويد مي قرآن كه است حرفي چه اين]. شود داده  توضيح بايد[ باشد عبث خلقت و نباشد
 و است  انسان حشر انسان خلقت توجيه كه است قرآن حرف خالصه اين ؟است قيامت فقط خلقت
   ؟چرا ،است قيامت وجود باز هم عالم همه خلقت توجيه

  

   آالم اهل بيان
  

 البته آن كه كنند مي ذكر را  بيان همين معمولي كتابهاي در اغلب و اند كرده كالم اهل معموال بياني يك
 اين به. نيست كافي وجه هيچ به عالم همه لقتخ  براي توجيه اين و خورد مي انسان خلقت به بيشتر
 كار او راه سر در و است آزادي و اختيار و اراده داراي دنيا اين در انسان: گويند مي ،كنند مي بيان صورت
 تواند مي و است خوب كه دهد انجام را  كارهايي تواند مي انسان. است گرفته قرار دو هر بد كار و خوب

 و خوب آنها براي كه جمادات و نباتات برخالف و حيوانات خالف بر ،است بد كه دهد انجام را كارهايي
 هدر بدها و خوب نباشد قيامتي اگر. بد كار افرادي و كنند مي خوب كار دنيا در افرادي. ندارد مفهوم بد

 پس ،است عبث نحوه اين به انسان خلقت پس ،)است نرسيده كيفر به هم بدها و رفته هدر خوبها( رفته
 خودشان كيفر به هم بدكاران و كنند دريافت را خودشان پاداش نيكوكاران اينكه براي باشد قيامتي بايد

 خارج لغويت از ،دارد بدكاري و نيكوكاري استعداد كه  اي جنبه آن از بالخصوص انسان خلقت تا برسند
  . شود

  

   آالم اهل بيان نقد
  

 در انساني چون بگوييم ،كنيم  تلقي دنيا طفيلي را آخرت بايد ما ،كنيم بيان بخواهيم شكل اين به اگر
   و خوب هست دنيا  اين در كه انسان چون و شده خلق دنيا اين
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 عالم اين در بدها و خوب  اين اينكه براي ،بد كار عده يك كنند مي خوب كار عده يك و فهمد مي را بد
 دنياي كار نقص اين كه جهت اين براي فقط ،است كرده  خلق را قيامت خداوند ،نگيرند قرار كفه يك در

 در جور هم قرآن خود منطق با يعني ،نيست درستي حرف ،حرف اين. شود جبران انسانها خلقت
 آيد نمي در جور هم خلقت  قانون با اساسا و باشد طفيلي اصطالح به امر يك قيامت مسأله كه آيد نمي
 :عرض و طول آن به عالم يك ،چيزي چنين طفيلي  به كند مي خلق را عالمي يك خداوند بگوييم ما كه
 يك بلكه) 2(" االرض و  السموات مادامت فيها خالدين"تنها نه) 1(" االرض و السموات عرضها جنة و"

  . باشد نداشته نهايتي اصال ديگر  كه" فيها خالدين"]مردم از[ قسمت
  

   خلقت نبودن عبث معناي
  
 درك را قرآن آيه مفهوم بتوانيم  بلكه اينجا از تا كنيم درك را باطل و لعب و عبث مفهوم بايد اول ما

 مخلوق براي دارد استعداد كه موجودي يك يعني ،بگيريد نظر در شما را موجود يك خلقت صرف. كنيم
 به خلقت عالم را آن و دارد موجوديت امكان سنگي يك اگر مثال ،هست برايش موجوديت  امكان ،شدن
 هيچ اگر ،برود بين از و شود فاني سنگ اين بعد ،باشد محدود مدت يك هم بقائش امكان و بياورد وجود

    مقابلش نقطه از مقصود ؟چيست عبث از مقصود ؟است عبث خلقت اين  گفت شود مي نباشد هم قيامتي
 ؟نباشد عبث كه كنيم فرض بايد چطور را خلقت ما ؟نباشد عبث كه باشد بايد چگونه خلقت ؟چيست
  . كنيد بيان داريد سومي راه شما اگر. كرد بيان را مطلب شود مي نحو ود به اينجا
 كه خلقتي. شود بقا به منتهي  كه نيست عبث آنوقت خلقت كه كنند مي بيان طور اين را مطلب بعضي
 بود اين براي و بود بقا براي شد آفريده كه موجودي اگر.  است عبث خلقت اين ،فناست نهايتش و آخر
 مقابل در است هستي يك اين ،بگيرد فيض پروردگار ناحيه از هميشه و بماند خواهد مي هميشه كه

 بع ،شود مي خلق موجود يك ]كه است  اين[ صرف اگر ولي ،نيست عبث اين بنابر و است دوام و ،نيستي
   نيست هم
  

  : پاورقي
 1.     زمين و آسمانها اندازه به آن پهناي كه بهشتي و: [133 / عمران آل
  . ]است

 2.    108 / هود
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 يك و موجود اين  ميان هم ارتباطي هيچ و نيستي هم سرش پشت ،است اي هستي يك ،شود مي
 ،بماند باقي تواند مي آن كه ديگري موجود  براي شده آفريده موجود اين بگوييم كه نيست ديگري موجود

  . است عبث اين
 اشياء ،است پروردگار به بازگشت  براي خلقت كه است اين آيات اين مفاد كه اند كرده تقرير طور اين

 ابديت به اينكه براي و پروردگار سوي به بازگردند اينكه براي  عالم اين در اند آمده و اند شده آفريده
 رود مي ابديت سوي  به عالم تمام كه شويم قائل بايد منتها ،نشوند فاني وقت هيچ اينكه براي و بپيوندند

 از كه طور همان انسانها جمله از و اشياء  همه و است نسبي فناها همه و ودش نمي فاني چيزي هيچ و
 اند شده آفريده اشياء. كنند مي بازگشت پروردگار سوي به نحوي به شود مي استنباط قرآن آيات بعضي

 خداوند به  شدن ملحق و همان كمالشان راه پيمودن و ،كنند طي عالم اين در را خودشان  كمال كه
. بكند نيستي نفي خواهد مي ]115 / مؤمنون[ آيه اين در پس. همان خداوند بقاي به بودن باقي و همان
 نيست باطل ،نيست نيستي يعني نيست عبث كه است اين به اشعار ،است نيستي نفي كردن عبث نفي

 براي است دوام و بقاء و است هستي هست چه هر يعني ،است حق هست چه هر ،نيست نيستي  يعني
  . ما همه

 هم قرآن از حتي و شويم  قائل ما نيست الزم كه گويند مي شكل اين به ديگر موجودات براي هم بعضي
. گردد مي باز پروردگار سوي به چيز همه و شود نمي  نيست چيزي هيچ كه كنيم استنباط نتوانيم شايد

) 1( حشرت  الوحوش ذاا و"اگر( است حيوانات احيانا و انسان ]شود نمي نيست  كه موجودي از[ مقصود
 يعني ،موجوداتند زبده اينها ولي گردند مي باز پروردگار  سوي به اينها ،)باشد حيوانات و حوش و مقصود

 و موجودات  اين به شود مي منتهي نظام اين حركات ،هست عالم كلي نظام ميان كه  اي پيوستگي آن در
  . هستند باقي هميشه براي و خلقت غايت اينها
 ساير خلقت كننده توجيه انسان خود و ،انسان خلقت كننده توجيه انسان ابديت و بقاء ،ينا بنابر

 نظر در اي فايده و حكمتي يك براي چيزي هر چون ،نيست  عبث چيز هيچ پس. است عالم موجودات
 الحا.  است انسان زند مي هميشگي و بقاء و ابديت به سر كه اثرها و ها فايده آخرين و است شده گرفته
   بگوييم نيست الزم

  : پاورقي
   5 / تكوير 1. 
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 استعداد كه موجودي هر هم كهكشانها در بلكه ،اند زمين اين روي كه است انسانهايي خصوص ]مقصود[
 در كه است اين براي باالخره هم نظامات آن ،نداريم خبر نظامات آن از ما. دارد ابدي بقاي و ابديت

 وجود  پس. دهد تحويل را ابديت و ابدي موجودات ،طبيعت باالخره و بيايد پيش  تكاملي سير طبيعت
 اي گهواره اينها همه اينكه  براي ،نيست عبث هم زمين ،نيست عبث هم ماه ،نيست عبث خورشيد
 بيان اين نيست هم بعيد و است بياني يك اين. بپيوندد  ابديت به بايد كه موجودي اين براي هستند
 از ،است باطل و عبث و لعب خلقت پس نباشد ابديتي و قيامت اگر است گفته كه قرآن  كه باشد درست

  . است غائيت و غايت مسأله راه
  

   ديگر بيان
  

 اين آن و ،بيان اين از رساتر و جامعتر نظري از شايد و بيان اين به نزديك هست ديگري بيان يك اينجا
 و موجود وضع به قدري بلكه ،كنيم مطرح را نيستي و بقاء و ابديت مسأله اول ما ندارد لزومي: است

 يك با را كاري عاقلي انسان يك ،شعوري صاحب يك كنيد فرض شما اگر. كنيم مي اتكاء مشهود
 مقدمات اين آنكه از قبل ولي دارد  تناسب بالخصوصي هدف يك با مقدمات اين كه كند شروع مقدماتي

 مثال دو. لعب شبيه كاري ،باطل كار ،عبث كار ييمگو مي را اين ،ببرد بين از را آن برسد نتيجه آن به
  : كنم مي  عرض

 داند مي خودش يا بسازد ساختمان آنجا در ديگر ماه دو مثال دارد قصد كه زميني يك در بيايد كسي اگر
 فصل كه فصل اين در ،شد خواهد تصرفاتي زمين اين در ديگر ماه دو كه آيد مي پيش شرايطي بعد كه

 شش طبيعي و عادي طور به كه بذري( بپاشد اينجا در را بذري و بزند شخم و بياورد ورتراكت است پاييز
 كه ديگر ماه سه دو بعد ،كند آباد را  زمين ،)رسد مي اش نهايي نتيجه آن به و دهد مي محصول ديگر ماه

 و هدف آن به زهنو و آمده بيرون بذر اين تازه كه ديگر ماه پنج چهار يا نيامده بيرون زمين از بذر هنوز
 را آن ،نرسيده) است دادن گندم و كردن رشد و روييدن كه( دارد را آن استعداد كه خودش  نتيجه
 گوييم مي ،بسازم ساختمان آن در خواهم مي بگويد و بيندازد بولدوزر زمين در بيايد يعني ،كند خراب

   ،ببري بين از و كني دگرگون را زمين اين ديگر ماه چهار سه خواستي مي اگر تو ،بود لغو اولت كار آن
   توانستي مي
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  . بگيري بتواني ماه چهار سه مدت در را اش نتيجه كه بكني كاري يك
 ،گوش ،چشم( جوارح و اعضاء  است رحم در كه مدتي در جنين دانيم مي ما. است جنين مثال بهتر مثال
 گياه يك مثل ،دارد گياهي ندگيز يك رحم در جنين. شود مي خلق  برايش..) .،پا و دست ،تنفس جهاز

 و ظهور و آيد نمي كار به رحم عالم در كه است شده داده او به تجهيزاتي رحم در ولي كند مي  زندگي
 زندگي دوره هميشه كهباشد بنا اگر. نيست رحم گياهي زندگي براي چشم اين مثال ،ندارد بروزي
 تناسب خلقت اين،بپذيرد پايان شان زندگي بايد ماه نه آخر وآن شوند مي رحم وارد كه باشد اين جنينها

 براي گوش اين ،شده آفريده چه براي چشم اين بگويد كسي يك دارد حق يعني ،ندارد زندگي  اين با
 اين با هم بار يك كه او ؟شد آفريده چه  براي ريه اين ،شد آفريده چه براي دست اين ،شد آفريده چه
    كه موجودي يك براي تجهيزات اين...و ريه و گوش و چشم و پا و دست. است لغو پس ،نكرد تنفس ريه
 و شود خشك بايد يكمرتبه  ماه نه از بعد و) 1( ]است رحم داخل ماه نه[ عمرش طبيعي دوره تمام

  . است باطل و لغو و عبث ،بميرد
 اين ما به خواهد نمي » ترجعون ال الينا  انكم و عبثا خلقناكم انما فحسبتم ا"مثال ،قرآن آيات اين آيا

 و ببيند را او گياهي زندگي انسان اگر رحم در جنين يك درباره كه  طوري همين كه بفهماند را مطلب
 بر و ،برود بين از و كارش دنبال برود بعد كرد زندگي ماه نه بگويد و كند حصر آن بر را خودش ديد
 خودت روي اگر تو انسان اي ،است عبث خلقت نكند حساب دارد بعد زندگي براي كه تجهيزاتي روي

  سال 60 70 مدت در كه... و چشم و بدن همين با ،دنيايي زندگي همين با  كني خيال اگر ،نكني حساب
 كه هست تجهيزاتي تو در يعني ،اي كرده فرض عبث را خودت خلقت ،يابي مي پايان يابد مي پايان

 آن و است اين از بعد زندگي يك با متناسب ،)است  آن ضد گويد نمي( نيست دنيا زندگي اين با متناسب
 بسيطي  حقيقت يك خودش مادي بدن اين ماوراي در انسان ؟است انسان در ابديت  تجهيزات همان
 ما. نيست تجزيه جز نيستي اصال. پذيرد نمي تجزيه ديگر ،نيست مركب چون بسيط حقيقت آن كه دارد

. هاست دادن حالت تغيير و مركبات هاي شدن تجزيه لمعا نيستيهاي  همه ،نداريم عالم در واقعي نيستي
   آن يعني ،دهند مي حالت تغيير واقع در ،روند مي بين از كه  مركبات
  : پاورقي

  . نيست كلي قانون ،شود مي سقط اي بچه) طبيعي غير( اخترامي طور به وقت يك اگر حاال 1. 
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 ديگر ،دهند مي حالت تغيير  آن اجزاي كه است اين باب از رود مي بين از كه مركب) صورت( واقعيت
  . بماند باقي تواند نمي
 ديگر ما ،نبود اي زندگي اين از بعد و دنيا زندگي همين به باشد محدود زندگي بود بنا اگر ،انسان اي

 اين كه بيند مي ،كند فكر سنگ درباره كسي اگر. بود كافي سنگها و گياهها همان ،آفريديم نمي انسان
 گياه اين. نيست اين از بيش ،دنياست همين حدود در سنگ زندگي تجهيزات همه. ندارد حشري سنگ
 آن به ،كند قبول تواند مي هستي مقدار همين ،است همين براي تجهيزاتش همه چون ،ندارد حشر
 بهتر نيستي از هستي ،باشد چه هر باالخره و( است بوده جا  همين هم پايانش و اند داده را مقدار همين
  . است شده تمام و كرده را خودش تكاملي سير ،)است كمال  هستي ،است
 او كمال كه حالي در شود نابود  خلقت اول قدم در كه است اين معنايش باشد نداشته قيامتي انسان اگر
 بيهوده همه ،دارد انسان كه جهت آن از ،تجهيزات اين آيد مي  الزم و ،نكرده ظهور و بروز دنيا اين در

 توجيه دنيا زندگي( است جنين بدن اعضاي خلقت كننده توجيه دنيا جهان كه طوري  همان .باشد
 عالم ،)است آن كننده توجيه اين ،نشد آفريده عبث رحم در... و پا و دست و گوش و چشم كه كند مي

 آن به اصطالحا كه( است شده آفريده"مثال"او در كه است انسان هو بما انسان كننده توجيه نيز آخرت
 استعداد و خداجويي عالي بسيار عواطف او در و است شده آفريده عقل او در و) 1) (گويند مي خيال  قوه

 تمام اينجا انسان اگر. است ديگر جاي مال اصال كه  استعدادهايي اين ،است شده آفريده حق به پيوستن
  . اند گذاشته عبث و لغو اينجا در را اينها تمام  كه است اين مثل ،شود
 به كه توضيحي بهترين ،است انسان خصوص  به مربوط كه...» عبثا خلقناكم انما فحسبتم ا"آيه مورد در
 منطق نظر از كه نيست ترديدي جهت اين در و است اين مسلم قدر. است همين است رسيده ما نظر
 دادن توجه ،است  شناسي انسان واقع در آيه اين يعني ،است عبث انسان خلقت نباشد قيامت اگر قرآن
 وجود در ابديت بذر ،همه كه اي العاده فوق استعدادهاي و جوهرها آن به ،خودش انسانيت به است انسان
 شده پاشيده  زميني در كه است بذرهايي بپذيرد پايان جا همين در انسان اگر بذرها  اين كه ،اوست
  . برسد محصول حد به وقت هيچ اينكه بدون

  : پاورقي
  . است تخيل قوه از غير 1. 
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 هم) ص( پيامبر كه طور همان ، است آخرت مقدمه دنيا ،نيست دنيا طفيلي قيامت ،بيان اين اساس بر
  اين يعني ،شود مي منتهي آنجا به كه است منازلي از منزل يك اينجا ،)1(» االخرش مزرعة الدنيا":فرمود
 دنيا اين كه است شده  ساخته طوري كنيم مي بحث بعد هم اشياء ساير به راجع ،انسان اقل ال موجود
 فقط اگر كه است وسيع چنان او تجهيزات و ، اوست مراحل از اي مرحله و او زلمنا از منزل يك فقط
   در تجهيزات اين. بود بيهوده و عبث او در تجهيزات اين و شد نمي آفريده طور اين ،بود اينجا براي
 جوارح و اعضاء و واقعي  شخصيت ،واقع در. كند مي بروز) قيامت جهان و برزخ جهان( ديگري جهان
 در انسان كه بدني اين. كند مي بروز و شود مي ظاهر  قيامت در كه است آنهايي انسان حقيقي و واقعي
    گياهي زندگي مثل دنيا آن زندگي به نسبت كه است زندگي نوع يك و پوشش  يك ،بيند مي اينجا
  . جنين دنيايي زندگي به نسبت است جنين

 آيات اين در من واقعا. كنيد  تأمل آيات اين روي حال هر به شما. رسد مي نظر به كه است بياني ،اين
 نيست ]مطمئن خود تفسير به[ صد در صد معاد باب در  بزرگان از كس هيچ كه بينم مي بالخصوص معاد

 را آيات  همه كه اشخاصي اند كم خيلي. است تعبد و تسليم مرحله كه رسند مي مراحلي  يك به باالخره و
 صد در صد خودم حرف روي خواهم نمي  من. كنند توجيه است خودشان ذوق كه آنچه مطابق بخواهند
. هست قرآن در آياتي چنين ولي دهم مي دارم من كه است  توضيحي باالخره چون ،باشم كرده پافشاري

  . نه يا كنيد مي پيدا آيات اين توضيح براي ديگري  بيان ببينيد شما
 حضرت كه صورت اين به ،آيد مي پيش گفتگويي مأمون و) ع( رضا حضرت بين ام شنيده كه طوري آن -

 حضرت ،است لغوي كار اين كه كند مي اعتراض  مأمون و اند چرخانده مي را تسبيحي) ع( رضا
 ذكر يا"اهللا الا اله ال"ذكر ،چرخانم مي كه تسبيحي هاي دانه تعداد به اينكه خاطر به ،خير: فرمايند مي

 بيان توضيحي روايت اين  درباره خواستم مي من. نيست لغو من كار اين بنابر و شود مي گفته ديگري
  . بفرماييد

  
  : پاورقي

  ]. است آخرت كشتگاه دنيا: [دال باب ،مناوي ،الحقايق كنوز 1. 
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 كه بوده طور اين شايد ولي. هيمبد  توضيح توانيم نمي نبينيم ما تا ،گوييد مي شما كه را روايتي آن: استاد
 يا ،چيست گفتن ذكر فايده بپرسد خواسته مي و داشته توجه او و اند گفته مي ذكر خودشان با حضرت
 ايراد و گويند مي را ذكر از معيني تعداد يك گردانند مي كه را تسبيح حضرت كه نداشته  توجه اينكه
 خودشان كردن بازي همان و اند كرده مي بازي  سبيحت با حضرت واقعا كه دانم نمي من حاال. است كرده

  . كنم نمي بحث آن روي نبينم را روايت آن من تا. است بوده  ديگري طور يا اند كرده توجيه را
 لغو اينها از هيچيك كردم عرض  من. بود آن تأييد بلكه ،نبود هم من حرف ضد بر روايت آن ،حال هر به

 هاي قوه از يكي اينجا در مثال. است نسبي لغو ]بلكه [،است  مطلق لغو كنيم مي خيال ما كه نيست مطلق
 توانستيم مي وقت  همين در ما اينكه به نسبت. كند مي تفنني و تفريح) ما واهمه و خيال قوه مثال( ما

 و تفنن صرفا و بشود بار بيشتري و بهتر اثر كار آن بر كه دهيم انجام عقالني نقشه روي را كاري يك
    تابع نه باشد خودش عقل تابع هميشه بايد انسان و ،است بيهوده و لغو كار اين ،نباشد ما قوه يك تفريح
 بودنش گناه ،شود مي  مرتكب انسان كه را گناهي هر لهذا. كند مي اقتضا طبيعتش و عادت كه آنچه
 انسان وانيتحي جنبه از اال و ،است گناه است  مجموعه يك كه انسان يك جنبه از يعني ،است نسبي

    لذت كه عضو اين ،كند مي گناه بدنش اعضاي از عضوي با كه حالي در مثال  انسان]. نيست طور اين[
 اداره نظام يك با بايد  كه اي مجموعه اين يعني انسان اما رسيده خودش كمال به گناه اين با ،برد مي
 انسان جامعه. است شده بدبخت ودش اداره نظام يك در بايد كه است اي مجموعه كه انسان ؟چطور شود

   ضد بر ،فرموديد عالي جناب كه مقداري آن اينكه غرض. است شده بدبخت  هم انسان جامعه ؟چطور
  . نيست من سخن

  
 خلود اگر حاال ،است خلود بهشت و جهنم در كه است شده بيان شده طي راه كتاب در: بازرگان مهندس

 بالحسنة جاء من":هست قرآن در ديگر طرف از. است نهايت بي  زمان اين به نسبت ،نباشد هم نهايت بي
 ،بكند بدي كار كسي اگر فرمايد مي خداوند). 1( مثلها اال يجزي فال بالسيئة جاء من و امثالها عشر  فله
 ؟دارد ضرر اندازه چه نفس يك كشتن ،بكشد را نفر يك كسي اگر مثال. شود مي داده او به كار آن عين
   و  مقتول خود به

  : پاورقي
   160 / انعام 1. 

 عذاب عين سال چند فرضا. برسد قاتل شخص به ضرر اين عين بايد. رسد مي ضرر ديگران و او زن و بچه
 يا. نيست تساوي آتش در خلود ولي ،بكشد هم قاتل  شخص آن ،كشند مي عمد قتل اين از كه را افرادي

 و بدهد  من به تومان هزار صد خداوند بايد آيه آن وجبم به ،دادم پول تومان هزار  ده نفر يك به من اگر
 كه است اين حداكثر ،كرده  خوبي سال چهل مثال دنيا اين در كسي اگر. است محدود تومان هزار صد
 به سال چهل آنجا در بايد ،كرده بدي سال چهل اگر و كنند خوبي او به سال صد چهار عالم آن در بايد
   ؟نيست طور اين چرا اما ،كنند بدي او
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. است شده بحث قيامت و برزخ ،مرگ مرحله  سه به نسبت قرآن در فرموديد كه طور همان: ديگر سؤال
 مردم ترساندن و انذار جهت در عامل اين از قرآن در چرا ،است لذت و درد احساس با توام برزخ عالم اگر

 جهت اين در ،شده آخرت ثواب و عقاب از كه اي استفاده يكهزارم شده استفاده اگر و نشده استفاده
   ؟است نشده
 بريد مي كار به هميشه را آن  خودتان كه است منطقي يك شايد و داريد قبول خودتان را اين اوال: استاد

 ما استنباط به شده چنان يا چنين چرا اينكه بعد ،كرديم استنباط قرآن از را واقعيتي يك ما اگر كه
 ال( كرديد  قبول تقريبا هم خودتان كه طوري همان قرآن آيات از ما گرا كه معنا اين  به ،زند نمي صدمه

 و حيات قيامت و مردن فاصله در واقعا  كه كرديم استنباط هست هم زيادي آيات و) آيه يك در اقل
 استفاده انذاري و تربيتي عامل يك عنوان به عامل اين از قرآن  جاي هيچ در اينكه ولو ،هست زندگي
 بگوييم كه است  اين حداكثر ،است گفته را اين قرآن و ،زند نمي صدمه ما استنباط اين هب ،باشد نشده
 از قرآن چرا كه كنيم توجيه را مطلب آن نتوانستيم ما اگر. است نكرده استفاده عامل اين از قرآن چرا
 اين ،كرد ستفادها شد مي بهتر ما نظر از و نكرده استفاده تربيتي و انذاري عامل  يك عنوان به عامل اين

 را"چرا"اين چون برداريم  دست آيات آن از ما كه دهيد نمي اجازه ما به هم خودتان و شود نمي سبب
  . دهيم جواب نتوانستيم

 الذين تحسبن ال و"آيه همان اوال ؟نكرده را كار اين چطور. است كرده را كار اين قرآن ،اين از گذشته
 كرده استفاده[ تبشير صورت به منتها نزديكي اين به عاملي از كه" احياء بل امواتا اهللا سبيل في قتلوا
 در و همان مردنشان اينها كه نيست اين از بهتر چيزي هيچ شهادت و جهاد به تشويق براي. ] است

 مسلمين فكر در" امواتا اهللا سبيل في قتلوا الذين  تحسبن ال و":باشد همان رفتن سعادت و نعمت آغوش
 آيا ،كي دانيم نمي ،سال ميلياردها ،سال ميليونها از بعد ،شويم مي شهيد ما حاال اينكه  هن ،بود همين هم
   ما
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 ما شدن كشته كه بود اين آنها عقيده ؟رسيد خواهيم سعادتي به زماني بعد و فاصله آن در و وقت آن
  . همان رفتن سعادت آغوش در و همان
 از يكي عاشورا شب در كه نندز مي  نقل هميشه منبر هلا: است كرده نفوذ هم اسالمي تربيت در امر اين

 و بودند نشسته تنظيف خيمه آن لوي ج اي عده كه حالي در"خضير بن برير"نام به حضرت اصحاب
 دوستان: گفت! نيست شوخي شب كه امشب: گفت او به رفيقش. كرد مي شوخي دائم ،كشيدند مي انتظار

 فردا دانم مي چون ،است شوخي  شب امشب ولي ام نبوده خيشو اهل عمرم در من كه دانند مي همه من
  . همان ما رفتن حورالعين  آغوش در و رفتن بهشت و همان ما شهادت

 اصال كه دهد مي نشان هم تاريخ و داشته اثر مسلمين روح در واقعا تربيتي عامل اين شود مي معلوم پس
 فاصله بال شدن شهيد با كردند مي فكر ،نبودند قيامت منتظر تنها ،كردند مي فكر طور اين مسلمين همه
 خود را اين. شوند مي عذاب گرفتار مردن با كه كردند مي فكر هم طرف آن از طبعا و ،روند مي سعادت در

 بگوييم شود نمي ،است اسالم اول صدر مال اينها. است نبوده خارج از و بود كرده تلقين آنها به اسالم
 حكايت اول صدر تاريخ ،آمده حرفها اين و فلسفه و تصوف و عرفان ثالم كه است سوم ،دوم قرن مال
  . كند مي

 ليت يا":گفت مرد تا كه گويد مي  ياسين آل صاحب به راجع آيه همان. است گفته هم قرآن خود ،بعالوه
 در االن كه قومي همين( من قوم كاش اي"» المكرمين من جعلني و ربي لي غفر بما ،يعلمون قومي
 جلسه در ما و بود واقعه سوره در كه اي آيه. خرمم و خوش چقدر االن من دانستند مي) ستنده دنيا

 ما كه هست منطقي يك قرآن در گفتيم كه" الحلقوم بلغت اذا فلوا"]:فرمايد مي[ خوانديم پيش
 محلقو با ]نفس بين[ تعلقي و ارتباط چه حال. نيست مكشوف ما بر  آن ماهيت و است چگونه دانيم نمي

 "نفس" رآنق كه را آنچه  دانيم مي ولي ،دانيم نمي ما دارد وجود است قرآن ديگر جاي در كه تراقي و
 امكان ديگر ،رسيد كه اينجا به ولي هست آن بازگشت اميد اينجا از قبل تا بگويد خواهد مي ،داند مي

 ال لكن و منكم اليه رباق نحن و 0 تنظرون حينئذ انتم و 0 الحلقوم بلغت اذا فلوال «":نيست بازگشت
 كان ان فاما":گويد مي فاصله بال. " صادقين كنتم ان ترجعونها 0 مدينين غير كنتم ان فلوال 0 تبصرون

 من لك فسالم 0 اليمين اصحاب اصحاب من كان ان اما و 0 نعيم جنة و ريحان و فروح 0 المقربين من
 لهو هذا ان 0 جحيم تصلية و 0 حميم من فنزل 0 الضالين المكذبين من كان ان اما و 0 اليمين  اصحاب

   وضع  يك مقربين ،مردن از بعد فاصله بال. "» اليقين حق
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 فشار و قبر سؤال خصوص  به راجع. دارند ديگري وضع مكذبين ،دارند ديگري وضع يمين اصحاب ،دارند
 از ]گوييم مي [،نكرده ادهاستف عامل اين از بگوييد اگر. شد داده جواب عالي جناب چراي آن اصل... و قبر
  . است كرده استفاده  عامل اين

 به) قبر فتان دو( القبر فتاني و هست شكل همان به قبر سؤال مسأله واقعا اگر كه ماند مي باقي اي مسأله
 شؤون همه چرا ،هست قبر فشار و آيند مي اند كرده تعبير نكير و منكر احاديث بعضي يا حديث تعبير
 كسي  كه است اين حداكثر ،باشد نشده ذكر ،خوب. است نشده ذكر صورت اين به  آنقر در برزخ عالم

 اگر ،نه يا كنيم قبول كه هست متواتر  قطعي احاديث ببينيم برويم بايد ما ،نگفته را اينها كه قرآن بگويد
 ايراد وابج ،زند نمي صدمه است برزخ عالم اثبات مسأله كه ما مدعاي  به اين. كنيم نمي قبول نبود هم

 شده استفاده واقعا ، نه ]كه است اين[ نشده استفاده تربيتي عامل عنوان به چرا كه عالي حضرت  اصلي
 بود اگر ،نيست دربست معنا آن به قبر فشار شود مي  معلوم پس بگوييد شما كه است اين حداكثر ،است
  اي ضربه ما امروز بحث اين هب ،باشيم داشته قبول را قبر فشار هم خودمان فرضا ما. گفت مي قرآن
 استدالل به ،بود مانده مبهم ما براي"چرا"اين هم اگر و كرده بيان را مطلب اين هم قرآن پس. زند نمي
  . است كرده استفاده تربيتي عامل اين از مسلم هم قرآن و نيست  مبهم هم"چرا"و ،زد نمي ضربه ما
 در بنده. است بوده مطرح هميشه و بوده مهمي خيلي لسؤا قديم از سؤال اين البته: اول سؤال جواب اما

 بوده سؤال اين جواب ام كرده باز آنجا در كه بخش يك ،"اخروي  مجازاتهاي"مسأله در الهي عدل كتاب
 جهت از نه و دارد تناسب  مدت جهت از نه ،ندارد دنيوي گناهان با تناسبي هيچ اخروي مجازاتهاي  كه

 هفت مثقالش دنيا آتش با جهنم آتش سوزندگي اند گفته ما به كه طور آن كيفيتش ]درباره [،كيفيت
 به اگر اش حلقه  يك داريم روايت در و ،كرد استنباط بشود شايد هم قرآن خود از). 1( دارد تفاوت صنار
 طور همين هم آن مدت. ندارد تناسبي هيچ دنيا  آتش با آتش اين. كند مي آب را كوهها بيايد دنيا اين

  . است
 را منطق آن از قسمتي ما. داريد  شده طي راه كتاب در منطقي يك خودتان شما"ظلم و عدل"مسأله در

   سبك كنيم مي رد ما كه را چيزي آن يعني ،دانيم مي صحيح
  

  : پاورقي
 معني به[ 1.   ]. زياد بسيار تفاوت
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 و دنيوي حاكم يك لتعدا  به را خدا عدالت كنند مقايسه خواهند مي هميشه متكلمين. است متكلمين
 خواهند مي دنيا اين كيفرهاي نوع از هم را اخروي مجازاتهاي قهرا و ،انسان اجتماع اداره به را عالم اداره

 اينكه نه ،ندارد  موضوع تقريبا قيامت در ]كيفر [،باشد طور اين اگر اصال ايم گفته آنجا در ما. كنند حساب
 حيات تا ببينند ازاتمج بايد آخرتدر اينها گويد مي  قرآن. است غلط آن اصل ،است زياد شدتش و مدت

 بيشتر دنياخود ،است غلط كار آن اصل متكلمين بيان براساس آنكه لحا و شود توجيه  آنبا دنيايشان
 ؟چيست دنيا اين در مجازات حكمت ؟چيست  براي مجازات اصال چون ؟چرا ،كار آن تا است توجيه قابل
 اين از يكي هم شدن خالي عقده خود كه ،است شدن خالي عقده ،است  شفيت يا: است چيز دو از يكي
 وارد او بر ظلم كه  كسي در عقده اگر كه جنبه اين از ديگر و ،شود مي سلب فرد ناراحتي كه است  جنبه
 مورد در ،نشود خالي جاني مورد در اش عقده اگر يعني ،زند مي صدمه اجتماع به بعد ،بماند باقي شده
  ) : 1( هست) ص( رسول حضرت دعاي در ،عجيب مضمون  اين. شود مي خالي نيجا غير

  
 من و رضوانك به تبلغنا ما  طاعتك من و معصيتك بين و بيننا يحول ما خشيتك من لنا اقسم اللهم «

    الوارث اجعلها و احييتنا ما قوتنا و ابصارنا و باسماعنا امتعنا اللهم ،الدنيا مصيبات به علينا يهون ما اليقين
  ). 2( » ظلمنا من علي ثارنا اجعل و منا
  

 ظلم ظالم از كه وقتي انسان بناست  كه حاال. آيد مي بيرون آدم دل از انتقامها اين كه شده اين بر فرض
 آدم ،كنند مي حل خودشان روح در را اينها اي عده نگوييد ،طورند  اين مردم معمول بكشد انتقام ،ديده
 و".كند مي  خالي ديگر جاي ،نكند خالي ظالم روي اگر را عقده اين شود مي پيدا عقده ،بيند مي ظلم

 ،آيد مي بيرون باالخره ثار اين شده فرض كأنه. "ظلمنا من غير علي ال"يعني" ظلمنا من علي ثارنا اجعل
   ؟بگيرد را ظالم غير و نگيرد را ظالم خود چرا پس ،بيايد  بيرون بناست كه حاال
 از بعد ،نيست حرفها اين  صحبت ديگر دنيا آن. هاست شدن خالي عقده ،دنيوي هايكيفر فلسفه يك

   سعادت ذره يك فكر  به كسي هر ،انفساست و روز ،سال ميلياردها
  

  : پاورقي
 وارد شعبان ماه در. خوانم مي قنوتها غير و قنوتها در را آن هميشه من كه است خوبي خيلي دعاي 1. 

  . است خوب هميشه براي ولي است
  . بده قرار ما ظالم روي را ما انتقام 2. 
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 ام عقده ،كرده ظلم دنيا در من به كه كسي آن حاال كه افتد مي اين فكر به كسي چه. است خودش براي
  . نيست حرفها اين ؟شود خالي او روي

 يا حيوش القصاص في لكم و «:است اجتماعي زندگي مصلحت ]دنيا اين در مجازات حكمت[ دومين
 حرفها اين قيامت در. نكند جرم طمع ديگري تا شود مجازات بايد اينجا مجرم). 1("» االلباب وليا

 ولي ببخشد اثر دنيا اين در كه اند كرده را تهديدها آن بگويد باهللا العياذ كسي اينكه مگر ،نيست مطرح
 كه ،كند فرض باطل هللابا العياذ را خدا عده و بايد انسان ]صورت اين در[ كه ،ندارد واقعيت دنيا آن

  يعني"متكلميني"اساس همين بر را اخروي مجازاتهاي مسأله بخواهيم ما اگر. نيست چيزي چنين
 ]بلكه [،نيست توجيه  قابل شدتش و مدت مسأله تنها نه ،كنيم توجيه اجتماعي زندگي دنيوي اساس
  . رفتم باالتر هم قدم يك من. نيست توجيه قابل آن اصل
 و خلقت نظام در يعني ، است تكويني مجازاتهاي جور يك: دارد شرط هم ديگر جور دو مجازات ولي

. بيند مي دنيا همين در را اثرش و نتيجه يعني العمل  عكس كه كند مي كاري يك انسان اينكه ،طبيعت
 دبين مي دنيا  همين در را مجازاتش خورد وقتي ،نخور مشروب اند گفته او به ،خورد مي  مشروب كه آدمي
 مجازاتي واقعا اين. بيند مي دانيد مي بهتر اطباء آقايان شما كه ديگرش جهازات و كبد ،اعصاب روي يعني
 مشروب كه كسي آن كه كند مي فكر طور اين انسان ،مجازات اين  درباره ولي ،دنيا همين در است

 است بشري  اتهايمجاز در. باشد مقدار همين بايد هم مجازات اين ؟خورده مشروب لحظه چند ،وردهخ
  . است كار اين اثر اين گويند مي ،آيد مي ]ميان در[ حسابها اين كه
 شدن پرت و لغزيدن كار اين  الزمه چون ،نرو كوه پرتگاه لبه كنار آقا بگويد كسي كه است اين مثل يا

 سيك ]اگر [،شود مي خرد استخوانهايش و افتد مي ،رفت  پرتگاه ولب كرد خيرگي كسي يك حال. است
 بايد تر، طرف آن رفتم قدم يك كردم خيرگي من حاال ،نيست تناسبي عمل اين و جزا  اين ميان بگويد

 وقتي اينجا گوييم مي ؟بشود خرد  مغزم تمام كه پايين بيفتم كوه صدمتر از كه بشوم مجازات اينچنين
   ،]اثر[ آن. دارد را ]اثر[ اين دنبالش كه نكن را كار اين. معلول و علت رابطه يعني جزا گويند مي

  : پاورقي
   179 /بقره 1. 
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 از اگر. باشد جدا آن از تواند نمي ،است خلقت نظام در ]كار[ آن جبري و حتمي و ضروري نتيجه و فرزند
  . گويند نمي اينجا در ولي گفتند مي را اين ،بود اجتماعي مجازاتهاي نوع

 نفس ،انسان عمل همين كه  است معتقد قرآن .است باالتر درجه يك هم اين از كه دارد منطقي قرآن
 هم اگر. كنيم توجيه وانيم ت نمي علمي نظر از بگوييد است ممكن. است اخروي جزاي انسان عمل

 معتقدند اي عده. كند توجيه بتواند بشر شايد روزي يك ،گفته را اين  قرآن ولي كنيم توجيه نتوانيم
 و كند مي بيان ديگر  جاي اما كند مي"جزا"به تعبير قرآن كه است درست. كرد توان مي هم  توجيه

  . جزاست همان شما عمل خود گويد مي
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   قرآن آيات در خلقت نبودن عبث          
)2(  

 سؤاالتي... آقاي پيش جلسه دو مخصوصا ،سؤالها جواب به دهيم اختصاص بيشتر بودم مايل را امروز
 مختصر من حاال. نشد مطرح نيامدند بعد جلسه ونچ و شود مطرح بعد جلسه در شد قرار كه داشتند
  . كنند تكميل نحو آن به را بحث ايشان بعد ،كنم مي عرض پيش جلسه  بحث دنباله در عرايضي

 حل ما براي آيات اين مفهوم  است خوب حال هر به كه است قرآن در آيات سلسله يك درباره ما بحث
 تقريبا تعبيرات با قرآن كه است اين آنها ]مضمون[ و  هست قرآن در حال هر به آيات اين چون ،شود

 قرآن تعبير  گاهي. كند مي نفي را خلقت در بيهودگي و عبث مسأله ،هست زمينه اين در كه اي چهارگانه
 ،نيستيم العب ما و نيست بازي و  لعب كه است اين تعبير گاهي و نيست عبث خلقت كه است اين

 به ،نيست باطل بر خلقت اساس كه است اين قرآن تعبير گاهي و نيست لهو كه است اين تعبير گاهي
 ،نيست باطل بر نيست، عبث بر خلقت اينكه توجيه در ،كند مي بيان كه را اينها همه آنگاه. است حق
 تعبيرات با قرآن خود و ناميم مي"معاد"امروز ما  كه كند مي ذكر را چيزي همان ،نيست لهو ،نيست لعب
 كأنه. خداست سوي به چيز همه بازگشت كه است اين قرآن تعبيرات جامعترين.  ستا كرده بيان ديگر
 خلقت اين ،برنگردند خدا سوي به اشياء اگر ،نباشد خدا سوي به اشياء بازگشت اگر كه است ]طور[ اين

   عبث اساسا

 ٨٥



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

 معاد رب خداوند بوجود عرض از استدالل واقع در اين كه ،است لهو ،است لعب پس ،است باطل ،است
 كه آنچه عكس بر ،نبوت بر است معاد از استدالل  است زمينه همين در كه آياتي از بعضي و. است

    وسيله به كه تكليف و تشريع تا باشد معاد بايد گويند مي و كنند مي استدالل معاد بر نبوت از معموال
 قراردادي امر يك كه جزايي  نقانو گوييم مي ما اينكه مثل ،نيايد در آب از لغو است شده بيان انبياء
 پيدا موضوع تكليف مسأله تا باشد ديگري جهان بايد  گوييم مي ،باشد داشته اجرايي ضامن بايد ماست
 و خداست  سوي به مردم بازگشت چون كه كرد استفاده توان مي قرآن آيات از بسياري از ،عكس بر ،كند
 يعني ،كند هدايت و ارشاد هست كه آنچه  به را دممر كه باشد بايد نبوتي پس ،دارد وجود واقعيت اين
  . معاد براي مبنا را نبوت نه ،دهد مي قرار نبوت براي مبنا را معاد
 ،عبث خلقت نباشد خدا سوي  به اشياء بازگشت اگر بياني چه به كه كنيم بحث بايد كه است اين عمده
 را عالم هم خدا ،هست خدا ،داريم لقبو را خدا ما ،نه: بگويد كسي است ممكن ؟است بيهوده و باطل
 است  همين بر عالم بناي ،بينيم مي داريم ما االن كه است همين هم خلقت نهايت و آخر و كرده خلق
 و بيايند ديگري اشياء باز و شوند محو عالم صفحه از بكلي و شوند نيست و معدوم ،بيايند اشيائي كه

 آيند مي ديگري اشياء و شوند مي معدوم معنا تمام به اشياء كه بگوييم  شكل اين به چه... و ديگري اشياء
 مسأله ديگر حال هر به ، است ثابت اشياء پايه و ماده ولي شود مي معدوم اشياء صورت و شكل بگوييم يا

 ،باشند موجود موقتها همين ،هستند موقتي اشياء  همه اشياء اين ،نيست خدا سوي به بازگشت و معاد
    اين مسلمان. باشند محدودي مدت يك انسانها و حيوانها و جمادها و گياهها  ينهم ؟باشد لغو چرا

 به بازگشت اگر گويد مي قرآن  اينكه يعني ،شود مي مربوط غايات و غايت معروف مبحث همان به مبحث
 عبث خلقت[ باشد نداشته وجود غايت آن اگر بگويد خواهد مي ،است عبث خلقت نباشد خدا سوي
 سوي  به اين ،است ]خلقت[ غايت معاد كه فهميد شود مي را مطلب اين هم قرآن  آيات ودخ از]. است
 يك من حاال. است اين بيان طرز. باشد نداشته نتيجه كه است اي مقدمه يك اين ،نباشد او اگر و اوست
  . رسيم مي مشكل اين حل به چگونه ببينيم تا  كنم مي غايت مسأله به راجع مختصري بحث
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   فاعل غايت
  

 است اين معنايش ،است"الف"غايت"ب"گفتيم اگر مثال ،است ديگر ء شي غايت شيئي گفتيم اگر
 و حقيقت اصال يعني ،است"ب"سوي به"الف"كه است اين دقيقترش معني يا و است"ب"براي"الف"كه

 "الف" ات باشد بايد"ب" ،است"ب"به"الف"تماميت  يعني ،است"ب"سوي به كه است اين"الف"واقعيت
  . است"الف"متمم"ب" ،شود تمام
 نسبت فاعل به را غايت وقتي. فعل به گاهي و دهند مي نسبت فاعل به را غايت گاهي ،غايت باب در
 خودمان كارهاي در ما اينكه مثل ؟چيست خودش فعل از فاعل انگيزه كه است اين معنايش دهيم مي

    خودمان مثل فاعلهايي در واقع در و ماست محرك هدفي ،انگيزد مي بر را ما  شيئي يعني داريم انگيزه
 اينكه ديگر و كنيم مي حركت ،رويم مي هدفي سوي به داريم خودمان ما اينكه يكي: دارد وجود امر دو

 ما كار غايت. كنيم تكميل را خودمان نقص خواهيم مي و ناقصيم خودمان پس. است چيزي براي كارمان
 اين  سوي به داشتيم نمي را نقص اين ما اگر كه طوري به ،تماس وجود مكمل كه  است شيئي ما نظر از

 بگيريد نظر در خودتان نظر از كه  اهدافي از هدفي هر در و غايات از غايتي هر در شما. رفتيم نمي غايت
 معني اين. كنيد كسب خود براي را آن خواهيد مي ،نداريد  كه را چيزي يك كه رسد مي نظر به طور اين

 سوي به  خودش كه بگيريم نظر در را ناقصي فاعل بايد ،باشد غايتي چنين اگر مسلم.  تاس فاعلي غايت
  . رود مي تكامل

  

   فعل غايت
  

 و گيريم مي نظر در فعل براي را غايت ،گيريم نمي نظر در فاعل براي را غايت ما كه هست وقت يك
 براي كار اين گوييم مي ،نداريم كار فاعل به ما كه است  اين معنايش ؟چيست فعل اين غايت گوييم مي
 به چه براي ،خورد مي درد چه به قاليچه اين مثال ؟است هدفي چه سوي به كار اين يا  آمده وجود به چه

 غايت طبعا صنعتي امور و قاليچه مثل ]  اشيائي[ در ،گويد مي فعل غايت انسان وقتي ؟است آمده وجود
   وجود واقعي
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 گفته جايي در فعل غايت. است فاعل مال است غايت چه هر ،ندارد يغايت قاليچه اصال چون ،ندارد
 از كه گياهي مثل ،باشد هدف يك سوي  به متحرك خودش طبيعت حسب به فعل خود كه شود مي
 رشد يك و كمال يك سوي به كند مي فعاليت به شروع كه اولي از يا زند مي سر زمين از كه اولي
  . است فعل غايت ،اين. رود مي
. كنيم تعبير فاعل ]غايت[  معناي به غايت ما كه است غلط اصال كه است اين مسلم قدر خداوند ارهدرب

 كرده معرفي"صمد"را خود و است كرده معرفي ما به  مطلق نياز بي و مطلق غني را خودش كه خدايي
 خلقت از خداوند بگوييم كه ندارد معنا ،است مطلق نياز بي او و است متوجه او سوي  به نيازمندي هر كه
 جز خلقت ،فاعل نظر از كه آيد مي  پيش بحث اين اينجا در كه است اين ؟داشت خودش براي هدفي چه
 كه فاعل حال به نفعي و سودي اينكه براي نه اند شده خلق اشياء يعني ،ندارد ديگري مفهوم هيچ جود
 است  ممكن برايشان كه كمالي آن به اينها خود اينكه براي بلكه ،باشند داشته  است پروردگار ذات

 مطلب ،موجودات خود نظر از  ولي ،است مطلبي خود است چگونه تصورش و فرض كه اين كه ،برسند
 هست موجود آن براي كه است ممكني كمال همان  موجودي هر خلقت در غايت كه است روشن خيلي

  . كند مي  حركت ممكن كمال آن سوي به و
  

   خلقت بودن هدفدار
  
 ،نيست هدف بي اشياء حركت كه  است اين معنايش هستيم قائل غايت خلقت براي ما اگر ،اساس ناي بر

 به مطلق تصادف صورت به كه است كمالي كنند مي پيدا اشياء  كه كمالي ،نيست نظم بي اشياء حركت
 آقاي ريتعبي  يك. اند رفته مي كمال همين سوي به اند كرده حركت اشياء كه اول آن از ،نيامده وجود
 در تكامل اين آيا كه علمي نظر از است اي مسأله  يك خودش اين و"شده هدايت تكامل":دارند... دكتر
    اين در كه اولي سلول آن يعني ؟است تصادف صد در صد ،شناسد مي اشياء  براي علم كه حدودي همين
 وقت يك ،آنجا به اند ندهچرخا  وقت يك تصادفي علل طور همين را اول سلول اين ،آمده وجود به عالم

 طوري تصادفات اين ولي باشد داشته وجود آن سير در  جهتي هيچ اينكه بدون اينجا به اند چرخانده
   و جنگها و تصادفي علل اين اينكه عين در ،نه اينكه يا ؟موجود وضع به  شده منتهي كه آمده پيش

   ولي بوده تزاحمها
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 را او كرد تعريف را  آن شود نمي كه مرموزي نيروي يك اول قدم همان از موجودات اين ذات عمق در
 را خودش ،گرفته مي قرار كه شرايطي هر در ،باشد داشته بايد كه كمالي همين سوي به كشاند مي

 كشانده مي را او دروني نيروي آن باز ،گرفته مي قرار كه وضعي هر در ،كمال آن سوي به داده مي تطبيق
. است كرده قبول را  آن هم داروين خود كه"محيط با انطباق"اصل همين ،خودش كمالي هدف  سوي به
 وضع يك محيط ؟است چگونه اصل اين اما است  خوبي حرف خيلي ،"محيط با انطباق"گوييم مي ما

    حال عين در"كند مي منطبق".كند مي منطبق محيط با را خودش زنده موجود اين بعد ،دارد خاصي
 آن باز ،گيرد مي قرار  كه هم شرايط اين در كه موجود اين خود در دروني وينير يك از كند مي حكايت
 كمال و هدف به رسيدن كه آورد مي وجود به  خودش براي وضعي يعني ،كند مي دنبال را خودش هدف

 خودش براي كه سياسي و اجتماعي آدم يك مثل درست ،است  ممكن برايش شرايط اين در خودش
 در صد  يعني نه"كند مي منطبق".كند مي منطبق محيط با را خودش شرايطي هر در  ولي دارد هدفي
 به رسيدن براي ]يعني بلكه [،رود مي جا همان رفت محيط كه جا هر و آيد مي در محيط رنگ به صد

 و دهد مي محيط به خود از است ممكن كه حدي هر تا ،كند مي استفاده موجود شرايط از خودش هدف
 خود به وقت همان در. برود خودش هدف سوي به چگونه كه است اين  تالشش همه ،گيرد مي محيط از

 او يعني ،گويي مي سخن  الطبيعي ماوراء اصل يك مانند"محيط با انطباق"اصل از تو گفتند هم  داروين
 از تو گفتند كه شد قائل اصالت موجودات در هدفدار  نيروي اين و حياتي دروني نيروي اين براي آنچنان

  . گويي مي سخن الطبيعي ماوراء  اصل يك مانند اصل ينا
  

 به نيست بيهوده و لعب ،باطل ،عبث چيزي هيچ خلقت در بگويد كه دارد اصرار اينهمه قرآن اينكه حاال
 نباشد خدا سوي به اشياء بازگشت و نباشد معادي اگر و  خداست سوي به اشياء بازگشت كه اين دليل
  . بگوييم چگونه را تقريرش ما كه است اين عمده ،نيست هدفي هيچ و است  پوچ و هيچ چيز همه

  
 مطلب كه كنم نمي  عرض هم جزم صورت به و صد در صد طور به حاال است رسيده ما نظر به آنچه

 هم ،]نيست عبث و باطل كه[ گويد مي  خلقت تمام به نسبت هم ،قرآن: است اين باشد طور همين
    اليات النهار و الليل اختالف و االرض و السموات خلق في ان":مؤمنين  زبان از هم و انسان به نسبت
   و قياما اهللا يذكرون الذين ،االلباب الولي
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 تنها نه خدايا) 1(باطال هذا  خلقت ما ربنا االرض و السموات خلق في يتفكرون و جنوبهم علي و قعودا 
 معاد خصوص به راجع ديگري آيات در و. است نشده آفريده  باطل هم عالم ،نشده آفريده باطل ما وجود

 ،آفريديم  كه نبوديم العب ،آفريديم ما كه را اينها بين ما و ارض و سماوات گويد مي كند مي صحبت كه
 سوي به شما بازگشت ،خداست  سوي به اشياء همه بازگشت كه است اين براي و آفريديم حق به

  . خداست
 و اشياء درون در شما اگر كه بدهد را درس اين ما به خواهد مي قرآن كه رسد مي نظر به طور اين

 اين هستي پايان اگر كه بينيد مي بگيريد نظر تحت را انسان استعدادهاي و كنيد مطالعه انسان بخصوص
   ،است بيهوده و عبث خلقت اين ،شود نابود و نيست و تمام مردن همين با و باشد جا همين در موجود
 گياه يك زندگي  شبيه اي زندگي رحم در جنين كه كردم عرض جنين مثال در كه طوري همان ؟چطور
 ساخته او براي ديگري تجهيزات يك  حال عين در ولي دارد زندگي آن براي هم تجهيزاتي و دارد
 گياهي زندگي يك براي رحم عالم در اينها وجود كه... و  ريه و پا و دست و گوش و چشم از شود مي

 اش زندگي  پايان كه باشد اين جنين خلقت كلي نظام اگر. خورد نمي هم درد به بلكه  نيست ضروري
 براي چشم اين ديگر كه هست سؤال  اين جاي يعني ،است عبث تشكيالت اين ،باشد رحم پايان همان
 را ديگري هاي تجليگاه يك اينها همه ؟چه براي ريه اين ،چه  براي دست اين ،چه براي گوش اين ،چه

 را  خودشان واقعي تجلي ،ظرف اين از غير ديگري ظرف در اينها كه دهند مي نشان ،دهند مي نشان
  ... و گوشي كار گوش و كرد خواهد چشمي كار چشم آنگاه ،كرد خواهند

 وجود مرگ از بعد عالم شما، خلقت بطن در و خلقت متن در االن كه بگويد طور اين خواهد مي واقع در
 استعداد اين اشياء همه در و ،داريد خود در بالقوه را قيامتي وجود و رزخيب وجود يك االن شما ،دارد

    به خلقت اين يا نبود خلقت اين اصال ،نبود بازگشت آن اگر كه دارد وجود خداوند سوي به بازگشت
 داريد شما كه اي هستي  اين بگويد خواهد مي كأنه واقع در. بود ديگري شكل به ،نبود شكل اين
 دارد هك هستي. نداريد توجه آن از ديگري قسمت  به و بينيد مي داريد را هستي اين از قسمتي ،بينيد مي
 تمام سراشيبي اين در كنيد مي خيال و بينيد مي داريد را مقدارش يك ،شود مي سراشيب طرف اين به
   يك و دارد صعودي يك مرتبه دو سراشيبي اين اينكه اما و شود مي

  : پاورقي
 1.   191 و 190/  عمران آل
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  . نداريد توجه  اين به ،است نهفته بازگشت همين آن كمون در و خدا سوي به دارد بازگشتي
 خلق ديگر جور ،نبود جور اين عالم اگر"گوييم مي ما كه فرضي آن كه مطلب اين از بگذريم حاال
 به برگردد بايد باالخره شد مي خلق كه جور هر  عالم. است محال ،ندارد فرض ديگر جور اصال"شد مي

 نظر به حال هر به ولي. كند بازگشت اصل همان به بايد است آمده  كه اصلي همان از ،خودش خداي
 خيال شما) 1( ترجعون ال الينا انكم و عبثا خلقناكم انما فحسبتم ا":گويد مي قرآن اينكه رسد مي

 به دهد ارجاع را ما خواهد مي ،كنيد نمي بازگشت ما سوي  به شما و ايم آفريده بيهوده را شما ما ايد كرده
 در بوديد، نشده آفريده شما ،نبوديد شما شما ،خدا به نگرديد باز شما بود بنا اگر كه خودمان هستي
  . هست اي قوه و استعداد چنين شما كمون

 اتبيان به هم االن و كنم مي تدبر و تأمل آيات اين درباره كه است بار اولين براي بگويم توانم مي من
  . آيد درمي چه ببينيم تا ،نيستم جازم آيات اين مجموع نظر از خودم
 پايان اگر بگويد خواهد مي  كه است اين بيانات اين از قرآن مقصود: است اين تعبيرشان ديگر بعضي
 نسبي نيستيهاي كه نيستيها اين و نيست نيستي  هستي پايان. است عبث خلقت ،باشد نيستي هستي
   امر يك يعني"حق"به كند مي تعبير آن از قرآن كه دائم و ثابت غايت  يك به دشو مي منتهي است
 براي كه ثابتي و دائم غايت  يك سوي به شما همچنين و عالم اين اگر بگويد خواهد مي. دائم و ثابت

 همان ،است باطل و عبث خلقت صورت اين در ،باشد  نيستي شما پايان و نرويد باشد باقي هميشه
  : گويند مي  خيام امثال كه حرفي
    شكست و  نقصان هست آنچه در هست چون     دست به باد جز هست آنچه از نيست چون
   هست عالم در نيست آنچه كه پندار   نيست عالم در هست آنچه كه انگار

  
 كاملتر هستي سوي به هستي. است لغو و عبث كار اين ،برود نيستي سوي به هستي كه باشد بنا اگر
 غايت از را نيستي نفي خواهد مي قرآن واقع در پس. برود بايد بيشتر حيات سوي به موت ،رودب بايد

 را نيستيها اين شما و رود مي نيستي سوي به هستيها كه نكنيد فكر طور  اين كه باشد كرده هستي
   هيچ بلكه نكنيد تصور واقعي  نيستي

  
  : پاورقي

   115 /مؤمنون 1. 
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 كمال و كند مي رشد كه اي مرتبه هر در چيزي هر و ماند مي باقي چيز مهه و شود نمي نيست چيزي
 فنا به منتهي وجه هيچ به كه بقائي ،است  باقي واقعا و رود نمي بين از واقعا كمالش آن ،كند مي پيدا
  . كنيم تكميل را اين بايد بعد كه داشتم اي پراكنده و مختصر  خيلي عرايض امروز من. شود نمي

 به اعتقاد كه كنند مي استنباط  قرآن آيات مجموع از مطهري آقاي كه بود روح به راجع بنده ولا سؤال -
. كند استدالل يا بپذيرد را معاد بتواند تا است ضروري و واجب مسلمان يك براي تقريبا روح وجود

 و فاصلي دح بايد حتما كه كرديد ثابت اگر و شد نتيجه به منتهي شما كوشش اگر  كه بود اين ؤالمس
 را پرده اين كه شد موفق علم روزي اگر ،بكند جدا جمادات عالم از را جاندار و زنده موجودات عاملي
 ستداللهايا تمام آنوقت ،ندارد وجود عامل اين كند ثابت ديگر بيان  به يا كند كشف را عامل اينو بردارد
 ساده خيلي حالت كه  شنيدم اخيرا و است فراهم االن هم اش زمينه اينكه كما ،شود مي زده اش پايه شما

 جدا جنبندگان از را جمادات كه كنيد مي بيان شما كه را روحي اين آيا. اند ساخته را زنده موجود
 طور به انسان براي روحي و هستيد قائل گياهان براي روحي اينكه يا  است انساني روح همان ،كند مي

 ميريد مي ،شويد مي بيدار و خوابيد مي كه طور همان شما كند يم اشاره كه قرآن از اي آيه آن و ؟عليحده
. است جسماني كامال پديده يك خواب ،كنيم  توجيه بخواهيم علمي لحاظ از را اين اگر ،شويد مي زنده و

    ناختش عدم بر داللت ولي كنيم تشريحبايد كه طور آن نتوانيم را چيز كي  ماهيتو كيفيت است ممكن
 برق بر و دانيم مي را برق  خواص تمام اما چيست دانيم نمي حقه هو كما را برق االن ما المث ،كند نمي آن

 اي ساده چيز اين ،كنند مي خواب راحتي به را بيدار  آدم يك. است اختيارمان در و كنيم مي حكومت
    يك تا گيرد مي انجام فيزيكي و مادي ،جسمي عمل يك كه است معلوم درست  پس. طب در است
 شده بلند خواب از  تازه كه كسي و ،طور همين كنند مي بيهوش كه هم را كسي. شود مي خواب كسي
 اينكه ضمن مسأله اين پس. خوابد مي كنند  تزريق او به است آلود خواب كه كسي بدن خون از اگر

  . ستا مادي عمل يك ،گذارد مي مغز بر اثري چه كه كنيم بيان واضح طور به نتوانيم ما است ممكن
 معاد يا برزخ عالم با را عالم  اين بعد و كنند مي عالم اين و جنين بين كه است تشبيهي درباره دوم سؤال
 و خورد نمي دردش به عالم آن در كه است اعضايي داراي  جنين كه طور همان گويند مي ،كنند مي قياس
   خلقت از هدف اينكه بر كند مي داللت اين
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 چيزي انسان بدن در و دنيا  اين در را آن شبيه ما. هست حالت همين هم دنيا اين در ،بوده ديگري چيز
 اما ،آيد مي كارش به بعد و خورد نمي دردش به كه دارد  اعضايي او كه زنيد مي مثل خودتان. بينيم نمي
 اين از شايد و دارند اي فلسفه و مصرف هم آنها همه و افتد مي كار به بدنمان اعضاي تمام دنيا اين در ما
 اين ،اين بنابر. كنيم مي خلقت داشتن  طرح و نقشه و هدف و خدا وجود براي استداللي هايي استفاده هم

 از مقدار يك آينده در كه بگيريم را نتيجه اين توانيم مي گوييد مي  كه كنيد مي كامل چگونه را تشبيه
  . كند نتأمي خواهد مي را مان روحي نيازهاي و احتياجات ،جوارح و اعضاء

 در هم خودشان و دادند  جواب مطهري آقاي و كردند سؤال بازرگان مهندس آقاي كه سومي مسأله اما
 آقاي كه بود اعمال و مجازات بين تناسب مسأله ،اند داده را جوابش مقدار يك شده طي راه كتاب

    قانع بنده نظر به هم جواب آن. اند كرده بيان تفصيل به الهي عدل كتاب در كه دادند جوابي مطهري
 صدمه كه افرادي تشفي براي يا است ديگران عبرت براي يا مجازاتها اين گفتند ايشان. نيست كننده
 از هيچكدام پس ،باشد داشته معني خداوند و خلقت  دستگاه در تواند نمي دو هر اين چون و اند ديده
 از ناشي ،باشد داشته تناسبي بايد دنيا در مجازات گوييم مي كه ما قياس  اين اصال و نيست اينها

. كند مي پيدا ارتباط تكوينيات  به و است ديگري مسأله بكلي مسأله اين اال و كنيم مي كه است اشتباهي
 و افتي مي شوي يكنزد اگر ،نشو نزديك دره كنار به گوييم مي  كسي به ما وقتي كه بودند زده مثلي بعد
 كه كنند اعتراض ما به آنوقت ،كند سقوط بعد و برود و كند سري خيره است ممكن اين ، روي مي بين از

 متر 70 چرا ،بيفتد متر 2 خواستي مي اقال. است نامعقول مختصر خيرگي اين مقابل در مجازات اين
 درست ما نظر به علت اين به اينجا. نيست درست مثل اين من نظر  به ؟بشكند بكلي سرش تا افتد مي
 يا طبيعت اولي آن. هستند تا و نشود دره نزديك شما گويد مي كه قانونگذاري با دره سازنده كه آيد مي

 دره اين به گويد مي كه است مادري و پدر يا بشر يكي اين و كرده خلق را اي دره كه است خدايي
 فرد اين اگر مناسبت چه به گفتند مي او به ،بود وارد ايراد بودند  يكي هردوشان اگر اال و ،نشو نزديك

 هم علت همين  به و ،بگذاريد كمتري ارتفاع اقل حد خواستيد مي ،شود نابود بايد رفت جلو  قدم يك
 چه به ،خداست خالق كه حالت اين در اما. دهد مي را اينها جواب ايمني طرحهاي امروز كه هست

 را اداشپ حاال ؟شود مجازات ابد تا بايد ،كند مي گناه دنيا در احيانا سالي چند كه كسي مناسبت
 هست كه  هماني ،باشد هم كمتر خواهيم نمي ،نيست هم ايراد قابل ،خداست بخشش و جود گوييم مي

  . بگيريم توانيم مي را ايراد اين مجازاتش در اما باشد

 ٩٣



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

 اوال. كنيم مي بحث جداگانه ما را  روح مسأله. بود روح مسأله از تصور ،فرموديد كه اول سؤال اما: استاد
 وقت هيچ و نداديم قرار قيامت براي پايه را روح مسأله شما تعبير  برعكس اتفاقا ما كه كنيم عرض را اين
 آن زيرا ،شويم روح به قائل بايد باشيم كرده توجيه را قيامت اينكه براي كه نبود اين ما تعبيرات در

 قرآن كه است اين ما حرف. شوند مي زنده ها مرده همين گويد مي ،گويد مي قيامت از قرآن كه اي مرحله
 مرحله  اين در كه است قائل قيامتي تا مردن از ،مردن از بعد مرحله يك قيامتي از قبل مرحله يك

 هيچ قرآن خود اينكه با. است قائل) شقي انسانهاي چه و سعادتمند انسانهاي چه( انسانها براي حياتي
 هستند زنده جسمها اين ]يعني[ شوند زنده خواهند مي بعدها كه هايي مرده اين بگويد خواهد نمي

    صورت به و هستند مرده فعال جسمها اين اينكه با و) شوند مي زنده قيامت در جسمها اين گويد مي(
 زنده افراد ،قيامت تا مردن  فاصله در ]گويد مي[ حال عين در ،آيند مي در چنان و چنين پراكنده ذرات

 اين ]بلكه ،است[ قيامت مقدمه باب از نه اين گفتيم بود  قرآن در كه زيادي تعبيرات مجموع از. هستند
 مردن در را  واقعيت آن ما گويد مي كه است قائل واقعيتي انسان براي قرآن كه رساند مي  خودش

 كه ديگري آيات و) 2(" الموت ملك يتوفيكم « ،)1(" موتها حين االنفس يتوفي اهللا":گيريم مي
    هم اي فلسفه و فن و علم هيچ به گفتيم. نبود مطلب اين براي مقدمه آن پس. كنم تكرار خواهم نمي
 :يهآ تنها دارند روح به راجع  قرآن كه آياتي ؟چيست قرآن نظر ببينيم خواهيم مي واقعا ما ،نداريم كار

 انسان روح به مربوط آن بگوييد كه كنيم مي بحث هم را آن كه  نيست) 3( ربي امر من الروح قل"
 قرآن در يعني ،ندارد تصوير ،ندارد امكان روح فرض همان با جز اينها كه دارد ديگري اتآي  قرآن. نيست
 ما اوال ؟بگوييم چه ما كرد ثابت را آن خالف آمد  علم روزي اگر كه بگوييد خواستيد بعد. است تصريح

 توانيم نمي ويدبگ را خالفش علم روزي مبادا اينكه ترس از ،بعد ،كنيم مي استنباط  قرآن از را چيزي اگر
 گفته را آن خالف هم علم ،گفته طور اين ما قرآن كه است اين حداكثر. كنيم نمي استنباط امروز بگوييم
    ترس از ؟شود نمي يا شود مي استنباط چيزي چنين قرآن از آيا كه بگيريد ايراد ما به بايد شما. است
   علم روزي مبادا اينكه

  
  : پاورقي
 1.    42/ زمر

   11 /سجده 2. 
   85/ اسراء 3. 
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 خالف بگوييد ،گفته را اين قرآن حاال ؟گويد نمي را اين قرآن بگوييم حاال از بياييم ما ،بگويد را خالفش
 اگر ؟گويد نمي يا گويد مي چيزي چنين قرآن واقعا كه كنيد  بحث قرآن آيات روي شما ،هست هم علم
 از چون ولي. هيچ كه گويد نمي شد ثابت اگر ،مطلب آن دنبال رويم مي آنگاه: گويد مي  قرآن شد ثابت
  . ديگر  حرف آن دنبال رويم مي ،گويد مي قرآن كه است ثابت ما نظر
 من. بسازند را انسان بالخصوص و زنده موجود يك روزي نكند كه است اين از تان نگراني تمام شما
 مگر آنوقت ،ساختند را گياه يا اختندس را انسان انسانها اگر ؟است اي نگراني چه نگراني اين فهمم نمي

 شرايط مجموع آن اگر يعني ،كند نمي تخلف آن از كه دارد قانوني عالم اين ؟اند كرده خلق را گياه انسانها
 مجموع اگر هستند نفس و روح به قائل كه كساني قول  به يا آيد وجود به گياه يك پيدايش براي مادي
 خواهد مي ،بيايد وجود به وسيله هر به( بيايد وجود به شود متولد) نفس( كودك  يك اينكه براي شرايط
 كنم ذكر مثالي با را اين. نيايد وجود به او كه است محال) انسانها يا آورند وجود به را آن طبيعت عوامل

  : است اين آن و گفت را مطلب شود مي بهتر مثال در
 را تصويرهايي و عكسها كه بينند مي را اي رندهگي تلويزيون. دارند مباحثه تلويزيون سر هم با نفر دو

 نفر دو اين از يكي. است گيرنده دستگاه آن و دارند  اتفاق باهم چيز يك در نفر دو اين. دهد مي نشان
 دستگاه همين خاصيت ،كند مي ايجاد خودش ،دستگاه همين را صفحه روي  تصويرهاي اين گويد مي

 پخش را امواجي  كه هست ديگر فرستنده دستگاه يك كه است معتقد ديگري. كند مي ايجاد كه  است
 را آن صورت ،باشد كه جا هر در ،شود  ساخته كيفيت اين به گيرنده دستگاه يك وقت هر و كند مي

 اين و آيد مي آنجا از تصوير كه نيست اي فرستنده دستگاه است  مدعي كه كسي آن بعد. كند مي منعكس
 جلوي در خودم ،كنم مي ثابت دليل با االن گويد مي ،سازد مي را تصوير ناي كه است دستگاه  همين خود

 حرفي چه اين ]گفت بايد او جواب در. [كند مي منعكس را تصوير كه سازم مي تلويزيون يك چشمت
 تلويزيونهاي همه مثل شود مي تازه باز ،بسازيد خودتان دست با  هم ديگر تلويزيون هزار شما اگر ؟است
 آن يعني ،كند مي پيدا را آنها خاصيت ضرورت و جبر به ،شد ديگر تلويزيونهاي همه مثل  وقتي ،ديگر

 ،نيست غافل خودش كار از"آن"يك و است ]تصوير[ فرستادن حال در هميشه كه اي فرستنده دستگاه
  . كند مي منعكس ]آن در را تصوير[ طبعا
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 ،باشيم قائل ارواح عالم به و ديگري  دنياي به ام اگر. باشد بخواهد هوسباز انسان كه نيست انسان كه خدا
 به خواهد مي ،شود پيدا بشر دست به خواهد مي( شود پيدا دنيا  اين در چه هر كه است اين معنايش

 انسانها هم االن  همين ؟سازند نمي انسان انسانها االن مگر]. نيست خلقت قانون از خارج) [ديگري دست
 بچه بخواهد دلشان شوهر و زن يك يعني ، انسانهاست دست به حيات و موت هم االن ،سازند مي انسان

   كار در اينها بگوييم پس. آيد نمي وجود به نيايد وجود به بخواهد دلشان ،آيد مي وجود به بيايد وجود به
 كسي اگر گويند مي كه است  غلطي حرف بسيار جنين مسأله به راجع كليسا حرف ؟اند كرده دخالت خدا

 به خدا كار در مردم هميشه. است كرده مداخله خدا كار در ،كند جلوگيري و نشود متولد بچه بخواهد
    هم قرآن. كند مي مداخله خدا كار در ،كند مي كشاورزي كه هم كشاورزي آن. كنند مي مداخله معنا اين
 زا چيزي قرآن ،اورزكش كار همان در). 1( الزارعون نحن ام تزرعونه انتم ء0 تحرثون ما فرايتم ا":گويد مي
   كشاورز. داند مي خودش از است خلقت دستگاه از و نيست او از كه را آناز چيزي و داند مي او از را آن
 كند مي ايجاد را آن كه است  خلقت عالم اينو كند مي مساعد را زمينه يعني ،دهد مي انجام را خودشكار
  . كشاورز نه

 قادر بشر هم ديگر سال هزارها  براي كه است اين آن و دهم يم قول شما به هميشه براي من را چيز يك
 هيچ كه كند ايجاد انساني مثال ،كند ايجاد را موجودي  خلقت قانون از خارج بكلي كه شد نخواهد
 خلقت  قوانين شناخت جهت در ،رود مي پيش چه هر انسان علم. باشد نداشته خلقت  عالم با ارتباطي

 كرده خلق عالم در بشر را قانون  كدام. كند مي استفاده خلقت موجود نونقا همان از و رود مي پيش
   ؟است
 يحيي الذي ربي":گفت ؟كيست تو  خداي: گفت) ع( ابراهيم به نمرود - نباشد جسارت البته - تشبيه بال
 از ار نفر دو داد دستور. كنم مي اماته و احيا هم من) 2(» اميت و احيي انا": گفت ]نمرود. ["» يميت و

 اين عين ،است مغلطه كه است واضح اين]. كردند آزاد را يكي و[ بريدند سر را يكي ،آوردند زندان
 چرا. بگوييد ميراندن به راجع ؟گوييد مي خواب به راجع چرا شما. خواب به راجع عالي جناب مغلطه
   زنده ميريد مي  كه طور همان":فرموديد كه نيست قرآن آيه اين اوال ؟آورديد خواب  روي مثال

  : پاورقي
 1.    64 و 63 / واقعه

   258 / بقره 2. 
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 مادي جنبه انسانهاست اختيار در چون) مغناطيسي تلقين( خواب فرموديد. است حديث اين ،"شويد مي
 شما ؟كجاست از ،ايد شده قائل اينجا در عظيمي ديوار يك شما كه غيرمادي و مادي جنبه اين اوال. دارد
 جنبه يك  مردن اگر بگوييد ،كنيد صحبت مردن خود درباره ؟زديد خواب به مثال مردن  براي اصال چرا

 روح قبض خدا گويد مي قرآن چون ،بكشد را كسي نتواند كس هيچ بايد پس ،باشد الطبيعي ماوراء
 اگر ،" موتها حين االنفس يتوفي اهللا":گويد مي كه خدا .كند مي روح قبض آيد مي الموت ملك ،كند مي
. ندارد منافات باهم اينها ،نه. بميراند را ديگري كس بتواند نبايد كسي هيچ پس ،كند مي روح  قبض اخد
 بين از اينجا در را حيات بقاي شرايط بنده. كند مي خدا كه است كاري از غير كند مي بنده كه كاري آن
 يك ،شد معدوم شرايط ناي كه وقتي. نيست شدن تمام و شدن فاني معني به اين  قرآن نظر از. برد مي

 ديگر كه هست چيزي يك ،شود مي برده اينجا از كه هست چيزي يك ،شود مي قبض كه هست چيزي
 منافات وجه هيچ به همديگر با اينها پس. شود مي برده و گرفته ندارد بقا امكان چون و ندارد بقا امكان
  . ندارد
 خارج در را جنين ايتاليايي دانشمند آن كه بود اين صحبت كه وقت همان( پيش سال 15 - 10 من

 هم پاپ ]جهت[ همين روي و بودند انداخته راه  زيادي صداي و سر ها روزنامه و دهد مي پرورش رحم
 تحت  نوشتم اي مقاله) چنان و چنين و خداست كار در دخالت اين كه بود كرده  تحريم ]را كار اين[

  .  كردم طرح آنجا را مسأله همين و"حيات از اي مسأله و قرآن"عنوان
 بسازد انسان شد قادر بشر روزي اگر مثال كه شود نمي باطل حرفها اين با وقت هيچ روح مسأله اين بنابر

 رحم خارج در و بسازند ديگري ماده از را مرد سلول مثل سلولي ،نسازد هم نطفه از واقعا كنيم فرض و
 ارتباطي مسأله اين  به اين ]خير ،است باطل روح صورت اين در [،بسازند تمام انسان يك و دهند پرورش
  . ندارد

 وجودش ابعاد همه انسان آيا كه است تعبير همين واقع در ،كنند مي بحث كه كساني ،روح مسأله در
 طشراي كه وقتي در وجودي بعد آن كه دارد هم  ديگري وجودي بعد يك يا است محسوس ابعاد همين

 به اش وجودي ابعاد ناي آيد وجود به شرايطي اگر كه طوري همين ،آيد مي وجود به آمد وجود به آن
 نگران شما  پس. ندارد وجود ما و تلويزيون مثال همان بين فرقي هيچ جهت اين در. آيد مي وجود

   مسأله خود وارد ما اگر حاال. ندارد ارتباط  هيچ روح مسأله با ،بسازند انسان هزارتا هم روزي اگر ،نباشيد
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 روي بايد فعال شما. كنيم مي  بحث قرآن روي فعال ما. است ديگري مسأله بشويم قرآن از نظر قطع روح
 ،نداريم خاصي غرض نآ روي ما كه است اي مسأله  باالخره ،نيستم هم ميل بي من و كنيد بحث قرآن
  . كنيم مي بحث كنيم بحثي كلي طور به هم روح مسأله خود روي كه دانند مي مصلحت رفقا اگر
 شده طي راه بحثهاي ادامه  بحثشان بازرگان مهندس آقاي خود نظر از اينكه گو انتها بي ذره كتاب رد

 در صد ،بحث اين ما نظر از. است صحيحي بسيار بحث و بحثهاست آن از غير بكلي ما نظر از ولي ،است
    قضيه اين روي دبع ما و اند داده شده طي راه در ايشان كه است اي نظريه رد و  است صحيحي بحث صد

 قرآن در"امر"كلمه روي  اينهمه آنجا در ايشان كه اين. است همان درست مطلب و كرد خواهيم بحث
 چندين در كه را ديگران حرفهاي حتما گفتيم مي بود مي بازرگان  مهندس آقاي از غير اگر ،اند كرده تكيه
 چون ولي ،اند كرده نقل خودشان تابك در اند برداشته ديگران كتابهاي از ،اند گفته  پيش سال صد
 بود تحسين قابل خيلي واقعا من نظر از ،نبوده ديگر كتابهاي به مراجعه با ايشان ]استنباط[ كه دانيم مي
 را استنباط همان عين ،اند كرده استنباط قرآن از مطالعه و دقت سالها از بعد ديگران كه را چيزي كه

  . كنم مي عرض كه جزئي فاتاختال يك با البته ،اند كرده  ايشان
 توجيه شود نمي را جهان عنصر دو با و كردند مي توجيه عنصر دو با را عالم قبال كه كنند مي تعبير ايشان
 يا امر خودشان كه را چيزي آن كه كرد بايد مختصر تصحيح  يك]. است الزم نيز[ ديگري عنصر ،كرد
 تركيب همديگر با بخواهند تا سه اين كه( عنصر دو اين عرض در عنصر يك صورت  به ،نامند مي روح
 از و شوند مي تركيب يكديگر با چيز  سه اينكه نه ،است تعبير هم آن البته. كرد تصوير شود نمي) شوند

 عبيرت امروزي تعبيرات از تعبير بهترين كه است چيزي  يك ،شود مي درست ء شي يك مركب مجموع
 بگوييم اينكه و انسان از است ديگري بعد روح بگوييم اينكه بين است فرق. ديگر بعد يك: است"بعد"

 تركيب يكديگر با ابعاد. است شده تركيب عناصر مجموع از ]انسان[ كه عناصر از است ديگري عنصر يك
 اينها كه گوييم مي جايي در ما معموال را عناصر ولي ،اند شخصيت يك  مختلف جهات ابعاد ،شوند نمي
 وجود به مركب و شوند مي تركيب همديگر با آيند مي بعد و دارند همديگر از جدايي واقعيت  يك
 وجود قبال بعد هر ،اند داشته جدايي شخصيت قبال اينكه نه ،ندارند هم از جدا شخصيت ،ابعاد. آورند مي

   مركب يك و اند شده ضميمه و شده تركيب همديگر با اند آمده بعد ،داشته
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 حال هر به. بعد براي باشد  آن حاال. نيست شكل اين به. جسم گانه سه ادابع مثل ،اند آورده وجود به
  . باشيد نداشته عالي جناب را نگراني اين خواستم
 دهم مي حق شما كردن اعتراض  به من ،فرموديد خلقت ]بودن[ عبث و لغو مسأله در كه ديگري مطلب
 هم تعمد و بود ناقص من بيان چون كنيد اعتراض داشتيد حق شما يعني ،نه شما اعتراض به ولي

    كه است روح مسأله بر مبني گفتم من كه هم اين. نيست درست شما اعتراض  ولي ،بگذرم ناقص داشتم
 شما جسماني خلقت  اين در بگويد خواهد نمي قرآن كه بگويم خواهم مي يعني ،دهم توضيح خواهم مي

 از اينكه در من البته. زدم مثال جنين مسأله  به من كه بود تشبيه آن. خورد نمي درد به كه هست چيزي
 را آيات اين كه اشخاصي از خيلي و بود اين من حرف ولي دارم ترديد شود مي استفاده اين حتما قرآن

 شما در االن مرگ از بعد بقاي عنصر كه بگويند خواهند مي ،اند كرده توجيه طور اين اند كرده  توجيه
 وجود يك اينجا االن شما ،شود نمي خلق اين از بعد برزخ عالم كه رزخب عالم مسأله همان ،دارد وجود
 شما االن كه است همانهايي شما گوش و چشم اين حكمت. هست شما  همراه االن ،داريد برزخي مثالي
 در آنها كه داريد  ديگري خصوصيات و ديگري اندام ،ديگري جوارح و اعضا االن شما ولي بينيد مي داريد
 سنخ از اساسا آنها سنخ ،رحم عالم در  شماست جسماني جوارح و اعضا نظير شما سمانيج وجود اين
   را روح مسأله ما تا چون ،ندادم توضيح قدر اين را آن من اينكه. است  برزخ عالم سنخ از ،نيست عالم اين

 برزخ در ما از آنچه يعني( قيامت عنصر اصال بگوييم خواستيم ما. است زائد اينجا گفتنش ،نكنيم بحث
 هست ما با كه اين اگر و دارد وجود االن) دهد مي تشكيل را ما  شخصيت قيامت در آنچه و ماند مي باقي
 شود ثابت  روح مسئله اگر كه ،باشد رحم پايان جنين سير نهايت كه است اين نظير شود  معدوم اينجا
 حرف نفس نه بود صحيح ماش كردن  اعتراض. است غلط نشود ثابت اگر و است درست من بيان اين
 است اساسي بر ]من بيان[ ولي ،كنيد اعتراض داشتيد حق  گذاشتم ناقص را بيان عمدا من چون ،شما
  . كنيم بحث آن  روي بعد بايد كه

 كلمه مفهوم آن گير هنوز شما كه كنم مي خيال من باز اينجا. بود مجازاتها مسأله شما سوم ايراد
 همان ،گوييم مي ما كه معنايي آن به كيفر ،شماست  ذهن در كيفر ألهمس باز يعني ،هستيد مجازات
    فراهم ديگران عبرت اسباب ،كردن تهديد يا كردن پيدا تشفي ،كردن تنبيه ،كردن تأديب مفهوم
 ذكر كه تكوين مثال در: معنا  اين به ،نيست اين ]اخروي مجازات مفهوم [،نه كه كرديم عرض. كردن
   آقاي مه ديگري مثال ،كردم
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 البته ،گوييم مي مجازات ما اگر  تكويني مجازات در: گويم مي ايشان زبان از من كه كردند ذكر... دكتر
 پنج هرزگي يك اثر در كه كسي. دوتاست ماهيتش ولي است  يكي اجتماعي مجازاتهاي لفظ با آن لفظ

 در احيانا و شود مي امنگيرشد عمر آخر تا بعد و شود مي آن نظير و سفليس بيماريهاي دچار اي دقيقه
 كرديم عرض موارد طور اين در. مجازات  گوييم مي آن به ما ،كند مي پيدا ادامه نسل چند تا هم نسلش
 شما كه اند نكرده وضع اين براي را آن چون ،]ندارد وجود[ تناسب بگويد كسي كه نيست حرف اين جاي

 و قهري نتيجه ]مجازات[ آن. كنند وضع را كمترش خواستند مي اند كرده وضع اين براي كه حاال بگوييد
 كنيد اعتراض خدا به توانيد نمي شما. است آن نهايتش  كه است راهي اين يعني ،است ]عمل[اين جبري

 مثال به شود مي منتهي آخرشو گيرم مي پيش در طرف ازاين طور همين  من كه راهي اين كه
 شما. است محال اين. نرسم  افغانستان به ولي بروم هرا اين از من كه بكن كاري يك تو ،افغانستان

 ،بودم من كاش اي كه بگوييد توانيد نمي اما ،نبود عالمي ،نبودم من كاش اي كه بگوييد مثال توانيد مي
 چنين. رسيدم نمي افغانستان به ولي رفتم مي طرف اين از هم من و بود مي هم راه بود، مي هم عالم

. افتم مي راه تركستان طرف  به سعدي قول به ولي ،مكه بروم امسال واهمخ مي من. است محال چيزي
 كعبه به ولي رفتم مي تركستان طرف به  من كه كرد مي درست چنين خدا داشت عيبي چه حال
 راهي ،بودم نمي مني ،بود نمي عالمي كاش اي بگوييد ،توانيد مي اگر شما. است محال اين ؟رسيدم مي
 من و باشند هستند  كه طوري همين همه اينها اينكه نه ،بود نمي تركستاني ،بود ينم اي كعبه ،بود نمي
 اين ،باشد اين از غير است محال ،است اين نهايتش  رفتن راه آن از. نرسم آنجا به ولي بروم راه اين از هم

 شما ،ينيمب مي واضح خيلي را راهها آن چون. نرسيم نتيجه آن به و برويم اينجا از ما كه ماست توهم
 تو[ ولي شمال طرف به روم مي اينجا از من خدايا كند دعا كه كنيد نمي پيدا را عوام عوامترين وقت هيچ
 اين ،است مخفي مردم بر بودنش راه جنبه ديگر راههاي چون  ولي ،نرسم مازندران به ]كه كن كاري
 اين مسأله پس. نرسند نهايتش و نتيجه به ولي بروند راه اين از كه كنند مي را توقعات  اين كه است

 اعالم ،است اعالم پيغمبر و هادي يا عالم نفر يك وظيفه آنوقت. باشند كرده وضع را چيزي كه نيست
 ارحم اينكه با الراحمين ارحم خداي و ،رسي مي نتيجه آن به قهرا و طبعا كه نرو راه اين از كه كند مي

 يعني ،است  محال اصال چون ،كند نمي تبديل ذلكمع ،است غيرمتناهي هم رحمتش و است  الراحمين
   غلط تصور يك
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  . باشد واقعيت تواند نمي و است
 اما خداست دست چيز  همه البته. خداست دست چيز همه گفتيد شما اخروي مجازاتهاي مسأله در
 ديگر ،محال ؟كند مي محال را ممكني و ممكن را محالي خداوند يعني"خداست دست چيز همه"آيا
 اينجا در يا گفتيم الهي عدل كتاب در ما كه طوري آن مجازاتها مسأله در گفتيم. است محال لذاتبا

 از توانيد مي شما. ديگر چيز نه شماست عمل خود اين دگوي مي قرآن ،قرآن و باشيم ما اگر كرديم  بيان
 اينكه نه ،نشود ايجاد ملع اساسا و كنم ايجاد را  عمل اين تا نباشم من كه باشيد داشته را توقع اين خدا
   را تو چنين كه قيامت جراره گزنده عقرب آن گويد مي قرآن. نباشد خودش  خودش ولي شود ايجاد عمل
 ،شود نمي معدوم چيزي  هيچ ،شدي مرتكب ساعت فالن در دنيا در تو كه است گزيدني همان ،گزد مي
 اين وجود ،است باقي يگرشد وجهه  يك ،شود مي معدوم اش وجهه يك شد موجود كه چيزي هر

. است باقي واقعا ،شد معدوم كني مي خيال تو ،است باقي اش جهاني  آن وجود ،شود مي معدوم اش جهاني
 كسي از زنا از فرزندي مثال ؟نباشد او فرزند كسي فرزند كه كرد كاري شود مي مگر ،فرزند مورد در

 فرزند شد او فرزند وقتي ديگر ،نه. نباشد او فرزند فرزند اين كه كنيم كاري بگوييم بعد ،شود متولد
 فنا و است  باقي بالذات هم عمل اين و شد اين شما عمل ماهيت كه وقتي. اوست فرزند او فرزند ،اوست

 و است يكي دره خالق آنجا در كه فرموديد  مثال آن درباره شما. هست اين ديگر ،ندارد تصور آن در
]. گفت توان مي اينجا در[ ولي نكن را كار اين تو گفت قانون واضع  به شود نمي و ديگر كس قانون واضع

 دست در[ كار  سررشته كه كسي آن يعني اينها خالق همان هم اينجا. گفت شود نمي هم اينجا ،نه
 اين كه نشو مرتكب را عمل اين گفته ،كرده  هدايت و راهنمايي را ما عالم نظام و قانون خالق ،]اوست
  . نيست ديگري چيز تو  عمل از غير ،است اين تو عمل
 ،كرده را مردم فهم رعايت  جهت اين در مسلم كه كند مي مجازات و جزا به تعبير اينكه عين در قرآن
 و 0 يره خيرا ذرش مثقال يعمل فمن":گويد مي است قراردادي  مجازاتهاي نظير تربيتي اثر نظر از چون
 كوچكترين ،بيند مي را او كند خيري عمل ترينوچكك كسي هر) 1( يره شرا ذرش مثقال  يعمل من

 ]گوييممي[ چه يعني"بيند مي را او"كه رسد نمي  عقلمان به اينكه باب از ما. بيند مي را او كند شري عمل
   عمل ،كردم خيري عمل من

  : پاورقي
 1.    8 و 7 / زلزال
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 آن جزاي كه بيند مي را  يگريد چيز يك ،نه گوييم مي ؟بينم مي را او چه يعني ،رفت شد معدوم خير
 حاضر آنجا ،كردم چه هر). 1(" حاضرا عملوا ما وجدوا و «:گويد مي. بيند مي را آن جزاي يعني ،است
 و بينها ان لو تود سوء من عملت ما و محضرا خير من عملت ما نفس كل تجد يوم":گويد مي. بينم مي
 و بيند مي شده حاضر گويد مي را عمل خود را خودش خير عمل كسي هر كه روزي) 2(" بعيدا امدا بينه
  . داريم قرآن در زيادي آيات زمينه اين در. بيند مي شده حاضر  همچنين را خودش بد عمل
 قرآن ،كنيم تصرف قرآن در نخواهيم و كنيم  تأويل و توجيه را) 3(» يداه قدمت ما"تعبير نخواهيم اگر

    به كه چيزي يعني ،داند مي"» يداه قدمت ما"شر از و رخي از رسد مي ما به عالم آن در كه را آنچه
 و اهللا اتقوا امنوا الذين ايها يا «:كه خواندم پيش جلسه را آيه اين. است فرستاده پيش را آن خود دست
 مبناي بر ،نيست وارد ايرادي مبنا اين بر. كند مي"فرستاده پيش"تعبير. )4(» لغد قدمت ما نفس لتنظر
 قوانين توابع از فقط و عمل از  جداي امر يك يعني دنيوي مجازات نوع از را اخروي مجازات كه كساني

 نه ،جهنمي نه ،بود بهشتي نه اصال كه بود نكرده وضع قانوني خدا اگر كه ]است وارد ايراد[ دانند مي دنيا
 نماند باقي زاتمجا بي  قانونش اين اينكه براي ،كرده وضع را قانون خدا چون ولي ،نبود چيز هيچ ،عذابي

 كارهاي نوع از كه بود چيزي چنين اگر. است كرده  وضع را آنجا مجازات آمده نكرده مجازات كه دنيا در
    پس كند وضع ما عمل ازاء در مجازاتي يك خواهد مي خدا كه حاال: بود حرفها  اين جاي ،بود بشري
 تشفي خواهد مي خدا ؟چيست  اش فايده صورت اين در كه آمد مي پيش اشكال تازه و ،باشد متناسب بايد
 هيچ كه آنجا ؟كند تأديب را ما خواهد مي يا كند فراهم را ديگران عبرت اسباب خواهد مي يا كند پيدا
  . ندارد  موضوع اينها از كدام

  
 نتيجه عين و مكتسبات عين آنجا در اينكه و داريم قبول را قيامت طرف يك از ما: بازرگان مهندس

 عمر يك كند مي اي دقيقه پنج هرزگي يك كه  كسي فرموديد كه طور همان. رسد مي نانسا به عمل
   كارهاي درباره قرآن كه  است اين ايراد اما است گرفتار

  
  : پاورقي

   49/  كهف 1. 
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 رد" مثلها اال يجزي فال":گويد مي بد  يكارها درباره و" امثالها عشر فله بالحسنة جاء من":گويد مي خوب
  . شود مي داده جزا آن مثل نهايت بي ،بد كارهاي در بينيم مي كه حالي

  
 باالتر ما بلكه ،نيست كميت متوجه آنجا"مثل"چون ،شد داده سؤال اين جواب كنم مي خيال من: استاد
 ،است صادق اش درباره هم"لمث"قهرا چيزي هر عين چون"عينها اال يجزي فال":گوييم مي ،گوييم مي

 مجازاتش او چون كند، نمي مجازات را او است كرده كه آنچه بر زائد خدا كند مي بد كار كه كسي  يعني
 ،افروخته خودش كه است هماني قيامت آتش  گوييم مي ما وقتي. نيست ديگري چيز ،است عملش عين

 با جزا چون ،نيست زائدي چيز پس ،دكن مي پيدا تجسم آنجا در كه است  عمل نفس ،است عمل همين
 منتها ،نيست بيشتر وقت  هيچ خودش از كه خودش. است آن از بيشتر اين بگوييم كه نيست تا دو  عمل
 چيز اين پس گويد مي ،است محدود بيند مي را  اينجايش وجود و بيند مي اينجا در را خودش چون

. است كرده خلق االن را نامحدود ء شي خود او ،نه. است نامحدود اين و بودم محدود من ،است ديگري
 خلق نامحدود  عذاب يك خودش دست به و خودش براي خودش االن ،كند مي بد كار كه آدمي  اين

 به خالد. است جهنم در خلود واقعا كه  نيست اين نامحدود معني كه گفتيم هم پيش جلسه. است كرده
 زمانهاي[ از زيادتر خيلي ]آن زمان[ كه ندارد شك ولي بود خواهند  كم خيلي باالخره ]حقيقي[ معناي
 او به قيامت در ،دهد مي انجام  شخص اين كه عملي اين. است) 1(" احقابا فيها البثين" ،است] محدود

 چيزي ما ،دهيم مي داريم خودت به را خودت عمل ما ، دهيم نمي تو به اضافه ديگري چيز ما گويند مي
 عمل[ اين چون ،بهشت مسأله در ولي. نيست اضافه چيز" مثلها اال يجزي ال"پس.  ايم نداده تو به اضافه

 باور تواند مي طبعا آن ،است عالم نظام جهت در ]خوب عمل[ آن و است عالم نظام جهت خالف در ]بد
   در ولي شود افاضه آن به هم بيشتري فيض خداوند طرف از اينكه براي باشد  زمينه تواند مي يعني ،باشد
  . نيست چيزي خودش غير و است خودش همان ،نه ]بد كار[ بعد
  
   نبايد او. شود دانه هفتصد  آن نتيجه و بكارد گندم كسي يك اينكه مانند يعني" مثلها"-
  

  : پاورقي
   23 / نبأ 1. 
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 ده هم تا هفتصد آن كند، خوب كار اگر ولي. آيد در گندم يك كاشت كه گندم يك كه باشد متوقع
  . شود مي گندم دانه هزار هفت ييعن برابر
 ما ،گوييم مي را عينيت مسأله ما كه وقتي ]گويد مي قرآن. [است طور همين تعبير اي اندازه تا: استاد
 پيش از ديگر چيز يك اگر. ايم نداده تو به كه را تو عمل بر زائد ما ،دهيم مي تو به را خودت عمل داريم

 خود گوييم مي ما ]؟گيرم مي تحويل[ بيشتر چرا ،كردم را كار ينا من گويي مي تو ،بدهيم تو به خودمان
 از ]خودش[ چيزي هيچ ،نيست خودش از زيادتر ديگر اين ،دهيم مي تحويل تو به داريم را عملت
  . نيست زيادتر خودش

 ييعن ،است وارد اشكال ،بدانيم دنيا اعتباري و قراردادي مجازات نوع از را اخروي مجازات مسأله ما اگر
 نظام از دادن خبر در ،دهد مي خبر عالم نظام از قرآن اينكه اما. باشد تناسبي بايد دنيا قراردادهاي در

 كه سري خيره بچه  مجازات در و مشروبخوار مجازات در كه طور همان. نيست حسابها اين ديگر ،عالم
 جور اين گرفتن ظرن در هم اخروي مجازات در ،است غلط معنا آن به تناسب فرض ،رود مي حوض لب

   "هميشه البته. ماند مي باقي تو با بد اال الي بد عمل اين كه دهد مي خبر قرآن. است غلط تناسبها
 از بيش ،بكند خوب كار وقتي  انسان. چربد مي عالم در خير جانب هميشه) 1("» غضبه رحمته سبقت
 ،است عالم نظام خالف بر چون بدن كار. " امثالها عشر فله «:دهد مي ثمر برو ،است كرده كه مقداري

 آنچه ،بد كار چه خوب كار چه حال هر به ولي. بيشتر نه دارد مي بر را تخم يك همان كاشته را  تخم يك
 عدل. هستند عالم نظام در واقعيتي از كننده اخبار  هم پيامبران و خدا و است عمل نفس ماند مي باقي
    امكان چه هر يعني ،]برسد[ دارد را آن استحقاق كه نچهآ به موجودي هر كه كند مي ايجاب هم الهي
 وجودش جلوي ،دارد را  وجودي نحو يك استحقاق موجودي اگر. كند مي پيدا وجود عالم در ،دارد وجود
 ما كه حسابهايي اين! دهد آزار ،خوب. دهد مي آزار را او بعد كه ]توجيه اين با[ شود نمي گرفته هرگز
   ،بسوزد دلش هم خدا پس ،كنيم عذاب را او كه آدمي حال به سوزد مي دلمان  هك كنيم مي عاطفه روي
 ساخت در ،دنياست زندگي  اين براي ما ابزارهاي كه عاطفي و دلسوزي مسائل! بسوزد كه ندارد دل خدا

   به موجودي هر به وجودش رحمت و است رئوف و رحيم ،دارد رحمت او. ندارد دخالتي ربوبي
  : پاورقي

[ 1.   ]. است گرفته پيشي غضبش بر خدا رحمت
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 اينها ،]نيست طور اين[ شود متأثر و بسوزد معنا آن به دلش اينكه اما ،رسد مي وجودش استعداد اندازه
 عوامل تأثير تحت ،نيست خدا ديگر ،باشد او در تأثري  چنين اگر. است موجودات و بشرها ما مال

  . گيرد نمي قرار خارجي املعو تأثير تحت او ،است  گرفته قرار خارجي
  
  . فضلش به را خوب عمل ولي دهد مي جواب عدلش به را بد عمل خدا چرا _

 ،است خودش ،ديگر آيات كمك به"مثل"كردم عرض. شود مي فضل" امثالها عشر"مسأله همان: استاد
 ،هست لعم نفس گويد مي كه گرفتيم را آيات آن ما اگر قهرا. نيست خودش از بيشتر يعني"آن مثل"
 ،خير كارهاي در ولي. خودش از  بيش نه خودش همان ،نيست خودش از بيش يعني اينجا در" مثلها"

 كه بگوييم را متكلمين حرف همان بايد اال و ،داده هم بار الهي فضل به كه است حالي در خودش
  . نيست زدن چوب صحبت. زنند مي آيند مي هم چوبي يك ،مجازاتي يك بعد ،ماند مي اينجا عملش

  
 اين ،باشد داشته نتيجه ابد تا بايد چرا ،كنيم مي بد يا خوب كار سال 60 - 50 مدت اينكه به راجع -

 ،شود مي تأكيد خيري به عاقبت روي بيشتر مبيني مي كه بودند داده طور اين را جواب و بود شده سؤال
    داشته زندگي به نسبت بايد هك برداشتي آن و گيرد مي انسان ،آخر كه است  اي نتيجه آن براي يعني
 كارهاي باشد زنده ابد تا اگر صالح فرد داند مي خداوند كه بود شده ذكر طور اين آنجا در بعد. باشد
 عنوان به تقريبا و كرد خواهد فجور و فسق باشد زنده ابد تا فاسق فرد اگر و كرد خواهد خوب و صالح
 كال":شود مي  گفته آنها به. " صالحا اعمل لعلي ،ارجعون رب قال":كه آورد را  اي آيه آن توان مي شاهد
 اين روي بعد. داد خواهد ادامه را كارها همان برگردد اگر او ،گويد مي دروغ يعني) 1( قائلها هو كلمة انها

 بودن ابدي و صالح فرد آن براي خوب كار نتيجه بودن ابدي كه بودند كرده توجيه ائمه از يكي ،امالك
  . نيست عدل خالف ،فاسق فرد آن براي عذاب

  
 اين آمده روايت در كه چيزي  آن. كند مي بد هميشه او كه دانست مي خدا كه نيست اين حساب: استاد
 پيدا هم ابد عمر اگر كه است اين قصدش و نيت در يكي  يعني ،است قصد و نيت حساب آنجا. نيست
   است اين قصدش در  يكي و كند خوبي كند

  
  : پاورقي

   100 و 99 / مؤمنون 1. 
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 و فكر و قصد كأنه اصال اينكه  براي ،است طور اين عذابش او. كند بدي كند پيدا هم ابد عمر اگر كه
 به ،خواهد مي ابد براي كه آنچه دليل همين به و باشد  اينچنين ابد براي كه خورده ابديت نقش روحش

 او و ،بود خواهد محشور خودش گناه با هم ابد ايبر و پسنديده را گناه ابد براي او ،رسيده ابد براي آن
  . بود خواهد محشور خير با هم ابد براي و پسنديده را خير ابد براي
 قرآن نص در كه هم نفس  قتل همان به راجع حتي جهنم خلود كه است اين آن و كنم اضافه نكته يك
 به داريم اصلي يك يعني ،داريم آيه هم غفران به راجع  قرآن در ما چون ،]نيست ابديت معناي به[ آمده
 شفاعت  دهيم نسبت انبياء وساطت به اگر و است مغفرت دهيم نسبت خدا به اگر  كه مغفرت اصل نام

 كتاب در) 1( عالي جناب خود. نيست ديگري چيز و است الهي مغفرت همان انبياء شفاعت. است
 دنيا اين در ما كه طوري همين. هست شستشو اصل عالم در كه بوديد كرده بياني اسالم در مطهرات

. است  سالمت بر هم خلقت اصل ،است سالمت بر و طهارت بر اصل يعني ،بينيم مي  شستشويي اصل يك
 آقايان. است سالم اصلي قانون. است  خارجي عامل يك ]از ناشي[ اين ،بيايد دنيا به ناسالم اي بچه اگر

 خارج از عاملي چه ببينند كه روند نمي اين دنبال ديگر ،مدهآ دنيا به  سالم بچه يك ببينند اگر پزشكان
 دخالت خارج از عاملي چه  ببينيم گويند مي ،آمد دنيا به فلج او ديدند اگر. بيايد دنيا به سالم شده  سبب
  . است اصلي مسير خالف بر ]عذاب[ و است مغفرت و رحمت ،اصل. است كرده

 االن ؟چقدرند عده آن اما ،مانند مي باقي هميشه براي اي عده رهباالخ كه شود مي استفاده قرآن آيات از
 چنين كه كرد استنباط شود مي آيات از گويا ،جهنم روند مي مردم اكثريت اينكه. بگوييم توانيم نمي

 وجود در كه حدي تا يعني ،شود مي حالشان شامل الهي مغفرت اكثريتشان  اكثريت ولي هست چيزي
 اينكه مثل. ]شد خواهد شامل[ شود حالش شامل مغفرت كه اين براي باشد يا مايه كوچكترين  كسي
 در كه رحمت اصلي ماده آن و شوند مي  تصفيه آنجا در كه دارد را خانه تصفيه حكم جهنم بعضي براي
 كه همان. " احقابا فيها بثين ال":فرمايد مي اينجا در قرآن لذا ،آورد مي  بيرون را آنها باالخره هست آنها
 مدت كه است"حقب"جمع ظاهرا"احقاب".گويد مي"احقاب"]اينجا در [،گويد مي"خالدين"ديگر جاي در

   ،)سال هزار چند( گويند مي را زياد خيلي
  : پاورقي

  ]. است بازرگان مهندس آقاي منظور[ 1. 
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 هر بگوييم توانيم نمي معنا اين به ما اين بنابر. هستند" احقابا فيها بثين ال"اي عده. است محدود باالخره
    مغفرت مشمول يعني ،است ابديت معناي آن به خالد ،باشد هم شرارتي هر به ،كرده نفس قتل كه كسي
 ان و":آقايان از بعضي  قول به و شفاعة لوال و مغفرش ال لو است خلود ذاته حد في جزايش ،شود نمي
 اصحاب ،اليمين اصحاب ،مقربين: هكرد دسته سه را  مردم قرآن در اينكه. "عظيمة غلبة الخير الهل

 اصحاب و هستند ها اعلي حد مقربين كه ام كرده ذكر الهي عدل در من معتقدند علما از بعضي ،الشمال
 گويند مي. هستند متوسطين اليمين  اصحاب و ،اند جهنم اهل ديگر كه هستند ها پايين پايين الشمال

: گويد مي ،زند مي خوبي خيلي حرف سينا بوعلي و ،داده رحمت  بشارت قرآن كه است متوسطين با غلبه
 متوسطين اكثريت ،است اقليت در هم زشت زشت ،است اقليت در هميشه زيبا زيباي  كه طوري همان

) نباشد مزاجش در انحراف ذره يك  پزشكي نظر از كه كسي( سالم سالم كه طوري همان و ،هستند
 متوسطين اكثر ،است اقليت در باشد افتاده و فلج اصال كه  هم مريض مريض ،است اقليت در خيلي

 بر عالم  نظام هم معنوي و روحي امور در ،هست آنها در بيماري كمي هم و سالمند  هم كه هستند
 اقليتي مسلم ،مقربين قرآن تعبير  به و هستند كامل سعادت اهل كه آنهايي ،است ]اساس[ همين
 اكثريت ،هستند اقليتي شد نخواهد حالشان شامل الهي رحمت  وقت هيچ ديگر كه هم آنهايي ،هستند
  ]. اند داده انجام خوب كار هم و[ اند كرده گناهي هم كه هستند آنهايي
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 مسأله   روح
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 مسأله        روح
         )1 (  

  
 ميان فاصله در قرآن ،بود قرآن  آيات صراحت بلكه و ايم كرده استنباط و نقل ما آنچنانكه معاد بحث در
 از قبل انسان روح براي ديگر عبارت به و ،است قائل انسانها  براي شخصي حيات يك قيامت و رگم

 كرديم عرض  كه طوري آن و كشيد روح مسأله در بحث به را ما ،مطلب اين و است قائل بقا قيامت
 كه شود مشخص ما براي بايد مطلب  اين. است روح به قائل قرآن كه كرد ترديد بشود كنم نمي خيال
 چگونه مسأله اين به راجع اسالمي متون در ،روح اثبات يا  نفي بر فلسفي يا علمي داليل از نظر قطع
. كرد خواهيم  بحث قرآن آيات از بعضي در هم هنوز. است قرآن همه رأس در كه ،است  شده نظر اظهار
  . روح اثبات اي نفي در علمي  نظريات سراغ رويم مي آنوقت ،شد مشخص كامال اسالم نظر وقتي
 و"آيه به راجع خاصي بحث  يك و خوانديم قبال كه بود همانها آيات سلسله يك قرآن آيات درباره
 مطلب اين به اي اشاره قبال ولي. كنيم مي عرض بعد) 1(ربي امر من الروح قل الروح عن نكيسئلو

 البالغه نهج و  احاديث و اراخب در يعني ما مذهبي مستندات و مدارك ساير در ،قرآن غير در كه كنيم مي
   درباره ،سجاديه صحيفه مثل دعوات و
  
  

  : پاورقي
   85 /اسراء 1. 
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 ،است باقي و شود مي جدا بدن از انسان مردن با و است حقيقتي يك خودش كه عنوان همين به روح
 رد حديث پنجاه ،حديث ده كه هست وقت  يك. كرد ترديد بشود كنم نمي خيال من كه هست آنقدر
 ولي شده پيدا ديگران افكار تأثير تحت ]عقيده[ اين بگويد انسان  است ممكن ،است خاصي شرايط يك
 و آمده البالغه نهج در كه اي جمله چند حاال من. است گذشته متواتر حد از اصطالح به ]احاديث[ اين
 ممكن البالغه نهج در كه را آنچه همه كنم ادعا اينكه بدون ،كنم مي عرض كرد استناد آن به شود مي

 عرض ام كرده دداشت يا ام داشته برخورد وقت هر كه را آنچه ،ام كرده پيدا كرد استشهاد آن به است
  . بدانيم جهت اين در را اسالم اولياي نظر اول خواهيم مي اينكه براي  كنم مي
  

   البالغه نهج در روح اثبات
  

 خطبه اين در. است معروف"الغراء"خطبه نام به نهاآ از يكي كه داريم البالغه نهج در مفصل خطبه چند
 در جمله آن از و ،مواعظ و توحيد غير و توحيد: هست مختلفي  موضوعات مفصل هاي خطبه ساير مثل

 كه وقتي آن ،را احتضار حال در شخص وضع و كند مي يادآوري را مردن و مرگ مسأله حضرت ،مواعظ
 از قسمتي او و كنند مي گريه و مأيوسند و اند گرفته ار اطرافش اقاربش و است دادن جان حال در

 او االقارب دفعت فهل":است اين حضرت تعبير. كند مي كار  حواسش از قسمتي و شده تعطيل حواسش
 نوحه اين يا كنند دفاع او از توانند مي نزديكان آيا" رهينا االموات محلة في غودر قد و النواحب  نفعت
 ضيق في و"شد واقع گرو) قبرستان( اموات محله در او آنكه از پس بخشد مي او حال به سودي ها گري

 پاره پاره را پوستش  زمين حشرات» جلدته الهوام هتكت قد"ماند تنها گور تنگناي در" وحيدا المضجع
 ،بردند بين از را او جدي كارهاي كنندگان هالك" آثاره  العواصف عفت و جدته النواهك ابلت و"كردند
 از دنيا در كه هايي نشانه » معالمه الحدثان محا و"بردند بين از را او ساختمانهاي و آثار تند بادهاي
 بدنها" بضتها بعد شحبة االجساد صارت و"كرد محو را همه روزگار حوادث ،بود گذاشته باقي خودش

 پوسيده وا  استخوانهاي" قوتها بعد نخرش العظام و"شود مي شده خاك و پوسيده ، طراوت آن از پس
 ميان شده اي مقارنه اينجا( اعبائها بثقل مرتهنة االرواح و"بود نيرومند روزي يك آنكه از پس شود مي

   قبر در استخوانها و بدنها) ارواح و اجساد
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 يقين كه حالي در" انبائها بغيب موقنة"است خودش اعمال و كارها سنگيني گرو در روحها ولي پوسيد
 كه كرده پيدا يقين حاال ،كرد نمي باور وقت آن و دادند مي او به دنيا در كه يغيب خبرهاي به است كرده
 او به وقت آن در) 1( زللها ء سيي من تستعتب ال و عملها صالح من تستزاد ال".بود راست اند گفته  آنچه
 كه هم بدي كارهاي و نيست عمل جاي آنجا ديگر چون ، كن بيشتر صالح عمل مقدار يك گويند نمي

  . ندارد  اي فايده ،كنم مي استغفار و توبه و ببخشيد بگويد كه ندارد فايده اينجا ديگر ،است ردهك
 پوسيده استخوانها ،بدنها" »بضتها بعد شحبة االجساد صارت":فرمايد مي كه است جمله دو اين غرضم
 يقين دنيا در كه ييچيزها به اند كرده يقين آنجا در كه  حالي در هستند، اعمال گرو در روحها ولي است
 مسأله و است مسأله يك روح مسأله اميرالمؤمنين نظر در كه رساند نمي درست اين ]آيا. [كردند نمي
 وضعي آن ،است باقي ديگري  دنياي در روحش و پوسد مي بدنش مرد كه وقتي آدم ،ديگري مسأله جسد
   ؟وضعي اين و دارد

 در" وجوههم في بالنظر طرفه يردد":فرمايد مي ،است احتضار حال در ميت به راجع هم 107 خطبه
 در. كند مي نگاه بازماندگانش چهره به ،گرداند مي بر طرف  آن و طرف اين را چشمهايش احتضار حال
 شود  استفاده هم ديگر جاي شايد اينجا هاي جمله از. شنود نمي گوشش كه آمده طور  اين البالغه نهج
 دارد اي فلسفه چه دانم نمي من حاال. افتد مي كار از چشمش از رزودت گوشش ،احتضار حال در ميت كه
 حركت زبانهايشان ]اطرافيان[ بيند مي » كالمهم رجع يسمع ال و السنتهم حركات يري"؟است چگونه و

 فرو بيشتر را خودش  چنگهاي مرگ باز" التياطا الموت ازداد ثم".شنود نمي را صدايشان اما كند مي
 گرفته او از را شنوايي همچنانكه"» سمعه قبض كما" گيرد مي او از هم را ديد" بصره فقبض"برد مي
 آن از بعد » اهله بين جيفة فصار".رود مي بيرون او جسد از روح و" جسده من الروح خرجت و"بود

 حواس تعطيل از بعد. شود مي تبديل خانواده ميان در مردار يك به زنده موجود انسان همين يكمرتبه
 ماهيت  اميرالمؤمنين نظر از كه شود نمي استنباط" جسده من الروح خرجت و «تعبير اين زا ]آيا[

   ؟است بدن از روح خروج ،مرگ حقيقي
    سخن الموت ملك توصيف به راجع حضرت كه هست ديگري مختصر خطبه
  : پاورقي

 نهج 1.    81 خطبه ،البالغه
  

 ١١٣



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

 الموت ملك ما كه كند مي ذكر) دارد الموت ملك فتوصي از بشر كه عجزي يعني( را ابهامها و گويد مي
 را الموت ملك وجود هرگز آيا: فرمايد مي. را الموت ملك  خداي رسد چه تا كنيم توصيف توانيم نمي را

 ملك  كي ديدي چشمت به هرگز ؟اي كرده احساس شود مي كسي خانه داخل روح قبض  براي كه وقتي
 هل ام"؟شود منزلي داخل وقتي را او كني مي  احساس آيا » ؟منزال دخل اذا به تحس هل"؟آمده الموت

 ملك باالتر،. بيني نمي هرگز ؟بيني مي را او تو ،كند مي روح قبض كه وقتي در آيا » ؟احدا توفي اذا تراه
 گويد مي. كند مي روح قبض رحم در را جنين ]بلكه[ كند مي روح قبض منزل در آيد مي تنها نه الموت
 داخل آيد مي كه است جسمي يك الموت ملك واقعا آيا ؟چيست الموت ملك درباره وت تصور راستي
    يكي از ،كند مي قبض را روح آنجا در و شود مي مادر رحم داخل كه است جسمي آيا و شود مي ها خانه

 و ميرد مي گاهي جنين اينكه" » ؟امه بطن في الجنين يتوفي كيف بل"؟شود مي داخل جوارح و اعضاء از
 آيا » ؟جوارحها بعض من عليه ايلج"؟است چگونه ،كند مي  روح قبض مادر شكم در را او ]الموت ملك[

 روح قبض و شود مي وارد) 1( زن اين جوارح و اعضاء از بعضي از كه است جسمي يك الموت  ملك
 خواهد يم او ،بگيرد ار روح تا برود او ندارد لزومي ،رود نمي او ،نه يا »؟ربها باذن اجابته الروح ام"؟كند مي
 ملك اساسا ،نه يا »؟احشائها  في معه ساكن هو ام"؟كند مي اجابت را او خواسته پروردگار اجازه  به روح و

 اين يعني ؟است زن همان همراه هميشه ،آنجا بيايد بخواهد  كه نيست ديگري جاي و بيرون در الموت
 كيف":فرمايد مي بعد. است كس همه مراهه هميشه كه الموت ملك باب در است فرضي  يك خودش هم

 ،كند توصيف را خدا مخلوق يك ندارد قدرت كه بشري) 2(؟مثله مخلوق صفة عن يعجز من الهه يصف
 اجابته الروح  ام":است جمله اين غرضم ؟كند توصيف هست كه آنچنان را خدا كند ادعا تواند مي چگونه
 اميرالمؤمنين كه رساند نمي تعبير اين باز آيا ؟كند مي  اجابت روح و خواهد مي او ،نه اينكه يا» ؟ربها باذن
   ؟است انديشيده مي طور اين  روح و مردن باب در
 كه خوانم مي هم ديگر  قسمت سه ،داشت بيشتري صراحت خواندم البالغه نهج از كه قسمتي سه اين
  . نيست صراحت اين به آنها

  : پاورقي
  . اعضاست اسافل مقصود گويا 1. 

 نهج 2.    110 خطبه ،البالغه
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 ،است كرده توصيف را  طاووس خلقت بيشتر ولي طيور همه خلقت ،آن در حضرت كه هست اي خطبه
 خطبه آخر در. است كرده بيان خداوند وجود بر دليلي عنوان به را طاووس خلقت عجايب يعني
    منزه » الفيلة و الحيتان لقخ من فوقهما ما الي الهمجة و الذرش قوائم  ادمج من سبحان":فرمايد مي

 فيلهاي و ماهيها كه(  بزرگترهاشان آن تا ريز مگسهاي و ها مورچه درون در پاها و قوائم كه آن است
 موعده الحمام جعل و اال الروح فيه اولج مما شبح يضطرب ال ان نفسه علي واي و"قرارداد) است بزرگ

 مگر نكند حركت  است داده قرار آنها در را روح كه ياجسام از جسمي هيچ كه داده قرار خود بر و) 1(»
 است داده قرار را روح جا هر در كه است الهي  سنت يعني ،است داده قرار آنها موعد هم را مرگ اينكه
  . بدهد قرار هم را مرگ
 داخل و وارد را روح يعني" الروح فيه اولج «تعبير به ولي است آمده"روح"تعبير بينيم مي ما باز هم اينجا
   كند مناقشه كسي است ممكن ولي. كرد داخل را روح فرمايد مي كه است مقدار  همين اينجا داللت. كرد
 در شايد ،است روح كردن وارد از ]سخن[ فقط ،نيست سخني روح استقالل و رفتن بيرون از اينجا كه

 هم حيات ،شخص دنمر با كه است اين مقصود بگوييم مثال و باشد حيات همان روح از مقصود اينجا
 تا گرفته ذرات كوچكترين از حيوانات همه اينكه خصوصا ،رود مي بين از و شود مي فاني بكلي

 ممكن ،است واردي اشكال  يك اين بگويم بخواهم اينكه نه البته. است كرده داخل هم را بزرگترينشان
 اينكه براي ،يستن صحيحي مناقشه هم مناقشه  اين ولي كند مناقشه كسي داللت اين در است

    خروج به راجع و بزرگترينشان تا گرفته ذرات كوچكترين از هستند روح داراي  حيوانات همه ]گويد مي[
  . شود مي ديده خالفش بر چيزي اينكه نه ،است ساكت روح
 انفاق و ها داري زنده  شب و روزه و نماز به يعني شرعي رياضت به كند مي دعوت كه 181 خطبه در

 و"» بطونكم اضمروا و"دهيد قرار بيدار را خودتان چشمهاي» عيونكم اسهروا":فرمايد مي ،اموال از كردن
 كار خودتان پاهاي از » اقدامكم استعملوا و") 2( دهيد قرار چنگ اصطالح به را خودتان  شكمهاي
   در را قدمها اين يعني ،بكشيد
  : پاورقي

 نهج 1.    163. خطبه ،البالغه
 بسته آخور سر هميشه كه ابتدا در ،دهند مي سوقان اصطالح به اسبدواني براي را ياسب كه وقتي 2. 

 و دهند مي سوقان را او مدتي وقتي. شود مي بزرگ  شكمش خورد مي آب و جو و كاه دائما اسب و است
  . شود مي جمع شكمش كم كم ،شكم هاي پيه شدن آب اثر در ،دهند مي علف و جو و آب او به كمتر
   > كند نيرو ايجاد كه كافي قدر به ذاغ البته
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 من خذوا و"كنيد انفاق خدا راه در را خودتان مالهاي"» اموالكم انفقوا و"برداريد خدا رضاي راههاي
 روحها بر و بگيريد تن از: است نفس كلمه ،نيست روح كلمه اينجا. "» انفسكم علي بها فجودوا اجسادكم

 و بگيريد اين از]: دارد وجود[ نفس و روح ميان دوگانگي نوع يك مه اينجا. بيفزاييد و ببخشيد نفسها و
 نداشته را جسم حساب يعني ،نكنيد بخل جسم از روح به" »عنها تبخلوابها ال و «".بيفزاييد آن بر

 به را قضيه  عكس سعدي. بيفزاييد آن بر و بگيريد اين از ،باشيد داشته را روح حساب بيشتر ،باشيد
  : ويدگ مي مالمت صورت

  
   كاستي جان از و افزودي تن بر   خواستي منت به دونان از آنچه
 كريمة اول نفسي اجعل اللهم": فرمايد مي ،دارد دعا عنوان) اواخر در( آن از قسمتي كه 213 خطبه در

 نعمتهاي خدايا بفرمايد خواهد مي. " عندي نعمك ودائع  من ترجعها وديعة اول و كرائمي من تنتزعها
 تعبير اين به را اين. نگير مردن از قبل من از را اينها ،اي كرده عنايت و اي داده من  به كه بزرگواري

 من نفس همان ،خودت پيش ببري  بگيري خواهي مي من از كه كريمي ء شي اولين خدايا: گويد مي
 من از را ايتنعمته يعني ،گيري مي من از را آن كه بده قرار بزرگواري ء شي اولين مرا نفس خدايا ،باشد
  . است تعبير يك هم اين. نكن  سلب
 و اخبار وارد ديگر ما. دارد  صراحت كه اول قسمت سه آن خصوصا ،دارد داللت من نظر به اينها همه

 همين ،نيست ]حديث[ صدتا حتي و تا ده و تا دو و يكي  صحبت چون ،شويم نمي زمينه اين در احاديث
 تمدن  كه بعدها ،شكل اين به روح مسأله گفت و كرد ترديد شود ينم ما نظر از كه  كنيم مي عرض قدر

 در مخصوصا و ،]شد مطرح[ كرد پيدا رواج مسلمين ميان در ديگر ملتهاي افكار و گرفت نضج اسالمي
 ميان در سوم قرن در بالخصوص و دوم قرن اواخر در يونان فلسفه آنكه از پس گويند مي روح مسأله

 خارج بدن از مردن از بعد كه هست روحي يك انسان در كه معنا اين به  وحر فكر ،شد پيدا مسلمين
    اين وجود در و نيست چنين كه صورتي در [،آمد پديد ماند مي باقي و شود مي
  

  : پاورقي
 كه حالتي آن. شود پيدا  خيلي او در پيه و شود سنگين حيوان اين كه دهند نمي آنقدر ولي دهند مي >

) موسيقي ابزار( چنگ يك حالت يعني ،شد  چنگ گويند مي اصطالح به و شود يم جمع شكمش حيوان
    كه طوري به بخوريد كم خالصه فرمايد مي. گويند مي اسب براي"ضمره"  حالت را اين ،كرد پيدا را

  . شود جمع شكمهايتان
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  . كرد ترديد شود نمي ]اسالمي متون در فكر
 سني و شيعه ،اسالم صدر در ،نشده اختراع سوم و دوم قرن در ديگر كه است چيزي يك ميت نماز مثال
 تكبير آخرين از قبل ميت نماز در. اند خوانده مي بار هزارها و صدها روزي مستحباتش و واجبات با را آن
 المسجا هذا ان اللهم :شود مي شروع جمله اين با كنيم مي دعا ميت خود درباره كه دعايش  آخرين و

 الي احتاج فقد اليك روحه قبضت انك اللهم... به  منزول خير انت و بك نزل عبدك ابن و عبدك قدامنا
 سيئاته  عن فتجاوز مسيئا كان ان و احسانه في فزد محسنا كان ان اللهم. عذابه عن  غني انت و رحمتك

 تان و" ،توست رحمت به نيازمند او اكنون و اي كرده قبض خودت سوي به را ]ميت[ اين روح تو خدايا"
 ما. "كردي قبض را او روح تو خدايا":است اولش جمله غرضم. نيازي بي او عذاب از تو و" عذابه عن غني

 خوانده برايش كه است مستحبي دعاهاي جزء  اين ،ايم داشته كه اي مرده هر ،امروز تا اسالم صدر از
   قبر عالم سؤال قبيل از يمسائل از بگذريم. كردي قبض را او روح تو خدايا: گوييم مي). 1( است شده مي
. نه مجموعش در ولي بدهد قرار مناقشه مورد كسي است ممكن تنهايي به را آنها از يك هر چون... و

 از قسمتهايي برايتان كه دانستم مي الزم. كنم نمي بحث  احاديث و اخبار به راجع اين از بيش من ديگر
  . باشم كرده  عرض را البالغه نهج

  

  "شده طي راه"ابآت در روح انكار
  

 آقاي جناب كه كردم  عرض گذشته جلسه در. كرديم گذشته جلسه در كه بحثي دنبال برويم حال
 من كه كتابهايشان بعضي شايد و ام خوانده  من كه كتابشان چندين در اينكه با بازرگان مهندس
 انسان اينكه هستند يمدع و كنند مي انكار را روح مسأله ،وحي مسأله يا شده طي راه مثل ام نخوانده
 چنين اسالم  متن در و است شده اسالم عالم وارد كه است يوناني فكر يك است مجرد روحي  داراي
 كتاب بهترين هم ،من عقيده به كه انتها بي ذره كتاب در ايشان خود ولي ،است نداشته وجود چيزي
   ؛است شده نوشته ما رعص در كه است نفيسي كتابهاي از يكي هم و است بازرگان مهندس آقاي

  : پاورقي
 دعاهاي جزء اين چون ]شود مي  خوانده اموات همه براي اينكه نه[ گويم مي"اي مرده هر"اينكه 1. 

  . شود مي قناعت واجباتش  همان به اموات از بسياري براي و است مستحب
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 روح اثبات به] منجر كه [ اند رفته يراه از خوشبختانه ـ است يعال يليخ و است يسينف كتاب اريبس
. اند رفته خودشان كه دهد يم نشان واقعاً اند،  كرده ديتقل يكس از را راه نيا ميبگو خواهم ينم]. است شده

 ينف خواهند يم و كنم اثبات را مجرد روح خواهم ينم من كه هستند يمدع باز شانيا نجايا در نكهيا با
 انكار كه ـ مجرد روح باب در شانيا تصور كه دهد يم نشان نيا و اند كرده اثبات صد در صد يول كنند،

 آنچه كه كنند يم ينف را او و دارند خدا دربارة يبعض كه يتصور نوع مثل است يتصور كي ـ كنند يم
 فقط من. كنند ينم ينف را يواقع يخدا يول است درست كنند يم ينف و اند كرده فكر خدا دربارة آنها

  .كنم يم عرض يا خالصه كي
 مخصوصاً و جهان يها دهيپد و جهان كه است اساس نيا بر شان هيفرض اصل نكهيا مثل كتاب نيا در

 جهان هيتوج يبرا هم يسوم عنصر كي حتماً كرد؛ هيتوج شود ينم يانرژ و ماده با تنها را جهان تحوالت
   خود از. دارد ضرورت

  
 خصوصيات و جانداران در  تكامل وصامخص و انسان و حيوان و نباتات ]بعد و[ اند كرده شروع جمادات
 بعد. كرد توجيه شود نمي انرژي و ماده با تنها را جهان  كه است اين فرضيه اساس اينها همه در و ،انسان
    جاهاي در و گوناگون تعبيرهاي به را آن قرآن كه است شده بحث مطلبي يك از قرآن در گويند مي

 با گاهي و"كلمة"كلمه با گاهي ،"امر"كلمه با گاهي ،"روح"هكلم با را آن گاهي ،است كرده بيان مختلف
    باالترين گفته قرآن كه چيزي اين و باشد بايد هم چيزي چنين حتما و است  كرده بيان"اراده"كلمه
  . است زمينه اين در حرفها

 چيز يك ،هست جمادات عالم در كه اي غايي نظام اين كه معتقدند ايشان و كنند مي شروع جمادات از
 تعبير آن از قرآن كه است همان اين و باشد داشته  دخالت خلقت عالم اين متن در بايد ديگري

 يا كرده وحي  آن به را كارش و امر) 2( آسماني هر در خدا) 1(" امرها سماء كل  في اوحي و":كند مي
 عالم و جهان اين بين اتصالي و ارتباط  يك ،چيزي يك شود مي معلوم. است كرده ابالغ آن به را امرش
 شده داده كنيم تعريف توانيم نمي را ماهيتش كه چيزي يك اشياء  همه به ربوبي عالم در و هست ربوبي
   هر سر در گويند مي بعد. دهد مي انجام منظم را خودش كار ،آن موجب  به كه است

  : پاورقي
   12.  /فصلت 1. 
  . بگويد ءاشيا همه در خواهد مي قرآن كه است معلوم البته 2. 
  

 ١١٨



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

 عالم در كه آنجا ،شود تبديل جاندار عالم به خواسته مي بيجان عالم كه آنجا ،خلقت پيچهاي از يچيپ
 يا "روح"يا "وحي" نام به اي مسأله از رسد مي كه اينجاها  به قرآن ،شود پيدا خواسته مي انسان جاندار

 شده پيدا جديد اثر يك و اثري تنوع يك كه جا هر يعني ،كند مي ياد اينها از نامي يك به ،"كلمه"
 به چيزي يك ،است شده اي نفخه يك خدا طرف از  كه داند مي الهي نفخه يك معلول را آن قرآن ،است
  . است آمده وجود به جديد امر يك  كه شده داده عالم و دنيا

 كه است كرده نسانا چيزي همان  هم را انسان كه معتقدند انسان درباره ايشان. است انسان درباره عمده
 خواسته مي انسان كه اي مرحله آن در يعني) 1(" روحي من  فيه نفخت و":كند مي تعبير آن از قرآن
  چنين يك جهش اين ،است گرفته صورت جهشي يك گويند مي امروز كه جا همان در ،شود انسان
 در كه شده پيدا انسان در باالخره چيزي يك. كند مي الهي نفخه به تعبير آن از قرآن كه است تحولي

 بلكه و كجاست دانيم نمي گويند مي ؟كجاست كانونش. است آثاري يك منشأ چيز آن. نيست انسان غير
 و مغز.  نه ؟اوست جاي دل. اوست جاي بگوييم توانيم نمي را بدن جاي هيچ ،ندارد جا ،ندارد محل اصال

 اين بگويد خواهد مي قرآن. است اهللا عند من ولي ندارد جا كه كنند مي تصريح. نه ؟اوست جاي اعصاب
   بود عالم در كه موادي اين با ،كردند انسان كه را انسان يعني ،نبوده اينجا ،آمده خدا نزد از چيزها طور
 چيزي يك كه جايي به رسيد  حيوان ،عالم اين تكاملي و تحولي شرايط در ،كرد انسان را انسان شد نمي

 ]چيزي يك[ گويند مي كه است ايشان حرف خالصه اين. شد انسان انسان ات شد اضافه او بر خدا نزد از
 عنداهللا  نم ،شد سرازير كوچك نهايت بي اين به بزرگ نهايت بي از خودشان تعبير  به ،شد سرازير باال از

 انسان تنها مقصود البته. است شده  اضافه انسان بر عنداهللا من الهي نفخه نام به چيزي يك پس. است
 انسان به اختصاص هم قرآن چون ،]است طور اين[ انسانها همه در دارند قبول هم ايشان. نيست اول
 ندارد هم لزومي و ندارد جا ء شي اين كه كنند مي تصريح و ،دهد مي تعميم انسانها همه به ،دهد نمي اول
 يا دارد بعد بگوييم اگر پس ،است انرژي و  ماده عنصر از غير گويند مي چون و ،كنيم معين جا برايش ما

 اين. ندارد هم بعد ندارد جا اينكه دليل به و ،ماده شود مي ،باشد داشته اگر  چون ،ندارد گويند مي ؟ندارد
   خواهند نمي هم ايشان و است روشن خيلي
  : پاورقي
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 يك. دارد را ماده خاصيت نهما كه دارد ابعاد بگويند اگر. دارد ابعاد بگويند ،بشوند آن براي بعد به قائل
 يك مانند نه ،باشد ماده گرداننده و ماده بر مسلط و حاكم تواند مي  كه هستند قائل آن براي هم قدرتي

  . است ماده محكوم كه ماده  خاصيت
 طبيعت اسارت از انسان  خروج و انسان استقالل براي روزه كه شود مي شروع روزه از ايشان كالم اصل
 از خواهد مي كه چيست آن ،اندازد مي فكر به را ما كه جاست همين و است خوبي خيلي حرف. است

   ،عبادت با خواهد مي كه چيست آن. شود آزاد خودش از تواند نمي كه طبيعت خود ؟شود آزاد طبيعت
 هيپنوتيزرها كارهاي حتي كه جايي  به رسند مي باالخره ولي ؟شود آزاد طبيعت اسارت از نماز با ،روزه با
 تأثير تحت كه شخصي اين بر هيپنوتيزر آن اراده. شود مي مسلط  بدن بر اراده اينكه به كنند مي قبول را
 را بدني قواي تمام او اراده و دهد مي قرار تأثير تحت را او اراده و كند مي حكومت است گرفته قرار او

! شو بيدار: گويد مي او به ،خوابد مي و برد مي فرمان  بدن! بخواب: گويد مي او به. دهد مي قرار تأثير تحت
 مناسبتي يك به ما  كه باالتر آن از و ،آيد مي! بيا: گويد مي او به ،رود مي! برو: گويد مي او به ،شود مي بيدار
 كار ايشان اند كرده بحث اينجا در هم ايشان  كه نبود يادمان و كرديم بحث باره اين در وحي باب در

    داروي جاي به تلقين از گاهي كه نيست ترديد جاي گويند مي كه رسانند مي جااين به را تلقين مسأله
 درد احساس خواهند مي و كنند جراحي خواهند مي كه را عضو يك يعني ،شود مي استفاده بيهوشي

 ،دهند مي كه فرمان! نكش درد كه دهند مي فرمان او به ،ببرند بكار مخدر داروي اينكه جاي به ،نكند
   يا است بدني امور بر روحي امور تسلط نهايت يا بدن بر روح تسلط نهايت  اين. كشد نمي درد ديگر

 به  . انرژي و ماده بر است اراده تسلط نهايت ايشان قول
  

   سؤال دو طرح
  
 قرآن اصطالح در روح و اراده شما كه چيزي آن اينكه يكي. كنيم مي سؤال دو فقط ايشان از اينجا در ما
 غير كه كنيد مي تصريح خودتان شما كه چيزي آن ،]ناميد مي[ ايشان قول به ديگران الحاصط در روح نه
 در گفت شود نمي و نگرفته جا عضوي هيچ در ،ندارد جا كه كنيد مي تصريح و ،است  انرژي و ماده از

   آگاهي خود يك انسان در ؟نيست  آگاه خود يا است آگاه خود حقيقت آن آيا ،است مغز سلول فالن
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 به مربوط يا است مادي عنصر  به مربوط ما آگاهي خود آيا. هستيم آگاه خود موجود يك ما. دارد وجود
 خود سوم عنصر آن بگوييد توانيد مي شما آيا و ؟است  سوم عنصر به متعلق يا و ماست بدن انرژيهاي

   خود خودش ،شود يم مسلط ماده بر تلقين پذيرش با كه همان ،پذيرد مي تلقين  كه همان ،نيست آگاه
  . اند نبرده آگاهي خود مسأله از اسمي ؟نيست آگاه

 و است انرژي و ماده كنار در سوم عنصر گوييد مي شما كه چيزي آن آيا: است اين ما دوم سؤال
 معدوم يا ماند مي باقي مردن با ،دارد فرق انسان وجود ديگر ابعاد با و است آمده عنداهللا من گوييد مي
   كند مي تعبير عنداهللا من را آن كه چه هر درباره قرآن آيا ،كنيد مي استدالل  قرآن به كه شما ؟شود مي
 ؟شود يم فاني شماست نزد كه آنچه) 1( يباق اهللاعند ما و ينفد عندكم ما":گويد نمي ؟نيست بقاء به قائل

 دائما  كه بينيم مي تغير عالم و طبيعت عالم در را آن ما كه آنچه يعني"شماست نزد كه آنچه"از مقصود
 چه هر ،رود نمي بين از خداست نزد در كه  چه هر و"» باق اهللا عند ما و"روند مي بين از و شوند مي كهنه
 اصال ]؟دارند منظوري چه[ مجرد روح گويند مي كه ديگران مگر. رود نمي  بين از دارد عنداللهي جنبه كه

   مجرد[ ماده خواص از ،ستا مجرد را مادي ابعاد يعني مجرد ؟چه يعني مجرد
 مادي ابعاد بگوييم اگر. نه گوييد مي ؟است متحول و متغير خودش ذات در آن خود بپرسيم اگر]. است
 گوييد مي كه شما. است نقائص اين از مجرد يعني ،ندارد را اينها  يعني"است مجرد".نه گوييد مي ؟دارد
 خود ،آن براي شما اگر. نيست ديگري چيز و است همين تجرد معني. جاست از مجرد يعني ،ندارد جا

 حرف همان صد در صد ،باشيد قائل برايش هم بقاء و كنيد انكار كنم نمي خيال كه باشيد قائل آگاهي
   اينها به قائل كه اين به شود مي منتهي ايد چيده كه مقدماتي ،نباشيد قائل  هم اگر و ايد زده را آنها

. است شده اثبات حق به ، شده اثبات انتها بي ذره كتاب در كه آنچه گوييم مي ما كه است اين. بشويد
 ولي هست آن در جزئي مناقشات ،داريم زند نمي صدمه  مطلب اصل به كه جزئي مناقشات يك ما البته
  . گويند مي را روحيون حرف همان و است صحيحي بسيار  پيكره كتاب پيكره
  : پاورقي
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   ؟است يوناني فكر كي روح مسأله آيا
  

 تكيه ايشان چون ؟كنند مي  نفي را آن كه است بوده تصوري چگونه روح درباره ايشان تصور دانم نمي من
 يونانيها حرفهاي از بسياري اوال كه كنم عرض را  اين. است يوناني فكر يك روح مسأله كه كنند مي

 مشرق ريشه بسيار افالطون و فيثاغورس افكار مخصوصا ،خودشان از نه  است زمين مشرق از اش ريشه
 افكاري و ،است بقاء منكر ارسطو چون ،ارسطويي فكر يك نه است افالطوني فكر يك روح و ،دارد  زميني

 پيغمبران يعني ،است نبوت مبدأ از آنها از بسياري  است بوده است پيغمبران مهد كه زمين مشرق در كه
 ،اند داشته  فكري چنين يونانيها كه بكنيم هم فرض اگر ما ناي بنابر. اند كرده  پخش را فكرها اين
 فكر كه سقراط. كنيم ]فرض[ پايبند شان شخصي و فردي تخيالت به صد در صد را آنها توانيم ينم

 به هم روشش ،كنند مي ذكر فلسفه مورخين كه طور اين ،بوده پيغمبري روش هم روشش ،داشته روحي
   فكر نه ،آمد مسلمين ميان در روح باب در كه يوناني فكر آن. است هنداشت  شباهتي هيچ فالسفه روش

  . اين نه شده  پذيرفته آن نه بتمامه يعني ،اش ارسطويي فكر نه ،شد پذيرفته اش افالطوني
 آماده جنين كه بعد و داشته وجود ازل از كه است جاويدان جوهر يك روح كه بود معتقد افالطون

 دو هم مردن از بعد ،گيرد مي جا آشيانه اين در آيد مي ،بگيرد جا آشيانه در دبياي كه مرغي مثل ،شود مي
    همه با انسان نفس بود معتقد او. نبود روحي خيلي اصال ارسطو. خودش  اول جاي سر گردد مي بر مرتبه
 و پيدا بدن كه وقتي ،شود مي پيدا بدن با و دنيا همين در ،دارد عالم نيروهاي و قوا ساير با كه تفاوتي
 كه شد معتقد هم بعد و ،ندارد قبلي دنياي سابقه هيچ ،شود مي حادث جا همين هم روح ،شود مي كامل
   شايد). گذاشت ارسطو گردن به صد در صد شود نمي را اين چه اگر( شود مي  فاني بدن مردن با روح

 است روح بقاي به  قائل ارسطو كه كنند تحليل هست كه طور هر بخواهند اسالمي حكماي از بسياري
 ،است موجود االن كه هم او نفس رساله در و نبوده روح بقاي به قائل ارسطو كه معتقدند امروز ولي

  . ندارد وجود روح بقاي از سخني
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   روح درباره اسالمي حكماي عقيده
  

 جوديمو يك و ندارد قبلي  سابقه روح گفتند ،گرفتند را ارسطو عقيده روح پيدايش در اسالمي حكماي
 را افالطون حرف ،وجود ادامه در ولي) شود مي موجود جا همين در روح( داشته وجود قبال كه نيست
 قوه فقط اسالمي فالسفه قدماي. داند مي هم مادي را روح ارسطو. ماند مي  باقي بعد ولي گفتند ،گرفتند
 اين ،بله كه كنند مي  ريحتص شده طي راه كتاب در بازرگان مهندس آقاي. د ان دانسته مجرد را  عاقله
 به دوره هم فالسفه خود حتي ،رفته پيش بشر  كه چه هر ولي است يوناني عقيده ،روح تجرد به عقيده
   ،است مجرد عقل ،است مجرد روح گفتند مي قبال ،كردند كوچك را خودشان  حرف قدري آمدند كه دوره
 تجرد به فقط كم كم و كاستند تدريجا ولي است مجرد ادراكي قواي تمام حتي ،است مجرد خيال قوه
  . شدند قائل عاقله قوه

 قوه تجرد به قائل فقط او امثال و سينا علي بو. نبود تجرد به قائل كه ارسطو. است عكس بر قضيه اتفاقا
 آمده پيش كه چه هر بعدها ولي شدند قائل فلسفي نظر از  روحاني معاد به تنها لهذا و شدند عاقله
    حياتي قواي تمام كه شدند قائل رسيد كه او امثال و صدرا مال به ،شده بيشتر  روح دتجر به اعتقاد
 قواي يك انسان مادي  حياتي قواي تمام همراه و ،تجرد وجهه يك و دارد مادي وجهه يك انسان

 ،است عقل ،نيست عقل تنها شود مي جدا  انسان از كه آن ،ميرد مي كه وقتي انسان و هست مجردي
  . اينهاست همه ،است سامعه قوه ،است باصره  قوه ،است حافظه ،ستا خيال
 جمله اين قرآن از من شد معتقد صدرا مال و اند گفته بار اولين براي اسالمي حكماي كه خصوصيتي يك
 پيدا يكمرتبه بدن همراه روح اينكه عنوان به هم را ارسطويي حرف حتي كه است اين ام گرفته الهام را

    كه دكارت خالف بر مجردات و ماديات ميان و بود ماده تكامل به قائل  چون او. كرد انكار شود مي
 به كه خودش حركات در ماده خود گفت ،نبود قائل تباين و دوگانگي است قائل تباين و دوگانگي

 روزي يك ،هست شما مغز در االن كه مجردي فكر اين. شود مي روح به تبديل ،رود مي تكامل ]سوي[
 تبديل ]مجرد فكر[ اين به كه است همان ،بوده گوشت روزي يك ، بوده سبزي روزي يك ،بوده گندم
 تكامل و باال سوي  به رو كه چه هر و ،رود مي باال سوي به خودش جوهري حركات در ماده. است  شده
   به چه هر و رود مي وجودي تجمع سوي به برود
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 آگاهي خود و شود مي آگاه خود كه حدي به رود مي ،رود مي تجرد سوي به برود وجودي تجمع سوي
  . هميشگي رقاء و تجرد با است مساوي

 رسد چه تا است شده گرفته يونانيها از بگوييم توانيم نمي هم را اسالمي فالسفه نظريه حتي ما ،اين بنابر
  . داريم اسالم متن در كه آثاري اينهمه به

 :قرآن آيه اند آمده غلط  به: اند گفته كه است اين ندا كرده تكيه آن روي خيلي ايشان كه مطلبي يك
 اصال آنكه حال و ،است انسان روح مقصود اند گفته را) 1( ربي امر من الروح قل الروح عن يسئلونك"

 مخصوص"  ربي امر من الروح قل الروح عن يسئلونك"كه گفته كسي چه اوال. نيست  انسان روح مقصود
 ضعيف اقوال جزء كه قول يك. اند گفته قديم از زيادي عقايد و اقوال آيه اين باب در ؟است انسان روح
 قويتر قول ، اقوال آن ميان در. است انسان روح خصوص به راجع" الروح عن يسئلونك كه است اين است
 سخن پيامبر كالم در و قرآن در. است  كرده انتخاب را همين ديدم هم الميزان تفسير در كه است قولي

 االمين الروح  به نزل":"االمين روح"كلمه به گاهي ،"القدس روح"كلمه  به گاهي ،است آمده زياد روح از
 ،)3("» منه روح و مريم الي القيها كلمته": است گفته مسيح عيساي درباره گاهي ،)2(" قلبك علي

 جا يك ،)4(" صفا المالئكة و الروح يقوم يوم":گويد مي ،است برده نام روح نام  به موجودي از گاهي
 و روح كه روزي: داده قرار مالئكه مقابل در را روح آيه دو  اين در). 5(" الروح و المالئكة تعرج":گفته

 فيه نفخت و": گفته است رسيده كه هم انسان درباره جا يك. پروردگار سوي به كنند مي  عروج مالئكه
 در آن از چيزي ،نامد مي روح نام به قرآن كه آنچه  پس. ام دميده او در خودم روح از من) 6(" روحي من

 انسان درباره  سؤال فقط نه ولي هست هم انسان درباره سؤال" الروح عن يسئلونك «".هست انسان
 آياتش اهللا شاء ان بعد كه است برده نام"روح"نام به آن از قرآن كه است حقيقتي آن درباره سؤال ،است

    همين داريد هم شما. هست روح آن از چيزي انسان در است معتقد قرآن و  كنيم مي بحث تفصيل به را
   را حرف

  : پاورقي
   85 / اسراء 1. 
   193 / شعراء 2. 

 3.    171 / نساء
   38 / نبأ 4. 
   4 / معارج 5. 
   29 / حجر 6. 
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 آن. دارد عنداللهي من و اللهي امر جانب يك هم وحي يعني ،هموست وحي كه است همان ،زنيد مي
 اهللا شاء ان را آن خصوصيات كه است شده ناميده"روح"نام به باز هم آن ،است وحي حامل كه موجودي

  . كنيم مي  عرض برايتان بعد
 انسان روح مقصود" ربي امر  من الروح قل الروح عن يسئلونك"اند گفته كه گفت شود نمي حال هر به

 ،نه. است شده استعمال متعدد معاني به روح بينيم مي  رويم مي قرآن جاي هر در ما آنكه حال و است
    باب در كه شده گفته حقيقت يك به جا همه در روح ،است نشده استعمال متعدد معاني به روح
 صادق است روح نام به كه  ملكي آن باب در ،است صادق هم اهللا روح عيساي باب در ،است صادق وحي
 اال و ،هست انسان در آن از چيزي گويد مي نقرآ هم انسان  باب در. است صادق هم انسان باب در ،است
  . كند مي  نفي را مطلب اين قرآن ديگر آيات بگوييم بعد كه است انسان مختصات از ]روح[ نگفته كسي

 فرق خيلي روح با نفس خصوصا  قرآن تعبير در. ايد فرموده ذكر مرادف را روح و نفس فرمايشاتتان در -
 اين. كنند مي پيدا وفات نفوس) 1( موتها حين االنفس يتوفي  اهللا":كه شود مي تكرار مرتب چون ،دارد
 كه كنم عرض خواستم مي). 2(الموت ذائقه نفس كل":فرمايد مي يا. كرد روح درباره توان نمي را تعبير
 طور اين توانيم نمي ،كنيم تعبير چگونه را نفس كه هم مسأله  اين. گيرند نمي قرار مرادف روح با نفس
 نه. دارد زندگي كه وجودي آن به شود مي قائم نفس. است اي زنده موجود يك نفس  كه مكني بيان

 كه وجودي بتوان شايد ،باشد  روح بدون كه وجودي نه و كرد تعبير نفس براي شود مي عليحده زندگي
 مهندس آقاي خود از بجاست اينكه ديگر مسأله. كرد تعبير اش درباره باشد زندگي و حيات به قائم

    موضوع اين درباره بيشتر كلي طور به و بدهند بيشتري توضيحات و بيايند  بخواهيم هم ازرگانب
 بحث  . شود

 در من و است صحيح تاست دو روح مفهوم با نفس مفهوم كه فرموديد نفس به راجع كه آنچه: استاد
   نبود اين اينجا در هم من منظور و كردم عرض هم پيش جلسات
  : پاورقي
 1.    42 /زمر
 2.    185 / عمران آل

 ١٢٥



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

 هر. چيزي هر خود ،خود  يعني عرب زبان در نفس كه كردم عرض من. است روح با مرادف نفس كه
 زيد"نفسه زيد جائني":گويند مي وقتي. خود يعني ،نفس اند گفته كه اول در ،دارد خودي يك چيزي

 قرآن از ،انسان  روح باب در ديموار در منتها. آمد خودش ،خبرش نه ،غيرش نه يعني ،آمد خودش ،آمد
 از غير انسان مورد در نفس مفهوم. است  انسان روح همان انسان خود كه كرد را استنباط اين شود مي

 ما خود ؟چيست ما خود آن يعني ما نفس گوييم مي وقتي. روح با شود مي تطبيق ولي است روح مفهوم
  . ماست وجود نساختما سوم عنصر همان بازرگان مهندس آقاي  قول به
. پذيرد نمي وفات هم نفس ،پذيرد نمي  روح و پذيرد مي موت و وفات قرآن نظر از نفس فرموديد اينكه اما

 از نه است"وفي"ماده از ،است قبض آنجا در"توفي".نيست وفات اش معني » االنفس يتوفي"كرديم عرض
    معاني و شود مي تشكيل"ي"و"ف"و"و"از في و ،است"ت"و"و"و"ف"كه است لغتي فوت. "فوت"ماده
 ذائقه نفس كل".گيرد مي تحويل كامال را نفسها خداوند يعني"» االنفس يتوفي اهللا".جداست هم ايندو
 چون اينجا. چشد مي را مرگ) است خود اينجا چون( كس همه كه  است اين اش معني هم" الموت
. است انتقال قرآن نظر از كه هم مرگ واقعيت. است مرگ خصوصيات و دردها ،است چشيدن  صحبت

 كنيم مي قبول را مطلب اصل آن اينكه با ،اين بنابر. چشد مي دارد كه عواقبي آنهمه با را مرگ كسي هر
 انسان  روح همان ،شود اطالق نفس اگر انسان درباره ولي است مفهوم دو روح مفهوم با نفس مفهوم كه

 وقتي. دارد فرق مقدار يك يعني ،برند مي كار به وتمتفا مفهوم دو در نفس با را روح كلمه فالسفه. است
    فسانين امور گويند مي وقتي لذاو دارند توجه بدن به روح تعلقات هاي جنبه  به بيشتر ،گويند مي نفس كه

 توجه بيشتر بدن از انسان نيازي بي  هاي جنبه آن به ،گويند مي وقتي روح. بدني امور و شهواني امور يعني
  . دارند نظر مستقلش هاي جنبه به بيشتر و ،روحي امور گويند مي ،كنند مي
 بحث بيشتر چه هر كه دارم  عقيده هم من ،شود بحث بيشتر اينجا در است خوب فرموديد كه اين و

 زده گول را ما شيطان مگر( كنيم مي خيال طور اين خودمان  پيش ما همه واقعا چون ،]است بهتر[ شود
 اسالمي]  متون[ ساير در و اول درجه در قرآن متن در آنچه خواهيم مي اينكه زج نداريم  فكري كه) باشد
 را اسالم و قرآن نظر كه بعد ،چيست  قرآن نظر بدانيم خواهيم مي ،آوريم دست به زمينه اين در هست
   نظر از نظر اين ببينيم ،برويم مطلب فلسفي و علمي توجيه  دنبال آنوقت ،كرديم درك صد در صد
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 بازرگان مهندس آقاي  جناب نظريات ؟است چگونه و شود مي تأييد يا دارد اشكالي فلسفي يا علمي
 اند كرده انتها بي ذره كتاب در كه بحثي كردم  عرض كه طور همان مخصوصا و است مفيد اينجا در خيلي
    جاي يك ها مهكل اين اند گفته و اند كرده پيدا قرآن در را هايي كلمه ايشان. است قيمتي ذي بحث بسيار

 ايشان از قبل البته كه  است مسائلي جزء ،اين. كند مي حكايت مخصوصي معني يك از و دارد مخصوص
 هزار از عد ب اند بوده اسالمي فرهنگ مسير همان در كه آنها ولي ،اند گفته مالصدرا مثل هم ديگران

  مطلب اين به خودشان ابتدائا و ابتكارا بازرگان مهندس آقاي و اند كرده برخورد نكته اين به سال
 يك قرآن در"كلمه" ،دارد خاص  مفهوم يك قرآن در"امر"كه است نفيسي بسيار مطلب اين و ،اند رسيده
 همان برد مي كار به قرآن كه كلماتي اين و ،دارد خاص مفهوم يك  قرآن در"روح" ،دارد خاص مفهوم
 از كه برد مي كار به جاهايي در را اينها قرآن ولي برند مي كار به هم ديگر مردم كه است  كلماتي
 آينده جلسه در اهللا شاء ان. است خاصي نظر يك قرآن نظر كه بفهمد تواند مي انسان ،قرائن مجموعه

  . كرد خواهيم  بحث تعبيرات همين به راجع
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 مسأله               روح
             )2 (  

 و سر فلسفي و عقلي و  علمي مشكل بسيار بحث يك با هم كه جايي به ايم رسيده خودمان بحث در ما
 در كلي طور به كه قرآن آيات. است روح مسأله  آن و ،قرآني مشكل بسيار بحث يك با هم و داريم كار
 و است زياد خيلي تدبر به نيازمند آنها توجيه و تفسير كه است آياتي  است آمده روح كلمه آنجا
 بسيار بحث بحث اين  هم عقلي و علمي جنبه از و ،است روشن و واضح خيلي كه كرد ادعا توان نمي

  . است دشواري
 ولي كنيم بحثي است آمده  روح كلمه آنها در كه قرآن از آياتي به راجع جلسه اين در كه داديم وعده
 آقاي جناب كه بحثهايي مخصوصا و است بحث  به نيازمند هنوز هم ديگر قسمتهاي آن كه بينيم مي

    بحث را قسمتش يك ما و است مفيدي و خوب بحثهاي ،اند كرده انتها بي  ذره كتاب در زرگانبا مهندس
 ،كرديم كه اي وعده حسب بر اول حاال. دهيم ادامه باز هم ديگري قسمت يك كرديم فكر بعد ،كرديم
 كه كنيم دعاا اينكه بدون و كنيم مي بحث مقداري است  آمده روح كلمه آنها در كه قرآن از آياتي درباره

    شده ياد روح نام به حقيقتي يك از قرآن در كه فهميم مي اجماال ،كنيم توجيه صد در صد توانيم مي
  . است
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   قرآن در"روح"
  
 يسئلونك و":كريمه آيه ذيل در است الميزان تفسير اند كرده بحث تر مفصل نسبتا ام ديده كه جاهايي از

 خود و كنم مي بحث الميزان تفسير همين از استفاده با فعال نم. )1(" ربي امر من الروح قل الروح عن
 با كه هم خصوصي طور به من و است كرده مستوفايي بحث يك كه ندارد ادعا اينجا در هم تفسير اين

 ما و نيست قرآني كامل بحث يك هنوز بحث اين گفتند كردم صحبت كتاب اين محترم مؤلف
 يك" المالئكة و الروح يقوم يوم":عم سوره آيه يا و" الروح و لمالئكةا  تنزل":قدر سوره آيه در خواهيم مي

  . بكنيم بهتري قرآني بحث
 ولي شود مي برده نام مالئكه  عرض در حقيقتي و امر يك عنوان به روح از ،آيات از بعضي در قرآن در

 از ،سنگي از مثال( كنيم مي حس و بينيم مي ما كه  موجوداتي اين سنخ از حال هر به كه شود مي معلوم
 كه اموري  نوع از است چيزي يك ،نيست) چيزي چنين يك از ،اي ستاره از ،دريايي از ،كوهي از ،درختي

 كه روزي آن) 2(" صفا المالئكة و الروح  يقوم يوم":فرمايد مي عم سوره در. كنيم نمي لمس و حس ما
   را آن چون ،نيست هم مالئكه نوع از وحر كه است اين تعبير ظاهر. بايستند  صف يك در مالئكه و روح
 ناسبت اين و ،است مالئكه از  يكي ميكائيل ،است مالئكه از يكي جبرئيل ،]دهد مي قرار[ مالئكه عرضدر

 در يا. "ايستند مي صف يك در مالئكه و روح":كند ذكر مالئكه  عموم عرض در را مالئكه از يكي كه ندارد
 روح و مالئكه قدر شب در) 3( امر كل من ربهم باذن فيها الروح و الئكةالم تنزل":فرمايد مي ديگري  آيه
 :فرمايد يم ديگر آيه يكدر. گيرند مي قرار مالئكه عرض در روح و روح عرض در مالئكه باز. شوند مي نازل

 و استعانت باء آيا"بالروح"باء  اينكه. آورد مي فرود روح به را مالئكه) 4("» امره من بالروح المالئكة  ينزل"
    صاحبتم و مالبست باء يا ،آيند مي فرود روح استمداد با مالئكه كه است طور اين واقعودر است استمداد

   در ،]آيند مي فرود[ روح با مالئكه يعني است
  

  : پاورقي
   85 /اسراء 1. 
   38 / نبأ 2. 
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 جهت اين در و ]دهد نمي  تغييري[ كند مي ذكر يكديگر كنار در را روح و مالئكه قرآن كه ما مدعاي
 و شده نقل) السالم عليه( علي اميرالمؤمنين از حديثي كه جاست همين در و است كافي آيه داللت
    يك مالئكه با را روح قرآن كه اند كرده استدالل آيه همين به و است مالئكه از غير روح اند گفته ايشان
  . گيرد نمي چيز
 علي االمين الروح به نزل":است شده  توصيف"قدس"كلمه به گاهي و"امين"كلمه به گاهي حرو كلمه
 من القدس  روح نزله قل":ديگر آيه در يا. است آورده فرمود تو قلب بر را  قرآن االمين روح) 1(" قلبك
 ديگر اتآي بعضي در چون. است آورده فرود تو پروردگار ناحيه از القدس روح را اين بگو) 2("» ربك

    االمين روح و القدس روح كلمه پس اند گفته ،است كرده نازل پيغمبر بر را قرآن جبرئيل كه هست
 »المالئكة و الروح يقوم يوم «:آيه آن در كه باشند گفته بعضي شايد همچنين. است جبرئيل از اي كنايه

 اين ايشان ولي ستا بعيد حرف اين كه شده ذكر جداگانه طور به كه است جبرئيل خصوص مقصود
 آيات از گويند مي  بلكه ،باشد جبرئيل القدس روح و االمين روح از مقصود حتي كه ندارند  قبول را حرف
 نام قرآن كه هست حقيقتي ،آن همراه ،كنند مي  نازل را وحي كه مالئكه: شود مي فهميده اينچنين قرآن
 اينكه  نه ،است) القدس روح و االمين روح نهما( روح آن واقع در وحي حامل و است گذاشته روح را آن

 اظهار اينجا در ايشان كه  است اي عقيده اين. نيست وحي حامل جبرئيل ،باشد وحي حامل جبرئيل
  . دارند مي
 اوحينا كذلك و":فرمايد مي آيه  اين در اينكه مثل ،است شده توأم وحي كلمه با روح ،آيات از بعضي در

    وحي تو به) 4( خودمان امر از روحي ما) 3("» االيمان ال و الكتاب ما تدري تكن ما امرنا من روحا اليك
 به قرآن آيات نفس همان اينجا  پس ،است قرآن آيات فرستاده وحي خداوند كه آن اند گفته. فرستاديم

 اتآي مسلم]. بدانيم[ حقايق آن ]نوع[ از را قرآن آيات ما كه ندارد مانعي البته. است شده تعبير روح
 پيدا لفظي صورت بعد و شود مي نازل حقيقت يك صورت به ،شود مي نازل پيغمبر قلب بر وقتي  قرآن
   اين قول به پس. "كرديم  وحي تو به خودمان امر از روحي ما":حال هر به و كند مي
  

  : پاورقي
   194 و 193 / شعراء 1. 
   102.  /نحل 2. 
   52  /شوري 3. 
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 اينجا در كه هستند مدعي) 1( ايشان ولي است قرآن آيات خود ،روح كلمه اطالق موارد از يكي آقايان
 و االمين روح ديگر جاهاي در كه است حقيقتي همان ،نيست قرآن آيات خود ،روح كلمه از مقصود هم
 الهي  كلمات را چيزها اين قرآن و است اهللا كلمه هم او خود اينكه اعتبار به. ستا گفته القدس روح
 امر از كه را االمين روح كه است اين معنايش" امرنا من روحا اليك اوحينا":فرمايد مي كه وقتي ،نامد مي
 روح نزلنا"يباتقر" امرنا من روحا اليك اوحينا"معناي اصال. فرستاديم فرو تو بر ،ماست امر جنس از و ما

 به اينجا در روح از مقصود. كرديم نازل تو بر خودمان امر از را القدس روح ما ،شود مي"امرنا من القدس
 در هم"اوحينا"از مقصود و ،است وحي حامل حقيقت همان بلكه ،نيست قرآن آيات خود ايشان عقيده
 به كه طوري همان گويند مي ،د كنن مي بحث  مقداري جهت اين روي كه"آورديم فرود"يعني اينجا

 شده گفته روح كه هم حقيقت آن به است قرآن تعبيرات از يكي  كه است شده گفته روح مسيح عيساي
  . است اين مقصود ،است
 كه است مريم بن عيسي  شخص بر ،است شده اطالق قرآن در روح كلمه باز كه مواردي از ديگر يكي
 به را او كه خداست كلمه عيسي) 2(» منه روح و مريم الي االقيه كلمته و":است گرفته الهي روح لقب
 استعمال كلمه  اين قرآن در كه است جايي هم اين. اوست از روحي عيسي اين و فرمود القاء  مريم سوي
  . است شده
 مؤمنين تأييد عنوان به كه  مواردي مثل ،است زياد است آمده قرآن در روح كلمه باز كه ديگري آيات
 » منه بروح ايدهم و االيمان قلوبهم في كتب اولئك":فرمايد مي  مؤمنين تأييد باب در جا كي در. است

 در روح از مقصود. كرد تأييد خود از روحي وسيله به را آنها و كرد ثبت آنها دلهاي در را ايمان خدا) 3(
 اينها مؤيد را او يعني( شود مي ذكر مالئكه عرض در كه  است حقيقتي همان مقصود آيا ؟چيست اينجا
 معنوي نور يك ،مؤمنين قلوب به است معنوي القاء يك ،است معنوي حالت يك مقصود يا) داد قرار
 آنها قلب به الهامي خداوند مثال ،است  ناميده روح قرآن را همان ،آيد مي فرود كه مؤمنين قلوب بر است

   ،نامد مي هيال روح را همان و فرستاد آنها  قلب به اي قوه و قدرتي ،فرستاد
  

  : پاورقي
  ]. است الميزان تفسير مؤلف منظور[ 1. 

 2.    171 /نساء
 3.    22/ مجادله
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  . باشد دومي همين نيست بعيد ؟نامد مي الهي روح را آن ،است رسيده خدا ناحيه از كه تأييدي يك
 تصريح قرآن آنچه بر بنا مريم  كه آنجا ،است مريم مورد در ]روح كلمه استعمال موارد از[ ديگر يكي
 و فرستاد را فرشته از غير حقيقتي يا اي فرشته خداوند بلكه ،انسان يك از نه ولي شد حامله كه كند مي
 كار در بخشي  حيات اصطالح به كه هم اينجا. آورد وجود به او در را آمادگي اين ،خاصي  شكل يك به او

 مريم سوي به را خود روح ما"روحنا ليهاا فارسلنا :است اينتعبير. است آمده روح كلمهباز ،است
 كه ،شد  متمثل معتدل بشر يك صورت به مريم نظر در او) 1(" سويا بشرا لها  فتمثل"رستاديمف

 هم اينجا. كرد ظهور مريم بر بشر يك صورت  به ولي نبود بشر دهد مي نشان" سويا بشرا لها فتمثل"خود
   با ديگر آيات در كه است روحي همان اين بگوييم ستني بعيد كه است" روحنا اليها فارسلنا «"باز

 مالئكه با  .ميفرستاد را همان ما ديبگو خواهد يم قرآن و است شده داده قرار فيرد
 طور به انسانها اي و انسان دربارة كه ييآنجا است آمده قرآن در »روح« ريتعب كه يموارد از گريد يكي

 اختصاص اول آدم به حال هر به كه شود يم معلوم اتيآ مجموع از البته كه ـ آدم دربارة. است آمده يكل
 يمعنا نديگو يم. كرد هيتسو را او سپس) 2 (»روحه من هيف نفخ و هيسو ثم«]: ديفرما يم [ـ ندارد
 آدم يجسمان خلقت آنكه از پس كه است نيا ظاهرش. است كردن ليتكم و كردن ليتعد همان هيتسو
 و تهيسو فاذا«: ديفرما يم اول آدم همان به راجع گريد ةيآ در. ديدم او در خود روح از كرد، ليتكم را

 دم،يدم او در خودم روح از و كردم ليتكم را او كه يوقت) 3 (»نيساجد له فقعوا يروح من هيف نفخت
  .ديكن سجده را او شما پس
 باشد يينهايهم اتشيكل ديشا است، شده اطالق روح كلمة كه است اديز قرآن در گريد اتيآ هم هنوز
 سورة نيهم يحت و ه،يمدن يها سوره در هم و آمده هيمك يها سوره در هم ظاهراً،: كردم عرض كه
 مطلب نيا سوره نيا در. دانند يم هيمك سورة آمده، »الروح عن سئلونكي« ةيآ آن در كه را لياسرائ يبن

  الروح عن سئلونكي«: است آمده
  يپاورق

.١  .17/ ميمر 
 .9/ سجده .٢
.29/ حجر .٣
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 در. است من پروردگار امر از روح بگو ،كنند مي پرسش روح درباره تو از »ربي امر من الروح قل 
 بعد ؟اند كرده سؤال كه چيست اينجا در روح از مقصود اوال كه شده مطرح اي مسأله باز اينجا
 هخواست يا كند بيان خواسته را حقيقي جواب اينجا در واقعا آيا ؟است جوابي چطور جواب اين

 بتوانيد شما تا بكنيم تعريفي برايش ما كه نيست چيزي اين ،نكنيد سؤال آن درباره شما بگويد
  ]. است شده  بحث[ جهتش دو هر به راجع ؟ببريد پي آن حقيقت و ماهيت به

 مورد كه روحي اين كه اند كرده  اختالف زمينه اين در مفسرين. هست قولي چنين مفسرين ]ميان[ در
 ديگر آيات بعضي در قبال چون اند گفته بعضي ؟است بوده  سؤال مورد كه بوده چه ؟چه يعني است سؤال

 ،است مالئكه از غير كه روحي اين كه آمده وجود به سؤال اين ،است بوده آمده مالئكه  عرض در روح نام
. است قرآن خود اينجا در روح از مقصود ،نه اند گفته بعضي. است آن سؤال مورد پس ؟چيست ديگر آن

    قرآن آيات خود ،روح از مقصود"غ امرنا من روحا اليك اوحينا كذلك و «"در اند گفته كه كساني همان
 تو از قرآن درباره وقتي يعني"  الروح عن يسئلونك «":اند كرده سؤال وقتي هم اينجا ]اند گفته [،است
. است شده نازل پروردگار احيهن از كه است امري يعني ،است پروردگار امر از اين بگو ،كنند مي سؤال
 و االمين روح كه هستند كساني همان اينها. است جبرئيل اينجا در روح از مقصود كه اند گفته  هم بعضي
 كه جا هر و است آمده روح قرآن در كه جا هر اند گفته و دانند مي جبرئيل با مساوي را القدس روح

 عن يسئلونك":كردند سؤال وقتي پس. است لجبرئي مقصود ،گرفته قرار مالئكه عرض در مخصوصا
 بر ،است وحي حامل شود مي گفته كه اين اند گفته و ]اند كرده سؤال[ جبرئيل ماهيت از يعني" الروح

 اند گفته هم بعضي. كن تعريف ما براي را اين ؟چيست ،گويد مي سخن پيغمبر با و شود مي نازل پيغمبر
 ،" روحي من فيه نفخت و":است آمده آيات آن در كه است نيانسا روح  همين اينجا در روح از مراد
  . " ربي امر من":كه  است شده داده جواب و ؟چيست مقصود كه اند كرده انسان روح از سؤال
 معني به روح از سؤال كه  است اين ]نظرشان[ كنند مي انتخاب را آن) 1 (ايشان خود كه ديگر بعضي
 و الروح يقوم يوم":جا يك ،است آمده زياد قرآن در روح ذكر ندا ديده مي كنندگان سؤال ،نيست خاص

   » من بالروح المالئكة ينزل":جا يك" صفا المالئكة
  : پاورقي

  ]. است الميزان تفسير مؤلف ،منظور[ 1. 
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 روح كلمة قرآن در يليخ كه) 2 (»منه بروح دهميا و«: گريد يجا و) 1 (»عباده من شاءي من يعل امره
 در جمله از و بفهند آن از يزيچ نكهيا بدون. شود يم استعمال يليخ كلمه نيا اند دهيد يم است، آمده
 در روح، انسان در روح، دييگو يم مرتّب كه ستيچ روح نيا اند گفته است، شده استعمال انسان مورد

 شانيا »يرب امر من الروح قل«: است آمده جواب ست؟يچ نيا مالئكه؛ مقابل در يروح روح، امبرانيپ
 نيا در كه است نيا واقع در كه يجواب نه است، يواقع جواب همان جواب نيا كه معتقدند خودشان
  .دينكن سؤال موضوع

  يرونيب اي يدرون علل به ءيش فيتعر
 نجايا در) ييطباطبا عالمه (شانيا حرف با كه ـ كرد يم ريتعب طور نيا ما ياستادها از يكي وقت كي

 كي ميبخواه اگر يعني ه؛يخارج علل به اي است هيداخل علل به اي ءيش فيتعر گفت  يمـ  كند يم قيتطب
) يدرون علل ،يداخل علل نديگو يم آنها به كه( ميكن يم فيتعر اجزائش به را آن اي ميكن فيتعر را ءيش
 ما از يكس مثالً. ميكن يم فيتعر اش جهينت اي فاعل به را آن يعني م،يكن يم فيتعر يرونيب علل به اي و
   ست؟يچ چهيقال نيا: پرسد يم
  

 است پشم يا پنبه از اي مجموعه  اين مثال گوييم مي گاهي ،كنيم بيان او براي را قاليچه خواهيم مي وقتي
 ،اند بافته طور اين هم بعد و اند كرده رنگ طور اين را نخها اين بعد و اند آورده در نخ صورت به را آن كه

 اينكه. است  آمده در صورتي و شكل چه به و آمده وجود به چه از ،كنيم مي ذكر را صورتش و ماده
 وقتي ،گاهي. است آمده در صورتي و شكل چنين به كه اي ماده چنين يعني ،چيست قاليچه گوييم مي

 ؟چيست قاليچه اين: گويد مي. كنيم مي تعريف اش فايده و  غرض به كنيم تعريف را قاليچه بخواهيم
 پهن كه چيزي  يك يعني ،بنشينند رويش اينكه براي كنند درست كه چيزي نييع قاليچه: گوييم مي

 كه چيزي آن گوييم مي ؟چيست چراغ: بپرسند ما از اينكه لمث. بنشينند آن روي بر و زمين روي كنند
 و خاصيت روي تعريف در ما تكيه يعني ،كنند استفاده نورش از  تاريكي در اينكه براي آورند مي وجود به
   و. است  آن اثر
  

  : پاورقي
   2 / نحل 1. 
   22 /مجادله 2. 
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 و كند مي فرق سؤال موارد ،كند مي فرق مواردش البته( كنيم مي تعريف فاعلش به را ء شي يك ما گاهي
 طباطبايي آقاي اثر اين گوييم مي ؟چيست اين بپرسد كسي اينكه مثل) كند مي فرق هم جواب موارد
 و موضوع كه باشيم گفته چيزي كتاب اين محتواي از اينكه بدون]  كنيم مي[ تعريف را آن ،است

 ،باشيم كرده بيان  است بوده كتاب اين تأليف از كه غرضي و هدف آن اينكه بدون و چيست  محتوايش
 كامل تنهايي به تعريفات اين از هيچيك گويند مي  البته كه ،كنيم مي معرفي فاعلش راه از فقط را اين

 به كدام هر ،صوري و مادي علت به تعريف نه و غايي علت به تعريف نه ،فاعلي علت  به فتعري نه ،نيست
 علل هم و كند بيان را ء شي يك داخليه  علل هم كه است آن كامل تعريف. نيست كافي باشد تنهايي
  . كند بيان هم را اش دهنده تشكيل اجزاي ،كند بيان هم را غايتش ،كند بيان را فاعلش ،خارجيه

  

   خدا بودن ناپذير تعريف
  

 ،كنيم تعريف اجزائش به  توانيم نمي ديگر را آن ما ،نداشت جزء اساسا و بود بسيط امري يك اگر
 با غايتش حتي يا بود نيامده وجود به ديگر غايت يك  براي يعني( نداشت غايت شيئي اگر همچنانكه

 داشته فاعل تنها ]ء شي يك[ اگر و ،كنيم يفتعر توانيم نمي غايتش و اثر راه از را آن) بودن يكي فاعلش
 اگر كه ،كنيم تعريف فاعلش به را آن كه است  اين كنيم تعريف را آن توانيم مي ما كه راهي يگانه ،باشد
 است  تعريف قابل غير طبعا ،باشد نداشته هم غايت ،باشد نداشته هم جزء باشد، نداشته فاعل ء شي يك
 ذاتي اصطالح به كه تعريفي ، واقعي تعريف يك( كنيم تعريف توانيم ينم را خدا ما دليل همين به و

 كه معنا آن به كنيم تعريف توانيم نمي را خدا ولي بشناسيم  توانيم مي) 1( اثر راه از را خدا ما). باشد
 و ء شي فالن از كه است چيزي آن خدا بگوييم كه دارد جزء نه خدا چون ،كنند مي تعريف را ديگر اشياء
 به هدف فالن براي را آن كه است  چيزي آن خدا بگوييم كه دارد فاعل نه ،آمده وجود به ء شي نفال

   خدا مورد در ،شود مي استفاده آنها از تعريف باب در كه چيزهايي  آن از هيچيك طبعا و ،اند آورده وجود
  

  : پاورقي
  . است غايت از غير اثر 1. 
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 نمي  . كرد استفاده آنها از توان
  
   خدا به روح عريفت

  
 براي روح درباره كردند سؤال  وقتي. ندارد اجزاء كه است اين فرض ،داند مي روح را آن قرآن كه چيزي

 وجود به ء شي فالن و ء شي فالن از كه است چيزي آن روح بگويد او تا ندارد اجزاء كه روح ،بگو سخن ما
 سپ). 1( است نيامده وجود به بشناسد را آن خصش آن كه غايتي براي الاقل يا غايتي  براي روحو. آمده
 آن ،است پروردگار امر از روح: كنند  تعريف خدا به را روح كه است اين ماند مي باقي كه راهي يگانه

  . است پروردگار امر از ناشي و است پروردگار امر كه است چيزي
  

   قرآن در"امر"
  
 كاملي بيان و باشد اي مقدمه  يك تواند مي بيان اين البته ولي كرد مي بيان را مطلب اين ما استاد آن

 اند كرده بيان اينجا در) طباطبايي عالمه( ايشان كه است  مطلبي به بيان آن تكميل من نظر به. نيست
 اين در  زيادي حدود تا هم مهندس آقاي و اند گفته را مطلب اين هم ديگران ،ايشان از قبل البته كه

 شود داده نسبت خدا به كه آنجا قرآن در"امر"كلمه كه است اين آن و اند كرده توجه نكته اين به كتاب
    به و آمده قرآن در"امر"گاهي. نشود داده نسبت خدا به كه آنجا نه ]است اشياء دفعي وجود به ناظر[
 اين شمعناي اينجا). 2(» منكم االمر  اولي و الرسول اطيعوا و اهللا اطيعوا":مثال ،است شده داده نسبت ما

   امر"كلمه ديگري جاهاي در يا). شما امر متصديان واقع در( هستند شما امر صاحبان كه كساني: است
 امر"وقت هر و شود مي داده نسبت خدا به كه آنجا"امر"كلمه ولي. است شده داده نسبت اشياء به"

 يا ،مكان و زمان عامل دخالت بدون مستقيما خدا به است اشياء انتساب  وجهه شود مي گفته"امره"و"اهللا
   كه"خلق"خالف بر ،تدريجي وجود نه است اشياء دفعي وجود گويند مي آقايان اين كه عبارتي  به
  

  : پاورقي
 اين ]روح[ غايت. است تر مخفي  روح خود از غايت آن ،باشد آمده وجود به هم غايتي براي روح اگر 1. 

  . چيست داند نمي را خدا سوي به بازگشت) نندهك سؤال( او  تازه. بازگردد خداوند سوي به كه است
 2.    59 / نساء

 ١٣٦



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

 را زمين و آسمان خداوند: دارد اشياء تدريجي ايجاد به نظر برد مي نام را"خلق"كلمه قرآن در وقت هر
 كه است كسي آن خدا. است كرده خلق باشد خواهد مي  چه هر روز شش از مقصود حاال روز شش در

 استخوانها را مضغه آنوقت ،آورد در مضغه صورت به را علقه ،آورد در علقه ورتص  به رحم در را نطفه
 تدريجي وجود به عنايت ،شود مي گفته قرآن در"خلق"كلمه جا هر. كرد چنين را استخوانها بعد ،كرد
  "امر"وقتي. دارند ارتباط خودشان مكاني علل و زماني علل به كه جهت  آن از اشياء يعني ،است اشياء
 انما":نيست كار در تدريج صحبت ديگر رسد مي كه آنجا ،دفعي وجود به هست توجهي شود مي هگفت
 و كند اراده بخواهد را چيزي: است اين پروردگار امر) 1(" فيكون كن له يقول ان شيئا اراد اذا امره

. نيست شتربي يكي جز ما امر) 3(" بالبصر كلمح واحدش اال امرنا ما و":يا. هست! باش) 2("كن"بگويد
 بهم چشم ]گويند مي كنند معرفي زماني هر از[ تر زمان بي يا تر زمان كم را چيزي يك خواهند مي وقتي
 آن در چيزها جور اين و زمان و وقت و تدريج ديگر يعني ،است چشم زدن بهم همان"  لمح"ظاهرا. زدن

  . نيست
 طور اين آقايان. امر هم و اوست آن از  خلق هم) 4(" االمر و الخلق له اال":هست هم قرآن آيه يك در

 اگر ،)خدا امر( است داده نسبت خدا به را امر و آمده"امر"كلمه كه جا هر قرآن در: كنند مي استنباط
 ،نيست"خلق" ،زماني غير و تدريجي غير است وجودي يك يعني ،خداست امر چيزي يك گفت

 خلق جنس از نه خداست امر جنس از ،يستن خدا خلق از  روح ،كرديد سؤال روح از شما. است"امر"
 امر جنس از روح بگو" ربي امر) 5( من الروح قل الروح عن يسئلونك":كنند مي معني طور اين. خدا

 خلق جنس از زمين ،است پروردگار خلق جنس از آسمان. پروردگار خلق جنس از نه است پروردگار
    جنس از ،است پروردگار امر جنس از روح ولي است پروردگار خلق جنس از دريا و كوه ،است پروردگار

 يقول ان شيئا اراد اذا امره انما":كه است  آن جنس از ،" بالبصر كلمح واحدش اال امرنا ما و":كه است آن
   و وجود نيع خواستنش كه آن از ،" فيكون كن له

  : پاورقي
   82 / يس 1. 
 فعله قوله":فرمود) السالم عليه( امير رتحض كه طور همان ،]است خداوند فعل[ گفتن"كن"همان 2. 
  . است خداوند  فعل نفس همان خداوند قول"
   50/  قمر 3. 
   54 /اعراف 4. 
  . گيرند مي جنس"من"را"من"5. 
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 من"كلمه كه هم ديگر  جاهاي آنوقت. نيست او وجود در اي منتظره حالت هيچ ديگر ،است ايجادش
 فرود را مالئكه"» امره من بالروح المالئكة ينزل":كنند مي معني طور مينه را همه ،است آمده"امره
 به اينها همه. است پروردگار امر جنس از كه آن از يعني » امره من".روح با يا روح  كمك به آورد مي

 من"كلمه. كنند ماهيت بيان شده مي كه مقداري  آن به است ماهيت بيان و تعريف آقايان اين عقيده
 را جنس آقايان  اين عقيده به است آمده كه چه هر و است آمده زياد قرآن در » اهللا امر  من"يا"» امره
  . "پروردگار امر جنس از"يعني ،كند مي بيان

  

   انسان امري وجهه و خلقي وجهه
  

 قرآن در كه روح اين است كرده ذكر  هم مطلق كه" الروح عن يسئلونك":است كرده ذكر كه اينجا پس
 ما براي را آن ؟چيست آن جنس ،هست هم وحي حامل و شود مي  دميده هم انسان در ،است مؤيد: آمده

 ،شود مي هم انسان  روح شامل اين چون. است پروردگار امر جنس از روح كه اند داده جواب ،كن تعريف
 وجودي جنبه دو و وجهه دو داراي هم انسان  كه گيرند مي را نتيجه اين هم انسان روح مورد در طبعا
 تدريجي وجود اين يعني انسان خلقي وجهه" سويته اذا".دارد را دو هر ،امري وجهه و خلقي وجهه ،است
 بيان را انسان مادي جنبه"سواه"اين ،است آمده"» سواه  ثم"يا" سويته اذا"جا هر ،)1( گويد مي را انسان
 بيان را او مريا جنبه" روحي من فيه نفخت" ،است تدريجي و مكان و زماني ،مادي جنبه  كه كند مي
 خودشان مهندس آقاي كه طور همان كه رسد مي جايي به خودش تدريجي خلقت در انسان. كند مي

 است پروردگار نزد از چيز همه]. شود مي افاضه چيزي او به[ پروردگار نزد از"اهللا عند من"كردند اشاره
 االن كه چيزهايي از نه ،رسد مي كه اينجا به: است اين مقصود شود مي گفته كه"پروردگار نزد از"  ولي
 نزد از چيزي يك يعني ،شود مي سرازير ]چيزي[ باال از و شما نزد از باالتر از ،هست هم شما نزد در

   ،آن وجود نفس كه شد افاضه  خلقي وجود بر پروردگار
  : پاورقي

 را آن علوم كه است  تدريجي خلقت همان تدريجي وجود آن كه ندارم كار بحث آن به فعال 1. 
 براي وقت آن تا و بشود آدم اينكه براي رسد مي  آمادگي مرحله به انسان كه است وقتي آن و( شناسد مي
    انواع تكامل مسأله به هرگز كه هم ديگران كه است طوري همان يا) است  نداشته آمادگي بودن آدم

 را آن ،سرشت صباح چهل ار آدم سرشت خداوند كه احاديث و اخبار همان اساس بر اند نداشته توجهي
  . دانستند مي تدريجي امر يك
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 اي شده كامل و درست چيز  يك قبال كه است آن معناي به نه اين باز البته. نيست تدريجي وجود ديگر
 افالطون مثل( است بوده ارسطو از قبل فالسفه نظريه  كه طور آن ،آوردند و بود جايي يك در شده قلنبه

 توانيم مي حتي و ،)1( شده خلق امري يكدفعه ]ماده[ اين با مقارن بگوييم كه اردند  لزومي حتي...). و
 وجود شيئي كه ندارد مانعي يعني ،كرده پيدا امري وجود ،خودش تكاملي سير در ماده همين بگوييم
 زماني غير وجود به مبدل زماني وجود ،شود امري وجود به  منتهي خلقي وجود و باشد داشته خلقي
 در كه آياتي آن گفت ،ديگر  آيه دنبال رفت آنوقت ،بود اين گفت زمينه اين در صدرا مال كه رفيح. شود
 از"اهللا عند من"كه جنس اين د كن نمي بيان هيچ اما كند مي بيان را جنس فقط هست مؤمنون سوره
 از باالتر افقش"پروردگار نزد از"كردم عرض ؟شد پيدا كيفيت چه به و شكل چه به ،است پروردگار نزد
 وجود به را آن كه است پروردگار اراده  باالخره ،آيد مي وجود به نو كه چيزي هر و است افق اين
 از آيد مي وجود به كه چيزي هر). 2(» معلوم بقدر اال ننزله ما و خزائنه عندنا اال ء شي من ان و":آورد مي

 آمده در صورت اين به و شده متنزل واقع در كه است پروردگار اراده يعني ،آيد مي فرود پروردگار ناحيه
  . است

  

   انسان امري وجهه ،روح
  
 استخوان و مضغه و علقه: گويد مي را انسان خلقي مراتب اينكه از بعد كه است اين مؤمنون سوره آيه آن
 "ديگر چيز"بگويند اينكه از غير ،كرديم ديگرش چيز را همين ما) 3(آخر خلقا انشأناه ثم":گويد مي... و

 در"» روحي من فيه نفخت و سويته فاذا «":گويد مي ديگري آيات در كه همين. ندارد ديگري تعريف
 قرآن آيات از ،است مسلم آنچه حال هر به ولي. كرديم ديگرش خلق را همين كه كند مي تصريح اينجا
 وجهه آن و ،امري  وجهه و خلقي وجهه: است وجودي وجهه دو داراي انسان كه شود مي استنباط  چنين
   در روح كه طوري  همان ،است شده ناميده روح جاها بعضي در كه است امري

  
  : پاورقي

  . كند نمي بيان چندان را مطلب اين كه آيات اين 1. 
   21 / حجر 2. 
  . ديگر مخلوق يعني اينجا در"ديگر خلق"و آمده انشاء كلمه اينجا 14 / مؤمنون 3. 
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 ايم گفته درست باز ،بدانيم  روح هم را وحي حقيقت ما اگر همچنانكه ،است شده اطالق هم انسان غير
 وارد مكان و زمان افق بر مكان و زمان مافوق افق از كه است حقيقتي يك مسلم هم الهي وحي چون
   در اش نطفه بايد كه نيست تدريجي وجود يك يعني ،است پروردگار امر جنس از هم آن يعني ،شود مي

 هم يوح شد، آماده نجايا  كه زمينه ،شود وحي تا كند پيدا تكامل مكان و زمان در و شود پيدا طبيعت
  .ديآ يم فرود كه است پروردگار امر
 ،نيست ايشان ابتكار اين كردم  عرض البته و اند كرده طباطبايي آقاي كه است توجيهي نوع خالصه ،اين
 "امر" كه هست حرفها همين هم صدرا مال كلمات در حتيو اند گفته را حرف اين ديگران ،ايشان از قبل

 ولي. بكنند اند خواسته را استنتاجها اين ،مختلف استعمال موارد اين از و كند مي فرق قرآن در"خلق"اب
 قرار مالئكه عرض در كه روحي از غير هستند مدعي  آقايان اين كه است اين آن و هست مطلب يك

    حامل فرشته يا باشد قرآن آيات خود اينكه از اعم( است وحي مورد در كه  روحي از غير و است گرفته
 يعني ،است نشده اطالق روح  كلمه ديگر ،انسان غير مورد در ،عالم اين موجودات مورد در) باشد وحي
 يا هستند معنا اين به روح نوعي داراي هم گياهان شود استنباط كه نداريم چيزي يك قرآن در ما مثال

 نفت مثال ،عالم اين جمادات در يا ،)1( هستند باشد امري موجود يك كه روح عينو  داراي هم حيوانها
 با ثالثي ء شي شوند مي تركيب  كه عناصر اين و عناصر از است تركيبي باالخره ،آيد مي وجود به كه

 انسان مورد در ولي ،بگذارد اينها بر روح نام قرآن كه  است نشده ديده ،آيد مي وجود به ديگري خواص
  . نيست يا هست كه كنم قطعي نظر اظهار توانم نمي االن حيوان مورد در و  است گفته مسلم قدر

  

   روح فكر علمي هاي ريشه
  

 فرضيه به شده منتهي كه  اي فرضيه اين ،فلسفي و علمي جنبه از ببينيم خواهيم مي اينكه ديگر مطلب
 كه است اي مسأله فكر اين ريشه دو از يكي ؟شده پيدا كجا از فكر اين اصال ؟است شده پيدا كجا از ،روح
   مطرح هم امروز ، بوده مطرح هم قديم در

  : پاورقي
  . نند ك مي استداللي  نوع يك بعضي ،است مشكلتر قدري ]مدعا اين اثبات[ حيوان در 1. 
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 لمعا در ما كه اجرامي و اجسام اند گفته). 1("قوه و ماده"مسأله نام به كند فرق شكلش شايد است
 اجسام همه اينها ،هستند مشترك همديگر با چيزها  بسياري در و جرميت و جسميت در ،بينيم مي

   اينها. است جرم و جسم يك هم هوا ،است جرم و جسم يك هم آتش ،است  جسم يك آب: هستند
 شأمن ؟دارند اختالف يكديگر با خواص در چرا پس ،هستند يكديگر مانند بودن ماده در و بودن جسم در

 اشيائي يك به خودشان عقيده به باالخره ،كردند تجزيه را مركبات آمدند ؟چيست خاصيت اختالف
 را قديم بسائط آن چه اگر. بردند بسائط روي را بحثها مخصوصا ،دانستند بسيط ديگر را آنها كه رسيدند
 مركبات باالخره هم امروز علم ،كند نمي فرق فلسفي فرضيه اصل در ولي دانند نمي عنصر و بسيط امروز

 مركبات گويد مي فلسفه ،نكرده فرق جهت اين در فلسفه ،كرده فرق علم. داند مي بسائط به منتهي را
 منتهي را مركبات علم. بسائط به شود منتهي بايد مركبات گويد مي هم علم ،بسائط  به شود منتهي بايد
 كه شد معلوم بعد. است آتش و هوا و خاك و آب بسائط آن كرد مي خيال ،قديم علم بسائط به كرد مي
 ،عناصر سراغ رفتند مي. هستند ديگري چيز عناصر و بسائط و مركبند خودشان اصال اينها از بسياري ،نه
 گوييم مي  نيست كاملي توجيه هم آنها توجيه چه اگر كرد توجيه شود مي عناصر با را  مركبات گفتند مي
 آن روي اين ،دارند اي داگانهج  خاصيت كدام هر چون شوند مي تركيب يكديگر با وقتي عنصر چند كه
 اثر از چيزي آن و دهد مي آن به را خودش اثر از چيزي اين ،گذارد مي اثر اين روي آن ،گذارد مي اثر

 ،شود مي پيدا متوسط خاصيت يك بعد ،دادند همديگر به را اثرهايشان وقتي ،دهد مي  اين به را خودش
 مجموع اين در) مختلف خاصيتهاي  ميان وسط حد يعني ،است متوسط كه تيخاصي يك يعني( مزاج
 گفتند مي عده يك ؟نه يا كرد توجيه را مركب يك وجود شود مي ]صورت[ همين به آيا. شود مي پيدا
 قوه يك بايد شود، پيدا مزاج وقتي تازه گفتند مي ،نه گفتند مي كه اي عده. نه گفتند مي عده  يك ،بله

 اال و شود مركب تا آيد وجود به بايد جديد  نوعيه صورت يك اصطالح به ،آيد وجود به ينجاا در جديد
   در چون اينها حاال. نيست كافي مركب توجيه براي ،اند گذاشته اثر يكديگر در عناصر بگوييم اينكه صرف

 تأثير خيلي ما بحث   عناصر خود كه عناصر  سراغ رفتند مي باالخره. كنم نمي بحث زياد من ،ندارد
  

  : پاورقي
 علماي اصطالح با كه اثر مبدأ و حركت مبدأ يعني ،كنم مي عرض فلسفي مفهوم به قوه اينجا البته 1. 

  . كند مي فرق قدري فيزيك
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 في و يجوز ما في االمثال حكم"و هستند مشترك همديگر با بودن ماده در كه اينها ؟دارند اختالف چرا
 همديگر با كه جرميت و جسميت در ،باشد داشته متشابه  خاصيتهاي بايد همتشاب امور"واحد يجوز ال ما

 خود با شد نمي ديگر. شد مي مطرح قوه مسأله كه بود اينجا ؟است مختلف خاصيتها چرا پس ،شريكند
 ماده ماده باز چون ،است ديگري  ماده ماده در كه بگويند ،كنند توجيه را خاصيتها اختالف اين ،ماده
 اين آيا. است مختلف نيروها نوع ،است مختلف نيروها و ها قوه گفتند مي. شود مي يكي يتخاص و است

 از ناشي بايد ،است جوهر از ناشي عرض خود ،باشد عرض اگر گفتند مي ؟جوهر يا است  عرض نيروها
 آن بايد پس ؟كرد ايجاد مختلفي عرضهاي  كه شد چطور ماده كه كند مي عود اشكال باز. باشد ماده خود

 باشد ماده از ناشي اگر چون ،نباشد هم ماده از ناشي كه باشد ماده  اين با متحد و باشد جوهري خودش
 يك روي. است مختلف  عالم در قوه ،است يكي عالم در ماده پس. كند مي عود مرتبه دو اشكال  همان

 حساب اين روي را مختلف عناصر وجود. باشد  داشته جوهري وجود بايد قوه گفتند مي هم حسابهايي
  . كردند مي توجيه

  

   حياتها ذي در"قوه"
  

 دو"را عالم ،]داشتند اعتقاد) [علمي اصطالح به نه فلسفي اصطالح به( عنصر دو به آنها واقع در پس
   ،نبودند قائل زيادي اهميت حياتها ذي ]مرتبه[ تا ها قوه اين براي  ولي. قوه ،ماده: دانستند مي"حقيقتي

 با ،شود مي پيدا ماده پيدايش با و دارد حلول ماده همه در ،است حال كه است امري يك قوه گفتند مي
 يك به و كرد مي پيدا ديگري شكل يك قوه اينجا ،حياتها  ذي به رسيد مي تا. شود مي فاني هم ماده فناي
 داليل به  بالخصوص انسان در قوه ،انسان به رسيد مي تا. گذاشتند مي آن روي"نفس"نام خاصي علت

 كه كرد مي پيدا خاص شكل يك كردند ذكر اينجا در بازرگان مهندس آقاي را داليلش از يكي كه خاصي
 و نهايت بي استعداد همين ]داليل آن از[ يكي. نبود توجيه قابل بودند كرده فرض قبال كه هايي قوه آن با

 قوه آن گفتند مي. ديگر مسائل و ،كليات كردن ادراك مسأله يكي و ،است انسان در نهايت بي  آرزوهاي
 حتي كه دارد تفاوتهايي هست انسان غير در كه  اثرهايي مبدأ با هست انسان در كه) اثر مبدأ آن يعني(
   قائل عنداللهي من جنبه يك آن براي كه بود اين. باشد تواند نمي  هم ها قوه آن جنس از
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 همان ،بودند قائل ديگري جنس  برايش يعني ،]دبودن قائل[ ديگر اشياء براي كه آنچه بر زائد شدند مي
 و زماني وجود و خلقي وجود تواند مي وجودشان ديگر هاي قوه  كه تعبير اين به ،"» امري من"مسأله
 وجودش بايد ،باشد زماني و خلقي وجود تواند نمي وجودش هست انسان در كه قوه اين اما باشد مكاني
 امري جنبه چون انسان ،انسان بقاي: شد مي گرفته ديگري هاي يجهنت اين از ،بعد كه باشد ديگري وجود
  ... و ماند مي باقي وجودش دارد

  

  "انتها بي ذره"آتاب در انرژي و ماده
  

 اند كرده بيان قوه و ماده دمور در را قدما بيان همان تقريبا خودشان ابتكار با البته اينجا در مهندس آقاي
  تقويت و تأييد خودشان راه در را آنها و اند كرده بيان امروزي زبان  به را قدما بيان گفت شود مي واقعدر و

 يادداشت را آن از قسمتهايي  من كه ،بگيرند اند خواسته مي كه اي نتيجه ديگر نوع براي ولي اند كرده
  : فرمايند مي ايشان. ام كرده

 صورتهاي و حركات با عالم مامت ،علم). 1( انرژي و ماده: شناسد نمي عنصر دو از بيش امروز علم"
 عين در قرآن اما بسازد مكان و زمان قالب در مصالح نوع دو اين با تنها خواهد مي را مربوطه مختلف
  ) بودند دو هر به اعتناي بي كه فالسفه و كالم اهل از بعضي و متقدمين خالف بر( عنصر دو آن قبول

. نمايد مي معرفي نيز را  ديگري مخلوقهاي يا داتموجو و گذارد مي نيز سوم عنصر يك روي انگشت) 2(
 و ارتحال يا ابداع خاص مواقع در ،كشد نمي ميان  به جا همه و وقت همه را سوم عنصر پاي قرآن البته

 علم با يا است قرآن با حق ديد بايد قرآن ابتكار يا اظهار چنين برابر در حال. .).3( كند مي اشاره جهش
   يك به باالخره كه طبيعت و قتخل جهان يعني ،امروزي
  : پاورقي

 چيز يك ]علم[ باز ،شوند مي  تحويل يكديگر به چون هم را ايندو چه اگر: گويند مي مواردي در البته 1. 
  . نيست ما بحث محل جهت آن فعال ولي ،داند مي

 اينكه نه نداخت شن نمي اصال قدما را انرژي ؟كجاست در كه بپرسم خودشان از را مدركش بايد من 2. 
  . داشتند قبول همه را ماده و ،بودند اعتنا بي
 مهندس آقاي خود كه استنتاجي  به ]بيان[ همين ما عقيده به. است اساسي بسيار نكته اين 3. 
 در ،آورد نمي ميان به جا همه در را سوم عنصر پاي  هم قرآن كه زند مي ضربه قدري بكنند خواهند مي
  . آورد مي  ميان به خاصي جاهاي يك
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 مشهود دنياي نيست قادر  علم.. .؟عنصري سه يا است عنصري دو جهان شود مي منتهي جا يك به و چيز
 واقع يا شده واقع يا كيفيات و حوادث از بسياري. بسازد  مكان و زمان قالب در عنصر دو بردن كار به با را

  . "ندما مي عاجز آن تعليل و تشريح از عنصري دو علم  كه است شونده
  

 انرژي قدما. اند ده كر مي قدما  كه است بياني همان برهان و استدالل شباهت نظر از ،اين كه كردم عرض
 البته( نيست كافي جهان توجيه براي تنها ماده گفتند مي ،شناختند مي را ماده فقط ،شناختند نمي را

 جهان ماهيت در را ديگري حقيقت يك تا ما ،)است ادبي اصطالح يك اين ،كردند نمي تعبير عنصر
 ماده خاصيت توانيم نمي هم را قوه و است قوه آن و كنيم توجيه را جهان توانيم نمي ندهيم دخالت
 قرار ماده عرض در بايد را قوه يعني ،كند مي عود اشكاالت همان  عين بدانيم ماده خاصيت اگر ،بدانيم
 به ،شناسد مي را دو هر انرژي و ماده كه مروزا علم پيشرفتهاي دليل به ايشان. ماده طول در نه دهيم
. دارد الزم سوم عنصر ،كند توجيه انرژي و ماده با را جهان تواند نمي علم ،خير كه گويند مي بيان اين
 استدالل ،استدالل موارد بعضي در ايشان ولي. است ديگران  دوم عنصر همان ايشان سوم عنصر اين

  : است  اين كنند مي ذكر كه چيزي اول. است ضعيف هم ما نظر از و اند نكرده استدالل قدما كه اند كرده
 ثبات اصل يعني ترموديناميك اول  اصل باشد داشته ابتدايي جهان اگر كه جهان اوليه ابداع جمله از... "

  .بداند يازل را جهان است مجبور يعنصر دو فرضيه. گردد مي متزلزل انرژي و ماده
  

 را جهان نيستند مجبور آنها  چون ،دانند مي عنصري دو را جهان كه كساني بر نيست ايرادي البته اين
 تا نيست ازلي جهان كه ايم نكرده ثابت جايي قبال ما. شوند دچار اشكال اين به كه كنند فرض ازلي غير
    عنصري دو جهان گويد مي كه آن. كند توجيه را جهان دايش پي تواند نمي عنصري دو جهان بگوييم بعد

 در استدالل و دليل يك و  اشكال يك صورت به توانيم نمي ما را اين. هست هم ازلي جهان گويد مي است
 كه دومي بيان. گيرد قرار شود نمي هم مدعا جزء تازه ،گيرد قرار بايد ما مدعاي جزء اين. بياوريم اينجا
  : است  خوبي بيان اند كرده

  
   كه تحويلها  كليه بروز و اجسام بهايتركي ميل يا عناصر كيفيات و خواص درباره"
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 حال يك به جهان اوليه  مصالح اين چرا ؟نيست ثابت جهان دهنده تشكيل مصالح حالت و صورت چرا
 و دگرگونيها يا ها تحويل و سير اين اگر ؟چيست تبدلها ،تحولها ،تغييرات اين منشأ ؟مانند نمي باقي

 تقارن عدم  يك خود اين ،دارد وجود عناصر يا اشياء هادن در كه است خواصي و صفات از ناشي جريانها
  . "باشد مي جهته يك  شكل و حركت يا خاص دستور و قصد يك از ناشي و نشانه و است

  
 خاصيتها بگوييد شما اگر گويند مي. اند كرده ذكر قوه باب در ]فالسفه[ كه است برهاني همان عين اين
 اختالف منشأ ؟شد پيدا كجا از تقارن عدم و تشابه عدم  اين ؟كند مي فرق خاصيتها چرا ،كند مي فرق

    عين و است درستي بيان بيانشان پس. خاصيتهاست اختالف منشأ سر بحثمان ما ؟چيست خاصيت
  : است اين تعبير منتها ،كند نمي فرق هيچ و است بيان همان

  
 اوليه عناصر به عام و ثابت خواص  نچني تا باشد فرمان در و كار در اي اراده يا خاص دستور ،قصد بايد"
 دخالتهاي و تقارن عدم اگر. باشد كرده تنظيم جهان ماشين  براي واحد مشترك برنامه و داده بعدي و

    داراي شرايط و خواص كليه برابر در جهان دهنده تشكيل عناصر حتما داشت نمي وجود جهته يك
  . "شدند مي تفاوت بي و مشابه وضع

  
 دليل ،اين قدما نظر از. است درستي  بيان ،بيان حال هر به. نيستيم مخالف ما كه ،اند كرده هاراد به تعبير

 در بايد) باشد ماده خود خاصيت تواند نمي يعني( باشد عرض تواند نمي  قوه اين چون و است قوه وجود بر
 دوش به دوش و  مه كنار در ،نيستند هم همديگر از جدا ء شي دو ايندو چون و گيرد قرار ماده  عرض

 هم هستند تا دو هم( چيزند يك مجموعا ايندو پس ،دارد وجود ميانشان اتحادي پيوند نوعي يكديگر
 واحد نوع اشياء همه بود نمي قوه اگر( كند مي عوض كه است قوه همين را اشياء نوعيت چون و ،)يكي
  . ناميدند مي"نوعيه صورت"يا"نوعهم قوه"را اينها) است اشياء نوعيت و تنوع مبدأ كه است قوه و بودند
 هنوز كه كنند مي اشاره اول. اوليه  پيدايش از پس حيات پديده خود ،حيات پديده و پيدايش: سوم دليل
 كه است درستي بيان بيان اين ،كند حل هم فرضا ،كند حل را  حيات اوليه پيدايش خود نتوانسته علم
  ؛ردندا ارتباطي مسأله اين به اوليه  پيدايش آن
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 منشأ درباره نه كنيم مي  بحث حيات ماهيت درباره ما ،باشد خواهد مي چه هر حيات پيدايش منشأ
  : اش اوليه

  . "است) كهولت  اصل( ترموديناميك دوم اصل مخالف يعني انتروپي ضد جريان يك اين"
  

 برايش اي اضافه دهما كه است  اولي استدالل همان ،استدالل مواد نظر از ولي است اي عالي نكته بسيار
 برهان دو توانيم نمي را ايندو ما ،منطقي حسابهاي روي. است  عليحده برهان يك اينكه نه ،ايم كرده پيدا

  . ايم كرده پيدا گوناگوني مثالهاي برايش كه است برهان يك ،كنيم حساب
 آنها ،گفتند مي ديگري  شكل به را اين قدما. است توجهي قابل بسيار مسأله يك حيات مسأله خود
 ولي رود مي فرسودگي و انهدام به رو اول روز از ،بسازيم ساختماني يا اتاقي يا ماشيني اگر گفتند مي

 آن آنها اينكه گو ،فرسودگي به رو بعد ،رود مي تكامل به رو شود مي پيدا كه اولي از زنده موجود
 فرسوده رود مي  تكامل به رو كه اي هقو آن گفتند مي و كردند نمي تلقي واقعي فرسودگي هم را  فرسودگي

 گفتند مي. كند مي قطع تدريجا كرد مي  تكميلش داشت كه موجودي آن با را ارتباطش قوه آن ،شود نمي
  : فرمايند مي ايشان. ماده بر حاكم است حقيقتي يك خودش ، حيات كه است آن بر دليل خود اين پس

  
 ساده اجسام تبديل يعني زنده موجود تشكيل است شده داده توضيح"جوان اسالم"در كه طور همان"

 قانون نظر از هم حياتي و آلي متشكل پيچيده  العاده فوق حلقوي يا زنجيري سلولهاي به معدني
 كه تخصصي و تفصيل و تشكل و ترتيب زيرا ،آنتروپي اصل جهت از  هم و است محال عمال احتماالت

 است همسطحي و يكنواختي و همواري عكس درست ستا نسوج و اعضاء عمل و زنده تركيبات  الزمه
 قانون با كه است چيزي آن زنده موجودات  مرگ و پيري و فرسودگي. باشد مي آنتروپي افزايش الزمه كه

    نخستين قدم در چه ،زنده موجودات و حيات شدن پديدار... دارد مطابقت  آنتروپي قانون با و احتماالت
 بر يعني انرژيها و مواد كليه بر كه كهولت اصل با وجه هيچ به ،تجديد و لدتوا و مثل توليد هر در چه و

  . "كند نمي تطبيق دارد حكومت عنصري دو جهان
  

   اركان در كه جهت  آن از. موت و حيات: هست قانون دو جهان اين در: است طور اين كأنه
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 اين بر كه سومي عنصر آن و تندهس موت عالم بيشتر اينها ،دارد دخالت انرژي و ماده عالم اين هستي
 اين از اينها ،كند مي نو و زنده طرف آن از آن ،است  زندگي و حيات تجديد عالم ،كند مي حكومت عالم
   و كهنگي پس. است فرسودگي و كردن كهنه كردن كار الزمه كه كنند مي كار ،كنند مي كهنه طرف

. كند توجيه را نوي توانست نمي تنهايي  به اين ،نبود آن اگر. آنجا از نوي ،شود مي پيدا اينجا از فرسودگي
  . اند كرده بحث هم انسان  پيدايش و تكامل اصل درباره بعد

. كنند مي فرمايشاتي روح رد رد عنوان به كه نيستند مطهري آقاي جناب دفعه اول: بازرگان مهندس
 چاپ از 61 صفحه پاورقي در كه يصورت در ،ام گرفته قرار استفهام و اعتراض و ايراد مورد مكرر بنده
 در نه. "  كنيم ثابت را روح بطالن نداريم هم اصراري ما":م ا نوشته طور اين بنده  شده طي راه كتاب سوم
 را روح بطالن اينكه صدد در وجه هيچ  به ديگر جاهاي يا وحي مسأله كتاب در نه و شده طي راه كتاب
 همان شده طي راه اصوال. است شده واقع اصرار و تصريح مورد  مسأله دو اينجا. ايم نبوده كنيم ثابت

 چه خودش  عقل به بشر ببينيم كه بوده اين مطلب يعني ،است بشر زبان از فرمودند  توجه كه طوري
 اين بحثهاي تمام اساس ،اين بنابر. است  فهميده و كرده درك اند داده ارائه انبياء كه راهي آن از مقدار
 قابل ديگر اين. امروزي دانشمند بشر منتها ،است بشر قبول مورد كه باشد چيزي نآ روي بايد كتاب
 شده طي راه كتاب ،اين بنابر. اند رفته روح انكار جهت در المجموع حيث من علماء كه نيست انكار
 به روح كه ايد كرده درك طور اين شما بگويد  عكس بر بايد ،روح وجود به شود متكي بيايد توانست نمي
 آن روي و شده تصريح مسأله دو اينجا. نداريم حرفي ،خوب ،ندارد وجود گويند مي معموال كه معنا آن

 فرضيه بر متكي ابدا و اصال را قيامت مسأله قرآن":است شده نوشته 160 صفحه در. است شده اصرار
 كتاب اين كه زماني آن. "شد خواهد زنده  روح كه است نشده گفته اي آيه هيچ در و است نكرده روح

 علوم و رياضي معلمان از بسياري و بود ماترياليستها و ايها توده شدت و فشار و حمله بحبوحه شد نوشته
 ريشه داليلي يك با آمدند مي كتابشان در ها اراني دكتر و درس كالس در) اي توده غير و اي توده(  طبيعي
 قيامت اثبات و خدا وجود اثبات هم كالم اهل از بسياري معمولي منطق در. زدند مي بكلي را روح فرضيه

   نظر در رياضي معاون مجهول يك عنوان به ما متكلمين را روح  كه ،بود روح قبول اساس بر
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 و استخوانها تمام و ندارد وجود او در حركتي و حيات آثار هيچ و ميرد مي بشر بله: گويند مي و گيرند مي
 لزوم موقع در و هست روح چون ،ندارد مانعي ولي رود مي بين از و شود مي پوسيده هم احشاء و اعضاء
    همينكه ،باشد حساب اين روي قيامت اثبات وقتي. د شو مي زنده مرتبه دو  مرده انسان و كند مي حلول
 در ماترياليستها و ايها توده  به جوابگويي براي كتاب اين. شود مي منتفي هم قيامت ،شود زده روح ريشه
 اما ندارد وجود روح شما قول به كنيم مي فرض ،خوب بسيار گوييم مي كه ،بود شده شتهنو زمان آن

 آخرت ، ساعت ،قيامت ،ماب كلمات قرآن در. است نكرده ثابت را قيامت روح  قبول پايه بر كه قرآن
 در مذهب و دين اصول جزء كالسيك  صورت به و است معمول ما ميان همه از بيش كه آنچه اما ،سته
 اين جواب و نيست قرآن در اصال كلمه اين كه است معاد  آمده امامت و عدل و نبوت و توحيد اركن

 طور  اين استداللش آيه اين كه بدهد نشان قرآن در را اي آيه يك كه نداده من به  كس هيچ را قسمت
  . ردندا اشكالي هيچ شما  مردن و دارد بقاء روح ،است زنده شما روح! الناس ايها يا: باشد
 مادي داليل آن كه است اين  روي فكر و اصرار تمام ،است قيامت به راجع كه كتاب اين آخر فصل در

 كامال هاي پديده از ،كند اثبات و بدهد نشان ما به را قيامت خواهد مي وقتي قرآن. بياوريم را قرآن
   و شود مي فراهم مساعدي يطشرا و آيد مي باراني ،مرده طبيعت و زمين و بهار  فصل: زند مي مثال طبيعي
) 2(" تخرجون كذلك و" ،)1("» النشور كذلك"شود مي ديده حيات جوش و جنب و درختها و گياهها
    نه ،شود مي زمين از دعوت اين) 3(" االرض من دعوش دعاكم اذا «" ،شويد مي خارج طور اين هم شما
 ابدا قيامت قبول: است اين  شده افشاريپ آن روي كه دومي مطلب. برود آن در و بيايد روحي يك اينكه

 يكي: است شده اصرار مطلب دو روي كتاب اين در كال  اين بنابر. ندارد روح فرضيه كمك به احتياج
 مادي و  طبيعي داليل و نبرده روح بقاي و روح وجود اثبات روي وجه هيچ به را قيامت  اثبات قرآن اينكه
 كه است آن از غير روح ،عادي اصطالح در. نداريم روح فرضيه به استناد به احتياجي هم ما. است آورده

 ماده تا دو بايد حيات و حركت يعني ،جسم مقابل در است چيزي  يك عنوان به ،است آمده قرآن در
 از كه جا هر  قرآن. رود مي هم جسم آن ،رفت روح اين همينكه ،روح هم يكي و جسم يكي: باشد داشته
 كتاب اين در كه طور همان ،اين بنابر. است نكرده صحبت مصطلح معناي ناي به ،كرده صحبت روح

  : است شده نوشته
  : پاورقي

   9 /فاطر 1. 
   19 /روم 2. 

 3.    25 / روم
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 تسويه از بعد و نسل انشاء و خلقت ابداع از بعد خدايي و ملكوتي روح يا كمالي انساني روح دميدن
 غير اين بنابر و است آمده عمل به) شود منتهي رشيد انسان  به جاتدري بايد كه انواعي تكامل يا( انسان

 و حس مركز و حيات مايه و جوهر عنوان به جاري عقيده و يونان فالسفه كه باشد مي  چيزي آن از
 گفته انتها بي  ذره كتاب در بعد. است نشده روح انكار شده طي راه كتاب در پس. "اند شناخته ادراك
 داده نشان علمي نظر از هم ،معنا آن به كه دارد تشابهي و سنخيت يك... و اراده و امر و روح كه شده
  . هست مطلب اين به ناطق كامال قرآن  هم ،شد آن منكر شود نمي كه شده

  
 كتاب اين ]نوشتن[ اينكه و بود  شده طي راه كتاب نقش به مربوط مقدارش يك ،فرمودند آنچه: استاد
 در كتاب اين دارم سراغ من كه حدودي تا و است قبول مورد  البته كه ينهاا. است بوده نظري چه روي
 كننده توجيه  واقع در يعني ،داشته خوبي خيلي اثرهاي اند بوده دين ضد و منكر كه افرادي  همان ميان
 خود باشد داشته انتقادي ديگري سطح  يك در اگر حال عين در اما ،داشته مثبتي و مفيد نقش و بوده
    لزومي ديگر ،اند نكرده انكار ]را روح[ اند گفته كه طور همين و ندارند ]اصراري[ البته هم مهندس آقاي
  . كنم بحث كتاب اين فلسفه به راجع ندارد

 بعد براي را تفصيلش و كنم عرض باالشاره را معاد موضوع آن فقط بايد من ،عالي حضرت بيان در
 ياد) اجساد به ارواح عود يعني( معاد عنوان به قيامت از وقت هيچ قرآن در فرموديد كه اين. ام گذاشته
 است ابتكاري فكر يك عالي جناب نظر از و فرموديد كه است خوبي بسيار مطلب يك باز هم اين ،نشده
 حرف همين ديگري عده يعني ،دارد سابقه  خيلي حال عين در كه است اي ابتكاري فكر ولي فرموديد كه
 .جسادا به ارواح عود بر است اديان اهل همه اجماع":گويد مي مجلسي مرحوم مثال. دان معادزده بابدر را

 عود كه داريم جا يك در اي كلمه ما اصال و دارد وجود اجماعي چنين كجا كه اند كرده اعتراض ايشان
   ؟باشد اجساد به ارواح
 را حرف اين شده چطور پس ،نيامده قرآن در كلمه اين اينكه با كه كنم عرض خواهم مي را اين حاال من
 آن بخواهم اينكه بدون بگويم خواهم مي را منشأش( اند زده اينجا از اند زده را حرف اين كه اينها ؟اند زده
 به معتقد  كرديم عرض پيش جلسات در ما كه داليلي به قرآن طرف يك از اند گفته) بدانم صحيح را

 اينكه با است باقي قيامت تا مردن  فاصله در انسان كه كند مي بيان صراحت كمال در و است روح بقاي
   را فاصله اين كه ،معذب يا و است متنعم يا ،است  باقي انسان روح ،است متالشي بدنش
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 وجه هيچ به را مطلب اين ،گفتيم پيش جلسات در كه طور همان و. است ناميده"برزخ"قرآن خود
 و ادراك و هويت و شخصيت فاقد بكلي ،مرد وقتي  سانان بگويد خواهد نمي قرآن كه كرد انكار شود نمي
    سال ميليونها در كه وقتي تا هست و هست ،معذب نه و است متلذذ نه كه] شود مي[ چيز همه و شعور

 ،است مرده مرده واقعا فاصله  اين در و شود مي زنده نو از وقت آن ،آيد مي قيامت بعد سال ميلياردها يا
 مردن از بعد انسان ياتح طرف يك از: كرده بيان را مطلب دو  قرآن گفتند پس .نيست قائل را اين ،نه
 عود نگفته قرآن اند گفته  آنگاه. قيامت در انسان شده متالشي جسم شدن زنده ديگر طرف از و ، قيامت تا

 از كه آنقر البد ،)بوده استنباط ديگر اين( باشد طور اين بايد البد ايندو ميان جمع پس ،اجساد به ارواح
 طرف آن از و ،هستيد زنده برزخ عالم در و قيامت تا هستيد و ميريد نمي شما گويد مي  طرف اين
. دارد كار بدن همين با ،آييد مي بيرون قبرها از گويد مي و ،شود مي دگرگون دنيا تمام قيامت در گويد مي
 تا مردن فاصله در بگذاريد خواهيد يم چه هر را آن اسم حاال روح نام  به اي زنده موجود يك به طرفي از

 كسي هر. شود مي  زنده مرتبه دو شده متالشي بدن همين گويد مي ديگر طرف از و ،است قائل  قيامت
 كه است اين قرآن منظور البد پس: اند گفته طور اين. جدا بدنش ،باشد جدا روحش ،شود نمي نفر دو كه

 هيچ ، است استنباط"البد"چون البته. است شده پيدا"البد"اين از معاد  كلمه. كند مي عود جسم به روح
  . شويم آن به قائل الزاما ما كه ندارد دليلي
 از كه است همين معاد باب در مسائل مشكلترين از يكي كه كرديم پيدا توجيهي راه يك ما اگر حال

 طرف از و ،است ذبمع يا متنعم قيامت تا و ميرد نمي  مردن از بعد انسان روح كه باشيم قائل طرفي
   و شده حل مشكل اصال ،باشد كار در بدني به روح عود مفهوم اينكه بدون شود مي  زنده بدن اين ديگر

  . است باقي  ينحل ال باالخره سؤال اين ،كنيم حل نتوانستيم اگر. ماند نمي باقي سؤالي
 بزنيم حرفي يك ما است  مكنم. كنيم مي عرض باالشاره حاال ،بگوييم خواستيم مي بعد كه را مطلبي ما
 نيازي هيچ هم و مطلب اين هم ،باشد درست مطلب  آن هم كه) ايم گرفته قرآن از هم را آن خود كه(

) 1( انسانها  اقل ال ،قرآن نظر از كه گفت طور اين شود نمي آيا. اجساد به ارواح عود بگوييم باشيم نداشته
   ،شوند مي قبض ،ميرند مي كه
  

  : پاورقي
  . باشند طور همين هم حيوانها شايد ؟دانيم مي چه 1. 
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 و ناميده"خود امر از"و"روح"قرآن كه همان است شان واقعي شخصيت مالك كه آن و شوند مي توفي
 نفي را اين توانيم مي كجا از ولي ؟شود مي متالشي  بدن ولي است باقي است خودآگاهي حقيقت يك

 از بعد ،سال ميلياردها از بعد ،سال ميليونها از بعد ،خودش تكاملي و عمومي سير يك در دنيا كه كنيم
 ،رود مي باال روح سوي به ماده و طبيعت  كه ]رسد مي جايي به[ دانيم نمي ما كه سال ميليارد ميلياردها

 در آيد مي آن اينكه نه ،شود مي يكي آن با و رود مي باال آن سوي به  اين ،اينجا در آيد مي روح اينكه نه
 حركت يك  نه است صعودي حركت يك ،خداست سوي به بازگشت قرآن معاد بناي چون ؟ اين قالب
  . است شده تكرار باز دنيا كه اينجا آيد مي روح بگويد اگر. اينجا آيد مي مرتبه دو روح كه نزولي

 ،نيست بدن به روح عود كلمه از نامي قرآن در كه اند كرده را ايراد اين شما از قبل كه مستشكليني آن
 صعود آخرت سوي به ما كه برد مي نام ديگر دنياي و نشئه  يك عنوان به را آخرت اصل قرآن اند گفته
    زنده دست: است زنده چيز همه آنجا در كه برد مي اسم قرآن. كند مي فرق هم  قوانينش و كنيم مي

 ،است ناطق چيز همه ،است  حي چيزي همه ،است زنده چيز همه ،است زنده جلود ،است زنده پا ،است
 بنا اگر. ندارد وجود آنجا در پيري ،ندارد وجود آنجا در  تحول و تبدل ،ندارد وجود آنجا در موتي ديگر
 پس كند، زندگي قوانين همين با وضع همين در بخواهد و دنيا قالب همين به بيايد  دوباره روح باشد
 ال يك كه كردم عرض. است تر شبيه ها سخيتنا حرف به اين. است تناسخ همان اين و شده تكرار دنيا

 البديتي چنين ما]. كند مي عود جسم به روح[ بگويند اند شده مجبور ايندو مجموع از كه بوده بديتي
 برزخ نشئه از بعد كه را كبري قيامت آن قرآن. است نبرده حرفي چنين از اسمي كه هم  قرآن. نداريم
 و ،زمين و ماه و خورشيد و ستارگان از  شناسيم مي ما كه الميعو همه در كلي تغييرات يك با توأم است
    زمين غير زمين اين اصال) 1(" االرض غير االرض تبدل يوم":كند مي ذكر دريا و كوه از هم زمين در
 دنيا اين ،بدن اين به برگردد  روح آنكه جاي به شايد ،دانيم نمي ما. شود مي ديگري چيز زمين ،شود مي
 براي شما كه خواصي همان كه جايي به رسد مي خودش تكاملي سير در دنيا يعني ،طرف نآ به رود مي
 هم ،ما  صورت اين در. كند مي پيدا امري جنبه ]و آيد مي پديد آن در [،گوييد مي  امري جنبه از روح
   ،ايم شده روح به قائل

  
  : پاورقي

   48/  ابراهيم 1. 
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 گوييد مي و است مشكلي مسأله  عالي جناب نظر از كه اي مسأله آن هم و ،ايم شده برزخ عالم به قائل هم
  . ايم نگفته هم را آن ،نيامده بدن به روح عود از اسمي قرآن در بگوييد داريد هم حق و
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   انتها بي ذره كتاب در"انرژي و ماده"نظريه نقد
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"نظريه نقد            انتها بي ذره آتاب در"انرژي و ماده
              )1 (  

 عرض االن را اش تتمه ،نرسيد  پايان به و كرديم نقل را انتها بي ذره كتاب از قسمتهايي پيش جلسه در
 نشان آنجا در كه اند كرده طرح را مسائلي كرديم عرض. شويم مي ديگري قسمت وارد بعد و كنيم مي
    جريان عمومي اصل با ديميق تعبير به كه است داده رخ و دهد مي رخ جهان در  هايي پديده كه دهند مي

 از غير) 1( ديگر عنصر يك و ديگر اصل يك دخالت كه معنا اين به ،كند نمي تطبيق جهان مادي
  . دهد مي نشان را جهان مادي ساختمان

  

   سوم عنصر دخالت و"انرژي و ماده"نظريه
  
 شرح پيش جلسه در كه طور  همان اند كرده مي"قوه و ماده"عنوان تحت گذشته در كه اي بررسي در

 آن ،دهد مي تشكيل را جهان ابعاد كه چيزي آن يعني  ماده كه شد مي بررسي صورت اين به مطلب دادم
 وجود مشتركا اشياء همه در كه چيزي همان ،شناسيم مي جرم و جسم صورت  به را آن ما كه چيزي
   خود خودي به ،خودش دارد،

  
  

  : پاورقي
  . باشد صحيح"ديگر عنصر"اگر 1. 
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 همه در و است يكنواخت امر يك) شود مي مشاهده جسم هر در كه خصوصيتهايي از نظر قطع يعني(
 عناصر سراغ اول درجه در. نيستند مشابه اثرهاي و خاصيتها  داراي اشياء ،حال عين در اما. مشابه اشياء
 اختالف  خاصيت در چرا ،دارند اشتراك يكديگر با جسميت و جرميت در عناصر اينكه با كه رفتند مي

 عنصر در كه باشد داشته چيزي يك بايد ،است ماده و جسم اينكه عين در عنصري هر ناچار پس ؟دارند
 را چيز آن. است شده عناصر ساير به نسبت عنصر اين براي جداگانه اثر مبدأ چيز همان كه ،نيست ديگر

 اصطالح به تحليل يك به اينجا امنته ،ناميدند مي"قوه"است اثر و خاصيت يك مبدأ اينكه اعتبار  به
 به ،جرم و جسم اين عين باشد چيزي يك تواند نمي  قوه آن خود گفتند مي و زدند مي دست هم فلسفي

 ،باشند شده مخلوط همديگر با كه ]باشد جسم[ اين داخل در ديگر جسم و جرم هم آن كه معنا اين
 مشابه خاصيت  همان ،ديگر جسمهاي و جرمها همه مثل باشد ديگر جسم و جرم يك هم آن اگر  چون
 و جرم خاصيت ،ديگر چيز آن خود باز آنوقت. است ديگري چيز يك طبعا پس. باشد داشته بايد را آنها

 هم اين خاصيت پس. است يكسان جا همه در باز ،باشد مشترك امر  اين خاصيت اگر ؟است جسم
 در است اي جداگانه عنصر يك بگوييد نيدك تعبير خواهيد مي حاال ،آن عرض در است چيزي يك ،نيست
 واقعيت از غير است واقعيتي يك يعني  معروف مصطلح معناي به نه عنصر البته جسم عنصر عرض
  . جسم
 از كه چيزي يك نه ،باشد تواند نمي هم جسم از جدا ،چيز آن كه گفتند مي ديگري حساب يك با بعد
 مسأله اين كه ،دارد وجودي اتحاد جسم با ،است جسم  اين غير اينكه عين در. است بيرون و جدا آن

 اين ابعاد از ديگري بعد كه گفت بايد ،كرد تعبير ديگري شكل يك به شود مي تقريبا را وجودي اتحاد
: باشد) اي جنبه چهار يعني( بعدي چهار موجود يك كه است اين مثل موجود اين يعني ،است موجود
 اي عليحده وجود يك ،است متحد ]موجود[ اين با كه است"  قوه"هم ديگر يكي ،عمق و عرض و طول
 يعني بود خواهد جوهر ،جسم خود مثل هم قوه آن ،دانستيم جوهر يك را جسم ما اگر طبعا و ،ندارد
  . نيست خاصيت و عرض

 يك با ولي است تحليل  همان تحليل نظر از تقريبا ،است شده كتاب اين در كه اي بررسي نحوه در
 كه -  عنصر آن و اند شده تلقي اي جداگانه عنصر كدام هر انرژي و ماده كه معنا اين به ،يديگر حساب
 حساب قدما كه طوري همان. است سوم عنصر عنوان به -  است شده داده  تشخيص ضروري آن دخالت

   كه - واقعيت  يك
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 كافي جهان وجيهت براي  واقعيت يك آن كه گفتند مي ،نبود دستشان در بيشتر -  بود ماده واقعيت
 ،جهان اگر و نيست كافي جهان توجيه براي انرژي و ماده واقعيت ايندو كه گويند مي ايشان ،نيست
 شود مي پيدا متعددي شكلهاي به جهان در كه اي سطحي اختالفات اين ،بود مي  واقعيتي دو تنها جهان

  . نبود توجيه  قابل كنيم مي عرض االن هم را بعضي و ايم گفته گذشته در را آنها از بعضي  كه
  

   زنده موجودات تكامل
  

 بودن خالص مادي با قدما  قول به يا جهان بودن عنصري دو با ايشان اصطالح به كه مسائلي آن از يكي
  : خوانم مي مقداري را عبارت حاال. است زنده  موجودات تكامل مسأله ،نيست توجيه قابل جهان

  
 شاهد ،است جديد علمي كشفيات  افتخارهاي از و حيات مظاهر از كه آنها تطور و زنده موجودات تكامل

 به تكامل زيرا ،است عنصري دو دستگاه عجز و) كهولت اصل( آنتروپي اصل اجراي عدم از ديگري بارز
 و تكميل ،تقويت ،تمايز ،تفصيل ،ايجاد ،استقالل سوي به) نوع يا فرد( زنده موجودات سير كلي طور
 مأمور و دارد دست در را آنها تضعيف اقل ال يا تخريب كلنگ آنتروپي كه است لياعما و احوال كليه

  . "باشد مي زوالشان
  

 يك دهنده نشان تكامل كه معتقديم ما ،است طور همين. قبول مورد است مطلبي ما نظر از مطلب اصل
 توأم آن اب ديگري نيروي اگر است جسم و ماده كه جهت  آن از جسم و ماده كه است خاصي نيروي
 مسأله اين ،ندارد مطلب در دخالتي هيچ اينجا كه چيزي منتها. نيست كافي آن توجيه  براي باشد نشده
 رسد مي نظر به ؟دو هر يا نوعي تكامل يا است فردي تكامل است دليل تكامل در كه آن آيا كه است

 ،ندارد استدالل اين در تأثيري يچه ،است شده شناخته انواع تبدل و  انواع تكامل نام به امروز كه تكاملي
 است دليل اينجا در ما  براي كه آن. ندارد تأثيري هيچ تكامل اصل داللت در انواع تبدل نبود و بود  يعني
   ؟چرا ،ندارد تأثيري هيچ قضيه اين در نبودش و بود ،انواع تكامل. انواع تكامل نه است فرد تكامل
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 در درخت يك صورت به نهالي  يك ،اي دانه يك ،گياه يك فرد يك كنيد فرض كه همين ،فرد تكامل در
 يك صورت به نطفه يك يا و آيد مي در درخت يك صورت  به و گل يك صورت به هسته يك يا آيد مي

 طرح اش قدمايي  شكل در البته را سؤال اين ]موارد اين تمام در [،آيد مي در بزرگ  حيوان يك و انسان
 به شروع و خرابي به شروع آيد مي وجود به  كه اولي از زنده موجود كه است ركا در حسابي چه: كنند مي

 روز نيرومندترين و سالمترين و نوترين ،شود مي ساخته كه ماشيني هر ،ديگر عبارت به ؟كند نمي پيري
 هر به و بگذرد كه  روزي يك هر. است آمده در كارخانه از و شده ساخته كه است روزي ،ماشين  آن

 موجود. نيست طور اين زنده موجودهاي در  ولي. رود مي فرسودگي و كهنگي به رو كند كار كه هانداز
 شدن نوتر به رو زيادي مقدار يك تا اقل ال ،نيست اش كهنگي اول روز آيد، مي وجود به كه ابتدا در زنده

 و افزايد مي ودشخ تجهيزات بر و كند مي تقويت و دهد مي رشد را خودش دائما و رود مي رشد به رو و
 كهنگي و زوال سوي به اول روز از بايد ،بود خودش  جسماني و مادي ساختمان همان فقط اگر آنكه حال

    تكامل و رشد سوي به اينكه عين در اي زنده موجود هر كه بگوييد شما است  ممكن. برود فرسودگي و
 يك در ،حال عين در  گوييم مي. ودر مي فرسودگي و كهنگي سوي به نوعي به باز حال عين در ،رود مي

 موجود اين كه نيرويي يك از كند مي حكايت باالخره  اين ؟چرا تكامل همين ،رود مي تكامل به رو جهت
  . است پيشبرنده نيرو آن كه ء شي اين در است نيرويي يك نماينده ،اين. برد مي تكامل سوي به را
  

 اين كه كند نمي فرق ديگر شود مي شروع فرد از هم اعانو تكامل چون دارد وجود فرد در كه حالت اين
 ،نه يا كند پيدا تكامل ثابت قالب همين در خزنده فرد  اين مثال ،كند پيدا تكامل ثابتي قالب يك در فرد
 قدم چهار يا شود متوقف آنجا ،رسيد كه نوعش حد به ،رسيد كه مادرش و پدر حد آن  به كه معنا اين به
 طوري به بگذارد را اثر اين هم خودش  نسل در و برود باالتر خودش مادر و پدر و خودش جد حد از هم
 باالتر خودش پيش نسل از قدم چهار هم او بلكه ،برود باالتر  قدم چهار آيد مي بعد كه هم او نسل كه

 صلا در ،باشند  نرفته يا باشند رفته جلوتر قدمي پيشين نسلهاي از بعدي نسلهاي كه جهت  اين. برود
 نوع تكامل اينكه از اعم ،است فرد تكامل دارد تأثير استدالل اين در كه آنچه. ندارد تأثيري استدالل اين

    الطبيعي ماوراء مسأله يك قدما نظر از تكامل مسأله واقعا. نگيرد صورت  نوع تكامل يا بگيرد صورت
   گويم مي وقتي. است
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 ماوراء يعني الطبيعي ماوراء  جنبه يك از كند مي حكايت كه است اين مقصودم) 1("الطبيعي ماوراء
  . است قبولي قابل مطلب ما نظر از كه است مطلبي  خودش هم اين. اشياء درون در ماده و جسم

  

   انسان پيدايش
  

  : است انسان پيدايش خصوص پنجم مثال
  
 به ديگر داروين ريتئو... است  انسان پيدايش داروين عقيده به جانوران عمومي تكامل مراحل از يكي"

 هاي پايه كه اصلح انتخاب و بقاء در تنازع ،محيط با تناسب قوانين بر عالوه. ندارد طرفدار اوليه صورت
 و بحث به خيلي كه اند كرده وارد"جهش"نام به نيز چهارمي پايه بعدي دانشمندان ،است دارويني تطور
 ،تكامل و تطور قوانين و عنصري دو ريهنظ آنكه مراد. شود مي محسوب كليدي و است نزديك ما نظر

   باشد تصادف معلول بايد يا كه جهشهايي يعني نشده بيني پيش پيشامدهاي به اقرار و استمداد بدون
 تعليل و توجيه جهان صحنه  روي به را انسان ظهور تواند نمي ،ثالث عنصر و عامل يك دخالت اثر يا و

  . "كند
 كنيم فرض اگر كه است  اين كنيم مي اضافه اينجا ما كه چيزي فقط ،است خوبي مطلب البته هم اين
 با تناسب اصل همان و بوديم ما و ،نبود است  الهيون نظر از اي ارزنده بسيار اصل كه هم جهش اصل

  . بود كافي و داشت ارزش خيلي ما براي باز ،است آورده خودش ديگر اصول  ميان در داروين كه محيطي
 انتخاب".ندارد العادگي فوق  جنبه ،است طبيعي و عادي تقريبا اصل يك ذاته دح في"بقا در تنازع"

 تقريبا هم آن) اصلح غير از است اصلح شدن غربال و ماندن باقي( نيست انتخاب واقع در كه هم"اصلح
  . است سازگار عالم مادي و طبيعي و عادي قوانين با و است عادي امر يك

  
  : پاورقي

 اين وجود بيرون از شيئي اينكه مثل ،دارند خاصي تصور نوع يك"الطبيعي ماوراء"از افراد هميشه 1. 
  . كند مي دخالتي يك و آيد مي اجسام
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   محيط با انطباق
  

 را جهت اين و است  زنده موجودهاي وجود در كه است انگيزي حيرت بسيار خاصيت يك عمده ولي
 جهش همان خود شايد و دارند قبول را آن هم وزهن ،است نگرفته ايراد داروين بر و نكرده انكار كسي
 شرايط با بايد زنده موجود. است"محيط با انطباق"مسأله آن و باشد قانون اين در داخل معنا يك به هم

 تا باشد منطبق خارجي شرايط با بايد او هستي شرايط و زندگي شرايط يعني ،باشد منطبق محيط
 با مطابق او خود بايد اي و كند خودش مطابق را محيط زنده موجود دباي يا ،اين بنابر. بماند زنده بتواند
 خودش با را محيط مقدار يك ،هست او در كه مخصوصي خاصيت حكم به انسان بينيد مي. شود محيط
 طور به هم انسان البته. دهد مي تطبيق خودش بر و دهد مي رتغيي را محيط يعني ،كند مي منطبق
 در كه اي اراده( ارادي طوري به نه و استشعاري طور به نه دهد مي بيقتط محيط با را خودش طبيعي
    خاصيت يك اما. دهد مي تطبيق خودش بر هم را محيط ،اين بر عالوه ولي) باشد منعكس او نفس شعور

 با كه گيرند مي قرار  شرايطي يك در وقتي كه است اين آن و هست زنده موجودهاي همه در عمومي
 در تغييراتي خودكار طور به ،شود مي پيدا  زندگي براي جديد نياز يك و است اوتمتف پيشين شرايط
  . باشد محيط اين با متناسب كه شود مي پيدا زنده موجود داخلي جهازات

 انسان اگر. است الزم معيني حد يك به معين محيط يك در خون قرمز سلولهاي يا سفيد سلولهاي مثال
 ،طبيعت فورا ،شود مي كمتر ايندو از يكي به نيازش كند زندگي جو از باالتري محيط يك در بخواهد
    به ،كند ايجاد آن با متناسب وضعي خودش براي و كند ايجاد تعادل اينكه  به كند مي شروع خودش
 آنجا در و ببرند مريخ كره  به را انسان كنيم فرض اگر كه است مسلم تقريبا االن مسأله اين كه طوري
 اول لحظه در را انسان كه نباشد شديد آنقدر انسان زندگي با شرايط آن تباين اگر ،اشدب ديگري شرايط

 تطبيق آنجا  زندگي با را خودش ،انسان ساختمان تدريجا ،كند مدارا مدتي بتواند انسان  بلكه ببرد بين از
 در كه حيوانهايي كه طوري  همان. شود مي دشوار برايش ديگر اينجا زندگي كه طوري به دهد مي
 وجود به تغييراتي آنها داخل در تدريجا ،برند مي حاره  منطقه در را اينها وقتي ،هستند سرد هاي قاره
  . شود مي پيدا وضع همين ،بيايند اينجا به اگر ،هستند آنجا در كه  آنهايي باز. آيد مي
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 و گذارند مي مستقيم طور به را تأثير اين خارجي عوامل كه نيست طور اين كه است ثابت هم مطلب اين
 را تغييرات اين خودش داخل در كه است زنده موجود  اين بلكه ،نيست چيزي چنين جمادات در لذا

    براي است مدبري مدير فعال هدفدار نيروي يك كه دهد مي نشان حيات نيروي خود اصال. كند مي ايجاد
 البته. دهد مي تغيير را  بدن وضع) 1( شود مي پيدا نياز تا كه است حيات نيروي همان و پيكر اين

 زنده موجود درون در كه"محيط با انطباق"نيروي  همين پس. است محدودي قدرت يك هم قدرتش
 موجودي عنصر دو از غير سوم عنصر يك اصطالح به دخالت و تأثير از است اي نشانه  يك خودش ،هست

  . هست ديگر اشياء همه در كه
  

   جهش مسأله
  

 نيروي بودن هدفدار ،جهش  مسأله يعني ،است مطالعه قابل و توجه قابل بسيار ألهمس يك جهش مسأله
 تدبير و اداره شاعر مبدأ يك از باالخره يا است شاعر  آن خود يا كه را سومي عنصر يك دخالت و حيات

   مثال كه گفت مي و بود قائل تدريجي تغييرات به داروين. دهد مي نشان بارزي  خيلي نحو به ،شود مي
 آن ،انسان اين جد فرضا( هست پيش خيلي خيلي نسلهاي به نسبت انسان در كه خصوصياتي اين تمام
 ،كرده پيدا تكامل و تراكم بعد و شده پيدا تدريجا اينها تمام) است بوده حشره يك صورت به كه جدي

 اين ،انسان چشم ساختمان اين گفتيم مي. كرد توجيه شد نمي يعني ،نبود درست  به پيش نسلهاي از
 همين ،ندارد مانعي هيچ ؟شده پيدا چطور ،زياد خيلي تجهيزات اين و چشم وسيع و عظيم بسيار جهاز
 يك تصادف ،سال ميلياردها طول در اگر. است شده پيدا تدريجا يكي يكي ،تصادف حسب به طور

. آيد در مجهز طور اين عضوي يك صورت به باالخره كه نيست بعيد خيلي ،بياورد وجود به چيزهايي
 انسان ميليون يك روي بر بار  ميليون يك مثال ،شده تكرار حوادث پيدايش چون كه گفت مي انسان

 ميان در ،است رفته بين از هم موجود آن و رفته بين از ،شده تكرار نبوده مفيد كه چيزهايي پيدايش
   اآنه از يكي در نافعي چيز يك تصادفا ،ميليارد يك يا و ميليون يك اين

  : پاورقي
  . است مخفي ما از اين ،كند مي درك را نياز چطور حاال 1. 
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  . است رسيده ارث به بعدش نسل به كه بوده همان و مانده تصادفا ،شده پيدا
 ناگهاني و دفعي شود مي پيدا  زنده موجود پيكر در كه تغييراتي از بسياري كه است شده ثابت امروز ولي
 نشان باالخره. است نبوده كرد توجيه را آن تصادف با بشود بعد كه يتدريج حساب آن ديگر ،است
   بخواهد انساني اگر و ]باشد آمده وجود به تدريجي[ كه نيست طور اين چشم جهاز اين مثال كه دهد مي
 چنين يك تا بچيند همديگر  پهلوي بايد جزء هزار صدها شايد ،كند درست را آن ماكت خودش دست با

 يك با و آني و دفعي ،نيامده وجود به تدريجي ،اين. شود درست) اش ظاهري ختمانسا همان( چيزي
 حرفها  اين و ماده تصادفي حسابهاي اين با هيچ ،اين. است آمده وجود به يكمرتبه  پريدن يك با و جهش
 را موجود اين كه نيروست آن و دارد وجود ديگري نيروي يك كه كند مي حكايت باز ،آيد درنمي جور

  . است  برده بعدي مرحله به مرحله اين از و داده بورع
  

   انسان خصوصيات
  

  : است شده بحث انسان خصوصيات به راجع بعد
  
 عنصري دو منطق در هيچيك كه  انسان ظهور و جانداران تكامل ،حيات پديده ،جهان پيدايش از پس"

 اوست بزرگ نهايت بي ترقيات و امكانات همان كه انسان  خاص خصلت به ،نيست توضيح و توجيه قابل
 تساوي و خصوصيت اين. گيرد مي سرچشمه دل و آرزو نهايت بي و العاده فوق ظرفيت از كه رسيم مي
 دو هر برابر در هم و است رياضيات  يعني علوم مسلمترين مخالف بزرگ نهايت بي با كوچك نهايت بي

 و انحطاط با نه و آيد مي در جور كميت در ثبات و محدوديت با  نه ،كند مي علم قد ترموديناميك اصل
  . "است قانون دو هر عكس انسان توليدات و ظرفيت و قابليت. كيفيت در تنزل

  
 بودن مساوي يعني(  خصلت اين كه است شده تعبير كه شده استناد انسان در خاص خصلت يك به
 نفهميدم من را جهتش اين. است رياضي قاعده  مسلمترين مخالف) كوچك نهايت بي با بزرگ نهايت بي
 توضيح خودشان ؟است كوچك نهايت بي با بزرگ نهايت بي بودن مساوي  معنايش چطور اين واقعا كه

   آنچه ]طبق[ چون. دهند
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 با تواند نمي رياضيات در) نباشد هم نهايت بي حاال( بزرگ و كوچك ]كه مطلب اين[ فهميم مي ما كه
 كوچك بالفعل ،ء شي يك شود نمي يعني ،باشند بالفعل دو هر كه است صورتي در ،باشد مساوي همديگر

    اينكه عين در ،باشد بزرگ بالفعل حال عين در و) باشد متر يك طولش كه كنيد فرض مثال( باشد
 ء شي يك يعني ،باشد كار در  فعل و قوه اختالف اگر اما. باشد متر دو طولش ،است متر يك االن طولش
 ارتفاعش االن بالفعل گياه اين گوييم مي اينكه مثل ،ندارد مانعي  اين ،كوچك فعلبال و باشد بزرگ بالقوه
 دو ،ندارد منافات همديگر با  بالقوه و بالفعل. است سانتيمتر بيست ارتفاعش بالقوه و است سانتيمتر  يك
  . دارد منافات همديگر با بالفعل تا

 كوچك نهايت بي ]را انسان[ ما  توانيم مي ،هست هم طور همين. كوچك نهايت بي اند كرده فرض را انسان
 بالقوه معني به ما هم را آن كه اند شده قائل انسان براي  هم نهايتي بي بزرگي يك همچنين و. بگوييم
 ايها يا «":گويد مي قرآن وقتي. دارد قبول را اين هم قرآن يعني ،هست هم طور  همين. داريم قبول

 و ،رسي مي است نهايت بي كه پروردگار ذات لقاء به تو) 1("» فمالقيه اكدح ربك الي كادح انك االنسان
 ،شد خواهي متصل اقيانوس به كه هستي اي قطره مثل ،كني مي پيدا حق  ذات به اتصال تو معنا يك به

 بالقوه االن كه است  ي نهايت بي آن اما ،كند مي بيني پيش انسان براي قرآن را نهايتي بي چنين  يك پس
 و محدوديت: است ترموديناميك اصل دو آن با  مخالف هم جهت اين كه گويند مي بعد. بالفعل نه دارد
 آن  براي ما نظر از كه چيزهاست ساير نوع از باز هم اين. كيفيت در تنزل و انحطاط و ،كميت در ثبات

 انسان رزويآ بودن نهايت بي  مسأله به كه است اين هست اينجا در كه اي نكته. نيست باقي سؤالي
 هم توجه مورد و است توجه قابل اي مسأله انسان آرزوي  بودن نهايت بي مسأله اين. است شده استدالل

  . است بوده
  

   روح تجرد مسأله و انسان علمي ظرفيت
  

 روح خود كه است اين معنايش  كرديم عرض كه( اند شده روح تجرد به قائل كه كساني ،انسان درباره
   به جمله از و زيادي  چيزهاي به) نيست ادهم و مادي عنصر يك

  : پاورقي
   6/ انشقاق 1. 
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 اند گفته. است انسان علمي  ظرفيت مسأله يكي ،اند كرده استدالل است مربوط ما بحث اين با كه چيز دو
 داريم رفيتظ ما يعني ،داريم علمي ظرفيت يك مسلم قدر ما. است نهايت بي انسان علمي ظرفيت كه
 آيا كه است  مطرح مسأله اين... و بدانيم هم را ديگري مسائل كه داريم ظرفيت باز ، بدانيم را مسائلي كه
 مغز سلولهاي مثال خودمان جسم همين را علم جايگاه ما اگر ؟نامحدود يا است محدود ظرفيت اين

 ياد ما كه اي لهجم يك هر چون ،باشد نامحدود تواند نمي ،بشويم  محدوديت به قائل بايد باالخره ،بدانيم
 اين كه است  اين معنايش واقع در ،شود مي پيدا ما ذهن در بيرون دنياي از كه تصويري هر يا گيريم مي
 آنوقت. شود مي ضبط و ثبت) سلولي يك  گوشه در يا سلولي يك در( ما مغز نقاط از معين نقطه يك در
 عكسبرداري آن روي ديگر يعني ،يدآ مي ديگر جاي در البد ،آيد مي  آن سر پشت كه ديگر صورت يك
. دهد نمي جا  خودش در واحد آن در را مظروف دو مادي ظرفيت يك بيايد آن روي اگر چون ،شود نمي
 شعر يك ،ديگري معني يك ،ديگري  صورت يك باز. آيد مي ديگري جاي در يا ديگري سلول در آن البد

 يك اينها از كدام هر بگوييم بايد. كنيم مي حفظ ديگري علمي  قانون يك ،ديگري مطلب يك ،ديگري
 هم مغزي مراكز ميليون صدها بگوييم اگر. است محدود ما مغز باالخره و دارد ما مغز در معيني جاي
 برساند فعليت به را خودش ظرفيت تمام و كند وفا عمرش انسان اگر يعني ،است محدود باالخره ،داريم
 مثل درست ،ندارد خالي جاي ديگر ،نيست باقي هيچ او در رييادگي استعداد اصال كه رسد مي روزي يك

 آن براي خالي  جاي ديگر ،اند نوشته بنويسند آن روي شده مي كه اش نقطه هر كه است كاغذي  صفحه
  . ماند نخواهد و نمانده باقي
 مغز اصطالح به بلكه ،نيست  مظروف و ظرف رابطه معلومات با مغز رابطه كه است اين ديگر فرضيه يك
 آن يعني( ها انديشه و معلومات واقعي ظرفيت و ،است  واقعي ظرفيت با ارتباط آلت يك فقط مخ و

   ندارد ضرورتي. هستيم مغز از غير ما خود و ماست خود در) كنيم مي احساس حضورا ما كه حالتي
 و ثبت جا همان در فقط  اش پرونده و باشد كرده پر را مغز از جايي يك گيريم مي ياد ما كه چيزي هر

 معيني بعادا داراي را آن كه معنا اين به ،دانند نمي محدود را انسان روح چون آنوقت. باشد شده ضبط
    اين. ندارد معين حد هم رشدش و است رشد قابل موجود يك آن گويند مي ،بشود پر كه دانند نمي
 و شود مي خسته انسان مغز كهاين عين در بلكه ،ندارد معني آن در ديگر ،شدن پر گويند مي كه است
    به ولي شود مي كم اش يادگيري قدرت شود مي پير كه انسان
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 واقعي ظرف آن نه ،اند شده كند كه هستند ابزارها اين دارد قبول را قدما نظريه همين كه برگسون قول
 چيزي يچه ،شود مي فراموش چيزي كه كند خيال كسي است  اشتباه كه است معتقد او]. باشد شده پر[

 ما از ،ظاهر شعور به حافظه از بازگرداندن قدرت اينكه از است عبارت ما فراموشيهاي و شود نمي فراموش
  . شود نمي محو چيزي حافظه از ،شده محو ما حافظه از ء شي آن اينكه نه ،شود مي گرفته

 مجراي غير از را علمي بتوانيم ما اگر و ،است ناپذير پايان ما روحي ظرفيت كه بگوييم را مطلب آن اگر
 نهايت بي است ممكن ،)الهي الهام طريق از مثال( بگيريم شوند مي  فرسوده و كهنه كه مادي ابزارهاي اين

 توانيم مي هم ما ،باشد  داشته را معلومات نهايت بي تواند مي پيغمبر يك آنها قول به. بگيريم  معلومات
 خواهيم مي... و اعصاب و گوش و چشم طريق از چون  ليو دارد را ظرفيت آن هم ما روح ،باشيم داشته
 زياد آنقدر ما يادگيري قدرت طبعا و شوند مي فرسوده و كهنه اينها و خواهد مي  تدريج و زمان بگيريم
 اشراق و الهام طريق از بتوانيم اگر و ،كند نمي رشد خيلي و ماند مي ناقص خزانه آن ]بنابراين [،نيست
  . بگيريم نهايت بي علم است ممكن ،نيايد وارد ما اعصاب و مغز روي اريفش و زحمت و بگيريم

 باز علم از در هزار لحظه يك در و"آن"يك در من براي آخر لحظات در پيغمبر كه فرمود اميرالمؤمنين
 گفتن و شنيدن مجراي از غير ديگري مجراي يك از مسلم اين. شود مي باز در هزار دري هر از كه كرد
 كه ندارد امكان قدر اين لحظه كي در و معين مدت يك در باالخره گفتن و شنيدن با الا و ،بوده

 جمله نظر اين از كه دارد  البالغه نهج در امير حضرت خود هم اي جمله يك]. شود كسب معلومات[
 تخاصي). 1(" به يتسع فانه العلم وعاء اال فيه جعل بما  يضيق وعاء كل":گويند مي ايشان. است جالبي

 جعل بما يضيق «".شود مي كمتر گنجايش دائما بريزند آن در را مظروف وقتي كه است  اين ظرفي هر
 اگر كه است معلوم. شود مي كمتر آن گنجايش  كه است اين مقصود ،شود مي بيشتر ضيقش يعني" فيه
   ليتر يك ندازها به ما مظروف ولو ،بريزيم چيزي باشد اقيانوس اندازه به  ظرف آن ولو ظرفي يك در ما
 ،مظروف چه هر كه علم ظرف مگر ،است شده كاسته گنجايشش از آب ليتر يك اندازه به ،باشد آب

 ،مظروفش با است مساوي گنجايشش علم ظرف چون ،شود مي بيشتر گنجايشش بريزند آن در بيشتر
   و ظرف اينجا

  : پاورقي
 نهج 1.    205. حكمت ،البالغه
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  . است چيز يك مظروف
 به مكان بيايد وجود  به كه جسم ،ندارد وجود جسم از قبل مكان كه است جسم و مكان مثل باتقري

 يا است متناهي ابعاد نظر از ما جهان آيا"كه معروفي نظريه اين در گويند مي. است آمده وجود
   ،است متناهي جهان ابعاد است شده معتقد خودش مخصوص نظريه اساس بر اينشتين كه"؟نامتناهي

 رفتيم ما كه فرض حاال كه  است گفته اينشتين به اي مباحثه يك در است نظريه اين منكر كه لينگمتر
 چون ،شود مي تمام ديگر جا ،شود مي تمام مكان آنجا در گويي مي تو كه آنجا( عالم مرز همان در

   كجا ما تدس ،كرديم از در تر طرف آن ،مرز همان از را دستمان ما اگر ،)نيست هم جايي نيست جسمي
 طرف آن كه را دستمان  مكان كه بگويد است خواسته ؟باشد نداشته وجود مكاني اصال تواند مي ؟رود مي
. مكان بود گفته ؟رود مي كجا تو دست ،جسم خود از بود گفته ؟برود كه نيست جايي ،كنيم مي دراز
    مكان. برد مي خودش با ار مكان رفت كه تو دست ،جسم خود از بود گفته ؟ استكج از مكان بود گفته
 مكان آن رود مي تو دست و دارد وجود مكاني اينكه نه ،نيست ديگري چيز جرم ابعاد همين خود از غير
  . است برده خودش با هم را مكان رفت كه تو دست. كند مي پر را
 ظروف مثل گنجايشي يك واقعا ما روح در قبال. است اين مسأله هم مظروفش و علم ظرف باب در

 ،است روحي عنصر اسمش كه عنصري آن. شود  ريخته آن در علمي است منتظر كه ندارد وجود مكاني
 و شود مي بزرگ دارد كه است آن خود ،شود اضافه آن بر معلومات مقدار هر كه) 1( است موجودي يك
 يك ،ودش اضافه آن بر معلومات اينكه براي و شدن بزرگ و توسعه و رشد براي ظرفيتش و كند مي رشد

  . نيست محدودي ظرفيت
  

 از و است مشكل يقدر سلولهاست، فقط معلومات ظرف نديگو يم كه يكسان مقابل در مطلب نيا اثبات
 شيوگنجا تيظرف واقعاً كه باشد درست مطلب نيا اگر يول. ميبرو ديبا يدراز و دور يليخ يها راه كي

 كي يعني است؛ يتمام استدالل هست نجايا در كه ياستدالل وقت آن است، تينها يب انسان كي علم
   يانرژ و ماده ـ نجايا اصطالحِ به ـ عنصر دو با ما وجود يماد عنصر با كه دهد يم نشان را يزيچ
  

  يپاورق
  .نامند يم »معقول و عاقل اتحاد« را] مسأله [نيا .١
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  . آيد نمي در جور
  

   روح تجرد مسأله و انسان آرزويي ظرفيت
  

 مسأله يك البته هم اين.  است آرزو مسأله ،است غيرمتناهي انسان در گويند يم باز كه ديگر مسأله
 كس هر و داريم آرزوها سلسله يك االن ما. است  غيرمتناهي هم انسان آرزوي گويند مي. است جالبي

   او به كند مي آرزو كه را چيزي اگر كه است حالت اين به كسي آرزوهاي آيا. دارد آرزوها سلسله يك
 يك من: گويند مي افراد معموال  اينكه مثل ؟ندارد آرزويي هيچ ديگر و شود مي آرزو فاقد يكمرتبه ،بدهيم
 قرارداد چون كسي يك است ممكن. خواهم نمي چيزي خدا از ديگر بدهد را همان خدا اگر ،دارم آرزو
 قانع دارد  آنچه به را خودش دل انسان كه ندارد امكان. خواهد مي دلش اما نخواهد  چيزي خدا از ،كرده
 االن كه كسي اين. خواهد مي دارد كه  آنچه از غير ديگري چيز يك باز ،باشد داشته چه هر هميشه ،كند
 امر يك چون ،باشد محدود آرزويش كه كند مي ايجاب فعلي شرايط ،است محدود آرزويش مقدار يك

 و رفت جلوتر كه قدم دو ولي ندك نمي هم را فكرش ،نيست عملي و رسد نمي معقول  نظرش به نامحدود
 از آرزو. هست انسان در حالت  اين. افتد مي جديد آرزوي و مطلوب يك فكر به فورا ،داشت را اين

 آن و خيالي قوه و عقلي قوه پرش آن چون ،ندارد آرزو  شكل اين به حيوان. است انسان مختصات
  . ندارد را دوربيني

 اينجا در ؟نامحدود يا است محدود انسان آرزويي ظرفيت آيا كه هست انسان براي باالخره هم مسأله اين
: هست هم قرار همين از مطلب اينكه مثل و است نامحدود  انسان آرزويي ظرفيت كه است شده فرض

. خواهد مي آن سر پشت را ديگري چيز يك باز ،برسد كه چه هر به انسان. است نامحدود  آرزويي ظرفيت
  : گويد مي سعدي اينكه

  
   دگر اقليمي بند در همچنان   پادشاه بگيرد ار اقليم هفت

  
 به كسي هر اال و است انسان  آرزوي غلط مجراي كه مجراست يك اين البته ،گفته را حرص مسأله كه
 فرض ،است طور همين باشد بخواهد حكومت و سلطنت و سيادت اقليم نيست الزم بياورد رو اقليمي هر

 به انسان. است ديگري ثروت كردن جمع دربند طور همين ،بياورد رو كه هم ثروت  اقليم به انسان كنيد
   و بياورد رو اقليمي هر

 ١٦٧



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

 كمال انسان مطلوب كه است  جهت آن از اين گويند مي قدما. است ديگري اقليم يك دنبال باز ،بگيرد
  . است مطلق

. است چگونه ببينند ،كنند  توجه هم مهندس آقاي خود خواهد مي دلم من. بفرماييد توجه مطلب اين به
) كرديم مي تقرير االن كه همين( آرزوهاست زيادي  به توجهشان ايشان اينجا در كه رسد مي نظر به

 اين در انسان  نهايت بي ظرفيت... و ديگر آرزوي آرزو اين ،]دارد دنبال به را[ديگر آرزوي آرزو اين يعني
 من نظر به كه اند كرده توجيه طور اين اند آمده  بعضي. باشد داشته تواند مي نهايت بي آرزوهاي كه است

 چيزي طالب انسان گويند مي است اساس اين بر امروزي هاي نوشته اغلب و است غلطي خيلي توجيه
. خواهد نمي دارد كه را چيزي و خواهد مي ندارد كه را چيزي كه است اين انسان خاصيت. ندارد كه  است
  . ندارد كه آنچه ؟چيز چه ،ندارد بيشتر آرزو يك و خواهد نمي تربيش چيز يك هميشه انسان پس

 ما: گفت او به ناپلئون و بود ناپلئون پيش فرانسه در انگليس سفير كه كنند مي نقل معروفي داستان
 هم او. ثروت طالب شما و هستيم شرف طالب ما كه داريم را تفاوت اين انگليسيها شما با فرانسويها

  ! ندارد كه است چيزي طالب هميشه بشر  البته: گفت
 دنبال انسان. نيست درست  هم و است درست هم ،اين. ندارد كه است چيزي دنبال انسان گويند مي

 كه است اين است انسان آرزوي كه آن آيا. باشد داشته  كه خواهد مي واقعا ولي ندارد كه است چيزي
 واقعا كه"نيست"همان و ،خواهد مي نيست كه را چيزي آن ،كند مي آرزو را نيستي فقط يا باشد داشته

 تعلق چيزي يك به انسان آرزوي حتما ؟دارد تنفر هستي از شد"هست"كه قدر همين بوده اش خواسته
: هست او در اي بازي هميشه اينكه نه ،رود مي شدن دارا دنبال  انسان يعني ،باشد داشته كه گيرد مي

 پس ،نيست طور  اين. بيايد بدش دارايي از شد دارا تا ،باشم اراد خواهم مي گويد مي ندارد  كه را چيزي
   ؟چيست

  

   است مطلق آمال طالب انسان
  

 را آن كه بعد و ود ر مي چيزي  دنبال انسان اينكه آيا. است شدن دارا دنبال انسان كه است اين مطلب
   پيدا دلزدگي و تنفر حالت بلكه و خوابد مي شوقش شد واجد
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 ،است اين كرده مي خيال ست،ين نيا خواهد يم دلش عمق در انسان آنچه كه ستين آن ليدل كند، يم
 است خودش كمال طالب انسان. خواهد مي را مطلق  كمال انسان ،ديگر عبارت به ؟است ديگر چيز يك

    كه كمالي هر به چون و دارد تنفر است عدم و نقص كه محدوديت از انسان ،)محدود كمال نه آنهم(
 مطلب كند مي خيال ،كشاند مي محدود كمال اين سوي به را او نامحدود كمال بارقه همان اول ،درس مي
 اين اش واقعي اش گمشده و مطلوب آن كه ،كند مي خيال ،رود مي زن يك دنبال. است اين اش گمشده و

 چون ،رود يم ديگر چيز دنبال باز. خواهد مي كه آنچه از بيند مي كمتر را آن ،رسد مي كه وقتي. است
 خودش مطلق كمال به انسان اگر و. است رفته مي دنبالش كه آنچه از است كاملتر اول از اش خواسته

 پيدا ديگر هم دلزدگي ،گيرد مي آرام آنجا در ،برسد) است شده نهاده نهانش در كه آنچه به يعني(
  . نيست هم تحول طالب ،كند نمي پيدا هم تنفر ،كند نمي
 تطمئن اهللا بذكر اال اهللا بذكر قلوبهم  تطمئن و امنوا الذين":گويد مي را مطلب اين خدا مورد در قرآن

 ،افتاده جلو  خودش متعلق از مجرور و جار اصطالح به كه"» اهللا بذكر"كلمه و" اال"قيد). 1(» القلوب
 عن اعرض من و".كند مي پيدا آرامش دلها كه خداست ياد با تنها همانا: "تنها"يعني ،كند مي حصر افاده

 پيدا تنگي و سخت معيشت ،كند مي اعراض ما ياد از كه كسي آن) 2( ضنكا معيشة  له فان ذكري
 را انسان ،انسان زندگي مادي وسايل و اسباب كه نيست اين نبوده خدا ياد در الزمه اينكه با. كند مي

 ،بدهد قرار فشار تحت را آدم پولي بي ،بدهد قرار فشار تحت را  آدم قرض يعني ،بدهد قرار فشار تحت
 اش واقعي مطلوب  كه دارد را چيزي اينكه براي ،گيرد مي قرار فشار تحت درون ناحيه از انسان  ولي

  . ندارد وجود آن در چيزي واقعي مطلوب از ،نيست
 در باز رسد مي اقليمي به كه هماني ،است ديگر آرزويي بند در باز رسد مي كه آرزويي هر به انسان اينكه
 را خودش خواهد مي و كرده اضافه اقليم به اقليم با و پيموده غلط را راهش و است ديگر اقليمي بند

 كه دواند مي حقيقتي  دنبال را او كه است نيرويي ،دواند مي آرزو دنبال را او كه نيرويي آن ،كند اشباع
 طالب انسان ،بيان اين طبق پس. است مطلق  كمال ،نيست حقيقت آن در نقصي و محدوديت هيچ ديگر
   ،است مطلق كمال

  
  : پاورقي
 1.    28 / رعد

   124 / طه 2. 
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 اين نه ،بدهد جا خودش در را مطلق كمال كه است اين نهايتش بي ظرفيت ولي دارد نهايت بي ظرفيت
 در كه آرزو نهايت بي ظرفيت اين ،ديگر عبارت به. باشد  داشته بريده بريده ،متعدد آرزوهاي نهايت بي كه

 كدحا ربك الي كادح  انك االنسان ايها يا":است گفته ديگر تعبير به قرآن كه است هماني  است انسان
  ). 1( » فمالقيه

 ايرادهاي از يكي كه دانيد مي ،كند مي پيدا تنفر آن از باشد شتهدا كه را چه هر انسان كه تنفر مسأله در
 همين اگر بهشت گويند مي كه است اين گيرند مي  بهشت بر كه خودشان اصطالح به مهمي خيلي
 كه باشد جايي بايد انسان چون ،است آوري خستگي جاي ،باشد داشته  حقيقت گويد مي قرآن كه طوري

 آدم كه است جور اين ،برود ندارد كه آنچه دنبال به و دباش نداشته مقدار يك ،باشد داشته مقدار  يك
 تازه آنوقت. دارد را زيچ همه محيط آن در كه گيرد يم قرار محيطي يك در انسان يكدفعه. است خوش

 ،محرومترند  لذت از ديگر مردم همه از روسو قول به كه دنيا اين اشراف و اعيان يها بچه مثل شوديم
 باشد نداشته كه چيزي ،بيند مي فراهم  خودش براي را وسايل تمام كه حالي در كند مي صبح اينكه براي

 لخت پاي ،ندارد كفش فقير بچه آن. ندارد بشود خوشحال و برسد  آن به بعد و باشد داشته را آرزويش و
 است شعف و وجود در غرق آنچنان روز شبانه چند تا كند مي پيدا كه كفش جفت يك ،رفته  راه خيلي

 ،ديده خودش جلوي را كفشها انواع كرده باز چشم تا كه اعياني بچه و اشراف بچه آن اما. ندارد حد كه
 لذت ،كند نمي احساس وقت هيچ را داشتن كفش لذت ،است نكرده  احساس را ناداري اين وقت هيچ
 را چه هر چون كند، نمي احساس را سواري هواپيما ،سواري اتومبيل لذت ،كند نمي احساس را نو لباس

. شود مي آور كسالت زندگيهاي اينها زندگيهاي  كه است اين. است داشته اول روز همان از كند فكر كه
   آنجا را پايش آدم كه اولي از كه اي زندگي يك ،ها زاده اشراف زندگي مثل شود مي بهشت تازه گويند مي
 كه چه هر آنجا) 2("» االعين تلذ و االنفس تشتهيه ما فيها"]:است فراهم[ چيز همه بيند مي گذارد مي

  . آور خستگي دگيزن شود مي تازه ،دارد وجود ببرد  لذت چشم كه چه هر و بخواهد نفوس
   كه  است چيزهايي آن نوع از هست بهشت در كه آنچه اگر كه است اين جوابش
  : پاورقي

   6 /انشقاق 1. 
 2.    71 /زخرف
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 انسان واقعي مطلوب با كه  است چيزهايي نوع از اگر يعني ،است قرار همين از مطلب ،هست دنيا در
 خواسته عين يا چيز آن كه برسد چيزي به نسانا ندارد دليل ولي ،است آور خستگي ندارد سنخيت

 به انسان. شود خسته آن از و) اللهي كرامت جنبه مثل( دارد او نهايي خواسته با پيوندي يا اوست نهايي
 از. كند پيدا تنفر خودش هدف از رسد مي آن به كه وقتي ندارد معني ،رود مي واقعا كه هدفي آن سوي
 را تعبير اين كه است بوده نكته همين براي ظاهرا هم قرآن. نيست شهدف كه كند مي پيدا تنفر چيزي
 باشد داشته وقتي آدم  كه دنيا نعمتهاي برعكس يعني) 1(" حوال عنها يبغون ال":كند مي  بهشت درباره
 لكل"بحث ديگر آنجا ،"لذش جديد لكل":گويد مي و شود مي تجدد و تغير و تحول طالب ،شود مي خسته
 اين  حال هر به. ندارد وجود آنجا در دلزدگي و خستگي و تغير و تحول و نيست  مطرح"لذش جديد
  . است توجهي جالب بسيار مسأله ،مسأله

 از اعم ،]دارد وجود[ داشتن را نهايت بي كمال آرزوي يا بودن بزرگ نهايت بي استعداد همين انسان در
 عمق و شعور عمق در انسان ،نه بگوييد يا دبگيري نظر در  پراكنده آرزوهاي صورت به را اين شما اينكه
 شعور عمق در انسان: است اين انسان بودن عجيب]. دارد را نهايت بي كمال آرزوي[ خودش باطن

 راضي محدودي هيچ به انسان اين و خواهد نمي را چيز هيچ) است مطلق كمال كه( خدا از غير خودش
. آيد درنمي جور هرگز مادي حسابهاي با كه است يا العاده  فوق گنجايش يك گنجايش اين و ،شود نمي
 فالن انسان  اين: گويند مي ،كنند مي فرضي تحليل طور اين ،كنيم قبول را قدما فرضي  تحليل ما اگر حاال
 خسته آن از]. دهيم مي[ ديگر چيز يك. بله ؟نه يا شود مي خسته ،دهيم مي او به ما ،خواهد مي را چيز
   ديگر آن ماوراي كه بدهيم چيزي انسان به اگر ولي. شود مي خسته... و ديگر چيز يك. بله ؟نه يا شود مي

 ،نه ؟شود مي خسته هم باز ،دارد را چيز همه باشد داشته را آن ،است چيز همه آن و نيست چيزي
  . شود نمي خسته

 واقعي بمطلو كه معتقدند صد در صد ،حساب همين روي آنها. اند كرده پيدا نظري عرفا كه اينجاست
 يك آن. است ديگري حساب غريزه. هاست غريزه از غير ،است انسان آرزوي در كه آنچه يعني انسان
    صورت به و امل صورت به كه چيزي آن. كشاند مي را انسان كه است حيواني  مادي تقريبا نيروي
   كمال و ايده و هدف

  : پاورقي
   108 / كهف 1. 
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 ،دارد اي جمله عربي  الدين محيي. نيست چيز هيچ خدا از غير ،دارد وجود واقعا انسان در آرزو
) 1( ندارد دوست باطنش عمق در را خودش خالق از غير كس هيچ"خالقه غير احد احب ما":گويد مي

 و زن اين  پرده زير در را خودش تعالي و تبارك خداوند لكن"سعاد و زينب تحت  احتجب تعالي لكنه و"
 حافظ. است پر مطلب اين از ما  ادبيات كه است انسان محبوبهاي قصودم. است كرده پنهان زن آن
  : گويد مي
  

   نيست كه نيست  بصري بر درت خاك منت     نيست كه نيست نظري رويت پرتو از روشن
 ناظر   نيست كه نيست سري هيچ در تو گيسوي سر        آري صاحبنظرانند تو روي

  
  : گويد مي سعدي يا

 به   اوست از خرم جهان كه نمآ از خرم جهان
   اوست از عالم  همه كه عالم همه بر عاشقم                  
 فلك نه   حاصل را ملك نه مسلم راست

                      اوست از آدم بني سويداي سر در آنچه
  

 واقعي پيوند جا هيچ با  خودش خداي با جز او كه است همين دانند مي آدم بني سويداي سر در كه آنچه
  . بريد خواهد را پيوند اين روزي و ،مجازي و موقتي  است پيوندي باشد داشته پيوند چه هر با ،ندارد
 هم آنها كه اند كرده طرح  ديگري مسائل ايشان بعد. شد تمام اينجا در ،كرديم مي بحث كه مقوله اين

 انسان در باز اينكه آن و ايم هكرد بحث آنها درباره"نبوت"بحث در زماني ما ولي است توجهي قابل مسائل
 توجيه قابل ما تعبير به مادي نظر از هم حوادث اين كه هست اي العاده فوق حوادث و جريانها يك

 مسأله ،)آيد نمي در جور مادي حسابهاي اين با هيچ كه رؤياهايي( اند كرده ذكر را رؤياها مسأله. نيست
   و اند كرده ذكر را ها دوربيني ،اند كرده كرذ را پاتي تله ،اند كرده ذكر را ها بيني روشن
  : پاورقي

 از غير و شهواني غريزه از غير ]دوستي كه[ كردم عرض. گويند مي انساني خاص حالت آن به دوستي 1. 
  ). 14 / عمران آل("» الشهوات حب للناس زين":گيرد مي دوتا شهوت با را حب هم قرآن. است شهوت
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 اينها از هيچيك گفته و  كرده انكار يكسره شود نمي كه اند كرده ذكر را ها معجزه و كرامتها مسأله حتي
  . است درستي مطلب ما نظر از كه ،است توجيه قابل سوم عنصر با اينها همه گويند مي بعد و ،ندارد وجود
 بايد و كردم طرح جلسه  يك در ،رسم نمي و كنم طرح امروز خواستم مي كه ماند باقي مطلب يك فقط
 سوم عنصر اين آيا: مثال ،ماند مي باقي سوم عنصر  اين به راجع كه است سؤاالتي آن و ،كنم طرح معترجا

 ؟نه يا رود مي بين از ديگر و اجزائي به شود مي تحليل روزي هم آن آيا ،اين بنابر ؟مركب يا است بسيط
 عنصر آيا شود مي متالشي و ميرد مي  انسان وقتي يعني ؟نيست باقي يا است باقي سوم عنصر آيا قهرا و

 عنصر آن ،نه يا ،دهند مي قرار انسان غير يا انسان مثال موجود ؟شود مي فاني هم آن يا ماند مي باقي سوم
 ايجاد جا همين ،آيد مي وجود به جا همين در يعني ،اينجا در شود مي افاضه كه است اين  معنايش سوم
 خودش از يا است آگاه خودش از آن خود آيا ؟آگاه اخودن يا است آگاه خود سوم عنصر آن آيا ؟شود مي
  . كنيم مي موكول ديگري وقت به كه ديگر سؤاالت  سلسله يك و ؟نيست آگاه
 اينكه از يعني ،كردند تعريف را سومي عنصر ايشان. نفهميديم را مطهري آقاي مطالب از زيادي مقدار ما
 خودشان بعد. شدند معتقد سومي عنصر وجود به ،نيست  جهان توجيه براي كافي دوم و اول عنصر دو
  ( دوم و اول عنصر دو كه بگوييم ما اگر البته ؟چيست عنصر اين خواص حاال  كه كردند سؤال آخر در

 معتقد سومي عنصر وجود  به توانيم مي فقط ،نيست كافي جهان هاي پديده توجيه براي) انرژي و ماده
 اال و ،هست انسان شدن نابود از بعد يا هست  جهان تحوالت رد يا است جهان اندركار دست كه باشيم
 جهت همين به. بريم مي پناه آن به مجهوالت وجود از ما كه است فرضي  يك چون ندارد علمي جنبه
 كه است برزخ عالم وجود علت به ،مذهبي لحاظ به هم ما. ندارد قبول را چيزي چنين علم كه  است

 ندارد ضرورت خيلي كنيم مي زندگي كه جهاني  اين در اال و بپذيريم را لاص اين كنيم مي پيدا اضطرار
 نيست اصل اين قبول به احتياج باز ،شويم مي زنده دوباره كه هم قيامت  براي. كنيم قبول حتما را آن كه
    معتقديم و هستيم معتقد عالمي يك به قيامت و حيات بين فاصله در ما چون اما
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 چيز به جسماني بدن رفتن  بين از با كه شويم مي ناچار ،داريم احساس) برزخ عالم( عالم آن در كه
  . شويم معتقد دارد وجود كه ديگري

 گفتند و گرفتند كتابشان در تكامل درباره بازرگان مهندس آقاي استدالل به ايرادي مطهري آقاي اما
 تكامل بلكه ،است كار در سومي اصل كه كنيم استنتاج  آن از تا نيست ما استدالل جهت در تكامل خود
 خواص از يكي فرد تكامل. است قضيه اين عكس بنده نظر به كه حالي در ،است طور اين كه است فرد

 ،دفاع ،نفس صيانت ،حركت ،مثل توليد مثل دارد هم ديگري خواص زنده موجود. است زنده موجود
 جوان بعد ،آيد مي وجود به زنده موجود كه اوست رشد فقط كنيد مي بيان شما كه حالتي آن. رشد
    كه تكاملي. رود مي بين از و شود مي پير بعد ،شود مي ميانسال بعد ،كند مي پيدا رشد بعد ،شود مي

 از كه طبيعت در است نظامي  كشف و قاعده يك كردن پيدا ،اند كرده اشاره آن به بازرگان مهندس آقاي
. روند مي پيش تكامل و عضوي پر جهت در زنده وداتموج  كه است اين آن و بوده تاكنون خلقت بدو
    هم جهت همين به. است توجه قابل اي مسأله خودش اين و آن از جداي است  اي مسأله خودش اين

 اما. است بوده موحد خودش  اينكه كما ،است نزديكتر خيلي الهيون سمت به داروين افكار كه هست
 ،نداريم ما كه است چيزي آن گويند مي كه آنهايي مودندفر ،فرمودند مطرح آخر در كه آرزو مسأله

  . است غلط حرفشان
  

  . است"طلب"  ماهيت روي بحث. "ندارد كه است چيزي طالب انسان" ،نه: استاد
  
 را آنها بينيم مي رسيم مي آنها به  وقتي ،هستيم چيزهايي دنبال ما كه فرمودند اما. است وارد ايراد اين -

 چيز يك واقعيتشان ،است چيزي آرزوها تجلي و تظاهر  كه است آن بر دليل ينا پس. خواستيم نمي
 و خواهيم مي را چيزهايي يك ما. نيست طور اين كه حالي در ،اند گرفته نتيجه هم  آن از كه است ديگر
 براي يعني. شويم مي خسته بعد ، است همان دانيم مي و رسيم مي هم آنها به و كنيم مي آرزو و طلب
 به و ابدي دردش انسان اگر كه است خلقت رمزهاي از يكي شايد اين و شود مي عادي الم و لذت نانسا

 ،ببرد بين از را او تا بود كافي مصيبت يك و نبود بقا قابل ،طور همين هم لذتش و ماند مي شدت همان
 در االبد الي خواست مي اگر ،شد مي ناراحت و متأثر مصيبت يك ورود اول وهله در كه قدر همان يعني
 عادي وضعش المها و لذائذ مقابل در كه دارد را خاصيت اين انسان.  رفت مي بين از بماند حالت همان
 آن اين ديده  رسيده كه بعد اينكه نه ،برد نمي لذت ديگر شود مي خسته چون و شود مي خسته ،شود مي

   و رسد مي آن به گاهي اتفاقا. نيست خواسته مي كه چيزي
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 وارد كنند مي بهشت به  كه هم ايرادي آن. دارد لذت كرده مي فكر كه چيزي آن از بيش خيلي دبين مي
  . كند مي فرق بكلي لذائذش نوع ،بهشت فرموديد  كه طور همان ،دارد ديگري جوابهاي منتها ،است

  
 نفهميدم تدرس را ايشان حرفهاي  بگويم بايد هم من ،مهندس آقاي سؤالهاي يا ايرادها مورد در: استاد

 سوء يك اصطالح به يعني ،است فرضيه يك اينها كه گويند مي ،كردند طرح ايشان كه اولي مسأله !)1(
   و دين در مفروضاتي يك چون كه هست هم بازرگان مهندس آقاي به ظن سوء اين قهرا دارند ظني

 علمي جنبه از اال و يمزن مي را حرف اين آييم مي ناچار و كنيم توجيه خواهيم مي ما امثال ،هست مذهب
  . نيست ثابت
 جنبه از اول چيزي هر كه ندارد ضرورتي اوال ؟چيست علمي جنبه از شما مقصود كنم مي عرض من

 كرده قبول آنها از پيروي به ما بعد تا باشند  كرده قبول علما اول كه معنا اين به ،باشد ثابت علمي
   اينجا در ما و كنند مي ديگر جاهاي در علما كه باشد يياستداللها همان نوع از استداللي يك اگر. باشيم

 را) نيرو معناي به( قوه وجود تواند مي چطور علم اصال ؟نيست قبول گوييد مي شما باز ،كنيم استدالل
 ماده از جدا پديده يك عنوان به را نيرو شما آيا ؟نيست  فرضيه يك اساسا نيرو خود مگر ؟كند اثبات
 را آن  ميكروسكپ زير و كنيد اش تجزيه بعد ،كنيد جدا ماده از را آن مثال و نيدك  بررسي توانيد مي

 و نيرو يك عنوان به حيات به  االن شما ؟است روشني استدالل يك خودش اين ،نه اينكه يا ؟ببينيد
 تواند مي چطور علم را حيات خود كه صورتي در ،داريد اعتقاد و است خواص و آثار اين مبدأ كه شيئي

   ؟كند ثباتا
 فوق مسائل در بيانش ،كند تجاوز حس حدود از نخواهد علم اگر كه بيند مي آثار سلسله يك فقط علم

 نبايد كه چيزي اول ،كند قناعت تجربياتش و محسوسات  به بخواهد علم اگر. شود مي محدود العاده
   علما االن كه است پيوندي معلوليت و عليت. است معلوليت و عليت مسأله خود بزند را حرفش

 واقعي وابستگي است معلول نامش  كه دوم ]ء شي[ اينكه معناي به تأثر و تأثير پيوند ،دارند قبول را آن
   وجودي

  
  : پاورقي

 و رسيد آدمي يك ،كند  قطع را خيابان آمد ،درس آمد مي عبدالكريم شيخ حاج مرحوم اند گفته 1. 
 فهميد هم شيخ حاج. ايشان فضيلت در كردن  نقل نايشا براي را مفصلي خيلي خواب يك كرد شروع

 كه رسيد آخرش به وقتي و كرد گوش خوب را حرفهايش. خواهد مي  پول و است كالشي آدم اين كه
 يك هم من اهللا شاء ان گفت آقا ،بدهد او به پولي يك و ببرد جيب در دست آقا كه بود منتظر حاال

  ! ببينم تو براي خوابي
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 سراغ علم آنچه آنكه حال و ،بشود پيدا است محال نباشد علتش اگر كه طوري به ،شخود علت با دارد
 يا حادثه دو توالي ايم كرده آزمايش و ايم ديده كه آنچه هميشه ما. توالي و تعاقب يا و است تقارن يا دارد

 يك اصال هستيم  قائل معلول و علت باب در ما كه وابستگي مسأله ولي است بوده حادثه دو تعاقب
 يك ولي نيست هم الطبيعي ماوراء مجرد  خاصيت يك اينكه با وابستگي اين. است محسوس غير مفهوم

 بيش اينجا هم ما. ايد كرده قبول را نيرو و قوه مسأله شما. ايم كرده  قبولش. نيست هم محسوس خاصيت
 گويندمي كه هم امروز. نيمك  تعريف نخواستيم و نكرديم تعريف كه ما ،تعريف گوييد مي. گوييم نمي ايناز

 كار اشياء كردن تعريف واقعا ،است مشكلي بسيار كار كردن  تعريف يعني ،نيست خوبي كار كردن تعريف
 ولي بكنيم  حقيقي تعريف را اشياء بتوانيم ما است محال قدما بعضي عقيده به و است  سختي بسيار
 و ترين عادي ديگر اين. كنيم مي كشف آثارشان  روي از ،كنيم تعريف بتوانيم اينكه بدون را اشياء وجود

 ؟كنيد تعريف توانيد مي را برق نيروي خود شما. كنند مي قبول هم  علوم كه است چيزي ترين طبيعي
 يا باشد تعريفش  مدعي يا كند تعريف را برق نيروي نتوانسته حاال تا احدي. نداريد وجودش در هم شك
 بررسي ماده از جدا امر يك صورت به را  آن خود توانسته كسي االح تا حتي و ،باشد تعريفش مقام در

 چنين وجود به علم ،شده بررسي كه آثارش ولي ؟است شده آثارش  روي شده بررسي چه هر يا كند
 اين كه باشيد داشته ايراد بررسيها اين در بايد ،داريد ايرادي اگر شما. است كرده پيدا يقين  نيرويي
 اين ،نيست كافي علمي نظر از بررسي مقدار اين ، نه گفتيد اگر ؟كامل يا است ناقصي بررسيهاي بررسيها

   را آنچناني نيروي يك وجود كه نيست كافي علمي نظر از بررسي مقدار اين بگوييد. است حرفي يك
 شما اما. است ديگري نيروي  اين ،نيست كافي آن توجيه براي است ماده در كه خواصي يعني ،كند ثابت

 ما يا ندارد اقرار چيزي چنين وجود به علم بگوييد توانيد نمي ،بدانيد كاملي بررسي را بررسي گرا
   را خدا ما مگر. كنيم تعريف توانيم نمي هم را خدا خود ما. كنيم تعريف را چيزي چنين توانيم نمي

 مي   ؟است تعريف قابل خدا مگر ؟كنيم تعريف توانيم
 تكامل كه است دليل اندازه  همان جنين در نطفه يك تكامل كه ردمك عرض من ،تكامل مسأله درباره
 به برسد سلولي يك حالت آن از سلول يك اينكه يعني ،سال ميلياردها و سال ميليونها طول در انواع
    كه دهد مي نشان را ديگري نيروي يك دخالت اندازه همان اين ،كامل انسان  يك كمالي حالت اين

   طول در انواع تكامل مسأله
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 تبدل و انواع تكامل كسي  كنيم فرض اگر يعني ،نيست اي جداگانه دليل آن يعني ،پيش سال ميليونها
 استدالل ماده دو. است اين ما حرف. شود نمي وارد  خللي ما استدالل اين در ،نكند قبول هم را انواع

    همان. باشد اي جداگانه دليل كدام هر كه انواع تكامل ،آن بر عالوه يكي و فرد تكامل يكي: نداريم
 و عضو كردن اضافه و تكامل سوي به سال ميليونها طول در زنده موجود كه گفتيد شما كه تكاملي
 دخالت رفته ]آن سوي به[ نوع كه آنچه آيا ؟كند مي فرقي چه ؟رود نمي فرد يك مگر ،رفته تفصيل
 كه آنچه اگر. نيست اي جداگانه دليل من نظر به ؟است رفته فرد يك  كه آنچه از كند مي ثابت را بيشتري

 هست فرد در كه آنچه اگر اما ،است دليل بوده انواع در كه هم آنچه ،باشد دليل هست فرد وجود در
. گذارد نمي ما اختيار در جديدي عامل يك ما  استدالل اين نظر از آن ،نيست دليل هم آن نباشد دليل
 بيشتري بيان شما است ممكن. ندارم اصرار مطلب اين روي صد در صد من حاال. گفتم طور اين من

  . كند قانع را من  كه نكرديد بيان چيزي شما هم باز ،بود اين من حرف. كنم قبول من ،باشيد  داشته
 خو ما نظر از. كند مي فرق  لذت به گرفتن خو مسأله با درد به گرفتن خو مسأله ،سومتان حرف درباره
 با را انسان پيكر ولو انسان هميشه كه نيرويي همان  يعني ،است محيط با باقانط نوعي درد به گرفتن
 به انسان در تغييراتي كه است نيرو همان ،است آن آسايش جهت در و دهد مي تطبيق محيط شرايط
 كمال سوي به را حيات ]نيرو اين[ چون ،)دارد جريان هم روحي امور در حتي امر اين( آورد مي وجود
 يعني ،است انسان كمالي مسير خالف بر بكشد درد دائما انسان و باشد كامل درد اينكه و ،دهد مي سوق

 جديدي مطلوب با[ بوده انسان مطلوب كه را شيئي آن كه كند مي كوشش مرموز نيروي همان تدريجا
  ]. كند  عوض
 را عاملش نبد خود كه جسمي درد. روحي درد و جسمي درد: است قسمت دو درد كه بگويم را اين اول
. برد مي بين از را درد موجبات و پارگيها ،جراحتها آن و كند مي فعاليت تدريجا بدن خود ،برد مي بين از

 همان باز ،چيزها جور اين ،فراقها ،ها غصه ،روحي دردهاي در: كنيم مي عرض روحي  دردهاي در حاال
 عوض برد مي رنج او فراق از انسان  كه را شيئي آن چهره و كند مي فعاليت روح عالم در كه است عامل
 انسان خاصيت گوييد مي شما اينكه. نشاند مي آن جاي  به جديدي مطلوب و دهد مي تغيير ،كند مي

   ؟چيست خاصيت اين مكانيزم اصطالح به اما است انسان خاصيت  گوييم مي هم ما ،است

 ١٧٧



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

 گيرد مي تعلق آن به انسان شهوات  كه اموري ]و آرزو[ ميان است فرق كردم عرض من آرزوها مسأله در
 ميل يك ،است گرسنه انسان: خوردن شهوت مثل ،است حيواني و مادي نيمه حالت يك حال هر به كه

 آرزو اين. شود مي رفع ديگر ميلش شد سير و خورد را غذا كه قدر همين ،كند مي پيدا غذا  به شديدي
 از غير يعني طبيعتش هاي خواسته اين از غير انسان. است بشر طلبي آل ايده حالت آن آرزو. نيست
]. دارد هم طلبي آل ايده حالت) [1( جنسي شهوت از غير و  خواستن خوراك از غير ،خواستن خواب

 چه هر كردم عرض  اينكه. است ديگر مسأله يك بشر براي آل ايده ،است مسأله يك حيواني  هاي خواسته
 شما كه اي خستگي آن به اين ،شود مي خسته  آن از ،بعد ،كند مي فرض آل ايده صورت به انسان كه را

 هم خيلي رسد مي كه اول ،رسد مي آلش ايده آن به وقتي انسان يعني ،ندارد ارتباط الظاهر علي گفتيد
 در و كند مي تجربه را آن درست اينكه مثل ،است آن به سرگرم هم مدتي تا ،است شائق آن  به نسبت

 ،است بزرگتر اش مادي واقعيت چون هست هم بزرگتر كرد مي فكر اول كه آن زا كه ببيند هست بسا اول
. است ديگر چيز طالب ،كند نمي اقناعش گرفت خو و انس شما قول به  آن با كه بعد حال عين در ولي
 گفتيد مي ،كرديد مي  استدالل اگر شما! بماند خستگي حالت در طور همان ؟است ديگر چيز طالب چرا
  . بود حرفي  يك ،رود نمي ديگر آرزوي دنبال شد خسته انانس كه بعد

  . رود مي لذت دنبال -
. ميرد مي او براي آل ايده ،ندارد يگريد آل دهيا يعني است؛ لذت مساله از ريغ رفتن ال دهيا دنبال: استاد
 يا رسيد آن به وقتي باالخره ،آل ايده يك ،نه ديگر آل ايده بعد ،باشد داشته آلي ايده هر انسان گفتيم مي

 از ولو  كه كرديد قبول اگر اما. ايستد مي خودش جاي سر جا همان ،شود نمي خسته يا شود مي خسته
 اين آنوقت ،است آل ايده يك و  هدف يك و كمال يك دنبال باز حال عين در ولي شود مي خسته هم اين

  . كرديم بيان تياطاح با قدري را استدالل  اين ما البته. است تمامي استدالل استدالل
  

  : پاورقي
 حيواني مفهوم از غير است انساني  مفهوم يك رحمت و مودت قرآن تعبير به و خانوادگي انس مسأله 1. 

  . نداريم كار فعال آن به ما. جنسي شهوت
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   انتها بي ذره آتاب در"انرژي و ماده"نظريه نقد
             )2 (  

 امر ،بودند فرموده عنوان انتها بي  ذره كتاب از مطهري آقاي جناب كه البيمط مورد در: بازرگان مهندس
 دارد قبول امروز علم كه عنصري دو با را دنيا كه بود اين به راجع  بحث اصل. بكنم عرايضي هم بنده شد

 يا و جاداي از عاجز ايندو  كه است زيادي تحوالت و جريانها ،ها پديده ،كرد توجيه شود نمي) انرژي و ماده(
 در صورت اين به را دنيا كه باشد كار در بايد دستي و سومي عنصر يك اين بنابر. هستند بيانش و توجيه
 مسأله اول ،فرمودند يك يك كتاب از مطهري آقاي جناب كه ها مثال شاهد و موارد آن. باشد آورده

 هم دوتا اين اينكه گو باشد ادهد تشكيل  انرژي و ماده فقط را دنيا باشد بنا اگر كه بود جهان پيدايش
 فرمودند. كند بيان را جهان پيدايش تواند نمي اين هستند هم به  تبدل و تبديل قابل يعني هستند يكي

 همين ماترياليستها  اينكه كما ،باشد ازلي ماده. باشد توجيهي جهان پيدايش براي كه نيست  هم الزامي
 و نيست آفرينشي اصال ؟باشد كرده خلق خدا  كه باشد داييخ دارد لزومي چه گويند مي ،دارند قبول را

    است مشكل خيلي ماده براي. گيرند مي پيش آنها كه است فراري راه ،اين  البته. است بوده هميشه ماده
 رأي خودش از و است ماده  بعالوه انرژي ثبات قانون مشمول كه اي ماده چون ،نباشد پيدايشي اصال كه
 همه و بدهد خودش در تغييري كوچكترين حتي كه نباشد  اين بر قادر وقتي ،ندارد اي اراده و تصميم و

 اشكالي و ابهام همان اين ؟بياورد وجود به را خودش تواند مي چطور آنوقت ،باشد  الزامي و اجباري اينها
   تصور توانيم نمي ما. است متكلمين و فالسفه بيان مبناي كه است
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 نباشد خدا وقتي اصال. باشد آمده وجود به نيست عملي كوچكترين به درقا كه خودش اين كه كنيم
 شده ذكر هم كتاب آن در كه طور همان فرمودند  كه بود حيات پيدايش مسأله دوم. ندارد امكان ازليت

   و تكميل و ايرادي و نظري باره اين در. نيست توجيه قابل ثالثي عنصر  يك قبول بدون حيات پيدايش
 تصحيحي  . كنم نمي عرضي هم بنده ،شتندندا

 كه شده اشاره آنجا در فرمودند. فرمودند تصحيحي ،كتاب بيان تأييد ضمن كه است تكامل مسأله سوم
 يا باشيم داشته قبول را نوعي تكامل كه فرمودند آنوقت. نوعي  تكامل و فردي تكامل: است نوع دو تكامل
 وحي يا امر يا اراده  يك و سوم عنصر يك دخالت كه تنيس احتياج و ضرورت مورد زياد ،باشيم  نداشته

 آن روي اين بنابر ،است اشكال و ايراد مورد  چون نوعي تكامل. كند ايجاب را قبيل اين از چيزي يا
    همان: كردند تشريح طور اين هم را فردي تكامل. گيريم مي را فردي تكامل  همين ما. نيست اصراري

 نه ،دارد شعور نه ،دارد  تشخيص حتي نه ،دارد حركت نه آيد مي دنيا به وقتي بچه بينيم مي كه طور
 نوع يك رشد اين) حيوانات بچه چه ،انسان بچه چه( كند مي رشد رفته رفته ،دارد عقل نه ،دارد حرف

    كنم عرض خواستم مي من اينجا در. ندارد امكان سوم عنصر دخالت بدون تكامل  اين و است تكاملي
 اصل( آنتروپي اصل از آنجا  كه استمدادي و استفاده نظر از ،زدند فرد تكامل مورد در كه يمثال اين كه

 و رشد ظاهر صورت به ما كه است درست. رساند نمي را  آن و نيست معنا به مفيد ،بود شده) كهولت
   و عقل و شعور و فهم هم ،است كمتر زورش هم ،است كوچكتر اش جثه هم بچه  يك ،بينيم مي تكامل
 عكس و آنتروپي نظر از ولي شود مي كامل و كند مي پيدا رشد رفته رفته و است كم چيزش همه

 مؤثر انرژي ،آنتروپي عكس به جا همه صنعتي  ترموديناميك كتاب در بنده. دارد مختلف معاني آنتروپي
 آماده نرژيا يعني ������ �������� آن به انگليسيها. گويند مي  آن به هم مفيد انرژي. ام گفته
 انرژي يعني ،است آنتروپي ضد. دارد هم مختلف اسامي شود مي ظاهر مختلف وجوه به چون. گويند مي
 و راكد و افتاده دور انرژي ،خاصيت بي  انرژي آن قسمت يك: شود مي قسمت دو است ثابت دنيا در كه
 خاصيتي ديگر كه ستا انرژي از قسمتي آن و است حرارت درجه و آنتروپي ضرب حاصل ،است اثر بي

 انرژي را آن مازاد  آنوقت. اثر بي و حركت بي زنده ولي است زنده گفت شود مي ،است مرده  يعني ،ندارد
. شود مي كم مؤثر انرژي شود زياد آنتروپي وقت هر حاال. نامند مي مؤثر انرژي ،مفيد انرژي ،استفاده قابل
 كند نمي  فرق( است موجود حركتي بي و تعادل و كودر يا موقع آن ،رسيد مينيمم  به مؤثر انرژي وقتي

 يك يا دستگاه يك ،ء شي يك انرژتيك  سرمايه يعني ،است مرگ همان يا) زنده غير يا زنده موجود
   از اگر زنده موجود
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 اين آنوقت. است انرژي يك ،است ثابتي سرمايه يك نشود وارد چيزي و نرسد امداد و كمك آن به خارج
 و مفيد سهميه ،شود مي زياد مرتبا مؤثر غير و مفيد غير سهميه  آن يعني ،رود مي تنزل به رو دائما انرژي
 روي را فيزيكي و  شيميايي قوانين اغلب. كنند مي استفاده خيلي شيمي در نكته اين از. شود مي  كم مؤثر

 تعادل حالت نآ ،شود مي مينيمم كي مؤثر انرژي كه كنند مي جستجو يعني ،آورند مي دست به همين
 تركيبات ظرفي يك در يا كنند مي انفعال و فعل هم با باز مقدار  يك و اسيد مقدار يك مثال وقتي. است

 سرعت آن. است بيشتر عمليات و انفعال و فعل سرعت باشد بيشتر مؤثر انرژي قدر هر ،هست  مختلفي
 آنتروپي اين بنابر و باشد نيمممي مؤثر  انرژي وقتي شود مي پيدا تعادل حالت يعني رسد مي صفر به

  . باشد ماكزيمم
 به كه بچه ،كند مي جلوه ظاهر صورت به آنچه خالف بر اتفاقا بچه مثال همين و زنده موجود مورد در

 ،زنيم مي حرف ،داريم جوش و جنب كه ما در ،است  ماكزيمم مؤثر انرژي اش نطفه در حتي و آيد مي دنيا
. وزن بر تقسيم  انرژي كل يا آنتروپي كل يعني ،واحد آنتروپي منتها است بيشتر آنتروپي ،داريم حركاتي

 به و است مؤثر انرژي صد در صد سرمايه آن ،اند داده بچه به خلقت يا مادر و پدر كه اي سرمايه ابتدا در
    است حقيقتي يك اين ،رويد مي مرگ طرف به تولد روز همان از شما فرمودند  كه امير حضرت فرمايش

 كه كند نمي پيدا نزولي و  صعودي قوس يك شخص ،آيد مي نظر به يا اند گفته كه آنچه خالف بر درست .
 كه سالگي چهل سن به مثال ،رود مي ترقي به رو  قامتش ،اش جثه ،قدرتش رفته رفته بچگي از مثال

  . كند يم ترقي روپيآنت اول همان از ،رود مي مرگ طرف به اول هماناز ،نه. كند مي پيدا نزولي سير رسيد
 اينجا در وحي يا امر وجوب و لزوم يا دخالت اينكه بر است تأييدي فردي تكامل مسأله ،بنابراين

 دائما بينيد مي كنيد نگاه كه وقتي را بچه شما: است  اين قضيه اين خارجي نشانه و كند صدق تواند نمي
 ميل و تحرك اين بچه در. است ؤثرم انرژي همان اين. كند مي حركت دستش ،كند مي حركت پاهايش

 ساله هفت ساله چهار بچه كه  وقتي يعني ،شود مي زياد كه سن. است زياد العاده فوق جوش و جنب به
 و معقول بچه گويند مي همينكه ،رود مي سوم و دوم كالس  به اول كالس از ،رود مي مدرسه به ،شود مي
    خالف بر درست اين. است شده كم مؤثر انرژي ،دهش زياد او آنتروپي يعني  اين ،شده راهي به سر

. است نشده ظاهر منتها ،است  تنزل حال در اول نطفه همان از انسان. است تنزل حال در ،است تكامل
 توجيه حسابي و درست را ديگري چيز يا خدا يعني ديگري موجود يك دخالت تواند نمي فردي تكامل
 مقابل در ،كنم زندگي اينكه براي بنده كه است طبيعتي بگويم توانم مي مقابل در اينكه براي ،كند

   زنده را خودم  بتوانم كه كنم مي كاري ،آيم درمي تفكر و تالش به مشكالت و سختيها
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 اينجا و كنم پيدا تكامل بايد كه است طبيعي خيلي. شوم پيروز حيات براي نزاع اين در و دارم نگه
 پايين و باال حرارت درجه ،شود مي عوض محيط ، است طور همين هم حيوانات در. دارم دخالت خودم
 اين كه است توجيه قابل نتيجه در ،كند مي تغيير خشكي در و دريا در غذايي مواد نوع يا رود مي

 اين ،شده سفت علفها و گياهها اگر مثال ،دهند تطبيق محيط با را خود كه بيفتند اين فكر به  موجودات
 در باالخره ولي نيست صحيح بنده عرض اين آنجا  اينكه گو. شود تيزتر دندانش كه كند كاري هم حيوان
 و مجهزتر ،كاملتر كه خواهد مي دلش و دارد احتياج موجود خود كه دارد  مفري و حل راه يك آنجا

  . شود تر مسلط
 ماوراي يديگر نقشه يك  گفت بايد حتما و داد دخالت را فرد اراده و ميل شود نمي هيچ كه آنجايي

 تغييراتي و آثار يك مارمولك در كنيد فرض مثال. است نوعي تكامل ،دارد وجود او احتياج و تشخيص
 اين كه بگويد تواند نمي كس هيچ ديگر آنجا. خورد مي آنها درد به بعد نسل سه كه شود مي پيدا

 عين ندارد لزومي حاال. است كرده را كار اين اش زندگي براي ،حياتش ادامه براي ،خودش براي  مارمولك
 االنسان خلق بدأ و":گويد مي هم قرآن و دارند قبول  همه كه را نوعي تكامل باالخره ،باشد داروين تئوري

 قرآن كه است  تكاملي دورترين و عميقترين و عاليترين ديگر اين. كرد گل از را او شروع) 1(" طين من
 سلولي تك موجود از يا است ميمون از انسان گويند مي آنها اگر. است شده شروع گل از انسان: گويد مي

 است  اصراري چه). 2(» كالفخار صلصال من االنسان خلق":رود مي تر عقب  هم گل از حتي قرآن ،است
 اصرار آن روي و هست گويند مي ماترياليستها منتها هست ،خير ؟نيست نوعي تكامل اصال بگوييم ما كه

 توجيه قابل سوم عنصر بدون و ماده و انرژي داشتن دست در با نوعي املتك همين گوييم مي ما ،دارند
  . نيست
 طور اين است ممكن  مطهري آقاي جناب سخنان از كه است اين كنم عرض خواهم مي كه آخري مطلب

 كنند اثبات كه صددند در و شوند مي  قائل تفكيك جديد و قديم علم بين ايشان كه شود استنباط
 قدما منتها ،اند گفته را همين هم قدما ،شده صحبت عنصر سه از اينجا اگر ،اند فتهگ درست قديميها

 و هست تكاملي  كه اند گفته هم قدما تكامل درباره يا ،است سوم عنصر همان قوه و قوه و  ماده اند گفته
 لسلهس يك و ندارد جديد و قديم ، علم واقعا. بينيم مي ما االن كه است همين تكامل نمونه مثال

  . دارد منافات قديم مكانيك و هندسه با  نسبيت نظريه همين فرضا. است اي پيوسته
  : پاورقي

   7 /سجده 1. 
 2.    14 / رحمن
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 ،فلكي مقياس در ولي  است درست خودش جاي به زميني مقياس در قديم مكانيك و هندسه باز ولي
 و تكامل حال در امروز علم كه يطور همان پس. است عاجز آن توجيه از نيوتن فيزيك و مكانيك
   مضر تبليغ نظر از اين. است بوده تكامل حال در هم قديم افكار و فلسفه و علم ،است اصالح و تصحيح

 قدما كه است همان نيست غلط اگر يا و است غلط جديد نظريات و افكار و امروز علم بگوييم كه است
 ولي كنند دفاع قديم علم و فلسفه از كه نبوده اين  مطهري آقاي جناب نظر وجه هيچ به شايد. اند گفته

  . شود پيدا  احساس اين است ممكن
  

  استاد پاسخ
 پيدايش درباره. كنم مي عرض  مختصري عرايض دادند مهندس آقاي جناب كه توضيحاتي به راجع 

 سوم رعنص دادن دخالت بدون كه اند فرموده ايشان  كردم عرض كه آيد مي يادم طور اين من ،جهان
  چيزي هيچ كه كنيم فرض طور اين بايد يعني ،نيست توجيه قابل) عالم  حدوث يعني( جهان پيدايش

 را زمان ما اگر يعني ،گوييم مي كه  است تعبيري"شده پيدا عدم از"البته. است شده پيدا عدم از و نبوده
 اين باالخره ولي ،بيشتر اين از يخيل ،سال ميلياردها ،سال ميليونها  بگوييم توانيم نمي حاال ،ببريم عقب
 از قبل و شد پيدا پديده  يك صورت به عالم اين يكمرتبه كه برسيم جايي به ما بايد كه شده فرض طور
 به را آن و گذاشت كسي گردن به بشود كه نيست  اي مسأله اين كه كرديم عرض. بود مطلق نيست آن

 ابد تا و است بوده ازل از و هميشه رشته اين ،نه بگويد كسي است ممكن. كرد قبول دليل يك عنوان
 به قائم و نفس به قائم و  ازلي تواند نمي خود خودي به عالم اينكه و عالم ازليت مسأله. دارد ادامه  هم
 در و استدالل اين در ]عالم نبودن ازلي يعني امر[ اين. است  نشده اقامه آن براي دليلي اينجا ،باشد ذات
    آدم يك براي را اين توانيم مي ما حساب چه روي. است شده گرفته مفروض  كتاب اين

 خودش ماده گويند نمي كه آنها. كند ايجاد را خودش تواند نمي ماده كه فرمودند ؟بگيريم مفروض مادي
 وجود گذار پايه خودش و كرده ايجاد را خودش خدا  گوييم نمي ما كه طوري همان ،كرده ايجاد را

 كرده ايجاد را خودش وقتي يك خودش اينكه نه ،است بوده هميشه يعني"است  بوده".است خودش
  . نيست مهمي مسأله اين. است
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   تكامل مسأله
  
 ما افكار درباره خاصي تصور آقايان كه كنم عرض را مطلب عكس درست بايد من ،تكامل مسأله در

 بگويم خواهم مي من كه اند هكرد خيال ،كنند مي تصور را ديگري چيز گوييم مي ما كه چه هر ،دارند
 قبول را انواع تكامل من ذهن چون و است خالف و كرد قبول نبايد كه  است امري انواع تكامل مسأله
 چيزي چنين  من اساسا كه صورتي در ،بگوييم را مطلب اين ما ندارد لزومي حاال گويم مي كند نمي

 يعني ،است فرد تكامل همان هم نوع تكامل ،است انتزاعي امر يك انواع تكامل كردم عرض من. نگفتم
   فرد تكامل گويند مي انواع ثبات به قائلين كه است اين انواع ثبات نظريه و انواع تكامل نظريه بين فرق

 پيدا تكامل مشخص و معين قالب همان در افراد همه كه است مشخصي و معين قالب يك در هميشه
 اي مرحله به افراد از بعضي كه است اين معنايش  انواع تكامل و ،روند نمي باالتر آن از ديگر و كنند مي
 هم بعد نسلهاي در باز و شود مي مالك جديد قالب آنوقت و كنند مي تجاوز  پيشين قالب از كه رسند مي
  . رود مي باالتر و جلوتر و كند مي تجاوز پيشين قالب آن از فرد يك وقتي  يك

 تكامل مسأله در. است كرده استناد آن به قرآن خود كه است يچيز ،شكل همان به فرد تكامل مسأله
 ما كه است اين مطلب ،است » المؤمنون افلح قد"  سوره اول در و حج سوره اول در كه انسان خلقت
 چنان بعد ،كرديم  چنين را او بعد ،كرديم مضغه را علقه ،كرديم علقه را نطفه ،آفريديم  نطفه از را شما

 آن البته. كند مي بيان الهي قدرت دست از  اي دهنده نمايش يك عنوان به را او ورتط مراحل ،كرديم
 بايد خودشان تعبير به و اوست پيدايش اول همان حالتش قويترين فرد كه فرمودند ايشان كه حسابي

 سلول يك يعني ،كنيم مي قبول ما ،دارد تكونش اول همان در را مؤثر انرژي كه كنيم فرض طور اين
 آيد مي وجود به سلول دو تركيب از سلول  اين كه باري اولين همان ،آيد مي وجود به رحم در كه نانسا

 و فرسودگي و كهنگي به رو لحظه همان از و هست موجود اين كه  است وقتي پرنيروترين و جوانترين
   ارچه بعد ،شود مي سلول دو بعد سلول يك اين بينيم مي كه ظاهر حسب به حتي. رود مي پيري
 تقسيم انواعي به سلولها بعد و كند مي پيدا زياد اعضاي كه مراحلي به رسد مي بعد و شود مي سلول
   جدا گوشتي مثال سلولهاي از اينها از  يك هر و شود مي جدا استخواني سلول از عصبي سلول: شوند مي
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 مرتب اعضايش و ندك مي پيدا تنوع ظاهر حسب به اينكه با ،است ديگري چيز خوني سلول ،شوند مي
 ،شود مي بزرگ ،كند مي رشد مرتب هم بچه ،آيد مي وجود به بچه يك صورت به هم بعد و شود مي زياد

    كه كنيم مي فكر ما. شود مي كاسته او از اول روز همان از دارد واقع در ولي ،شود مي برومند و جوان
 رو آمده وجود به سلول  كه اولي لحظه انهم از آنكه حال و شود مي كاسته انسان ،بعد به سالگي سي از
 اين مجموع در ولي باشد قرار همين از مطلب انرژي  حساب نظر از شايد البته. است رفته مي كاستي به

  . نيست طور اين مطلب ناميد مي سوم عنصر را آن شما  كه چيزي همان در ،موجود
  

   حيات تدريجي تكامل
  

 اساسا مبنا آن بر من. رود مي  تكامل به رو تدريجا) سوم عنصر همان يعني( حيات كه بود اين من عرض
 يك: كند مي رشد دو زنده موجود اين كه كردم عرض من. كنم عرض نداشتم حرفي و بودم نكرده فكري
 صورت آن در تشكيالتي و تقسيمات هم بعد و شود مي بزرگ موجود حجم  كه حجمي و ظاهري رشد
 عنصر همان( حيات نفس ،است حياتي رشد مقصودم كه ما صطالحا به جوهري رشد يك و ،گيرد مي
 قدمايي تفكر طرز را آن شما كه ما تفكر طرز نظر از. رود مي كمال به رو و شدت به رو تدريجا) سوم
 كه آنچه اما كرده پيدا كاهش او در انرژي و ماده ،شده  فرسوده جسمش پير انسان يك كنيد مي تلقي
 مهندس  آقاي يك. است كرده پيدا تكامل او در ،ناميد مي سوم عنصر شما و نامند مي  حيات و روح را آن

 پيدا اخالقي ملكات سلسله  يك و علمي ملكات سلسله يك كه اي شده كامل كرده تحصيل بازرگان
 سال چهار و شصت در كه سلول آن حيات با سالگي چهار و شصت سنين اين در ايشان حيات ،اند كرده

 االن  ايشان وجود در الهي امر. نيست حيات از درجه يك ،كرد پيدا تكون بار  اولين براي پيش ماه نه و
 عرض كه طور همان. رود مي كمال  به رو دائما سوم عنصر آن در فرد. است نيرومندتر و قويتر و كاملتر
 همان هك شود مي پيدا ناگهاني تغييرات يك فرد در گاهي. است انتزاعي امر يك نوعي تكامل كردم

 كه است شكل  اين به ناگهاني تغييرات آن شما نظر به آيا. شود مي پيدا بعد نسلهاي در  ناگهاني تغييرات
 ،دارد وجود اي جداگانه حساب نوع تكامل در ،است طور اين واقعا اگر ؟آيد مي وجود به جديد انرژي يك
   آن به ما رنظ حال هر به. نيست اي جداگانه  حساب ،نيست چيزي چنين اگر ولي
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 كرده حساب آن روي ما ،نيست ما دست در انرژي و ماده حساب چون ،مسأله اين به نه بود مسأله
  . بوديم

  

   توحيدي نظريه يك ،انواع تكامل
  

 مبني و نوعي تكامل انكار بر مبني ،استدالل براي است كافي هم فردي تكامل خود كرديم عرض اينكه
 براي پيش سال پانزده ده كه اي مقاله در خودم من اتفاقا. نبود ]انواع لتكام[ نظريه به نسبت بدبيني بر

 نظريه كه  كردم آوري ياد را اين و كردم بحث را مطلب اين مكرر ،نوشتم تشيع مكتب در بار اولين
 يعني ،است توحيدي نظريه يك صد در صد ،اند كرده كشف كه اصولي با شده پيدا امروز كه انواع تكامل
 كسي اگر انواع تكامل مسأله در. است كرده نيرومندتر و قويتر را موحدين استدالل انواع املتك نظريه

 آمده آسماني كتب در كه آنچه ظواهر با آيا كه است نظر اين از باشد داشته ترديدي و بحث  الجمله في
 در[ ابيسح دكتر آقاي جناب هم را كار اين  زحمت ؟نيست يا است منطبق توحيد مسأله با نه است
   آنجا در اي برجسته خيلي نكات كه كنم اعتراف توانم مي من قدر اين و اند كشيده ]انسان خلقت كتاب
 غلط بسيار توحيدي نظر از اال و ،است دقت قابل و مطالعه قابل واقعا كه ام گفته هميشه من و اند گفته
 ندارد ربطي آن به اين اصال ،اند كرده يتلق ماترياليستي  نظريه يك را انواع تكامل مسأله افرادي كه بوده

 نظريه دنبال  كه كساني و است بهتر انواع ثبات نظريه از توحيد اثبات براي انواع  تكامل نظريه قطعا و
 تعبير و دانيم مي يهودي را اش ريشه ما  كه است كالمي مسأله يك از ناشي فكرشان اند رفته انواع ثبات

 عالم براي يعني ،دانستند مي الزم خلقت ابتداي در فقط را خدا وجود كه است اين آن و كرديم يهودي
 خدايي اند گفته  كه بوده اينجا در و آمده وجود به ناگاه عدم كتم از كه بودند قائل ابتدايي  حدوث يك
 اگر هم خدا ،گردد مي دارد خودش ديگر كه  است اي كارخانه آمده وجود به عالم كه بعد ،است بوده الزم
 هر براي الشروع يوم بايد ما هست چيزي چنين چون پس. دهد مي  ادامه خودش كار به عالم يردبم

 نوع براي الشروعي  يوم يك بايد ،آفريده خدا را انسان بگوييم بخواهيم اگر ما آنوقت. شويم  قائل چيزي
 درختها براي هم الشروعي يوم يك ،آفريده خدا هم را درختها بگوييم بخواهيم اگر. شويم قائل انسان
   بر مبتني اين... و الشروعي يوم يك  هم كوهها براي ،شويم قائل بايد
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  . است غلط توحيدي نظر از ،ديگري حرف هر از نظر قطع اصال كه ،بوده تفكر طرز آن
 بوده حرف آنچه و نكرده پيدا  تكامل علم كه باشيم داشته اصراري ما كه نيست طور اين ،ديگر مسأله اما

 بحث محل خيلي ها روزنامه در امروز كه است قديم شعر و نو شعر مسأله همان مسأله ولي. اند گفته قدما
 بايد كه نيامده دنيا در حسابي يك. دارد تكامل قابليت ديگر چيز هزار مثل هم شعر كه ندارد شك. است
 استعدادش كه كسي نبايد اين از بعد ديگر و باشد شده وقف جامي بر حداكثر يا و سعدي بر شعر قضيه

 كه ندارد دليل آخر. بيايد وجود به باشد نظامي يا جامي يا مولوي يا حافظ يا سعدي استعداد اندازه به
 از شاعر براي الهام مايه امروز ،خواهد مي الهام مايه شاعر چون بيايد وجود به هم اگر و ،نيايد وجود  به

 و فكر ،دارد وجود آن در هم انديشه و فكر ،نيست عاطفه و احساس تنها كه شعر. است بيشتر قديم
 مقياس را  زمان تنها توانيم نمي ما حرفها اين همه با ولي. است عاطفه با آميخته كه  است ي ا انديشه
 حد در حتما نيما شعرهاي مثال اين بنابر ،است تكامل حال در چيز همه اينكه دليل به بگوييم ،بگيريم
 كند حساب ميرزا ايرج روي بيايد كسي اگر. است جلو سعدي شعر از قرن هفت و است شعر از اعاليي

 مضمونهاي كه  كرده خلق نو مضمونهاي يعني ،گفته نو شعر ميرزا يرج ا كند نمي حساب كسي اتفاقا كه
 رفته مي هرزگي دنبال بيشتر و بوده الدنگي  اصطالح به آدم يك منتها ،حافظ نه گفته سعدي نه را او نو
 ]مضمونها[ اين غير در كه هم جايي. است گفته عالي بسيار ،كرده مي  دنبال و خواسته مي كه آنچه در و

 جديدي مفهوم كارگر  تقديس مسأله. است گفته كارگر به راجع كه شعري مثل ،گفته خوب خيلي  گفته
 شعري آن در ببينيد. است بوده مطرح ميرزا  ايرج براي ولي نبوده مطرح سعدي و حافظ براي كه است
    خلقت به اعتراض همه ،خلقت به اعتراض يا! است داده خرج به ابتكار چقدر گفته كارگر به راجع كه

 يعني بوده عارف دالل اصطالح  به يا اعتراضشان حاال( ديگران تا گرفته حكيم خسرو ناصر از ،اند كرده
 اساس بر ميرزا ايرج ضهاياعترا ولي ،كرده اعتراض هم ميرزا ايرج ،)جدي اعتراض يا خداست با شوخي
  : است داده او به عصر كه است جديدي مفهوم ،است امروز جديد مفاهيم

  
   شود بسته خدا فابريك در   شود خسته حركت از چرخ كاش
   افتد كار از ناميه موتور   افتد رفتار ز چرخ ترن

  
   اما .باشد  اين از غير توانست نمي و آمده شعر در كه است جديدي مضمونهاي اينها
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 خيال ما بودند نكرده نقل تا كه ،كردند نقل پريشب كه هم نيما ي"آدمها اي" ،است حرف يك اينها
 كه مفاهيمي سلسله يك از غير ]نيست چيزي [،است ديگري  حرف دارد حرفهايي يك واقعا كرديم مي
 چيز هيچ  بگوييم بايد يا فهميم نمي چيز هيچ اصال بگوييم بايد ما يا. نيست چيز هيچ  من نظر به اصال

 مقابل در كه وقتي بچه ؟ايد ديده را ها بچه. بگذارد كجي دهن بخواهد آدم را اسمش اينكه جز ،نيست
 اينها. كند مي كجي دهن ،بدهد نشان العمل عكس خواهد مي ،ماند مي ناقص ،ماند مي در بزرگ آدم

. اند كرده كجي  دهن آنها مقابل در ،اند تهنتوانس ولي باشند كرده كاري بزرگ شعراي مقابل در اند خواسته
. نداريم هم حسابي معاصر كهن شعر شاعر  يك ما البته. است طور اين داريم سراغ ما كه حدي آن تا
 شاعران[ آنها از كه اينهايي ولي هستند خوب شان بعضي البته. نيستند چيزي شناسم مي من كه هاييآن

  . نديديم آنها زا هنري كه ما ،كنند مي دفاع ]نوپرداز
 يك ما. كند مي پيدا  هم انحراف كند مي پيدا تكامل كه طوري همين بشر: است جهت اين غرضم

 يك شد پيدا اروپا دنياي در كه جديدي علمي تحول با مقارن كه است اين اعتقاد آن و داريم اعتقادي
    قسمتي از اقل ال و كندب جهش يك توانست مي رفت مي كه طوري همين علم يعني ،شد پيدا هم انحراف

 ولي رفت پيش به رو البته  علم. كند طي را مستقيمي راه و كند استفاده خودش گذشته هاي سرمايه از
 خيانت ،كردند خدمت بشريت به اينكه عين در.. و  بيكن. مستقيم خط روي از نه ،منحني خط روي از

 اينكه  براي ،بودند خودخواه ،نداشتند نيت خلوص كه بودند افرادي ما عقيده  به ،كردند هم بزرگي
 مرتكب بشريت به نسبت هم  جنايتهايي ،بدهند جلوه هست آنچه از بزرگتر خيلي را خودشان شخصيت

 خط روي اگر كردم عرض كه طوري همين ،ماند نمي  باقي گمراهي در هميشه براي علم ولي. شدند
 به باالخره و است علم ولي برود نيمنح خط روي و نكند ]طريق[ طي مقصد سوي به هم مستقيم
 روح گفتند روزي اگر كه باشد فرنگيها دهن به فقط گوشمان نبايد ما كه معتقدم من. رسد مي مقصد
 بگوييم ما دارد وجود روح گفتند و برگشتند آنها خود كه فردا بعد ،ندارد وجود بگوييم ما ندارد وجود
 آنها خود كه راهي همان از استفاده با ،اند كرده طي آنها  كه اي منحني خط آن خواهيم مي ما. دارد وجود
 خواهيم مي ما ،باشيم كرده گذشته به بازگشت خواهيم نمي ما. كنيم طي مستقيم خط با اند كرده طي
 در شما كه تحقيقاتي همين اساس بر بگوييم خواهيم مي ما. كنيم مستقيم خط به تبديل را منحني خط
   آن خالف بر ايد كرده اينجا
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 و كنيد مي تأييد را روح داريد كنيد انكار را روح خواهيد مي و كنيد مي بيكن امثال از شما كه تبعيتي
 قرار شما اختيار در امروز علم كه موادي از استفاده با يعني ،كنيد مي تأييد هم باالتري سطح در البته
 طرف اين از ،باشيم داشته اصرار طرف آن از نبايد كه طوري همين ما. نبود گذشته در مواد اين كه داده
   ؟نكنيم مطالعه قضيه اين روي ما چرا ؟باشيم  داشته گونه اين اصرار ما چرا. باشيم داشته اصرار نبايد هم
 ذره كتاب مطالب بيشتر ما  اينكه علت و كنيم مي بحث قرآني جنبه از بيشتر خودمان بحث اين در ما
 ولي اند كرده بحثهايي هم ديگرشان كتابهاي در مهندس آقاي  اينكه با داديم قرار بحث مورد را انتها بي
 امتيازات از يكي كه است اين دارد اختالف خيلي هست انتها بي ذره در كه بحثي با ما نظر از بحثها آن

 زياد قرآن آيات روي يعني ،است قرآن  آيات به متكي كه است اين انتها بي ذره عالي و برجسته بسيار
 خيلي كه جهت اين بر عالوه و ،هست هم بجا و درست و شده استفاده زياد قرآن آيات از و دهش تدبر
 خودمان منطق با چون ،است جور است قبول قابل ما براي كه هم منطقي با ،هست قرآن آيات به اتكاء
 به و روح به راجع ما نظر از كه مسائل اين.  كرديم استناد آن به جهت اين روي ،است نزديك و جور
   معاد به راجع كه را بحثي تتمه كه بود مفيد نظر اين از ما براي ،بود  سوم عنصر به راجع ايشان تعبير

 مي  . دهيم ادامه اينجا از بكنيم خواهيم
 تر مشكل ديني مباحث از  ديگري مبحث هر از كردم عرض هم ديگر بار يك كه طوري همان معاد مسأله

 مسأله كه دارد هم جا. پذيرفت را آن بايد تعبدا صد در صد كه معتقدند اي عده لهذا و است تر معضل و
 هايي نمونه  قرآن اگر حاال]. نداريم سراغ[ را او شبيه و مثل كه است چيزي به  راجع چون ،باشد مشكلي

 خواهد مي اين از بعد كه است جهاني  يك به راجع ،است عالمتهايي و ها نمونه مسلم ،كند مي ذكر را
    توانيم نمي نكنيم ذكر را نظرها اين ما تا. اند داده نظر جور چند معاد  باب در. ندارد وجود هنوز و بيايد

  . كنيم ذكر را خودمان استفاده
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   معاد درباره مختلف نظريات
  

 روحاني معاد تنها كرد، قبول شود مي عقل با كه معادي آن اند گفته بعضي كردم عرض كه طور همين
 ،است محال بگويند خواهند نمي. نيست توجيه  قابل علم و عقل نظر از جسماني معاد ،بس و است
 اي مباني و عقايد روي سينا بوعلي كه است معروفي جمله همان. نداريم اثباتش  براي راهي ما گويند مي
 فقط كه( او روح تنها ،ميرد مي كه انسان  كه شده معتقد ،است گفته داشته) 1( روح به راجع خودش كه

 ،است جسماني قوه خيال: است جسماني و مادي امور همه قوا بقيه و ماند مي باقي) اوست عقل همان
 سعادت هم انسان  روح. است جسماني قوا اين تمام ،است جسماني قوه حافظه ،است جسماني  قوه حس

 ملكات دازهان هر و باشد كرده درك را عاليتري و تر صحيح و بيشتر حقايق اندازه هر ،دارد شقاوت و
   فرو مركب جهل در مخصوصا و جهل در كه اندازه هر و ،دارد بيشتري سعادت باشد كرده كسب بيشتري

 معاد باب در ديگري مطالب انبياء اما: اند گفته اينها ولي. دارد بيشتري روحي رنج و شقاوت باشد رفته
  . هستيم شارع قول به متعبد قطف مسائل آن در ما و گوييم مي ما كه است اين از غير آن و اند گفته
 هم ما البته. جسماني معاد  به خودشان قول به معتقدند ما محدثين. ماست محدثين نظر ديگر نظر يك
 و دنيا بين فرقي هيچ معتقدند آنها. كنند مي تعبير  خاصي شكل به آنها ولي جسماني معاد گوييم مي

 همين ،بينيد مي داريد امروز شما كه اي زندگي وضع همين يعني ،بودن دوم دفعه از غير نيست آخرت
 مجموعا عالم همين ،هست  كه وضعي در زمين ،هست كه وضعي در ماه ،هست كه وضعي در خورشيد

 با فرقش ،شود مي تكرار خصوصيات همين با و نظامات  همين با ديگر بار همينها ،هست كه وضعي در
 هم ديگر دفعه ،داشتيم وجود االن دفعه يك ما. اول دفعه اين و است دوم دفعه  آن كه است اين حاال
 مردن وقت در انسان روح چون كه اند گفته ،اند بوده هم روح به قائل ،اكثر چون. كنيم مي پيدا وجود بعد
 اين معنايش البد پس ،شوند مي زنده قبرها از ها مرده كه  داريم ما ديگر طرف از و شود مي جدا بدن از

  . كنند مي عود بدنها اين  به روحها كه است
  

  : پاورقي
 ساير نه عقل تنها يعني 1.   . اند دانسته مي  مستقل قوه و مجرد را عاقله قوه. روحي قواي
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  . خصوصيات و خصايص همه با مادي صد در صد معاد يعني آنها نظر از جسماني معاد
 اينجا در چرا ؟نيست مردن و پيري آنجا در و هست مردن و پيري دنيا اين در چرا پس گوييم مي بعد

 آن و است عالم آن عين عالم اين اگر ؟است جاوداني آنجا چرا ؟نيست تكليف آنجا در و هست تكليف
 كه كند نمي  مكلف را مردم آنجا در خدا چرا ؟كند مي فرق چيزهايش اين چرا پس ،عالم  اين عين عالم
 ،است خواسته طور اين خدا گويند مي كنند؟ داپي سعادت لياقت آنجا در و كنند اطاعت را او ديگر بار

   فنا دار و تكليف دار اينجا كه گرفته قرار طور اين مشيتش خدا. اند قائل) مبنا بي( گزافي مشيت به چون
 و حركت و تغيير ،باشد نداشته وجود تكليف و باشد جزا دار آنجا و باشد عمل دار و تغيير و حركت دار و

 آن جنس و عالم اين جنس نظر از اال و ،باشد نداشته وجود  هم نيستي و مرگ ،باشد نداشته وجود پيري
  . زد شود نمي حرفي هم خدا مشيت مقابل در ،خواسته طور اين خدا. نيست  تفاوتي هيچ عالم
 جهان جهان اين اگر.  نيست سازگار توحيد با گزافي شيتم گويد مي كه هست سومي نظر اينجا ولي

 بايد و باشد مكلف بايد و باشد مكلف تواند مي اينجا در انسان كه است طوري شوضع چون ،است تكليف
 در شود نمي ،است اعمال جزاي جهان جهان آن اگر و كند تكميل را خودش ،عمل با بايد و كند عمل
 و پيري اينجا در اگر. كرد مي  تكليف خداوند هم آنجا در شد مي اگر ،باشد داشته وجود تكليف آنجا

 دو نشئه ،است سنخ دو سنخ ،است نظام دو نظام  چون ،نيست آنجا در و هست كهنگي و يفرسودگ
 وجود  سنخ. باشد طور آن آنجا ،باشد طور اين اينجا اند گفته گزاف به طور همين  اينكه نه ،است نشئه
 قرآن نص به بنا باز. است وجود او ديگري سنخ عالم آن وجود سنخ و است وجود سنخ يك عالم اين

 حسي بي ،نيست مردن ،نيست فرسودگي ،نيست  پيري ،نيست تغيير عالم آن در كه طوري همان
    اين قرآن از ما چون ،نيست ناميم مي جمادي حالت و حياتي بي حالت را آن ما كه هم حالتي اين ،نيست
 لهي هاالخر الدار ان و « گوياست و ناطق و حي هست عالم آن در چه هر كه كنيم مي استنباط طور

 ،دارد حيات هم آنجا آب ،است حي ،است حيات  ذي دارد وجود آنجا در كه هم سنگي). 1() » الحيوان
    زنده هم ما بدن آنجا و اي زنده روح يك و داريم اي مرده بدن يك ما اينجا.  است زنده هم آنجا بدن
   قرآن. دهد مي شهادت آنجا در ما دست لهذا و است

  
  : پاورقي
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) 1(»يكسبون كانوا بما ارجلهم تشهد و ايديهم تكلمنا و افواههم علي نختم اليوم":كند مي بيان طور اين
 خود. زند مي حرف ما با دستهايشان ،نزنند حرف گوييم مي دهانشان  به كه زنيم مي مهر دهانشان بر

 امر اين. » يكسبون كانوا بما مارجله تشهد و":دهد مي شهادت و زند مي حرف ولي دارد وجود پاها  همين
 گويد مي چون ،دارد صراحت قرآن. كرد حمل شود نمي است  تأويل و حال زبان به شهادت اينكه به را

 و".ندارد معنا  حال زبان ديگر. دهند مي جواب آنها به اعضاء ،كنند مي اعتراض اعضاء به]  گناهكاران[ اينها
 قالوا"؟داديد شهادت ما عليه چرا شما: گويند مي خودشان  تهايپوس به" علينا شهدتم لم لجلودهم قالوا

. است آورده سخن  به را ما آورده سخن به را چيز همه كه خدا) 2(» ء شي كل انطق الذي  اهللا انطقنا
 را اعضاء اسافل نام كه دارد تأدب چون قرآن. است عورت از كنايه پوست اينجا كه يد گو مي حديث
  ). 3( است كرده"جلود"  به تعبير اينجا در ،برد نمي
 ،شد مي مكرر نظام اين اگر. نيست نظام اين شدن مكرر صرف دنيا و قيامت مسأله پس گويند مي آنها

 حتي و مردن و پيري بود مي نظام اين عين نظام آن اگر. بدهد دست از را خودش خاصيت بود محال
    االرض تبدل يوم":گويد مي قرآن. داشت وجود اينها تمام و مردگي و  جمادات همين حتي و تكليف

 ،زمين غير هم و است زمين  هم ،شود مي زمين غير زمين ،نيست زمين و هست زمين) 4( االرض غير
 زمين همين به راجع آنوقت. شود مي پيدا زمين  اين در تغييراتي يك ولي هست زمين اينكه مثل
 كه( زمين اين گويد مي. است نوراني پروردگارش نور به زمين و) 5( ربها بنور االرض  اشرقت و":گويد مي
 نور به) است تاريك نرسد آن به خورشيد نور اگر كه ،است ظلماني موجود يك خودش ذات در االن

  . است نوراني پروردگارش
  

  : پاورقي
   65 / يس 1. 
   21 /فصلت 2. 
 معني به هم"فروج"مهكل: جواب ؟هست قرآن در كه"فروجهم" ،گويد نمي"فروجهم"چرا: سؤال 3. 

 نقل لغويين از بعضي از كه طوري آن"فرج"كلمه اصل. است كنايي  معني هم آن ،نيست اين اش اصلي
 اسم كنيم مي خيال ما ،شده استعمال زياد كلمه اين بس از منتها ،است دامن خود معناي به اصال  شده
 لغت در"فروج"كلمه به راجع خودم من. نيست  خاص اسم گويند مي كه صورتي در ،است عورت خاص
    لمعه شرح ايشان پيش ما و هستند مراجع از حاال كه قم در مرعشي نجفي آقاي  وقتي يك ولي نديدم

  . عليه العهدش و كردند نقل را مطلب اين خوانديم مي
   48/ ابراهيم 4. 

 5.    69 /زمر
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 پس: اند گفته آخرت به راجع ،تاس ديگري نظام عالم آن نظام كه است رسيده اينجا به مطلب كه وقتي
 به نه روح ولي( روح عالم سنخ از است ديگري عالم يك آن پس ،نيست دنيا نظام اين ،آخرت نظام قطعا

  ). دارد كه قوايي تمامي با روح ،گفته مي سينا بوعلي كه عقلي  آن معناي
  

 با االن تو كه عالمي اين ويندگ مي. كند مي تأييد هم امروز علم را مطلب اين كه گويند مي مطلبي آنگاه
 اين همه كه كني مي خيال تو ،گذاري مي جسماني عالم را اسمش و بيني مي داري خصوصيات اين

  اين بيشتر ؟دارد وجود تو وجود از بيرون اينها ،كني مي درك عالم اين  براي االن كه خصوصياتي
 االن ما گويد مي امروز  علم كه وريط همان ،كني مي خلق داري خودت باطن در االن تو را خصوصيات

 خيلي علم وقتي ؟دارد رنگ خودش ذات در عالم آيا ولي بينيم مي رنگهايي يك با و ملون را عالم اين
 رنگ[مادارد با عالم اين كه برخوردي اثر رد. ندارد وجود عالم متندر رنگي اصال ]بيند مي[شود مي دقيق
 را رنگ خودمان درون در ما كه دانيم مي قدر اين ولي شود مي چطور دانيم نمي ما]. شود مي ادراك

 اين مشخصات ترين شاخص ما كه اند كرده ذكر مكرر خودشان كتاب در هم مهندس آقاي. آفرينيم مي
   ،است عالم اين اصل كه چيزي آن گويد مي امروز علم كه صورتي در ،دانيم مي  آن جسماني ابعاد را عالم
 حتي. باشد ما ذهن و  روح هاي ساخته از هم بعد خود شايد و باشد نداشته عدب اصال شايد خود ذات در
 و است روحي آن چقدر كه بشويم قائل مرز كنيم مي  درك عالم اين از كه آنچه ميان توانيم نمي خيلي ما

   دارد بيرون در محركي عامل يك كه است درست ،كنيم مي درك ما كه لذتهايي ؟]جسمي[ آن چقدر
 وجود ماده در محركش ،ندارد وجود ماده در لذت. كنيم مي خلق خودمان درون در ما را لذت نفس ولي
 هستيم كه اينجا در منتها ،ماست روح مخلوق هم  روحاني لذتهاي نه جسماني لذتهاي حتي. دارد

   ام اينكه براي شود مي معد آنوقت ،بود بيرون در محرك وقتي. باشد داشته وجود بايد بيرون از محركي
 همه ،شود مي" االرض غير االرض  تبدل يوم"كه وقتي آن در. كنيم خلق خودمان درون در را لذت اين
 حكومت با وقت آن ،كنيم مي ايجاد خارج مادي عامل ]كمك[ با خودمان روح با امروز كه چيزهايي آن
 منتها. كنيم مي ايجاد سوم عنصر حكومت با وقت آن در مهندس آقاي تعبير به يا ،كنيم مي ايجاد روح
   معتقدند آنها
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 روح ؟نيست جسم روح كه ايد كرده خيال شما گفتند مي). 1( است روح خود داخل در دوم و اول عنصر
 جسم ديگر جسم و مادي جسم جسم يك: هستيم جسم دو داراي االن ما و دارد جسم خودش هم

 و كنيم مي تصور خودمان ذهن در ام كه را رياضي مفاهيم و  است ابعاد داراي ما روحي جسم و ،روحي
 خلق خودمان  ذهن در را رياضي بعد ما واقعا ،كنيم مي تقسيم ذهن عالم در و كنيم مي  خلق برايش ابعاد
 ،بعد از است تصوري فقط و ندارد بعد  ماست ذهن در كه آن اينكه نه ،كنيم مي حساب رويش و كنيم مي

 تصور كه را ابعادي همه و كنيم مي فكر رياضيات درباره هك جا هر ما. است بعد خود از غير بعد تصور
 قدرت ما ذهن  كه است ابعادي ابعاد همان بلكه ،بينيم مي را خارج ابعاد كه است اين نه ،كنيم مي

  . كند مي خلق خودش در را ابعاد آن و دارد را آن خالقيت
  

   صدرا مال نظر از معاد
  

 عالم و روح خود داخل در اند برده را جسماني معاد همه اما است جسماني معاد اند گفته صدرا مال امثال
 قبيل از قدما كه اي فاصله اين ،دارد وجود ارواح عالم در  جسماني خصايص اين اند گفته يعني ،ارواح
 ،دانستند مي  روحي را عقل غير و دانستند مي روحي را عقل فقط و اند بوده قائل جسم و روح ميان بوعلي

 آيات مجموع با را اين ما يعني ،است نكرده  حل را مشكل هم مطلب اين البته اما. ندارد وجود فاصله اين
 شود مي هم علمي داليل با را آن و است خوبي خيلي حرف اينكه با. ] كنيم تطبيق[ توانيم نمي قرآن
 ،نيست انسان وير تنها  قرآن معاد چون ،كرد توجيه شود نمي مطلب اين با را قرآن معاد ولي كرد تأييد
 اذا و ،كورت الشمس اذا":انسان تنها نه كند مي بحث ماده  عالم به راجع اساسا قرآن. است عالم همه روي

 فقط" االرض غير االرض تبدل يوم «" ،است قيامت به مربوط) 2(" سيرت الجبال اذا و ،انكدرت  النجوم
  . هست قرآن در كه آياتي ساير و ،گويد مي دارد را) زمين همين(  ارض قرآن ،گويد نمي را ما روح ارض
   قدم يك اينجا از توانسته نمي و بوده قاصر قديم علم كه است بوده چيزهايي اينجا

  : پاورقي
  . شناختند مي را جسم ولي ،شناختند نمي را) انرژي( دوم عنصر البته 1. 
   3 - 1 / تكوير 2. 
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 كه اينجا ،نه ،بوده لنگ  شخصشان كميت اند رسيده كه جااين مالصدرا امثال اينكه نه يعني ،برود جلوتر
 اينجا در امروز علم ولي ،بروند جلوتر قدم يك است داده نمي  اجازه كه بوده شكلي به قديم علم اند رسيده
. است مفيدي راه بسيار امروز علم اتكاء با اند رفته مهندس آقاي كه راهي همين و كرده باز را ما جلوي

 ناصر زمان به متعلق( هست هم قديم عصر در اينكه با مدرس علي آقا مرحوم فقط ما ايقدم ميان در
 زمينه اين در حال عين در ولي نداشته جديد علم به توجه كه است  اين هم ظاهر و) است شاه الدين

  . آيد مي مطلب اين بوي كه زده  حرفهايي
 اين قديم علم در: كنم مي تكرار حاال و كردم عرض هم روز آن ؟است داده نمي اجازه قديم علم چرا

 از و شود پير ماه ،برود بين از و شود پير روزي يك خورشيد كه باشد داشته مفهوم توانسته نمي حرفها
 ابد تا و ازلي حقايق يك افالك و بوده قديم فلكيات اساس بر چون ،شود ساقط ما زمين ،برود بين
 عالم شدن خراب. بماند باقي  عالم مركز در بايد هميشه رايب كه بوده موجودي يك هم زمين و اند بوده
 گفتند مي تعبدا گفتند مي وقت هر ،باشد داشته مفهوم علمي نظر از توانسته نمي آنها براي ،كلي طور به

  . كنند توجيه توانستند نمي  علمي نظر از ولي
 قرآن تصريح) 1( بيمينه مطويات  السموات و القيامة يوم قبضته جميعا االرض و":گويد مي قرآن كه حاال
 ما اگر ،شود مي پيچيده هم در الهي قدرت دست به آسمانها و خداست  قبضه در روز آن در زمين: است
 مفيدي و مؤثر خيلي  گامهاي مرحله اين در مهندس آقاي خود كه كنيم حل توانستيم هم را مرحله  اين

 پديد[ كردم عرض كه خواصي آن كه ،رود مي  قيامت يسو به عالم تمام كه اي مرحله يعني اند برداشته
 پيري ديگر انسانها آنجا رد كه سويي به رود مي عالم و كند مي تغيير و شود مي عوض نظامات كه ]آيد مي

 از و مقرر مهلت و اجل باشد، داشته وجود آنجا تواند نمي تكليف ،ندارند مردن ،ندارند فرسودگي ،ندارند
 موت بر حيات آنجا در و باشد داشته وجود تواند نمي  وسوسه ،باشد داشته وجود دتوان نمي حرفها اين
 جسم بر روح حكومت هاي جنبه نظام ،كند مي غلبه جسم بر روح آنجا در ما تعبير  به يا كند مي غلبه
. يما برداشته را بزرگي بسيار قدم يك ،جلوتر برويم و كنيم طي را مطلب اين مااگر ،روح بر جسم نه است
  . كند حل را قرآن عاد م تواند نمي ]است  جسماني ،معاد كه توجيه[ آن تنها

  : پاورقي
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 پيدا را جوابش خودشان شايد ،كنند فكر قبال كه كنم مي عرض را مطلبي مهندس آقاي به االن من
 به رو ما عالم كه كنيم ثابت حتي ،كنيم حل هم را مسأله اين ما اگر كه است اين مهم مسأله: كنند

 توصيف قيامت درباره قرآن كه شود مي وضعي همان ما عالم وضع كه شد خواهد روزي و رود مي قيامت
 به ،ميريم مي كه ما آيا كرديم اول روزهاي كه بحثي يعني ؟شد خواهد چه ما شخص بقاي مسأله ،كرده
 كه هستيم باقي شخص و فرد عنوان به اگر و ؟نيستيم باقي يا هستيم باقي شخص و فرد يك عنوان
 شخص و فرد اين هستيم باقي شخص و فرد عنوان به ما قطعا گويد مي قرآن آنچه مطابق كرديم عرض
 اين به ما آمد؟ خواهد ما سوي به عالم ؟كند مي پيدا حالتي چه رود مي قيامت سوي به كه  عالم با ،باقي
 شخصيت بقاي و كيفر و پاداش و جزا تكليف ،نيست باقي شخص و فرد بگوييم اگر و ؟گرديم مي بر عالم
   ؟شود مي چه است قرآن نص كه
 قديمي مطالعات لحاظ از ما بين مطهري آقاي! است مشكل خيلي شدن وارد عالم دو بحث در البته -

 از جديد معارف با دين تطبيق در و اند بوده ما  همه استاد هم بازرگان مهندس آقاي ،هستند شاخص
    فعالش انرژي ،پيدايش بدو در حياتي ذي موجود هر يا بشر فرمودند بازرگان  مهندس آقاي. استادتر همه

 آن و شود مي كم اش استفاده  قابل قسمت آن ،شود مي تبديل انرژي اين تدريج به بعد و است زيادتر
 ريمطه آقاي كه بود بحث اين دنباله در اين و شود مي زيادتر است آنتروپي كه خاصيتش بي انرژي
    تكامل فرمودند مي بازرگان مهندس آقاي و كنند استنتاج روح اثبات براي  فردي تكامل از خواستند مي

 فردي تكامل درباره  قرآن استدالل فرمودند مطهري آقاي. كند نمي تطبيق روح اثبات مسأله بر فردي
 كه درجاتي. بگيريم معنا آن به را تكامل نبايست  ولي است فردي تكامل روي قرآن استدالل البته. است
 احسن اهللا فتبارك اخر خلقا انشأناه ثم... مكين قرار في نطفة جعلناه ثم":شود مي متذكر خلقت در قرآن

 خواهد مي را شده هدايت تبديل اين نوع قرآن. است  تغييرات اين بودن دار نتيجه به توجه" الخالقين
   مضر بود ممكن نبود اي شده هدايت تغييرات اتتغيير اين اگر كه است اين  نظرش قرآن. كند بيان
 پس. است شده واقع مفيد ترايتغب  اين بينيد مي شما كه حالي در ،برود هدر انرژي اين اصال و شود واقع
   نتيجه تا كند مي اي شده هدايت تغييرات يك را تغييرات اين كه هست مدبري يك
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 با منافاتي نه و دارد فرد لحاظ از قرآن نوعي تغيير ظريهن با منافاتي نه اين. باشد مطلوب نتيجه اش غايي
  . انرژي تبديل نظريه
 زنده موجود يك كه فرموديد طور اين: داشتم ]بازرگان مهندس آقاي از[ سؤال يك فقط من: استاد

 دتعب را اين هم ما البته. شود مي كاسته آن از ،بگذرد كه  چه هر و دارد ابتدا در را فعال انرژي حداكثر
 هايشان نوشته در فرنگيها همين از بعضي كه است اين رسد مي نظرم به كه آنچه من  ولي كرديم قبول
 يا و است انسان آفرينش راز كتاب همين در كه نيست يادم درست حاال و ايم ديده ما و شده ترجمه كه

 ،كند يم كسب دجدي انرژي كه است اين حيات خواص جملهاز كه كنند مي ذكر را مطلب اين ديگر جاي
  . كند مي توليد جديد سرمايه ،نيست اولي سرمايه به منحصر  يعني
 وجود به انسان يك در كه سلول  يك: است همين است باقي طبعا ما براي كه هم ديگر سؤال يك آنوقت

 هر كه اي نطفه سلولهاي آنهم ،است سلول ميليونها آفريننده ]سلول[ همين خود كنيد فرض ،آيد مي
 سلولها اين از يك هر باز ،باشد ديگري انسانهاي منشأ تواند مي باشد مناسبي رحم اگر آنها از يك

 كجا از سلولها اين ،دارد ابتدا در را انرژي حداكثر اولي سلول آن اگر ،است انرژي و نيرو مخزن خودش
    كه دارد را رتقد اين كجا از ،باشد نياورده دست به انرژي بيرون از  سلول آن تا ؟آيد مي وجود به

 مخزن يك خودش ،است  انسان يك منشأ گوييد مي كه سلولي هر چون ؟كند ايجاد نو از مخزن اينهمه
 ميلياردها و ميليونها بلكه خودش با معادل بعد ،بوده مخزن يك خودش كه موجودي اين. است جديد

    انرژي كسب اينكه بدون آيا ،كند ايجاد تواند مي خودش مثل) ميلياردهاست  مسلم كه عمر طول در(
 نيروي در خاصيت اين كه  بگوييم بايد طور اين القاعده علي پس ؟كند ايجاد تواند مي باشد كرده جديد
 زا غير اگر و كند كسب جديد انرژي تواند مي  حياتي سلول ايجاد قسمت آن در الاقل كه هست حياتي

  . هستيد شما متخصص ؟ است توجيه قابل چطور باشد اين
 هم كمتر نبود باالتر اگر بنده عرايض از هم ايشان بيانات و كردم استفاده... مهندس آقاي بيان از نم

 نام به است مردي: است اين آن و انداخت داستاني يك ياد به مرا  كه گفتند چيزي يك ايشان اما ،نبود
 استفاده مورد كتابش  االن كه است عالمي و فاضل بسيار مرد ،محاكمات كتاب صاحب ،رازي الدين  قطب
 آن ،نفر دو شهرت اما داشت هم را صالحيتش و بكند مهندس آقاي كار نظير كاري يك آمد او. است

  . است كرده ايراد خيلي و بوعلي اشارات شرح بر نوشته شرحي رازي فخر. برده بين از را بيچاره
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 خودش رازي فخر. است داده  جواب را رازي فخر ايرادهاي تمام و كرده ديگري شرح و آمده نصير خواجه
 مردي كمتر شايد و سال صد از بعد. زيادتري خيلي شهرت  هم نصير خواجه و دارد اي العاده فوق شهرت

 فخر ميان يعني ،"محاكمات"نام به نوشت كتابي) است عالمي مرد هم واقعا كه( رازي  الدين قطب نام به
 كتاب. است كشيده هم زحمت و نوشته را  كتاب ينا. است كرده محاكمه الدين نصير خواجه و رازي
 ديگران حرفهاي سطح در ،نيست كمتر نباشد باالتر اگر رازي فخر  حرفهاي از حداقل و هست هم خوبي
 چه: گفت. برد وقت  پادشاه پيش زيادي زحمت با و است استفاده مورد االن كه نوشت را كتاب. است

 البد. طوسي الدين نصير خواجه و رازي فخر: گفت ؟ كي ميان محاكمه: گفت. محاكمات: گفت ؟اي نوشته
 محاكمه بزرگوار دو ميان بخواهي كه هستي كي تو: گفت. بوده اي طلبه شكل رازي  الدين قطب وقت آن

  ! زدند او به حسابي چوب  يك كه بود اين دادند بيچاره به كه پاداشي! بياوريد چوب !؟كني
  

 براي ،توضيح همان تكميل در حاال و بود بجا خيلي كه دادند توضيح. ..مهندس آقاي: بازرگان مهندس
 بود شده عرض اينكه. كنم مي اضافه را ديگري نكته بعد و كنم مي عرايضي استعجاب يا ابهام اين رفع

 پيدا سالگي پنجاه و سالگي چهل سن مثال تا والدت زمان از فرد يك كه رشدي و پيشرفت مسأله
 طور به استعدادهايش ساير هم و قوتش و زور هم و بدني تشكيالت هم ،هاتج جميع من و كند مي

 نوعي تكامل آن ،عكس بر و بودم نكرده حساب  تكامل بنده را اين ،است تكامل و رشد حال در محسوس
 اين. بودم داده قرار دارد ضرورت سومي عنصر يك يا خارجي دست يك حتما كه مطلب آن مؤيد را

 هيچ از ساله چهل يا  ساله سي فرد يك كه نيست انكار قابل هيچ البته. بود شده لاشكا و تعجب  باعث
 قابل ،دهد انجام تواند مي كه كاري يا كند بلند تواند مي  كه وزني حيث از و بازو زور حيث از ،نباشد بابت

 يعني ،كند مي تغيير عكس جهت در مؤثر انرژي چون و نيست ساله دو و ساله يك  بچه يك با مقايسه
 سي آدم يك مؤثر انرژي كه آيد مي نظر به اين بنابر ،شود مي كم مؤثر انرژي رود مي باال آنتروپي قدر هر

 كه زوري كل يعني( مؤثر انرژي واحد اگر اما. باشد ماهه شش  بچه يك مؤثر انرژي از بيشتر خيلي ساله
 تقسيم دارد ساله  نه بچه يك كه زوري با كنيم مقايسه را) وزنش بر تقسيم دارد ساله چهل فرد يك مثال
 كه همين ،است ديگر جاي در نكته اساسا ولي ،كند مي روشن را مطلب حدودي تا اين البته ،وزنش بر

    نه عرض در مثال و سلول چهار به سلول دو ،سلول دو به شود مي تبديل  سلولي تك يك مثال فرمودند
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 و ريتين و قلب و  دست و گوش و چشم صاحب كه رسد مي جايي به مادر شكم در واحد سلول يك ماه
. است همان كه صورتي در ،فرمودند تلقي بودم  كرده عرض بنده آنچه خالف را اين و شود مي... و جوارح

 تا چهلم سال از كه ماهي نه بعد ؟كند مي رشد انسان چقدر انسان ،اول  ماه نه عرض در كنيد مالحظه
 ،اول ماه نه در. نيست مقايسه قابل اصال ؟كند مي رشد انسان چقدر ،شدك مي طول ماه نه بعالوه  چهل

 پيدا ماه نه از بعد كه نيرويي و قوت و تشكيالت اگر يعني ،است نهايت بي تقريبا موجود رشد و پيشروي
 اين بياييم جلو قدر هر اما است نهايت بي نسبت ،كنيم تقسيم داشته نطفه انعقاد  اول روز آنچه به كرده

 برابر صد مثال شايد ماه نه از بعد او رشد ،آيد مي دنيا به كه اي بچه بفرماييد فرض. شود مي كمتر سبتن
    ده شايد ،كنيم تقسيم اش ماهگي نه حالت بر را او رشد اگر ،شد ماهه  هجده وقتي ،است متولد تازه بچه
 اين طرف آن به سال  چهل از مثال و شود مي كمتر نسبت رويم مي جلو چه هر طور همين. شود برابر

 انرژي يعني ،است همين مؤثر انرژي. شود مي منفي بعد ،است ثابت تقريبا مدتي ،نيست مثبت ،نسبت
  . بكند كاري تواند مي كه  اي انرژي ،استفاده قابل

 كه است طوري تركيبش و  تشكيل نهاد آن در ،رسد مي مرگ به كه وقتي تا سلولي تك زمان از انسان
 هست تكامل ،هست رشد اينجا در البته. شود بزرگ  كه وقتي تا كند ايجاد بيشتري مؤثر انرژي تواند مي

   يا خداوند ،هست تشكيل همان در كه است اين اعجازش. هست هم اعجاز و شود مي ايجاد كمال يعني
 و هوش و عقل صاحب بعدا تواند مي او كه گذاشته تركيباتي چنان و امكاناتي چنان) ما قول به( خالق

 و كند مي پرتاب تيراندازي كه اي گلوله مثل ،اوست هنر اين. شود اينها همه و ابتكار و استعداد و ذكاوت
 اين به نيرويي  چه و گرفته اي زاويه چه او كه دارد بستگي اين ،زند مي فضا در را تيهو  يك كنيد فرض
 اي العاده فوق ترقيات و پيشرفت و رشد و لكما  اين تمام. بزند را تيهو اين است توانسته كه داده گلوله

 پيشرفت نظر ازو است اوليه تركيب آن مخلوق و ولمعل ،بينيم مي انسان خصوصا زنده موجود يك در كه
 قبول به الزام مبناي كه حسابي  آن نظر از اما ،است ترقي و رشد و كمال البته ،داده نتيجه كه آثاري و

 همان ،است ترقي حال در دائما آنتروپي. خير) است  آنتروپي همسأل آن كه( است سوم عنصر فرضيه
    اين روز يك عرض در تواند مي كه است طوري جنيني حالت در انسان: كردم  عرض مثال كه طوري

 كه اي انرژي ،شود مي كمتر مؤثرش  انرژي آن ،آمد باالتر و شد بزرگ كه وقتي ،كند كار و برود جلو قدر
 كه طور همان و رود مي مرگ به رو و است تنزل حال در ،باشد داشته ازندگيس و خالقيت تواند مي

   صد اين. رويد مي مرگ طرف به تولد روز همان از شما كه هست امير حضرت از كالمي كردم عرض
  . است صحيح درصد
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. ينگرشرود سخنرانيهاي از است اي مجموعه  كه"انسان ،نظريه ،علم"نام به آرام آقاي ترجمه است كتابي
 جايزه صاحب و بود رفته آمريكا به بعد به هيتلر زمان از كه است  االصلي اتريشي فيزيسين شرودينگر

 علمي يعني غامض  خيلي هم و است مفصل هم ،او سخنرانيهاي. است جديد فيزيك سران از و نوبل
 گويد مي كتاب نآ در او. هست آنجا در) پيش  سال ده شايد تا( فيزيك به مربوط مطالب آخرين ،است

 كتاب مسأله همين( است آنتروپي خالف جهت در كه بينيم مي هايي نمونه  زمين در ما كه است درست
 سرش باالي خورشيد  مثل خراجي سخاوتمند مادر يك كه دارد شانسي چنين زمين ولي) انتها بي  ذره

 و ثوابت ساير و زمين و ورشيدخ مجموعه اگر. كند مي افشاني انرژي جا همه به رايگان به دائما و است
 به نظرمان وقتي ولي كند مي ترقي آنتروپي ،بگيريم نظر در دارند تمتع خورشيد از هم آنها كه سياراتي

  . است تنزل حال در آنتروپي ،شود مي درست جنگل يك در گياه كه آنجا مثال باشد خاصي نقطه  يك
 ترقي حال در ش ا آنتروپي ،كنيم نگاه را جهان مجموعه وقتي. است درست و صحيح حرف اين ،خوب
 براي شده تكيه آن روي انتها بي ذره در كه نكاتي از يكي  اين بنابر و ،تنزل حال در مؤثرش انرژي و است
 موجود زمين  روي در اگر يعني ،رود مي بين از ظاهرا ،بدانيم واجب و ضروري را سومي عنصر يك اينكه
 آنتروپي اصل خالف كه است درست اين ،شده پيدا تكاملي زنده وجوداتم انواع در يا و شده پيدا زنده
  . دهد مي خورشيد را خرجش ولي است آن خالف جهت در  تشكيالت و تفصيل و نظم يك يعني است

 پيدايش معذلك ،آيد مي خورشيد از انرژي اينكه با: است اين است ساده هم خيلي و دارد كه جوابي
 مثال طور به. بگيرد انجام توانست نمي خود به خود ،بينيم مي  طبيعت در كه چيزهايي و زنده موجود

 چكار) كارخانجات  بزرگ يخچالهاي چه و خانگي يخچالهاي چه( يخچال. بگيريم نظر در را يخچال يك
 آب اين. گذاريد مي درجه بيست آب ظرف يك شما كنيد فرض آنجا در كه دارد اي محفظه يك ؟كند مي

 آهسته آهسته ،رسيد كه درجه صفر به. درجه صفر به رسد مي ،شود مي  خنك رفته رفته درجه بيست
 اين از حرارت دائما اينجا در يعني ،برود درجه پنج منهاي تا هم يخ است ممكن. يخ به شود مي  تبديل
 سيمي شبكه يك معموال يخچالها پشت ؟رود مي كجا حرارتها اين. شود مي سردتر و شود مي گرفته قالب

   شود مي گرفته يخ ظرف يا قالب آن از مرتب حرارت يعني ،است كانداكتور  آن ،شود مي داغ كه سته
 آن در را يخسازي قالبهاي  كه بزرگي طشت آن از كارخانجات در يا و ،شود مي داده اتاق هواي به و

  . كاندانسور در آيد مي و شود مي استخراج حرارتهايي اند گذاشته
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 گرم آب آن يعني( شود مي  خنك آب وسيله به و اند گذاشته بام روي كه است يزيچ آن يا كاندانسور
 يك خالصه. شود مي گرم فضا باز كه است هوايي كاندانسور ،است گازي كولرهاي اين مثل يا) شود مي

 گرفته سرد جسم يك از حرارت مرتب كه است اين دهد مي انجام كه عملي ،مبرد  ماشين يكو يخچال
 يك اين. شود مي ريخته گرم منبع  يك در و شود مي گرفته سرد منبع يك از كارنو اصطالح به يا شود مي

 اين براي كنيم درست يخ كه شويم مي موفق ما اگر اينجا در گويد مي شرودينگر. است عادي خالف عمل
 يخچالهاي در يا است يخچال برق موتور همان خارج انرژي آن حال. آيد مي انرژي  يك خارج از كه است
 عمل اين و آيد مي الكتريكي انرژي يا حرارتي انرژي يعني ،شود مي سوخته كه است نفتي همان نفتي
 ،بكند آنتروپي خالف بر را كار اين تواند مي اگر يخچال. شود نمي  تمام اينجا مسأله اما. گيرد مي انجام
 اين در بياورند هم را واتي كيلو هزار پنجاه و هفتصد توربين يك كنيد فرض اگر. نيست خود  به خود
 انگشتانه يك اندازه به ،كنند كار برق سانترالهاي تمام و زمين انرژي نيروهاي تمام و بيندازند كار به اتاق
 نيست آنتروپي  خالف عمل اين ،شود القاء جايي يك به انرژي اينكه صرف. كند درست  يخ تواند نمي هم
 صورت به آيد مي برقها مرتب ،رود مي باال آنتروپي مرتب و ودر مي هدر انرژي مرتب ،عكس بر بلكه

 صورت عمل اين كه شده چه. رود مي بين از و شود مي پخش مختلف  صورتهاي به و نور ،صدا ،حرارت
 ترتيب را آن  طوري ،ساخته را آن كه كارگري دست و سازي يخ ماشين اين مخترع مغز آن ؟ است گرفته
 اصل آن. شود درست آنتروپي ضد عمل يك  خارجي انرژي مقدار يك كردن خروج با البته اينكه تا داده

 به وقت هيچ يعني( رود نمي گرم جسم به سرد جسم از خود خودي  به حرارت وقت هيچ كه كروزيوس
 انرژي يك خارج از اينكه يكي: خواهد مي شرط دو و است قرار بر) كند نمي تنزل آنتروپي خود خودي
 اجازه ترتيبات آن كه شود داده ترتيباتي و تشكيالت كه است اين است مهم كه دوم شرط و شود وارد
 خالف كه هست هايي پديده و اعمال يك كه دهد مي تذكر شرودينگر هم  زمين كره در. بدهد را كار اين

 ديگر جاي از  ولي هست آنتروپي خالف ،خورد نمي بهم باز ترموديناميك اصل معذلك و است  آنتروپي
 ثالث دست يك ولي است درست  اين. است ترقي حال در جهان مجموعه آنتروپي و آيد مي نرژيا

 خورشيد. باشد كار در بايستي مي كه است سوم عنصر يا روح ، مشيت ،اراده همان ثالث دست. خواهد مي
 اندازه هب دادند، مي انرژي مرتب و گرفتند مي را زمين اطراف هم خورشيد ميليون يك اگر ،است سهل كه
 اين البته. نكند دخالتي خارجي دستي ،اي اراده ،مشيتي كه مادامي ،شد نمي درست هم گندم ساق يك

   ثبات اصل. زند نمي هم بر را اساس ،دخالت
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 و آيد مي پيش چيزي  چنين معذلك ولي هست جايش سر هم آنتروپي اصل ،هست جايش سر انرژي
  . واستيمخ مي ما اينجا در كه است سومي عنصر اين
  

 به اي نطفه سلولهاي و ها نطفه حيوانها، و انسانها وجود در. داشتم سؤال يك من ،مهندس آقاي: استاد
 قرار صالحيتداري محل يك در اگر اينها از يك هر و برسد ميلياردها شايد و ميليونها به كه آيد مي وجود
   ؟آيند مي وجود به كجا از ااينه. است اوليه سلول آن انرژي با معادل مؤثرش انرژي ،بگيرد

  
 خودش از ،ندهيد برق انرژي  يخچال به اگر ،يخچال مثل گيرد مي خارج از ،فرماييد مي كه انرژي اين -

  . بسازد يخ تواند نمي
  

 در ]سلول[ اين ولي گيرد مي  خارج از را انرژي اين يخچال كه است اين در هست كه تفاوتي: استاد
 يك يعني ،رود مي حيات به رو تشكيالت اين در كه  هست تشكيالتي يك يعني ،كند مي توليد خودش

  . گيرد مي خارج از را انرژي يكي آن اما رود مي حيات به رو باز ،نوعي  سلولهاي نظر از الاقل فرد
  
  . است خودش نوع از سازد مي كه جنسي سلول و حياتي سلول آن ،خوب -
  

 انرژي تنزل صد در صد بگويم  خواهم مي. است ساخته جديدي مقدار باالخره ،باشد خودش نوع از: استاد
 مراحل فرموديد كه طوري همان آورد مي وجود به را نطفه  كه اولي سلول آن اينكه دليل به ،نيست مؤثر

 آيا  كه بود اين بحث چون ،بود كافي ما براي فردي نظر از جنين مرحله آن لذا ،كند مي طي را جنين
 نظر از صد در صد فرد يك ،نه فرموديد  عالي حضرت ؟رود نمي يا رود مي تكامل به رو نظر اين از فرد يك

 اين ،آيد مي وجود به اي نطفه سلولهاي فرد وجود در كه همين كردم  عرض. رود مي تنزل به رو انرژي
   ؟است رفته تكامل به رو هم فردي نظر از كه نيست  دليل خودش

  
 اين ،سيب يا گندم يك مثل  اي نطفه سلولهاي آن. كند نمي استفاده خودش كه اي نطفه سلولهاي آن از

  ... دهد مي كه تخمهايي
  

  . هستند كه انرژي مخزن ولي: استاد
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 تا دو يخچالها اين با و سازد مي يخچال خودش كه است يخچالي يك اين. سازد مي چيزي يعني ،بله -
 ،اين از غير زنده موجود ،دهد مي انجام آنتروپي دض  عمل انرژي گرفتن با معمولي يخچال اوال: دارد فرق

    قبول را نوعي تكامل اگر اما) هست حيوانات در مثال كه طور همين( سازد مي ساز يخچال هم خودش
  .سازد مي كاملتري يخچال اين ،باشيم داشته
  ! بكند درست كاملتر يخچال ؟دارد جهت اين در تأثيري چه آن: استاد

  
 توانند مي را فرد يك تكامل پس. سازد مي كند استفاده خودش اينكه بدون ،ندارد جاحتيا خودش يعني -

 خودش و دارد احتياج حياتش براي ،منافعش براي موجود  اين يا شخص اين خود كه كنند تعبير چنين
 از اينكه  به بدهيم نسبت توانيم مي را اين ،شد خودش نفع به كه كرد كاري يك شخصي  وقتي. سازد مي
 درد به كه بكند كاري يك پدر يك  ولي آمده وجود به خودش ساختمان از و خودش نفع از ،خودش غزم

 آن پشت صد كه بكند كاري يك يا ،كرده را كار اين ديگري كه  گفت بايد حتما را اين ،بخورد اش نوه
  . است خارجي دست يك اينكه به داد نسبت شود مي بيشتر را اين ،شود عايد  حاصلش تر طرف

  
  . نشد دليل مبناي اين يعني ،كند مي فرق كه است اين از غير"داد نسبت شود مي بيشتر":استاد

  
 تناسلي سلولهاي اين كه كند مي ايجاد تناسلي سلولهاي زنده موجود يك يا انسان كه فرموديد اينكه -

 انرژي خودش كه است فرق ،باشد داشته تواند مي مؤثري  انرژي ،تركيب آن كه هستند تركيبي داراي
  . باشد داشته مؤثر انرژي كه باشد داشته  تركيبي يا باشد مؤثر

  
 ساعت آن از ماشين يك مثل  درست زنده موجود يك كه ببينيم خواهيم مي ،ديگر عبارت به يا: استاد
 حال عين در ولي كند مي پيدا تكامل و ترقي ،كند مي رشد دارد ظاهر حسب بر آيد مي وجود به كه اول
    به رو ،رود مي جواني به رو كه وقتي تا بگوييم حساب يك به ،نه يا رود مي  كهنگي به رو صد در صد
 همان كه وجودش از قسمتي در الاقل يا و) بينيم مي ظاهر به كه طور همان( رود مي دارد نوي

   به مربوط قسمتهاي
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 نو حال در باز آيا ؟نه يا  هست طور اين ببينيم بايد ما ؟است شدن نو حال در است تناسلي دستگاههاي
   ؟نيست شدن نو حال در  هم اش تناسلي دستگاه نظر از حتي يا است شدن

  
 ،دارد اي دوره كدام هر منتها ،شوند مي ظاهر اول روز فرموديد كه طور همان شخص قواي كليه ،بله -

 سلولهاي توليد عمل انهم ولي برسد بلوغ سن به بايد  تناسلي دستگاههاي و عاطفه ،زودتر پا و دست
   توليد تناسلي سلولهاي و است عقيم پيرزن يا پيرمرد يعني ،است حكم اين  مشمول باز هم تناسلي

  . كند نمي
  

  . ندارم شك كه طرف آن به جواني سن از: استاد
  
 سه جنين) مؤثر انرژي اين  براي است ديگري عنوان كه( سازندگي ،كنيم نگاه كه مجموعه در ولي -

 ساله شانزده بالغ تازه جوان يك سازندگي از بيش كند نمي ايجاد تناسلي سلول آنجا در آنكه ولو ماهه
 اما است جلوتر  ماهه سه جنين به نسبت تناسلي سلولهاي توليد لحاظ از ساله شانزده جوان  البته. است
 كه كند مي تدرس را نسوجي همان و دماغي  اعصاب ،ريتين ،گوش ،چشم ماهه سه جنين آن ،عوض در

 اگر ولي است طور اين كنيم نگاه كه مجموع در. دهد مي تناسلي  سلول سالگي شانزده پانزده در بعدا
  . است قبول قابل شما حرف ،باشد تناسلي سلولهاي توليد  به توجه فقط
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   قيامت در شخصيت بقاي
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              قيامت در شخصيت بقاي
             )1 (  

 ديگري مسأله وارد و گذريم مي  بحث اين از. بود استداللها از يكي به راجع فرعي بحث يك ما اخير بحث
 اينكه مثل ولي بودم كرده سؤالي مهندس آقاي از  من زمينه اين در و است مهمي مسأله كه شويم مي

  . است قيامت در شخصيت بقاي مسأله مسأله آن. بدهيم توضيح است  الزم شايد و شده فراموش
 مسلمي مطالب كنيم مي صحبت  قرآن قيامت اطراف در داريم هم ما قرآن نظر از كه هست لبمط چند
 تيترهاي من و اند كرده ذكر انتها بي ذره كتاب همين در خودشان مهندس آقاي را آنها بيشتر كه است
  . ام كرده ذكر الهي عدل رساله آن در خودم من هم را قسمت يك و خوانم مي را كدام هر
  

   جهان عنو دو
  
 يا ،هست مشخصاتي يك  دنياست زندگي اسمش كه زندگي اين براي ،كنيم مراجعه قرآن به اگر ما

 كه آنچه در و دارد وجود م گذاري مي دنيا را اسمش كه زندگي اين در محسوسي نظام يك بگوييم
 سلسله يك آنجا در ،آخرت زندگي نام به دهد مي خبر ما به قرآن و اند داده خبر ما به پيغمبران
   نشان اجماال يعني ،است ديگري  مشخصات
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 در اما همديگرند مثل و دارند شركت باهم جهاتي يك در اينكه عين در اينجا با آنجا وضع كه دهد مي
 جهاني اين بر حاكم نظامات كه بگوييم توانيم مي ما تعبير اين به. دارند تفاوت باهم هم موارد بسياري

 تفاوتهايي  يك ،است متفاوت اند داده خبر ما براي كه جهاني آن بر حاكم اتنظام با دنياست اسمش كه
 اين. ديگر نشئه آخرت و است نشئه يك دنيا اند گفته ،اند گفته هم ديگر تعبير به را اين كه ،دارد وجود
 نظام نوع دو و زندگي نوع دو ،جهان نوع دو كه است اين مقصود كنند مي تعبير كه"نشئه دو"كلمه
  . است

  

   اراده حكومت جهان و مسببات و اسباب جهان
  

 آن در مسببات و اسباب و حكمفرماست آن در مهلت و مدت و اجل كه است اي زندگي دنيا اين زندگي
 وجود به بخواهيم اينجا در كه چيزي هر بينيم مي ما كه طوري همين ،است واضح كه اين. دارد تأثير
   ،كنيم ايجاد گندم خواهيم مي ما. بيايد وجود به معيني زمان و دتم يك با  معيني شرايط در بايد بيايد
 البته. كنيم ايجاد توانيم مي  معين مهلت و مدت و اجل يك با و زماني شرايط يك در فقط را گندم اين

 يك هم اينها. كند زيادتر يا كمتر را مهلت ،بدهد تغيير را شرايط علمي قدرت با انسان است ممكن
 از گندم  اين حتما رياضي قانون يك مثل بگوييم توانيم نمي ما مثال ،نيست قطعي صد در صد چيزهاي

 ،بگذرد ماه شش بايد ،رسد مي درو  مرحله به و كند مي رشد كه وقتي تا شود مي كاشته زمين در كه اولي
 شرايط رد كه همين و بدهند تغيير را طبيعي شرايط است ممكن. كمتر نه و شود مي زيادتر نه ديگر اين

 اصل در ولي. كند رشد كمتر يا ماه يك ،ماه دو ،ماه سه مدت در كند مي رشد ماه شش  مدت در امروز
  . نيست بحثي ديگر ،خواهد مي مدتي و مهلتي و شرايطي حال هر به كه مطلب

 هم نبوي حديث در كه طوري  همان. نيست شكل اين به هدفها و مقصودها و مطلوبها ،آخرت عالم در
 آنجا ،نيست مدت و مهلت و زراعت و كشت حساب حساب ديگر آنجا) 1(» االخرش مزرعة الدنيا":هست
 و كند اراده را چه هر ،رفت آنجا در كسي اگر. است اراده حكومت حكومت ،است اراده حكومت  جاي

 نقل ربيشت عرفا را آن البته ،هست حديثي. آيد مي وجود به اش اراده موجب به و كند اراده كه آنچنان
   ،كنند مي

  : پاورقي
  . دال باب ،مناوي ،الحقايق كنوز 1. 
  

 ٢٠٨



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

 عرفاني كتابهاي در  كاشاني فيض مثل ما محدث علماي حتي ،نديدم خودمان حديثي كتابهاي در من
 نشده نقل مسند حديث صورت به چون ،دان نكرده نقل شان حديثي كتابهاي در اما كنند مي نقل شان
 اين به رسد مي بهشت اهل به است رمز و تعبير اين البته خداوند از اي نامه گويند مي آنجا در. است
 و حيات حد آن به بشر  يعني » يموت ال الذي القيوم الحي الي يموت ال الذي القيوم الحي من «":عنوان
 رد ما كه چيزهايي ساير و) 1(» االعين تلذ و االنفس تشتهيه ما فيها".رسد مي قيوميت حتي و موت عدم
 شرايط مقهور قدر  اين انسان اراده و است اراده حكومت حكومت آنجا در كه رساند مي ،داريم  زمينه اين

 آن اساسا اند گفته دارند فلسفي يا عرفاني  مشرب كه كساني. نيست تغيير و حركت و زماني و خارجي
  . نيست تكامل و تغيير ،حركت دنياي دنيا

  

   جزا دار و تكليف دار
  

 عرض هم پيش جلسه در كه است چيزي كنم مي حساب اين توابع از را آن من فعال كه مدو مسأله
 غدا و حساب ال و عمل اليوم ان و":فرمود امير  حضرت. جزا دار آخرت و است تكليف دار دنيا: كرديم
 دلش گزافي  اراده به ،جهت بي طور همين خدا ؟است گزافي امر يك اين ؟چرا). 2( عمل ال و حساب

 براي هلتم ،باشد گذاشته باز انسان روي به دنيا در را توبه باب ؟بدهد قرار تكليف دار را دنيا كه ستهخوا
    داده[ آوردن بجاي صالح اعمال ،كردن كسب عالي ملكات ،خود كردن اصالح ، كردن پيدا تكامل و كشت
 باب كه خواسته دلش بگويد يكدفعه  رفت كه آخرت به ولي بدهد قرار كارها اين جاي را دنيا اين ،]باشد
    اين در چه هر بگويد ،ببندد را توبه باب ،ببندد را بد يا خوب ملكات و اخالق كسب باب ،ببندد را عمل
 ،نيست فرقي آنجا و اينجا ميان  بگوييم ،دهيم نمي اجازه او به ما ديگر اينجا ،است همان داده انجام دنيا
 اصال ،نه يا ؟است طور اين آيا ،بدهد اجازه خواهد نمي شدل خدا ]آخرت در[ كه است اين عيبش فقط

 اين امكان ،است  پاداش ماهيت دنيا آن ماهيت و است عمل ماهيت دنيا اين ماهيت اصال ،ندارد امكان
  . ندارد وجود بدهد انجام كاري آنجا در بتواند تكليف راه از كسي كه

  : پاورقي
 1.    71 /زخرف

 نهج 2.    42 خطبه ،البالغه
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 شقي را خود برگردد است سعيد اگر( خود سرنوشت و خود دادن تغيير و عمل و تكليف امكان آنجا در
 مسلم ؟است ديگري نظام زندگي نظام اينكه باب از ،ندارد وجود) كند سعيد برگردد است شقي اگر ،كند

. خواهد نمي  دلش خدا ولي دارد امكان كارها اين آنجا و نيست فرقي هيچ كه گفت شود نمي را اول حرف
  . است نشدني كار آنجا ،نيست دلبخواهي صحبت ،نه
  

   اعمال تجسم
  

 ذكر دوم بند صورت به اينجا در هم مهندس آقاي كه است اعمال تشخص و تجسم مسأله سوم مسأله
 اعمال تجسم مسأله. د دانن مي) انرژي(  دوم عنصر تشخص و تجسم را آن ايشان منتها ،اند كرده
 لحن هم قرآن خود لحن اصال. هست مطلب اين بر فراواني  شرعي و نقلي داليل كه ستا اي مسأله
    كه كند مي ذكر را مطلب ديگر جاهاي در خودش ولي كند مي جزا به تعبير قرآن. است اعمال تجسم

 كه است آنجاهايي از اينجا. شود مي برگردانده شما به كه شماست عمل خود همان شما عمل جزاي اين
 معقول امر يك را اين اينكه باب از  مفسرين. است پيش مفسرين منطق از هميشه قرآن منطق
 بگوييم بعد ،شد معدوم و رفت بين از و شد هوا باد كه زديم اينجا حرفي يك ما مثال كه دانستند نمي
 ريديگ چيز تو  عمل ،است چيز يك پاداش كه ]شود مي برگردانده تو به[ تو عمل پاداش و تو عمل نفس
  . است
 منطق و لحن ،كنيم توجيه نتوانيم يا كنيم توجيه بتوانيم ما اينكه از اعم. گويد نمي طور اين قرآن ولي
 اليكم ترد اعمالكم هي انما":فرمود پيغمبر. شود مي برگردانده شما به شما اعمال نفس كه است اين قرآن

 شرا ذرش مثقال يعمل من و 0 يره اخير ذرش مثقال يعمل فمن":گويد مي قرآن خود را باالترش). 1(
) 3( حاضرا عملوا ما وجدوا و" ،بيند مي را خودش شر  عمل كوچكترين و خير عمل كوچكترين) 2( يره

   حاضر آنجا در را خود كرده
  

  : پاورقي
   90 ص 3 / ج ،بحار 1. 

 2.    8و 7 / زلزال
   49  /كهف 3. 
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 امدا بينه و بينها ان لو تود سوء من عملت ما و ضرامح خير من عملت ما نفس كل تجد يوم" ،بينند مي
 است كرده كه بدي كار هر و بيند مي شده حاضر را آن ،كرده خير كار هر كسي هر كه روزي) 1(" بعيدا

  . داريم زياد  زمينه اين در]. افتاد مي فاصله دور مسافتي بدش كار و او ميان كاش اي  كه كند مي آرزو[
 زياد زمينه اين در هم روايات و اخبار كه ،شود مي مجسم ما اعمال نفس. است مطلبي يك اعمال تجسم
 ديگري ،هستم تو روزه من گويد مي آيد مي ديگري ،هستم تو صبر من گويد مي آيد مي عمل فالن: است
 قبول  هم مهندس آقاي را مطلب اين. است داستاني يك اين اصال.. .،هستم تو نماز من گويد مي آيد مي

 كه كنند مي تعبير ،دانند مي  دنيايي عمل سنخ از را عمل چون ،كنند مي كه توجيهي در ولي اند كرده
 اند كرده مطلب اين از ديگران كه تفسيري بنابر ولي ،است) انرژي( دوم عنصر تشخص و تجسم ،اين

    عملي هر معتقدند آنها. كنم بحث زياد خواهم نمي هم اين درباره من. است  سوم عنصر تجسم و تشخص
 جنبه از هم يكي و شما  دوم عنصر جنبه از وجهه يك: دارد وجهه دو ،دهيم مي انجام اينجا در ما كه

 عين و باشد آنجا در اي آيينه يك كه است غلطي مثال  مثال اين البته است اين مثل واقع در. سوم عنصر
  چيزي واقعا آيينه در كه فاوتت اين با ،شود مي منعكس آينه آن در كنيم مي اينجا در ما كه آنچه

. كند مي پيدا وجود ديگر  جاي در آن روح ،دهيم مي انجام اينجا در ما كه آنچه ولي شود نمي منعكس
 قائل بدن و ماده از غير روحي ما تعبير  به يا سومي عنصر شخص خود براي شما كه طوري همين
 همين عمل بدن. روحي و دارد بدني هم عمل آن ،شود صادر انسان از كه عملي هر گويند مي ،هستيد
 آن كه معتقدند اينها. است انسان روح همان به وابسته كه است آن عمل روح و شماست تعبير  به انرژي
 جهت اين روي حاال ما. دوم عنصر در نه ،كرديد بيان شما كه است سومي عنصر آن در تجسم مرحله

 اين روي نه و كنيم بحث زياد مطلب اين روي كه دارد ضرورت  خيلي نه چون ،كنيم نمي بحث هم
  . دارد تأثيري دارم امروز كه هدفي

  
  : پاورقي
 1.    30 / عمران آل
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   جسماني زندگي و ماده بقاي
  

 ماده آخرت عالم در گويند مي. است درستي حرف. است جسماني زندگي و ماده بقاي مسأله ديگر مسأله
 به قائل كه كساني. است جسماني معاد به قائلين حرف  همان اين البته. است باقي جسماني زندگي و

 مسأله  روحاني معاد تنها گفتند كه معنا اين به ،نكردند قبول را حرفشان ديگران ،شدند روحاني معاد
 براي قرآن ،باشيم داشته ايمان گويد مي قرآن كه آنچه به بخواهيم ما اگر يعني ،كند نمي حل را قيامت
 هاي جنبه از است پر قرآن سراسر ،هست هم طور همين و ،است قائل مادي و نيجسما جنبه قيامت

 زندگي و ماده بقاي: اند كرده تعبير ايشان اينجا منتها ،جهنم جسماني هاي جنبه و بهشت جسماني
  . اند داده قرار رديف يكديگر با را ايندو. جسماني

 آن توانيم مي چگونه آنوقت ،باشد باقي اتخصوصي تمام با هم ماده اگر كه آيد مي وجود به سؤال يك
 ؟كنيم توجيه) نيست پيري و مرگ كه است مسأله  همين جمله از كه( هست آنجا در كه را نظاماتي

 حرفها  اين و كهولت و مردن و مرگ ،دوم عنصر بر سوم عنصر حكومت با كه اند داده  جواب ايشان البته
 آن از است عبارت جسم گفتند مي و كردند مي تفكيك جسم و ماده ميان قدما ولي ،رود مي بين از بكلي

 با و است مستورتر و تر مخفي آن از كه است حقيقتي يك ماده ،كند مي ايجاد را ابعاد اين كه حقيقتي
 واقعيتي  يك ماده. كنيم مي كشف عقل دليل با را آن وجود بلكه آورد دست به را آن شود نمي تجزيه
 دنياي دنيا آن. نيست ديگري چيز تغيير و حركت براي قابليت و ستعدادا جز واقعيت آن كه است

 ابعاد اينجا در كه طور همين يعني"است جسماني دنياي".نيست مادي دنياي ولي است جسماني
) استعداد معني  به( قوه و استعداد يعني نيست مادي ولي ،داريم جسماني ابعاد هم آنجا ،داريم سمانيج

 از بشود ديگر چيز و باشد چيزي اينكه براي  امكان ،شدن ديگر چيز براي استعداد ،تغيير و حركت براي
  . شود مي گرفته او

 محل نيست يا هست معنا  اين به ماده حاال ،هست دنيا آن در جسماني زندگي كه است اين مسلم قدر
 در شود مي معلوم .باشد عمل دار بايد آنجا باشد اگر  اينكه جهت به ،نيست بگوييم بايد و است حرف
 آنجا در. ندارد وجود خود وضع دادن تغيير و خود دادن تغيير امكان آنجا ولي  هست جسم اينكه عين
   يعني ،است ابداع هست چه هر
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 و ابداع را اشيائي تواند مي  خودش وجود مرتبه حسب بر ،دارد كه وجود از اي مرتبه هر موجودي هر
  . بدهد تغيير ديگر حال  به حالي از را خودش تواند نمي اما كند ايجاد
 در ،است طور همين اند كرده بيان ما براي كه آخرتي در مسلم كه"كهولت اصل لغو و زوال":چهارم اصل
  . نيست كهنگي ،نيستي ،پيري آنجا
 همين كه كردم عرض. "انسان  يافتن خالقه قدرت و اشياء شدن انرژي مصدر":فرمايند مي پنجم اصل در

 قدرت و شود مي يموت ال قيوم حي آنجا در انسان گويند مي  كه اند رسيده آنجا به تا و تهس هم طور
. شود مي ايجاد و فعل مصدر و انرژي مصدر بگوييم كه باشد درست دانم نمي منتها ،كند مي پيدا خالقه

 اين بعد و ودش عمل دار دار آنجا در و شود يكي دنيا و آخرت باز ،بگوييم انرژي بخواهيم اگر ترسيم مي
   ؟ندارد وجود تكليف آنجا در چرا پس كه بيايد پيش سؤال
 به كنند مي تعبير آخرت از كه است اساسي بسيار مطلب هم اين. خداست نزد آنجا اينكه ششم اصل
 خدا به آنجا. دارد تفاوتي يك اينجا نشئه با آنجا  نشئه كه دهد مي نشان هم اين. خداست نزد اينكه

 مثل ،دورتر  است عالمي كأنه اينجا و ،است نزديكتر نحوي به خدا به باشد آنجا اگر  انسان ،است نزديكتر
 خدا سوي به رو ،رويم مي طرف آن به رو ما وقتي و دارد مراتبي سلسله يك خداوند با عوالم اين اينكه
  . رويم مي

 دنيايي اين وضع با كه دارد وضعي يك مجموعا كند مي معرفي ما به قرآن كه آخرتي شد معلوم اجماال
 نشئه يك آن كردم عرض كه تعبيري همان به و  هست تفاوتهايي يك ،است متفاوت داريم االن ما كه

   دنيا اين در كه نظاماتي با اندكي الاقل كه كند مي حكومت آن بر نظاماتي  يك ،ديگر نشئه اين ،است
  . ادني اينجا ،شده آخرت آنجا لهذا و دارد تفاوت كند مي حكومت

  

   شخصيت بقاي
  

 و دنيا زندگي ميان كه است  پيوندي آن نبود ]انتها بي ذره كتاب در يعني[ اينجا كه ديگر مسأله يك
 در كه است چيزي آن كردن درو يرد گ مي آنجا در انسان  چه هر كه معني اين به ،است آخرت زندگي
 ،او خود ،او عين ،است كرده عمل دنيا اين در كه شخصي عين و"خود"همان و ،است كاشته اينجا

   پاداش يا( گيرد مي آخرت در او شخص
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 آن كه شخصيت بقاي مسأله  يعني ،گردد مي بر او شخص به گردد مي بر كه اعمالش ،)كيفر يا گيرد مي
 بگويد و باشد داشته انكار كس يچ ه كنم نمي خيال را اين. است شخص همين واقعا است آخرت در كه

   در ،آيد مي وجود به ديگري دنياي بعد ،شوند مي معدوم اينجا در اشخاص و افراد و دارد وجود دنيايي
 از ديگر اين ،نه. ندارند وجود آنجا در اشخاص اين ديگر اما گيرد مي صورت چيزهايي يك هم آنجا

 اينجا در كه"من"همين واقعا كه باشد داشته ترديد  جهت اين در احدي كنم نمي خيال. است ضروريات
   ؟كنيم مي  توجيه چطور ما را"من"بقاي اين). شقي يا سعيد( هستم آنجا در"  من"همين ،مهست

 يا گردد مي بر دنيا همين  به مرتبه دو روح گفتند مي كه آنهايي از اعم بودند روح به قائل كه آنهايي
 از مشكل گردد نمي بر هرگز و رود مي آخرت دنياي  به روح ،گردد نمي بر روح ديگر گفتند مي كه آنهايي

 روح آن به من شخصيت ،نيست من بدن اين به من شخصيت گفتند مي ،بود  شده حل ايشان بر نظر اين
 من شخصيت به بيايد  سرش به كه وضعي هر من بدن اين ،شود مي جدا من از من مردن با كه است  من

: بيايد سرش به وضعي هر عدب ،باشند كنده من تن از را من لباس وقتي كه است اين مثل. ندارد ارتباط
 در ،برود  بين از بكلي اصال و بيندازند تيزاب در ،كنند تكه تكه قيچي با بردارند آنرا ،بپوشد ديگر كسي

 تأثيري من شخصيت بقاي در ،بيايد  سرش به چه هر من مردن از بعد بدن اين. ندارد تأثير من شخصيت
  . هستم او من ،ندارد
 نه ،شوند مي ديگري اشكاالت دچار ،برگرديم بدن اين به مرتبه دو بايد ما بعد دگفتن مي كه آنهايي منتها

 گياه جزء مرتبه دو ،شود مي خاك بعد من بدن اين گفت مي. ديگر نظر از ]بلكه[ شخصيت بقاي ناحيه از
 بدن جزء حيوان شد حيوان بدن اگر يا ،شود مي ديگري انسان يك يا حيوان بدن جزء مرتبه دو ،شود مي

 ديگر كسي بدن جزء ديگر بار باز ،شود مي ديگر كسي بدن ديگر بار من بدن يعني ،شود مي انسان
 صد مثال از بعد ،دارد وجود اينجا در انگشت صورت به مثال امروز  كه ذراتي اين هست بسا... و شود مي
. بيايد جودو  به دهد مي تشكيل را ديگر كس يك چشم كه اي ماده صورت به ديگر سال هزار و سال

 روح هزارها و صدها پيكر حاال تا كه بدنهايي  اين ،اول بدنهاي به برگردد روحها كه بشود بنا اگر آنوقت
  . بود همين گفتند مي كه"مأكول و آكل"معروف شبهه ؟گردد بر اينها از  كداميك بدن به ،گرفته قرار

 يك خودش آخرت عالم و رود مي آخرت معال به روح ،گردد نمي بر بدن اين به روح گفتند مي كه آنهايي
   جسماني عالم
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. نيست كاري بدن اين به واقعا ديگر گفتند مي ،بودند فارغ اشكال اين از ديگر ،نيست مادي گواينكه است
 گفتند مي چون ،دسته آن نه شدند مي اشكال دچار دسته اين  نه ،شخصيت بقاي مسأله نظر از حالهر به

 داشت  ديگري اشكاالت ذاته حد في ها فرضيه آن باز كه است اين فرض ولي .ماست  روح به ما شخصيت
 در ولي كند مي تلقي ديگر عالم به  بدن اين از روح انتقال را مردن اينكه عين در قرآن كه بود اين آن و

 را مسأله اين ،شوند مي برانگيخته قبرها همين از قيامت در مردم كه است قرآن صريح نص حال عين
   ؟كنيم حل چطور

  

   بازرگان مهندس نظرات نقد
  

 ذره هم و) ند ا كرده آخرت  درباره بحثي مهندس آقاي كه( كردم مطالعه را دينداري درس هم ،من
 در كه آنچه با هست دينداري درس در آنچه كنم مي خيال.  نكردم نگاه اخيرا را شده طي راه. را انتها بي
    كه آنچه با كه اند كرده بيان را مطلب طوري دينداري سدر در. كند مي تطبيق  هست شده طي راه
 شود مي توجيه سوم عنصر حكومت  مسأله با آخرت انتها بي ذره در. است متفاوت هست انتها بي ذره در

 در ،ويم ش نمي خارج دنيا نظام نهمي از ما واقع در نيست ]ميان در[ سوم عنصر پاي چون آنجا ولي
 مهندس  آقاي خود بعد ،كنم مي عرض هست آنجا در كه قسمتهايي حاال نم. هستيم دنيا نظام همين
 شخصيت بقاي نظر از كه رسد مي ما نظر به اينجا در. است بوده چه مقصودشان كه بدهند توضيح
  . كرد توجيه را آن شود نمي و دارد زيادي اشكال
 اثبات"عنوانش ولي است استبعادات  رفع بيشتر واقع در كه"قيامت اثبات"عنوان تحت دارند بحثي
    همين از مطلب بدانم اينكه براي"استبعادات رفع"ام نوشته پرانتز  داخل خودم من. است"قيامت
 يك يعني ،قيامت استبعاد  رفع براي يا قيامت اثبات مقدمه در كنند مي ذكر را مسائلي. است قبيل

 موجودات ساير و انسان در مثل توليد مسأله يكي ،كنند مي ذكر دنيا در موجود نظام همين از چيزهايي
 ،]شود نزديك[ قيامت سوي به ما ]ذهن[ خواهند مي قدم به قدم اينكه مثل ،كنند مي ذكر را زنده
 اينجا از ما يعني ،است انسان در مثل توليد مسأله آن و دارد وجود دنيا اين در چيزي يك گويند مي
 در بزرگي زنده موجود يك صورت به مساعد ايطشر در دنيا  همين در ناچيز ذره يك كه فهميم مي
   وارث كه دارد وجود دنيا اين در االن چيزي چنين شود مي  معلوم پس. آيد مي
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 كه كنند مي بحثي بعد. بينيم مي دنيا همين در ما را اين. است خودش مادر و پدر صفات و صوصياتخ
 در نسل چند سازي خالصه و گيري رهعصا بر دارد قدرت  طبيعت: كنم مي ذكر را تيترهايش فقط من
 نطفه تكون مبدأ كه است سلولي همان و است حياتي جرثومه همان مقصود  كه كوچك محوطه يك
 هم قرآن كه كند مي  حفاظت و حمايت را او كه هست قانوني طبيعت در كه دارند بياني هم بعد. دشو مي
  . است كرده تعبير"مكين قرار"به آن از

 باز ،شود مي بيدار خوابد مي  طبيعت ،بينيم مي بيداري و خواب طبيعت در ما كه تاس اين دوم مطلب
 روزي شبانه هاي بيداري و خواب ،دارد طبيعت كه اي ساالنه  هاي بيداري و خواب: شود مي بيدار خوابد مي
 نجريا  يك ما. دارند حيوانها بعضي كه ماهي شش به ماه شش هاي بيداري و خواب ،دارد انسان كه

 و خواب همين روي بر دارد اي تكيه  هم قرآن كه بينيم مي و بينيم مي طبيعت عالم در بيداري و خواب
 يا طبيعت بيداري و خواب اين روي قرآن ،كند مي تعبير  هم حيات و مرگ به حتي آن از كه بيداري
 مثل توليد و فرد يك مرگ گويند مي بعد. است درست هم اين. كند مي تكيه طبيعت  حيات و مرگ
 هم نوع ،اي بيداري و دارد خوابي فرد كه طوري همين يعني ،نوع بيداري و خواب از است اي نمونه
 هم نوع اينكه مثل. است نوع بيداري و خواب واقع در مثل توليد و فرد مردن. اي بيداري و دارد خوابي

 بيدار ديگر افراد تولد با و رود يم فرو خواب به افرادش از بعضي مردن با نوع ،شود مي بيدار و خوابد مي
 و زمين شامل كه است انقالبات ادوار از  يكي قيامت كه گويند مي عنوان همين ذيل در بعد. شود مي

  . كنند مي ذكر را انقالبات  مسأله. شود مي ستارگان و خورشيد
 انرژي ،شود نمي معدوم ماده ،شود نمي معدوم چيزي هيچ كه همين ،"طبيعت بقاي و ثبات":سوم اصل

 باقي آثار ولي شوند مي تبديل يكديگر به اينها كه معناست  اين به شود مي معدوم اگر و شود نمي معدوم
 طبيعت در آنها  مكتسبات و آثار ولي ميرند مي افراد: است حسابي مسأله آثار بقاي مسأله  اين. ماند مي
  . ماند مي باقي
 كه كنند مي ذكر هايي نمونه. " دنيا در ها مرده شدن زنده يا ماندن زنده فراوان هاي نمونه":چهارم اصل

 كشت از كنند مي ذكر مثالي آنوقت. شوند مي زنده و اند مرده يا و مانند مي باقي زنده يا دنيا در ]انسانها[
 روند مي بعد) سرطانها  مثل( دارند مي بر را نسجي يك زنده موجود يك بدن از كه ،آزمايشگاه در نسجها

   از كه كسي يك كه است حدي در اين گويند مي ها مرده كردن زنده مورد در يا. كنند مي كشت را آن
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 را مرده اين مصنوعي تنفسهاي با يا تزريقاتي يك با آيند مي بعد ،است مردن مرحله در تقريبا طبي نظر
  : گويند مي آخر در و كنند مي زنده نو از
 و مصنوعي تنفس با را ها كرده سكته و ها شده غرق و ها زده برق تنها هن كه اند يافته توفيق حد اين تا... "

 و تنفس و قلب خوابيده شده خاموش دستگاه و بياورند حيات و هوش به تزريقاتي و ضربات و حركات
 دميدن با را مرده واقعا هاي كرده فوت و جنگ در هاي خورده گلوله بلكه ،بيندازند كار به مجددا را غيره

 غير سد اين و كنند زنده حقيقتا غيره و  خون تعويض و ضايعات ترميم و دروني تحريكات و اكسيژن
  . "ببرند بين از نمودند مي تصور حيات و  موت ميان سابقا كه را عبوري قابل

  
  : كنند مي ذكر ديگري مثال بعد
  
 به گاه گاه كه تصادفي  طوالني خوابهاي و قبر در مرتاضين ماهه چندين و روزه چندين خوابهاي"

 ،است آمده مسيحيها روايات در و قرآن در  كه كهف اصحاب خواب همچنين و دهد مي دست اشخاصي
 مساعد مخصوص شرايط در آن احياي و انساني حيات طوالني  تعطيل امكان از ديگري هاي نمونه
  . "باشد مي
  

 خيال و هستيم قائل حيات و مرگ ميان ما كه زيادي خيلي فاصله اين واقع در كه شود مي معلوم پس
 طور اين ،نيست شدن زنده و مردن ميان اتصالي و ارتباط هيچ و مرد ديگر مرد كه كسي آن كنيم مي

    كه كسي اين. هستند حقيقت يك درجات دو هر ،زندگي و مردن كه است  اين مثل واقع در ،نيست
 مرده صد در صد ،است  مرده مرده كنيم مي خيال ما كه هماني ،صفر از تر پايين يا صفر حد به رسد مي

  . هست او براي زندگي امكان باز ،نيست مرده
 قبيل از مسائلي آنجا در كه كنند مي  بيان"جهنم و بهشت و قيامت امكان"عنوان تحت ديگري فصل بعد

 و ملكات و مكتسبات و آثار مسأله بعد و غذايي مواد تركيب و هورمونها تزريق وسيله به رشد تسريع
 منشا يا و فرد اين مجدد حيات منشا بعدا كه سلولهايي جمله آن از و پيكر جمع روي بر آنها تأثير

 ختم مطلب جاها همين به تقريبا و كنند مي ذكر را اينها ،شود مي نسل عنوان به ديگر فرد ]حيات[
  . شود مي
 ما"شخصيت"بحث به شتربي كه  است مطلبي"شدن زنده يا ماندن زنده فراوان هاي نمونه"فصل همين در

  : خوانم مي  برايتان را مقدار اين من. است مربوط
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 ،بگيريم نظر در را حيات اعم و  بدهيم تعميم نباتات عالم به و حيوانات به انسان از را نظرمان اگر
 و مثال كه گياهها مورد در. بينيم مي آن مجدد تشكيل و رشد و حيات ماندن زنده از بارزي هاي نمونه
 قطعه يك موارد  اين تمام در. غيره و خواباندن ريشه ،زدن پيوند ،زدن قلمه قبيل از است بيشمار يرنظا
 و مساعد محيط در گرفتن قرار نتيجه در ،رود مي شمار به مرده حكم در كه اصلي بدن از شده جدا

 و پوست از يعني( دهد مي شكل تغيير ،محل تناسب به درآمده رشد و جنبش به الزم خوراك يافتن
 يا بوته يك نو از و) شود مي غيره و گل يا ريشه سلول به تبديل پوست سلول و آورد درمي سر ريشه ساقه

 جدا نسج يك نگاهداري ديگر امروزه ، حيوانات مورد در. شود مي ساخته اصلي بوته مانند كامل درخت
 اند توانسته و باشد مي اي دهسا متداول عمل آزمايشگاهي شرايط در زنده حالت به اصلي حيوان از شده

 و تركيب لحاظ به  چون انسان. دارند وا نما و نشو و توسعه به را آن ،پست و ساده حيوانات در خصوصا
 كه را عملياتي او با اند نتوانسته ،است دقت و ظرافت و پيچيدگي و تنوع اعالي مرحله در نسوج تشكيل
 نمايند مي  پست حيوانات با آزمايشگاههادر شناسان زيست يا دكردن مي اهانگي  روي االيام قديماز باغبانها
 تنفس با را ها كرده سكته و ها شده غرق و ها زده برق تنها نه كه اند يافته توفيق حد اينتا ولي دهند انجام

  ). 1("...دهش خاموش دستگاه و بياورند حيات و هوش به تزريقاتي و ضربات و حركات و مصنوعي
 بقاي نه آوريم مي دست به را نوع  بقاي ما واقع در ؟آوريم مي دست به را اي نتيجه چه نهااي مجموع از ما

 آن به من نظر به ،كنيم قبول صد در صد را همه و بپذيريم را مقدمات اين تمام ما اگر يعني ،شخص
 خبر ما به آنها كه آنچه چون ،ايم نشده نزديك هم قدم يك ،اند داده خبر را ما  پيغمبران كه چيزي
 ،داري كه شخصيتي همين با تو همين ،ميري مي تو كه انسان اي ،شخص اي كه است اين اند داده

 و آمد خواهد شخص همين آينده در كه بداني بايد كني مي رنج و درد احساس االن كه تو شخص همين
 اگر و ددي خواهد سعادت و لذت يك صورت به را محصولش كرده اينجا در خوبي كار اگر شخص همين

 ما كه است اين حداكثر اينجا در. ديد خواهد شقاوت و عذاب و درد و رنج صورت به است كرده بدي كار
 زمين به و كنند جدا را تبريزي درخت يك شاخه از اي ذره اگر كه شد چطور گوييم مي و كنيم مي اثبات
    درخت مرتبه دو بزنند قلمه

  
  : پاورقي

  . گفتيم كه است حرفهايي همان تكرار بقيه 1. 
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 يك و كرده كسب  هم مكتسباتي يك و هست زمين اين در كه من بدن اين آنوقت ،شود مي سپيدار
 اين ،من نظر به !؟درنيايد انسان يك صورت  به بعدا من بدن ذرات اين ،آورده دست به هم استعدادي

   و آورده دست به كتسباتيم يك ما بدن اين ،مرديم كه ما گويد مي ،كند مي  اثبات را همين حداكثر
 سلول يك ولو( ما بدن از  ذره يك ،سال هزارها از بعد است ممكن كه است گرفته خودش به وضعي يك
 و كنند مي زمين داخل را درخت يك بدنه و قلمه يك  كه طوري همين) من انگشت بند يك اندازه به يا
 گويم مي  من. بيايدوجود هب انساني يك ازبو كند رشد دومرتبه دنيا جاي يك در ،شود مي درخت مرتبهدو

 ؟گردد برمي او ،گردد برمي قطعا  من آن گويد مي قرآن كه مني آن ؟برگشتم من آيا ،شد طور اين گيرم
 از شما كه طور همين. برگردد فرد هزار صدها صورت به فرد  يك است ممكن باشد طور اين اگر ،بعالوه
 اين به ،آيد مي وجود به سپيدار درخت صدها و كنيد مي نزمي داخل قلمه صدها سپيدار  درخت يك

 شما منتها. برآورند سر زمين از ديگر فرد ميليونها و هزارها بلكه صدها فرد يك از است ممكن صورت
 باشد تناسل و توالد راه از بايد حتما ،بيايد وجود به ديگر  انسان از خواهد مي كه انساني ايد كرده خيال

 هم چيزي  چنين فرضا اگر گويم مي. باشد) زدن قلمه مثال( ديگر راه از است ممكن ] كه صورتي در[
 و ،نيست محفوظ نحو هيچ به شخصيت  اينكه نظر از كند نمي درست را قيامت ما نظر به اين ،باشد
 كه افرادي ؟چرا ،باشيم قيامت حال در االن است ممكن هم خودمان ما پس ،باشد طور اين اگر بعالوه

 جوانه شكلي به ما وجود در كه هستند همانها شايد ،اند مرده پيش سال هزار صدها و سال هزار ههاد در
  . تناسل و توالد مجراي همان از منتها ،اند زده

 را مطلبي يك. ايم نشده نزديك  هم قدم يك حتي ما ،بيان اين با كه كنم مي خيال طور اين من باالخره
 در. است شخصيت بقاي مالك قرآن آخرت در و است گفته  قرآن كه است آخرتي از غير اما ايم گفته
    ببينيم كه باشد شده تكيه مطلب اين روي كه كنم پيدا چيزي نتوانستم من هم انتها بي ذره كتاب
 كنند مي بيان طوري را دنيا عمومي وضع قدر همين ايشان. كند مي حل چگونه را شخصيت بقاي مسأله

 قبول ما را مطلب اين. است سوم عنصر  حكومت حكومت آنجا در كه رود يم سويي به دنيا اين كه
 ،كرديد قبول شما"من"در ؟شود مي چه اشخاص و افراد تكليف اما  است خوبي بسيار حرف ،م كني مي
 امر به تعبير ،كنيد مي اراده  به تعبير آن از شما كه است شده دميده قرآن تعبير به"من"در حقيقتي  يك
   ،بكنيد است ممكن هم روح به تعبير ،كنيد مي
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 آيا) دارد وجود"من"در كه حقيقتي  همان("امر"اين آيا كه بود اين يكي من سؤال. نكنيد است ممكن
 يا شود مي ناشي من سوم عنصر از من خودآگاهي يعني ،ناخودآگاه يا است خودآگاه حقيقت اين
 ميرم مي  من كه وقتي: است اين من دوم لسؤا ؟است دوم عنصر و اول عنصر به مربوط  من ودآگاهيخ

 شود مي فاني. شود مي فاني گوييد نمي  كه شما ؟شود مي فاني سوم عنصر ؟شود مي چه سوم عنصر تكليف
 عنصر كه باشيد معتقد اگر ؟ماند مي باقي هست كه حالتي همان  به يا شود مي تبديل انرژي و ماده به يا

 اند گفته  كه كساني حرف نظير ايد زده حرفي يك بگوييم بايد ،اندم مي باقي سومي عنصر  حالت به سوم
 مجموع دربعد ،ماند مي باقي كه روح  اين: آيد مي وجود به سؤال اين هم شما براي بعد. ماند مي باقي روح
 ملحق يا شود مي ملحق بدن اين به آيد مي مرتبه دو سوم عنصر  آن ،آيد مي وجود به رستاخيز كه عالم
 عود كه كنيد مي انكار كه مفهومي همان به معاد به برگشتيد باز ،شود مي ملحق بگوييد اگر ؟دشو نمي
 قبول شما ؟شود مي معدوم ؟شود مي فاني چطور شود مي فاني آن هم اگر و ،باشد بدن به چيزي يك
 و ؟شود مي تبديل انرژي يا ماده به ،كند مي  تنزل مرتبه دو آن ؟شود معدوم موجودي كه كنيد مي

 چه و ايد كرده طي دينداري درس در شما كه اصولي روي چه ،شخص  شخصيت بقاي نظر از باالخره
 ما براي را  اين ؟ايد كرده پيدا حلي راه چه ،ايد كرده طي را راه آن انتها بي ذره در كه  اصولي روي

  . بفرماييد
  

 به معتقد كه آنهايي. هست  هم زهنو و بوده روحاني معاد و جسماني معاد به معتقدين بين دعوايي يك
 ما تا شود زنده دوباره جسم اين كه نيست احتياجي گويند مي خالصه طور به. هستند روحاني معاد

    حل را مشكالتش بخواهيم
 يجسمان معاد به نيمعتقد. است يروحان لذت و عذاب هم لذت و عذاب و است يروحان معاد معاد م؛يكن
 از يفيتوص قرآن كه يمختلف يجاها در نكهيا يبرا است، قرآن حيصر صن با ريمغا نيا كه نديگو يم

 بنده. كند يم صحبت يجسم جهنم و بهشت از كه شود يم حس كامالً كند يم جهنم و بهشت
 وجود جسم حتماً نكهيا به است اجياحت بردن يجسمان رنج اي لذت يبرا ايا كه كنم سؤال خواستم يم

 نيا جواب در كند؟ يجسم الم و لذت احساس تواند يم انسان هم جسم وجود بدون اي باشد داشته
   وجود ماده و ابعاد و أتيه و شكل نيهم با جسم نيا كه ندارد يلزوم كنم يم عرض سؤال
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 و لذت خواب در ما. است  خواب اش نمونه كاملترين و بهترين. بشود جسمي لذت احساس تا باشد داشته
 اينكه عين در هم جهنم و بهشت يعني آخرت الم و  لذت. كنيم مي احساس كامل طور به را جسمي رنج
   آنجا دوباره بدن اين يعني ،باشد جسمي كه ندارد لزومي هيچ. شود مي حس  جسمي صد در صد ما براي
  . كنند حاضر آتشي واقعا آنجا در و شود جمع
 بگيريم نتيجه طور اين تعددم جلسات  صحبتهاي از ما اگر. است"ماكول و آكل"مسأله درباره ديگر سؤال

 از كه معتقديم جسمي به ما يعني ،است حل"ماكول و آكل"مسأله ديگر ،دارد وجود جسمي و روحي كه
 آن و دهند مي  شخصيت و حيات كه هستيم معتقد روحي به و شده تشكيل مادي معمولي عناصر  همين
 اشكالي مواد تمركز و تجمع و يلتشك  پس. كند مي تعيين باالختصاص را افراد شخصيت كه است روح
 كه گوگردي كه شده ثابت هم علم در و است... و گوگرد ، كربن ،هيدروژن ،اكسيژن همين كه ندارد

 جمع را آنها اگر پس. داراست را خواص همان و ندارد فرق است خورشيد در كه گوگردي با اينجاست
 يك چون ،است بوده اينجا در كه باشد  ميجس همان ندارد لزومي هيچ ،بياوريم وجود به جسمي و كنيم
 حلول آن در روح اگر پس ،است تبديل و تغيير حال در اش مادي  جسم سال 65 70 مدت در هم بدن
  . است حل مسأله كند پيدا

  
 ايشان االن كه چيزي همين منتها است، درست دادند كه جوابي و كردند... آقاي كه سؤالي دو هر: استاد
 يك كه دارد ضرورت حتما آيا كه بود اين اولشان صحبت! كردند نمي قبول گفتم مي من اگر گفتند
 مطلب واقع. نه: اند داده جواب ؟نه يا باشد داشته وجود جسماني الم و لذت تا باشد  داشته وجود يجسم
 نيست اين معنايش ،كنيم مي تقسيم روحاني و جسماني به را الم و لذت كه ما چون ،نه كه است اين هم
   را ها الم و لذت همه ،برد مي روح را ها الم و لذت از بعضي ،برد مي جسم را ها الم و لذت از بعضي كه

 را ما اگر. نيست خودآگاه  جسم اصال و است خودآگاهي و آگاهي به مربوط الم و لذت چون ،برد مي روح
 همان آيد مي دردش كه آن ازب ،آيد نمي دردش ما بدن  اين واقعا كنند كبودمان و بزنند شالق ضربه زير
    بدن و روح ميان اتحادي يك چون ،اينجاست از برد مي روح كه المي يا لذت  نوع منتها ،هستيم ما

 اي ضربه اساسي اعتدال آن بر و كنيد مي ايجاد اينجا در ناراحتي يك ضربه اثر در شما كه وقتي و هست
 عالم در) جسمانيهايش حتي( دو هر لذت و الم ويندگ مي لهذا و الم به شود مي تبديل آن ،شود مي وارد
   روحاني الم. كند مي فرق راهش هست كه  چيزي ،است روح
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 از انسان كه ييآنجا مثل نديب ينم يناراحت چيه جسم يعني است؛ يروحان هم مبدئش كه است آن
 نكهيا با كشد يم درد روحش شود ريتحق جا كي انسان اگر نديب يم خدشه اش يطلب يبرتر حس ةيناح

 رنج روحش بدهد دست از را زشيعز يكس اگر اي است، نشده وارد يا ضربه چيه جسمش به قطعاً
 كند دايپ اطالع و بدهند يدينو يكس به اگر اي باشد، شده وارد يا ضربه جسمش به نكهيا بدون كشد يم

 دهيرس اش ذائقه به ييغذا مثالً نكهيا بدون شود يم خوشحال رسد يم بزرگش يآرزو به ندهيآ در كه
  .باشد كرده لمس را يزيچ دستش اي باشد
 مثال ند،يبگو اند خواسته را حرف نيهم كه يكسان. است يعال يمثال كردند ذكر كه هم را خواب مثال
 يكيتحر رونيب از نكهيا بدون ميبر يم يجسمان لذت ايرؤ عالم در ما واقعاً. اند كرده ذكر هم را خواب

 باشد؛ شده وارد يا ضربه رونيب از نكهيا بدون ميشو يم متحمل يجسمان الم. اشدب شده ما جسم يرو
 به ـ نكهيا واسطة به خواب عالم در م،يبر يم يروحان الم و يروحان لذت تنها روح راه از ،يداريب در يعني

 وارد آن بر روح خود داخل از هم يجسمان يلذتها همان كرده، دايپ بدن از يا يآزاد روح ـ آنها قول
  .ستين ياشكال نظر نيا از نيبنابرا. باشد واسطه جسم نكهيا بدون شود يم
 ما ديگو ينم قرآن: نديگو يم است، نيا حرفشان كنند يم راديا كه يكسان كه كنند توجه ديبا.. .يآقا يول

 هم يروحان لذت و يجسمان لذت نيا ديبگو خواهد يم بلكه است يروحان لذت و يجسمان لذت لذتمان
 است يقرآن سؤال سؤال وقت آن اند، گفته طور نيا اگر. مينيب يم يداريب در ما كه است يشكل نيهم هب

 جهت به معيبر يم يجسمان الم جسم راه نيهم از ما ديگو يم ،يجسمان الم گفته فقط نه قرآن كه
 درست اشم مطلب اصل پس). 1(»العذاب ذوقوايل رهايغ جلودا بدلناهم جلودهم نضجت كلما«: نكهيا

 هم اشكال از يخال كه است اشكال محل نداد اي داد قيتطب: شود يم قرآن با را آن ايآ نكهيا يول است
  .ستين

 ؛يجسمان بهشت ديگو يم قرآن كه است نيا حداكثر نديگو يم. است درست د،يفرمود كه يدوم مطلب
 من روح با آخرت در كه يبدن آن حتماً كه دارد يضرورت چه يول هست هم يبدن. ستين روح تنها يعني

   در كه باشد يبدن نيا نيع است متحد
  : پاورقي

 1.    56.  /نساء
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 سال 70 - 60 طول در ،نبوده  خودش عين وقت هيچ بوده دنيا اين در كه بدني اصال و ؟بوده دنيا اين
 ،فضوالت صورت به كه چيزي آن( بوده كسي يك بدن جزء كه را آنچه همه اگر كه شده عوض آنقدر
    اندازه به مثال شايد آدمي هر ،كنيم جمع بخواهيم) است شده خارج بدن موي و ناخن ،بدن هاي پوسته

 امروز بدن با كه را ساله 90 -  80 آدم يك االن شما آنكه حال و ،شود مي بزرگ كوه يك ابوقبيس كوه
 عصبي سلول همان يحت. است كرده تغيير بار چندين  پيش سال 70 - 60 بدن به نسبت قطعا بينيد مي
  مرتب يعني ،است تبادل حال در دائما ،بيايد آن بجاي ديگر سلول يك كه ميرد نمي گويند مي كه هم

 هم مطلب اين پس. كند مي عوض را بدنش حال هر به و گيرد مي جديد انرژي و دهد مي بيرون انرژي
 زيادي ايراد ديگر اين كه دباش داشته ايرادي  كسي اگر هم باز ولي است درستي مطلب فرموديد كه

    حرف ،باشد مردن وقت بدن همان بايد حتما ،خير بگويد كه است مشكل  قدري ايرادش اولي آن ،نيست
 فرسوده موجود يك  كه( ميرد مي سالگي 90 در كه پيري حتي گويد مي قرآن خود چون ،نيست درستي
 اگر. نيست بدن اين عين كه شود مي معلوم. شود مي محشور جوان يك صورت به دنيا آن در) است
 بايد جوان يك صورت به دنيا آن در ميرد مي جوان كه آدمي پس باشد ،مرده كه حالي در بدن همان

 در ،باشد زشت  بدنش بايد هم آنجا مرد زشت ،باشد پير صورت به بايد پيرمرد كسي اگر ،شود محشور
 با شما دوم سؤال اين. شوند زشت آنجا در كه باهازي از بسا اي و شوند مي زيبا آنجا در زشتها كه صورتي
 در ديگري اشكال ولي است درست داديد كه جوابي با هم اول سؤال و  است درست صد در صد جوابتان

  . هست هم جسم  راه از ،است جسماني الم و لذت تنها نه قرآن نظر از گويند مي كه دارد اينجا
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  )2( قيامت در شخصيت بقاي
  

 و ماندن محفوظ مسأله شود تعقيب جلسه اين در شد قرار و شد مطرح گذشته جلسه آخر در كه مطلبي
 پيدا توانيم نمي قرآن در لفظي ما چه اگر. است  قيامت مهم مسائل از يكي اين و است شخصيت بقاي
 مسأله در تعليمات همه ولي ،است باقي قيامت در شما شخصيت! الناس ايها: كه تعبير اين به كنيم
 هستيد دنيا اين در كه شما كه  است اين صحبت همه يعني ،است شخصيت بقاي همان اساس بر متقيا
 پاداش به شما همين و شد خواهيد محشور پروردگار نزد در شما همين ،كنيد مي بد كار يا نيك كار و

    پس .بينيد مي را خودتان بد اعمال كيفر كه هستيد شما همين و رسيد خواهيد  خودتان نيك اعمال
 كه كسي آن ميان است يگانگي و وحدت يك ،پيوستگي و اتصال از باالتر بلكه و پيوستگي و اتصال يك
 كه شخص همان و شود مي مرتكب را اعمال نوعي و كند مي اي زندگي ،شود مي اعمالي مرتكب دنيا در
   مثال يا نوعي وحدت و است شخصي وحدت ،كند مي دريافت را خودش اعمال كيفر يا پاداش قيامت در

 قيامت در كه آن بعد و  كنم زندگي و باشم دنيا در من بشود بنا اگر چون ،نيست كافي نسلي ارتباط
 ولي ]شوي مي محشور[ تو ]بگويند[ و است  من نسل از حداكثر كه باشد موجودي يك شود مي محشور
    تعليم قرآن كه است چيزي نآ از غير اين ،آيد مي تو فرزندان از فرزندي ،تو نوع كه است اين مقصود
   خودم كه حالي در من مسلما. است كرده
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 من بچه و دارم مسؤوليت  يك و فردم يك و شخصيت يك و شخص يك من ،هست هم ام بچه و هستم
 اين ،بدهند من بچه به را من عمل پاداش اگر و دارد ديگر مسؤوليت و است ديگر فرد و ديگر شخص
   كيفر بخواهند اگر مخصوصا و بود خواهد فضل ]خالف بر[ بگوييم يا اعتبار  يك به عدل اصول برخالف

 هر به. شود تلقي ظلم هم او  به نسبت كه هست بسا و اند نكرده كيفر را من باز ،بدهند او به را من عمل
 تعليمات روي ما بحث چون ،كند مي پيدا شكلي چه ظلم و عدل نظر از مسأله اينكه از نظر قطع ،حال
    عين كه است اين شبهه و شك بدون است آمده قرآن در باالخص و اديان در  كه آنچه ،است انادي

 چگونه ببينيم  خواهيم مي حال. شود مي محشور شخص همين و است محفوظ قيامت در شخص همين
   ؟باشد شخص همان عينا محشور شخص كه باشيم داشته قيامت از تصويري توانيم مي
  

   شخصيت و شخص فرق
  

 و فلسفي اصطالح به شخصيت يا ،شخصيت و شخص ميان است فرق: كنم عرض مقدمتا را مطلب اين
 فردي هويت مقصودمان و شخصيت يا شخص  گوييم مي وقت يك. روانشناسي اصطالح به شخصيت

 كه دارد وجود االن واقعيت يك ،دارد وجود االن"من"يك دارد وجود االن كه شخصي يك يعني ،است
 اين مشابه صد در صد ولو را ديگري فرد ما اگر كه است فرد يك ،است بالخصوص فرد كي خودش  اين

 ميلياردها اگر و باشد اين مشابه صد در صد او روحي و جسمي خصوصيات تمام كه كنيم فرض
 شخصيت نظر از ايندو كه بگوييم توانيم مي آنوقت ،باشد او در هم آن شبيه ،هست اين در خصوصيت

 يك دارد، اين دارد آن كه چه هر و دارد آن دارد اين كه چه هر جسم ظاهر نظر از  نييع ،هستند يكي
 اين دارد آن كه چه هر و دارد  آن دارد اين كه چه هر هم روحي خصوصيات نظر از و نيست تفاوت ذره
 تفاوت سوزن سر يك آن شخصيت با اين شخصيت يعني ،هستند يكي شخصيت نظر از ايندو ،دارد
   ،هستند"من"دو ،هستند هويت دو ،هستند فرديت دو ،هستند شخص دو  حال عين در يول ندارد
  . است ديگري"من"آن و است"من"يك اين

 شخص همان شخص يعني ،شخصيت وحدت نه است شخص وحدت است مطرح قيامت مسأله در آنچه
    شخص ولي باشد شخصيت همان شخصيت نه ،باشد
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 مثل او چيز همه كه شود  آورده من با مشابه صد در صد ديگري فرد قيامت در اگر. باشد ديگر شخص
 شما: گويد مي قرآن كه"كم"آن نظر از اين. است  من مثل او ،نيستم من خود اما تفاوت بدون است من

  . نيست كافي ،شويد مي داده پاداش داريد كه هستيد
  

   انسان تشخيص مالك ،روح بقاي
  

 بايد شخص كه است  اين مقصود و دانستيم اصطالح سبح به را شخصيت و شخص فرق ما كه حال
 ،دانند مي باقي حال هر به را روح و هستند  روح به قائل كه كساني كنم مي عرض ،باشد محفوظ و باقي

 من ،هستم من كه من اصال گويند مي ،دانند مي روح همان به را  من بودن من و) 1( تشخيص مالك
    درك را وجودش هم حضوري علم به كه"من"گويم مي و كنم مي درك دارم كه  همان و من بودن
 معين مركزي نقطه  يك به همه و شود مي پيدا من ذهن در هم خطوراتي و خاطرات مرتب و كنم مي

 ديدن يعني ،بدهم نسبت مجموع يك به  كه ديدني نه است من ديدن ،ديدن آن يعني( دارد وابستگي
 من ،من كردن احساس ،من رفتن ،من ديدن ،)شود مي داده تنسب  واقعي واحد يك به كه است ديدني
 معني  به من شخصيت در من بدن. است من روح به من فردي هويت ،من بودن شخص ،من بودن

 هر به كه ،دارد بستگي من بدني  تركيبات اين به من ممتازه صفات مسلم يعني ،است مؤثر روانشناسي
 بدن اين به من هويت و من شخص ولي شماست شخصيت  هشبي من شخصيت باشم شبيه شما با اندازه
 شخص همان من شخص ،شود تبديل و تعويض كه مقدار هر عمر طول در من  بدن. ندارد بستگي من

 يك از اي پيكره مثال يا من بدن سلولهاي. شود نمي تبديل ديگر چيز به من ذات آن ديگر چون ، است
 و برود يكي اين ،كنند پيدا تبديل است  ممكن) دهد مي لتشكي را من بدن سلول كه موادي( من سلول
 كه آن چون ،شوم نمي عوض من خود ولي شود تعويض من بدن باالخره و بگيرد را او جاي ديگر يكي
 ،كردم درك را خودم وجود و كردم احساس را خودم كه اولي از ،بزرگي آخر تا كوچكي اول از هستم من
  . است متغير هست چه هر بقيه و است من همان من دوجو در ثابت ،هستم من همان من

    واقعي فراموشي اگر. شود متغير است ممكن احيانا هم من روحي صفات حتي
  

  : پاورقي
  . است شخص تشخيص همان مقصودمان گوييم مي هم شخصيت اگر 1. 
  

 ٢٢٦



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

 روز هر عمرمان طول در ما ،)1( دارد وجود هم ظاهر حسب بر كه طوري همين باشد داشته وجود
 را همه ديگر روز دو ولي شود مي روانشناسي نظر از ما شخصيت جزء و آيد مي ذهنمان در خاطره هزارها

 جايگير ما حافظه در كه هم چيزهايي حتي ،شود مي فراموش فردا امروز  جزئيات تمام ،كنيم مي فراموش
 ما روحي هاي جنبه  بنابراين. شود مي فراموش تدريجا بعد ،انده م مان حافظه در كنيم مي خيال و شود مي

 از و شود مي وارد من بر كه است عوارضي و اعراض  منزله به اينها ولي كند مي پيدا تبديل و تغيير مرتب
 هم ديگر چيز به و هست هميشه من خود ،شود نمي محو وقت هيچ من خود ولي شود مي گرفته من

  . شود نمي  تبديل
 با قيامت در من اگر كه] است مطرح[ فردي هويت مفهوم به صيتشخ بقاي مسأله ،اينها حساب روي

 ممكن هامنت هستم من همان صد در صد ديگر ،باشم  شكلي هر به ،باشم ديگر بدن با ،باشم بدن همين
 اگر و كنند مسخ من روحي ملكات تناسب به قيامت در را من اگر حتي. باشد شده عوض من شكل است
 من من ،هستم حيواني  اندام داراي آنجا در كه هستم من باز ،كنند محشور هم حيواني صورت به را  من

  . است
  

   دستگاه يك منزله به انسان: مقابل نظريه
  
 توانيم مي چه انسان براي  شخصي هويت نظر از ما آنوقت ،نكنيم مطرح را روح بقاي مسأله اگر اما

 اينكه اصال بگوييم ،نشويم قائل شخصي هويت  انسان براي اصال ما است ممكن وقت يك ؟بگوييم
 آن امتيازات كه شخصيت از غير و است فردي هويت يك و است  شخص يك انساني هر"گوييد مي

 يك اين ،ندارد وجود چيزي چنين"دارد وجود انسان نام به اي فردانه واحد واقعيت يك ،است شخص
 مجموعا انسان چون ،حقيقي احدو يك نه  است اعتباري واحد يك انسان ديگر عبارت به و است خيال
 يك دستگاهي هر. بگيريد نظر در را اتومبيل دستگاه شما. ديگري  دستگاه هر مانند است دستگاه يك

 اين يعني دستگاه ،دارند  واقعيت اجزاء بلكه ندارد واقعيتي دستگاه خود ديگر يعني ،است اعتباري واحد
 اي مجموعه كه دستگاهي منتها است دستگاه يك هم نانسا. چيزها جور اين و پيچ اين ،لوله اين ،چرخ
   اجزاي و  مادي اجزاي از است

  : پاورقي
  . گويند مي را آن خالف  علمي نظر از اال و ]دارد وجود فراموشي كه[ كنيم مي خيال ابتدا در 1. 
  

 عبارت هم روحي اجزاي ،بينيم مي ما كه است سلولهايي و جوارح و اعضاء همين ،مادي اجزاي. روحي
 يك آن يك. روند مي و آيند مي هم سر پشت  مرتب ما ذهن در كه خاطراتي و خطورات همان از است
 ذهنمان در مادرمان صورت ديگر آن ،آيد مي ذهنمان در پدرمان  صورت ،آيد مي ما ذهن در تصور
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 و تغيير ما بدني مجموعه  كه طوري همين. رواني مجموعه آن و مادي مجموعه اين يعني ما شخصيت
 زياد و كم ،كند مي پيدا تبديل و تغيير هم ما رواني  همجموع ،شود مي زياد و كم ،كند مي پيدا تبديل

    پنجاه آدم آن از ،نيستم پيش سال پنجاه آدم آن من واقعا. نيستيم واقعي  شخص يك ما. شود مي
 زماني از اگر و ،صدش در صد يا است رفته بين از نودش صدي يا است مجموعه يك آن چون پيش سال
. است مانده باقي ما شخص از قدر همين ،باشد ما  ذهن در اي خاطره هشت هفت ،بوديم سال دو مثال كه
  . هستيم مجموعه اين ما ،نيستيم آن كه ما تازه
 گوييم مي. ماند نمي باقي نظر اين از اشكالي چندان باشيم فردي هويت معني به شخصيت منكر ما اگر
 همين ندارد الزم حتي( شد درست اين مشابه صد در صد اندامي و هيكل يك كه وقتي قيامت در

 همين مشابه صد در صد شد ساخته هم خاطراتي يك و) ام مرده  اندام آن با من كه باشد اندامي
 اين از غير"من"؟خواهيد مي چه شما ديگر. است كرده ايجاد را من ،كند ايجاد كه را من  مثل ،خاطرات

  . ندارد ديگري واقعيت ،نيست ديگري چيز
 االن كه من يعني ،]بگيريم نظر در[ من همان صورت به را من واقعا و گوييمن را مطلب اين اگر اما

 قيامت در من همين و بيند مي پاداش قيامت در  من همين كه باشم مطمئن صد در صد بايد ام نشسته
 اين به تشخص و شخصيت مالك توانيم مي را چيز چه ما ]صورت اين در [،من شبيه نه بيند مي كيفر
 خودمان االن ما يعني ،ماست وحدت مالك آن كه دارد وجود ما در چيزي يك آنوقت ؟يمده قرار معنا

 ؟چيست آن ،شود محشور قيامت در خواهد مي  واقعي واحد همين و كنيم مي درك واقعي واحد يك را
 بحث قضيه روي ما تا بگويند رسد مي نظرشان به چيزي آقايان اگر حاال ،كنم پيدا نتوانستم كه من

   .كنيم
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 وحدت و تشخص مالك  هم را روح همان و نكنيم قبول را روح مسأله ما اگر كه كنم نمي گمان من
 هنوز و كردم سؤال و اند كرده بيان مهندس  آقاي كه سوم عنصر آن موضوع در يا ندانيم خودمان واقعي
 خودمان من عنيي خودمان خودآگاهي مالك و انيم ند خودآگاه را سوم عنصر همان اگر اند نداده جواب

 بعد كه ندادند  توضيح هم سوم عنصر درباره]. كنيم توجيه را شخص بقاي بتوانيم[ ندانيم  همان را
 اينكه يا شود مي تبديل شكلها جور آن از ، اي انرژي ،اي ماده به مرتبه دو آن آيا ؟شود مي چه آن تكليف

 حال ؟گردد برنمي دنيا اين به ديگر و ماند مي باقي خودش خودآگاهي  خصوصيت همان با سوم عنصر آن
  . بدهند توضيح بايد را اين
 را قيامت است خواسته كه قرآن. نداريم شخص بقاي براي ديگري فرض ،فرض اين از غير ما حال هر به

 كه( حيثي از است تشبيه اينها ولي است كرده ذكر را دنيا در اماته و احياء مثال مرتب ،كند تقويت
. است واقعي  قيامت نوع يك عينا بگويد خواهد نمي ،)جهات جميع از نه است نظر يك از هميشه تشبيه
 گياهاني و ما زمين. دنيا همين در شخص بازگشت  نه است مثل تجديد ،است اماته و احياء دنيا در آنچه
    حيات همان ،شود مي تجديد ديگر سال و رود مي بين از و هست امسال كه حياتي و دنياست اين در كه

. آيند مي وجود به آنها  شبيه و مثل ،آيند نمي وجود به آينده سال اشخاص آن عين يعني ،نيست عينا
 كه فردي و شخصي بقاي نه است نوعي بقاي اصطالح  به و است امثال تجديد دارد وجود دنيا در آنچه
    پيغمبران معجزات در آنچه]. آيد وجود به عينا ء شي همان دوباره و برود  بين از[ دنيا در ء شي يك
 طبيعي عادي جريانهاي از ما است قيامت از اي نمونه آن كه كردند مي زنده را ها مرده كه اند كرده ذكر
 بار دنيا در شخص همان و فرد همان و بميرد شخص  يك و فرد يك وقت يك كه نداريم هم مثال يك
  . شود زنده ديگر

  

   دآارت سخن در"من"
  

 آن و بدهند توضيح كه دهم مي  آقايان به را صحبت اختيار من بعد ،كنم اضافه ااينج را نكته يك فقط
 گوييم مي كه"من"اين كه است شده پيدا غيرفرنگيها و فرنگيها از بسياري ميان در فكر اين كه است اين

 نظر اين از دكارت  حرف به اشخاص اين لذا و) خاطرات تسلسل( متسلسل خاطرات همين مجموع  يعني
   كه اند گرفته عيب
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 چيز را انديشه ،است كرده  حساب چيز يك را من"هستم من پس انديشم مي من"]:گويد مي وقتي[
 انديشه" ،نيست اين از بيش گفت بشود كه چه هر ،است"كنم مي  انديشه"همان"انديشم مي من".ديگري

 ديگري چيز"هستم شهاندي  همان من"اينكه جز"انديشم مي من".دارد وجود انديشه ]يعني["  كنم مي
 چون من و انديشد مي كه است چيزي من ،است  چيزي انديشه و است چيزي من اينكه نه ،نيست

 خاطرات همين مجموعه ،ها انديشه همين مجموعه يعني من ،نه. دارم وجود من پس انديشم مي
. است چيز دو اين كنيم مي خيال ما. كنند مي تعقيب را همديگر ،يكديگر سر پشت مرتب  كه متسلسلي

 هم از جدا هستند ملكولهايي آب  ذرات اين و ايم نشسته آب جوي كنار در ما كه است آن مثل اين
 را آحاد كه ما چشم ولي كنند مي حركت و شوند مي رد ما جلوي از دارند كه سربازي فوج مثل درست
   ،رود مي دارد و دارد شكش و امتداد طور همين كه است موجود يك آب اين  كه كند مي خيال بيند نمي
 است زنجيري يك مثل يا. است يكي كنيم مي خيال ما و است متعدد و متكثر واقعا ،نيست موجود يك
 خيال ما و گذرند يم و آيند مي يكديگر به متصل  حلقات اين كه بدهند عبور بيايند ما جلوي از كه
  هايي لقهح اين مجموع يعني زنجير ،ندارد وجود زنجيريديگر ،است واقعيتي  يك خودشزنجير كنيم مي
 من ،ندارد وجود ديگري ء شي يك عنوان به) من گويم مي كه( من اين. هستند متصل يكديگر به كه

  . نيست ديگري چيز ،است همين ،گذرند مي و آيند مي يكديگر سر پشت كه خاطرات حلقات اين يعني
 همه. نيستند مطلق خاطرات ،گذرند مي و دآين مي كه خاطرات اين. نيست درستي مطلب مطلب اين ولي
 ولي اند آمده ،بيايند شما ذهن در من ذهن خاطرات عين اگر لهذا و هستند وابسته خاطرات خاطرات اين
 خودم  ذهن در من اگر يعني ،ديگر جاي به وابسته خاطرات اين و هستند جا يك به  وابسته خاطرات آن

 تصور هم شما ذهن در ،نيست  من ذهن در مطلق تصور يك ،كنم مي تصور را اصفهان شاه مسجد صورت
 تصور تصور آن. است ديگري زنجير حلقه هم اين ،است زنجيري حلقه آن بگوييم كه نيست مطلق
 من در كه بينشي آن ،"بينم مي من".است من آن تجليات واقع در ،است ) خاص من يك( من به وابسته
 دارد وجود شما در كه بينشي باز ،"بينيد مي شما" ،ستا من بينش ،نيست مطلق بينش دارد وجود
 جداست كدام هر كه كرد تشبيه زنجير هاي دانه به شود نمي را اينها. شماست بينش ،نيست مطلق بينش

   يك  روي حبابهاي به را اينها ،باشد درست تشبيه اگر. ندارد اتصال و ارتباط جا هيچ به و
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 شود مي پيدا حبابهايي يك آن  روي بر االتصال علي كه باشيم داشته يآب يك ما اگر. كرد تشبيه بايد آب
 حبابها اين كه است ء شي يك ،باشد ]آب آن از[ جدا حبابها  كه نيست طور اين ،گيرد مي را آن روي و

 آن و آب اين مال  است حبابي حباب اين ]باشيم داشته آب دو اگر[ و ،شود مي پيدا آن روي بر دائما
  . آن به وابسته و آب آن مال است ديگري حباب حباب

 تا. است"من"شخصيت حفظ و"من"بقاي قيامت مسأله در مشكالت بزرگترين از يكي حال هر به
 مقام در و نشده شخصيت بقاي مسأله به توجهي انتها بي  ذره كتاب در ،كردم احساس من كه آنجايي

 كند مي كمك بيشتر شخصيت بقاي مشكل حل به كتاب آن مباني اينكه گو. اند برنيامده هم مشكل حل
 متعرض شده طي راه كتاب و دينداري  درس كتاب در اما. د ان نشده بحث اين وارد مستقيما ولي
 و ام كرده يادداشت چيزهايي يك هست هم مختصرتر و آن از بعد كه دينداري درس از من كه اند شده
  . داد خواهند توضيحاتي مهندس آقاي خود بعد ،كنم مي عرض

  

   بازرگان مهندس نظريات نقد
  
 چند كردم عرض هم جلسه  آن كه طوري همان"قيامت اثبات"عنوان تحت دينداري درس كتاب در

 بيداري و خواب مسأله يكي ،زنده موجودات ساير و انسان مثل توليد يكي: است شده ذكر مسأله
 معدومي هيچ و شود نمي معدوم طبيعت در موجودي هيچ كه( طبيعت بقاي و ثبات مسأله يكي ،طبيعت
 در ها مرده شدن زنده يا و ماندن زنده فراوان هاي نمونه"عنوان تحت ديگري فصل ،)شود نمي موجود

 قسمت در كه ،جهنم و بهشت و قيامت امكان و ،چيزهاست جور اين و نسل بقاي قبيل از اينها كه"دنيا
 و زنده موجود ،مساعد شرايط در ناچيز ذره":اند داده پرورش را مسأله اين"مثل توليد مساله"يعني اول

 و است قبول مورد ،مبحث اصل اين. "است مادر و پدر صفات و خصوصيات وارث كه شود مي بارشدي
 يك در را نسل چند و كند سازي خالصه و گيري عصاره كه است قادر  طبيعت":گويند مي هم آنجا

 حفاظت و حمايت را آن و دهد قرار است خمت و نطفه يا حياتي جرثومه همان كه  كوچك محوطه
 اثري چه ما مسأله اين در ببينيم خواهيم مي حاال ولي است قبول مورد و است اول فصل در اين. "نمايد
   ؟دارد
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 جريان":اند كرده بيان را مطلب  اين ،است"طبيعت بيداري و خواب"عنوان تحت كه دوم قسمت در
 ها حيات و موت و ها بيداري و خواب اين بر هم قرآن و است  يمتوال هاي بيداري و خواب همه طبيعت

 انقالبات يا و بيداريها از يكي قيامت و":گويند مي بعد. است درستي مطلب هم اين. "  است كرده تكيه
  ). 1("است كلي حيات يا بيداري يا انقالب يك باالخره و ستارگان و خورشيد و زمين سطح در ولي است
 ذكر را آثار بقاي حتي و انرژي و ماده بقاي مسأله ،است طبيعت بقاي و ثبات كه سوم قسمت در

 او شخصيت جزء انسان در روانشناسي نظر از كه  همانهايي ،ماند مي باقي هم كسي هر آثار كه اند كرده
  . شود مي شمرده

 و مردگان شدن زنده مسأله قسمت  اين در. است"جهنم و بهشت و قيامت امكان"مسأله پنجم قسمت در
 بيشتر قسمت اين در من نظر به كه اند كرده ذكر را زدن پيوند و زدن قلمه راه از روييدنيها حيات ادامه
 اين. شوند متذكر اند خواسته را مطلب اصل ولي"شخصيت بقاي"عنوان تحت نه را شخصيت  بقاي مسأله
  : خوانم مي برايتان كه ام نوشته تر مفصل قدري را فصل

 كوچك العاده فوق ولو انسان  تن هاي پاره و قطعات از اي قطعه كه نيست محال اصوال و علمي نظر از"
 همان عينا ،كرده رشد گرفت قرار مناسب شرايط در اگر غيره و  قلمه ،ريشه ،دانه ،نطفه مانند بتواند باشد

 ادامه شخصي  چنين. كند درست) 3( خاطرات و صفات و قيافه و شكل همان با) 2( را  اوليه شخص
 و مناسبتر لوازم و شرايط داراي جديد محيط اگر و بود خواهد قبلي شخصيت برنده ارث و دهنده

 به كه را گذشته اعمال نتايج و عواقب و بيابد العاده  فوق توسعه و رشد بود دنيا محيط از مساعدتر
 چيزي  آن سباتمكت. ببيند وسيع و شديد خيلي وجه به است درآمده مكتسبه روحيات و ملكات صورت
 و نظر و دارد ابراز كه العملي  عكس حسب بر خارج تحريكات و پيشامدها با برخورد در انسان كه است

 و اعضاء و نسوج شكل يا ساختمان بر چيزي و نمايد مي ايجاد  خويش وجود در ،نمايد اتخاذ كه رفتاري
 در انعكاسي ،مكتسبات و لكاتم يا شخص توليدات و واردات و حاالت همين. افزايد مي خود اعصاب
    كه) 4( سلولي و تناسلي سلولهاي در جمله از و ما پيكر سراسر
  : پاورقي

  . نيست  عبارت عين آنها از بعضي ،ام كرده من كه است اي گيري خالصه اين 1. 
  . است كلمه همين سر بر هم ما بحث ،اينجاست در نكته 2. 

 3.   . اند كرده تكيه هم خاطرات كلمه روي
 4.   . باشد ديگري نوع يا و تناسلي سلولهاي از است ممكن سلول آن
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 مقصد و عقيده چه دنيا اين در شخص آنكه حسب بر. داشت خواهد باشد بعدي احياي مأمور بايد احيانا
 و نتيجه ،باشد كرده تكميل و تنظيم را خود وجود  چگونه و داده انجام اعمالي چه ،داشته مسيري و

  . "گردد مي باز او به مجدد رشد و رستاخيز از سپ آن ميراث
 توضيح خودشان كنيم مي  خواهش مهندس آقاي از سؤال اين به توجه با كه هست اينجا سؤال يك

 خواهد سلول يك فقط انساني هر براي) 1( فرضيه  اين در كه معتقدند ايشان آيا: است اين آن و بدهند
 دانه، ،نطفه مانند بتواند اند كرده بيان خودشان كه طوري ينهم بعد كه دارد را استعداد اين كه بود

 كه كند درست خاطرات و صفات و قيافه و شكل همان با را اوليه شخص همان عينا غيره و قلمه ،ريشه
 را استعدادي چنين سلول يك فقط انساني هر در ؟باشد  قبلي شخصيت برنده ارث و دهنده ادامه اين
 ،اند آورده  چيزي يك هم حديثدر اتفاقا و گفتند مي انسان به عراج قدما كه ستا  حرفي همان اين ؟دارد
 آنها. نيست هم انسان شخصيت مالك  آن و رود مي بين ازو شود مي متالشي انسان بدن همه هك اند گفته
 ،دادند مي قرار افراد شخصيت مالك را اصلي ذرات آن واقع در و ناميدند مي اصلي ذرات را چيزهايي يك
 است ممكن گفتند مي ،بگويند خواست مي دلشان طوري هر كه بود فرضيه يك آنها نظر از اين  البته ولي

 ممكن گفت شود نمي ،اند گفته كه علمي بيان  اساس بر و مهندس آقاي نظر از ولي. باشد چيزي چنين
 بدن در خصوصيبال ذرات يك گفتند مي. كرد گيري نتيجه طور هر شود نمي مقدمه آن از يعني ،است
. بيايد وجود  به نو از آدم همان و كند رشد بعد كه دارد را اين استعداد ذرات همان فقط  كه هست انسان

  . دانستند مي  معين ذرات يك را انسان شخصيت و شخص حامل واقع در
 ولسل يك فقط انساني هر در كه شوند قائل خواهند مي ،اند گفته مهندس آقاي كه كلي مقدمات آن با

 و اند گفته قبال را مطلب اين ايشان. آورد وجود به را  انسان همان و كند رشد تواند مي بعد كه دارد وجود
 شخصيت  وارث انسان بدن سلولهاي تمام كه) شده طي راه در مخصوصا( اند داده  توضيح هم خيلي
 كه اي علمي مباني كنم مين خيال و ،دهد انجام را كاري چنين تواند مي خود نوبه به سلولي هر و اوست

   در بگوييد اگر. بدهند اختصاص سلول يك به را اين  كه بدهد اي اجازه چنين اند كرده بيان خودشان
  

  : پاورقي
 1.   . دارد فرضيه صورت گويند مي هم خودشان
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 انسان اهزاره او وجود از ،ميرد مي  كه انسان يك كه ندارد مانعي بنابراين ،هست امكان اين سلولها همه
 شود مي محشور قيامت در ديگر انسان هزار صورت به انسان  اين يعني ،شوند محشور رستاخيز در ديگر

 يك قيامت در صورت اين در ،...)و ديگري شرايط در ديگر سلول آن ،شرايطي  يك در سلول اين(
 ميليونها و يمطهر هزار صدها ،كنند  مباحثه باهم بخواهند كه نيست بازرگان مهندس يك و مطهري
  . هستند"من"همان ،آمدند كه هم كدام هر ،آيند مي بيرون بازرگان مهندس

 آن بر دليل اين ،بدهد رشد ديگر بار را شخص شخصيت كه باشد داشته را اين امكان سلولي هر اگر
 فردي هويت آن هويت ،نيست شخص آن  شخص اما شوند مي تكرار قيامت در شخصيتها كه است

. باشد من ميليونها تواند نمي قطعا) هستم من االن كه مني همين( من يك و فردي تهوي يك ،نيست
 بيشتر محشور شخصيت يك كسي هر براي هم قرآن ،كنيم قبول نخواهيم هم علمي نظر از اگر حال
 صورت به تنها شما ]گويد مي [،شويد مي محشور متعدد اشخاص صورت به شما گويد نمي ،نيست قائل
  . شويد مي محشور فرد يك و شخص يك
 وارد آن به اشكالي صورت هر در و ؟همه يا دارد را استعداد اين سلول يك فقط آيا كه سؤال يك اين

 ؟دهند مي نظري چه) كرديم عرض ما كه اي معني به( شخصيت مالك در كلي طور به هم بعد. است
 يك ما ؟است خيال و دروغ صالا فردي هويت ،نه يا هستيم فردي هويت يك هستيم آنجا در كه ما واقعا

 فرنگيها از بعضي كه طور  همين و است دستگاه يك هم مسجد اين كه طور همين ،هستيم دستگاه
 تهران گوييد مي شما كه طوري همين ؟است انتزاعي امر"من"اصال ،است بزرگ دروغ يك"من"اند گفته
 و مراكز  اين و ساختمانها اين وجود از غير وجودي يك تهران ديگر يعني ،ندارد وجود تهران ولي

 اين و خيابان آن و خيابان اين و ساختمان آن و ساختمان اين مجموع يعني تهران. نيست تشكيالت
 سال دويست و سال صد طول در تهران اين تمام گاهي لهذا. خصوصيات اين و تشكيالت آن و تشكيالت

 سازند، مي ديگري ساختمانهاي و آورند يم دست دور زمينهاي از ديگري آجرهاي نو از و شود مي خراب
 بغداد كه است سال سيصد دويست و هزار. است تهران همان تهران گوييم مي ،آيند مي ديگري انسانهاي

 يا رود مي شود مي معدوم دارد وجود خانه ،ندارد وجود بغدادي. است اعتباري امر يك اين. است بغداد
   اين اينكه  معني به دارد وجود بغداد. شود مي عوض دارد وجود خياباني ،رود مي دارد وجود انساني
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 آيا. ندارد وجود  فردي و واقعي هويت يك و شخص يك صورت به خودش ولي دارد وجود مجموعه
 بايد ما ؟دارد وجود واقعي شخصي فردي هويت  يك ،نه يا است بغداد و تهران هويت نظير ما هويت

 فرد همان ،كنيم مي درك فرد و شخص را آن و كنيم مي درك"نم"را  آن االن كه همان باشيم مطمئن
  . بفرمايند  افاضه كه است مهندس آقاي نوبت اينجا از حاال. شود مي محشور قيامت در

  بازرگان مهندس حاتيتوض
 توجهي جمله اين در او. كنم  عرض را مطلبي دكارت معروف جمله آن به راجع ابتدا: بازرگان مهندس

 تكرار"من"هميشه شخص اول صيغه در خارجي زبانهاي و انگليسي و فرانسه در منتها ،ندارد"من"به
 ما. گفتم من: آورند مي  جلويش هم من يك آنها ولي ،شنوم مي ،فهمم مي ،گفتم: گوييم مي ما. شود مي
 آن ترجمه در هم مطهري آقاي. دادم را دستور اين  من: گوييم مي مثال كنيم تاكيد خيلي بخواهيم اگر
    روي تاكيد كه وقتي. "هستم من پس انديشم مي من":كه فرمودند طور اين  شده نقل عربي از شايد كه
 در ،كند صحبت شخصيت و منيت به راجع است خواسته دكارت كه است اين مثل كنند مي"من"

 ،دندار منيت و من و شخصيت وجود به كاري اصال  معروفش جمله اين در او. نيست طور اين كه صورتي
   ،باشم حقيقت منكر ،باشم خدا منكر من اگر بگويد خواهد مي وجودند منكر اصال كه آنهايي مقابل در

 فكر دارم چون ،باشم نم توا نمي  خودم منكر ولي باشم چيز همه منكر ،باشم علم منكر ،باشم عالم منكر
  . دارد وجود اي هستي يك پس ،هستم پس كنم مي

 اگر. جسم سراغ رود مي بعد ،كند مي اثبات را روح وجود ديگري دليل به نه جا همين از دكارت: استاد
   منشا"من"اينكه از اعم و باشد هستي همان"من"اين اينكه از  اعم( نبود مطرح او براي"من"وجود صرف

 آنوقت ،شد ثابت روح و نفس مسأله  بنابراين. بگويد توانست نمي ديگر را اين) انديشه خود يا باشد انديشه
 نكته همين به كه است آن بر دليل اين و ،دهد مي قرار مبنا را اين ،]كند مي اثبات[ را خدا بعد و سمج

 بيشتر كرده ترجمه فروغي  كه عقل بردن كار به درست روش در گفتار كتاب در البته. است داشته  توجه
 حساب اين روي اند رفتهگ او به ديگران كه ايرادي . هست ]مطلب اين[ عربي كتابهاي در نيز و همه از

 اند گرفته ايراد او به بعضي. دارد وجود كننده انديشه ء شي يك عنوان به"من"]دكارت نظر از[ كه است
   اصل يك آن از قبل تو كه
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 ،دارد الزم فاعلي فعلي هر  كه گفتي و گرفتي نظر در فعل را انديشه اينكه آن و اي كرده قبول را ديگري
 قرار روح اثبات مبناي را آن ولي است ممكن مطلب  آن صدق البته. است گريدي ء شي يك فاعلش پس
  . است داده قرار روح وجود بر دليل را همين فقط و است روح  به قائل او. است داده

  
 تعجب هم قبل جلسه در و فرمودند سؤالي قبل ما جلسه در. كنيم مي نظر صرف دكارت از حال ،بله -

 آقايان كه كردند مطرح همه از سؤالي يك. بودم نكرده  عرض بنده را مطلب نآ جواب چطور كه فرمودند
    اين روي كامال امروزشان فرمايشات. كنند فكر شخصيت وجود و شخصيت معناي ،شخصيت به راجع
 شد خواهد زنده دوباره همان هم دنيا آن در و هست دنيا اين در كه بود"من"مسأله اين و حساس نقطه

 قيامت اصال نباشد شونده زنده و شونده تكرار"من"همان و  شخص همان باشد بنا قيامت رد اگر واقعا و
 يا پسرم به اثرش و بدهم انجام خوبي يا بد عمل يك بنده باشد قرار اگر فرمودند كه طور  همان. نيست

. باشد واندت مي هم الهيت و انسانيت و عدل خالف ظاهرا. نيست قيامت اين ،برسد ام نوه به يا دخترم به
 قدر به و بود عنه مفروغ مسأله خودم پيش چون ،نكردم عرضي شخصيت به  راجع قبل دفعه كه بنده
 كردم مي فكر ،بودم  داده توضيح شده طي راه در كنم مي تكرار حاال و رسيد مي عقلم كه اندازه آن  كافي
 اينكه عنوان به شده ليمفص بحث هم شده  طي راه در. است شخصيت همان قيامت كليد و است همان
 يك روح وجود فرض از خارج بخواهيم اگر ؟كجاست در  شخصيت و نيست يا هست شخصيتي اصال

 شرط  سه اين بايد قاعدتا ،بياوريم در گوييم مي خودمان كه عبارتي يعني بكنيم  شخصيت براي تعريفي
 ،قدش ،چشمش ،باشد گراندي از متمايز فردي يك اوال كه است اين شخصيت: بشويم قائل برايش را

 براي كسي هر كه است شخصيت احراز شرط اولين اين. جداست افكارش ،اخالقش ،صدايش آهنگ
 همان مثال. بقاست و ثبات شرط دومين. شود مي متمايز ديگران از كه دارد خصوصياتي يك خودش
 ،داد رويه تغيير  يتطميع يك يا تهديدي يك مقابل در كسي يك اگر گويند مي هم عبارت در كه  طوري

 داشته او به تعلق يعني ،بماند ثابت آن در  چيزهايي يك كه است آن شخصيت. ندارد شخصيت گويند مي
   از گوسفند يك. باشد طور همين هم حيوانات در شايد اينجا تا. كند پيدا  ادامه داشتن تعلق اين و باشد
 در البته ،دهد نمي تغيير  خيلي كه اردد گوسفند هم خصوصياتي يك و است متمايز ديگر گوسفند يك

 من كه باشد اين به نسبت مستشعر هم خودش  كه گفت بايد قاعدتا ،سوم شرط. پايين خيلي سطح
 توجيه براي روح وجود اگر كه آيد مي ميان در روح پاي كه اينجاست حاال. هستم ديگران از جداي
   دنيا اين  مطالب
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 فرضيه به توسل و تمسك بدون را دنيا اين مطالب اگر ولي است ريضرو هم دنيا آن براي ،باشد ضروري
 كه كنم مي تكرار باز البته. نداريم روح فرضيه به احتياج  هم دنيا آن ،كنيم بيان توانستيم روح وجود يا

    كه اي ضربه اين كه گرديم مي طريقي يك و حل راه يك دنبال. ندارد وجود روح  بگوييم خواهيم نمي
 هم ،روح كردن نفي با و كنند مي نفي را روح آيند مي كه زنند مي سايرين و كمونيستها مثال و ماديون

 روح كنيم فرض كه شده رفته اين دنبال كتابها اين در. بدهيم جواب ،را قيامت هم و اند كرده نفي را خدا
 اينجا. شود  قيامت ثباتا يا خدا وجود اثبات تا نداريم روح فرضيه به احتياجي اصال ما يعني ،ندارد وجود
 بيايد ميان در روح پاي بايد منيت براي ،مطهري آقاي جناب توضيحات و فرمايشات و بيان اساس بر هم
   و تغيير در صادراتش و واردات و خاطرات تمام و سلولها تمام كه هيكل  اين يعني ،ندارد وجود مني اال و

 اينكه كما ،ندارم منيت  ادعاي حق باشد نداشته وجود بنده در روح اگر) تهران شهر مثل( است تحول
 گم را خودم خودم چون ؟دارم منيت ادعاي حق  من چرا اما. ندارد منيت ادعاي حق هم تهران شهر
  . كنم نمي
 به يكدفعه او كه ديگري  به يا دهند مي نسبت نصرالدين مال به دانم نمي گويند مي داستان و قصه در

 نفهميدم يكدفعه فردا هستم مالنصرالدين كه  من اگر ؟شود مي چطور ومبش گم من اگر كه زد ذهنش
 بود اين ؟كيست ام بچه ،كيست زنم ،بروم اي خانه چه ،بپوشم لباسي  چه آنوقت ،كجاست مالنصرالدين

 من ،همانم من  كه بدهد تشخيص كه كرد آويزان گردنش به و كرد نخ به را كدويي پوست يك  كه
 پوست ،بود خواب حمام در مالنصرالدين  وقتي و شد قضيه اين متوجه رندي يك. هستم مالنصرالدين

 تو: گفت مي مرتب شد بيدار مالنصرالدين وقتي. انداخت خودش گردن  به و كرد باز گردنش از را كدو
   ؟منم يا  ماليي

 از سلولها ايرس خالف بر عصبي  سلولهاي اينكه براي. است حافظه براي ؟چرا ،كنيم نمي گم را خودمان ما
. است رفته دست از ما منيت بدهيم دست از را خاطراتمان ما اگر اال و ،شوند نمي عوض آخر تا تولد اول
 گوش و چشم كه طوري همان كه شده ساخته چنين ما روحي يا مادي وجود اين و بدن  اين ،هيكل اين
 يك از اگر روز يك و كنيم نمي  گم را خودمان خودمان. دارد هم را حافظه دستگاه ،دارد فكر و زبان و

  . دارد وجود ما حافظه در اش خاطره ولي رفته  بين از دردش گواينكه خورديم مشتي يك كسي
 حافظه حاال. است حافظه وجود بر متكي باشد همين هم حيوانات در شايد كه انسان شخصيت اين بنابر
 ،هست چشمي بينم مي من: گويد مي او. نداريم دعوا ماديون با اين سر ما. باشد داشته ،دارد احتياج روح

   روح ،دارم قبولش ،هست گوشي
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 پيش ما پرونده كه دهد مي اجازه ما به حافظه همين و هست حافظه بينيم مي هم ما ؟چيست ديگر
 همين اگر حال. باشيم نداشته كدو پوست  قطعه يك كردن آويزان به احتياج ،باشد محفوظ خودمان
 باز كه است طبيعي ،شود زنده مرتبه دو دارد عصب و حافظه و قلب و ريه و گوش و چشم كه مجموعه

 گوشم ،بشود تجديد بنده چشم فقط كه نيست كافي. نيست ديگري شخص ،است شخص  همان هم
 من گويم مي شد تجديد ام حافظه اگر. بشود تجديد بايد هم ام حافظه ،بشود تجديد دستم ،بشود تجديد
 مشت من پشت به اگر قيامت در حاال و زدم  مشت شخص فالن به روزي يك كه هستم آدمي همان
  . زدم او به  كه است مشتي آن براي ،خورد مي
 راه در چه ،فرمودند كه طور همان. است الزم هم دنيا آن در ،است الزم روح دنيا اين در اگر اين بنابر
 جواب خواهيم مي ،كنيم اثبات اهيم خو نمي ما كه شده تكرار  مرتب دينداري درس در چه و شده طي

 يك در فقط"كذلك" ،است چنين عينا هم قيامت گويد نمي جا هيچ قرآن. بدهيم را  مسأله بود محال
 بودن مرده و است زمستان صحبت: شود مي تكرار قرآن در بار چهار يا سه گويا جمله اين و است مورد
 از پيش كه درخت همان اينكه و بهار مساعد هواي و بهار باران و  چيزش همه با و درختهايش با زمين

 زمستان مدت در و داشت اي ميوه و حركتي و گلي و برگي گذشته پاييز و تابستان فصل در و زمستان
 خشك چوب يك مثل عينا و ندارد وجود  آن در حياتي آثار و است كرده پيدا مرده حالت ما چشم در

 ما مثل درخت آن آيا حاال. است درخت همان درخت اين و شود مي  زنده شرايط تغيير نتيجه در ،است
 تخرجون كذلك و «":گويد مي قرآن مطلب اين دنبال. دانم نمي من ؟ندارد يا دارد حافظه و احساس

 شخصيت اينكه. است گونه اين هم نشور"» النشور كذلك «"شويد مي خارج طور اين هم شما"»
 يك در ،ستا بدن جاي همه در شخصيت كه شد داده توضيح شده  طي راه در ،است چگونه و كجاست

 ،شرط سه اين. ديگري خاص نقطه در نه و مغزش در نه ،است انسان قلب در نه ،نيست  خاصي نقطه
 شود مي متمايز ب آقاي وجود از الف  آقاي وجود اينكه: است الزم شخصيت براي اولش شرط دو خصوصا

   آثار اين ثانيا و ،)ب آقاي بدني تشكيالت جزء جزء از است تمايزم  الف آقاي بدني تشكيالت جزء جزء(
 امكان آيا ،است پراكنده جا همه در شخصيت اين كه حاال بعد و ،كند مي حفظ را سابقه و ماند مي

  . شد آورده نمونه... و دانه و تناسلي سلول و قلمه از اين براي ؟نيست يا هست تجديدش
 ،نشده گفته است  خالصه چون دينداري درس در و آمده شده طي راه در باز كه ديگر مطلب يك

 يك يا زنبور يك يا فيل يك يا عيار تمام  درخت يك. است شخصيت نگاهداري و امانتداري و حفاظت
   ،اي گلوله ،اي ضربه اي، حادثه كوچكترين يا انسان بدن
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 قدر هر م بيني مي اما  است مشكل بسيار آن حفظ و رود مي بين از و شود مي متالشي گرمايي ،سرمايي
 اين تناسلي سلولهاي اينكه كما ،بيشتر هم  حفاظتش و شود مي بيشتر مصونيتش شود مي كوچكتر واحد
 همچنين و ها دانه و تخمها معموال و گذارند مي تخم جايي در نسلشان  بقاي براي حشرات. است طور

 معناي  به( ذره حدود از ء شي يك مقياس يوقت و ترند محفوظ) » مكين قرار في «(  انسان جنين
 از و دارد مصونيت صد در صد واقع در ديگر اين ،رسيد الكترون حالت به و رفت تر پايين هم) شيميايي

  . است محفوظ  مكانيكي عوامل و گرما و سرما و باد
 وقتي. باشد ندهپراك ما وجود سراسر در منيت يا شخصيت كنيم قبول ما كه ندارد اشكالي هيچ اين بنابر
 مرتبه دو ما وجود دهنده تشكيل اعضاي تمام حتما كه نيست  اين معنايش"است پراكنده"گوييم مي
 مأمور كه سلولها  اين از يكي احيانا ،فرمودند قرائت و شده گفته اينجا كه طوري همان. شد خواهد زنده
 را آدم اين مثال اگر كه اشدب ريز ابعادش و كوچك مقياسش آنقدر ،ماست فرد هر مجدد كردن زنده
 در كه صورت هر به ،كوه باالي و دريا ته ذره آن و خورد پلنگي مثال  هم را گرگ آن بعد و خورد گرگ
 با هم قيامت.  است حافظه جمله از و مكتسبات و شخصيات تمام وارث ذره آن و است محفوظ  آمده

 منفصل و اي ضربه حالت همه وشود مي شيمتال چيز همه ،حيوانات ،قبرها: استچيز همه شدن تالشيم
 آن" تخرجون  كذلك"،"» النشور كذلك":گويد مي مرتب قرآن چون( بود  امكاني چنيناگر. كنند مي پيدا
 ديگري شكل و فرم با ديگري بدن يك واقعا است ممكن و كند مي نما و نشو به شروع روز آن در ذره
  . بدهد ادامه را اينها همه تواند مي اين بنابر ،قضاياست اين تمام وارث او ولي باشد
 كار اين آيد مي كه است سوم عنصر آن انتها بي ذره كتاب گفته به اگر كه فرمودند مطهري آقاي جناب

 عنصر سه آنجا در آنكه با كه كنم عرض توضيح يك  بنده است الزم اينجا. ندارد اشكالي هيچ كند مي
 بيان  آن از را استفاده اين ،روح يا اراده يا امر اصطالح به نصرع و انرژي عنصر ،ماده عنصر: شديم قائل
 عنصر با سوم عنصر آن ،گوييم مي ما كه است روحي همان عنصر آن پس كه كرد شود نمي انتها بي ذره
 بدأ و" ،داشت وجود موجودي يك يا حيوان يك. است  رهگذري عنصر يك آن ،دارد فرق دوم و اول
 » روحي من  فيه نفخت و":شد روحي نفخه يك ولي بود شده شروع هم گل از» طين  من االنسان خلق

 به آمد انساني قبل ما حالت از ،كرد خدا  كه تحريكي و كاتاليزر عمل اين با ،زد خدا كه تلنگري اين اب
 مرتب ما ولي خدا جانب از است روحي قرآن اينكه كما ،نيست باقي تلنگر آن ديگر ولي انساني صورت
  . شود نمي كنم پيدا آن در را خدا ،كنم پيدا را روح خواهم مي من بگوييم و بزنيم ورق را  قرآن
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 يك در پيغمبر مغز و زبان در  اثري يك و آمده امر اين اما است الهي امر ،است الهي روح پيغمبر وحي
  . شد تمام ،نيست خدا روح ديگر ،آمد وجود به كلمات اين و كرد ايجاد جايي

 باطالع يا استناد به كساني كه  مقدري ايراد به باشم داده جواب بودم خواسته كه مثال آن به مگرد مي بر
 به دائما خورشيد از اي العاده فوق انرژي يك اينكه صرف  كردم عرض. دارند شرودينگر بيان همان از

 از و بيايد وجود به آنتروپي ضد اعمال يك زمين در كه باشد اين كننده توجيه تواند نمي ،رسد مي زمين
 انرژي واسطه به شود مي توليد يخ اگر  كه است درست يخچال در كه يخچال به زدم مثال. حيات جمله

 ،سوزانند يم نفتي يخچالهايدر كه است نفتي آن واسطه به آيدويا مي  برق سانترالاز كه است الكتريكي
 جايش سر آنتروپي  اصل و نشده پيدا آنتروپي ضد عمل هيچ مجموعه در. بدهد تواند مي يخ ما به  اين

 عوض آنتروپي اصل كه بگويد را همين خواهد مي اش سخنراني آن در هم شرودينگر. است محفوظ
 يك ،مهندسي يك بايد. است محال خود خودي به يخ تشكيل  ولي نيستيم آن منكر هيچ ما. شود نمي

 يك  هم اي كارخانه يك و باشد كرده فكر را اي مجموعه چنين يك باشد آمده مبتكري  يك ،مخترعي
 در. شود درست يخ تا پريز  به بزند را شاخه دو هم اي صاحبخانه يك ،باشد ساخته را اي مجموعه چنين

 كسي دفعه يك ،ندارد وجود ديگر اختراع اما ،هست  هم اختراع ،هست انرژي ،هست ماده يخچال اين
 همراه  كه نيست چيزي يك شده گفته انتها بي ذره در كه سومي عنصر اين. رفت و كرد را اختراع اين
 دخالتي يك ،نه. بيايد مرتبه دو بعد و  جاهايي يك برود هم) مرگ از بعد( دنيا آن در و باشد شما و بنده
 اين كه است خارجي دست ،خداست دست آن ،آيد نمي بر ما عهده از  كه است خارجي دست يك ،است

 نفخه و خارجي دست  آن. آيد مي خارجي دست يك باز هم قيامت در. است آورده وجود به را  تكامل
 اين اينكه كما ،كند مي عوض را انرژيها و مواد همين يكمرتبه) هست هم قرآن در كه همان( صور

 اين ،است شده ديگر چيز يك دخالت آن با ولي نيست... و  چرم و مس و آهن جز چيزي هم يخچال
  . است آن از غير مجموعه

 داشته روح قبول به احتياج دنيا اين امور توجيه اگر كه است اين بنده توضيح خالصه طور به اين بنابر
 به كاري اينجا ما ،نه اگر اما. كند نمي فرقي هيچ ،است  هم عين اشكال. دارد احتياج هم قيامت ،باشد
 حاال ،داري  قبول كه را حافظه ،داري قبول كه را زدن حرف تو گوييم مي مشاهداتمان روي ،نداريم روح

 كما و تموتون تنامون كما"كه است حديث در. نداريم دعوا تو با ما ؟ماده يا است روح عاملش حافظه
   بيدار كه طوري همان و ميريد مي خوابيد مي كه طوري  همان" تبعثون تستيقظون
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 رود نمي دست از ما يحيات فعاليتهاي تمام درصد صد خوابيم مي ما وقتي واقعا. شويد مي زنده شويد مي
 از ما منيت آن حتي و حافظه آن جمله از و رود مي دست از ما حياتي فعاليتهاي از اي عمده قسمت ولي

 داخلي هاي انفعال و فعل و رفت در خستگي آن وقتي اما نيستيم  سابق فرد آن ديگر ما ،رود مي دست
 يك خواب. آوريم مي دست به دوباره را شخصيتمان شويم مي كه بيدار ،شويم مي بيدار بعد شد انجام

 زبان همان ،شويم مي بيدار وقتي و  كنيم مي گم را خودمان ،است منيت جمله از و حيات نسبي تعطيل
 توانست نمي قبال كه فكر همان ،ببيند توانست نمي قبال كه  چشم همان بزند، حرف توانست نمي قبال كه
 هيچ  پس. آيد مي جايش سر تازه و تر مرتبه دو بود شده خاموش و تعطيل كه حافظه  همان و كند كار

  . باشيم كرده مشاهده  كوچكي نسبت يك به اينجا در ما را قيامت نظير كه ندارد اشكالي
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