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 اختالف در آراء قائلین به حیات بعد الموت
 

 یعَلَ وَ مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّوَ ینَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَْمدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَیالطَّاهِرِ آلِهِ

 اةی الح بعد حالت به نسبت مکلفان نظرات اختالف دنباله در که ییهابحث از یکی

 م ا ای آ اص واً .اس ت نی ا میکن  ع رض دی با ح اا م،یکرد عرض هم قبالً و میدار ایالدن

 اصل یحت و رسالت و معاد و خدا. نه نباشد؟ اختالف مورد که میدار عالم در یقتیحق

 ع الم در یقت یحق چیه  م ا. هس تند وج ود و ق تیحق اص ل منک ر نییسوفسطا ،وجود

 و یقت یحق ینف  جنبه در نه ،یقتیحق اثبات که اثباتًا ای قتیحق ینف که ًاینف ای م،یندار

 مین دار باش د، یهیبد و آشکار اثبات ای ینف نیا هم قدر هر ،یقتیحق اثبات جنبه در نه

 ک ه کن دیم ف ر  اختالف ات منته ا. اس ت اخ تالف مورد همه. نباشد اختالف مورد که

 ش ودیم تکرار گوناگون یجاها در و شودیم زده که حرف نیا نیبنابرا. میکنیم عرض

 الدال  یظن پ س اس ت، نظر اختالف قرآن مقدسات اتیآ ریتفس به راجع مثالً چون که

 یاخدش ه گون هچیه یج ا ک ه آش کار و نیّمب و الدال یقطع پس. است غلط . ایناست

 را یقت یحق چیه ما م،یکرد عرض که طورهمان رایز. است غلط حرف نیا. ستین نباشد

 ای آ نیبن ابرا. اس ت اختالف مورد خدا وجود. نباشد اختالف وردم که میندار جهان در

 قب و  را خ دا یظن  لیدل با ما ؟است الدال یظن را خدا وجود کندیم اثبات که یاادله

 ات،نب و درباره معاد، درباره نیهمچن و. است غلط و بود خواهد یظن اعتقاد پس ،میدار
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 تم ام درب اره ه،ی فکر ام ور ه،یعقل امور ه،یسح امور درباره ه،یرسم هیبیتجر علوم درباره

 نظ ر ک ه یکس ان انی م در اخ تالف هس تند، دای پ چ ه و هس تند پنه ان چ ه ک ه یامور

 ندارن د، ی هقطع ادله هستند، اختالف مورد چون جهان قیحقا کل پس. هست دهندیم

 .است ینقض جواب نیا. است هیظن همه ادله

. اس ت گون ه دو شود،یم یقتیحق نبود ای دبو درباره که یاختالف؛ یلح جواب اما و

. ن دارد یهس لب ای  ی هاثبات ادل ه گون هچیه آن ینف ای آن، ثبوت که است یقتیحق کی گاه

 ب ر یهعلم ای یهحس ای یهعقل ای یهفطر یهاثبات ادله ایآ م،یکن حساب یوح یمنها اگر مثالً

 چ ون. ن ه م؟ی دار س تین ک هه م  نی ا ب ر و. نه م؟یدار است رکعت دو صبح نماز نکهیا

 باشد، صبح چه کند،یم نییتع را نماز رکعات که یاصل منبع آن از است یخال ما دست

 یوح با ارتباط بدون یکسان. است غلط اصالً اختالف یانهیزم چنان در. صبح ریغ چه

 م؟ی دار یل یدل چ ه. س تین رکع ت دو ،ریخ ندیبگو کند،یم نییتع را صبح نماز عدد که

 و عل م اربع ه ابعاد کل در ستین و هست اصواً م؟یدار یلیدل چه. ستا، دو رکعت ریخ

 ک ه کن د اثب ات را یزیچ لیدل با یکس اگر. است لیدل به ازمندین احتما  و شک و ظن

 کن د، ادعا را یمطلب لیدل بدون که یکس از است تردهیپسند او حرف اریبس است، دمرد

 بح ث را مکلف ان ری غ - مکلف ان و هاسانان که یحاات تمام اصواً. است ینیقی دیبگو

 احتم ا  چ ه و ش ک چ ه و ظن چه و علم چه یائیاش نبود ای بود به نسبت - میکنینم

 لی دل نیا فهمندیم که یکسان که باشد درست لیدل و نیمت لیدل به مسنود دیبا دارند،

 . رندیبپذ را

 قیحق ا از یقت یحق ینف که یسلب جنبه در ای یاثبات جنبه در عالم قیحقا ن،یبنابرا

 ک ه یان هیزم در. ن دارد لی دل گاه جابًا،یا ای سلبًا دارد، لیدل گاه بشود، خواهدیم عالم

 غل ط اریبس اختالف نیا اصواً ندارد، هرگز یلیدل یزیچ سلب نیهمچن و یزیچ اثبات

 لیدل. ستین نیچن ندیبگو یگروه کجاست؟ لیدل. است نیچن :ندیبگو یگروه که است

 وجودش نه قت،یحق نیا مطلب، نیا چون دیبگو گردد، سوم گروه انسان گرم کجاست؟

 یب را چرا؟. میدار لیدل نیا در شک. میهست شاک ما ،دارد لیدل عدمش نه و دارد لیدل

 نیب ما پس دارد، عدم رجحانِ یبرا یلیدل نه و دارد وجود رجحانِ یبرا یلیدل نه نکهیا

 مثبت ه دی با است وجود رجحان بر کههم  یاادله. نباشد دیشا و باشد دیشا. میهست نیب

 وج ود رجح ان ادل ه اگ ر و. باش د مثبته دیبا است عدم رجحان بر که هم ایادله .باشد

 ش ک، ؛اس ت درص د پنج اه ظ ن، ؛اس ت پنجاه از شیب یدرصد ن،یقی؛ است صددرصد

. باش  ند لی  دل یدارا دی  با ه  انیا تم  ام پ  س. احتم  ا  ؛اس  ت درص  د پنج  اه از کمت  ر
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 نج ایا س تند،ین کنن دهقانع یس لب ای یاثبات لیدل یدارا که یقیحقا نیبنابرا .میگردیرمب

 آن لی دل اس ت، رکع ت دو صبح نماز حتمًا دیبگو یکس. است غلط یبتّ انظار اختالف

 هم ه. هس تند گم راه هم ه نج ایا س ت؟یچ آن لیدل باز ست،ین رکعت دو حتمًا ست؟یچ

 لی دل آنچ ه کنندیم سلب ست،ین وجودش بر لیدل چهآن کنندیم جابیا بتًّا که یکسان

 س لب ه انیا ح،یصح یمبنا ریغ بر و هستند گمراه نیمختلف کل اصالً ست،ین عدمش بر

 . است یاول مرحله نیا. کندیم جابیا و

 قاب ل یقطع  و نیمت  اریبس  لی دل ه ا،آن وج ود ب ر لیدل که یقیحقا: هیثان مرحله

 اس ت صددرص د و اس ت رشیپ ذ قابل که هاآن عدم رب لیدل ،عکس به ای. است رشیپذ

 یکسان او  اختالف در منتها. است اختالف هم نجایا ست؟ین اختالف نجایا در. هست

 حتم ًا ن دیگویم لی دل ب دون ک ه ه م یکس ان و هس ت، حتمًا ندیگویم لیدل بدون که

 ای  یل یدل که دوم بُعد در اما. کردند اشتباه و هستند اشتباه بر نیمختلف نیا تمام ست،ین

 اخ تالف ه م نج ایا در است، هیف مختلفٌ امر عدم بر ای هیف مختلفٌ امر وجود بر یاادله

 دوم اخ تالف اخ تالف، صرف اگر. نه است؟ تیحتم عدم بر لیدل اختالف ایآ اما است،

 در دارد، وج ود هی ف مختل فٌ ءیش  آن وجود عدم ای وجود بر یحتم لیدل که ییجا در

 لی  دل نک  هیا ب  ر اس  ت لی  دل اخ  تالف ص  رف ای  آ. کنن  دیم خ  تالفا اش  خا  نج  ایا

 یکس ان ؛هس تند دس ته چن د نیمختلف  نکهیا یبرا چرا؟. ریخ ندارد؟ وجود یاکنندهقانع

 کنن د،یم س لب لی دل ب ه توج ه بدون ای. کنندیم اثبات لیدل به توجه بدونکه  هستند

 وَ» را، روش ن اریبس  لی دل دکنن یم انک ار هس تند یکس ان. خوردینم درد به کدامچیه

 یف  کالش مس» روش ن اریبس لیدل آنچه 1«عُلُوًّا وَ ظُْلمًا أَْنفُسُهُمْ اسْتَیْقَنَْتها وَ بِها جَحَدُوا

 لی دل نی ا نک هیا ب ر اس ت لیدل هاآن انکار ایآ. کنندیم انکار را آن دارد، «النهار ع یار

 ای آ اس ت، کی تار دیخورش  ک ه دی بگو و نه د ه م ب ر را خ ود چش م یکس اگر ؟ستین

 ط رف نی ا ریتقص  نیا. آفتاب لیدل آمد آفتاب ندارد؟ خود ییروشنا بر یلیدل دیخورش

 . وابص راه ای است، ریتقص ای است، قصور ای. است

 وج ود ع دم بر یاهیسلب ادله ای وجود، بر ایهیجابیا ادله که یثان قسم امور مورد در

 چ ون ست،ین یتظن بر لیدل اختالف نجایا در. نددار متقابل طوربه را قیحقا از یبعض

 حدق ه همگ ان اگ ر و کنن د یط را میمستق راه همگان اگر کنند،یم اختالف که یکسان

. رس  ندیم ح  ق ب  ه حتم  ًا کنن  د، ب  از را رتیبص   و بص  ر و عل  م و عق  ل و ح  س چش  م
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 نیمع  او ب ر قاطع ه ن هیّب نیب راه و ادل ه و است کرده مقرر خداوند که یحق مخصوصًا

 بودن یوح ،ایانب وجود معاد، وجود خدا، وجود مانند یقیحقا نیچن در اما. است کرده

 ادل ه ک ه یام ور نی ا در ،یفط ر ام ور ،یعقل  امور ،یحس امور ،یایوح امور... و قرآن

 عدم بر لیدل. ستین بودن یظن بر لیدل هاآن نبود و بود در اختالف صرف دارد، یهقطع

 ان،ی جر نیا اثبات در ای انیجر نیا ینف در قیطر سالکان نکهیا یبرا چرا؟. ستین لیدل

 آن اس ت، کی تار دیخورش . ندیبینم است کور هستند، قاصر یگروه ؛هستند دسته سه

 و بن ددیم را چشمش خود گاه. است روشن داندینم است، کیتار دیگویم خودیب هم

. اس ت کی تار دی گویم را دیخورش  ب از چش م ب ا نه، گاه. ندیبینم را دیخورش رًایتقص

تَیْقَنَْتها وَ بِها جَحَدُوا وَ» که هستند یکسان هُمْ اس ْ  اس ت، ب از چش م« عُلُ وًّا وَ ظُْلم ًا أَْنفُس ُ

 کی  پ س. اس ت مقص ر ه م نی ا است، یکیتار نیا دیگویم ولکن ند،یبیم را ییروشنا

 و اثب ات عنوانب ه چه ق،یحقا افتیدر مربع چهارم ضلع. میدار ریتقص دو م،یدار قصور

 فَمَ نْ أَ». ش ودیم میمس تق قٍی طر عل ی یمش  نک هیا از اس ت عب ارت سلب عنوانبه چه

راطٍ عَلى سَوِیًّا یَمْشي أَمَّنْ أَهْدى وَجْهِهِ عَلى مُكِبًّا یَمْشي تَقیمٍ ص ِ  یروه این ب ا اگ ر 1«مُس ْ

 م ا ر،یتقص  ب دون و ن زده دست اگر است، کرده تیعنا ما به خداوند که یبرون و یدرون

. مان د نخواه د یمخف  م ا ب ر مقص وده قیحقا از یقتیحق چیه م،یکن رب لیسب سلوک

 و نی د ثالث ه اص و  ک ه بدانن د دی با مکلف ان همه را آنچه میبدان که است نیا حداقل

 . باشد نید هیاحکام فروع ریسا

 وج ود انجه در یقتیحق نکهیا در ایآ اا، و. شودینم لیدل اختالف رفص نیبنابرا

 :ندیگویم نییسوفسطا ند؟یگویم هچ نییسوفسطا ،بله نه؟ ای هست اختالف ،نه ای دارد

 آنک ه ب ا ،را وج ود اص ل و وج ود ق تیحق کنندیم انکار ست،ین هم جهان ،میستین ما

 معن ا رفص  مع دوم مگ ر. هس ت و س تین دیگویم که است موجود. است موجود خود

 ک ه یکس  آن پ س. اس ت روی ن ب ه ازمن دین جابیا و سلب ؟کند جابیاو  سلب که دارد

 یقت یحق ک ه کن دیم ج ابیا ک ه اس ت یکس  مانن د س ت،ین یقتیحق که کندیم سلب

 یه اقتیحق ک ه اس ت یقت یحق خود هست، یقتیحق که کندیم جابیا که آن. هست

 یموج ود خ ود را، جه ان قیحق ا کن دیم س لب که یکس آن و کندیم جابیا را گرید

 و وج ود اص ل مییبگ و ما که شودینم نیبنابرا. کندیم سلب را جهان قیحقا که است

 چ ون را وج ود اص ل پنه ان، چ ه و دای پ چ ه باش د، خواهدیم چه هر امّ  ٌقیحق اصل
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 یقطع  لیدل داشتن ما  ٌقیحق و داشتن وجود اصل نیبنابرا کنند،یم انکار نییسوفسطا

 یظن  دارم، وج ود م ن نیبن ابرا. فتگ شودینم را نیا. است اختالف مورد چون ندارد،

 و اس  ت یظن   ن  دیبیم ش  ماها و ه  امن چش  م ؟اس  ت یظن   دی  دار وج  ود ش  ما ؟اس  ت

 یاختالف  نیا منتها. دارند اختالف نه، است؟ یظن، میدار ما که ییهاحس و احساسات

 رد قاب ل یکل  طورب ه کن دیم ق تیحق انکار که یکس گاه است، رد قابل گاه دارند، که

 رد قاب ل ک ه آنج ا. مین دار بح ث م ا ست،ین رد قابل که آنجا. ستین رد قابل گاه است،

 . میکنیم رد است،

 نی ا دیی گویم ش ما ای آ ک ه است نیا میدار نییسوفسطا به که ییهانقض جمله از

 یقت یحق چیه  دی کنیم حک م نک هیا ای آ میکنیم  س اا . ن ه دیگویم ست؟ین یقتیحق

 نک هیا اگ ر. اس ت اس الم س ود کشته شود که طرف ره ز باطل؟ ای است قتیحق ست،ین

 دیی گویم نک هیا اگ ر. س ته یقت یحق پ س ؟اس ت ق تیحق س ت،ین یقتیحق دییگویم

 بُع د در اس ت، امّ   ٌق یحق او  بُعد در. سته یقتیحق پس ؟است باطل ست،ین یقتیحق

 س خن نی ا ؟دی دانیم ص اد  را نی ا ،ستین یقتیحق دییگویم نکهیا .قتیحق کل دوم

 یکس  ،یول ا مرحل ه. س تین یکس  ، دیگ ردییگویم که دییشما اواً ؟است قتیحق شما

 ف رض مییگ ویم م ا. مین دار یکاررا  نیا اواً، نیا. ستین ای هست دیبگو که باشد دیبا

 ک ل وج ود و خ ود وجود دیکرد انکار که شما را، خودتان وجود دیکرد انکار شما دیکن

 نه ندارد، که سوم است؟ باطل ای دارد قتیحق ایآ فحر نیا مییگویم را، جهان قیحقا

 پ س ن دارد، وج ود یجه ان ک ه حرف نیا دارد قتیحق اگر. ستین که باطل نه قتیحق

 ق تیحق اگ ر و. نباش د گ رید زی چ ول و. دیهست جهان خودتان شما. هست ییما  ٌقیحق

 ق تیقح جه ان بلکه. است غلط ندارد قتیحق جهان نیبنابرا پس است، باطل و ندارد

 اس  ت، اخ تالف م  ورد ک ه یزی  چ گف ت ش  ودینم. ش ودیم رد و دارد مثبِ  ت نی ا. دارد

. کنن دیم تک رار مک رر انی آقا ک ه یمطلب نیا به میگردیبرم. ندارد یقطع لیدل نیبنابرا

 ه م، نیمفس ر نیب  و اس ت اخ تالف ق رآن مقدس ات اتی آ ریتفس  در چ ون :ندیگویم

 اخ تالف ب رود، حیصح راه از انسان اگر ر،یخ مییگویم. ستین ناتیب اتیآ نیا نیبنابرا

 و است اشارات در که ظاهر یمعنا از بعد ابعاد در لفظ، از بعد ابعاد در مگر ندارد، معنا

 . است تفکرها و هاافتیدر اختالف و درجات اختالف حساب به

 «ایال دن ةای الح اختت ام بعد» وضع در چنانچه اگر که بود جهت نیا ایبر مقدمه نیا

 مع اد، و برزخ به نیقائل معاد، به نیقائل برزخ، به نیقائل انیم در اختالف. است اختالف

 ه م مع اد و دارد اس تمرار یبرزخ  اتی ح ایآ. دارند اختالف هم معاد و برزخ به نیقائل
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 یاول صعقه است، صعقه که یموت یا خیر، .ندیگویم یبعض است؟ آن دنباله موت بدون

 و. یاخ رو ب دن ب ه ش ودیم منتق ل ص عقه از بع د روح بع دًا و. ش ودیم حاصل است،

. اس ت اخ تالف ب از 1«ال دنْنیا حَیاتُنَ ا إِاَّ هِ يَ م ا ق الُوا وَ» ک ه یکس ان انیم در نیهمچن

. هستند فسخ به قائل یگروه. هستند مسخ به قائل یگروه. هستند نسخ به قائل یگروه

 در ای اتیح دو در رسوخ دارد، رسوخ ما واحار که میقائل که ما. میهست ما رسخ به قائل

 حس اب اتی ح ک ه ،«یااخ ر ةای الح و ایال دن ةای الح» ات،یح دو حداقلش ات،یح سه

 اتی ح از و ب رزخ به منتقل ایدن اتیح از ات،یح سه در دارد استمرار و رسوخ ای. است

 کن د دال ت شودیم که یاادله تمام و میهست رسخ به قائل ما. امتیق به منتقل هیبرزخ

 در م ا را آنچ ه نیهمچن  و ًایوح نیهمچن و حسًا عقالً، فطرتًا، سته ما یبرا رسخ، بر

 م وت، ب ه  تب د اتی ح ات،ی ح به  تبد موت بر است لیدل میکنیم مشاهده مانیزندگ

  2.«اْلحَيِّ مِنَ اْلمَیِّتَ یُْخرِجُ وَ اْلمَیِّتِ مِنَ اْلحَيَّ یُْخرِجُ»

 گرید انسان به روحش ،مرد که یانسان ؛هستند نسخ به قائل هک یکسان نیا به نسبت

 منتق ل یوانی ح ب ه روح ش ،م رد ک ه یانس ان ؛هس تند مسخ به قائل ای. شودیم منتقل

 قو  و. است قو  سه نیا. مرد هم روح ،مرد که یانسان ؛هستند فسخ به قائل ای. شودیم

 ک ه یگروه  نی ا. ش وندیم زن ده یگروه  و رن دیمیم یگروه  3«نَحْیا وَ نَمُوتُ» چهارم

 تق دم منتها .مات و فات مردند، که بعدًا، شدند زنده که هم یگروه ،مات و فات ،مردند

 یاادل ه ب ا ض من در هم چهارم گروه و است او  گروه سه آن حساب به اینح بر نموت

 .است موت بر اتیح تقدم که میفهمیم است هیآ خود در که

 ]ساا [ -

 ش رکت جه ت نی ا در ما. مییگویم چیزی است که ما چهارم و ق است، قو  سه -

 و ش وندیم زن ده ک ه گ روه نی ا منتها. رندیمیم یگروه و شوندیم زنده یگروه. میدار

 و. مین دار قب و  ک ه م ات و ف ات و رندیمیم یگروه مرتبه کی بُعد دارد؛ دو رند،یمیم

 زن ده یگروه  ولکن. میندار بو ق ،مات و فات ،رندیمیم بعد شوندیم زنده هم یگروه

 نی ا. عک س ب ه هم یگروه و آخرت و برزخ اتیح به رندیمیم ،ایدن اتیح به شوندیم

 ک ه. اس ت ق و  چهار رسخ، در و فسخ در و است مسخ در و است نسخ در که یاختالف

                                                           

 .24. جاثیه، آیه 1

 .19. روم، آیه 2

 .24. جاثیه، آیه 3
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 وض ع ب ه راج ع ک ه ییرأ دوازده ،ده نیا ایآ. رسدیم یرأ دوازده ،ده به قو  چهار نیا

 ما ر؛یخ ؟ادله یتظن بر است لیدل اختالف نیا است، «ایالدن ةایالح اختتام بعد» نیمکلف

 اگ ر. باش د راس خه و هی قطع ادله دیبا ما ادله ه،یاله معارف اصو  در. میدار هیقطع ادله

م ثالً  ،رٍیتقص  ری غ قص ور ای  ریتقص  ع ن قص ور ای  قص ور، هانیا ندارند، قبو  یکسان

 ه م ریتقص  ع ن قص ور هس ت، رٍیتقص  عن قصور ای .ستین مکلف است، او که مجنون

 . ابندیب که نرفتند هانیا. است یدرکات یدارا

 یادهیزبگ او بر یریغ سبب نیز   یادهید را یعل یکیتار به تو

. ب ود او یپ ا خاک بود شناخته را یعل اگر. کردینم بکه س بود شناخته اگر را یعل

 ح ق نش ناختن اگ ر. اس ت یریتقص  ای  است یقصور ای نشناختن منتها است، نشناخته

 وَ بِه  ا جَحَ  دُوا وَ» ش  ناخت را ح  ق اگ  ر و. اس  ت مع  ذب ه  م نی  ا باش  د، ریتقص   یرو

 مع اد ب اب در م ا ک ه یقت یحق آن پ س. اس ت بااتر ریتقص هم نیا «أَْنفُسُهُمْ اسْتَیْقَنَْتها

 میادهیرس ما ،یوح یبرون ادله نظر از و یوح ریغ یبرون و یدرون ادله نظر از میادهیرس

. هس تند مقص ر هس تند مکل ف اگ ر ه انیا اند،دهینرس که یکسان نیبنابرا م،یبرس دیبا و

 ک ه هس تند یاع ده اا و بگذارن د، میمس تق قی طر در گام و باشند جویپ دیبا مقصرند،

 وج ود را، خ دا وج ود نکهیا کما. میکن قبو  ما کندینم صرف ندیگویم و هستند منکر

 . دارند لیدل نکهیا حساب به نه هستند، منکر نییماد که ار خدا

 بع د ه م .میکنیم ساا  ،هستند الموت بعد اتیح اصل منکر که یکسان از ما حا 

 هم هاآن از ،چه ای فسخًا ای مسخًا ای الموت، بعد هستند اتیح یبقا منکر که یکسان از

 نی ا س ت،ین ایالدن اةیالح بعد یفیتکل اتیح دییگویم که شما مییگویم. میکنیم ساا 

 ،هست خانه در دیز. ستین هم خواهد،یم لیدل هست هم چون دارد؟ لیدل شما ستِین

 خان ه در دیبا. ندارد دهیفا دمیند من ست،ین خانه در دیز. هست بله ،دینیبب دیبگرد دیبا

 ب دن کی  انس ان ش ود،یم حاص ل که موت حادثه نیا. ستین دییبگو نبود اگر ،دیبگرد

. هس ت ب دن نی ا ،ردی بم و باش د زنده بدن نیا است، معلوم بدن. دارد روح کی و دارد

 ثی ح م ن بدن است، بدن نیا در روحکه  یوقت است، روح با بدن این بودن زنده ولکن

 نی ا. است روحبه  راجع بحث. است روح مربوط به اتیح اصل چون. است یتم البدن

 روح نی  ا ای  آ افت  د،یم... و نم  و از و حرک  ت از ب  دن و ردی  میم انس  ان ک  ه یوقت   روح

 مس خ ب ه نیق ائل و تناس خ ب ه نیق ائل چنانک ه ا،ی دن اتیح در فقط ماندن چه ؟ماندیم

 بااخره امت،یق اتیح تا ماندن چنان و  یالبرزخ ةایالح یال ،بعد ماندن چه و. ندیگویم

 ب رزخ و امتیق که است ایدن اتیح نیا به مربوط که یماندن چه. هستند قائل را یماندن
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 از ک ه بااتر ای. مییگویم ما که برزخ به منتقل ایدن اتیح از که یماندن ای. ستین یخبر

. خواه دیم لی دل مان دن نی ا. مییگ ویم ما که آخرت اتیح به منتقل هم برزخ اتیح

 لی دل نمان دن ب ر ه اآن ای آ ام ا م،ی دار لی دل مان دن بر ما. خواهدیم لیدل هم نماندن

  ؟رنددا

 ب دن چنانک ه گرف ت، فاص له ب دن از انس ان روح یوقت :ندیگویم بتًّا که یکسان آن

 چنانکه. مرد روح و داد دست از را یاتیح حالت هم روح داد، دست از را یاتیح حالت

 لی دل مطل ب نی ا ب ر .روح از اتیح انفصا  با مرد، هم روح روح، انفصا  با مرد، بدن

 رفت ه نیب  از روح و اس ت ت و ف اتما مرگ از بعد که کنندیم ادعا چرا پس نه، دارند؟

 ع الم اف تیدر یرتیبص  ق درت هانیا دیبا. خواهدیم لیدل رفتن نیب از روح نیا است؟

 لی دل ،یحس  :یبص ر لی دل رت،یبص  ب ا ندیبب ای بصر با ندیبب تا باشند، داشته را ارواح

 چ ون س ت؟ین ک ه اس ت فت های یکس چه. ستین که ابندیب یفطر و یعقل لیدل :یرتیبص

م ات و  ک ه کن دیم احساس مرد که آن رند،یمیم که یمردم کی. هستند دسته دو مردم

 پس زد؟ تلفن زد، تلگراف شما به. است خودش به مربوط گفت؟ شما به یکس چه. فات

 نی ا ب ه نس بت دی خواهیم ک ه شما. دیکن حکم او به نسبت دیخواهیم که دیهست شما

. م رد هم روح مرد، بدن چنانکه دیکن حکم دیخواهیم د،یکن حکم ،است مرده که یکس

 س ت؟ین دیی بگو دی توانیم ،دی افتین را یزی چ ش ما اگ ر م رد؟ هم روح که دیافتی کجا از

 س مع ب ا خودم ان، حواس با ما چون :ندیگویم نییماد. ندیگویم نییماد که طورهمان

 چ ون گانهپنج حواس نیا با خود، و ذ با خود، شم با خود، لمس با ،خود بصر با خود،

 . ستین پس ،میکنینم حس چشیم،نمی م،یشنوینم م،ینیبینم را خدا

 ح واس انحصار در شما ادراک لیوسا که است نیا جواب کی ؛دارد جواب دو نیا

 -لیدل نه،یقر نه ،مماس- است مماس یظاهر حواس انحصار در اگر. ستین که یظاهر

 روح چ ون د،ی امرده ش ما یم اد یآق ا پس است، مماس یهرظا حواس انحصار در اگر

 چون دیندار عاطفه شما. نندیبینم را شما علم چون د،یندار علم شما. نندیبینم را شما

 چ ه از. ن ه اس ت؟ یدنی د بص ر ب ا ای آ عل م، و روح و عاطف ه. نن دیبینم را شما عاطفه

 طورب ه انس ان را زه ایچ یبعض  .آث ار از ؟...و علم و روح و عاطفه نیا شودیم استفاده

 یعن ی مم اس، ری غ طوربه را زهایچ یبعض و. است حداقل نیا و کندیم افتیدر مماس

 دیی گویم ک ه شما پس. کندیم ادراک هستند هیقطع امارات هانیا که ینیبراه و ادله با

 ح واس ب ا م ا دیی بگو. س تین پس دیینگو م،یکنینم افتیدر هظاهر حواس با را خدا ما

 با و عقل ادراک با عقل، حس با بلکه. کرد افتیدر هم دینبا و میکنینم افتیدر ظاهره
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 نظ م آن ب ا جه ان حادث ه آث ار تم ام نک هیا یب را چرا؟. میکنیم افتیدر فطرت ادراک

 الموت، بعد ةایحبه  راجع طور،نیهم معاد در. است حق وجود بر لیدل ،دارد که یمرتب

 ب ه اس تمرار ب ااتر چ ه و برزخ به استمرار چه ا،یدن اتیح رد الموت بعد یما ةٌایح چه

 ،یش ک لی دل یحت ،یظن لیدل یحت د؟یدار مطلب نیا بر یلیدل چه شما آخرت، اتیح

 یمق دار کی  ک ه لی دل از یکسر کی یحت ،لیدل صدم کی یحت ،یاحتمال لیدل یحت

 ب دن ک ه طورهم ان گرف ت، فاص له ب دن از روح نیا یوقت که بدهد رجحان را فکر نیا

 ش ما ؟م رد که دیافتی کجا از. مرد هم روح نیهمچن بود، روح لهیوس به اتشیح که مرد،

 ؟هست که دیافتی چگونه

 .است روح منکر اصالً که یماد شخص -

. اس ت یماد روح که است نیا امدهیعق و ستمین یماد بنده. ستین روح منکر ر،یخ -

 .ستمین هم یماد

 ح هستید. پس با این حساب منکر رو -

 ند؟یگویم هچ هایماد ست؟ین که ستیچ روحم؟ هست منکر روح -

 .است بدن نیهم ست،ین روح گویند اصالًمی -

. اس ت روح ف رقش ندارد؟ ای دارد فر  است مرده و است زنده که یحالت بدن، نیا -

 اس ت، مج رد روح نی ا ای آ. است گرید مطلب کی منتها. میندار اختالف که لفظ در ما

 ،میس تین هم یماد ست،ین مجرد مییگویم ما ست؟ین مجرد ای ند،یگویم فالسفه انکهچن

 .هست یزیچ کی پس. میهست هم یاله

 .کندینم حرکت نیماش نشود، میتنظ خودش نظم طبق اگر نیماش دستگاه نیهم -

 و کش ندیم ،زنن دیم ذل ک م ع اس ت، ش ده میتنظ  ه م خ ودش نظ م طب ق ،ریخ -

 .ردیمیم

 ]ساا [ -

 ست؟ین روح کدام -

 ...شد متوقف قلب مرد، بدن که نیهم -

 موج ودات یبعض  در ینب ات حال ت کی  ک ه دارند قبو  هانیاکدام روح نیست؟  -

 م ا ؟دارد اض افه زی چ ای  دیَرویم جسم هو بما جسم ایآ نه؟ ای ستین یبعض در ست،ه

 .میدهیم جواب هم

 .ستندین روح به قائل -



10 

 

 یانس ان روح و یوانی ح روح و ینب ات روح به قائل هاآن. کش ا هستند، که قائل -

 را ه انیا .مان دینم روح نی ا ن دارد، خ الق روح نی ا ن دیگویم منته ا. ش ک ا هستند

 .ندیگویم

ن ه اینک ه چی ز مس تقلی  اس ت، بدن خود تیخاص ندیگویم ،ندیبگو هم روح اگر -

 .باشد

 آم ده بع دًا ای  ب وده ب دن در و ا از تیخاص  نیا است، بدن در که یتیخاص نیا -

 ی اس تزی چ کی نیا بلکه. ستین معنا آن به بدن بر عارض پس. است آمده بعدًا است؟

 اس م دی خواهیم چ ه ه ر ش مارا  نیا. رودیم هم بعدًا و آمده بعدًا. است آمده بعدًا که

 .بگ ذار روی ن بگ ذار، م اده بگ ذار، جس م بگ ذار، روح بگ ذار، عق ل را اس مش. دیبگذار

 پس. دارندیبرم را رنگ بعد زنند،یم یزیچ به که یرنگ مثل. هست یزیچ کی بااخره

 ب ود، انس ان ب دن در که یحالت نیا دییگویم که شما :میکنیم ساا  ما. هست زیچ نیا

. دی نگذار روح را اس مش رف ت، نیب از هم حالت آن مرد بدن چنانکه مرد، نکهیا از بعد

 مییگ ویم م ا س ت؟یچ شما لیدل ،رفت نیب از هم حالت آن. میخواهینم روح اصالً ما

 از انفصا  با بدن نکهیا کما. است موجود بدن از انفصا  با حالت آن هست، حالت آن

 ش ما ب دن، از انفص ا  ب ا ه م روح. هس ت یول  ،ش ودیم خ اک ،بله است، جسم روح

 دیبا د،یکنیم ودننب یادعا شما اگر ،نبودن نیا ست؟یچ نبودن بر لیدل ست،ین دییگویم

 . یحس ریغ لیدل ای یحس لیدل ای. دیباش داشته لیدل

 خ وب ح رف زن د،یم ح رف کن د،یم حرکت که یموجود نیا مییگویم یینماد به

 یب را س ت؟یچ س ت،ین م رده نیا نکهیا بر شما لیدل ها،حرف نیا و عقل و علم زند،یم

 بلک ه س ت،ین م رده نی ا ک ه میفهمیم  امارات و قرائن از پس. ندارد حرکت مرده نکهیا

 خ ارج بدن از روح نیا که یوقت. است زنده نیا. ندارند شک که زنده درباره. است زنده

 اص ل که یجهت آن اما. است مرده بدن ؟است مردهه چیزی چ. است مرده دییگویم ،شد

 س لب دی توانیم ش ما چط ور را جهت آن بود، بدن یاریاخت اعما  اصل و بدن حرکت

 ب ه قائ ل ک ه یکس ان ن ه هستند، مسخ به قائل که یکسان نه پس، ؟ندارد وجود که دیکن

 ام تیق و ب رزخ ماند،یم موت از بعد روح نکهیا به هستند قائل که یکسان هستند، نسخ

 مان د،یم الم وت بع د روح ان دقائل ک ه یکسان. گرید انسان گر،ید بدن به منتقل ندارد،

 ندیگویم که یکسان با. ندارد امتیق شود،یم گرید واناتیح بدن داخل. است مسخ نیا

. اس ت بقا چهار نیا امت،یق به ندیگویم که یکسان با برزخ، به ماندیم الموت بعد روح

 م رد، انس ان ب دن یوقت : ن دیگویم یعن ی. اس ت یکل  ینف کی بقا چهار نیا مقابل در
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 یفن ا یرأ پنج نیا از یکی است، یرأ پنج نیا. ردیمیم هم روح مرد، بدن که طورهمان

 نیقائل پس. است روح یبقا بلکه ،ستین روح یکل یفنا گرید یچهارتا است، روح یکل

 یکل  یفن ا ب ه نیق ائل. هس تند دسته چهار بدن از انفصا  از بعد امّ بقاء ،روح یبقا به

 . هستند دسته کی روح

 یفنا بر شما لیل: دمیکنیم ساا  هستند روح یکل یفنا به قائل که یکسانآن  از ما

 یمطلب  ب ر یلیدلشبه و ییامّ لٌیدل و لیدل که یکس. دیندار که لیدل ست؟یچ روح یکل

 نک هیا پ س. س تین قب و  قاب ل مطل ب نی ا او از ن دارد، ج ابیا ای  ک ردن س لب ای ،را

 اورد؟ی ب خب ر یکس دیبا مگر !اوردیب خبر قبر از رفته یکس چه ،میدار لیدل ما ندیگویم

 خب ر اگ ر مگ ر ؟اوردی ب خب ر شما احترام به شما یبرا که شودیم زنده قبر از یکس مگر

 ؟دی کنیم م رگب ه  حک م نشد، یخبر و رفت شما خانه از دیز اگر ؟است مرده اوردندین

 تل خ اوقاتش خانه، گرددیبرنم ،ریخ ؟برگردد خانه به است زنده که دیز دارد یلزوم چه

 م رد، ب دن و شد منسلخ بدن از روح نکهیا سپ. کندیم یزندگ گرید یجا رودیم ،است

 ع الم نک هیا ب ه نس بت می دار یاص ل بح ث کی  م ا بع دًا. ستین روح عدم بر لیدل نیا

 و یحس  و یعقل  و یفط ر ادل ه نی ا ن ه؟ ای  هست الموت بعد یِباق روح یبرا یحساب

 روح انتق ا  ب ه قائ ل ک ه یکس ان ب ا ه م یحس اب کی و . میدار را هانیا همه و یعلم

 داخ ل گرف ت، فاصله بدن نیا از که یوقت روح نیا دییگویم که شما مییگویم. ستنده

. دیگ ر اس ت نیا ؟ردیمینم مرگ با انسان که ستین لیدل خود نیا ایآ شود،یم دیز بدن

 ک ه دی قائل افتضاح نیا به را ما بقاءٌ شما چرا دارد، امّ بقاءٌ رد،یمینم مرگ با انسان پس

 یبرا از اما شود،یم گرید یهاوانیح بدن ای گرید یهاانسان بدن ،گرید یهابدن داخل

 اگ ر س ت؟یچ شما ریگ. ماندینم امتیق یبرا از و است حساب اتیح که هیبرزخ اتیح

 مان د،یم «الدنْنیا حَیاتُنَا إِاَّ هِيَ ما». دیقائل ما بقاءٌ شما که است روح یبقا اصل شما ریگ

 را نی ا ش ما پ س. رودیم  گ رید وانیح بدن در ای رود،یم رگید انسان بدن در ای منتها

 مثبت ه ادل ه نک هیا ب ا ؟ای دن اتیح در را روح یبقا دیکنیم متوقف چرا پس د،یندار ریگ

 .سته ،امتیق و است برزخ که ایالدن بعد اتیح یبرا از روح یبقا بر قاطعه

 دهی د جس م از ری غ در فرمایید روح یک چیز م ادی نیس ت ک ه]...[ خود شما می -

 انس ان ک ه میفهمیم شود،یم جسم وارد یوقت. کندیم دایپ تبلور جسم دریعنی  بشود،

 . سته او در روح و است زنده

 فهمیم نیست؟ اگر در جسم نباشد، می -

 .مینیبینم ما را روح نیا ، دیگرردیمیم که یوقت -
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 ؟ستین یول ،مینیبینم -

 .مینیبیمن گرید را روح ،مرد یجسم یوقت -

 د؟ینیبیم را روح ،سته جسم یوقت مگر -

 کی  یمخل وق ه ر و. اس ت مخل و هم  یئیش هر و است ءیش روح دیفرمود شما -

 .ردیمیم هم روح که دیدار قبو  خودتان. ردیمیم روز کی و شودیم زنده یروز

 ؟دییبگو دیخواهیم چه -

 .ردیمیم هم روح ،جسم موت همراه بهگویم من می -

 ؟دلیل هم دارد چه کسی گفته؟ -

 .میکنینم احساسش و مینیبینم ما که نیهم گوید.مادی می -

، دیهس ت تانخان ه در شما ؟دیستین شمایعنی  د،یهست قم در شما نمیبینم من پس -

 ب ه قائ ل ک ه یکسان از میکنیم را ساا  نیا ما !نشد لیدلاینکه  آیید.ولی به اینجا نمی

. ش ودیم گ رید ب دن وارد گرف ت، فاص له که بدن نیا از روح نیا دیگویم. هستند نسخ

 روح نی ا. یک ی اینک ه، میکرد عرض روزید را احتما  چند ست؟یک گرید بدن مییگویم

 دی خواهیم را آن .ندارد روح هنوز است، نیجن مادر رحم در که شودیم یبدن آن وارد

 بلک ه ن دارد، یخاص  روح خ ود نیجن  آن شود،یم نیجن آن وارد شما روح که دییبگو

 منتق ل باز مرد، و شد بزرگ شد، بزرگ نیجن آن شود،یم نیجن آن به منتقل شما روح

 ،ن ه ای  دیی بگو دی خواهیم را نی ا. اس ت هاجس م از کمت ر ه اروح ک ه گ رید نیجن به

 ای . ش ودیم دارد اتی ح ناآل ک ه گ رید موج ود ب دن وارد روح نیا دییبگو دیخواهیم

 دی امرده ش ما و افتاده اشجنازه و است مرده که یگرید انسان ر،یخ دییبگو دیخواهیم

 دی آیم او ب دن از او روح و او جنازه در رودیم شما بدن از شما روح شده، جدا روح و

 ش ما اگر. است خراب دییبگو را جا هر شما د؟ییبگو دیخواهیم چه شما. نیا جنازه در

 یبدن در شودیم داخل ،شد منفصل بدن نیا از که روح نیا که دییبگو دیبخواه را او 

 نی ا یول. دیکنیم ادعا دیدار شما است، ادعا البته. ستین 1«آخَرَ خَْلقًا أَْنشَْأناهُ» هنوز که

 از ک ه ناآل ش ما نک هیا یب را چ را؟. س ته آن ینف بر لیدل ًایثان و ندارد لیدل اواً ادعا

 دو از من ،یسالگ دو از یبعض ،سا  چهل سا ، یس سا ، ستیب از هستید، ساله پنجاه

 ط ورنیا که یکسان هستند. است ادمی مطالب یسالگ کی از ،است ادمی مطالبی یسالگ

 که روح نیا و شد، نیجن وارد رفت بدن نیا ناآل نیهم د،یمرد ناآل شما چطور. هستند

                                                           

 .14. مؤمنون، آیه 1
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 و سا  ستیب زا که شما. شد فاصله هیثان کی ؟ندارد قبل از خبر چیه ،است نیجن وارد

 از بع د ای  آن هم ان دی مرد ت ا شد چطور، است ادتانی مطالب هاحرف نیا و سا  یس

 از زی چ چیه  اص الً ،باشد نیجن ریغ چه باشد، نیجن چه گر،ید بدن به شد منتقل یآنات

 در ک ه هاانسان از یلیخ پس است، طورنیا انیجر اگر. ستین ادتانی ،یقبل بدن یزندگ

 زی چ تنیش یان ان دازه ب ه دی با شودیم متولد که نیا شود،یم متولد یوقت هستند، نیجن

 ف الن ای  ع الم ف الن ای افالطون دیکن فرض ای وارد جنین شده نیشتیان روح اگر. بفهمد

 خوان دن درس نیجن  نی ا پ س. اس ت رفت ه نیجن  در روح ش مهن دس ف الن ای  دکتر

 خواه د،ینم دادن ادی  اه د،خوینم دادن میتعل . بخوانن د درس دی با هم ه. خواهدینم

 ک ه دیکن دایپ نفر کی دیتوانینم شما آنکه حا  و .خواهدینم تیترب خواهد،ینم آداب

 ک ه یاله  رس ل مگر ،بشود مهعال عالم ،میتعل و تیترب بدون و خواندن درس بدون نیا

 لی دل یحس  انی جر نیا نیبنابرا. رندیگیم یوح منبع و مبنا از که است یگرید مطلب

 .است غلط شما حرف نیا نکهیا بر تاس

شود. اگ ر مغ ز شود. چون علم در مخچه و آن قسمت مغز ایجاد میاین دلیل نمی -

شود، روح هس ت، ول ی شود. ]...[ وقتی نخاع قطع میرا عوض کنند، علم هم منتقل می

 باز هم علم ندارد. 

 روحبلک ه . فهم دب مغ ز مییبگ و میخواهینم بفهمد، نخاع مییبگو میخواهینم ما -

 مغ ز ای آ. گ ذاردیم نج ایا خ ود را دس ت کندیم فکر را یزیچ کی انسان یوقت !بفهمد

 فهمد؟یم مغز در که است روح ای فهمدیم است

 .آن اطالعات را.. که است مغز از یقسمت -

 .فهمدیم مغز در روح یول -

 .فهمدینم مغز بدون روح -

 ؟هست ؟رودیم کجا روح دیخوابیم یوقت ؟رودیم کجا شما روح خواب درچرا؟  -

 .هست روح -

 ؟کجاست -

 در بدن نیست.  -

 ش ود،یم منتقل خواب حا  در یانسان روح. میدار حرف نیا برخالف لیدل صد -

 نی ا س ت،ین او ب ا م خ نی ا کن دیم ریس  که روح نیا کند،یم ریس گرید یجاها رودیم

 نی ا با یول شود،یم هم جنب ،کرده یکار کی دید خواب خواب در .ستین او با دست

 مطل ب نی ا ینف  رب  ادی ز ادل ه م ا. ن دارد یخب ر چیه بدن نیا است، نکرده یکار بدن
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 ع رض ح اا اس ت ادمی  چ ه ه ر بن ده. میکن  ع رض را مطال ب بترت به بگذارید .میدار

 اس ت نظرش ان چ ه ه ر ه م ب رادران. گرف ت نظر در دیبا را مطلب ترتب چون. کنمینم

 یکتاب چیه درنه  ما که است یمطالب چون. میرویم جلو هم با کمکم ما ند،یفرمان حاا

 و میکنیم  م نظم می دار ما. است کرده منظم کس چیه نه و اهلل کتاب مگر میکنیم دایپ

. کنمیم  ع رض ،کنمیم  ع رض ک ه یب یترت نیا یول. میکنیم یفکر استفاده برادران از

 .میکنیم استفاده ما اردد زیچ که ییآنجا د،یکن فکر شما

 ش خص ف الن روح ن،یجن ریغ در حاا. است نیجن در که است یکس مربوط به نیا

 س تیمیش ک ه دی با آدم نی ا معمار، شخص فالن بدن در شد وارد ،مرد یوقت ستیمیش

 ک ه ش د یآدم  ب دن وارد باسواد آدم روح. ستین بلد یچیز چیه یمیش از. باشد معمار

 ،م رد که انسان نیا روح اگر ایآ :گرید اشکا . ستین بلد یچیز چیه ندارد، یسواد چیه

 آدم نیا. است زنده بدن بلکه ،است مرده بدن نه و است نیجن نه که شد گرید بدن وارد

 ب ه قائ ل گ رید روح مطل ب، ف الن ب ه اس ت قائ ل روحش کی شود؟یم روحدو  یدارا

 حاص  ل روح دو در تن  اقض و تض  اد و اس  ت ب  دن کی   در روح دو مطل  ب، آن ضینق  

 ن دارد وج ود مطل ب نیا بر لیدل که است نیا حداقل د،یبرو ییجا هر به شما. شودیم

 ش ود منتق ل انس ان از رسد چه تا گر،ید انسان به یانسان از بشود منتقل انسان روح که

 ه،ی فطر و هی عقل و هیعلم بر اضافه و هیحس بر اضافه هیقطع ادله ما یوانگه. یوانیح به

 تم ام هی اله مق دس عیش را ک ه میدار ما هیعقل ادله از ترقاطع و اقطع ادله و هیشرع ادله

 بر که یاادله متسلسل رشته آن ما مقابل در و. کنندیم ینف یکل طوربه را خرافات نیا

 در مخصوص ًا و می دار ب رزخ در ایال دن ع ن المم ات بع د ا،یال دن اةیالح بعد روح یبقا

 و س نت و کت اب چ ه و یحس  چ ه و یعقل  و یفط ر چ ه ک ه یاادله آن م،یدار امتیق

 نیب  از و کندیم ینف یکل طوربه است، رشته نیا برخالف را آنچه تمام ادله آن ها،نیا

 ادل ه بح ث تکمل ه می دار م ا ک ه یل اوّ ق دم ،میمان د زنده اگر شنبه بحث در ما. بردیم

 .میکن ریس میخواهیم موتال بعد اتیح یبرا از که یمراحل بعدًا و است معاد در هیعقل

 فه م بعدًا ست؟یچ نوم قتیحق و باشد یزیچ بر لیدل تواندیم نوم ایآ که است نوم او 

 .است معاد و برزخ که گرید مراحل بعد و است موت قتیحق

نَا لِمَا تُحِبن هُ فِّْقعَظِیمِ وَ وَآنِ اْلقُرْإِیمَانِ وَ مَعَارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

  «.ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبنهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْوَ تَرْ

  «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»


