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 و حیات بعد الموت ادله اثبات معاد
 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ینَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

 تمدا  یعندی عقدا تمدا  کده شدد  ثابت یمطلب یعقل ایهیعل متفقٌ ضرورت با اگر

 مبدر  ازیدن گرید دارند  قبول وسائط با گرچه یعقل ضرورت به را مطلب نیا نیمکلف

 مدا یبدرا گدرا ید اید م یباشد داشدته یعقلد لیدل ما خود نکهیا یبرانیست  یراجح ای

  کندد ا یدب یعقل لیدل حق اثبات یبرا از حق صاحب خود ای کنند  ا یب یعقل لیدل

 یضدرور و ظداهر و اسدت هیدمخف کده یقتدیحق کید انکدار ای قبول چو . ستین الز 

 نیدا کده دارد کنندد قانع یبرهدان مکلد  انسدا  خود ای. دارد مرحله چند نیا ست ین

 کده کنددیم ذکر کنند قانع یبرهان انسا  یبرا یگرید ای. است درست و هست مطلب

 برهدا  یگدرید نفدر اید. اسدت معلدو  هم نیا رد یپذیم و فهمدیم را برها  آ  انسا 

 او سدخنکده  دانمیمد صددرصدد یولد فهمم ینم را او برها  من ماا دارد  کنند قانع

 مراحددل نیددا در بلکدده. اسددت یکدداف هددم بدداز یعقلدد یضددرور لیدددل بددا  اسددت درسددت

 که ما. است گونهنیا یوح در چنانکه. است تریقو نیچهارم مرحله انًایاح چهارگانه

 لیددل مدا کده است نیا اول قد  م یکنیم فکر و میکنیم صحبت میدار معاد بحث در

 و رجحدا  یبدرا از بعدد  و امکا  یبرا از بعد  و استحاله عد  یبرا از یعقل و یفطر

 فدرضِ البتده م ینددار یدکن فرض حاال. میدار ایالدن ةایالح بعد معاد ضرورت یبرا بعد 

 دییدبگو. میددار خودکفدا طوربده را ادلده نیدا مکلفدا  مداخود . است محقق که میدار
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 اثبدات یبدرا از مدا یخودها خودکفدا  لیدل انًایاح یبعض و شما و من اگر اما. انًایاح

 ثابدت و کنددیم اسدتدالل مدا یبدرا از و دارد  لیددل یگرید اگر م یندار معاد ضرورت

 . است لیدل هم نیا  میریبپذ دیبا هم ما و کندیم

 قداطع لیددل اگدر مدن کده گونهآ  دارد  قاطع لیدل طرف که است نیا سو  مرحله

 مدا قداطع لیددل با نیمالعالرب قاطع لیدل. است مختل  قاطع یهالیدل چو . داشتم

 انسدا  نیدا اسدت  یانسدان کید کده یگدرید کنم یمد عرض که یگرید نیا. دارد فرق

 لیددل مدن اگدر چنانکده. اسدت قبول مرحله در یول ست ین مراحل نیباالتر در لشیدل

 از یکسد اگدر ؛دو  و بدود قبدول رحلدهم در بدود  یکاف یعقل لیدل نیا و داشتم یعقل

 درسدت کده است نیا سو . بود قبول مرحله در د  یفهمیم و آوردیم یلیدل من یبرا

 دانمیمد امدا فهمم ینمد. فهممینم من اما  بفهمم من اگر است قبول مرحله در است

 هچ ند؛ینگو چه ند یبگو من به چه دارند  قاطع لیدل زنند یم را حرف نیا که یکسان

 را قداطع لیددل مدن یبرا از ای نفهمم من که یصورت در مایس ال و نفهمم  چه بفهمم 

. سدتین معصو  اما د یگویم درست نیا که یعقل یضرور لیدل به دار  قطع ند ینگو

 من یبرا ای کنم اثبات خودکفا را معاد یضرور لیدل با توانستمیم خود که طورهما 

 و سدتا گفته ای دارد یقطع لیدل سو  مرحله در هم رطوهما . ر یبپذ که کنند اثبات

  کدرد یم قبدول داشدتم لیددل اگدر مدن کده گوندهآ  امدا  اسدت نگفته ای. د ینفهم من

 . بله نه؟ ای ر یبپذ دیبا. کندیم نقل من یبرا از و دارد قبول را مطلب او گونههما 

  میکنیمد بحدث معداد در. است اول نه که است نیا چهار  مرحله چهار   مرحله

 یحتمد عقدل و فطدرت نظدر از همده یبدرا اثبداتش کده است یباالتر مطلب دیتوح در

 از تریخف معاد بر یعلم و یحس و یعقل و یفطر لیدل. میکنیم بحث معاد در. است

 یبرا از ما اگر. میکنیم بحث معاد در ما. است رسالت و یوح بر لیدل و مبدأ بر لیدل

 که سو ؛ لیدل بفهمم  و کنند استدالل گرا ید که دو ؛ لیدل  خودکفا اول؛ لیدل معاد

 نیقدی مدن و انددقائل قطعدًا گدرا ید که سو ؛ لیدل اهلل  ریغ البته  معصو  ریغ گرا ید

 مرحلده  نباشدد هدانیا اگر. دار  نیقی یعقل لیدل با و ندیگویم درست هاآ  که دار 

 بدا یوحد و اسدت یوحد مرحلده هکد چهار  مرحله. است یاقو چهار  مرحله چهار  

 صداحب شدخ  نیدا کده کنددیم ثابدت انسدا  یبرا صددرصد کنند قانع هیقطع ادله

 اگدر. اسدت ترقداطع او لیددل خدوب است  خلقت عالم یماورا به متصل و است یوح

 گرچده اسدت  محددود نیدا مدا یعلمد و مدا یعقلد و ما یحس و ما یفطر لیدل کشش

 طدورنیا مگدر. اسدت لیددل کدل از یاقوا نیمالعالرب لیدل کشش اما. است کنند قانع
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 علدم باالتر است  علم نییپا درجه آ  هستند  یدرجات یدارا که علما ا یم در ست؟ین

 علم یاعا درجه بارا  اجتهاد و علم یدناا درجه شودینم اما است  علم باالتر است 

 -میگذاریم لو- اگر نیهمچن. است تریقو یاعل درجه رشیپذ. کرد سهیمقا اجتهاد و

  یلیتفصد عنوا بده نده یاجمدال عنوا بده ولدو معداد اثبدات یبدرا از ما محال فرض بر

 ما اگر. میندار یلیتفص دلیل معاد در نه نبوت  در نه د یتوح در نه م یندار که لیتفص

 معداد یِلزوم اثبات یبرا از سو  ای و دو  ای اول بُعد در یربان ریغ یاجمال لیدل یحت

 بده ریدتعب هاآن از که نیمالعالرب ناتیب اتیآ ر یخ م؟یبود یخالل یدل از ایآ م یاشتند

 ند یبب بنگرد  را هاآ  انسا  اگر  رسالت ا یمدع با ناتیب اتیآ نیا شود یم معجزات

 اءیدانب کدل معجدزات که. است یدنید که هاآ  ندیبب  است یتعقل که هاآ  کند  تعقل

 شدتر شد   اژدها یموس یعصا ند یبب چشم با یعنی. است یدنید نییالنبخاتم از قبل

 ندد یبب کده یکسد هدر. است یدنید هانیا غیر   و شد  زند  مرد  آمد   رو یب کو  از

  سدتین یخَلقد نیا که فهمدیم یدیترد و شک گونهچیه بدو   ابها  گونهچیه بدو 

 مدن از او لیددل. فهمددیم بهتدر مدن از که خالق است  یخالق که یوقت. است یخالق

 . است تریقو

 آ  اسدت  ثابدت نیمکلف کافه ا یم در عامه هیضرور ادله با رسالتش که یکس نیا

 لیدل. هست معاد گفت یرسالت هیربان اتیآ با  ةالرسال ثابت رسول نیا لهیوس به کس

 دو بد یوحد مبدأ از که ةالرسال ثابت رسول اگر ایآ اما. اوردین لیدل اصاً. اوردین هم

 اول بُعدد در من لیدل ای است تریقو او ایآ د یگویم را یمطلب یریتقص ای قصور چیه

 در مدن لیددل. است تریقو سه هر از سو ؟ بُعد در من لیدل ای دو  بُعد در من لیدل ای

 اسدت  یخلق و یبشر دو  عدبُ در من لیدل. است کنند قانع ولو است  یبشر اول بُعد

 یخلق سو  بُعد در من لیدل. است کنند قانع ولو  فهممیمو  دکنیم استدالل یگرید

 ةالرسال ثابت که یکس اما است  یخلق .دیگویم درست نًایقی اما اورد  ین لیدل است 

 عندد بلکده  نیمکلفدال کل عند یهایعل متفقٌ ۀیضرور ادله به دیگویم را آنچه و است

 است  معصو  صددرصد و است معصو  سخنش در و دیگویم درست نیا ءعقاال کل

 یرسول هر یا آمد( ص) اهللرسول. است چهار  مرحله نیا. ندارد اصاً خطا درصد و

 هدا حرف نیدا و یحسد و یعقل ریغ و هیعقل قاطعه ادله کل به است ةالرسال ثابت که

 را نیدا... و اسدت حدرا  زندا هسدت  جهداد هست  روز  هست  نماز هست  معاد گفت

. رفتیپدذ دیبا تریقو را  نیا را؟ سو  ای دو  ای اول ای عقل نظر از رفتیپذ دیبا تریقو

 شدکٍ ال و بٍیدر بدو  ثابته هیعقل هیضرور ادله. ستین خطا نجایا در نکهیا یبرا چرا؟
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 نیدا. اسدت رسدالت ارسدال مصددر از اسدت  یوحد مصدر از نیا که است کرد  اثبات

 . اوردین لیدل ولو. ستین خطا قابل

 یاهیدربان قاطعده ادلده یاله ینب و یاله رسول  یوح مصدر از که است نیا پنجم

 کندد یم تیدتقو دهد یم تبلور کند یم اظهار دهد یم تبلور را ما یدرون ادله هم که

 در  ما پنجم. دارد معاد لیتفاص اثبات یبرا از یگرید ادله خود هم و کند یم لیتکم

 هدم دو  نبدود  اول اگر که. میدار لیدل نوع نجپ معاد اثبات یبرا از. میهست لیدل پنج

 دو یدارا کده یوحد لیددل و اسدت یوح لیدل که پنجم و چهار  نبود  هم سو  نبود 

 نیمالعالرب نیبراه است  یوح صاحب که یکس که است نیا اول مرتبه. است مرتبه

 اثبددات یبددرا اورد یددب مددا یبددرا از قطدع طوربدده هسددت  کدده یمختلفدد جهددات آ  بده را

 قطعدًا چدو  آورد ینمد یاادلده هدم اگدر بود؟ چه آوردینم هم اگر که معاد  ضرورت

 اثبات را مطلب  یخلق سو  و دو  و اول بُعد از باالتر مرحله در نیا د یگویم درست

 یبرا از لیدل پنج نور از پر یهاانوسیاق و اهایدر در ما. آوردیم هم لیدل اما. کردیم

 .میهست معاد اثبات

 یمنهدا ؟یوحد یمنهدا اید یوحد بدا  معاد اثبات یبرا از اول پله در اول  پله حاال

 ریدغ یهداکتاب  یآسدمان یهداکتاب هسدت  معداد ندیگویم که هستند یکسان .یوح

 یزنددگ بُعدد در و یویددن بُعدد در یحتد میهست مکل  و میهست عاقل که ما  یآسمان

 بر داللت یعقل لیدل و یفطر لیدل نیا ایآ. ندیگویم هچ نهایا مینیبب خودما   یایدن

 اتیدآ  یوحد بده اضدافه بُعدد در. است یوح یمنها بُعد در نیا نه؟ ای کندیم امّ معادٌ

 کشدد یم رو یدب را مدا هیدفطر و هیدعقل ادلده نیدا کده اسدت  یشر قرآ  در یمقدسات

 بعدد دهدد یم تکامدل بعدد دهدد یم تبلدور   بعدداردیبرم ادله نیا چهر  از را هاپرد 

 بعدد دهدد یم تکامدل هسدت که هما  یعنی ؛دهدیم تکامل. دارد فرق کند یم میتتم

 آ  معادًا  و برزخًا است الموت بعد اتیح به راجع که یاتیخصوص آ  کند یم میتتم

 نددارد  یرسدائ اصداً و نددارد کشدش فطرت و عقل لیدل که یاهیلیتفص اتیخصوص

 مرحلده. اسدت مدا یبرون و یدرون ادله اظهار یولا مرحله پس. کندیم لیتبد را هاآ 

 آ  تمدا . اسدت میتتمد چهار   مرحله و. است لیتکم سو   مرحله و است تبلور دو  

 و اسدت مجهدول کده معداد زمدا  امدا. اسدت معاد ضرورت اصل یبرا از یقبل مراحل

 هدانیا هدا حرف نیدا و عقداب و ثدواب و جزا و حساب تیوضع و معاد اتیخصوص

 بلکده. نددارد یعقلد و یفطدر یلیتفص محور و کند نییتب دیبا یوح که است یمطالب

 . دارد یاجمال محور معاد اصل اثبات یبرا از. دارد یاجمال محور
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 دییدتأ معداد بر را یفطر و یعقل لیدل که یاتیآ  دیهست قرآ  خدمت در که ا یآقا

 را المدوت بعدد اتیدح  عقل لیدل کمو  به و بالفطر  انسا  کرد  عرض قباً. کندیم

 بعدد اتیدح حتمًا  بود نیا سو  بُعد نبود  خارج بُعد سه از که عشق نیا. است عاشق

 مشکوک اگر ؟است محال عاشقِ نباشد  حتمًا اگر. است عاشق انسا  که هست الموت

 یحتمد عاشدقِ اسدت؟ مشدکوک عاشق باز ست ین ای هست الموت بعد اتیح که است

 نیدا هسدتند  معداد منکدر کده یکسدان یبدرا. اسدت عنها لٌمتغاف تیحتم نیا اما. است

 هر چده  ای است حساب الموت  بعد اتیح به به هیعقل عاقه و هیفطر عاقه تیحتم

 اگدر امدا. اسدت عنهدا مغفدولٌ نیدا المدوت بعدد اتیدح یبرا الموت  بعد اتیح صرف

 سداال که هر از مشرک از ملحد  از  یماد از  میداد توجه م یکرد داریب م یداد هشدار

 یمبنا بر الموت بعد کین نا  نیا د یدار الموت بعد کین نا  به عاقه که شما :میکرد

 اگدر. دیدکن ادراک را کیدن ندا  و دیباشد المدوت بعدد که است یصورت در یعقل لیدل

 کیدن ندا ایدن  و کندیم ادراک را کین نا  یکس چه د ینباش زند  الموت بعد د ینباش

 ندا  دیهسدت که یمادام ایدن در شما که دارد د یفا شما یایدن یبرا نه ؟دارد د یفا چه

 کیدن ندا  اسدتمرار یبدرا شما و است الموت بعد یبرا از که یکین نا  اما  دارید کین

 نیدا د یداندازیم شدد  کشته و دیتبع و آوارگی و زخم به را خود د یکنیم کار نیچن

 که دیهست بعدًا اگر ؟دیکنیم ادراک بعد ای دیکنیم ادراک حاال را الموت بعد کین نا 

 را  المدوت بعد کین نا  یبقا کنمیم ادراک من حاال اما درست   دیکنیم ادراک بعد

 لیدل دارد؟ د یفا چه شما یبرا  اآل نباشد  باشد  الموت بعد کین نا  دارد؟ د یفا چه

 . یعقل و یفطر

 طیشدرا و مدا یخودها یگزندد مدا  یخودها به میکنیم نظر ما یوقت: دو  مطلب

 اْلآفداقِ فِي آیاتِنا سَنُریهِمْ» آفاق در و انفس در را  ما یخودها یزندگ یبرون و یدرون

يْ كُلِّ عَلى أَنَّهُ بِرَبِّكَ یَْك ِ لَمْ وَ أَ اْلحَقُّ أَنَّهُ لَهُمْ یَتَبَیَّنَ حَتَّى أَْنفُسِهِمْ في وَ هی ءٍشدَ  1.«دٌشدَ

 خلدق را مکلفدا  کده یهنگدام از خداوندد. اسدت یدائم ارائه د دار حساب «سَنُریهِمْ»

 شدود یم بدال  عقدل عقلشدا  و شوندیم مکل  هانیا که یهنگام آ  در است  کرد 

 یمعرفتد اصدول بدر لیدل که ییهانشانهو  اتیآ مستمر طوربه است داد  ارائه خداوند

؟ دارد جمدود نیدا ایدآ ولکدن. هسدت نیدا آ   دنبدال بده نیدد فروع بعدًا و هست نید

 چدو  شدود یم ؟شودینم تریقو ارائه  فهم و علم و عقل یترق با یعنی است؟یکسا  

                                                           

 .53. فصلت، آیه 1
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 اسدت  ندد یآ بده مربدو  «سَ» نیدا. «سَنُریهِمْ» ست ین همینر دینیبب. «سَنُریهِمْ» شودیم

 وَ اْلآفداقِ فِدي» نباشدد «آیاتِنا» ارائه بالفعل اگر. باشد دیبا بالفعل است ند یآ که یوقت

 یاولد نقطده در کده اسدت یصورت در استمرار نیا ؟است مبنا چه بر بعدًا «أَْنفُسِهِمْ في

هِمْ فدي وَ اْلآفداقِ فِدي آیاتِنا» ارائه یاول نقطه در. سته . دارد اسدتمرار و سدته «أَْنفُسدِ

 تکامدل نیا است  بود  نیآغاز مرحله در که هما  استمرار کیبُعد دارد؛  دو استمرار

 کنددیم میتتمد دهدد یم تکامدل را نیآغداز مرحلده کده اسدت نیا استمرار کی. ستین

  .«آیاتِنا سَنُریهِمْ». است اصل یدوم نیا را  نیآغاز مرحله

 شتریب انسا  یفکر افتیدر و انسا  حس افتیدر انسا   علم انسا   عقل قدر هر

 بددرو  رد نیمالعددالرب اتیددآ نگددرش در و گددردد رومندددترین انسددا  درو  در. شددود

 چو . رود باالتر مجرد ریغ چه و مجرد چه حس چشم حدقه قدر هر گردد  رومندترین

 اگدر امدا. نددیبب و باشدد کیدنزد دیدبا باشدد  مجدرد چشدم اگر ند یبیم چشم با انسا 

 را د یدبع یهامسدافت نیدا بگذارند  پاکسپرسکو و پتلسکو و پکروسکویم دستگا 

 یترقد انسا  عقلکه  قدر هر ن یهمچن عقل چشم. تاس نبود  قباً «سَ» نیا. ندیبیم

 چشدم ن یهمچند علدم چشدم. کندیم افتیدر را معقوالت تریقو عقل چشم نیا کند 

 اگدر یعندی. اسدت «سَ» نیدا فطدرت چشدم یمبندا بدر علدم  چشدم عقدل  چشدم حس 

 هدر «یاتِناآ سَنُریهِمْ». نداشت یدرست یمعنا نجایا در «آیاتِنا سَنُریهِمْ» نبود  ینگرند یآ

 بدر و نیمالعدالرب بدر داالت اتیدآ رود  ترشیپ دقت و حس و فکر و علم و عقل قدر

هِمْ فدي وَ اْلآفداقِ فِي آیاتِنا سَنُریهِمْ». است تریقو تیاربان  أَنَّدهُ لَهُدمْ یَتَبَدیَّنَ حَتَّدى أَْنفُسدِ

. علدم خدود یمبندا بدر کندیم دییتأ علم که میدار را بحث نیا حوار کتاب در .«اْلحَقُّ

 و غیدر   یجراحد علدم  یشناسدستار  علم  یشناسنیزم علم  یمیش علم ک یزیف علم

 و تبلدور اید باشدد  علدو  نیدا نکدهیا از قبدل. دهددیم یگواه خدا وجود بر علو  تما 

 نبدود  لیددل مدا حدس ؟نبود  بود خواهد و هست که یحد تا کند دایپ میتتم و تکامل

 شدودیم تریقو و شودیم بودتر بودها نیا اما. بود ؟نبود لیلد عقل نبود  لیدل فطرت

 کده یتجربد علدو  ریسد یحتد و گدردد تریقدو عقدل و علدم ریس و علم رکب قدر هر و

 برو  در و درو  در «ناتُایآ» نیا ل یوسا با ای ل یوسا بدو  ای مینیبیم را محسوسات

 .شودیم تریقو

 ه یدفطر ادلده نیا یاتیآ هست  الموت بعد اتیح که یعقل و یفطر لیدل یمبنا بر

 کدو   بده نظدر جمله  از. کندیم تیتقو و دهدیم تبلور آورد یم رو یب را هیعقل ادله

 خَْلقِ في إِ َّ» :است قبلش که 190 .«باطِاً هذا خَلَْقتَ ما رَبَّنا»: 191 هیآ عمرا  آل سور 
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 «العقدول یاولد» .«اْلأَْلبدابِ لِدأُولِي لَآیاتٍ النَّهارِ وَ اللَّیْلِ اْختِافِ وَ اْلأَرْضِ وَ السَّماواتِ

 را عقدل چهدر  مداا  دارد عقدل. ستین نیا  نه. کندیم یعقلیب اما دارد  عقل ست ین

 مغدز  یعندی بّلد االلبداب  یاولد نده . اسدت گرفته قصورًا ای رًایتقص هاهوس و شهوات

 یدارا کده عقدل نیدا «الهدو  بطدوع مكسدوفٌ العقدل إنارة»  را قشرها که یعقل یعنی

 بردارندد را پدرد  اگدر امدا. اسدت عقدل نیدا اسدت  آ  یرو پرد  انًایاح است  تینوران

  .«اْلأَْلبابِ لِأُولِي». کندیم دایپ ظهور عقل مغز  بّل شودیم

 اسدت  معلدو  همده بدرکده  ارض و سدماوات بدود  مخلوق اوالً  سماوات خلق در

 مخلدوق سدماوات نکدهیا در. اسدت معلدو  هم ملحد ایبر است  معلو  هم یماد ایبر

 اختاف ارض دارند  اختاف ظاهر چهر  در سماوات و است مخلوق ارض و هستند

 اخدتاف دارندد  یعنصر اختاف. ظاهر چهر  در موجوداتش و باطنش و ظاهر دارد 

 بالفعل گوناگو  اختافات دارند  یفعل اختاف دارند  یمولکول اختاف دارند  یاتم

 پشدت. «النَّهدارِ وَ اللَّیْدلِ اْخدتِافِ وَ اْلأَرْضِ وَ السَّماواتِ خَْلقِ في إِ َّ». دارند بالشأ  ای

 لَآیداتٍ» آمدد  هدم پشدت و ست ین شب روز و ست ین روز شب روز  و شب آمد  هم

 یااشدار  امدا. اسدت شد  بحث مفصل است  دیتوح که خود یجا در .«اْلأَْلبابِ لِأُولِي

 . دارد اراد  خالق که است نیا براینها دلیل   سته نجایا که

 یزیدچ علدت از کده شدودینم ند یگویم فاسفه که طورهما  بود  علت خالق اگر

 معطدی کده اسدت ءیش واجد. است فلسفه یمبان از یکی. دیآ برو  ذاتش درو  از جز

 واجد خداوند چو  ندیگویم. ستین ءیش معطی  ءیش فاقد ندیگویم اما. است ءیش

 کده شدما امدا. اسدت کرد  جادیا یاله ذات درو  در را مخلوقات پس است  مخلوقات

 مدن ال کنددیم جدادیا اما ستند ین مخلوقات نیا خداوند ذات در ر یخ دییگویم دیدار

 معلدول فاقد اگر علت و است علت خدا یندگویم نکهیا یبرا چرا؟. میندار قبول  ءیش

 علدت اگدر ًایدثان ست ین علت اوالً خداوند مییگویم ما. دهدینم و بر را معلول است 

 ثالثدًا .دهددیم رو یدب مختلد  یایاش باشد  اراد  و شعور یدارا و باشد قدرت یدارا

 ال  هییالنها قدرت با و ییالنها علم با و هییالنها اراد  با ست ین علت اوالً نیمالعالرب

 خلدق نیدا. کندیم خلق را گرید یهاماد  اول ءیش هما  از و را هیاول ماد  ءیش من

. اسدت ءیشد مدن ال خلق بلکه. ستین برو  از خلق هم هیاول ماد  در. ستین درو  از

 اگدر. دارد قددرت دارد  علدم دارد  اراد  خلقدت مصددر کده فهمنددیم «االلباب یاول»

 !دیدیزایمسدا  کی دارد درو  در را آنچده علدت بدود  یشدعوریب تعلد خلقت مصدر

 گدا  بدهدد  یسدرد گدا  بدهدد  حدرارت ندار گدا  اسدت  حرارت علت که نار شودینم
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 کده ندار نیهمد اگدر امدا. ندارد شعور چو  چرا؟. شودینم  کدا چیه گا  بدهد  یولرم

 گدا  دهدد یم حدرارت کدم گا  دهد یم حرارت ادیز گا  داشت  شعور اگر است علت

 . میکرد عرض بارها. میشو وارد یفلسف بحث در میخواهینم. کندیم ترمز

 طوربده را کارهدا نیدا خدالق  نیدا نکدهیا بدر است تیآ اوالً «اْلأَْلبابِ لِأُولِي لَآیاتٍ»

. دادیم انجا سا  کی بود الشعور علت اگر. است اراد  با داد  انجا  گو گونه و مرتب

ماواتِ خَْلدقِ فدي یَتَفَكَّدرُو َ وَ وبِهِمْجُنُ عَلى وَ قُعُودًا وَ قِیامًا اللَّهَ یَْذكُرُو َ الَّذینَ»  وَ السدَّ

 هم ما هست آ  هست   ارض و سماوات خلق در مینکن تفکر ما اگر چطور؟ 1«اْلأَرْضِ

کده ایدن  کنددینم فکر هستند هامارستا یت در که نیمجان مثل. ستین یمطلب. میهست

 اگدر امدا. سدتین مکلد  و اسدت مجنو  ست یچ غمبریپ  ستیچ خدا  چیست مملکت

 خَْلددقِ فددي یَتَفَكَّددرُو َ ... الَّددذینَ» ندازندددیب را  بدده را فکددر و ندازندددیب کددار بدده را عقددل

بْحانَكَ بداطِاً هدذا خَلَْقدتَ مدا رَبَّندا»: فکر جهینت  «اْلأَرْضِ وَ السَّماواتِ  عَدذابَ فَقِندا سدُ

 کده اسدت نیدا یساختمان کی از هدف است ممکن ایآ. دارد هدف خلقت نیا .«النَّارِ

 آ  در نفدر هدزار کده یساختمان اما کنند  یزندگ ساختما  نیا در سال ستیب نفر دو

 نیدا سدت ین عاقانده تیدغا نیدا. اسدت غلط تیغا نیا. سال هزار د  و ردیگیم یجا

 قبول که یکسان است  اله اگر است  کرد  خلق که یکس. است اسراف نیا است  ریتبذ

. اسدت داد  انجدا  علدم و عقل یرو را تطورات که است ماد  ست ین اله اگر و دارند 

 بدا بحدث کده میکنیمد صدحبت نیدیاله بدا اگر مخصوصًا. باشد داشته هدف دیبا نیا

 آ  مطابق دیبا کندیم که یکار. باشد دینبا لغو کندیم که یکار اله نیا. است نییاله

 خلدق دیدبا دارد کده یهددف ابد ًایثان. باشد داشته هدف دیبا اوالً  باشد دارد که یهدف

 و یدرون و ینیزم و یآسمان که ینعم همه نیا با است  شد  خلق انسا  نیا ایآ. کند

 هدم آ  است  یزندگ روز دو یبرا مفصل و قیعم همه نیا و عیوس همه نیا و یبرون

 کده نکبدت از پدر یبددبخت از پدر جهالدت از پدر ظلمدت از پدر ظلم از پر مرگبار یزندگ

 جاهانه تیغا نیا. ندارند ظلم از فرار یبرا یاچار  مظلوما  و هستند ترشیب هاظالم

 عدالم در و باشدد اوالً یزنددگ اسدتمرار گرید عالم در که نباشد یگرید عالم اگر. است

 نباشدد  اگدر بکندد  ن رایمظلوم تیمظلوم جبرا  و دبده را نیظالم یجزا خالق گرید

 تیدغا تشیغدا اید نددارد  تیدغا خلقدش اید عدالم نیا نیبنابرا نباشد  هاتیغا نیا اگر

 «بداطِاً هدذا خَلَْقدتَ ما رَبَّنا». است مبذرانه تیغا است  مسرفانه تیغا است  جاهانه

                                                           

 .191عمران، آیه . آل1
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 وجدود یبرا از یتیغا کی: دیگویم که یانسان فطرت آ . دهدیم تبلور را ما فکر نیا

 اتیدآ در و یدروند اتیدآ در دیدکن دقت اگر که دکنیم تیتقو را تیغا نیا. سته ما

  میتنظد دقدت نیدا بدا عظمدت  نیدا با وسعت  نیا با ارض  و سماوات خلق در یبرون

 . بود نخواهد مرگبار هم  آ ۀروز چند موقت یزندگ کی یبرا شودمعلو  می

 فِدي خَلیفَدةً جَعَْلندا َ إِنَّدا داوُدُ یدا» ی:قبلد . آیده27 هیدآ  )ص( 38 سدور  گر ید هیآ

 خلدق «بداطِاً بَیْنَهُمدا ما وَ اْلأَرْضَ وَ السَّماءَ خَلَْقنَا ما وَ» :بعد است  معلو  که «اْلأَرْضِ

 نیا ندارد  یدرست هدف ای ندارد هدف و بکند یعاقل کی را یکار اگر ست؟یچ باطل

 عاقدل شخ  که بکند را یکار. است بُعد دو یدارا حق است؟ کدا  حق. است باطل

 اگدر که. است یبُعد دو نیا. دهدیم انجا  را کار نیا هدف انداز  به و دارد هدف که

 و اسدت میتقدو احسدن در انسا  نکهیا با ندارد  هدف نهمایب ما و ارض و سماء خلق

 دارند قبول هم نییماد خود که گونهآ  است  خلقت جها  کل اریمع و محور و مرکز

. اسدت اطدلب خلدق نیدا نباشدد  اصداً انسدا  خلق از یهدف چنانچه اگر. فهمندیم و

 نیدا فقط هدف باشد  قاصر هدف اما باشد  هدف اگرو . است باطل انسا  خود خلق

 هددف نیا باشد  ظلمت و ظلم از پر یزندگ منجاب نیا در انسا  روز  چند یزندگ

 اجیداحت ]بدا اینکده  آوردیمد اشخانده بده انسا  را یکس. است باطل هدف اما ست ا

 توانددیم آد  نیدا آورد یمد کده یکسد ولکدن ه خاند بده آوردیم. ستین هدف  ندارد

 هددف نیدا  میخواهیماز او  کار ربع کی یروز کی ما کند  کار ساعت پانزد  یروز

 . است باطل

 انسدا  کده نددارد  هدف اصاً است  کرد  خلق تفصیات نیا با را جها  خداوند

 موجود نیا زا ترقیّض یلیخ هدف ولکن دارد  هدف اگر. است ابطل نیا است  محور

 ابعداد در باشدد یطدوالن و مفصدل اریبسد هددف دیدبا  ستکه ه اتیتفص نیا. است

ماءَ خَلَْقنَدا مدا وَ» نجایا در .الموت بعد اتیح عیوس اریبس  بَیْنَهُمدا مدا وَ اْلدأَرْضَ وَ السدَّ

 رَتَسدَ  ؛رَفَکَ چو  .«تعقلال نع انفسهم کفروا» ؟هچ کفروا ؛«كَفَرُوا الَّذینَ ظَنُّ ذلِكَ باطِاً

 کندد کدار فطرت گذارندینم. اندد یپوش را خود یهاعقل و هافطرت که یکسان. است

 وَ» امدا ندد یبیم کنند یم باز را هاعقل و هافطرت اگر ای. کند کار عقل گذارندینم و

 لِلَّدذینَ فَوَیْدلٌ» حدلمرا کدلاز  بعدد «بِاللَّهِ كَفَرُوا» ای 1.«أَْنفُسُهُمْ اسْتَیْقَنَْتها وَ بِها جَحَدُوا

                                                           

 .14. نمل، آیه 1
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 كَاْلمُْفسِدینَ» گر ید لیدل 1«الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ نَجْعَلُ أَ ْ*  النَّارِ مِنَ كَفَرُوا

 نظدر در طدالح و صالح پس نباشد  یامتیق اگر. «كَاْلفُجَّارِ اْلمُتَّقینَ نَجْعَلُ أَ ْ اْلأَرْضِ فِي

 یکسد. باشدند کسدا ی دینبا ظالم نظر در یحت. هستند کسا ی قادر عالم عادل یخدا

 یمسداو غلطکار  یبعض هستند  درستکار یبعض. دارد نوکر چندتا اما است  ظالم که

 اگدر. اسدت عقدل مبدأ و است نیالعادل اعدل که یکس رسد چه تا نه  کند؟یم برخورد

 فجدار و هاظالم ایند در. هستند جلوتر فجار که ایدن در باشند  برابر فجار ریغ و فجار

 نباشد  مرگ از بعد یزندگ اگر. هستند جلوتر نانا یخودب و خودخواها   رومندهاین و

 بده نسبت است  هیتسو که بعد به نسبت نه  است  شد  هیتسو هانیا نیب تنها نه نجایا

 . هستند مظلو  که یکسان از افتادند جلوتر فجار نجایا

 بَیْنَهُمدا مدا وَ اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَْقنَا ما وَ»: 38 هیآ  (دخا ) 44 سور  گرید هیآ

 نکرد  یباز خداوند. 38: 44 سور  یکی  16: 21 سور  یکی. است سور  دو در «العِبینَ

 م یددار لعب کی م یدار لغو کی م یدار لهو کی ما کند یم یباز که یکس چو . است

 نیا و هدف نیب موازنه ای است  لطغ هدف ای. است یهدفیب ای اشهمه م یدار باطل

 درسدت اتداق خواهددیم هداگِل د بدانینشدیم که بچه صورت  سه هر در. ستین عمل

 ایدآ. کندد یبداز فقط که است نیا هدف. ندارد درست هدف نیا. است یباز نیا  کند

 را نیدا اسدت  محدور در انسدا  کهرا  نهمایب ما و ارض و سماوات نیا متعال خداوند

 نَتَّخِدذَ أَ ْ أَرَدْندا لَدوْ»: 17 هیدآ)انبیاء(   21 سور  ؟بکند خواسته لهو ؟بکند ستهخوا یباز

 م یبدود یاله ما اگر -خدا–. میستین یاله که ما «فاعِلینَ كُنَّا إِ ْ لَدُنَّا مِنْ الَتَّخَْذنا ُ لَهْوًا

  میکدردیم لهدو ییتنهدا خودمدا  ؟میکند لهدو کده میکدرد خلدق را نیزم و آسما  چرا

 خداوندد چرا :دارد ولد اتخاذ باب در مثاً. است جها  خالق که یکس. ستین اجیاحت

. خواهددینم کمدک کده خددا ؟کندد کمکشبرای اینکه  کند ولد اتخاذ کند؟ ولد اتخاذ

 سدماوات خلق هم نجایا در. است یغلط کی است  یلهو کی ولد اتخاذ نیبنابرا پس

 بددو  خودمدا  م یهسدت یالهد و میهسدت رگیبداز مدا اگر است  یباز یبرا اگر ارض و

 مینددار یخلقد بده ازمندین م یهست یغن ما چو . میکنیم را کار نیا میکن خلق نکهیا

 . میکن لهو خلق آ  لهیوس به که

 لَدوْ» :بعدد «العِبدینَ بَیْنَهُمدا مدا وَ اْلأَرْضَ وَ السَّماءَ خَلَْقنَا ما وَ»: 16   آیهاءیانب سور 

 الددن مدن» چدرا .«لَدُنَّا مِنْ الَتَّخَْذنا ُ». دارد یمراحل لهو و لعب که« لَهْوًا خِذَنَتَّ أَ ْ أَرَدْنا
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 کدس بده اجیداحت خودمدا  ما  ریخ. میکن نیچن و میاوریب یگرید یکس ؟باشد «الخلق

 كُدمْأَنَّ وَ عَبَثدًا خَلَْقناكُمْ أَنَّما فَحَسِبْتُمْ أَ»: 115 هیآ منو ام سور   گرید هیآ. میندار گرید

 دارند باور را خدا. دانندیم خالق را خدا که یکسان ؟ستیک مخاطب «تُرْجَعُو َ ال إِلَیْنا

 خلدق نیدا و یکدرد خلدق را ما  خالق یخدا. دانندیم خالق را را او دارند  قیتصد و

. نددارد هدم یمجنون هدف یحت. ندارد عاقانه هدف هدف یب یعنی عبث. است عبث

 اسدت  گرسدنه خورد یم غذا. است شد  ریس هدفش خوردیم غذا یوقت مجنو  چو 

. ندارد را هدف نیا هم وا یح که است یهدف  هدف نیا. بشود ریس که خوردیم غذا

. دارد سدفاهت هدف هیسف دارد  یجنون هدف مجنو  دارد  یوانیح هدف هم وا یح

 خداوندد مدتحک آ  بدا و علدم آ  با و قدرت آ  با را نیزم و آسما  چنانچه اگر اما

 خدود یبدرا مدا اگدر  «عَبَثدًا خَلَْقنداكُمْ أَنَّمدا فَحَسِبْتُمْ أَ» است  محور که انسا  و د یآفر

 ال و مینباشد قائدل یاستمرار اتیح  یاستمرار اتیح م ینباش قائل الموت بعد اتیح

 .است عبث ما خلق نیبنابرا  ثوابًا و عقابًا جزا و حساب با یاستمرار اتیح مایس

 مدا دو   مرحله در اما .حساب اتیح به نسبت انسا  هیفطر ادله تبلور رحلهم نیا

 او اسدت  ملحد و یماد که یشخص م یکرد عرض هم یماد  میهست خالق به قائل که

 نسدبترا  هاحرف نیا و عذاب ولو است  قائلرا  الموت بعد اتیح عقاً و فطرتًا هم

 جدادیا تطورات که دهدمی نسبت هیاول ماد  هما  به ثواب و عذاب. داندینم خدا به

 یالهد هداآ  اوالً میباشد داشدته کدار هداآ  بدا اگر. میندار کار ادیز هاآ  با ما. کندیم

 و یکلد علدم کده اله نیا هستند  یاله که یکسان. میکنیم صحبت ترساد  بعد  بشوند

 نیدا اسدت  هیدکل رحمدت و فضدل و اسدت یکلد عددل و هیدکل حکمدت و هیکل قدرت

 بدر اضافه بود  عالم نیا فقط و نبود  یبعد عالم اگر. است کرد  خلق را نهایا داوندخ

 لهدو هداآ . شدیم اضافه هم انتیخ و جهل و ظلم  غیر  و باطل و عبث و لهوو  لغو

 و اندتیخ و ظلدم نجدایا در ولکدن اسدت و غیدر . عاطدل اسدت  باطل است  لغو است 

 و تدرنیب طوربده امدا  میدانیمد مدا همده هکد اسدت یمطلبد نیا چرا؟. شدیم هم جهل

 یخوب و هست یبد که دانندیم نییاله نیا و هستند  یاله که یکسان با ما. ترمستدل

 ظلدم هداخوب بده بددها داننددیم و هسدتند  هاخوب از ادتریز بدها دانندیم و هست

 عدالم نیدا بده منحصدر یزنددگ اگر. هستند قائل را خدا و. دانندیم را هانیا کنند یم

 شدد  نیچند دانددینم اید خددا نیدا م یخواندد یقبل اتیآ در که آنچه بر اضافه باشد 

 و. اسدت ظدالم و است خائن ندارد  قدرت و داندیم ای. ندارد قدرت داند یم ای. است

 چده تدا. میدار امّ انًایاح  عدل و عقل و علم به د یعق مخلوق  به نسبت ما آنکه حال
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 عدل و هیکل رحمت و هیکل قدرت و یکل علم با کو  خالق کو   لقخا به نسبت رسد

 شدود ینم داد  ظدالم بده جدزا عدالم نیدا در کده باشدد عدالم نیهمد چنانچه اگر  یکل

 کمتدر و کننددیم ظلم یآزاد کمال با هاظالم و کنندیم فسق یآزاد کمال با هافاسق

 یولد. شدودیم داد  جدزا کده اسدت نطدوریا هداظلم یبعضد شدود داد  می هاآ  یجزا

 اگدر. اسدت کدم اریبسد اریبسد نجایا در هایعدالتیب و هاتخل  و هاظلم یجزا درصد

 هدم ای است  خائن است  جاهل است  ظالم اهلل معاذ خدا نیا پس نباشد  یدگر عالم

 میتدوانیم یصدورت در مدا بُعد سه نیا از. است خائن هم است  جاهل هم است  ظالم

 نیبنابرا نباشد  الموت بعد یعالم اگر. باشد الموت بعد یعالم حتمًا هک میبشو خارج

 .شد خواهد حاصل است محقق که یمحذورات نیا

در المعجدم المفهدرس  .اسدت شدد  ذکدر ییاسدما معداد بده راجدع  یشدر قرآ  در

 در  و ید لفد  مثاً. ستین هغفار اسماء است   یشر قرآ  در که ییاسما نیا بگردید.

و غیدر .  وما ی ا  یا ومئذ ی و  ی ه یآ 512. دارد و ی لف  هیآ پانصد حدود  یشر قرآ 

 از اسدت امتیق به مربو  که یومی. است شد  ذکر و ی لف   یشر قرآ  در مرتبه 512

 آ  و غیر . ا یا چه و  ی چه ومئذ ی چه  است شتریب شد  ذکر و ی لف  که یموارد کل

 کرد  ا یب به سه طریق جزا و حساب باب از را ةامیالق و ی تیوضع  یشر قرآ  وقت

 اسدت  کدرد  ذکر  یشر قرآ  در معاد یبرا از خداوند که ییاسما لف   بای کی. است

 .است معنادار اسماء نیا

 

نَدا لِمَدا عَظِدیمِ وَ وَفِّْقآ ِ اْلقُدرْإِیمَا ِ وَ مَعَدارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَا ُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَا ُ وَ جَنِّبْحِبُّهُ وَ تَرْتُ

 

  «.کُمْوَ السَّلَا ُ عَلَیْ»


