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 بقا یا فنا روح پس از مرگ 

 
 

 

 

 

 

 

 الموت حیات بعددر بحث احتجاج 
 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

 یبرا از باشد لیدل تواندیم که ییهاعلم و هانیقی ای و ظنون ای و احتماالت تمام

 از ماا معااد بااب در. اسات ادل هاالیدل تماام از و است لیدل همه ،هیربان امور اثبات

 و یعلما و یحسا و یعقلا و یفطار یهانیقی و هاعلم به بعد ،میکنیم آغاز احتمال

 .میگردیم یمنته نیآخر یوح و یوح

 گاا . کنادیم فرق محتمالت. نه انًایاح و کندیم زیتنج انًایاح احتماالت: احتمال

 طبعاًا. ساتین مهم و است مظنون گا . است منجّز احتمالش است، مهم اریبس محتمل

 نگوناهیا. ساتین زمنجّا اصالً است، افتاد  پا شیپ اریبس است، ینیقی گا . ستین زمنجّ

 رود،یما کاار دنباال کاه یکس. باشد زمنجّ ،دارد علم انسان که یامور تمام که ستین

رفات و آماد  دارد، زحمات ناًایقی داندیم .کند نیتأم را خود یماد یزندگ نکهیا یبرا

 پاس. ردیاگیم نظار در را اهام چاون ،رودیما باا ایان حاال دارد، شنود و گفت دارد،

 اسات، ینایقی آنچاه م،یباشا قائال اتینیقی کل یبرا از خط کی ما که ستین طورنیا

. کندیم فرق محتمالت ،ریخ. میکن ترک ما است، زمنجّ و است ینیقی ضرر و یناراحت

 . کندیم فرق احتماالت و شکوک ظنون، موارد ن،یقی موارد
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 ،یعقل لیدل ،یفطر لیدل. نه نیقی اول، صف یعنی است، یمحتمل کی معاد هیقض

 حسااب باا الموت بعد اتیح هیقض. است بعد مرحله هانیا ،یوح لیدل ،یحس لیدل

 اریبسا اریبسا محتمال نیاا. اسات کرد  مکلف شخص انًایاح که ییهاظلم از دنیکش

 عقول ادله به نظر اصالً. هستند هانبوت منکر هستند، خدا منکر که یکسان. است مهم

 و ظااهر چشام. کننادیم طارد را ادلاه نیاا بلکاه ندارند، اصالً... و حس و هافطرت و

 از بعاد را اتیاح اساتمرار کنادیم اثباات کاه یاادلاه باه اصاالً و پوشاندیم را باطن

 احتمااال کااه میکنیماا شاارو  اول قاادم از مااا. کنناادینم توجااه باادن از روح انفصااال

 محال را تالمو بعد اتیح استمرار ،ییسوفسطا یحت عالم کل در یکس ایآ. دیدهیم

 ایا کناد، اثبااتش برساد، انیاجر باه انساان دیبا. خواهدیم لیدل بودن محال داند؟یم

 انسان که یامهنگ ست؟یچ موت انیجر مگر. کند شینف تا قطعًا یانیجر ینف به برسد

 بُعااد. اساات نامحسااو  گاارید بُعااد و. اساات محسااو  ماارگش از بُعااد کیاا رد،یاامیم

 بدن در که یروح نیا نکهیا عدبُ اما. نندیبیم همگان است، بدن مرگ مرگ، محسو 

 دنباال باه هام روح ایاآ بادن، به روح یاتیح توجه ترک و انفصال بدن، مردن با بود،

 انقطاا . اسات اصال روح اتیاح اساتمرار. خواهادیم لیادل نیاا رد؟یمیم بدن مرگ

 را رجحاان ماا اگار. خواهادیم لیادل نیاا. اسات نااصل بدن مرگ از بعد روح اتیح

 نکاهیا کماا. باشاد داشاته بقاا بادن از انفصاال از بعاد روح که دارد رجحان م،یریبپذ

 از هک انسان کی روح که نسخ .مسخ و نسخ. اندقائل مسخ به نیقائل و نسخ به نیقائل

 کاه یهنگام مسخ به نیقائل و ؛ نسخ.شودیم یگرید بدن به متصل گرددیم جدا بدن

 نسخ به نیقائل. مسخ؛ شودیم یوانیح بدن به متصل شود،یم جدا انسان بدن از روح

 ملحاد چاه ،انادقائل را بادن از روح انفصالاز  بعد اتیح استمرار مسخ، به نیقائل و

 باشاند، کاه هار و باشاند چه هر باشند، یکتاب باشند، موحد باشند، مشرک چه باشند،

 ادعاا. ندارناد لیادل سات،ین الماوت بعاد یاتیح کنندیم ادعا که یکسان. است رطونیا

 احتماال ن،یهمچنا ظان. باشاد داشاته لیادل دیابا هام شاک. باشاد داشاته لیدل دیبا

 صددرصاد برهاان قادرت اگار. اسات برهاان قدرت به بسته ،نیهمچن نیقی ن،یهمچن

 ،اسات درصاد پنجا  اگر است، ظن است، پنجا  از شیب درصد اگر ،است ینیقی، است

 و شاک و ظان و نیقای ؛جاابیا بُعد در چه. است احتمال است، کمتر اگر. است شک

 .سلب بُعد در چه احتمال،

 سخن الموت بعد اتیح استمرار به نسبت که یکسان تمام با ما بحث یاوال نقطه

 نیبا از ه چیازیچا را احتماال نیا. است احتمال اول قدم رند،دا اثبات ای ینف دارند،
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 انساان مارگ انساان، ماوت در. میادار حار  شاد، ثابت احتمال نکهیا از بعد برد؟یم

 قائل که یکسان است؟ ینیقی کجا از روح مرگ اما. است بدن مرگ است، ینیقی آنچه

 و اسات زند  است، بدن در روح که یمادام که بدن، مرگ از بعد هستند روح مرگ به

 حاس کنناد؟یم مشااهد  را روح مارگ نیاا. ردیامیم هام روح ،مُارد بدن که یهنگام

 دارد؟ یعلما باه تجریاب لیادل دارد؟ یفطار دارد؟ یعقلا دارد؟ یحس لیدل کنند؟یم

 تنااق  نیاا اسات؟ مارد  مان هام روح دیاگویم است، مرد  که یکس آن نکهیا لیدل

 از بعاد باشاد داشاته اساتمرار روح نکاهیا احتماال لحداق نیبنابرا. ندارد لیدل. است

 . هست بدن مرگ

 یمااد و ملحد ای. هستند مختلف اشخاص استمرار، نیا در دارد، استمرار که حاال

 مبناا نیا الموت بعد یبقا احتمال حساب به نکهیا یبرا چرا؟ هست، احتمال هستند،

 د یاآفر را جهاان وراتتط که یاماد  نیا که شودیم حاصل یماد و ملحد شخص بر

 دارد، ادراک دارد، عقاال دارد، شااعور نیااا جساام، و روح از هاانسااان جملااه از اساات،

. دارد قادرت شاتریب ماا از دارد، علام شاتریب ماا از دارد، عقل شتریب ما از دارد، قدرت

 کاه هساتند نینخسات خاال  آن خاانواد  سراسار کاالً کاه جهان تطورات نیا نیبنابرا

 ظاالم یجازا عالم نیا در اگر. باشند او مراعات مورد دیبا است، ماد  دنیگویم هانیا

 است، عاجز پس است، جاهل پس نداد اگر. بدهد دیبا گرید عالم در نداد، مظلوم له را

 و عاالم و قاادر یهاانسان فوق او عدالت و علم و قدرت کهآن حال و. است ظالم پس

 قائال ییخادا کاه یکساان تر،روشان یبعاد مرحله. است یاول مرحله نیا. است عادل

 قائال ییخادا کاه یکساان. هساتند مشارک ولکان. اسات نیچن هم تیاکثر که هستند

 ما به اشراک خیتار که آنچه ولکن. است ادیز احتماالت هستند، مشرک ولکن هستند،

 و اناد،قائل اصال یخادا کیا هاانیا کاه است نیا هست، و است بود  دهد،یم نشان

 قاول ؛«دَلَوَ» ای. است کرد  اتخاذ آلهه عنوانبه را یکسان اصل یخدا نیا که معتقدند

. اسات داد  هاانیا باه اماور در ییماا رٌیتدب خداوند که «ذَخَاتََّ» ای ان،یحیمس از یبعض

 داد  هاانیا باه اصال یخادا را تیاربان از ییهاشاعبه ،یاثبات و ینف ،امور در یریتدب

 نیاا. هستند تابع هانیا و هست کار  همه اصل یخدا پس :گفت هانیا به دیبا. است

 اسات، قاادر اسات، عاالم اسات، خال  که دیدار قبول است، کار  همه که اصل یخدا

أَْلتَهُمْ لَاانِنْ وَ». اساات طااورنیهمهاام  هااانیا بااا احتجاااج و اساات عااادل  خَلَاا َ مَاانْ سااَ
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 د،یتوح بُعد در 1«یُؤْفَكُونَ فَأَنَّى اللَّهُ قُولُنَّلَیَ اْلقَمَرَ وَ الشَّمْسَ سَخَّرَ وَ اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ

 . میکنیم صحبت میدار معاد بُعد در ما

 معلاوم. ندارند قبول هم را یوح پس ستند،ین که موحد، هستند مشرک که یکسان

. میکنیم صحبت هاآن با احتمال یرو جانیهم ولکن. ندارند قبول هم را امتیق است

 د،یهسات قائال خادا نیاا باه اشاراک و اسات اصل که دیقائل ییخدا که شما مییگویم

 ناه؟ ایا باشاد داشاته اساتمرار یزندگ بدن از روح انفصال از بعد که دیدهیم احتمال

 وجاود باه معتقاد یکسا اگر که است یضرورت کی نیا که میندار یکار احتمال، بله،

 بحاث فعاالً را نیاا. بدهد جزا دیبا حتمًا که است یقطع ضرورت کی نیا باشد، خدا

 کاه دیادهیم احتماال. اسات احتمال یرو همه هابحث نیا ،است احتمال. میکنینم

 احتماال پاس. بلاه ست؟ه حساب احتمال پس. بله باشد؟ اتیح استمرار مرگ از بعد

 باه قائال کاه یکس. بود نیهم روزید سؤاالت از یکی چه؟ بر عقاب. بله ست؟ه عقاب

 دیکن فرض دارد، قصور ای است، د ینرس او به بوتن ست،ین یوح به قائل ست،ین شر 

 نیاا دارد، قصاور وّج آن در که است یوّج در است، د ینرس او به یوح و دارد قصور

 ناو  دو مکلفان تخلفات ولکن. است باالتر که مقصرًا است، منکر قاصرًا را یوح آدم

. عقااب و شودیم حساب ،حساب زمان در تخلف نیا که است تخلف نو  کی ؛است

 همه چون واناتیح انیم در. است طورنیهم هم وانیح در یحت. خواهدینم رسالت

 کی اگر کرد، ظلم گرید خر به یخر کی اگر نیبنابرا. است بد ظلم دانندیم واناتیح

 یبارا شناسد،یم هم را خدا است، ظلم داندیم کرد، ظلم گرید گوسفند به یگوسفند

  و غیر . است جاهل است، ظالم خدا نشود، حشر اگر 2«حْشَرُونَیُ رَبِّهِمْ إِلى ثُمَّ» این

 ما. است مفصله عتیشر در 3«رَسُوالً نَبْعَثَ حَتَّى مُعَذِّبینَ كُنَّا ما وَ» نیا ،اول بُعد در

 عتیشار در محرماات فعال و مفصاله عتیشار در واجباات تارک یمبناا بر که یعذاب

 عتیشار در دیاعقا اصاول تارک در مفصاله، عتیشار در دیتوح ترک بر است، مفصله

 عاًا،وفر و اصاوالًاسات  مفصله عتیشر ترک بر یمبتن که ییهاعقاب آن. است مفصله

 عتیشار در حجات اثباات نکاهیا یبرا رسول .«رَسُوالً نَبْعَثَ حَتَّى» میکنینم عذاب ما

 یعااقل دون هار و یعااقل هار کاه ه،یاعقل عتیشار ه،یافطر عتیشار اماا کناد،ب مفصله

                                                           

 .61. عنکبوت، آیه 1

 .38. انعام، آیه 2

 .15. اسراء، آیه 3
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. اسات یقبلا بحاث آن ،نداناد هام اگار سات،ه خادا دانادیم و اسات بد ظلم ددانیم

 هست خدا داندیم چون. است بد ظلم داندیم و است مشرک ولو هست، خدا داندیم

 نطاوریا صددرصاد و- دانادیم که یناکس و کس هر نیبنابرا است، بد ظلم داندیم و

 دیابا مظلاوم ریاغ ای مظلوم  طر از باشد کار در یقدرت اگر و است بد ظلم که -است

 منکار ولاو الماوت بعاد اتیاح نیاا در نیبنابرا بشود، دنبال ظالم نیا و بشود معاقبه

 بحاث میادار دوم بُعاد نیا در هست، خدا داندیم اما است، عتیشر منکر است، یوح

 خادا دانادیم اماا. ساتین عتیشار دانادیم ست،ین یوح داندیم دیکن فرض. میکنیم

 . هست

 و هیمیرح رحمت تحت و او عائله و او مخلوق ،یهست جهان تمام که ییداخ نیا

 ندارد؟ جزا بر قدرت داند؟ینم ند؟یبینم را هاظلم خداوند نیا ایآ هستند، او هیرحمان

 عاالم نیاا در. هسات یگارید عاالم ولکان دارد، جازا بر قدرت و داندیم و ندیبیم ای

 ما اگر نکهیا به نیقی با گر،ید یعالم وجود احتمال د،یبده شما هم احتمال اگر گرید

 نیاا. شودیم داد  جزا ما به عالم آن در ،میستین نبوت یوح به قائل ولو م،یکرد ظلم

 احتمال من اگر ،دیکن فرض دیبع ای ییعقال احتمال من اگر: مثال. است زمنجّ احتمال

 روم؟یما هام بااز .دکنایم ریاز را من نیماش بروم ابانیخ در اگر که دهمیم یمعمول

 مهام و اهام هیقضا چاون. ساتین یمطلبا ،دیاگویم تو به من یکس ابانیخ بروم یول

 تاو چارا. کشاندیم و زننادیم را من و ندیآیم چاقوها ابان،یخ بروم من اگر اما. است

مان  نکاهیا کماا. رومینما اباانیخ پس باه ؟یرویم خدا کتاب دنبال و یهست یوهاب

 .کنند خفه را قرآن یندا نیا که دارند تیورمأم الواط چون .رومینم

 باه باه نسابت جزا پس ،باشد یحساب و یالموت بعد اتیح نکهیا احتمال: احتمال

 یبعض. خواهدینم نیقی نیا. است زمنجّ احتمال ها،مظلوم له و هاظالم هیعل هاظالم

 زنجّام احتمااالت از یبعضا یولا شاکوک، ظنون، رسد چه تا. ستین زمنجّ هانیقی از

 اتیح در که محتمل یباال اریبس تیاهم نظر از. است مهم اریبس محتمل چون. است

 آتاش و غضاب آتاش در بشاود معاذب انساان طورنیهم دارد، استمرار که الموت بعد

 نیچنا اگار مان دیاگویم یانساان کیا دیاکن فرض است، نیظالم به متوجه که یعذاب

 چناد کاه بکانم را کاار نیاا اگار اماا. رددا یاتیاح لزوم است، الزم ولو بکنم، را یکار

 را ماان سااال هاازار دارد احتمااال بعاادًا هسااتم، راحاات سااال چنااد روز، چنااد ساااعت،

 در اسات یقاو اریبسا محتمل چون. است یقو محتمل. کندینم را کار نیا. بسوزانند
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 که یعمل نیا از. است اهم است، یقو اریبس چون محتمل ،اهم و مهم نیب امر وراند

 . دارد یفان بهر  و موقت بهر  ولکن است، ینیقی و کندیم انسان

 ماا روح نیاا الماوت بعاد کاه میباده احتمال فقط هم اگر احتمال بُعد در ما پس

 اگار و کنناد جباران را ما یهاظلم نیا که میدهیم احتمالپس  دارد، اتیح استمرار

. شاود بارانج هااظلم تماام. داشات خواهد یوضع چه است معلوم گرید ،کنند جبران

 نیاا هیقضا آخار فرمود. بود نیا  یزند شخصآن  با(  ) رضاامام استدالالت از یکی

. ساتکاه ه حا  احتماال باالخر . است ح  ای ستین ح  مییگویم ما آنچه ای ؛است

 و ماوت مییبگاو «ساوا  شار  یعلا اناتم و نحن» نباشد، ح  مییگویم ما را آنچه اگر

 یعلا اناتم و نحان». ساتین عقاب ست،ین ثواب ست،ین آخرت ست،ین ح . است فوت

 محتمال ،هسات باودن حا  احتماال چاون. هست بودن ح  احتمال اما .«سوا  شر 

چیاز  چیه نه غمبر،یپ نه ،خدا نه. میکن اطیاحت یلیخ ما دیبا نیبنابرا است، مهم اریبس

 نیاا ،گاردد ماا ریگبانیگر ما یهاتخلف و ما یهاظلم بعدًا نکهیا احتمال اما ،دیگری

 بااب در. است نیهم. شد قانع هم طر . کندیم زیتنج است مهم اریبس چون محتمل

 . است یولا مرحله نیا. است نیچن احتمال

 هام یحسا بُعاد در. میکارد بحث یفطر بُعد در. است نیقی مرحله که دوم مرحله

 طبعاًا ایا کننادیم اداساتبع کاه یکسان ،یحس بُعد در. هست هم یعقل بُعد در. هست

 بعاد ،ردیابم بعاد شاود، زناد  یموجود شودیم چطور که دانند،یم محال لیدل بدون

 کاه یوانیاح و ینبات اتیح از. است ما چش شیپ در دائمًا نیا. ردیبم بعد شود، زند 

 در. هسات ؟دارد فارق چاه اتیاح اصال در یانساان اتیاح باا یوانیح اتیح. هست

 سبز درخت نه است، یرشد نه رود،یم نیب از ینبات اتیح زمستان و زییپا در نباتات،

 د یادم ینباات اتیاح شاود،یم کاه بهاار بعادًا. نادارد وجود ینبات اتیح اصالً است،

 اتیاح گارید مرحلاه در و رودیما ینباات اتیاح یامرحله در سال در دائمًا. شودیم

 هانوایح در .اتیح و موت تتابع و تواتر نیا به کندیم استدالل قرآن و. دیآیم ینبات

 هماان جسام از بعدًا. کشندیم ای رد،یمیم بعد. است زند  که یوانیح. است نیچن زین

 و ینایجن ،نطفه آن از و یانطفه ،وانیح آن از و یوانیح ،نبات آن از و ینبات ،وانیح

 پاس. رودیما و دیاآیم هام مماات. رودیما و دیآیم اتیح پس. شودیم وانیح بعد

 یتایواقع کیا نیا ؟دارد یاستبعاد چه یوانیح اتیح مراراست و ینبات اتیح استمرار

 . شودیم واقع نیا. است



7 

 

 اساتمرارٌ هساتند، مساخ باه قائال ای و هستند نسخ به قائل که یکسان با مایس ال و

 و ردیامیم بادن رود،یم رونیب انسان نیا بدن از روح که هستند، قائل را اتیح یما

 باه متصال ایا. هساتند قائل را یاستمرارک سپ شود،یم گرید بدن به متصل روح نیا

 یحسا نظار بُعد از نیبنابرا. هستند قائل هانیا را یاستمرار باز. شودیم یوانیح بدن

 حاس ناه، فکار ناه، علام نه، عقل نه، فطرت. میباش نداشته عقل ولو ماست، محسو 

. تاسا شاامل را هاانساان یادراکا مراحال تماام که است یقو یقدر به برهان. میدار

 یبرون مرحله و. است یعقل و یفطر که یدرون مرحله ،یبرون مرحله و یدرون مرحله

 ةٍعبارب. است شامل را مراحل تمام غیر ، و است یوح و است یعلم و است یحس که

 آنچاه و شاد  گفتاه اتیاربان رد بار آنچاه کاه هساتند یقاو یقادر باه اتیربان یخرا

 را تمااام بشااود، گفتااه دارد کااانام آنچااه و شااد خواهااد گفتااه آنچااه و ناادیگویم

 در م،یبنگار درسات و  یاعم اگار یحت. است داد  جواب یوح منط  به نیالعالمرب

 در اتیاربان خاال  بر که آنچه تمام رد ها،علم و هاحس و هاعقل و هافطرت منط 

 . هست ،دارد احتمال یا شد خواهد ای شود،یم ای است، شد  گفته زمان مثلث

 بُعاد در. میکنا حسااب ماا کاه یابعااد کل در است یقو اریبس اریبس معاد انیجر

 باه راجاع مخصوصاًا. اسات منجّز است، یقو اریبس محتمل. میکرد عرض که احتمال

 در هساتند مشارک کاه یکساان دوم، مرحلاه. هساتند قائال را نیالعالمرب که یکسان

 هار در مییوگایم ،یکتااب ریاغ ایا است یکتاب موحد. هستند موحد بعد و یاول مرحله

 ،یکتاب ریغ ای ،یکتاب موحد، چه مشرک، چه د،یهست قائل شما که را خدا نیا صورت،

 خادا نیاا کاه دیادار قطع. میگذشت احتمال از ،دیدار قطع که شما مسلم، ریغ ای مسلم

 نیالعالمرب عدالت یمقتضا به پس د،یدار قطع. است قادر و است عادل و است معال

 ،دیاکن فارض چ،یها رساالت ،یرساالت یوح یمنها. میکنیم بحث میدار یوح یمنها

 هار در نیالعاالمرب نکاهیا باه اعتقااد و اعتارا  باا ولکان. ساتین رسالت دیکن نیقی

 ،یکتااب ریاغ ًا،یکتاب دًا،یتوح اشراکًا، د،یدار رب به نسبت شما که یدیعقا از یاد یعق

 ،کناد جبران که است ادرق. شودیم هاچه نیمکلف نیب که است عالم نیالعالمرب نیا

 نیاا در اگار. ساتین خاائن و بکند جبران دیبا عدالت طب  و است عادل. ستین عاجز

 را هااظلم یجلاو ایا کناد برطار  خداوناد را هااظلم کاه میکنینما مشاهد  ما نشنه

. باشاد دیبا گرید عالم پس کند، جبران را هاتیمظلوم. کند جبران را هاظلم ای رد،یبگ

 اجماال طورباه ،اسات یوضاع هر به نباشد، یگرید عالم اگر. میدانیم ههم که یزیچ

. اسات عااجز اسات، ظاالم اسات، خائن است، جاهل خدا نیا نباشد، یگرید عالم اگر



8 

 

 بُعاد در تیاحتم یوالا مرحلاه. اسات تیاحتم نجاایا. است تناق  شما یرأ با نکهیا

 یهاااکتاب کال یمنهااا و یوحا یمنهااا ،یحتا نبااوت یمنهاا خاادا وجاود بااه اعتقااد

 . است ثابت هم بُعد نیا در معاد نیبنابرا پس. است ثابت مطلب نیا ،یآسمان

 اسات درسات. میاوردیان جلاو هناوز را نباوت. اسات معاد خدا شناخت الزمه پس

 معااد اسات، اول درجاه هچاآن یولا. هسات هام معاد است، یوح خدا شناخت الزمه

 را محاور دو نیاا فیشار قرآن در خداوند لذا و. است نبوت و یوح بعد درجه. است

 وساط در نباوت و رساالت و یوحا ،بلاه. معااد مبادأ، معاد؛ مبدأ،. کندیم ذکر شهیهم

. اسات نو  دو فیتکال چون. هست ما بر که است یفیتکال به دادن تکامل یبرا. است

. خواهادینم یبرونا یوحا ،خواهادینم یوحا کاه است یجابیا و یسلب فیتکال کی

 مخالف بد، اریبس ظلم. است یکافهم  واناتیح و حشرات یبرا از یحت یدرون یوح

 اریبسا هام ظلام مقابال و. ساتین قبول قابل بد، یلیخ یلیخ ظلم خوب، اریبس ظلم

 خواهاد،ینم نبوت ،خواهدینم یوح. دانندیم همه را نیا. ستنی انکار قابل و خوب

 کاه بداناد ایا کناد،یم ظلام کاه داندیم و بکند ظلم کس هر که است مرحله کی نیا

 ،نشاود اگار شاود،یم جبران بعد که بداند دیبا حتمًا است، قائل را خدا و کندیم ظلم

 .است یولا مرحله نیا. است ترپست بندگان از یقسمت از بلکه بود، نخواهد خدا خدا

 هاعلم و هاحس و هاعقل و هافطرت که است یواجبات است، تفاصیل دوم مرحله

. بفهمنااد توانناادینم کااه ی اسااتمحرمااات واجبااات، اتیشااکل. همناادبف توانناادینم

 و محرماات صاور و اصاولش، و واجباات صاور محرمات، صور و اتیشکل مخصوصًا

 ماا عتیشر نییتب از قبل که. است عتیشر نییتب انحصار در ابعاد از یبُعد در اصولش

 عتیشار اماا. هددیم، تفصیل دهدیم تبلور دیایب عتیشر که میدار یاهیاصل واجبات

 بُعاد در ماا. اسات غلاط ظلام کاه اسات معلاوم و اسات الزم عدل است معلوم ،امد ین

 کناد، نیقی. ستین کار در یوح کند نیقی یکس اگر یحت. میکنیم بحث یوح یمنها

 خادا دارد نیقی که حاال اما. ستین کار در یایوح اصالً که کند نیقی محال فرض بر

 نسابت ما یباطن رسول که یدرک نیا یبرا ؟هچ یبرا .است کار در یمعاد پس هست،

 کاه انادبرد  گماان یگروها باشاد. واناهید ولاو ،دارد ظلام حرمات و عادل وجاوب به

 بار فیاتکل کیا. میادار فیاتکل دو ما. است دروغ نیا. ندارند فیتکل اصالً وانگانید

 تادراکاا از کاه یوحا یمبناا بار فیاتکل. یوحا یمبناا بر فیتکل کی ادراک، یمبنا

 فیاتکل ماادون یبارا ست،ین مجنون یبرا این است، منفصل هاانسان یبرون و یدرون

 و دهادیم تبلاور بلکه کند،ینم ثابت را اصلش یوح که آنچه اما .شک ال ،ستین هم



9 

 

 ساله، شش پنج بچه اگر. است مکلف هم بچه. است مکلف انسان نیا دهد،یم تکامل

 بیاتأد شاما د،یادانیم و اسات باد لافتخ کاه دانادیم کند، تخلف ساله هشت هفت

 بیاتأد کاه اسات حارام نیا پس ست،ین مکلف اگر د؟یکن بیتأد است حرام د؟یکنینم

 فیاتکل منتهاا. اسات مکلاف ابعااد کال در ،یحسا بُعد نیا در است مکلف نیا. دیکن

 تیمسنول باشد، شتریب انسان افتیدر نهیزم انسان، افتیدر قدر هر. است مراتب یدارا

 مکلاف جناون حالات هماان در ادراکاش بُعاد در هام مجناون پس. است باالتر انسان

 داند،ینم روز . داندینم نماز ولو است، بد زدن مردم سر رب داندیم که مجنون. است

 از بهتار کاه مجناون. داندیم هم خر است، بد زدن مردم سر رب داندیم. داندینم حج

 کناد،یم ادباش مارساتانیت سیرئ گر،ید نمجنو سر بر زد اگر مجنون نیا. داندیم خر

. است مکلف که حد نیا در ،بله !ستین مکلف که نیا است؟ کرد  ادبشکه  کرد  ظلم

 که ییهاظلم. کندیم دراز را نیمجان هم یوم القیامة. است طورنیهم هم ةامیالق ومی

. ساتین ادیاز جبارانشمنتها  دارد، جبران هیشرع فیتکال یمنها و شر  یمنها کردند،

 فِي اْلعُقُولِ مِنَ آتَاهُمْ مَا قَدْرِ عَلَى اْلقِیَامَةِ یَوْمَ اْلحِسَابِ فِي اْلعِبَادَ اللَّهُ یُدَاقُّ إِنَّمَا» چون

  .است نیهمچن مجنون است، نیهمچن ریصغ 1«الدُّْنیَا

 ساتند،ین مجناون هساتند، مکلاف و هساتند عاقل که ییهاانسان ها،انسان در بعد

 که ندارند نیقی ای ست،ین یوح دارند نیقی دیکن فرض. یوح یمنها اما تندسین ریصغ

 از انفصاال از بعاد انساان روح نیاا دیابا کاه است ینیقی بُعد نیا در اما هست، یوح

 و علمش یمبنا بر ،میهست قائل را خدا چون استمرارش با و باشد داشته استمرار بدن

 نیاا نکنادچناین  اگار و. بساتاند ظاالم زا را مظلوم یجزا دیبا حتمًا قدرتش و عدلش

 فیاتکل یوحا باا. شاودیم باالتر چطور؟ یوح با است، یوح یمنها نیا. ستین خدا

 فیاتکل کی فقط بود، ریصغ ای بود مجنون ای بود، یوح یمنها اگر. شودیم ترنیسنگ

 الزماه کاه یوحا بُعاد در اماا. باشاد قائال دیبا طبعًا را معاد که داشت ادراک بُعد در

 لیتفاصا کاه ریااخ یوحا مخصوصاًا یوحا بُعاد در است، تیربوب به حهیصح د یعق

 میاافتاهیدر علام و حاس نظار از بارون از و عقال و فطارت نظار از درون در ماا آنچه

 باار را یمحرمااات و صااورتًا و اصااالً یاصاال واجبااات باار را یواجبااات. دهاادیم لیتفصاا

 باه نیقای و است ترروشن وضع نجایا در کند،یم انیب صورتًا و اصالً هیاصل محرمات
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 فیشر قرآن مبارکات اتیآ به یوقت البته. است بحث کی نیا. است باالتر امةیالق ومی

 .دهدیم تبلور کالً را مطالب نیا ،میکنیم رجو  اناتیجر نیا در

 مرحله ،مرحله کی. بشود بحث دیبا که میدار یمراحل الموت بعد ما گر،ید مطلب

 کیا. اسات ناو  دو کاه است الموت بعد ۀمرحل کی. است نو  دو که است ایالدن یف

 کیا کاه اسات ناو  دو ایالدن یف مرحله. است نو  دو باز که است امةیالق ومی مرحله

 هام را ناوعش کیا و. میدانساتینم ما کردینم ذکر اگر و فرمود  ذکر قرآن را آن نو 

 ایدن در که یمرگ نیا ؛ایالدن یف نو . میدانستیم ،فرمودینم هم ذکر اگرو  فرمود  ذکر

. داشات میخاواه را رجعات بحاث ،بلاه اسات؟ ایادن اتیاح در رجعات قابل شود،یم

 مَانْ» اتیاآ یاصال محور و اتیروا برحسب مکلفان از یگروه ،یزمان کی در رجعت

 ومیا یفا( جعا) یمهاد دولات در 1«مَحْضاًا اْلكُْفارَ مَحَ َ مَنْ وَ مَحْضًا اْلإِیمَانَ مَحَ َ

 آنچاه از اسات عباارت ایدن در الموت بعد اتیح گرید عدبُ .کرد خواهند رجو  ایالدن

 اْلمَوْتِ حَذَرَ أُلُو ٌ هُمْ وَ دِیارِهِمْ مِنْ خَرَجُوا الَّذینَ إِلَى تَرَ لَمْ أَ». است فرمود  ذکر قرآن

( جعا) یمهاد ولتد در رجعت. ستین رجعت هانیا 2«أَحْیاهُمْ ثُمَّ مُوتُوا اللَّهُ لَهُمُ فَقالَ

 در و دارند، فیتکل اتیح استمرار بعد که است یرجعت نیا. است یخاص انیجر کی

 .است ایدن اتیح در بُعد دو نیا. ردم خواهند  مفرّ موت ای یاخترام موت آن

 ناو  چاه ،یتکارار دومِ ناو  چاه ایدن اتیح از انسان که یوقت ،یبرزخ اتیح در

 بعاد اتیاح مساتمر طورباه بعاد شاد، خاالص نآ یتکرار دوم نو  چه و یتکرار اول

حاال  م،یکارد عارض قابالً اسات؟ چگوناه الماوت بعد اتیح استمرار نیا بود، الموت

 بعاد اتیاح اساتمرار ایاآ اسات؟ چگوناه نیاا. میبشاو بحث لیتفاص وارد میخواهیم

 را یویادن بدن نکهیا فرق با ا،یدن یزندگ مانند هست، و هست زند  نیا واقعًا ،الموت

 مرحلاه که متوسطه مرحله به ،است کرد  رها را ایدن و فیتکل عالم و است کرد  اره

 و دیاخوابیم ایادن در کاه طورهمان. است یبرزخ بدن در روح و د یرس است هیبرزخ

 در. اسات یمطلبا البتاه ادشیاز و کام. است داریب و خوابدیم هم برزخ در ،بود داریب

 آدم نوعاًا یبرزخا اتیح در و کمتر خوابو  شتریب یداریب فیتکل اتیح ا،یدن اتیح

 وَ الارَّحْمنُ وَعَادَ ماا هاذا مَرْقَادِنا مِانْ بَعَثَناا مَنْ وَیْلَنا یا قالُوا»سور  یس: . است خواب
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 کاه میادار اتاق کی ،نه ؟است خوابگا  کالً شما یهاخانه ایآ مرقد، 1«اْلمُرْسَلُونَ صَدَقَ

 برحساب. است مرقد برزخ کل یول. خوابدیم انسان هاوقت یبعض. است خواب اتاق

 هام خادا ،«مَرْقَادِنا مِنْ بَعَثَنا مَنْ» :ندیگویم هانیا م،یبنگر درست اگر ،مبارکه هیآ نیا

 لاذا و. میهسات خاواب برزخ در ما نوعًا یعنی. است مرقد برزخ. دییگویم خودیب نگفته

یاا وَ بُْكرَةً فیها رِْزقُهُمْ لَهُمْ وَ»  شاهیهم کاه یکساانآن  اال. هساتند خاواب هماانیب 2«عَشاِ

 وقات هر که( ص) نییمحمد و محمد ارواح آخرت، در چه ا،یدن در چه هستند، داریب

 . کنندیم تیعنا میباش قابل اگر م،یکن توسل وقت هر. دهندیم جواب میکن سالم

 مااا. دارناد آخارت عاالم و فیتکل عالم و ایدن عالم با ییهافرق البته ،مرگ از بعد

 اسات، داریاب. شاتریب ولاو د،یخوابیم چنانکه خوابدیم دارد، اتیح استمرار روح نیا

 روح به صعقه حالت ،ریخ ای میهست قائل ما که است نیا. کمتر ولو بود داریب چنانکه

 عارض کاه بُعاد نیاا در هسات یبرزخ اتیح ؟ستین یبرزخ اتیح که دهدیم دست

 فِاي نُفِاخَ وَ» بارزخ اختتاام در کاه طورانهم ،است صعقه ،ستین یبرزخ اتیح. کردم

 أُْخار  فیاهِ نُفِاخَ ثُامَّ اللَّهُ شا َ مَنْ إاِلَّ اْلأَرْضِ فِي مَنْ وَ السَّماواتِ فِي مَنْ فَصَعِ َ الصُّورِ

 الیاخ طاورنیا یگروه ؟شودیم حاصل اول از صعقه نیا ایآ 3«یَْنظُرُونَ قِیامٌ هُمْ فَإِذا

 از و مسالمانان خود از که یکسان. ندیگویم را نیهم یبرزخ تایح نیمنکر. کنندیم

 را نیاا شاودینم هساتند، یبرزخا اتیح منکر عهیش نیمفصر خود از و هاعهیش خود

 جادیا یگرید روح امةیالق ومی بعد رد،یمیم انسان روح کالً ایدن از مرگ باکه  ندیبگو

 ایان 4«امتنعاا مماا المعادوم عادةإ». شودینم که نیا ؟شودیم جادیا همان ای شود،یم

چاون نوعاًا  .اسات نیاا زد  یسابزوار یحاج که یدرست یهاحر  از یکی. شودینم

 هیقضا مثال. گارددیبرنم شد، معدوم که آن« امتنعا مما المعدوم إعادة» درست نیست.

 . گرددیبرنم گرید رفت که یزمان الشمس، رد

 صاعقهناه  اسات، نوم نه ست،ین یاتیح گونهچیه برزخ در و مرد، کالً اگر روح نیا

 هیاتوج ماا پاس. ساتین گفاتن قابال سات،ین قباول قابال نکاهیا ،یز دیگریچ نه است،

 معاد به معتقد تا. دیبمان مسلمان تا دییبگو طورنیا مییگویم ما. نگفتند وول. میکنیم

                                                           

 .52. یس، آیه 1

 .62. مریم، آیه 2

 .68. زمر، آیه 3

 .194 ، ص2 ج، المنظومة شرح. 4
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 -دییانگو چاه دییابگو چه- دییبگو دیبا نطوریا. نباشد محالبرای شما  معاد و دیبمان

 و اسات داریب برزخ در نه بودن، خواب نه و بودن داریب عنوانبه یبرزخ اتیح اگر که

 چاون سات،ین ،بارزخ در اسات موت که هم سوم مرحله بلکه است، خواب برزخ در نه

 خواب برزخ در نه و است داریب برزخ در نه. است زند  روحش انسان موت مرحله در

 اصال روح نیاا یعنای اسات، صاعقه ساه هار زا بادتر ،بارزخ در اسات موت نه و است

 بماناد، چارا؟. اسات معطال بالفعال فهام و شاعور و تعقل و ادراک اما ،هست اتشیح

 قارار یاوم القیاماة بدن در و کند زند  خداوند را روح نیا یوم القیامة تا بماند، بماند،

 . است فکر کی هم نیا. یحساب اتیح یبرا بدهد

 اصاالً اسات، خاواب کاامالً مارگ از بعاد انساان حرو ،ریخ که است نیا گرید فکر

 و یعقلا ادلاه نظار از میبتوان نکهیا یبرا میکنیم عرض که یشقوق نیا. ندارد یداریب

 حار  ادیاز نکاهیا یبرا ،کنم شقوق خواهمیم ادیز. میکن بحث یثیحد و یقرآن ادله

 د،یاخواب روح .مُارد بدن و دیخواب روح مُرد، انسان یوقت. است خواب نیا. ستین بزنم

 و خواب و خواب روح خوابید، ،نددیخواب سال 309 که کهف اصحاب مثل که یخواب

 که است نیا گرید حر . است حر  کی هم نیا شود،یم داریب یوم القیامة تا خواب

 کاالً ناه روح نیاا کاه میکنیما اساتفاد  سانت و کتااب از ماا کاه یحرفا هماان ،ریخ

 و اسات خواب نوعًا روح نیا بلکه. است موت کالً هن است، صعقه کالً نه و خوابدیم

 ثواب هم برزخ در است، عذاب و ثواب امتیق در که طورهمان. است داریب هم انًایاح

 . است نو  کی هم نیا است، عذاب و

 کاه انادبرد  گماان یگروه برزخ آخر در شد؟ خواهد چه برزخ آخر در سوم، بحث

 نوعاًا. یانیاجر چیها بادون یاخارو بادن باه شودیم منتقل روحش طورنیهم انسان

 ،ریاخ این اسات کاه شودیم استفاد  فیشر قرآن از آنچه ولکن. کردند الیخ طورنیا

 بحاث کاه مکلفاان ارواح تماام یکلا طورباه ،یبرزخ اتیح نقطه نیآخر در روح نیا

 نخواهاد داریاب. شاد خواهناد صاعقه مشامول مکلفان ارواح تمام است، مکلفان یرو

 کاه هام خاواب در. فهمدیم خوب یداریب در چون. رفت نخواهد هم خوابه ب. ماند

 بلکاه. کناد ادراک تواندیم ای کند،یم ادراک و فهمدیم خواب یبرزخ بُعد در انسان

 کاه هاوشیب شاود،یم هاوشیب ایادن عاالم در انساان که طورهمان. است صعقه حالت

 نمارد  روح اماا. دارد یفکر حس نه دارد، یعقل حس نه دارد، یبدن حس نه ،شودیم

 ادراکاات و احساسات نیا تا بمیرد، ططول الخ یعل ای موقتًا و است زند  روح. است

 قارآن را نیاا. اسات انساان نیاا یبارا یوانیاح و ینبات اتیح فقط. است رفته نیب از
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ماواتِ فِي مَنْ فَصَعِ َ الصُّورِ فِي نُفِخَ وَ». دیگویم  شاا َ مَانْ إاِلَّ ضِاْلاأَرْ فِاي مَانْ وَ الساَّ

 شادند، حیتصار قارآن در کاه یکساان و ییحی و یسیع و ونیمحمد و محمد که «اللَّهُ

 را نیاا 2.«حَیااا یُبْعَاثُ یَاوْمَ» ؛1«حَیااا أُبْعَثُ یَوْمَ» که است ییحی و یسیع یرسم حیتصر

 یحا بارزخ رد شاوم،یم یح نکهیا نه ،«حَیاا أُبْعَثُ». نفرمودند تیعنا ریتفاس در انیآقا

 حاالش شاامل صاعقه پاس. گاردمیم مبعاو  امزند  که یحال در ؛«حَیاا أُبْعَثُ» است.

 انس و جن تمام و انیارض و انیسماوات تمام شامل صعقه «اللَّهُ شا َ مَنْ إاِلَّ». شودینم

 کاه «اللَّاهُ شاا َ مَانْ إاِلَّ». شاد خواهاد غیر مکلف و مکلف موجودات، همه و مالئکه و

 هماان از بلکه. شد نخواهد حاصل هاآن بر صعقه که است اهلل ةیمش به مربوط هانیا

. اسات اتیاح اساتمرار پاس ،یاخارو بادن باه کندیم دایپ انتقال روح ،یبرزخ اتیح

 فرماود، مقارر خداوناد 3«آخَرَ خَْلقًا أَْنشَْأنا ُ ثُمَّ» که یهنگام آن از «اللَّهُ شا َ مَنْ» یعنی

 بخاش دو مردماان هام اماتیق عاالم در بعاد صعقه، نیا. دارند اتیح ةیالنها ریغ یال

 عَطاا ً». دارناد اساتمرار ةیالنها ریغ یال امتیق اتیح در که هستند بخش کی. هستند

 هار در و باشند درجات از یادرجه هر در. هستند جنت اهل که یکسان 4«مَجْذُوذٍ غَیْرَ

 ناار اهال کاه یکساان دوم بخاش سات؟یچ دوم بخاش. باشاند مراحل از که یامرحله

 . میکرد بحث را مطلب نیا ما خلود بحث در چنانکه. دارند آخر هانیا هستند،

 تتماه در مماات، از بعاد ای ما، اتیح زمان در شود، پخش و بماند دیبا که یمطلب

 ماا بارادران، از یاریبسا اصارار برحساب شیپا ساال چهاار سه. کنم عرض دیبا بحث

 چاه مان داننادیم داشاتند فیتشار کاه یانیاآقا. مینوشات یفارس زبان به یفقه کتاب

 کاردمیم عارض من ،میخواهیم یفقه یفتاوا ما کردیم سؤال کس هر. کنمیم عرض

 کاه اسات یکسان به مربوط اوالً فرمودندیم. الفرقان ریتفس به دییبفرما مراجعه انیآقا

 یفقها یفتااوا تاا میکنا االب و ریز دیبا را ریتفس نیا تمام ما ًایثان. بفهمند خوب یعرب

 یهااایزیچ کیا ماان نیبناابرا :گفااتم مان ،کردناد اصاارار. میاوریاب دساات باه را یقرآنا

 سؤال. میکن راکسیز صدتا شد بنا ؟دیهست نفر چند شما. میکنیم راکسیز و سمینویم

 گاران یلایخ راکسیاز کاه شد معلوم هستند، راکسیز و چاپ اهل که یکسان از کردم

                                                           

 .33. مریم، آیه 1

 .15، آیه همان. 2

 .14. مؤمنون، آیه 3

 .108. هود، آیه 4
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 و دارم یقرآنا یفتااوا کاه من ؟کنم چهمن  کردم فکر. ندکرد چاپ اهزارت میداد. است

 بادون مان اگار ،دارد اخاتال  یسان و عهیشا یفقهاا یفتاوا نو  با یقرآن یفتاوا نیا

 نوشتن لیدل با. سمیبنو لیدل با پس. کندیم نابود را من آسمان و نیزم سم،یبنو لیدل

 یارسااله نوشاتن لیدل با. میهبد نشان فضل میخواهینم. است حساب نیا به رساله

 بار یعنای است، اجتهاد ست،ین دیتقل نیا کند، دیتقل یکس اگر و است هیعمل رساله که

 لیادل باا ماا ،یقرآنا لیدل با پس. شودب نوشته دیبا لیدل با پس رد،یپذیم لیدل یمبنا

 واستندخ گرانید ای میماند زند  اگر هم بعدًا دارد، امکان که ییآنجا تا مینوشت یقرآن

 را نیاا. باشاد ادلاه یپااورق در و باشاند مساائل ماتن در که دهندیم بیترت را یزیچ

 ممناو  هام رسااله یاساالم مباارک یجمهاور در دادمینم احتمال من ،میکرد چاپ

 ادلاه یمبناا بار نکاهیا جارم به و دارد یقرآن لیدل نکهیا جرم بههم  را رساله و. بشود

 بخواهند ای و کنند حبس سال سه را نیا اوا است،فت از یبعضبر خال   انًایاح یقرآن

 قبال. مینارفت اصالً رساله نیا دنبال ما. ببرند نیب از و کنند رشیخم که بدهند دستور

از  ارشاد وزارت بعد. کردیم مصر  یگروه و میگرفت تا 120 کی کالً ،میریبگ نکهیا از

وسیله یکی از نمایندگان  که به کرد یعذرخواه ارشاد ساب  ریوز وکرد  منع پخش آن

، جامعاه اسات کارد  مناع هیاعلم حاوز  چاون معاذورم، مان کاه فرستاد غامیپمجلس 

 دو عادد باه شاد، ادیاز راکسیز منتها نرفتم، رساله دنبال من مدرسین منع کرد  است.

ای به وزارت ارشااد ]...[ من اصالً اشار  کرد ثبت این را یکس د،یرس هزار سه و هزار

ًا خودشان پیغام دادند که شما محبت بفرمایید بعضی جاهاایی کاه ماثالً نکردم، اخیر

شود، حذ  بشود. معاون وزارت ارشاد سه چهار قسمت را گفت، من گفتم باشد. نمی

ارشاد قم به وسیله دو نفار از علماا باه مان پیغاام دادناد کاه شاما اگار معاونت اخیرًا 

 خواهید رساله را بگیرید...می


