درس ﻫﺸﺘﻢ
اﺛﺒﺎت ﺣﻴﺎت ﭘﺲ از ﻣﺮگ )(١
ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺩ ،ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ ی ﺍﻭّﻝ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺒﻴﺎء ﻭ ﻳﻘﲔ ﺑﺮ ﺻﺪﻕ
ﺩﻋﻮﺕ ﺁﻧﺎﻥ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﻻﻳﻞ ﻛﺎﻓﯽ ﻳﻘﲔ
ﺑﺮﺍﺻﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻧﺒﻴﺎء ﻭ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪ ،ﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﺲ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺁﻥ ﻫﺎ
ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎﻩ ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﻜﺮی
ﻭ ﻋﻘﻴﺪﺗﯽ ﻣﺎ .ﻟﺬﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻘﲔ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻧﺒﻴﺎء )ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ
ﺩﻻﻳﻞ ﻋﻘﻠﯽ( ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺣﻴﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮگ ﻭ ﺣﻘﺎﻳﻘﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻣﺮی ﻭﺍﺿﺢ ﻭ
ﺑﺪﻳﻬﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺩﺭ ﻋﲔ ﺣﺎﻝ ،ﺍﻳﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺣﻴﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮگ ﺩﺍﺭﺍی ﺩﻻﻳﻞ
ﻛﺎﻓﯽ ﻫﺴﺖ؟
ﺁﻳﺎ ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎﺩ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﻟﻴﻠﯽ ﻋﻘﻠﯽ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻣﻌﺎﺩ ﻋﺮﺿﻪ
ﻛﻨﻨﺪ؟

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺫﮐﺮ ﺩﻻﻳﻞ ﺣﻴﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ،ﺫﮐﺮ ﻳﮏ ﻧﮑﺘﻪ
ﻣﻬﻢ ﺿﺮﻭﺭ ﺍﺳﺖ :
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ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ی اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﻳﻦ اﺻﻞ را ﺑﻪ ﺛﺒﻮت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ
ﭘﺎی ﺧﻄﺮ و ﺿﺮری در ﻣﻴﺎن ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺴﺎرﺗﯽ در ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮﻳﺶ از
آن ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻓﺮار ﮐﺮده و ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ را ﺑﺮای رﻓﻊ »ﺿﺮر اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ« ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻟﻄﻤﻪ وﺧﺴﺎرﺗﯽ ﻣﯽ رود ،ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ی ﮐﻮدﮐﺎن و دﻳﻮاﻧﮕﺎن و دروﻏﮕﻮﻳﺎن
را ﻧﻴﺰ از ﺗﺮس ﮔﺮﻓﺘﺎری در ﭼﻨﮓ ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﻧﺎدﻳﺪه ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ دﻳﻮاﻧﻪ ای ﻳﺎ ﻃﻔﻠﯽ ﻳﺎ ﻓﺮد ﺑﺴﻴﺎر دروﻏﮕﻮﻳﯽ )ﮐﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدی ﮔﻔﺘﻪ ی آن ﻫﺎ
ﺑﺮای ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺪارد( ﺧﺒﺮ از وﺟﻮد ﺧﻄﺮی ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻣﺎ دﻫﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﺎن اﻋﻼم ﺧﻄﺮی را ﻧﺎدﻳﺪه
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪه دﻳﻮاﻧﻪ ﻳﺎ اﺑﻠﻪ ﻳﺎ دروﻏﮕﻮ اﺳﺖ ،از ﭼﻨﺎن ﺧﺒﺮی ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﺬرﻳﻢ
ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺣﺘﻴﺎط را ﺑﻪ ﺟﺎی آورده و از ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.
اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ روﺷﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻳﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﻮدآﮔﺎه و ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ی ﺧﻮد آن را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و آن ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:
»دﻓﻊ ﺿﺮر اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻋﻘﻼً واﺟﺐ اﺳﺖ« ﻳﻌﻨﯽ از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﻴﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻓﺮار از ﺿﺮر و ﺧﺴﺎرت،
وﻟﻮ ﺟﻨﺒﻪ ی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺶ ،آن
را ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻴﻢ :آﻳﺎ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ و ﻋﻈﻤﺖ و اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ اﻧﺒﻴﺎء درﺑﺎره ی زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺲ از
ﻋﺪه ای آن روش
ﻣﺮگ آورده اﻧﺪ ،وﺟﻮد دارد؟ ﭼﺮا وﻗﺘﯽ ﭘﺎی »ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ« ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﯽ آﻳﺪّ ،
ﻫﻤﻴﺸﮕﯽ و آن ﺷﻴﻮه ی ﻣﺘﺪاول را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده و ﻧﺎدﻳﺪه اش ﻣﯽ اﻧﮕﺎرﻧﺪ؟! در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻫﺰاران ﻋﺎﻗﻞ و ﺻﺎﻟﺢ و ﺻﺎدق ﺧﺒﺮ از ﭼﻨﺎن واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ و »ﺧﺒﺮ ﺑﺰرگ« و »واﻗﻌﻪ ی ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه«
داده و از ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻴﺎت ،ﻫﺸﺪارﻫﺎ داده اﻧﺪ!
ﭼﺮا ِ
اﻧﺴﺎن ﻏﺎﻓﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻳﺎدﻫﺎی دﻟﺴﻮزاﻧﻪی دهﻫﺎ ﻫﺰار ﭘﻴﺎﻣﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ،
ﺻﺎﻟﺢ ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ و راﺳﺘﮕﻮﺗﺮﻳﻦ اﻓﺮاد زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﮔﻮش
ﻣﯽ زﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ،در ﻻک ﺗﺨﻴﻼت و ﺟﻬﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﻳﺶ در ﺧﻮاب ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﻴﺎت ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺣﻘﻴﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺣﻘﻴﻘﺖ دارد( در اﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺳﻌﺎدت و ﮐﻤﺎﻟﯽ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺳﺮاﺑﯽ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا اﻧﺴﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﺟﻬﻞ ﺧﻮﻳﺶ ﭼﻨﻴﻦ
ﻇﻠﻤﯽ را ﺑﺮ ﺧﻮد روا ﻣﯽ دارد؟
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ﺑﺮﺭﺳﯽ
ﺭﺍﺳﺘﻲ ﭼﺮﺍ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﺮﺍ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻘﻠﻲ  ،ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﺍﻥ ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﮐﻨﻴﺪ.

آﻳﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ اﺳﺖ ﻳﺎ اﻧﮑﺎر آن؟
ﺷﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﺟﺎ اﻳﻦ اﺷﮑﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﻳﮏ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ اﺳﺖ و دﻟﻴﻠﯽ
در اﺛﺒﺎت ادﻋﺎی ﺧﻮد ﻧﺪارﻳﻢ .وﻟﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ّاوﻻ ً ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺪی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ
ﻧﻤﻮد ﻋﻘﻞ ﻧﻴﺰ اﺻﻞ ﻣﻌﺎد را ﺗﺄﻳﻴﺪ و ﺿﺮورت آن را ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﻳﺎ ﻋﻠﻤﯽ
ﻧﻴﺰ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﺻﻞ ﻣﻌﺎد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻪ ی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ آن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ،و
ﻫﺮﮔﺰ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﺑﻮدن اﺻﻞ ﻣﻌﺎد ﺑﺮای ﭘﻴﺮوان دﻳﻦ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ رﻓﺖ .زﻳﺮا
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ آن را ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺒﻮت ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻞ و ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﻻﻳﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻘﻠﯽ و ﻋﻠﻤﯽ رﺳﺎﻟﺖ آﺳﻤﺎﻧﯽ آن ﻫﺎ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﻓﺮد
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﻮﻳﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮدﻳﺪی در ﺻﺤﺖ دﻋﻮی آن ﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد.
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﮑﺎر ﻣﻌﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﺮاﻳﻦ ادﻋﺎی ﺧﻮد ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﯽ اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ
دﻟﻴﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﮑﺮﻳﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﭘﺲ از ﻣﺮگ ،ذﮐﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺟﻬﺎن
ﻫﺴﺘﯽ در ﻧﻈﺮ آن ﻫﺎ در ﺟﻬﺎن ﻣﺎده ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻟﺬا ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ اﻧﺴﺎن و ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪن ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻣﺎدی
او ،ﺣﻴﺎت او ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﺎدی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ اﻧﺴﺎن در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد
اداﻣﻪ دﻫﺪ ﻳﺎ ﺣﻴﺎت ﻧﻮﻳﻨﯽ را آﻏﺎز ﻧﻤﺎﻳﺪ.
در ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺿﻤﻦ ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ی دﻻﻳﻞ اﻧﮑﺎر ﺧﺪا و آوردن ﻣﺜﺎل ﻫﺎﻳﯽ ﭼﻨﺪ )از ﻗﺒﻴﻞ
ﺗﻮرﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮی و آﻫﻦ رﺑﺎ( ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ی ﻣﻬﻢ اﺷﺎره ﮐﺮدﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﻏﻴﺮﻣﺎدی ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﯽ ﺑﺮ اﻧﮑﺎر
ﺧﻮد در دﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺻﻮﻻ ً راه ﺑﻪ ﺳﻮی اﻧﮑﺎر ﻣﺎورای ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﮐﻠّﯽ ﻣﺴﺪود
اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا و ﺟﻬﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺎدی و ﺣﻴﺎت ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺣﻮاس
ﺧﻮد درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﭽﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻳﻢ ،ﺧﺸﺖ ﺑﺮ آب ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و
ﺳﺨﻨﯽ ﺧﺎرج از ﻋﻘﻞ و دﻟﻴﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ زﻳﺮا ﮐﻪ ﺣﺲ ﻧﮑﺮدن ﻫﺮﮔﺰ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻧﺒﻮدن ﭼﻴﺰی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
٤٦

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺮدﻳﺪی ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﮑﺎر ﺣﻴﺎت ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ دﻟﻴﻠﯽ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦِ ،
اﺳﺎس ﺣﺮﮐﺖ دﻳﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻘﻞ و ﺑﺼﻴﺮت اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺧﻮد را ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ اﻋﺘﻘﺎدی از او ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖّ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺟﻬﺖ اﺻﻠﯽ
ﺣﺮﮐﺖ و اﻳﺠﺎد ﺑﺼﻴﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ دﻳﻦ آﺳﻤﺎﻧﯽ ،از آن ﭘﺲ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺪود ﺑﺸﺮی
ﮐﺎری از ﭘﻴﺶ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد ،ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺑﻪ ﻣﺪد او ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ﮐﻼم اﻟﻬﯽ ﭘﺮده از ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ
ﺑﺮﻣﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯽ ،ﮔﺮه از ﻣﺸﮑﻼت ﻓﮑﺮی وﻋﻤﻠﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﮔﺸﺎﻳﻨﺪ و او را ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺣﻘﻴﻘﺖ رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در دوران ﻣﺤﺪود ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ ﺑﯽ ﺧﺒﺮی از ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﺎ ارزش ﻫﺴﺘﯽ ،در ﻋﺎﻟﻢ
ﻏﻔﻠﺖ و ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺴﺮ ﻧﺒﺮده و از ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف آﻓﺮﻳﻨﺶ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺳﻌﺎدت
ﺣﻘﻴﻘﯽ در ﺟﻬﺎن اﺑﺪی اﺳﺖ ،ﺳﻮد ﺟﻮﻳﺪ و وﻗﺖ و ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺪود او در ﭘﻴﭻ و ﺧﻢ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی
زاﺋﺪ و ﺑﯽ ﺛﻤﺮ ﺗﻠﻒ ﻧﺸﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﺪ از آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ آﻏﺎز و اﻧﺠﺎم ﺣﻴﺎت ﺧﻮﻳﺶ و ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﻴﺮ اﺻﻠﯽ ﺣﺮﮐﺖ،
ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ و ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﮔﺎم ﺑﺮدارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎه او ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﻤﺎدی ﻧﻴﺴﺖ.

اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎد
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻻﻳﻞ اﺛﺒﺎت ﻣﻌﺎد ﻣﯽ ﭘﺮدازﻳﻢ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺑﻪ ﭘﻨﺞ دﻟﻴﻞ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮐﺮد .ﺳﻪ دﻟﻴﻞ
اول ﮐﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ،اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎد را ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﺎﻧﻴﺪه و آن را از ﺻﻮرت اﻣﺮی ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ
ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ .دو دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮ ﮐﻪ در درس ﺑﻌﺪی ﻃﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎد
ﺑﻠﮑﻪ ﺿﺮورت آن را ﺑﻪ ﺛﺒﻮت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

دﻟﻴﻞ اول ــ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﻧﺴﺎن
ﺗﺮدﻳﺪی ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺧﻮد ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﺪ ،درﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪی ﭘﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﮔﺬارده و ﭘﺪﻳﺪه ی ﺣﻴﺎت ﺑﺮ روی اﻳﻦ ﮐﺮه ی ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه
اﺳﺖ .آﻳﺎ ﺧﻠﻘﺖ دوﺑﺎره ی اﻧﺴﺎن از آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ او دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ؟ و اﮔﺮ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ّاوﻟﻴﻪ ی او اﻣﺮی
ﻣﺠﺪد او اﻣﺮی اﻣﮑﺎن ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده ﭼﺮا آﻓﺮﻳﻨﺶ ّ
اﮔﺮ اﻧﺴﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺧﻮد ،از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﺮه آﺑﯽ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ ﺗﺤﻮﻻت
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﻨﺪی ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت آراﺳﺘﻪ و ﺣﻴﺮت اﻧﮕﻴﺰ آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ درﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺪاوﻧﺪی ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ،ﮐﻪ آﺛﺎرش را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ ،ﻗﺎدر
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﭘﺲ از ﻣﺮگ دوﺑﺎره زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﺪ.
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ﭘﺲ آﻳﺎ ﭼﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪی ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺮدﮔﺎن را زﻧﺪه ﻧﻤﺎﻳﺪ؟

دﻟﻴﻞ دوم ــ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺧﺪاوﻧﺪی
در اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﺪرت ﮔﺴﺘﺮده و ﻧﺎﻣﺤﺪود اﻟﻬﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ دادن ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از
ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪی ،اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺪه ای دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﮑﺎر ﻣﻌﺎد ﺑﺰﻧﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن
اﺻﻮﻻ ً ﻳﮑﯽ از ﻋﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ّ
واﻗﻌﻪ ی ﺑﺰرگ و ﺑﺎﻋﻈﻤﺘﯽ را ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﺤﺪود ﺧﻮد ﺳﻨﺠﻴﺪه و ﭼﻮن آن را اﻣﺮی ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻌﻴﺪ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ،
ﺑﻪ اﻧﮑﺎر آن ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .اﮔﺮ در اﻇﻬﺎرات ﻣﻨﮑﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎد دﻗﺖ ﺷﻮد ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ دﻟﻴﻠﯽ ﺟﺰ
ﺑﻌﻴﺪ ﺷﻤﺮدن ﻣﻌﺎد ﻧﺪارﻧﺪ .ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻮدن ﭼﻴﺰی ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻫﺮﮔﺰ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮدن آن
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺮن ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﮐﻪ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد ،ﺷﺎﻳﺪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﺨﻦ
از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﮐﺮات دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﯽ آورد ،ﺑﺴﯽ ﺷﮕﻔﺖ آور و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﭼﻨﺎن اﻣﺮی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺠﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺑﻌﻴﺪ ﺷﻤﺮدن ﻣﻌﺎد از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﮑﺮﻳﻦ ،ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺪرت و
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﯽ ﺳﻨﺠﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﻗﺪرت ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن آﻓﺮﻳﻨﺶ را در
اﺣﺎﻃﻪ ی ﺧﻮد دارد ،ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻮرزﻧﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﺎن اﻣﺮی را ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل و ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
در ﮐﺘﺎب ﺑﻴﻨﺶ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺳﺎل اول در درس ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺗﺬﮐﺮ داده ﺑﻮدﻳﻢ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﭘﺪﻳﺪه ای در ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﺎﻳﺖ از وﺟﻮد ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪه ی ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺻﻔﺎت و
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت او را ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪه ی ﺧﻮﻳﺶ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺠﺎی دﺳﺘﮕﺎه آﻓﺮﻳﻨﺶ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ اﻓﮑﻨﻴﻢ و ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﻮﺟﻮدات رﻳﺰ و درﺷﺖ را ﮐﻪ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻴﻢ ،ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺣﺎل ﺳﺨﻦ از ﺧﺎﻟﻘﯽ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ،
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدی از ﺣﻴﻄﻪ ی ﻗﺪرت او ﺑﻴﺮون ﻧﻴﺴﺖ .وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ و ﻋﻤﻴﻖ در
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ﺣﻴﺎﺗﯽ ،آﻓﺮﻳﻨﺶ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و زﻣﻴﻦ و…
ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﻗﺪرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺤﺪودﻳﺘﯽ ﺑﺮای آن ﻧﻴﺴﺖ .ﻫﺮﮐﺎری وﻟﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ و
ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ،ﺑﺮای او ﺳﻬﻞ و آﺳﺎن ﺑﻮده و ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه اراده او وﺟﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺪ داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ
ﮐﺎری از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻠﯽ ﻏﻴﺮﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آﻓﺮﻳﻨﺶ آن در ﻣﻴﺰان ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪی ﺳﻬﻞ و آﺳﺎن اﺳﺖ و ﭼﻮن
ﻣﻌﺎد و آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻣﺠﺪد اﻧﺴﺎن ﺟﺰو ﻣﺤﺎﻻت ﻋﻘﻠﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺧﺪاوﻧﺪی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻘﻖ
ﺑﻴﺎﺑﺪ.
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از اﻳﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان ﻳﮑﯽ از اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎی اﻧﮑﺎر ﻣﻌﺎد را ،ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪی ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﻳﮕﺮ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻨﮑﺮﻳﻦ در زﻣﻴﻨﻪ ی ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺴﺖ .زﻳﺮا اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در زﻣﻴﻨﻪ ی ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺎﺋﻞ آﻳﺪ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎد ﺑﺮای او از ﻫﺮ اﻣﺮ دﻳﮕﺮی واﺿﺢ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .آﻳﺎ ﭘﺮوردﮔﺎری ﮐﻪ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و زﻣﻴﻦ را آﻓﺮﻳﺪه و در ﺧﻠﻘﺖ آن ﻫﺎ ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻗﺎدر
ﻣﺠﺪد
ﻧﻴﺴﺖ اﻧﺴﺎن را دوﺑﺎره زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﺪ؟ آﻳﺎ ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﺑﺰرگ ﺗﺮ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻠﻘﺖ ّ
اﻧﺴﺎن؟

دﻟﻴﻞ ﺳﻮم ــ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ در ﻃﺒﻴﻌﺖ
اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻬﺎده و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ را ﻳﮑﯽ از ﻧﻮاﻣﻴﺲ آﻓﺮﻳﻨﺶ و ﻳﮏ ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎوری ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻌﺎد روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ دﻋﻮت ﺑﻪ
راﻳﺞ در ﺟﻬﺎن ﻃﺒﻴﻌﺖ ّ
ﺗﺄﻣﻞ در اﻳﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻤﻴﺸﮕﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺗﺎ از راه ّ
ﭘﺪﻳﺪه ی ﻣﺤﺴﻮس ،ﻗﺮﻳﻨﻪ ای ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻌﺎد در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪی ﺗﮑﻴﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﺸﻬﻮد اراﺋﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت و اراده ﺧﺪاوﻧﺪی در ﻫﻤﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺸﺘﻪ و
ﻫﻤﮕﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻬﺎر ،رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﻃﺒﻴﻌﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻓﺮارﺳﻴﺪن زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺮوغ ﺣﻴﺎت و زﻧﺪﮔﯽ از ﺳﻴﻤﺎی ﻃﺒﻴﻌﺖ
رﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺘﻪ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﭘﮋﻣﺮدﮔﯽ ﺟﺎی آن را ﻣﯽ ﮔﻴﺮدّ .ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﻴﺪن ﺑﻬﺎر ﻧﻮر ﺣﻴﺎت ﺑﺎر دﻳﮕﺮ در ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﯽ ﺟﺎن و اﻓﺴﺮده دﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺎداﺑﯽ و
ِ
ﻃﺮاوت زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آن را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﺑﺎ آﻣﺪن ﺑﺎران ،زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽ آﻳﺪ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﺮﻃﺮاوت
و ﺑﻬﺠﺖ اﻓﺰا را ﻣﯽ روﻳﺎﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ،زﻣﻴﻦ از ﮔﻞ و ﺳﺒﺰه ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﻴﻤﺎی ﻃﺒﻴﻌﺖ دﮔﺮﮔﻮن
ﻣﯽ ﮔﺮدد .ذرات ﺑﯽ ﺟﺎن ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﺬب اﻧﺪام ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷﺪه و
ﻟﺒﺎس ﺣﻴﺎت ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
از اﻳﻦ رو ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ اﻧﺴﺎن و ﺟﻬﺎن ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮا رﺳﻴﺪن ﺑﻬﺎر در ﻣﻮرد ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﻬﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻬﺎر ،رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻣﺜﺎﻟﯽ از رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﻋﻈﻴﻢ اﻧﺴﺎن و ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
٤٩

ِ
ﺑـﻬـﺎر ﻧـﻮ زﺑـﻌـﺪ ﺑـﺮگ رﻳـﺰ
اﻳـﻦ

ﻫـﺴـﺖ ﺑـﺮﻫـﺎن ﺑـﺮ وﺟـﻮد رﺳـﺘـﺨـﻴـﺰ

آﺗـﺶ و ﺑـﺎد ،اﺑـﺮ و آب و آﻓــﺘـﺎب

رازﻫــﺎ را ﻣــﯽ ﺑـﺮآرﻧـﺪ از ﺳـﺮآب

ﺳــﺮﻫـﺎ ﭘـﻴـﺪا ﺷـﻮد
در ﺑـﻬــﺎران ّ

ﻫﺮﭼﻪﺧﻮردهاﺳﺖاﻳﻦزﻣﻴﻦرﺳﻮاﺷﻮد

ﺑـﺮ َد َﻣـﺪ آن از دﻫــﺎن و از ﻟـﺒـﺶ

ﺗــﺎ ﭘـﺪﻳـﺪ آﻳـﺪ ﺿـﻤـﻴـﺮ و ﻣـﺬﻫـﺒـﺶ

رازﻫــﺎ را ﻣــﯽ ﮐـﻨـﺪ ﺣـﻖ آﺷـﮑـﺎر

ﺗـﺨـﻢ ﺑــﺪ ﻣﮑﺎر
ﭼـﻮن ﺑﺨﻮاﻫـﺪ ُرﺳﺖِ ،

اﻣﺎ وﺿﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺑﻬﺎر ،ﺧﺰاﻧﯽ ﻫﺴﺖ .درﺧﺘﺎن و ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻓﺴﺮده
و ﭘﮋﻣﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و رﺧﺴﺎر ﻃﺒﻴﻌﺖ دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮگ ﻫﺎی زﻧﺪه و ﺷﺎداب ﺑﺎ ﺑﺎدﻫﺎی ﺧﺰان از ﭘﻴﮑﺮ
درﺧﺘﺎن ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﯽ ﻣﺎده ی ﺑﯽ ﺟﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از ﻃﺮاوت و ﺷﺎداﺑﯽ ﺑﻬﺎران ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد ﺗﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻃﺒﻴﻌﺖ در آﺳﺘﺎن رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ آﻣﺪن ﺑﻬﺎر ،ﻓﺮوغ ﺣﻴﺎت ﺑﺎر
ذرات ﺑﯽ ﺟﺎن آن در اﻧﺪام ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻟﺒﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
دﻳﮕﺮ در ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺑﯽ ﺟﺎن زﻣﻴﻦ دﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ّ
و…
و ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺟﺮﻳﺎن دارد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺮگ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺣﻴﺎت ،ﻣﻮت .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﮐﺎﺋﻨﺎت و زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ای از ﻳﮏ ﻧﻈﺎم ﺑﺰرگ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﻣﺮگ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،و ﺳﭙﺲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﻧﻮﻳﻨﯽ از ﺣﻴﺎت در ﺟﻬﺎن دﻳﮕﺮ
دارد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،اﻧﺒﻴﺎء ﻣﺎ را از اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺑﯽ ﻓﺮوﻏﯽ و ﺧﺮاﺑﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ی ﺟﻬﺎن و ﺳﭙﺲ ﺣﻴﺎت ﻧﻮﻳﻦ
در ﺟﻬﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮای ﻧﺰدﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺑﻪ ذﻫﻦ ،ﻧﻈﺎم ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺟﻮد
ﺗﺄﻣﻞ در آن ،وﺟﻮد ﻳﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﺮگ و
در ﻫﻤﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺤﺴﻮس را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻳﺎدآوری ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ّ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻠﯽ ﺗﺮ و ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﺗﺮ را ﺑﻌﻴﺪ ﻧﺸﻤﺎرﻳﻢ و آن را ﺧﺎرج از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﻧﻈﺎﻣﺎت آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻧﺪاﻧﻴﻢ.

ﭘﺮﺳﺶ
١ــ ﭼﺮا ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﯽ در اﻧﮑﺎر ﻣﻌﺎد وﺟﻮد ﻧﺪارد؟ ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٢ــ ﭼﺮا »ﮔﺮﻳﺰ از ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ« دﺳﺘﻮر ﻋﻘﻞ ﺳﻠﻴﻢ اﺳﺖ؟
٣ــ در اﻳﻦ درس از ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ درﺑﺎره ی ﻣﻌﺎد ﭼﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ای
٥٠

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻧﺒﻮت ،ﭼﺮا اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﺑﺪﻳﻬﯽ ﺑﻮده و ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ
٤ــ ﺑﻌﺪ از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ اﺻﻞ ّ
ﻧﻴﺴﺖ؟
 ٥ــ ﭼﺮا ﻋﺪه ای ﻣﻌﺎد را اﻣﺮی ﺑﻌﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ؟
 ٦ــ ﺑﻌﻴﺪ ﺷﻤﺮدن ﻳﺎ اﻧﮑﺎر ﻣﻌﺎد ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ دارد؟
٧ــ آﻳﺎ ﻣﻌﺎد ﻳﮏ اﻣﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ و ﺧﺎرج از ﻧﻮاﻣﻴﺲ آﻓﺮﻳﻨﺶ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ؟
 ٨ــ ﻣﻨﻈﻮر از زﻧﺪه ﺷﺪن زﻣﻴﻦ ﮐﻪ در ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ دﻳﻨﯽ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟

ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﺑﻪ ﻣﺘﻮن دﻳﻨﯽ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ درﺑﺎره ی زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ،ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﭼﻪ
ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﻳﺎدآوری ﮐﺮده اﺳﺖ.
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درس ﻧﻬﻢ
اﺛﺒﺎت ﺣﻴﺎت ﭘﺲ از ﻣﺮگ )(٢
ﺩﺭ ﺩﺭﺱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﺍﻟﻬﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﻴﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﻣﺮﮒ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ ،ﺍﻣﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﻨﮑﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ
ﻋﻘﻞ ﻭ ﻣﻨﻄﻖ ﻧﻴﺴﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺱ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ ﮐﻪ ،ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻌﺎﺩ
ﺁﻳﺎ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻭﺯ ﻣﻌﺎﺩ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺿﺮﻭﺭ ﺍﺳﺖ؟ ﺁﻳﺎ ﺩﻻﻳﻠﻲ ﺑﺮ
ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻣﻌﺎﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟
ﺧﺒﺮ ﮐﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﺍﻟﻬﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎﻭﻳﺪﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ،
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻋﻘﻞ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻘﻞ ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﻭ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺱ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺮ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻣﻌﺎﺩ
ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ:
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اول ــ ﻣﻌﺎد در ﭘﺮﺗﻮ ﻋﺪل اﻟﻬﯽ
ﻧﻈﺮی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﻫﻤﻪ
ﻳﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮده ،ﺑﻌﻀﯽ در ﺟﻬﺖ ﺣﻖ و ﻋﺪل و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ در ﺟﻬﺖ
ﺑﺎﻃﻞ و ﺳﺘﻢ و ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﺑﺎ وﺟﻮد اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ از آن ﻫﺎ ﺳﺮﻣﯽ زﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻳﮏ دﻳﺪه ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﺜﺎر و ﮐﻤﺎل و اﻧﺠﺎم
اﻋﻤﺎل ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و درﺧﻮر ﭘﺎداش ،و ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﻔﺎﺳﺪ و ﮐﺮدار ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺖ،
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﻘﺎب و ﮐﻴﻔﺮﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ،ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﭘﺎداش ﻳﺎ ﮐﻴﻔﺮ ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻧﻤﯽ رﺳﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ
ﺑﻌﻀﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺴﺎن در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ و آدﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻓﺎت آن ﻫﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ ،وﻟﯽ
ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ی ﺧﻮد ﻧﻤﯽ رﺳﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻓﺮاد
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ روزﮔﺎر ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ و ﻋﻤﺮی در ﺟﻬﺖ ﺣﻖ اﻧﻮاع ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت
را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺮای زﺣﻤﺎت و رﻧﺞ ﻫﺎ و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد
درﻳﺎﻓﺖ دارﻧﺪ ،رﺧﺖ از اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﺮای ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ .و ﻧﻴﺰ ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﻓﺮادی ﮐﻪ در دوران ﻋﻤﺮ
ﺧﻮد ﺗﻦ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻔﺎﺳﺪ و ﻣﻌﺎﺻﯽ داده و از ﻫﻴﭻ ﺟﻨﺎﻳﺖ و ﺧﻴﺎﻧﺘﯽ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ی اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ درﻳﺎﻓﺖ دارﻧﺪ ،ﭼﺸﻢ از ﺟﻬﺎن ﻓﺮو ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ.
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺰا و ﭘﺎداش ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﻧﺪارد .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ،اﺻﻮﻻ ً اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ّ
در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﺳﺘﻢ روا داﺷﺘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺟﻤﻊ ﮐﺜﻴﺮی از ﻣﺮدم را ﺿﺎﻳﻊ ﻧﻤﻮده
ﻋﺪه ی زﻳﺎدی را از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺑﺎز داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻴﻔﺮ داد؟ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ را
و ّ
ﮐﺸﺘﻪ و ﺣﻴﺎت او را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده ،ﺑﻪ ﺟﺰای آن ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ را ﻗﺘﻞ ﻋﺎم
ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ او ﭼﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ی ﻋﻤﻞ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮﺳﺪ و داد ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن
ﺳﺘﺎﻧﺪه ﺷﻮد؟ آﻳﺎ ﺟﺰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺰاﻳﯽ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ،آن دو ﮐﻴﻔﺮ واﺣﺪی را در ﻣﻘﺎﺑﻞ دو ﻋﻤﻞ
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟
ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻔﺎوت ّ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی اﻋﻤﺎل ﻧﻴﮏ
ﻳﺎ ﺑﺪ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ و ﭘﺎداش ﻳﺎ ﮐﻴﻔﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ را درﻳﺎﻓﺖ دارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،اﮔﺮ ﺟﻬﺎن در ﻫﻤﻴﻦ دﻧﻴﺎی
ﻣﺎدی و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ روزه ی آن ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮد ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﭘﻴﺎده ﺷﺪن ﻋﺪل در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدﻣﺎن
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﻤﺮ آن ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺧﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮد و دﻳﮕﺮ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای
درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎداش ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻏﺮق در ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ ﻫﺎ و ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺧﻮﻳﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
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چشم از این جهان فرو می بندند و به کیفر الزم نمی رسند.
بنابراین ،عدل خداوندی ایجاب می نماید که در پی این جهان ،عالمی دیگر و نظامی گسترده تر
وجود داشته باشد تا عدل و داد درباره ی همگان اجرا شود و حساب همه تسویه شود .داد ستمدیدگان
و رنج کشیدگان از ستمکاران و گردنکشان ستانده شود و فاسدان و فاسقان بر خاک ذل ّت و پستی
فرو افتند و صالحان و پاکان در بهشت جاوید به مقامات بلند دست یابند و آثار اعمال شایسته و حیات
پاکیزه ی دنیوی خود را دریافت دارند .آری ،جهانی دیگر باید تا حساب پاکان از حساب بدکاران جدا
شود.

استدالل
با توجه به توضیحات فوق ،استدالل کنید که چرا براساس عدل خداوند،
وجود جهان دیگری ضروری است.
مقدمه  …………………………………………………………………:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
نتیجه  …………………………………………………………………:

عدل الهی در پرتو اعتقاد به معاد

در این جا باید به این نکته اساسی توجه داشت که بعضی افراد چون نظام این جهان را کافی
برای ادای حق هر صاحب حقی نمی یابند و پاره ای نابرابری ها و ستم ها را مشاهده می کنند ،در عدل
خداوندی تردید روا می دارند .مثال ً وقتی مشاهده می کنند که کسی مورد ستم قرار گرفته و داد او از
ستمکار ستانده نشده ،این سؤال برایشان پیش می آید که اگر خالق این جهان عادل است ،چرا عده ای
در این دنیا محروم و مظلوم واقع می شوند و عده ای دیگر از نعمت های بیشتری برخوردار می گردند؟
علّت این که این قبیل اشکاالت و تردیدها برای این افراد پیش می آید این است که آن ها در
مادی ،و زندگی انسان را در همین حیات دنیوی خالصه
این بررسی ،جهان هستی را در همین دنیای ّ
می کنند و طبیعی است که اگر حیات انسان محدود در همین زندگی دنیوی می بود ،در این صورت چه
بسیار اعمال شایسته که بی پاداش می ماند و چه بسیار اعمال ناشایست که کیفر الزم را به دنبال نداشت.
چه محرومیت ها و ناکامی ها و مظلومیت ها که بی پاسخ می ماند و چه خوش گذرانی ها و عیش و نوش ها
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ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰای ﻻزم ﺧﻮد ﻧﻤﯽ رﺳﻴﺪ.
آری ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ی ﻋﺪل اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮدازد ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺟﻬﺎن و ﺳﺮای دﻳﮕﺮ را
ﺗﻮأﻣﺎً در ﻧﻈﺮ آورد و ّاﻻ اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﺳﺮای ﻓﺎﻧﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن دﻳﮕﺮ ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ،
ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری ﺳﺆاﻻت ﺑﯽ ﺟﻮاب ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺴﻴﺎری اﺷﮑﺎﻻت ﺣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ دﻳﻨﯽ ،ﻫﺮ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺘﯽ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻴﺎﻣﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺷﺨﺺ در از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن آن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﺳﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او روا ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺧﻮد را در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺘﻢ ﺑﺠﺎی آورده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رﻧﺞ و دردی را ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،و … ﻫﻤﮕﯽ در ﺟﻬﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﭘﺎداش ﻫﺎی اﺧﺮوی ﺟﺰا داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺣﻴﺎت ﺣﻘﻴﻘﯽ و ﺟﺎوداﻧﯽ در آن ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮده و آﻧﭽﻪ در ﻧﺰد ﺧﺪای رﺣﻤﺎن اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﺴﯽ
ﺑﺮﺗﺮ و ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ وﺟﻮد دارد ،ﻣﯽ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻇﻠﻤﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻪ ﮐﺴﯽ در ﺧﺎرج از اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻘﯽ دﺳﺖ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.

دوم ــ ﻣﻌﺎد در ﭘﺮﺗﻮ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی
دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮی ﮐﻪ وﻗﻮع رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ را اﻣﺮی ﺿﺮوری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی
اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﮑﻴﻢ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻫﺮﮐﺎری از ﮐﺎرﻫﺎی او ﻫﺪﻓﯽ داﺷﺘﻪ و
ﺑﻴﻬﻮده و ﻋﺒﺚ ﻧﻴﺴﺖ .ﮐﺎر ﻋﺒﺚ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ ﻫﺪﻓﯽ را دﻧﺒﺎل ﻧﮑﻨﺪ .اﮔﺮ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن و ﺟﻬﺎن
را ﻫﺪﻓﯽ و ﻣﻘﺼﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﮐﺎری ﻋﺒﺚ و ﺑﻴﻬﻮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺴﺎن ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و اﻋﻤﺎﻟﯽ ﭼﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﮐﻤﺎﻻﺗﯽ را
ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ﺳﭙﺲ راﻫﯽ دﻳﺎر ﻧﻴﺴﺘﯽ ﮔﺮدد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻤﺎﻻت او ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت
ﺟﺎی اﻳﻦ ﺳﺆال ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ آﻣﺪن و رﻓﺘﻦ ﺑﺮای ﭼﻴﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻴﺰی ﺟﺰ ﻓﻨﺎ و
ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ آﻣﺪن در اﻳﻦ ﺳﺮای ﭘﺮﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮای ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮض ﻣﺤﺎل در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ
ﭼﻴﺰی ﺟﺰ ﻟﺬّ ت و ﻋﻴﺶ و رﻓﺎه ﻧﺒﻮد ،ﺑﺎز اﻳﻦ ﺳﺆال ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ؟
آﻳﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در ﻋﺮض ﺳﺎﻟﻴﺎن دراز ﮐﻤﺎﻻﺗﯽ را ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮐﻨﺪ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪ ی آن ﻫﺎ ﻓﺎﻧﯽ ﺷﻮد و از ﺑﻴﻦ رود؟
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ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻓﻮﻕ ،ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ
ﻭﺟﻮﺩ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺿﺮﻭﺭ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻘﺪﻣﻪ ………………………………………………………………… :
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
ﻧﺘﻴﺠﻪ ………………………………………………………………… :

اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﻳﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ ﻣﻬﻢ
از آﻧﭽﻪ درﺑﺎره ی ﻣﻌﺎد و ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ ی ﻋﺪل ﺧﺪاوﻧﺪی ﮔﻔﺘﻴﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از اﺛﺮات ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ
و ﺳﺎزﻧﺪه ی ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻴﻖ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ی اﻧﺴﺎن ﭘﯽ ﺑﺮد و آن اﻳﻦ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻋﺪل
و ﻣﻌﺎد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺑﺼﻴﺮت در دل ﻫﺎی اﻫﻞ اﻳﻤﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﺮدد و ﺑﺎور ﻗﻠﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن دﻳﮕﺮ
در ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﺑﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺧﻼق و
ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ و ﺣ ّﺘﯽ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﭘﺎره ای ﺗﺠﺎوزات ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯽ اﻋﺘﺪاﻟﯽ در روﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎن ﮔﺮدد.
زﻳﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و اﻧﻮاع ﮐﻴﻨﻪ ﺗﻮزی ﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﻳﯽ ﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﻳﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل از دﺳﺖ دادن ﺣﻘﯽ ﻳﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﮑﺴﺖ و ﺧﺴﺎرﺗﯽ ،اﻣﻴﺪ ﺑﺎز ﺳﺘﺎﻧﺪن ﺣﻖ
ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﻴﺪن ﻧﺎآراﻣﯽ ﻫﺎی دروﻧﯽ ﺧﻮد ،ﺗﺴﻠﯽ ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮی ﺟﺰ »اﻧﺘﻘﺎم« ﻧﻤﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎﻣﺠﻮﻳﯽ زده و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺧﻮد ،ﺻﺪﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺰاران ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﺑﻴﺶ از آن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﺻﺪﻣﻪ و ﺧﺴﺎرت وارد ﻣﯽ آورد.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ واﻗﻌﺎً ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ روز ﺣﺴﺎب و ﻋﺪل ﺧﺪاوﻧﺪی ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد او ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ ﺑﺎور
ﻋﻤﻴﻖ ﻗﻠﺒﯽ درآﻳﺪ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺣﻘﯽ از او ﺿﺎﻳﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻳﺎ ﻣﻮرد ﺳﺘﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد،
ﺣﺪ وﻇﻴﻔﻪ دﻳﻨﯽ و اﻟﻬﯽ ،اﮔﺮ اﺣﻴﺎﻧﺎً ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺘﺎﻧﺪن ﺣﻖ ﺧﻮد ﻧﺸﻮد،
ﭘﺲ از ﺗﻼش ﺑﺮای رﻓﻊ ﺳﺘﻢ در ّ
ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻋﺪل او و روز ﺣﺴﺎب ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ و اﻋﺘﺪال رواﻧﯽ ﺧﻮد
ﺗﻌﺪی ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺣﻘﻮق
را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯽ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﺬاب روﺣﯽ ﺧﻮد و ّ
دﻳﮕﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
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ﺑﺮﺭﺳﯽ
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﻮﻕ ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺩ ﻭ ﻋﺪﻝ ﺍﻟﻬﻲ ﭼﻪ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺩ.
١ـ……………………………………………………………………
٢ـ……………………………………………………………………
٣ـ……………………………………………………………………
٤ـ……………………………………………………………………

روح ﻳﺎ ُﺑﻌﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺎدی

ﻳﮑﯽ از ﻋﻠﻞ اﻧﮑﺎر ﻣﻌﺎد ،اﻧﮑﺎر روح ﻳﺎ ﺑُﻌﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺎدی وﺟﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﮑﺮﻳﻦ روح،
ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻳﮏ ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺎدی اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﮐﻪ اﺟﺰای ﺑﺪن او ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﭼﻴﺰی
ﺑﻌﻨﻮان »روح« از او ﺑﺮﺟﺎی ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ .و ﻟﺬا در ﻧﻈﺮ آن ﻫﺎ ،دﻓﺘﺮ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن
ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻳﮏ ﺑﺎره ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮدّ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮاﺳﺎس دﻻﻳﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ،روح
ﻏﻴﺮﻣﺎدی ﻧﻴﺰ دارد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺟﺴﻢ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪن آن از ﻣﻴﺎن ﻧﻤﯽ رود ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺣﻴﺎت
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻧﻴﺰ ﺧﻮدﺑﻪ ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻬﯽ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ اﺟﺰای ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪه و در ﺻﺤﻨﻪ ی ﻃﺒﻴﻌﺖ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻴﻘﯽ اﻧﺴﺎن از ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﺣﻴﺎت دﻳﮕﺮی را در ﺟﻬﺎن دﻳﮕﺮ آﻏﺎز
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ی اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ی ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺻﻠﯽ اﻧﺴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ و
ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻣﺎدی او ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺮی اﺳﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺎدی ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪن ﺟﺴﻢ
ﻧﻴﺰ از ﻣﻴﺎن ﻧﻤﯽ رود و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ِ
ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﭼﻴﺰی ﺟﺰ او ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ
آﻧﭽﻪ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ اﻧﺴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﺑﻮده و در واﻗﻊ
ﻏﻴﺮﻣﺎدی ﮐﻪ در ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻳﺎ اﻣﻴﺎل ﻏﺮﻳﺰی از
روح اوﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ ً
ّ
ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﻴﺪن و ﻏﻴﺮه ﻧﺪارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،در روز ﺣﺴﺎب ﻧﻴﺰ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎداش و ﮐﻴﻔﺮ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد در ﺟﻬﺎن اﺑﺪی
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﻴﺎت ﻧﻮﻳﻨﯽ را آﻏﺎز ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
اﻧﺴﺎن دﻧﻴﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ِ
ذرات ﺑﺪن ،ﺑﺎز ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻴﻘﯽ او ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪه و اﻳﻨﮏ در
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ﺟﻬﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن اﺑﺪی ﺑﻪ اراده ی ﺧﺪاوﻧﺪی زﻧﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻋﻴﻨﺎً ﻫﻤﻴﻦ اﻧﺴﺎن دﻧﻴﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ او )ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ روح اوﺳﺖ( از ﮔﺰﻧﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﺎﻫﯽ
و ﻧﻴﺴﺘﯽ دراﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪه و اﻳﻨﮏ در ﻋﺮﺻﻪ ی ﻣﺤﺸﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد )ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺴﻢ( ﻇﺎﻫﺮ
ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎﻳﺪ آﺛﺎر اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را درﻳﺎﻓﺖ دارد .از اﻳﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﻏﻴﺮﻣﺎدی ﺑﻮدن روح اﺳﺖ.

ﺑﺮﺧﯽ از دﻻﻳﻞ ﻏﻴﺮﻣﺎدی ﺑﻮدن روح
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮای ﻏﻴﺮﻣﺎدی ﺑﻮدن روح دﻻﻳﻞ زﻳﺎدی ذﮐﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن درک و ﻓﻬﻢ ﺑﺮﺧﯽ از
آن ﻫﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ ،ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺟﺎ از ﺑﻴﺎن آن ﻫﺎ ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ذﮐﺮ دو
دﻟﻴﻞ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﯽ ورزﻳﻢ .دﻟﻴﻞ ّاول در اﻳﻨﺠﺎ و دﻟﻴﻞ دوم در درس ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
١ــ ﺧﻮاب و رؤﻳﺎ  :ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ،رؤﻳﺎﻫﺎﻳﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ .ﺑﻌﻀﯽ از
رؤﻳﺎﻫﺎ از اﻓﮑﺎر روزاﻧﻪ ی ﻣﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در واﻗﻊ ﺑﺎزﺗﺎب زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ی ﻣﺎ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮاب اﺳﺖ.
ﻣﺜﻼ ً اﮔﺮ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ درﺑﺎره ی ﻣﻮﺿﻮع ﻣ ّﻬﻤﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻳﻢ ،ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮاب درﺑﺎره ی ﻫﻤﺎن
ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ از ﺧﻮاب ﻫﺎی ﻣﺎ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی آﺷﻔﺘﻪ و ﺑﯽ اﺳﺎس اﺳﺖ
و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ از رؤﻳﺎﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﻤﻴﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﺎﺳﺖ.
ّاﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻳﮏ دﺳﺘﻪ از ﺧﻮاب ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ رﻳﺸﻪ در اﻋﻤﺎل روزاﻧﻪ ی ﻣﺎ دارﻧﺪ ،و ﻧﻪ
ﺧﻮاب ﻫﺎﻳﯽ آﺷﻔﺘﻪ و ﺑﯽ اﺳﺎس اﻧﺪ ،و ﻧﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺿﻤﻴﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻳﻦ ﺧﻮاب ﻫﺎ
ﺧﺒﺮ از ﺣﻮادﺛﯽ در زﻣﺎن آﻳﻨﺪه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج واﻗﻊ ﻧﺸﺪه و ﮐﺴﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﯽ
از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آن ﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ اﻳﻦ ﺣﻮادث ﭼﻨﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ذﻫﻨﯽ درﺑﺎره ی آن ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻟﺬا ﺑﻌﺪ
از ﺑﻴﺪار ﺷﺪن از ﺧﻮاب ،ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ ﺑﯽ ﺧﺒﺮی ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﺎﺟﺮا و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ی ﻗﺒﻠﯽ ،آن را
ﺑﺎور ﻧﮑﺮده و ﺑﻪ ﺧﻮاب ﺧﻮد اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﻣﻮاردی اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻮاب ﻫﺎ ﭼﻨﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﺨﺺ و ﺣﺘﯽ دﻳﮕﺮان ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻴﻨﻨﺪه ی ﺧﻮاب ﺣﺘﯽ از ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮدن ﺧﻮاب ﺧﻮد ﺑﺮای دﻳﮕﺮان ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻧﻤﻮده و آن را ﺧﻮاب و ﺧﻴﺎﻟﯽ ﺑﻴﺶ
ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪّ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ّﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻢ و ﺑﻴﺶ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﻫﻤﺎن ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ وﻗﻮع
ﻣﯽ ﭘﻴﻮﻧﺪد و ﺷﺨﺺ را ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺘﯽ واﻣﯽ دارد .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاب ،ﺷﺨﺺ آن را ﺑﻪ ﮐﻠّﯽ
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ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﻪ دﻳﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ،
ّاﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ّﻣﺪﺗﯽ ﻳﮑﺒﺎره ﺧﻮاب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﯽ آورد و ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻓﺮاوان ،ﺑﻪ واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن ﺧﻮاب ﺧﻮد
ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮد.
اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻮاب ﻫﺎ ﻣﻌﺪود ﺑﻮد ،ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آن ﻫﺎ را ﺣﻤﻞ
ﺑﺮ ﺗﺼﺎدف و اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻮد )اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺎره ای از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ رؤﻳﺎﻫﺎ ﭼﻨﺎن دﻗﻴﻖ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را
ﺗﺼﺎدﻓﯽ داﻧﺴﺖ( وﻟﯽ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺧﻮاب ﻫﺎ ﭼﻨﺎن ﻓﺮاوان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﻳﯽ از ﮐﻨﺎر آن
ﮔﺬﺷﺖ و اﺣﻴﺎﻧﺎً ﺑﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ ،ﺧﻮد را از درک واﻗﻌﻴﺖ اﻣﺮ ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺖ.
اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻮاب ﻫﺎ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »رؤﻳﺎﻫﺎی راﺳﺘﻴﻦ« اﺳﺖ و ﺷﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﺎ در ﺧﻮد ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
و اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاوان و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺣﻴﺮت اﻧﮕﻴﺰی از آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺧﻮاب ﻫﺎی واﻗﻌﯽ و ﺧﻮاب ﻫﺎی ﭘﺮﻳﺸﺎن ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد.
اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ادراﮐﯽ اﻧﺴﺎن ﺟﻨﺒﻪ ی ﻣﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺪ
ﮐﻠﻴﻪ ی ادراﮐﺎت او در ﭼﺎرﭼﻮب ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎدی ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و از آن ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ .و ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﺣﺎدﺛﻪ ای
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده ﻧﺸﺎﻧﯽ از آن ﻣﻄﻠﻘﺎً وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎدی آن را درﻳﺎﻓﺖ
ﻧﻤﻮد .ﺧﺒﺮ از ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎ و ﺣﻮادث آﻳﻨﺪه دادن و ﺟﻠﻮﺗﺮ از زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدن ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﺎدی
ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،اﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ادراﮐﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺎدی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت
ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺑﺘﻮان از واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ،دﻗﻴﻘﺎً ﺧﺒﺮ داد .در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ در رؤﻳﺎﻫﺎی راﺳﺘﻴﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺒﺮ از وﻗﻮع ﺣﻮادث داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ از ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ
ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻳﻦ اﻣﺮ ،ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺜﺮت و ﻓﺮاواﻧﯽ آن ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﺎدی ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
در ﺑﻌﻀﯽ از اﻳﻦ ﺧﻮاب ﻫﺎ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﺮزﻫﺎی زﻣﺎن را درﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻮردد و از آﻳﻨﺪه ﻫﺎی دور
ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﮑﺎن را ﻧﻴﺰ درﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ و ﻣﮑﺎن ﻫﺎﻳﯽ را در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮاب
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﯽ از آن ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮی از آن ﺟﺎ را ﻧﻴﺰ ﻧﺪﻳﺪه
ﺗﻌﺠﺐ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮاب دﻳﺪه
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ّﻣﺪﺗﯽ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ّ
ﺑﻮد دﻗﻴﻘﺎً ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎده ﻣﺤﺪود در ﺣﺼﺎر زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎرج از زﻧﺪان
زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺘﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ .ﻟﺬا ﻣﯽ ﺗﻮان ﻳﻘﻴﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎ
ﻫﺮﮔﺰ از ﻣﺠﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺎدی ﺑﺪن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻴﺮوی دﻳﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
٥٩

ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی ﻣﺎده )از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن( در او راه ﻧﺪارد و ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ
ﻣﺎده را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﺮی ﻣﺎدی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی ﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﯽ ﺧﻮاص ﻋﻤﻮﻣﯽ ّ
ﻣﺎدی
ﻗﻄﻌﺎً اﻣﺮی اﺳﺖ ﻏﻴﺮﻣﺎدی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻴﺮ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻳﻘﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﺟﻬﺎن ّ
ﺧﺒﺮی از آن ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ .در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻏﻴﺮﻣﺎدی اﺳﺖ ،ﻧﻪ زﻣﺎن ﻫﺴﺖ و ﻧﻪ ﻣﮑﺎن .در آﻧﺠﺎ آﻳﻨﺪه
ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل.
در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻴﺪاری از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ روح ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﺪن ﻣﻌﻄﻮف اﺳﺖ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ،
ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺪن و ﻟﺬات ﻣﺎدی ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ ﻟﺬا از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ و ﺳﻴﺮ در آن ﻏﺎﻓﻞ و
ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮐﻤﺎل و وارﺳﺘﻪ ﺷﺪن از ﻗﻴﺪ ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﺎت ،در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻴﺪاری ﻧﻴﺰ
ﺣﺪی از روی روح و
اﻣﮑﺎن ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎورای ﻃﺒﻴﻌﺖ را دارﻧﺪّ .اﻣﺎ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮاب ،ﮔﻮﻳﯽ ﭘﺮده ی ﺑﺪن ﺗﺎ ّ
ﻧﻔﺲ آدﻣﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و روح آزادی ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آوردّ .اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻴﺪاری
ﺷﺪﻳﺪ ًا ﻏﺮق در ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﺎت و ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﻫﺎی ﺧﻮﻳﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎل ﺧﻮاب ﻧﻴﺰ داﻣﻦ روح آن ﻫﺎ از
ﭼﻨﮕﺎل ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﺎت )ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺎده ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ( رﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﭘﺮﺳﺶ
١ــ ﭼﺮا اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺰا و ﭘﺎداش ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﻧﺪارد؟ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل ذﮐﺮ
ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ درس ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻴﺪ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻴﻦ ﺑﺤﺚ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﻣﻌﺎد ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ؟
٣ــ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻬﺎن آﺧﺮت ﭼﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ در ﺑﺤﺚ ﻋﺪل اﻟﻬﯽ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
٤ــ ﻧﻘﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ و ﺑﯽ اﻋﺘﺪاﻟﯽ ﻫﺎی رواﻧﯽ و ﺧﻠﻘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﭼﻴﺴﺖ و
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮی در ﮐﺎﻫﺶ آن دارد؟
 ٥ــ آﻳﺎ ﻣﺎ ﻣﺠﺎز ﻫﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻄﯽ از ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﮕﺬرﻳﻢ؟
 ٦ــ ﭼﺮا وﺟﻮد ﺟﻬﺎن اﺑﺪی ﻻزﻣﻪ ی ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی اﺳﺖ؟
٧ــ ﭼﺮا اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻏﻴﺮﻣﺎدی ﺑﻮدن روح اﺳﺖ و ﭼﺮا ﻏﻴﺮﻣﺎدی ﺑﻮدن
روح ،ﺣﻴﺎت ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ را اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
٦٠

 ٨ــ اﻧﻮاع ﺧﻮاب و رؤﻳﺎ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ وﺑﮕﻮﺋﻴﺪ آﻳﺎ ﻫﺮ ﺧﻮاﺑﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان رؤﻳﺎی
راﺳﺘﻴﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪ؟
٩ــ رؤﻳﺎﻫﺎی راﺳﺘﻴﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮﻣﺎدی ﺑﻮدن روح را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؟

ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻳﺎ ﭘﺮﺳﺶ از اﻃﺮاﻓﻴﺎن و دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ
در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﺑﺮﺧﯽ از رؤﻳﺎﻫﺎی راﺳﺘﻴﻦ را ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ،
در ﮐﻼس اراﺋﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
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