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  نويسنده : دکتر محسن بھشتی پور

 رجعت با آن مقايسه و تناسخ در کنکاشیموضوع : 

  

  خدا نام به            

  

  زيبا سفری دوباره، شروعی مرگ

 ستهباي و شايسته که گونهآن را مرگ بحث و موضوع دينی، بزرگان انديشمندان، و علماء چرا که است عجيب بسيار بنده برای
 مرگ از را مردم قدر آن ھاکاریندانم يا الزم، آگاھی نداشتن علت به ھاآدم از برخی متأسفانه. کنندنمی بيان مردم برای است
 فراری و گريزان مرگ از قدر اين ھاانسان چرا. بداند چيزی آخرت عالم و مرگ یدرباره است حاضر کسی کمتر که ترسانندمی

 دنيای اين یدرباره حال به تا طور چه دانيد؟می را دو اين بين اختالف شما آيا است؟ يکی »مرگ« با »مردن« مفھوم آيا ھستند؟
 راتک ھا،بيابان ھا،جنگل ھا،کوه درياھا، شناسايی مورد در اطالعات مثالً  داريم؛ اطالعات و بررسی تحقيق، قدر اين فانی و خاکی
  …  و ديگر

 العاتاط آن توانستند که آنجايی تا بلکه نشده؛ مطرح درستی اطالعات تنھا نه که اين ترعجيب! ھرگز مانآخرت سفر یدرباره اما
 رایب ولی. اندکرده تفحص و تحقيق ھزاران فانی و خاکی عالم اين شناسايی برای. اندکشانده ترديدھا و خرافات به ھم، را اندک
 به اي ترسيم؟می خود مرگ از که باشد اين اصلی ھایعلت از يکی کنيدنمی فکر آيا…  ھيچ) آخرت سفر( نھايی و اصلی سفر
 دقت نيست؟ ما آگاھی عدم خاطر به گريزھا و ھانگرانی اين آيا گريزانيم؟ الھی عقوبت از ايم؛نداده انجام که خوبی اعمال جھت
 اين وزهر چند مسافرت آن برای کفشی، و لباسی مسواکی، ای،حوله کنيد؛می آماده را ساکی برويد سفر به خواھيدمی وقتی ايدکرده
  !!! ھيچ خود نھايی مسافرت برای ولی تالش، و دقت ھمه

ً  مردم اگر که حالی در  الشت مشتاقانه باشکوه، سفر اين به رسيدن و شدن مھّيا برای ھاآن ھمگی است؛ زيبا چقدر مرگ بفھمند واقعا
ً  شوند؛ سفر یآماده زودتر چه ھر تا کنندمی  دارم درخواست عزيزان شما از. است خودمان آگاھی عدم از کشيممی چه ھر واقعا

 ھمگی ما که اشيمب داشته قلبی ايمان و باور دريابم؛ را نھايی سفر اين لياقت بتوانم و کنم پيدا بيشتري درک تا کنيد دعا ھم بنده برای
 هب رسيدن برای ھاروش بھترين از يکی گفت بتوان شايد گرديممی باز خدا سوی به ھم روزی يک باألخره و ايمآمده خدا سوی از
 و مادهآ نھايی بازگشت برای را خود سفر اسباب و باشيم خدا ياد به پيوسته خود زندگی طول در که، است چنين نھايی ھدف اين
  .کنيم مھيا

 یخطبه(. دارد ادامه چنان ھم کاوش اين و پرداخته »مرگ« ماھيت در تأمل به خويش فکرى حيات تاريخ روزھاى اّولين از آدمى
  ؛)البالغهنھج ٢٢٢

 مَّ ثُ  اْلَمْوتِ  َذاِئَقه َنْفسٍ  ُکلُّ . «است او حيات از ترضرورى موجود، ھر براى مرگ به رسيدن! انکار غيرقابل است واقعيتى مرگ،
  ؛)۵٧ یآيه -عنکبوت یسوره(. بازگردانند ما سوی به را شما مرگ از پس و چشيد خواھد را مرگ) طعم( نفسی ھر. »ُتْرَجُعونَ  إِلَْيَنا

  

  مرگ از بعد انسان جسم وضعيت

 دنب دمای ساعت ھر. کندمی شدن سرد به شروع بدن ايستدمی تپيدن از قلب و گيردمی قرار مرگ وضعيت در که ھنگامی انسان
 از خون زمان ھمين در و رسدمی ھست آنجا در که فضايی آن دمای به که جايی تا يابدمی کاھش سيلسيوس یدرجه ٨٣ حدود

 به مرده بدن زمان، اين در که حالی در. کندمی شدن سفت به شروع بدن ،مرگ از بعد ساعت ۶ تا ٢ بين و ايستاده باز چرخش
 مرگ از ساعت ٢۴ از بعد تا پوست ھایسلول مثال عنوان به ھستند؛ زنده که دارند وجود بدن از ھايیقسمت ھنوز رسد؛می نظر
  . دھندمی ادامه را خود فعاليت ھنوز

 ھمان واقع در يا خود ھایخانهصاحب بردن بين از به شروع اندداشته وجود بدن در که ھايیباکتری مرگ، از پس روز چند
 سريع تخريب باعث که است کرده جمع باکتری خود در قدر آن خود نوع در مثال عنوان به لوزالمعده. کنندمی داخلی ھایارگان
 و ودرمی کبودی به رو بدن کنندمی ھاباکتری توسط رفتن ازبين به شروع داخلی ھایارگان که وقتی. شودمی مرگ از پس خود
 کردن ورم ثباع که است بو ھمان کنيد؛ استشمام توانيدمی خوبی به را بو اما نبينيد را تغييرات است ممکن شما. شودمی سياه سپس
  .شودمی بدن

 ھاناخن موھا، نيز مرگ از بعد ماه يک. بپاشد ازھم را آن تواندمی دستی ترينکوچک و شودمی شل پوست مرگ از بعد ھفته يک
  .کنندنمی رشدی ھيچ مرگ زمان در موھا و ھاناخن است شايع آنچه برخالف و افتندمی ھادندان و
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  :مرگ در پزشکی ھایاخالق

 ياریاخت ھيچ خود که است زمانی ھمان اين و باشد رفته بين از مغز اگر حتی دارد نگه زنده را بدن تواندمی پزشکی تکنولوژی
 نگه را بدن زمان چه تا ھادستگاه گويندمی که ھستند ھاآن واقع در و کنند تعيين بايد ديگران را نکشيدن يا و کشيدن نفس و نداريم
 هک ھايیدستگاه توقف با فرد مرگ که اين. است داشته پی در بسيار ھایبحث اخير ھایسال در که است اینکته ھمان اين. دارند
 مورد در ھنوز که است موضوعی داد؛ رخ مغزی مرگ که لحظه ھمان که اين يا و شود اعالم اندداشته نگه زنده را بدن ھایارگان
  .برگرداند دوباره حيات به را او الھی یاراده مگر است؛ مرده فرد ھنگام، اين در که معتقدم بنده اما شودمی بسياری بحث آن

 آرام را مراحل آن بايستمی متوفی که شودمی آغاز برايش ديگری مراحل شود؛می جدا بدنش از روح کامالً  فرد که زمانی در
 دونب و شخصی ھاصحبت اين بيشتر  ناآگاھی علت به متأسفانه که است بسياری ھایحديث و ھاحرف بارهاين در. کند طی آرام

 شما برای را مراحل آن فھمممی که آنجايی تا کنممی سعی بنده. کرده پيدا انتقال دھان به دھان و گرفته صورت بررسی و تحقيق
 وشآغ با را آن و برده بين از مرگ از را خود ھاینگرانی و ترس موضوع اين یدرباره بيشتر  آگاھی با بتوانيد شما تا دھم شرح
  .بپذيريد باز

 جسمانی ُبعد لحاظ به. است کرده مجسم برزخ و قبر عالم در را مردگان مادی و جسمانی حال شرح) ع( علی حضرت فراز اين در
 ردهسپ خاک به را او زودتر چه ھر بايد لذا گردد؛می متعفن و فاسد او بدن اجزای ساعت، چند یفاصله به ميرد؛می شخصی ھرگاه

 یمتالش اجزای ھم خاک سبب بدين تا گردد خارج آن تعفن نه و شود آن متعرض وحشی حيوان نه که ببندند محکم ھم قبر روی و
 مھ کنار در قبورشان که ھستند ھمسايگانی اموات که يابيمدرمی خطبه اين بعدی فرازھای در تأمل با. کند جذب خود در را شده
 نيستند مأنوس ھم با باشد؛می روح ھم محبت منشأ و است روح به مربوط عالقه و انس چون ولی دارند ھم مکانی قرب و شده واقع
  .ندارند يکديگر به نسبت العملیعکس و احساس ھيچ و رودمی ازبين مرگ با ھاآن دنيوی ارتباطات و

 ايدش…!  برھوت در ھاشب کّفار ارواح و گويندمی سخن ھم با و نشينندمی حلقهحلقه و ھستند السالموادی در روزھا مؤمنين ارواح
 در را برزخ عالم که آنھايی يعنی محض؛ کّفار از نه و اندمحض مؤمنين از نه که است کسانی به مربوط حضرت یجمله دو اين
  .باشندمی خود یآينده سرنوشت انتظار در و گذرانندمی خواب و خبریبی

 نانسا که طوری ھمان شودمی شاد شده انجام برايش که استغفاری و ترّحم سبب به مّيت ھمانا: «فرمايدمی) ع( صادق امام حضرت
 ثواب دھد؛ انجام ميتی برای صالحی عمل که مسلمانی ھر: «فرمودند و »شودمی خوشحال دھندمی او به که ایھديه سبب به زنده
 دارد؛ ادامه روز ھفت و چھل تا فقط ميت حاالت اين تمام البته. »رسدمی ھم ميت به اشنفع و گرددمی مضاعف خود برای عمل آن
  .دارد ديگری شکل اموات مراحل روز ھفت و چھل گذشت از بعد

 زبينا مادی کالبد تنھا مرگ با بيانی به. گرفت نخواھد اشمخلوقات از را زندگی گاهھيچ خداوند که چرا است شيرين بسيار مرگ
 خداوند نعمت و رحمت بخشش، ايم؛زنده ھميشه ما که کنيم درک را موضوع اين بايد. است باقی مانروح چنانھم اما رفت خواھد

 مکانی و دنيا از مخلوق تنھا و بردنمی بين از را آنان گاهھيچ کرد؛ خلق را اشمخلوقات که روزی از که باشدمی نامتناھی قدر آن
  . نھدمی گام جاويدان و فناناپذير اماکنی و دنيا به) فانی بسا چه(

ً  و دارد وجود که کاری ھایمشغله با امروزی، زندگی در  آوريمنمی دست به فرصتی حتی گاھی ھستيم؛ درگير آن با ما یھمه تقريبا
 فظري ایرابطه اخروی جھان در زندگی با مادی و دنيوی زندگی. شويم نزديک داريم که معنوی و قلبی ھایخواسته به اندکی که
 الئقع و احساسات کنترل قدرت و کرده توجھیبی کمی خود شخصی اعتقادات و معنويات به توجه در انسان اگر که دارد مستمر و

 انسان اگر که است مرحله اين در. ماندبازمی اخروی زندگی از گردد دنيوی زندگی جذب اشتياق تمام با و باشد نداشته را خود
 رابطه. دھدیم تغييرشکل وابستگی و تعلق به اشياء به او یعالقه و ارتباط چيست؟ دنيا اين در او ھدف و کند زندگی چگونه نفھمد
 لهوسي دنيا! پس گردد؛می مبدل اسارت و رضايت به و شودمی متوقف آزادی و تالش و حرکت آيد؛درمی زنجير و بند صورت به

  .است آخرت ھدف زيرا کنند؛می اشتباه جا ھمين اغلب و ھدف نه است

 یرابطه. است ممکن دو اين جمع و نيست تضادی ھيچ رابطه اين در که آخرت از برخورداری و دنيا از برخورداری ميان یرابطه
 يانم رابطه. نيست ممکن دو اين ميان جمع و باشدمی تضاد اين در که است آخرت گرفتن قرار ھدف و دنيا گرفتن قرار ھدف ميان
 و آخرت گرفتن قرار ھدف ميان رابطه اما است؛ غرض نقص و باشدمی تضاد آخرت از برخورداری و دنيا گرفتن قرار ھدف

 متحاناتا در که خطری ترينبزرگ که باشيم داشته نظر در بايد. است ممکن کامالً  بلکه نيست تضادی تنھا نه دنيا از برخورداری
  :شرط چند به اما است خوب مال. است دنيادوستی و دوستیمال است انسان متوجه دنيوی

  .ھدف نه باشد وسيله -١

  .باشد آن بر امير انسان بلکه نسازد خود اسير را انسان که اين-٢

  .گردد مصرف خدا راه در و آيد دست به مشروع راه از -٣
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 االْنَسانَ  إِنَّ  َکالٌ . «کنندمی مال فدای را چيز ھمه و شده ياغی آورندمی دست به ثروتی و مال که ھمين مردم اغلب متأسفانه ولی
  )؛٧ و۶ھایآيه قلم یسوره(.ببيند ودارايی غنا در را خود که شود،چونمی مغرور و سرکش انسان که راستی»اْسَتْغَنى َرآهُ  أَنْ  َلَيْطَغى

ً  باشد؛ شناسحق انسان که نيست چنين : ستا آمده قدسی حديث در. بيندمی نيازبی را خود که اين خاطر به کند؛می طغيان مسلما
  .خودم برای کردم خلق را تو و تو برای را چيز ھمه کردم خلق انسان ای يعنی »الجلی خلقتک و االشياء خلقت: آدم يابن«

 وسيله بايد حساب بااين و عالی مقصد و ھدف به رسيدن برای ھست ھم خوبی یوسيله و است وسيله دنيا که گيريممی نتيجه پس
 و مسافرت به رفتن برای انسان كه چنان ھم. رسيد عالی ھدف به آن یوسيله به بتوان تا کرد مواظبت او از و شناخت خوب را

 کند؛یم مراقبت خوب ھم وسيله آن از برسد مقصد به سالم که اين برای! پس دارد؛ اینقليه یوسيله به احتياج مقصدی، به رسيدن
  .برسد نتيجه به زودتر چه ھر که اين اميد به

  .» هللا اھل علی حرامٌ  کالھما و الّدنيا اھل علی حرامٌ  االخرة و االخرة اھل علی حرامٌ  الّدنيا: «است آمده حديث در

 مرض به تنھا نه باشد؛ داشته انحرافی غايت و ھدف انسان اگر بالعکس و است کار اھل درست، و صحيح ھدف شودمی معلوم
 وا به و بدارد دوست را چه ھر انسان که است حقيقت يک اين و شودمی مسخ او انسانی ماھيت بلکه شودمی مبتال کردن گم خود
  . شودمی محشور او با بورزد عشق

 نياد زندگی اين در.» يعلمون کانوا لو الحيوان لھی االخرة الّدار وانّ  لعبٌ  و لھوٌ  االّ  الّدنيا الحيوة ھذه ما و: «فرمايدمی متعال خداوند
  .دانستندمی ھاآن اگر است واقعی حيات و زندگی آخرت برای و شودنمی يافت مطلبی بازی و سرگرمی جز

   که چرا رسايی، و جالب تعبير چه

  . کندمی منحرف زندگی مسائل از و مشغول خود به را انسان كه است کاری ھر و سرگرمی معنی به: لھو

  ؛)مجلسی محمدباقر عاّلمه حليةالمتقين،( .است خيالی ھدف يک برای خيالی نظم نوع يک دارای که گويندمی کارھايی به: لعب

  :کرد سؤال غفاری ابوذر از مردی که شده روايت »االخبارجامع« کتاب در

 ايدکرده ويران را آخرت و نموده آباد را خود دنيای شما که اين علت به: گفت پاسخ در ابوذر است؟ ناپسند ما نظر در مردن چرا
 اغلب که است چيزی مرگ از ترس. کنيد کوچ ويران و خراب محل به معمول و آباد محل از که بود خواھد ناگوار شما بر البته و

 با رزودگذ دنيای در و باشند برده پی مرگ حقيقت به صحيح درک و ايمان و علم با که اندکی مگر ھستند؛ مبتال آن به ھاانسان
 نه صورت اين غير در که باشند برداشته گام جالله جلّ  حق حضرت رضای جھت در او ھایفرمان اجرای و يکتا خالق عبادت
 مرگ بلکه دانند؛نمی نيستی و نابودی را مرگ زيرا فشرد خواھند آغوش در گرم را آن بلکه داشت؛ نخواھند ھراس مرگ از تنھا
 نعمات از برخورداری را آن چنين ھم دانند؛می اولياءهللا و نيکان صالحان، با الھی رحمت جوار در ھم آن حقيقی، زندگی آغاز را
  . دارند ايمان الھی آيات به ھم آنان پندارند؛میدائمی آسايش و الھی شماربی

 و وحشت به راآدمی مرگ، یانديشه یاندازه به يک ھيچ شايد شود؛می انسان وحشت و ترس موجب که گوناگون عوامل ميان از
 حوادثی که ھرگاه اما کند؛ غافل مرگ یانديشه از را خود ديگر امور به پرداختن با انسان که است ممکن چند ھر نياندازد ھراس

 را خود رھايی سرانجام و بيندمی آن حقيقت درک از ناتوان و انديشه اين گرفتار آيد؛ پيش نزديکان و خويشان مرگ چون ھم
  .کندمی وجوجست مرگ از غفلت ھمان در دگربار

 فرار یغريزه شودمی ديده حيوانات در آنچه. انديشندنمی مرگ یدرباره حيوانات. است انسان ھایويژگی از مرگ از ترس البته
 لیو رود؛می شمار به موجودات جدانشدنی خصايص از زندگی، به عشق و بقاء به عالقه البته است؛ حيات حفظ به ميل و خطر از

 بماند ماندگار و جاودان يابد؛ دست ابدی حيات به خواھدمی او. دارد نيز ابدی آرزوی خويش، حيات حفظ به عالقه از غير آدمی
 هک اين اساس بر. کوشدمی بقا راز و حيات یچشمه به يابیدست برای جنگد؛می مرگ و پيری عوامل با توان تمام با رواين از
 نانچهچ نپذيرد؛ تحقق گاهھيچ ولی گردد ايجاد ميلی او در که ندارد معنی نيست؛ مصلحت و حکمتبی انسان در ایعالقه و ميل ھيچ

 ستا اين بر گواه جاودانه، و پيوسته زندگی به عالقه و ميل است غذا وجود دھنده؛نشان گرسنگی و آب وجود یدھندهنشان تشنگی
  .است طبيعی ميل اين گاهتجلی که دارد ديگری زندگی دنيوی، زندگی اين بر عالوه بشر که

  

  

  

  

  

www.takbook.com



۴ 
 

  مرگ از ترس عوامل

  :کرد تقسيم غيرطبيعی و طبيعی نوع دو به را مرگ از ترس عوامل توانمی

 و انس اين از گسستن دارد؛…  و دوستان فرزند، ھمسر، مانند خويش عزيزان با انسان الفت و انس در ريشه مرگ، طبيعی عامل
 کاننزدي با که ھستند مايل بدن از کامل جدايی از پس ارواح. بود خواھد رنج و نگرانی موجب انسانی ھر در طبيعی طور به الفت
 خود تالش از نھايت در و شوندنمی موفق ھاتماس نوع اين برقراری در ھاآن اغلب ولی کنند برقرار را ھايیتماس خود عزيزان و

  :از اندعبارت مرگ از غيرطبيعی نگرانی و ترس عوامل ترينعمده. گردندمی دور آنان از و شده خسته

  : مرگ حقيقت از ناآگاھی -١

 نچني و باشد غافل است؛ باقی سرای به فانی سرای از انتقال که مرگ، حقيقت از انسان که است آن مرگ از ترس مھم عوامل از
 اودانج زندگی و بقاء خواستار فطری صورت به که انسانی چنين که است طبيعی. پذيردمی پايان او ھستی مرگ با که پندارد
 اسالم. خيزدبرمی عامل اين با مبارزه به مرگ حقيقت تشريح با اسالم تعاليم. بود خواھد ھراس در مرگ رسيدن فرا از است؛
 گام جاودان و باقی جھانی به گويد؛می ترک را گذرا و فانی عالم انسان آن، رھگذر از که کندمی معرفی تازه تولدی را مرگ
  .نھدمی

 هللاعبد يا: «فرمود گريست؛می و کرده تابیبی مرگ ترس از و بود بيماری بستر در که خويش ياران از يکی به) ع( ھادی امام
 زا وقتی چنين ھم. شناسینمی را آن حقيقت که آن دليل به ترسیمی مرگ از تو خدا، یبنده ای »التعرفه النک الموت من تخاف
 اولياء من کانوا و عرفوه لو و فکرھوه جھلوه النھم: «فرمودند شد؛ سؤال مرگ از زمان آن مسلمانان ترس مورد در) ع( جواد امام
 را آن اگر و دارندمی ناخوشايند را آن پس دارند جھل بدان چون »الدنيا من لھم خير اآلخره ان لعلموا و الحبوه جل و عز هللا
 ق،صدو شيخ(. است بھتر دنيا از آنان برای آخرت که دانستندمی و ورزيدندمی محبت بدان بودند خداوند دوستان از و شناختندمی

  ؛)٩ ح ،٢٩٠ ص االعلمی، موسسه بيروت، االخبار، معانی

  

  :دنيا به شديد بستگیدل -٢

 حيات و گردد غافل کامالً  خويش آخرت از که ایگونه به است دنيا به شديد بستگیدل مرگ، از ترس مھم عوامل از ديگر يکی 
 اين در ابدی زندگی دنبال به دنيوی، لذائذ از بيشتر چه ھر شدن مندبھره برای انسانی چنين. دھد قرار خود نھايی ھدف را دنيوی
 بخشپايان مرگ که پنداردمی چنين زيرا برد؛می سر به اضطراب و نگرانی در خويش مرگ فرارسيدن از ھمواره و است دنيا
  . سازدمی جدا ھميشه برای ھايش،بستگیدل و عاليق از را او و است او ھایکاميابی و ھالذت تمام

 و فانی دنيای که دھدمی ھشدار انسان به و کندمی گوشزد را دنيا زبونی و حقارت ھمواره عامل، اين کردن برطرف برای اسالم
 یلحظه انھم از کنند سفر روحی عالم به و کنند رھا را جسم اندتوانسته سادگی به که ارواحی. نيست بستگیدل یشايسته زودگذر
 ھایوابستگی نتواند مرگ از پس روحی چنانچه ولی گرفت تماس آنان با توانمی روح موافقت صورت در روح و جسم جدايی
 پس ھامدت تا ارواح اکثر. کرد برقرار تماس روح با تواننمی ماده از وی کامل جدايی زمان تا سازد جدا خود از کامالً  را حيات
 بينیروشن فرد اگر که طوری به کنندمی زندگی آنان ميان در و مانندمی باقی خود وابستگان يا عزيزان نزد در مادی، جسم مرگ از
  .کند مشاھده را آنان تواندمی خاصی شرايط در باشد خانواده آن جمع در

ْنيا َمتاعُ  قُلْ : «کندمی معرفی بھتر و برتر را آخرت و ناچيز ھايشنعمت تمام با را دنيا: فرمايدمی چنين کريم قرآن  اآْلِخَرة وَ  لٌ َقلِي الدُّ
 یسوره(» .است بھتر باشد پرھيزکار که کسی برای آخرت سرای و است ناچيز دنيا زندگی یسرمايه بگو ھاآن به« »اتَّقی لَِمنِ  َخْيرٌ 
  ؛)٧٧ یآيه -نساء

 دنيای به که کندمی ايجاد را انگيزه اين ھاانسان یھمه در آخرت، خواندن جاودان و دنيا خواندن گذرا با نيز) ع( علی حضرت
 جاودان یخانه آخرت و گذرا سرای دنيا مردم، ای« »قرار دار االخرة و مجاز دار الدنيا انما الناس ايھا: «نبندند دل زودگذر
  ؛)٢٠٣ خطبه البالغه،نھج رضی، سيد(.» است

 او قيقیح بستگیدل و بداند دنيوی ھاینعمت از ارزشمندتر را آن لذائذ و برتر سرای را آخرت جھان دينی، تعاليم اثر بر که کسی
  .داشت نخواھد ھراسی گردد، محروم دنيوی ھایلذت از مرگ با که اين از باشد؛ جاودان جھان به
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  :اعمال حسابرسی از ترس -٣

 سو يک از که دارد اختصاص ھاانسان از گروه آن به عامل اين. است اعمال حسابرسی از بيم مرگ، از ترس علل از ديگر يکی
 مرگ از شدت به گنھکاران از دسته اين که است بديھی. نيستند راضی خويش اعمال از ديگر سوی از و دارند اعتقاد معاد به
  .رسدمی فرا شاناعمال کيفر زمان و آيدمی پايان به آنان مھلت مرگ با که دانندمی زيرا ترسند؛می

 وَ : «ھراسانند مرگ از و نکرده را مرگ آرزوی ھرگز شان،زشت اعمال سبب به که کندمی ياد يھوديان از گروھی از کريم قرآن
ْوَنهُ  ال َمتْ  ِبما أََبداً  َيَتَمنَّ الِِمين َعلِيمٌ  هللاُ  وَ  أَْيِديِھمْ  َقدَّ  اندرستادهف پيش از که اعمالی خاطر به کنندنمی مرگ تمنای ھرگز ھاآن ولی »ِبالظَّ
  ؛)٧ یآيه -جمعه یسوره( .»شناسدمی بخوبی را ظالمان خداوند و

  :دادند پاسخ) ع( امام دانيم؟می ناخوشايند را مرگ ما دليل چه به: پرسيد) ع( مجتبی امام از شخصی

ْقَله َتکَْرُھونَ  َفأَْنُتمْ  ُدْنَياُکمْ  َعَمْرُتمْ  وَ  آِخَرَتکُمْ  أَْخَرْبُتمْ  إِنَّکُمْ «  ناھانگ دليل به( را خويش آخرت شما زيرا« »اْلَخَرابِ  إِلَی اْلُعْمَرانِ  ِمنَ  النُّ
 مجلسی، عالمه( .»رويد ويرانی به آبادی از که داريدنمی دوست و کرديد آباد را خود دنيای و ساختيد ويران) زشت اعمال و

  ؛)١٨ح ،١٢٩ص ،۶ج الوفاء، موسسه بيروت، بحاراالنوار،

  :اندتهدس چند باقی سرای به کنندگانکوچ کنند؛می سفر جاويدان سرای به و بسته سفر بار که بينيممی را ھايیانسان روز ھر

 که است اين گروه، اين وحشت و ترس علت. دارند وحشت آن از و دانسته چيز، ھمه نيستی و »مطلق فنای« را مرگ اول گروه
  .داشت نخواھد وجود زندگی مرگ، از پس

 خاطر به اما نيست؛ مطلق نيستی و فنا معنی به مرگ که دانندمی نيک و دارند اعتقاد مرگ از پس زندگی به که اين با دوم گروه
 آن، از پس رويدادھای و مرگ چگونگی از زندگی، به عشق خاطر به و بينندمی تاريک و سياه را خود اعمال یپرونده که آن

  .دارند وحشت مردن از مرگ، از بعد دردناک مجازات و فرساطاقت ھایشکنجه و دادن جان سختی

 را مرگ که چرا دھندنمی راه خود به وحشتی مرگ از و شتابندمی مرگ استقبال به باز آغوش با که ھستند ھايیآن سوم گروه
 رایس به دنيا گذرگاه از عبور با که دانندمی ديگر تولدی چون ھم را مرگ و دارند ايمان جاويدان سرای به و دانندنمی ھستی پايان
 چه مانابدی دنيای برای کرديم؟ زندگی کی پس! زديم را آن و اين حسرت و حرص را عمرمان تمام. گذاشت خواھند گام آخرت

  .فرستاديم؟

  

  :مردن یلحظه ھایسختی -٤

 ترس آيد؛می ميان به سخنی مرگ ھایسختی و مجازات از کهھنگامی و دارند وحشت مرگ، یلحظه ھایسختی از ھاانسان بيشتر
 يکی: «فرمايندمی کرده؛ اشاره مرگ یلحظه ھایسختی به ایخطبه در) ع( علی حضرت. گيردفرامی را وجودشان تمام وحشت و
 کردیم دعوت مرگش در شکيبايی به را خاندانش سومی و بود يافتن شفا آرزوی در ديگری است؛ بيمار مرگ یلحظه تا گفتمی
 او به سخت اندوھی ناگھان بود؛ دوستان با جدايی و دنيا ترک و مرگ یآستانه در که حال آن در آورد؛می ياد به را گذشتگان و

 ھاآن گفتن از زبانش که بگويد بايستمی را مھمی مطالب چه. گراييد خشکی به زبانش گرفت؛ را اشدرک و فھم آورد؛ روی
 يدشنمی کرد؛می ترحم او به که خردسالی فرد يا داشتمی نگه را احترامش که بزرگی شخص از را دردناکی سخنان چه بازماند؛

 اھل ھایعقل که است آن از برتر و است ناشدنیوصف و انگيزھراس که دارد ھايیسختی مرگ ھمانا. زدمی کری به را خود و
  .»کند درک را آن دنيا

  چيست؟ علت اما کند؛ درک را آن تواندنمی بشری عقل که دارد اسراری مرگ آيد،برمی) ع( علی امام کالم از که چنان

 پنھان علم اين تا است؛ گرفته قرار آن بر خداوند خواست که داندمی پنھان علمی را »مرگ راز« ای،خطبه در) ع( علی حضرت
 آن به رسيدن مرگ از فرار و زندگی سرآمد اجل ديد؛ خواھد را آن فرار ھنگام به بگريزد؛ مرگ از کس ھر! مردم ای« بماند؛
 علمی اين، که! ھيھات نبود؛ آن ماندن پنھان جز خداوند خواست اما بودم؛ اشنھفته راز گشودن پی در که روزگارانی چه است؛
  .»است پنھان
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  ؛)بدن از روح شدن جدا( يا »مردن« چگونگی

 پرستاندنيا به دنيا، دادن دست از حسرت و کندن جان سختی کند؛می تشريح گونهاين را مردن چگونگی البالغه،نھج در ایخطبه در
 گفتن سخن از را زبان گرفته؛ فرا را شاناندام یھمه آرامآرام باختند؛ رنگ و شده سست کندن جان سختی در ھابدن. آورد ھجوم
 پی در را عمرش که انديشدمی درست عقل با و شنودمی گوش با و بيندمی خود چشم با افتاده اشخانواده ميان در او دارد؛بازمی
 در که ھايیثروت ھمان افتد؛می کرده جمع که ھايیثروت ياد به و کرده سپری چگونه را روزگارش و کرده تباه کارھايی چه
 که است او دوش بر ھمه آن آوریجمع گناه اکنون و آورده گرد ناکشبه و حرام حالل، از و گذاشته ھم بر چشم ھا،آن آوریجمع
 خوشی و راحتی گذرانند؛ خود روزگار و گردند مندبھره آن از تا است ماندهباقی وارثان برای و رسيده فرا ھاآن از جدايی ھنگام
 ھايیواقعيت خاطر به گزد؛می پشيمانی از را خود دست که است اموال اين گرو در او و است او دوش بر آن کيفر ديگری، برای آن
  . است کرده مشاھده مردن ھنگام که

 او تثرو بر گذشته در که کس آن کاش، ای: کندمی آرزو شده اعتنابی بود؛ عالقمند آن به دنيا زندگی در که آنچه از حالت اين در
 مانند او گوش که آن تا شود؛می چيره او بدن اعضای بر چنان ھم شدن فنا و مردن اما. بود کرده جمع را اموال اين برد؛می رشک
 آنان ورتص به پيوسته بشنود؛ گوش با نه و بگويد سخن زبان با تواندمی نه افتاده اشخانواده ميان در! پس افتد؛می کار از زبانش
  .نگردمی را شانزبان حرکات و کندمی نگاه

 افتدمی کار از گوشش مانند نيز او چشم و گيردفرامی را وجودش تمام مردن سخت چنگال سپس. شنودنمی را آنان کلمات صدای اما
 از دارند؛ وحشت او کنار در نشستن از که ماندمی زمين بر خويش خانواده بين در مرداری چون و شودمی خارج بدن از روح و
 زمين درون در منزلگاھش سوی به را او سپس. دھدمی پاسخ را ایخواننده نه و کندمی ياری را سوگواران نه. شوندمی دور او
  .پوشندمی چشم ديدارش از ھميشه برای و سپارندمی عملش دست به برند؛می

 کندیم فرق خيلیخيلی »مرگ واقعی مفھوم« با البته که گذارممی مردن را اسمش بنده شد؛ داده شرح باال در که را ميت حالت اين
 را آن خواھممی که دارد؛ ديگری شيرين حکايت »مرگ حاالت« ولی شد؛ داده شرح که دارد حاالتی چنين انسان مردن که چرا
  .کنيد احساس بھتر را مرگ و مردن بين فرق تا دھم شرح تانبرای

 .»شودمى نائل خود مقصود به و شد نخواھد گمراه باشد رجاء و خوف یپايه بر عبادتش که کس ھر و«:مرگ مفھوم
  ؛)۴٠٠: ص ،١ج ،۶٨ و ۶٧ جلد یترجمه بحاراالنوار،(

 زا الھی معارف کسب و تحصيل با عقل کردن زنده چنينھم. سازيد مھيا زندگی درطول را خود: بايد منظور اين به رسيدن برای
 ناي ديگر و باشد اختياربی و مطيع ایمرده چونھم الھی، دستورات برابر در مان نفس ھوای که ایگونه به الشھود،کشف طريق
  . باشيم داشته خدا از رجاء و خوف که

 مصون نامشروع ھواھاى از را دل( است دل نگھبان و رقيب خدا، از رجاء و خوف: «فرمود الّسالمعليه صادق امام حضرت
ً  بشناسد را خدا که کس آن. است انسان نفس کمال یواسطه و شفيع اميد و رجاء و) داردمی  از رجاء و خدا از خوف داراى حتما
 رددگمی نائل خدا رضوان مقام به و کرده پرواز صفت دو اين به متصف بنده که است بالى دو مانند صفت دو اين و بود خواھد او
 موارد از بازدارنده و الھى عدل گرنشان خوف. بيندمى را الھى وعيد و وعده که خرد براى است چشمى و عقل بينائى موجب و

 را اماره نفس الھى خوف دل، بودن زنده یمايه و است؛ الھى عنايت و فضل موجب اميد و رجاء و است؛ خدا نھى و وعيد
  ؛)٣٩٠: ص ،۶٧ج بحاراألنوار،( .»ميراندمی

 که ھمانی يعنی گردد؛می نائل الھی ھایوعده به که است اين پيونددمی وقوع به شخص برای مرگ ھنگام به که ھايیاتفاق از يکی
 قتحقي به »مرگ« زندگی پايان از مرحله اين در گرفتن قرار با واقع در »راجعون اليه انا و  انا: «فرمايدمی قرآن در خداوند
 لمراح اين محيای را خود برسد؛ مرحله اين به  طبيعی مرگ یواسطه به که اين از قبل انسان است بھتر لذا،. رسدمی خود يقين
  . کند

ً  بتواند که برسد جايگاھی به انسان که است اين اندنموده روايت اين برای که تفاسيری ديگر از  تخليه روح از را خود جسم موقتا
 که دارد وجود امکان اين اختياری مرگ موضوع در که آنجا از و شودمی گفته »اختياری مرگ« آن به که بميرد ظاھراً  و کرده
 ھم مکّرر مرگ آن به دليل ھمين به کند تکرار ھم بار چندين را آن دارد؛ روش اين که حساسی شرايط و حدود رعايت با فرد
 بحانس خداوند ديگری قدسی حديث در يا و شود زنده و بميرد بار چندين تواندمی انسان که است معنا اين به مکرر مرگ گويند؛می
 الشياءل تقول انت و فيکون لالشياءکن اقول انا و التموت حيا اجعلک اموت ال حی انا مثلی اجعلک حتی اطعنی عبدی: «فرمايدمی
  . سازم خود ھمانند را تو تا بر، فرمان مرا! من یبنده ای »فيکون کن

 ھر به که کنممی چنان نيز را تو شد؛ خواھد دھم فرمان چيزی ھر به من سازم؛می ناميرا زنده نيز را تو و ھستم ناميرايی حی من
 دقهص و مادر و پدر دعای با بسا چه که منزلت و مقام و رتبه اين به شدن نائل گفت توانمی رو اين از. پذيرد انجام دھی فرمان چه
 لقاب حق حضرت اطاعت و بندگی یسايه در نيز آن ترعالی و ترباال مراحل است تحصيل قابل آن از بخشی مبّرات و خيرات و

  .بود خواھد دريافت
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  مرگ از پس اسرار بودن پنھان علل

 که را آنچه« دھد؛می پاسخ گونه اين کنند؟ درک را مرگ از پس اسرار توانندنمی ھاانسان چرا که سؤال اين به) ع( علی حضرت
 شما رب کردند مشاھده آنھا آنچه ولی. برديدمی فرمان و شنيديدمی ترسيديد؛می و بوديد ناشکيبا ديديد؛می شما اگر ديدند مردگان
 به را قح ندای و بنگريد درستی به اگر دادند؛ نشان نيز شما به را حقيقت گرچه. افتد فرو ھاپرده که است نزديک و است پوشيده
 زدھندهاندر آموزعبرت مطالب گويم؛می راست! بپذيريد ھدايت اگر کردند؛ تانھدايت راست راه به! بشنويد خوب اگر شنواندند شما
  .»کندنمی ابالغ را خداوند فرمان انسان، جز کس ھيچ آسمانی، فرشتگان از پس شديد؛ نھی الھی حرام از و ديديد آشکارا را

 ستا آنھا شکيبايی و ظرفيت عدم دليل به ھاانسان برای مرگ اسرار بودن پنھان علت که رساندمی) ع( علی اميرالمومنين پاسخ
 چرخش و مخلوقات آفرينش به و کنيم نگاه درست اگر کند پنھان بندگانش از را حقيقت تمام بزرگ خداوند که نيست گونه اين اما

  .کرد خواھيم درک را مرگ اسرار از بسياری بنگريم؛ فصول

  

  )مردگان حاالت شرح: ( روح بازگشت و رجعت

 برای را راه و داردبرمی ميان از را ھاکھنه مرگ. است تحول و تغيير ايجاد مأمور چون است زندگی حالت بھترين مرگ شايد
. گوييمب پاسخ لبخند با را لبخندش که است اين داد انجام توانمی که کاری تنھا زند؛می لبخند ما ھمگی به مرگ. کندمی باز ھاتازه
   دارند؟ حاالتی چه مرگ از پس مردگان که بدانند دارند؛ دوست ھاانسان

 و زيستی علوم نظر از. کرد گفتگو و بررسی آن یدرباره گوناگونی نظرھاینقطه از توانمی که است موضوعی مرگ یپديده
 اختارس لحاظ از فقط بدن به ديدگاه اين. باشدمی او حيات حافظ که انسان، بدن فعال سازمان تعطيل از است عبارت مرگ پزشکی،
 و قلب و مغز فعاليت توقف را مرگ عالئم و نگردمی خمسه حواس منظر از و مادی نظر نقطه از ديگر عبارت به و جسمانی

  . کندنمی اشاره نفس يا روح بنام چيزی خروج به معموالً  و داندمی جسم حرارت رفتن بين از و ھااندام

 دنب طبيعی نظم ريختن درھم سبب به و طبيعی طور به که نفس يا روح دائمی شدن جدا از است عبارت مرگ فلسفه، نظر از اما
 زيرناگ و شده خراب اشخانه که کنندمی تشبيه کسی به را بدن از نفس يا روح خروج و مرگ فالسفه،. شود ايجاد آن نارسائی و

 ھايیگمر فالسفه گويند؛می طبيعی مرگ آن به که مرگ گونه اين بر عالوه اما. شود پناھنده ديگر جائی به و کند ترک را آن است
 از ديگری نوع شودمی حاصل بشر غيرعمدی و عمدی افعال يا و حوادث سبب به بلکه آن طبيعی نظم زوال سبب به نه که را

 روح هحادث اثر بر بدن، يعنی روح، و نفس یخانه خرابی سبب به که شناسندمی) غيرطبيعی( اخترامی مرگ بنام و دانسته مرگ
  .گويندمی نيز »معلق اجل« را آن تعبيری به شودمی ناميده مرگ و جدا آن از

  

  افتدمی اتفاق اصلی سبب دو به آدمی مرگ

 که یھايمرگ و شودمی ياد طبيعی مرگ به آن از و رسدمی فرا بدن جسمی ظرفيت و توانايی يافتن پايان سبب به که ھايیمرگ
  .شودمی تعبير ناگھانی و زودرس مرگ به آن از و دھدمی رخ آدمی رفتارھای و اتفاقات سبب به

 شايد ُمسمی اجل. شودمی ياد معلق اجل و ُمسمی اجل به آن از که گرفته؛ قرار شناسايی مورد مرگ دسته دو قرآنی، فرھنگ در
  .شد قائل توانمی دو آن ميان نيز ھايیتفاوت که چند ھر باشد داشته طبيعی مرگ ھمان به شباھت ایاندازه تا

 اي زودھنگام مرگ. شود ياد زودھنگام مرگ به معلق اجل از که است بھتر البته. دارد ناگھانی مرگ با ھايیشباھت نيز معلق اجل
 مرگ با گناھان ارتباط رواين از. دارد ما رفتارھای با تنگاتنگی ارتباط مستقيم طور به معلق، اجل ھمان يا و ناگھانی مرگ

 گناھان و گناه مرگ، از گفتن سخن اساس اين بر. است شده ثابت روايات و آيات در معلق اجل نيز و ناگھانی و زودھنگام
 نياد در بشر زندگی در متعددی و متفاوت کارکردھای گناھان، که معنا اين به. شده داده جلوه طبيعی امری روايات در آفرين،مرگ

 کاھش چنينھم و زودھنگام و ناگھانی ھایمرگ ايجاد به توانمی دنيوی زندگی در آن آثار و کارکردھا جمله از دارند؛ آخرت و
 ایگونه به است؛ پيچيده و ساده نظامی الھی، احسن نظام. کرد اشاره آن مانند و ھاگرفتاری و ھانعمت افزايش ھا،روزی و ھانعمت
 بر یشگرف تأثيرات تواندمی تاريک چاھی درون در درختی برگ حرکت حتی که است گونه اين. اندپيوسته ھم به آن چيز ھمه که

  .گذارد جا به ھستی

 انسان اهگن و جرم. کندمی تأکيد خداوند پذيریتوبه و بخشندگی و توبه در گشودگی بر ھمواره عامل، اين کردن خنثی برای اسالم
 خدا، رحمت از نااميدی و است بخشايش قابل شده؛ تضييع حقوق جبران و حقيقی یتوبه صورت در باشد؛ سنگين که ھم قدر ھر
 زمال قابليت و شايستگی ايجاد با تواندمی شفاعت یآموزه اساس بر انسان ديگر سوی از شود؛می شمرده بزرگ بس گناھی خود
 ريشه مرگ، از ترس برای شده ذکر عوامل یھمه که اين توجه قابل ینکته. باشد اميدوار آخرت در شفيعان شفاعت به خود، در
  . نيست آورترس انسان برای خود خودی به مرگ و دارند فرد خود در
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 نخواھد ھراسان مرگ از تنھا نه بردارد؛ دست زشت اعمال از و بکند دنيا از دل باشد؛ داشته مرگ از صحيحی شناخت انسان اگر
 کنيد چه ھر که بدانيد بايد ھم طرفی از اند؛حالت اين بارز ینمونه معصوم، ھایانسان چنانچه کندمی پيدا نيز آن به رغبت بلکه شد

ً  وليکن کند؛ تغيير آن نوع و شکل شايد ديد؛ خواھيد را خود اعمال ینتيجه دنيا ھمين در مطمئن  يد؛د خواھيد را آن ینتيجه حتما
  .ندارد سوز و سوخت ولی دارد؛ زود و دير

 یلحظه است زيبا چه و داد قرار خود سوی به او »بازگشت« آغاز را مرگ فرستاد خاکی جھان به را انسان وقتی خداوند
. ستا زيبا زندگی که گونهھمان است زيبا مرگ پس آموخت بايد دنيا اين از را آرامش آن تماميت و باشد آرامش با اگر »بازگشت«
  .است زيبا مرگ باشد؛ عشق و گذشت بخشش، از سرشار و بلند روح با اگر

 ً  برای ترس، اما. زيبايی از پر و شکوھمند و است بزرگ که ایلحظه رسد؛می ما نوبت و آيدمی ما سراغ به مرگ روزی مسلما
. باشدیم الھی و صداقت با زندگی حاصل که بيابيم را اشزيبايی پس. نداريم را اشتجربه و ايمنشده روبرو آن با حال به تا که آن

. است ھازيبايی و ھاآرامش ھا،صداقت تمامی به ورود یدروازه که است مرگ بخشش و آرامش ايمان، صداقت، با زندگی پايان
 نه است شروع مرگ. نيست آن از بھتر شروعی که است زيبا قدر آن و نيست آن از گريزی و است ما یھمه سرنوشت مرگ
  .شدن ُگم نه است رسيدن فنا، نه است زندگی پايان،

ه لِکُلِّ  وَ «  شاناجل چون که است معينی اجل و ایدوره را قومی ھر و. »َيْسَتْقِدُمونَ  ال وَ  َساَعه َيْسَتأِْخُرونَ  ال أََجلُُھمْ  َجاءَ  َفإَِذا أََجلٌ  أُمَّ
  ؛)٣۴ یآيه -اعراف یسوره( .شد نخواھد پيش و پس ایلحظه رسد فرا

 هک است معنا اين به مرگ بلکه ميرد؛می انسان که نيست اين الھی انبياء فرھنگ در مرگ یمسأله زندگی یعصاره يعنی مرگ
 وچپ يا آدمی چنين »شوممی نابود و ميرممی من: «گويدمی که کسی زيرا است؛ فرق خيلی دو اين بين و ميراندمی را مرگ انسان،
 ذتل از چرا است؛ نابودی زندگی، پايان وقتی گويدمی زيرا جھت؛ ھر به باری يا است نااميد ھميشه يا بندوبار،بی يا بود خواھد
 مطرح تعھد و مسئوليت و غيرت یمسأله است؛ يکسان زيبا و زشت است؛ يکسان حرام و حالل او برای نبرم؟ بھره زودگذر
 مرگ ان،انس که اندآموخته ما به انبياء. است غلط بينیجھان يک و باطل فکر يک اين. است نابودی زندگی عاقبت گويدمی نيست؛

 که است اين ميريد؛می شما که نيست اين قرآن تعبير. شود مرگ تسليم و بميرد انسان نه کندمی خود تسليم را مرگ ميراند؛می را
 را مرگ کسی ھر »الموت ذائقةُ  نفسٍ  ُکلُّ  « :فرمود چشد؛می را کسی ھر مرگ، نفرمود. ميرانيدمی و چشيدمی را مرگ شما
  ؛)٣۵ یآيه -انبياء یسوره( .چشدمی

 ،گرايانحس و گرايانماده نظر برخالف فقط نه زيرا دارد؛ ترباشکوه و زيباتر بسيار منظری اسالمی، عرفان نگاه در مرگ اما
 یوبارهد تولد حکم در ديگر؛ تعبيری به و دوباره حياتی آغاز و زندگی ترکامل یمرحله بهگامی بلکه نيست فنا و نابودی مرگ
 حکم در انسان برای مادی جھان منظر، اين از بشری، مستقل حالت به جنينی حالت از خروج و کودک تولد ھمانند است؛ انسان
 ديگر و رسيممی خورشيد به ميريم؛می وقتی ما اندگفته پرورادب بزرگان اگر. ايمزنده ھميشه برای ما. است فرزند برای مادر رحم
 ارالقرارد به و سياريم و سيال حرکتيم؛ عالم در ما اآلن. رسيممی گفته؛ قرآن که دارالقراری به ما يعنی کنيم؛می زندگی غباربی
  .گيريممی آرام و رسيممی

 و بوديد مردگانى آنکه با منکريد؟ را خدا چگونه. »ُتْرَجُعونَ  إَِلْيهِ  ُثمَّ  يُحِييکُمْ  ُثمَّ  ُيِميُتکُمْ  ُثمَّ  َفأَْحَيکُمْ  أَْمَواًتا ُکنُتمْ  وَ  ِبا َتکْفُُرونَ  َکْيفَ «
  |؛)٢٨ یآيه -بقره یسوره( .شويدمى بازگردانده او سوى به گاهآن] و[ کندمى زنده باز] و[ ميراندمى را شما باز کرد زنده را شما

 خلق تدااب چگونه خدا که نديدند خود، چشم به بارھا مردم( آيا. »َيِسيرٌ  هللا َعَلى َذلِکَ إِنَّ   ُيِعيُدهُ  ُثمَّ  اْلَخْلقَ  هللا ُيْبِدئُ  َکْيفَ  َيَرْوا أََوَلمْ «
  ؛)١٨ یآيه -عنکبوت یسوره( .است آسان بسيار خدا بر کار اين گرداند؟برمی خود اصل به باز و کندمی ايجاد را

  :فرمايدمي مولوي

  بميريد عشق اين در بميريد بميريد

  پذيريد روح ھمه مرديد چو عشق اين در

  مترسيد مــرگ زين و بميريد بميريد

  بگيريد سماوات برآييـد خاک اين کز

  ببـريد نفس زين و بميريد بميريد

  اسيريد ھمچو شما و بندست چو نفس اين که

  زندان حفره پی بگيريد تيشه يکی

  اميريد و شاه ھمه بشکستيد زندان چو
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  زيبا شه پيش به بميريد بميريد

  شھيريد و شاه ھمه مرديد چو شاه بر

  برآييد ابر زين و بميريد بميريد

  منيريد بدر ھمه برآييد ابر زين چو

  مرگست دم خموشی خموشيد خموشيد

  نفيريد خاموش ز اينک است زندگی از ھم

  

 به ما. شدن جاجابه ھجرت، تحّول، يعنی مرگ. ببرد بين از و کند ھضم را ما مرگ که اين نه کنيم؛می ھضم را مرگ که ماييم
 اشينیبجھان کسی اگر. ميريمنمی ديگر رسيم؛می ثبات به و کنيممی ھضم را دگرگونی و تحّول و شدن جاجابه که رسيممی جايی
 شخص ينا کشم؛می پر و شوممی آزاد طبيعت و تن قفس از و شکندمی قفس اين ميرم؛می که وقتی ،»ملکوتم باغ مرغ« که بود اين
. شدانديمی وسيع آسمان به »است پروانه يک خالق، ديد از…  است دنيا پايان ابريشم کرم نظر از آنچه« انديشدمی باز ديار به

َماَواتُ  َعْرُضَھا َجنَّة وَ  َربِّکُمْ  ِمنْ  َمْغفَِرة إِلَى َساِرُعوا وَ : «فرمود قرآن که ھمان  سوی به بشتابيد و»  للُمتَّقِينَ  أُِعدَّتْ  االْرضُ  وَ  السَّ
 یورهس(. است پرھيزکاران برای مھّيا و گرفته فرا را زمين و ھاآسمان یھمه آن پھنای که بھشتی سوی به و خود پروردگار مغفرت

  )١٣٣ یآيه -عمرانآل

 اين .است انسانی حيات ھایگوشه آن از ایگوشه خاکی پيکر اين نيستيم خاکی پيکر اين که ما است؛ وسيع العادهفوق ما روح
 آيندمی) فداه ارواحنا( عصر ولی مبارک وجود آمدند؛ السالمعليھم انبياء و ائمه. بفروشد رايگان و بدھد ھدر نبايد انسان را عظمت

 تو زمينی، زا باالتر تو نداری؛ حيوانی زندگی نداری؛ گياھی زندگی تو انسان، ای: که بگويند. کنند تبيين ما برای را معانی اين که
 که است ھمان روح اين! رودمی کجاھا تانروح است؛ رختخواب در تانبدن خواب، عالم در شما که اين دليل به آسمانی، از باالتر
  .فروخت ارزان شودنمی که را آن. داريد سروکار آن با مدتی از بعد شما

 گاهنآ درافتيم؛ پا از نه آوريمدرمی پای از را دگرگونی و تحول ميريممی نه ميرانيم؛می را مرگ ما که شد روشن ما برای اگر پس
 ظھور که) عج( عصر ولی مبارک وجود. باشد سازگار ما ابديت با بايد دھيممی انجام که کاری ھر گوييممی. انديشيممی درست
 ھرگز: گويدمی. ندارد جاذبه ما برای مادی امور کرد؛ القاء ما به را معارف اين وقتی کند؛می القاء ما به را معارف اين کند؛می
  .طلبندمی مبارز »درياب مرا ای،نمرده اگر مرگ، ای: «گويندمی که ھستند مسلّط مرگ بر بزرگان اين چنان آن! ميرینمی

  آى من نزد گو است مرد اگر مرگ

  تنگ تنگ بگيرم آغوشش در تا    

  جاودان ستانم عمرى او از من

  رنگ رنگ ستاند دلقى من ز او    

  

 ندگیز یعرصه یھمه و حيوان و نبات از اعم جانداران تمام جان بر بلکه نيست انسان حيات و جان بر تنھا خداوند حقيقی مالکيت
 ایبر يا خود حيات حفظ برای جز) (گياه يا حيوان( جانداران کشتن اسالم نظر از دليل ھمين به است؛ خاکی یکره اين در بشر
 کيتمال طبيعی ھایثروت و مادی دستاوردھای بر بشر محدود مالکيت که شده اثبات حقوقی نظر از نيست؛ جايز) خطرات از دفاع
 جھان يعنی چيز ھمه مجيد قرآن صريح نص و است او نزد امانتی او جان مانند نيز او اموال واقع در و است مجازی و دو درجه

 است او امانتدار و زمين روی بر خدا جانشين انسان مجيد، قرآن صريح نص اساس بر است خدا مطلق ملک ھست آن در چه ھر و
 را آن اطراف فضای و زمين) بيوتکنولوژی( فناوری زيست يا فناوری پيشرفت یبھانه به ندارد حق و سازد آباد را زمين بايد و

 انواع يا ھاماشين نام به چيزھايی و بشر اختراعات ینتيجه و برساند يا رسانده آسيب طبيعت به که تغييراتی یھمه کند؛ تخريب
 آبادسازی برای او مأموريت و انسان یوظيفه برخالف زيرا است ممنوع قرآن نظر از باشد؛می مضر موادشيميايی و ھاسوخت
 یط را خود تکامل و کمال مراحل کرده؛ زندگی صورت ترينراحت و بھترين به بتواند بشر تا. باشدمی آن از نگھبانی و جھان
  .شود آماده است او منتظر که باالتر یمرحله به سرافراز ورود برای و کند

 باز يدهد بشر ای( پس. »َقِديرٌ  َشْیءٍ  ُکلِّ  َعَلى َوُھوَ  اْلَمْوَتى َلُمْحيِی لِکَ ذَ  إِنَّ  َمْوِتَھا َبْعدَ  االَْرضَ  ُيْحِيی َکْيفَ  هللا َرْحَمتِ  آَثارِ  إَِلى َفاْنُظرْ «
 زنده) بھار باد نفس به باز خزان دستبرد و( مرگ از پس را زمين چگونه که کن مشاھده را الھی) نامنتھای( رحمت آثار) و کن
ً ! گرداندمی  یسوره( .است توانا عالم امور یھمه بر او و کندمی زنده باز) مرگ از پس( ھم را مردگان که است خدا ھمان محققا
  )۵٠ یآيه -روم
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  رسيد فريادش به بايد است زنده تا را زنده

  سود؟ چه پاشيدن آب مزارش سنگ بر ورنه

  بدان قدرش است زنده تا را زنده

  سود؟ چه چيدن گل کوزه مزارش روی بر ورنه

  

 يکی با است شده محدود مرگ و تولد با زندگی ھر. است زندگی مقابل در اینقطه چيز، ھر از قبل ای،زنده موجود ھر در مرگ،
ً  مرگ، و زندگی مابين تقابل و تضاد اين انسانی موجود مورد در ولی يابد؛می خاتمه ديگری با و شودمی آغاز آنھا از  کي صرفا

 اين و داندمی خود مرگ مورد در چيزھايی انسانی، موجود ديگر، عبارت به است؛ ملموس امری بلکه نيست؛ انتزاعی تضاد
 گاھیآ زندگی، مابين ضروری، ایرابطه که اندکرده بحث نکته اين از ھمواره فالسفه. دارد او زندگی بر ملموسی تأثير دانستن؛
  . دارد وجود مرگ و حقيقت

 مرگ آنکه حال است؛ ظھور فانی قلمرو زندگی او، نظر در. است دانسته زمين در کننده؛حلول روحی وجود را زندگی افالطون،
 جھان در که است جا اين در ھم بنده بحث اما. دھدنمی رخ اشياء سرشت در تغييری ھيچ آن در که است ناميرا قلمروی او زعم به

 شود؛ ايجاد تواندمی »کون« عالم در که تغييرات اين از برخی که شکل اين به وليکن است تغيير حال در چيزی ھر ظھور، و نمود
 نجاما آنجا تغييرات اين زمانی و است الوجودثابت و الوجودالزم زيرا شود؛ داده تغيير تواندنمی است محفوظ لوح در که برخی اما
  …  والغير بخواھد خودش حق حضرت که شودمی

 حق تحضر که شکلی به ايام گذشت با و گيردمی صورت پيوسته و آھسته ؛ شده تدوين الھی حکمت اساس بر که تغييراتی اما
 و اراده که يابنددرمی زمان طی با و شوندمی باخبر آنھا ماھيت از اندک مقدار به فقط ھاانسان اما گيرد؛می صورت خواھدمی

 دهش مطرح تازگی به گرانش قانون با رابطه در که بحثی: طورمثال به است؛ شده حساب و دقيق چقدر متعال خداوند ريزیبرنامه
 با و يممستق یرابطه جسم جرم با فضا درجسمی ھر گرانش نيروی گويدمی کالسيک فيزيک در گرانش قانون. برد نام توانمی را

 يلیخ حجم و زياد خيلی جرم« باال بسيار چگالی با ھستند فضا در اجرامی که ھا،چالهسياه مثل دارد؛ معکوس یرابطه جسم شعاع
 گرانش نيروی دارای فضا در اجرامی چنين پس »کوچک اتاق يک یاندازه بهحجمی در زمين یسياره معادل جرمی مثالً  کوچک،
  .ھستند عظيمی

 مستقيم ارتباط که برسد سياره آن فرار سرعت به بايد بيايد بيرون ایسياره ھر گرانش مدار از بخواھد اگر جسمی ھر: فرار سرعت
 اھچالهسياه در باال گرانش به توجه با است؛ ساعت بر کيلومتر ٢۶٠٠ زمين یسياره فرار سرعت مثالً  دارد؛ سياره گرانش نيروی با

 معادل و ثانيه بر کيلومتر ھزار ٣٠٠ نور سرعت کلی حالت در. است بيشتر ھم نور سرعت از کھکشانی اجرام اين فرار سرعت
 »هچال سياه« را آنھا دليل ھمين به کنند فرار ھاچالهسياه از توانندنمی ھم نور پرتوھای حتی پس است؛ ثانيه بر مايل ١٨۶۴١١

  .گويندمی

 گرانش وینير دليل به برسند؛ چالهسياه به اجرام اين که اين از قبل بلعند؛می را شانپيرامون کھکشانی اجرام ھاچالهسياه اين وقتی
 ھاچالهسياه پس. است) نسبيت قانون( اين شوندمی تبديل انرژی به چاله سياه به رسيدن از قبل و رسندمی نور سرعت به زياد

 روزی :گويندمی شناسانستاره. ھستند انرژی به آنھا تبديل و ماده عالم بلعيدن حال در و شودمی بيشتر شانھایانرژی روزروزبه
  .شناسيممی است داده وعده خداوند که قيامت به را آن ما و روندمی ھاچالهسياه اين کام به کائنات تمام

 که نفرمودند وقت ھيچ ولی »شوندمی نابود ھاکھکشان یھمه و ماده عالم یھمه که: «فرمايدمی قيامت روز مورد در ھم قرآن
 قيامت را آن که روزی موجودات تمامی پس. است انرژی به ماده تبديل آن تمامی و ندارد وجود عدمی پس شوند؛می معدوم
  .پيوندندمی تربزرگ حقيقتی و انرژی دريای به گويند؛می

َنا«  ودخ رسوالن زبان به آنچه از را ما پروردگارا،. »اْلِميَعادَ  الُتْخلِفُ  إِنَّکَ اْلقَِياَمه َيْومَ  ُتْخِزَنا ال وَ  ُرُسلِکَ َعَلى َوَعْدَتَنا َما آِتَنا وَ  َربَّ
 یآيه -عمران آل یسوره(. ورزینمی تخلّف وعده در ھرگز تو که مگردان، محروم قيامت روز در را ما و فرما نصيب دادی وعده
  ؛)١٩۶

. »َيْخَتلِفُونَ  يهِ فِ  َکاُنوا فِيَما اْلقَِياَمه َيْومَ  َبْيَنُھمْ  َيْقِضی َربَّکَ إِنَّ  َبْيَنُھمْ  َبْغًيا اْلِعْلمُ  َجاَءُھمُ  َما َبْعدِ  إاِلِمنْ  اْخَتَلفُوا َفَما االْمرِ  ِمنَ  َبيَِّناتٍ  آَتْيَناُھمْ  وَ «
 رایب دانسته؛ مگر برنينگيختند نزاع و خالف آنھا و نموديم عطا) دنيا نظم و دين( امر در روشن معجزات و آيات قوم آن به نيز و

  ؛)١٧ یآيه -جاثيه یسوره(. کرد خواھد داوری قيامت روز آنھا اختالفات و نزاع بين خدا البته يکديگر حقوق به تعّدی و ظلم
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 را نھاآ اگر. »َخِبيرٍ  ِمْثلُ  ُيَنبُِّئکَ ال وَ  بِِشْرِککُمْ  َيکْفُُرونَ  اْلقَِياَمه َيْومَ  وَ  َلکُمْ  اْسَتَجاُبوا َما َسِمُعوا َوَلوْ  ُدَعاَءُکمْ  َيْسَمُعوا ال َتْدُعوُھمْ  إِنْ «
 وابج شما به) خدا اذنبی اندبنده چون فراعنه و فرشتگان و عزير و عيسی مانند( بشنوند اگر و نشنوند) جمادند چون( بخوانيد
) اّمت ای و رسول ای( و. جويند بيزاری) پرداختيد ھاآن پرستش به و( دانستيد خدا شريک را آنان که اين از قيامت روز و ندھند
  ؛)١۴ یآيه -فاطر یسوره(. نگرداند آگاه) حقيقت به( را تو دانا) خدای( مانند کس ھيچ

 پيدا راه مرگ طريق از الھی قلمرو به و گذاردمی سو آن به گامی زندگی ھایمحدوده از انسانی موجود که است آگاھی طريق از
 مھم قسمت از بيشتر ھایآگاھی ندارد؛ معنايی شانبرای مرگ که حيوانات ساير برخالف بايست »انسان« موجود اين پس. کندمی

 به را ھادانسته اين و کند کامل مرگ یفلسفه باب در را خود ھایدانسته نھايت در و آورده دست به) مرگ( يعنی خود زندگی
 را خود تالش دبياموز انگليسی ادبيات ديگر کودکی به و شود معلم تا آموزدمی انگليسی ادبيات که کودکی مانند کند؛ منتقل ديگران
  .کندمی تکرار دوباره و دوباره

 سوی و سمت تواندمی است؛ مرگ به گشوده استعداد یواسطه به زندگی که نکته اين دانستن یسايه در تنھا زمين، روی در زندگی
 و جووجست در فعاالنه بايد شود؛ محدود تئوری یحيطه به تنھا که نيست چيزی مرگ با ارتباط پس اين از و داشته ابدی زندگی
 يعنی امعن اين در بودن مرده و مردن يادگيری. بياموزيم را مردن بايد ما که گفت توانمی معنا اين در و باشيم رابطه اين گسترش

 اين و کند ممانعت مرگ از خود، راستين زندگی دادن دست از قيمت به تواندمی تنھا آدمی. بودن کامل زندگی جویوجست در
 اشيمب نداشته شده؛ ما نصيب مرگ، یوسيله به عمرمان شدن محدود یوسيله به که زمان از درکی که مادامی بگوييم که اين يعنی

  .شد خواھد سپری ھاروز معنیبی توالی در وجودمان

 ما یھمه. است مرگ یتجربه دھد؛می پيوند يکديگر به دنيا سراسر در و تاريخ طول در را بشر نوع که مشترکی یتجربه تنھا
 قادر ثروتی ھيچ و) تعمق و تفکر مھارت و اصول( مديتيشن تکنيک ھيچ غذايی، رژيم يا ورزش ھيچ شويم؛ روبرو مرگ با بايد

 در و شودمی ترگسترده فيزيک علم یدامنه گذردمی زمان چه ھر است ناپذيراجتناب مرگ. کند دور ما از را تجربه اين نيست
 رایب ایناشناخته ديگر که روزی رسدمی …شودمی بسيارکوچک گوييم؛می متافيزيک را آن ما که حقيقت از قسمت آن نھايت
 برای سؤالی ھيچ قيامت روز در« که است آمده چنين قرآن در. است قيامت روز روز، آن قرآن آيات طبق …ندارد وجود بشر
  .»نيست جواب بدون بشر

َمَراتِ  کلُ  ِمن وَ  انھاًرا وَ  َرَواسىِ  فِيَھا َجَعلَ  وَ  االْرضَ  َمدَّ  الَِّذى ُھوَ  وَ «  اتٍ الَيَ  َذلِکَ فىِ  إِنَّ  النھَّارَ  الَّْيلَ  ُيْغشىِ  اْثَنينْ  َزْوَجينْ  فِيَھا َجَعلَ  الثَّ
 در را شب و آورد پديد جفتجفت ميوه ھر از و داد قرار رودھا و ھاکوه آن در و بگسترد را زمين که است او »َيَتَفکَُّرونَ  لَِّقْومٍ 
  ؛)٣ یآيه -رعد یسوره( انديشندمى که مردمى براى است ھاعبرت ھااين در. پوشاندمى روز

بِّکُمْ  ِمن َبَصائرُ  َجاَءُکم َقدْ «  ھاىنشانه ماش براى پروردگارتان سوى از »بِحفِيظٍ  َعلَْيکُم أََنا َما وَ  َفَعَلْيَھا َعِمىَ  َمنْ  وَ  َفلَِنْفِسهِ  أَْبصرَ  َفَمنْ  رَّ
 ینگھدارنده من و است او زيان به نھد برھم بصيرت چشم که ھر و است او سود به نگردمى بصيرت روى از که ھر. آمد روشن
  ؛)١٠٤ یآيه -انعام یسوره( .نيستم شما

ة َلَجَعَلکُمْ  هللاٌ  َشاءَ  َلوْ  وَ « ا َلُتْسأَلُنَّ  وَ  َيَشاءُ  َمنْ  َيْھِدی وَ  َيَشاءُ  َمنْ  ُيِضلُّ  َلکِنْ  وَ  َواِحَدة أُمَّ  هب( خواستمی خدا اگر و »َتْعَملُونَ  ُکْنُتمْ  َعمَّ
 اين( وليکن) گذاشتنمی بشر در مليت و زبان و نژاد اختالفات گونهھيچ و( دادمی قرار امت يک را بشر یھمه) ازلی مشّيت

 البته و کندمی ھدايت بخواھد را که ھر و گذاردوامی گمراھی به بخواھد را که ھر) امتحان از پس و است امتحان برای اختالفات
  ؛)٩٣ یآيه -نحل یسوره( .شد خواھيد سؤال ھمه از ايدکردهمی آنچه

 مرگ حالت در انسان وقتی. است او حيات از ترضرورى موجود، ھر براى مرگ به رسيدن! انکار غيرقابل است واقعيتى مرگ،
 از را خود جسم او اتاق، يا سالن و خانه ھمان در ھنوز اما دارد قرار خود جسم از خارج که شودمی متوجه ناگھان. گيردمی قرار
 او نگرد؛می آن به تماشاچی يک مانند و شودمی جدا خود جسم از او که حالی در بوده آن تماشاگر که گويی بيند؛می دور ایفاصله
 خود يبعج شرايط به مدتی از بعد البته نيست او به متعلق ديگر جسمش که داندنمی اما دارد؛ تعلق جسمش به کندمی احساس ھنوز
 متفاوت کامالً  فيزيکی جسم با که شده متولد جديد قالبی در و کرده ترک را خود فيزيکی جسم که دھدمی تشخيص و کندمی عادت
 واقع در است؛ دشوار آن شرح که بيندمی را چيزی گاهآن. شودمی آرامش و عشق سرور از لبريز خود جديد قالب در او است؛
  . است کنندهخيره بسيار که بيندمی را درخشنده نوری

 اين مختلف افراد آيد؛می بيرون نورانی موجودی نور اين درون از. ھستند تابيدن حال در ھم با زمانھم خورشيد ھزاران گويی
 کرده ملع چگونه خود فيزيکی جسم در زندگی دوران در که اين به دارد بستگی اين و بينندمی مختلف اشکال به را نورانی موجود
 ودشمی مواجه نورانی موجود يک با کندمی ترک را خود جسم وقتی ميردمی فرد آن کهھنگامی است اين توجه قابل ینکته است؛
 موسی حضرت عيسی، حضرت ،)ص( محمد حضرت چون افرادی با را او فرد اعتقادی و دينی ھایزمينه به بنا است ممکن که
  . کند مقايسه خدا مردان و قديسان ساير يا و زرتشت حضرت) ع(
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 نگامھ تا تولد زمان از که کارھايی ترينکوچک سپس شودمی مواجه نورانی موجود اين با کندمی ترک را خود جسم که وقتی ميت
. اشدب آن جريانات تمامی و خود زندگی فيلم تماشاچی بايد گويی شود؛می داده نمايش کلی تصويری صورت به داده؛ انجام مرگ
 رد فيلمی مانند داده؛ انجام آنھا از پنھان يا مردم چشم برابر در تاريکی، يا روشنی در جمع، در يا خلوت در که کوچکی کار ھر

 که وقتی اما نباشد؛ مطلع ھاآن از کس ھيچ که باشد داده انجام خفا در بسياری کارھای است ممکن شود؛می داده نمايش او برابر
 آن دازد؛انمی زير به سر رسدمی پايان به فيلم اين نمايش که وقتی. شودمی شرمنده ندامت و پشيمانی حس از بيندمی را کارھا اين

  .بيندمی را ھاصحنه اين و است ايستاده کنارش نورانی موجود

 و »َتْعَملُونَ  ُکْنُتمْ  َمابِ  ُيَنبُِّئکُمْ  ُثمَّ  َمْرِجُعکُمْ  إِلَْيهِ  ُثمَّ  ُمَسّمًى أََجلٌ  لُِيْقَضى فِيهِ  َيْبَعُثکُمْ  ُثمَّ  بِالنََّھارِ  َجَرْحُتمْ  َما َيْعَلمُ  وَ  ِباللَّْيلِ  َيَتَوفَّاُکمْ  الَِّذی ُھوَ  وَ «
 پس و داندمی روز در را شما کردار و) بردمی خود نزد و( گيردبرمی را شما جان) رويدمی خواب به( شب چون که خدايی اوست

 باز او سوی به) مرگ ھنگام( سپس رسد؛ پايان به است معين او قدر و قضا در که اجلی تا انگيزدبرمی را شما) خواب( آن از
  ؛)۶٠ یآيه -انعام یسوره(. گرداند آگاه را شما ايدکرده آنچه ینتيجه به گاهآن گرديدمی

ُطونَ  ُھمْ  وَ  ُرُسلَُنا َتَوفَّْتهُ  اْلَمْوتُ  أََحَدُکمُ  َجاءَ  إَِذا َحتَّى َحَفَظه َعَلْيکُمْ  ُيْرِسلُ  وَ  ِعَباِدهِ  َفْوقَ  اْلَقاِھرُ  ُھوَ  وَ «  و رقھ که خدايی اوست و »الُيَفرِّ
 رسوالن درس فرا شما از يکی مرگ ھنگام که گاهآن تا فرستد؛می شما بر نگھبانی به را فرشتگانی و است بندگان مافوق اقتدارش

  ؛)۶١ یآيه -انعام یسوره(. کرد نخواھند کوتاھی ھيچ شما روح قبض در و ميرانندمی را او ما

وا ُثمَّ «  است بندگان موالی حقيقت به که عالم خدای سوی به سپس »اْلَحاِسِبينَ  أَْسَرعُ  ُھوَ  وَ  اْلُحکْمُ  َلهُ  أال اْلَحقِّ  َمْوالُھمُ  هللا إِلَى ُردُّ
  ،)۶٢ یآيه -انعام یسوره(. است رسان حساب زودترين او و خداست با) خلق( حکم باشيد آگاه شوند؛می بازگردانده

 ايدشده مرتکب که را خطاھايی یھمه و ھستيد شرمنده که حالی در. داشت خواھيد ھم ديگری احساس زمان ھمان در شما اما
 اين او و کنيدمی حس کنارتان در را نورانی موجودی حضور که داشت خواھيد ھم خوبی احساس حاالت اين تمام با اما بينيد؛می

 عشق شما به و پذيردمی کامالً  را شما اما است؛ آگاه شما چيز ھمه از او که اين با. شود کم شما نگرانی تا دھدمی شما به را آرامش
  .است شما دوست يگانه شرايط آن در او. ورزدمی

 تانھاینقص و ھاضعف بيند؛می و داندمی را شما خطاھای و عيوب که است کسی شما حقيقی دوست: «فرمودندمی استاد ھميشه
 ببينيد؛ را خود زندگی فيلم که آن از پيش لحظه يک مرگ سفر در »ورزدمی عشق شما به چنانھم وجود اين با اما شناسدمی را

 نآ يار، آن حضور در اما است؛ دربرگرفته را شما ظلمت و تاريکی که کنيدمی احساس. کنيدمی ترس و تنھايی احساس شديداً 
. خوانندمی متفاوت ھاینام با قديسان که است کسی آن او. بناميد خواھيدمی چه ھر را او کنيد؛می امنيت احساس نورانی موجود
 ھرگز« بگوييد و بگيريد را دامنش بايد که کنيدمی احساس او حضور در بينند؛می مختلف ھایصورت و اشکال به را او خدا مردان

 يق،عم ديدگانی با کندمی بلند را شما او. شوييدمی عشق و شوق اشک با را پاھايش و افتيدمی پايش به!» شد نخواھم جدا تو از
  : گويدمی و نگردمی شما به عشق از لبريز و درخشنده

 افسوس اما و باشدمی خاص ھدفی برای خدا یھديه زندگی که دھيدمی تشخيص لحظه آن در »کردی؟ چه اتزندگی با تو فرزندم«
 ماش. ايدرفته ھاسايه دنبال به و ايدبرده خاطر از را ھدف اين و کرد گرفتار را شما شوريده احساسات و ھاخواسته ھا،وسوسه که
 دست به ھيچ آن ازاء در و ايدداده ھدر به ھاسايه اين طلب در را ارزشمند عمر اين ايد؛پرداخته قدرت و دارائی لذت، کسب به

 ار انديشه اين شب، يک شما که اميدوارم گفت؟ خواھيد چه او به. ايدايستاده موجود آن برابر در تھی ھایدست با حال و ايدنياورده
 گوپاسخ است خداوند ینماينده که نورانی فرد آن حضور در بايد کنيدمی آغاز را مرگ سفر که وقتی. داريد نگاه خود ذھن در

  : پرسدمی شما از او. باشيد

 ھدف به رسيدن فرصت دارد؛ وجود بدنتان در جان که مادامی داد؟ خواھيد او به پاسخی چه گاهآن کردی؟ چه اتزندگی با فرزندم
 به ؟چيست آمدنم دنيا به از ھدف »کيستم؟ من« بپرسيد خود از و بگذرانيد سکوت در را مدتی روز ھر بنابراين داريد؛ را نھايی
  .شوممی نزديک آن به يا ام،شده دور ھدف از آيا روم؟می کجا
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  باز گشت روح (تناسخ يا رجعت ) کدام يک درست است؟

 يردرگ را وی ،بشر در تعّقل گيری شکل ازابتدای گفت توان می که است مواری از انی،جسم مرگ از پس روح بازگشت مسئله
  . است کرده خود

 در اسیاس و مھم عقـيده دو عـاقبـت و کرده ايـفا مھمی نقش) اجتماعی بسته طبقات( کاست سيستم مذھبی و فـکری استحاله ايـن در
 ؛ransmigration ارواح انتقال يا تناسخ به عقيده يکی .شد تبديل فـلسفـی اسـاسـی پـايـه دو به تدريج به که شد پيدا بين انسان ھا

  . است Karmaکـارما  قـانون يا  تناسخ معلولی و علت اصل دومی و نامند می Samsara سامسارا را آن ھندوان که است

 ناي به دوباره و يابد می انتقال جديدی جـسم يا پـيـکر بـه مـرگ ھنگام به آدمـی ھـر روح که است چنين برخی از انسان ھا باور
 جسم ھای و قالب ھا در را حيات تجديد و تولد سلسله يک آدمـی روح بنابراين .آغازکند را ديگری زندگی تا گردد می باز جھان
ً  و کند می تجربه ديگر  پس وا ميرد، روح می که انسانی ھر تر، ساده عبارت به و شود می منتقل ديگر جسم به جسم يک از مرتبا
 خود یفـعـل جـسـم و قـالب در تـنھا ھرانسانی، ترتيب اين شود، به می متولد و گيرد می جای نوزاد جديدی کالبد ، در جسم ترک از

  . است کرده تـجربه را متعددی زندگی ھای مختلف دوران ھای در بلکه ، است نکرده زندگی

) بـزرگ خـدای( برھـمـا به مسـتقيم و يکسـره مـرگ از پس که متعالی و پاک ارواح جز به( انسـانی ھر روح ھـندوان عقـيده به
 یم سـرنگـون دوزخ درکـات به يـکسره که شقی ناپاک، پست، شرير و ارواح يا و رسند می جاودان سعادت بـه و پـيـونـدنـد مـی
 آدمـيان بين در روح انتـقال به تـنھا تـناسـخ عقيده گردد. می باز جھان اين به ديگری زنده موجود جسم در مرگ از پس ؛)شوند
 و يا وبخ انسانی صورت به است نکبت، ممکن پستی يا و تعـالی درجه به بسته آدمی روح عقيده اين طبق بـلکه کند، نمی بسنده
 و ذيردپ تعالی بازگردد، تا جھان اين به دفعات به گياھان يا و کرمھا و حشرات حتی جـانـوران حيوانات ديگر کالبد در يا و شرير
  .کند پيدا تنزل يا رود بھشت به

. کند می بيان ديگر کالبد به کالبدی از را روح انتقال علت که است کارما يا تناسخ معمولی و علت ،قانون دوم عقيده يا نظريه
 در يشهر نيز کارما قانون .کند می تعيين را او آتی کالبد و بعدی حيات نوع آدمی ھر کردار و گفتار و رفتار کارما، بنابرقانون
 کـه یآدمـيان:  گويد می که آنجا ديد، اوپـانـيشادھا فـلسفه در تـوان مـی را آن ھای نشانه اولين و دارد آرياييان قـبلی اقوام اعتقادات

 جای باال طبقات از زنی پاکيزه زھدان در ، ازمرگ پس آنھا روح ، ھستند نيک گفتار و رفتار با وارسته افرادی خود زندگانی در
 کخو يا و) پاريا( نجس طبقه از زنانی ناپسند و کـثيف رحم ھای در بدکردار، و شرير انسان ھای ارواح ، عکس بر و گيرد می
   .شوند می گير جای گرگ و سگ ،

 دفر شود می آور ھـراس و سخـت کيفرھای موجب کوچک گناھان قانون، حتی اين است، طبق شديد و ھولناک بسيار کارما قانون
 تسلسل رسي اين و گيرد می جای تـری پسـت کـالبد در دوبـاره و بيند می شکـنجه و رنج و می يابد تنزل بعدی زندگی در گناھکار

 از قـدر آن جرم ال و کشد می زجر آدمی روح و يابد می ادامه گياھان حتـی و جـانوران،حـشرات، کـرم ھا به تبديل مرحله تا
 سرنگون دوزخ ژرفای در و شود می تبديل کـامل شقـاوت به شمارعاقبت بی مرگ ھای و زايش از پـس کـه شود می دور تـعـالی
  .گردد می

 رحـمت و عـفـو ، عـقـاب و ثـواب ، شفاعت ، انـابه و تـوبـه ، دعـا ، داوری روز ، کـارما يعنی آن اعلی قانون و تناسخ عقيده در
 قلن ديگر زندگی به زندگی از و ديگر جسم به جسمی از پايان بی تسـلـسل دور يک در آدميـان ارواح ندارد . جايی پـروردگار

 ھستند اجـتماع بـاالی طـبقـات به متعلق که آنھا از کوچکی بخش بينند، می شکنجه و زجـر گـوناگون حياتھای در و کنند می مکان
  پيوندند. می برھما به و رسند می مطلق نـيکی به متـعـدد زنـدگی ھای در معموال

 در قـدر نآ و کنند می پيدا تـنـزل زندگـی دوره ھر در ناپـذيـر، پايان و مـتوالی بدبختی ھای و فـشارفـقر زير در ارواح بيشتر اما 
 اندک آن در رستگاری اميد که خشن تسلسل دوره اين .شوند می سرنگون جھنم قعر به عاقبت تـا رونـد مـی پـيش شقـاوت راه

 نجاميدا آن نـعمتھای و لذات ترک لزوم و دنيا انکار به عاقبت که کرد ايجاد ھندوان و ياس در بدبيني روح چنان رفته است، رفته
 ھراس از کاستن راه در کـه) Buddhism( بودائيسم و) Jainism( جينيزيسم يعنی ھندوئيسم از کشيده بر سر شاخه دو حـتـی و

 را آنان و دکنن تلطيف را رحمـانه بی و جزمی عقيده دو اين نتوانستند ، برداشتند گام ھايی کـارما و تـناسخ ھولناک ازعاقبت آدميان
  .دھند تغيير تر مشفقانه و تر انسانی صورتی به

 .تاس بوده مطرح دور خاور مكاتب در ديگر، بدن به بدني از آن انتقال و مرگ از پس ارواح بازگشت و تناسخ نظريه ديرباز از
 و زمين مغرب ساكنان از گروھي مقبول و گشته ھايي آيين عقيده زيربناي و مانده، جا به زمين مشرق حكيمان از كه نظريه اين
  .است شده نيز اسالم به منسوب فرق برخي چون»  ھندوئيسم» «  بوديسم«  و»  جينيزم« 
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 می اج ھمان در آن جای به ديگری چيز کردن جايگزين و جايی از چيزی برداشتن معنی به لغت در تناسخ : يعنی تناسخ
 معنای هب َنَسخَ  ريشة از لغت در. ديگر جسم به جسمی از روح انتقال معنای به عرفان و فلسفه و کالم در اصطالحی تناسخ. باشد

 بسيار دح تا که ھايی نظريه ديگر از .است ديگر چيز به چيزی دادن تغيير يا آن جای به ديگر چيزی گذاشتن و چيزی برداشتن
 ارد،د تناسخ با مشترکی نقاط" ظاھرا نظريه اين. است روح رجعت نظريه گرديده مبحث خلط دچار تناسخ با مردمان توسط زيادی
 مالیاج بسيار بصورت و حّدی تا شده سعی نوشته اين در. نيست ديگری مثل کدام فھميدھيچ توان می نظريه دو ھر در غور با اما
  .شود پرداخته موارد اين به

  

  تناسخ اقسام

  :شود می تقسيم كلی قسم دو به تناسخ

 ھای مكتب از آنچه.  شود وارد ديگری مادی بدن به خود مادی بدن كردن بارھا آدمی نفس كه معنا اين به :ملكی تناسخ -١
  . است تناسخ معنا اين به ناظر,  شود می گزارش ھند مختلف

  .شود مجسم آن صورت به ساخته مثالی بدنی خود افعال و عقايد با نفس كه معنا اين به :ملكوتی تناسخ -٢

  :ميشود تقسيم قسم دو به خود ملكی تناسخ

 ندمان; گيرد تعلق عالم ھمين ودر بدن از تر نازل بدنی به كرده رھا را خود مادی بدن نفس كه معنا اين به : نزولی تناسخ - الف
  .  شود منتقل حيوانات از يكی بدن به خود بدن از مفارقت از پس انسانی نفس اينكه

 .دگير تعلق قبلی بدن از تر كامل و تر شريف بدنی به و كند راه را خود مادی بدن نفس كه معنا اين به :صعودی تناسخ -ب 

 يشهاند عقايد، با روح ملکوتی تناسخ در می کند، اما مکان نقل ديگری مادی بدن به مادی بدن کردن رھا با روح ُملکی تناسخ در
 ختيارا قيامت عالم با متناسب مثالی بدن برزخ از بعد و برزخ عالم با متناسب مثالی بدنی خود کردارھای و گفتارھا ھا، نّيت ھا،

  .اشدب ملکوتی که است قبول مورد تناسخ از شکلی تنھا و است باطل کلّ  بطور ُملکی تناسخ متشرعين اعتقاد به بنا .می کند

: می دارد صراحتاً عنوان آيات اين .است مومنون سوره ١٠٠ و ٩٩ آيات به ُملکی، استناد تناسخ رد برای متشرعين داليل از يکی
 رزخب آنھا سر پشت و کنند مافات جبران داده انجام صالح عمل وسيله اين به تا بازگردند دوباره زندگی به را انسان ھا است محال
   .شوند انگيخته بر که روزی تا است

 تداللاس اين می کنند، اما استفاده  روح رجعت ھمچنين و تناسخ مختلف ھای نظريه رد برای فوق آيه از متشرعين که است درست
 رجعت هنظري بر صّحت مھر که دارد وجود ديگری فراوان آيات ھمچنين. نيست چنين قرآن اصلی تفسير و است راُی به تفسير آنھا

 که آياتی .می کنند استفاده تناسخ صحت بر مبنی ، خود نظر اثبات برای آيات ھمين از نيز مسلمان تناسخيون اينکه ضمن .ميزند
  : اند پرداخته مسئله اين به گونه دو به دارند اشاره روح رجعت به

 و آنان گردآوری و الھی آيات کنندگان تکذيب کردن محشور به اشاره که نمل سوره ٨٢ شريفه آيه مانند آينده: در رجعت -١
 ار گروھی جمعيتی ھر از دارد نظر در مذکور، خداوند آيه طبق زيرا ، نمی کند اشاره قيامت به آيه اين.دارد يکديگر به الحاقشان
  .است موجودات کليه ھمگانی حشر و معاد اصل ناقض اين که گردآورد،

 سوره ٢٥٩ آيه مانند.می شود محسوب رجعت نوعی واقع در که دارد: اشاره پيشين ھای امت در حوادثی وقوع به که آياتی -٢
 ينا مرگ از پس خداوند چگونه ، می پرسد خود از کرده عبور ای شده تخريب آبادی کنار از که دارد پيامبری به اشاره که بقره
می  کردی؟عرض درنگ چقدر می پرسد او از و ، می کند زنده سپس و می ميراند سال صد را او خداوند ميک ند؟ لذا زنده را ھا
" تاصراح خداوند اينجا در می شود مالحظه که ھمانگونه.گذشت تو بر سال يک صد بلکه نه فرمود. آن از قسمتی يا روز يک کند
 زنده به اشاره مائده سوره ١١٠ شريفه آيه مثال بعنوان يا. می فرمايد اشاره جسم به روح بازگشت و مرگ از پس دوباره زندگی به

  .دارد الھی اذن به و السالم عليه عيسی توسط مردگان کردن

 داده شرح که چيست؟ ھمانگونه مومنون سوره ١٠٠و ٩٩ آيات  با فوق آيات در معنا اختالف علت که ميايد پيش سئوال اين حال
 که نمی باشد بعيد بنابراين .دارد جمعيتی ھر انسان ھای از گروھی گردآوری به اشاره خداوند نمل سوره ٨٢ شريفه آيه در شد،

 ودشخ علم در دنيا به بازگشتشتان چرايی که ، دارد کنندگان تکذيب از خاصی گروه به اشاره مومنون سوره آيات در حضرتش
  .می باشد

 مرگ از سپ روح است الزم يعنی .می باشد تعطيل بدون و بالفاصله ديگر جسم به جسمی از روح انتقال بر تاکيد تناسخ نظريه در
  مرگ. لحظه در درست و تاّخر يا تقّدم ، وفقه لحظه يک بدون ، جسم
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 بدايت متوالی ھای انتقال برای چنين ھم نظريه اين در: )اتحاد و حلول( شود منتقل دوم جسم به دّوم جسم تحقق و اول جسم
 جزا ، معاد ، تعاريف اين با می شود مالحظه .می باشد جسم تعويض به محکوم ابد تا ازل از نفسی ھر لذا ، ندارد وجود ونھايت

 ھای انتقال و نقل بوسيله و بعدی جسم يا جسم ھمين در اعمال جزای يا پاداش معتقدند آنھا .است مردود تناسخيون نزد قيامت و
 اين به .می شود گرفتار آن در روح تناسخ نظريه اساس بر که است باطلی دور واقع در اين .ميرسد انجام به پايان بی و متوالی
 و اشپاد و بعدی جسم ترتيب ھمين به و بپردازد را اش قبلی جسم اعمال جزای يا پاداش روح بايستی بعدی جسم در که ترتيب
 ترجع بر مبنی الھی کالم و افتاد؟ خواھد اتفاق روح تکامل وقت چه که نيست معلوم وصف اين با. آخر الی و قبلی جسم جزای
  شد؟ خواھد محقق خدايش سوی به مطمئنه نفس

 داردن نھايتی و بدايت روح اگر زيرا. است خداوند يکتايی و وجود وحدت ناقض ، باطل دور يعنی شد عنوان که شکلی در تناسخ
 نتناسخيو خود طرفی از.است ابدی و ازلی اينکه يعنی ، باشد سرگرم عمل پاداش و مکافات چرخه در است قرار ابد تا ازل از و

 ھرکدام ابدی و ازلی ارواح ھمه اين پس.  می کند  تصّرف جمادی و نباتی ، حيوانی ، انسانی مختلف ھای قالب روح می گويند
 اين و! متفاوت ھای آگاھی با متعدد خدايان اند،يعنی ابدی و ،ازلی واحد و احد خداوند مانند که بود، خواھند خدايی خودشان برای
  .است محض کفر

 از وقفه دونب و بالفاصله روح ، تناسخ در. است روح تجّرد با آن تناقض است مترتب تناسخ نظريه بر که اشکاالتی از ديگر يکی
 اين اگر که است حالی در اين .داشت نخواھد جسم از جدايی روح زمان از ای لحظه ھيچ در و شده منتقل بعدی جسم به جسمی
 جودو ناچيز بسيار و اندک ھرچند زمانی دّوم جسم تولد و اّول جسم مرگ لحظه بين بايد باشد، ميگويند که نحو ھمين به انتقال
 رد درست تناسخيون گفته طبق جسم و روح اينکه می شود، نه حادث کلّ  روح از مجّرد بصورت روح اينکه ضمن .باشد داشته
   .شوند حادث يکديگر با و لحظه يک

 انتقال ، وی نظر طبق که ترتيب اين به دارد پاسخی مسئله اين برای بودا البته. دارد منافات روح تجّرد اصل با تناسخ نظريه لذا
 يزیچ اينکه بدون حالت اين در. است روشن شمع شعله با خاموش شمع کردن روشن کيفيت مانند ، ديگر جسم به جسمی از روح
 يهنظر به شده وارد اشکال شايد بودا تعبير اين .می شود حادث دوم شمع در آتش يابد انتقال دوم شمع به و شود کم  اول شمع از

 را روح دتجرّ  نمی تواند اّما نمايد، توجيه را روح توسط دّوم و اّول جسم اختيار بين معطلی بدون و وقفه بال انتقال بر مبنی تناسخ
  .ندارد جايگاھی بودا عقايد در روح تجّرد واقع در.کند تعريف درستی گونه به

  

  .ديگر انسان بدن به مرگ از پس انسان روح انتقال يعنی :منسوخيه -١

 زشت اخالق و اعمال تناسب به غيره و حشرات ، بھائم از اعم حيوان بدن به مرگ از پس انسان روح انتقال يعنی :مسوخيه -٢
 می گفته يزن مسخ تر پائين مراتب به انسان از روح مرتبت نزول يعنی ، وضعيت اين به. است داشته انسانی قالب در که زيبايی و

 ندک می خبردار را مومنين و پيامبر خداوند اينک بر مبنی .دارد وضعيت اين به اشاره نيز مائده سوره ٦٠ آيه در کريم قرآن. شود
 خوک و ميمون شکل به و اند شده واقع خشم مورد ، مانده دور الھی رحمت از گناھانشان بعلت گذشته در که کسانی وضعيت از
  .اند آمده در

  . نباتی جسم به مرگ از پس انسانی روح انتقال يعنی :فسوخيه -٣

  . جماد جسم به مرگ از پس انسانی روح انتقال يعنی :رسوخيه -٤

 .است عوديهص تناسخ آن و ، تناسخ تا است نزديک روح رجعت نظريه به بيشتر که کنند می تعريف را پنجمی وضعيت نيز بعضی
 ترين ائينپ از نباتی روح يعنی.باشد می نزولی نه و صعودی سير جھت از)  رجعت در کمال سير يا(  تناسخ به قائل تلّقی طرز اين

 بکس از پس و وارد حيوانی آگاھی درجه ترين پائين به سپس ، رسيده نبات در آگاھی درجه باالترين به نبات در آگاھی درجه
 جسم به انسانی آگاھی مدارج باالترين کسب از پس ترتيب ھمين به و وارد انسانی آگاھی سطح ترين پائين به حيوانی کامل آگاھی
  .ميدھد ادامه را تکامل سير ترتيب ھمين به شده وارد خود قيامتی مثالی جسم به آن از پس و دوزخی مثالی

 تر ائينپ مرتبتی به باالتر مرتبتی از روح آن در که شده تعريف وضعيتی روح برای باال تعاريف در شد مالحظه که ھمانگونه
 ختناس به معتقدين دليل. است دانسته مردود را روح نزول کل طور به صعوديه تناسخ ھمان يا پنجم وضعيت اما. کند می نزول

 حاکم آنان بين امتزاجی اتحادی ھميشه و دارد بدن به ذاتی تعلق روح يا نفس گويند، می ک است اين روح نزول عدم برای صعوديه
  .دارد تعلّق آن به که بدنی به است موجود و حادث ، وجود بدو از نفس يعنی. است
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 ھم با" جسما و" روحا مرگ ھنگام تا و کرده طی را نزول و صعود قوسِ  مراحل يکديگر با و اند گشته موجود" توأما ھردو يعنی
 نشئه در هک جسمی بنابراين .کنند می تبديل فعل به دارند بالقّوه که را آنچه لذا.ميشوند موجب را يکديگر تقويت و يافته پرورش
 رداربرخو است کاملی" نسبتا روح دارای که انسانی به نسبت کمتری آگاھی از و نشده بالفعل اش آگاھی و توانايی ھنوز خودش
  .شدبا شده گرفته نظر در مادون جسم از باالتر او فعلّيت مرتبت که باشد داشته  را آگاھی و بالغ روح تحمل تواند نمی است،

 تقدمع گروه اين .است منسوب معروفند ُغالت شورشيان به که مسلمانان از گروھی به که دارد وجود نيز تناسخ تعريف از نوعی
 اردد حکايت اين از موجود ھای نوشته .دارند باور تناسخ اين به ھم معتزله از ای عده.ھستند ائمه به پيامبر جسم از روح انتقال به
 اب مخالفت جھت به و برداشته را آنھا عقايد با ناسازگاری بنای اموی، وقت حکام جور و ظلم به توجه با مسلمانان از بعضی که
 عليه بر و داده شکل را ملّی و قومی ھای طغيان دليل، ھمين به که کسانی اند دسته اين از. اند کرده مطرح را تناسخ به اعتقاد آنان

  .اند بوده تناسخ نظريه به قائل که اند کسانی از خّرمدين بابک و خراسانی ابومسلم ھمچون اشخاصی .شوريدند عّباسيان

 عباسی مأمون سئوال به پاسخ در شيعيان ھشتم امام مثال عنوان به .می کنند ردّ  را تناسخ اسالم دين بزرگان که است اين مسّلم قدر
 بھشت و آورده کفر تعالی خدای به باشد، داشته عقيده آن به و بپذيرد را تناسخ که کسی مأمون ای"  فرمايد می تناسخ خصوص در
  ."است کرده تلّقی واقعی غير را دوزخ و

 جسم به جسمی از روح انتقال به عقيده ، تناسخ به معتقدان ميان اشتراک وجه تنھا شد، گفته پيش در که تناسخ انواع به توجه با
 جسم به انسان روح انتقال به فقط بعضی .شود نمی مشاھده واحدی عقيده تناسخ سرانجام و نوع علّت، مورد در اما.است ديگر
 به انانس جسم از روح انتقال بعضی و دانند می جائز را حيوان بدن به انسان جسم از روح انتقال بعضی ، معتقدند ديگر انسانی
 بعضی و قائلند روح صعودی سير به فقط بعضی است، متفاوت عقايد نيز روح سير خصوص در.پذيرند می نيز را جماد و نبات
  .دارند قبول ھم را نزولی سير

 اسندخداشن و مّوحد طرف يک از.اند آمده گرفتار سردرگم کالفی در نيز تناسخيون خود که ميرسد نظر به اينگونه صورت ھر به
 مین درستی به را جھنم و بھشت ، معاد ، پائين يا باال به روح سير چگونگی ، خداوند يکتايی ، روح اصالت ديگر طرفی از و

  .کنند می قلمداد کافر را تناسخيون که طوری ، بوده اطھار ائمه توسط تناسخ ردّ  دليل موضوع ھمين شايد .دھند توضيح توانند

 و کرده سنگينی بشر دوش بر گرانی بار چون ھم چنان ھم ، بود چه بھر آمدنم ، ام آمده کجا از شگرف ماجرای اينکه خالصه
 .زندبرخي پرسشگر ذھن رھايی جھت راھی يافتن و گشايش برای تا ، خواند می فرا را کوشش و بينش و دانش اھل معّمايی بسان
 واھدنخ رھا را وی آينده روزگاران و زمان تا متفکر انسان نخستين تحقق زمان از ذھنی گشايش اين بشر، فکر تکامل علت به

  .کرد

  يونتناسخ و عقيده داليل

ً  كه روح دربارهء تناسخيون عقيده   :  آنكه خوانند نيز نفس را آن اصطالحا

 جسم به روحش بايد بدن اضمحالل و فساد و مرگ ھنگام باشد، داشته وجود مادي دنياي اين در جسمي ھر به موجودي ھر : اوالً 
  . شود منتقل دنيوي مادي نشاهء ھمين در اشاوليه جسم از منفصل و مباين ديگري عنصري

 ً   . باشد تعطيل بدون و بالفاصله بايد دومي جسم به اولي روح انتقال : ثانيا

 ً  د،گيرمي تعلق او جسم به اولي روح كه دومي موجود وجود تحقق وقت به اولي موجود اين فساد وقت اتصال، كه است الزم : ثالثا
  . باشد تأخر و تقدم و وقفه لحظه يك بدون

 ً ً  مطلوبي و ھدف و مقصدي و مبدأ و نھايت و بدايت و انجام و آغاز روح، انتقاالت براي : رابعـا  ھر:  گويندمي و نيستند قائل مطلقا
  . باشد ديگر جسمي به جسمي از انتقال حال در بايستي أبدالدھر تا موجودي

 ً  در را العملي عكس و مكافات و پاداش ھر كه معتقدند. ندارد مفھومي آنان نظر از ھم قيامت سراي و جزا و معاد قضيه : خامسا
ً◌  تعاقبام ديگر جسمھاي يا جسم در اندشده بد يا نيك عمل مرتكب جسمي در اگر يعني. يافت خواھند انتقاالت ھمان وسيله به دنيا اين
  . برد خواھند را آن ثمره

 ً   :  است زير ھاي مذھب جمله از اند، عديده مذاھب بر تناسخ، به قائلين : سادسـا

  . گويند نسخ را آن و ديگر، انسان بدن فساد و موت از بعد انساني روح انتقال به ھستند قائل جماعت اين : منسوخيه

 و االرض حشرات و بھايم از اعم( جنبنده حيوانات ابدان به موت از بعد انسان روح انتقال به ھستند قائل جماعت اين : مسوخيه
 اشخاص و خنريز يا مورچه به حريص، اشخاص مثالً  اند،داشته انسان بدن در كه زيبايي و زشت اعمال و اخالق تناسب به) غيره

  . گويند مسخ را آن و شوند،مي منتقل امثالھم و كالغ و موش به سارق،
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  . ندگوي فسخ را آن و) غيره و گياه و اشجار از اعم( نباتات به انساني ارواح انتقال اضافه به اند مسوخيه مانند نيز : فسوخيه

 كخا از اعم( جمادات سوي به موت از بعد انساني ارواح انتقال عالوه به اندفسوخيه و مسوخيه عقيده به ھم فرقه آن كه : رسوخيه
  . گويند رسخ را آن و) غيره و سنگ و

 يسيرتكامل جماعت جزء را آنان بعضي و دانند، تناسخيه از پنجم طايفه را آنان بعضي كه ھستند صعوديه نام به ديگر جماعت
 نه ندھست صعود جھت از سيرتكامل يا تناسخ به قائل الذكر فوق اربعه طوايف خالف بر صعوديه جماعت تقدير ھر به. شمارندمي
ً  مراتب اشرف به انزل از نباتي روح: گويندمي و نزول جھت از  از و .برسد حيوانات مراتب انزل بدن به تا شودمي منتقل متدرجا

ً  نيز حيوانات مراتب اشرف به انزل  جسم هب منتقل موت از بعد ھم انساني روح و گردد وارد انسان بدن به تا يابدمي انتقال متدرجا
  . شودمي فلكي

  

   دين علمـا ديدگاه از تناسخيـون بطالن داليل

 اندمودهن اقامه مذاھب آن بطالن بر فن علماي كه داليلي از ھم مختصري اينك الذكر، فوق تناسخيون عقايد مختلفه شقوق به توجه با
  :  نمايدمي ذكر محققان قضاوت جھت

 رأي آن بطالن به غيره، و روحاني و جسماني معاد از اعم معاد، به معتقد اديان ساير و اسالم دين ضرورت و ملل اھل اجماع -١
  . اند داده

 ھمين از ديگري طبيعي بدن به اگر نمود، ترك تصرف قابليت از خروجش و مزاج فساد علت به را بدن تدبير نفس، كه ھنگامي -٢
 ستعدادا داشتن به است البد پيدايش بدو در بدني ھر زيرا. گرددمي فاسد تالي به منجر و نيست صحيح شود منتقل دنيوي نشأه

 بگيرد تعلق آنگاه قديمه، العللعله از علت تماميت سبب به مخصوصي مزاج معلول حصول و استعداد تماميت از پس تا مخصوصي
  . است معطلي و مھلت غير به مدبره نفوس معطي كه الوجود واجب حضرت جانب از بدن آن بر حادثه نفس

 يداپ قابليت و استعداد الوجود واجب ذات يعني اصلي، العللعله طرف از تامه معلول و علت سبب به كه بدني ھر ديگر عبارت به
 با حثب مورد منتقله نفس شود مصادف اگر وصف اين با. گيردمي تعلق بدن آن بر معطلي و تأخير بدون مدبره حادثه نفس كرد،
 چرا). مثله الملزوم و باطل والالزم( كه واحد بدن در متغاير نفس دو اجتماع آمد خواھد الزم صورت اين در. مزبوره حادثه نفس
  . ندارد حادثه نفس يك جز بدني ھر طبيعت، حكم به كه

 قابل احدو بدن در ھستند، مستقل ذاته حد في يك ھر كه منتقله ديگري و حادثه يكي نفس، دو بودن ھم، عقلي برھان حكم به چنين ھم
 يا شودمي خود انتقال محل بدن آن در حادثه نفس حدوث بودن از مانع متناسخه منتقله نفس شود فرض اگر. بود نخواھند اجتماع
 بر ارجحيت و الويت نفس دو آن از يك ھيچ چونكه بالدليل، و منطقي غير است كالمي برد،مي تحليل خود در را حادثه نفس اينكه
  . باشدمي بطالن به محكوم واحد بدن در نفس دو اجتماع شد گفته چنانكه پس. ندارند ديگري تحليل يا منع

 كمح آنان بين امتزاجي اتحادي طبيعي تركيب ھميشه تحوالت و كيف و كم ھر و احوال ھمه در و دارد بدن به ذاتي تعلق نفس، -٣
 سپس. است بالقوه نيز آن به متعلقه بدن ھمچنين بالقوه، است امري موجوديت، ھسته پيدايش و حدوث بدو از نفس يعني. فرماست

ً  دو ھر  مدارج طي روحي و جسمي قواي نزولي و صعودي قوس مرحله آخرين تا جوھري، ذاتيه تدريجي حركات وسيله به تواما
  . نمايند مي

 ھنگام و كھولت دوران تا نزولي قوس سير در بعد به آن از و جواني صعودي قوس رشد منتھاي تا بودن جنين و نطفه از :مثالً 
ً  شئون تمام در بدن، اضمحالل و فساد و مرگ ً  و روحا  در را هآنچ گشته، متقوم يكديگر تقويت و قوه به و يافته پرورش ھم با جسما
 از هك منتقله نفس بين پس. بود خواھد جاوداني و باقي روح و فاني جسم كه است مرگ از پس فقط. رسانندمي فعل به دارند قوه
 بين لفيقت و تركيب رو اين از. دارد وجود فاحش تفاوت و تھافت نرسيده، فعل به قوه از ھنوز كه حادثه نفس با رسيده فعل به قوه
  . باشدمي محال و ممتنع آنان

 و وجود، در تعطيل آيد الزم دومي، موجود وجود تحقق وقت به اولي موجود بدن فساد وقت اتصال عدم و تاخير فرض بر  -٤
 جسم به وليا روح انتقال بين تعطيل و فاصله تناسخيون شد گفته كه چنان. نيست بردار تعطيل وجود كه است اين فرض آنكه حال
 نھما باشد، ھم لحظه يك ولو إليهمنتقل بدن به انتقالش زمان تا بدنش از منتقله فراقت زمان آنكه حال و. دانندمي محال را دومي
  . است تناسخ بطالن بر دال زمان، دو بين فاصله لحظه

 بوذاسف و فارس و بابل قديمي حكماي مذھب به بنا دومي، موجود وجود تحقق وقت به اولي موجود بدن فساد وقت اتصال -٥
 سانيان القواي تام بدن ھمان نفسي، مجرد جوھر فرود ابتداي يعني است االنساني صيصيه اسفھبدي نور اين است که: تناسخي

 مرگ از پس انساني نفوس كه تفصيل بدين دانند، ارضيه حيوانات عنصريه ابدان جميع حيات براي االبواب باب را آن كه باشدمي
  : شوندمي تقسيم زير قسمتھاي به دنيوي مادي بدن از مفارقت و
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  . گردندمي متصل و منتقل موبداً  اعلي مالء در نوري عقلي عالم به بالفاصله كه كامل سعداي : اول

) ادني هب اعلي از( اخالق و اعمال استحقاقي درجاتي تفاوت تناسب به. آيند شمار به ناقصين و متوسطين كه كامل غير سعداي : دوم
  . شوندمي متوسطه و شريفه حيوانات تا انسان بدن به منتقل

 حيوانات و موذيان و گزندگان و درندگان مانند پست حيوانات بدن به اعمالشان كيفر ضعف و شدت تناسب به ھم آن كه اشقياء : سوم
  .شد خواھد منتقل اندداشته بشري بدن در كه اخالقي متابقت به امثالھم و خوك قبيل از الروس، منتكسه

  

 و مقارنت فرض بر. اثباته المدعي فعلي. است بالبرھان دعوي) مجردات عالم در باشد محقق شايد( اينكه بر لزوميت عالقه -٦
 اب منطبق زمين روي حيوانات ابدان موجودات عدد آيدمي الزم آنگاه موجودات، وجود تحقق وقت به انساني بدن فساد وقت اتصال
 ممستلز باشد حيواني ابدان موجودان عدد بر زياده انساني بدن فاسده ابدان عدد اگر كه چرا. باشد انساني ابدان از فاسدات عدد

 نآ بر دفاعي و منع واحد بدن آن از اگر است، اين فاسدش تالي كه بود خواھد حيواني واحد بدن بر انساني عديده نفوس اجتماع
 جزء واحد بدن ھر زيرا است، كائنات طبيعت نسق و نظم ضرورت برخالف كه آمد خواھد بعمل بدن نظم در اختالل نشود اجتماع

  . باشد داشته تواندنمي واحد مدبر نفس يك

 خودش از غير عينه به حيواني ھر پس حيوانات، از متعدده ابدان به انساني ابدان فساد عدد بر زياده حيواني موجودات اگرعدد و
 عقلي نطقم كه است شده غيره و خالد و بكر و زيد به متعلق باشد داشته زيد نفس به تعلق بايستي مي كه حيواني مثالً . بود خواھد
 ابدان نآ نگيرد تعلق حادثه نفوس حيوانات، زائـده ابدان بقيه براي از و واحد، بدن به جزء واحد نفس نگيرد تعلق ھرگاه و. ندارد
  . است محال كه ماند خواھند بالنفوس و معطل

 ً  حشرات و ھوام و حيوانات از اعم( اوقات اغلب حادثه موجودات آنكه، است ترديد بدون و العيان و بالحس مشاھده آنچه مضافا
ً . بود خواھند فاسدات مضاعف اصناف) االرض  واناتحي يا پشه يا مورچه آنقدر روز يك درً◌  مثال. بشر نوع بني بالنسبه خصوصا
 حواض تناسخين بطالن اصل اين روي انساني، عديده سالھاي اموات بر دارند زيادتي كه گردندمي حادث ماھي جنس خاصه بحري،
  . است

 تعالي دايخ از غير( موجودي ھر براي كه اينست فاسدش تالي نيستند قائل نفوس انتقاالت براي انجامي و آغاز تناسخيون اينكه -٧
 امور در كه آمده بشمار مطلق مجھول طالب اال و باشد، معيني ھدف و معاد و مبدا و آخر و اول بايد) ندارد نھايتي و بدايت كه

  . است باطل و منطقي غير ايرويه و عقيده چنين دنيوي و ديني

  : آنكه جمله از است بسيار فاسدش تالي نيستند قائل ابدي معاد كتاب و حساب و سزا و جزا به تناسخيون اينكه -٨

  . معتقدند واپسين حساب و معاد به كتاب اھل اديان تمام :الف

 قصد ،فاتت ماتت اذا دھريون قول به پس نباشد، روح بقاي اگر و نيست ھم روح بقاي نباشد ابدي معاد اگر عقل، حكم به ب :
 پرھيز ھم منھيات از نباشد معاد به معتقد كسي اگر زيرا شد، خواھد حاصل بشر اجتماع اركان در مرج و ھرج بعالوه. كندمي

  . ندارد

  . ستا باطل كرد، نخواھد پيدا موردي نباشد باقي روح اگر شود، فرض تقدير ھر به ديگر جسم به جسمي از روح انتقاالت ھمانج :

 حد اين ات رودمي تصور منصفين و خرد اھل براي ولي گرديد، مذكور كه اينھاست از بيش تناسخيون عقيده بطالن بر داليل باري
ً . باشد كافي  جواب تناسخ بطالن طرفداران داليل رد و خود مدعاي اثبات براي ھم تناسخ طرفداران گرچه شود،مي متذكر ضمنا
 منطقي و علمي داليل با فن علماي طرف از ھاسفسطه و شبھات آن ھمگي كه آنجا از اما اند،نموده مقام اين در شبھاتي و داده ھايي
ً  نديده تحريرشان به احتياج ديگر گشته، مردود و باطل  روي اشهپاي كه ما مباحث گنجايش حوصلهء از آنھا تفصيلي ذكر مخصوصا

 .داندمي خارج است اختصار

 نظريه ، اشکاالت اين ھمه وجود با .باشد متّصور آن به فراوانی اشکاالت که ھرچند ، يابد جوابی تا برد سمتی به را بشر اينھا ھمه
 تنھا نه ، معاد بحث تقرير و اسالم ظھور با گرچه .بدھد را مختلف اديان و عقايد با انسانھا از بسياری ذھنی پاسخ توانسته تناسخ

 و هيافت پرورش ھای انديشه و افکار که ما روزگاران در. کرد پيدا ديگری سوی و سمت  ھم تناسخ پرونده بلکه بشر سرانجام
 بيشتری نيازھای تواند می کمال سير از کاملتری تعريف بيند، می ذھنی سئواالت درگير را خود ديروز از بيش روز ھر متکامل

  .!است رجعت ؛ نظريه  نظريه آن و ، باشد پاسخگو را
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  : رجعت - ب

 گوھری روح که اعتقاد اين يعنی .است روح اصالت نظريه ، عالم غرب و شرق در الھی ھای فلسفه ھمه اصلی ارکان از يکی
 تهالب.دھند می تشکيل را واحد موجود يک" مجموعا يکديگر ھمراه به و داشته آن با تنگاتنگ ای رابطه اّما ، است جسم از متمايز
 يا اندم می باقی جسم مرگ از پس ، گرفته خود به نفس و روح قبيل از ھايی نام که ، ماّدی غير و نامحسوس واقعيت اين آيا اينکه
 کرده ايجاد را روح از متفاوتی ھای تلّقی ، آن کلّ  يا است روح از قسمتی بماند، باقی چيزی مرگ از پس است قرار اگر و نه،
 ماّدی فالسفه تنھا .نيست نظری اختالف الھيون  ميان در مجّرد و ماّدی غير واقعيت چنين پذيرش اصل در صورت ھر در .است
 روحانی ، ماّدی غير گوھر اين وجود به ، شوند می ظاھر نيز معتقدين درزمره گاھی که افراطــــی گراھای تجربه از گروھی و
  . ندارند اعتقاد مجّرد و

  

  رجعت يعنی چه :

  ؛ ]١٦٤٠ص ٢ ج معين، فرھنگ[  .است بازگشتن معنای به رجع عربی ريشه از رجعت

 يانشيع .دارد وجود رجعت باور ، شيعه مانند ، اسالمی عقايد در. دنيا زندگی به مردگان بازگشت يعنی ، آن عام معنای به رجعت
 عام معنای به رجعت ، اسالمی متشرعين عقايد در واقع در .کنند می تعريف قيامت و برزخ در مردگان رجعت صورت به را آن
  . است قيامت به اعتقاد يعنی آن

 جسم به و حادث خداوند از" نکُ " امر ھنگام در روح اينکه و روح کمال سير نوع از دارد تعريفی کلمه خاص معنای به رجعت اما
 به متوالی و مختلف ھای بدن در ، نکرده کامل را کمال سير که زمانی تا و). روحی من فيه نفخت(  شد دميده ماّدی مخلوقات
 جھت خداوند .کند می تجربه را متعددی ھای جھّنم و بھشت و برزخی عوالم ميان اين در و پرداخته آگاھی کسب و کردن تجربه
  .پردازد می آنھا توضيح و بردن نام به کريم قرآن در جھّنم و بھشت ھای تجربه خصوص در ما ذھن تقرير

 کجا ھيچ در جھّنم با ارتباط در اما .کند می اشاره" عدن جّنت" ديگری و" جّنت" عنوان تحت ،يکی بھشت دو از قرآن سراسر در
 رد البته و. است برده نام جحيم و ّنار ، جھّنم تعابير به دوزخ از که است فراوانی آيات .ندارد اشاره" عدن نار" يا" عدن جھّنم" به

 مجھنّ  قرآنی اشارات طبق که شود توجه نکته اين به است الزم ولی .است کرده ذکر درآن خالد را جھّنم ساکنين آنھا از بسياری
 انفراو فرودھای و فراز با و بوده آن اسير جسم قفس در روح که است دنيوی نشئه ھمين جھّنم تعبيری به .ندارد وجود جاويدان
  .کند می درک را شده داده وعده الھی عذاب و آمده گرفتار آن در تجربه و آگاھی کسب جھت

  بدنم از اند ساخته قفسی روزی چند  خاک عالم از نيم ملکوتم باغ مرغ

 زمان ،ھم توبه سوره ٧٢ آيه مثال عنوان به. کند می اشاره نيز" عدن جّنت" به" جّنت" بر عالوه خداوند بسياری آيات در طرفی از
 ،و جاريست ھا جوی درختانش زير از که دھد می وعده را ھايی باغ مومنين به آيه اين در خداوند .دارد" جّنت" دو ھر به اشاره

 اگر هک استبه ذکر الزم. است شده گرفته نظر در ساکنانش برای ھايی مسکن آن در که دھد می وعده را جاودانی بھشت بالفاصله
 نانموم به بشارت برای" عدن جّنت" ديگری و" جّنت" يکی ، عنوان دو از آيه يک در چرا پس ھستند، يکی جھّنم از تعبير دو اين

  .ميرود بکار تعبير دو ھمين نيز صفّ  سوره ١٢ آيه در .کند می استفاده

  "العظيم الفوز ذالک عدنٍ  جّناتٍ  فی  طّيبـةً  مساکنَ  و االنھارُ  تحتھا من تجری جّناتٍ  يدخلکم و ذنوبکم لکم يغفر" 

 جاودان بھشت در .جاريست آن درختان زير از نھرھا که کند می داخل بھشت از ھايی باغ در را شما و بخشد می را گناھانتان
  ؛)١٢ آيه صفسوره ( .است عظيم پيروزی اين و دھد می سکنی را شما

 اشاره بّينه ٨ و صفّ  ١٢ ، غافر ٨ ، ص ٥٠ ، فاطر ٣٣ ، طه ٧٦ ، مريم ٦١ ، کھف ٣١ ، نحل ٣١ ، رعد ٢٣ ، توبه ٧٢ آيات
  .باشند می" عدن جّنات" گران

  آيات مھم سوره الرحمن در باره بھشت و جھنم 

َباِن   ؛)الرحمن سوره ٣٧ آيه(کنيد؟ (اال ای جّن و انس) کدامين نعمتھای خدايتان را انکار می؛ َفبِأَيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ

(آن روز) بدکاران به سيمايشان شناخته شوند، پس موی پيشانی آنھا را با ؛ ُيْعَرُف اْلُمْجِرُموَن ِبِسيَماُھْم َفُيْؤَخُذ ِبالنََّواِصي َواأْلَْقَداِم 
  ؛)الرحمن سوره ٣٩ آيه(زخ افکنند). پاھايشان بگيرند (و در آتش دو

َتاِن  ِه َجنَّ  ؛)الرحمن سوره ۴۶ آيه(. و ھر که از مقام (قھر و کبريايی) خدايش بترسد او را دو باغ بھشت خواھد بود؛ َولَِمْن َخاَف َمَقاَم َربِّ

   ؛)الرحمن سوره ۴٨ آيه( ھاست. ھا و نعمتدر آن دو بھشت انواع گوناگون ميوه؛ َذَواَتا أَْفَناٍن 
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َباِن   ؛)الرحمن سوره ٧٧ آيه(کنيد؟ (اال ای جّن و انس) کدامين نعمتھای خدايتان را انکار می ؛َفبِأَيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ

بزرگوار و مبارک نام پروردگار توست که خداوند جالل و عّزت و احسان و کرامت است.  ؛َتَباَرَك اْسُم َربَِّك ِذي اْلَجاَلِل َواإْلِْكَراِم 
  ؛)الرحمن سوره ٧٨ آيه(

 شامل ، رفتار و اعمال تناسب به که دنيوی متعدد عوالم درک  توسط روح ،" رجعت نظريه ممنظورِ "  کمالِ  سير در اين، بنابر
 و فراز در دوم، جسم تولد و اول جسم مرگ بين ما برزخی عوالم درک چنين ھم. شود می نيز خاکی زندگی در جھّنم و بھشت

 ماّدی جسم ديگر که ميرسد اعتالء از حّدی به روح آگاھی که جايی تا پرداخته، آگاھی کسب و کردن تجربه به متعدد، فرودھای
 ورود استحقاق اينکه تا باالتر عوالم ترتيب ھمين به گردد. می آغاز ديگر عالم در کمال سير آن از پس و نداشته را آن تحمل تاب
  .گردد می محقق نھايت در الھی وعده و يافته را" عدن جّنات" به

  آيات ديگری که داللت بر امر رجعت دارد:

 در ھاتن رجعت به قائل که متّشرعينی نظر مورد رجعت نه و ماست نظر مورد که کند می اشاره رجعتی به آيات اين در کريم قرآن
  .باشند می قيامت و برزخ

 رگم لباس ، نظر مورد آيه دليل به بنا که کند می صحبت ھايی انسان باره در" صراحتا بقره سوره ٧٢ و ٧٦ ، ٢٥٩ ، ٢٤٣ آيات
  .گشتند آيندگان و بينندگان برای شاھدی و شدند زنده" مجددا الھی امر به اما کردند، تن بر

  :است نموده اشاره رجعت مسأله به گونه دو به کريم قرآن که گرفت نتيجه توان می قرآن آيات در ازتدبر

 به: « (فرمايدمی آيه اين در خداوند که نمل سوره از ٨٢ شريفه آيه مانند، دارد اشاره آينده در رجعت وقوع به که آياتی ):الف
 نگه را آنھا و كنيم؛مى محشور كردندمى تكذيب را ما آيات كه كسانى از را گروھى اّمتى، ھر از ما كه را روزى) آور خاطر
 و بدكاران از گروھى بازگشت و رجعت مسأله به اشاره را آيه اين بزرگان از بسيارى!». شوند ملحق يكديگر به تا داريممى

 فوجا امة لك من به تعبير ، باشد قيامت و رستاخيز خود به اشاره اگر كه چرا ، دانندمى رستاخيز آستانه در دنيا ھمين به نيكوكاران
 كھف سوره ٤٧ آيه در قرآن كه چنان ، شوندمى محشور ھمه ، قيامت در زيرا ، نيست صحيح)  گروھى ، جمعيتى ھر از( 
  ». گفت نخواھيم ترك را احدى و كنيممى محشور را آنھا ما: « گويدمى

  :آيات اين مانند شود، می محسوب رجعت نوعی درواقع که فرمايدمي اشاره پيشين ھاى درامت حوادثی وقوع به که آياتی ):ب

 اجساد و بود ريخته فرو آن ديوارھاى كه حالى در كرد عبور آبادى يك كنار از كه است پيامبرى بارهدر. بقره سوره ٢٥٩ آيه -١
 خدا اما ، كندمى زنده مرگ از پس را ھا اين خداوند چگونه پرسيد خود از و بود، شده پراكنده سو ھر در آن اھل ھاى استخوان و
 نه فرمود ، آن از قسمتى يا روز يك كرد عرض ؟ كردى درنگ چقدر گفت او به و كرد زنده سپس و ميراند سال صد يك را او

  .گذشت تو بر سال صد يك بلكه

ا  َلْحًما َنْكُسوَھا ُثمَّ  ُننِشُزَھا َكْيفَ  اْلِعَظامِ  إِلىَ  انُظرْ  وَ   لِّلنَّاسِ  َءاَيةً {   كه كس نآ چون يا؛  َقِديرٌ  ءٍ شىَ  ُكلّ  َعلىَ  هللاََّ  أَنَّ  أَْعَلمُ  َقالَ  َلهُ  َتَبينَ  َفَلمَّ
 از پس را] ويرانكده[ اين] اھلِ [ خداوند، چگونه: «گفت] مى خود با و[ كرد عبور بود، ريخته فرو يكسر بامھايش كه شھرى به

 درنگ چقدر: «گفت] او به و[ برانگيخت، را او گاه آن. ميراند سال صد] مدت به[ را او خداوند، پس. »كند؟مى زنده مرگشان
 نوشيدنىِ  و خوراك به كردى، درنگ سال صد بلكه] نه: « [گفت.» كردم درنگ را روز از اىپاره يا روز يك: «گفت »كردى؟
 نآ براى ماجرا اين. است شده متالشى چگونه كه[ كن نگاه خود درازگوش به و است، نكرده تغيير] آن رنگِ و طعم كه[ بنگر خود
 چگونه بنگر، ھا استخوان] اين[ به و. دھيم قرار مردم براى اىنشانه] معاد مورد در[ را تو ھم و] گوييم پاسخ تو به ھم كه است
 آشكار او براى] مرده ساختن زنده چگونگىِ [ كه ھنگامى پس.» پوشانيممى آن بر گوشت سپس دھيممى پيوند ھم به برداشته را آنھا
  ؛]٢٥٩ سوره بقره،آيه[.» تواناست چيزى ھر بر خداوند كه دانممى] اكنون: « [گفت شد،

 ،ندارد فاوتت ، در اصل موضوعپيامبرديگرى يا باشد پيامبر اين در واقع می توان چنين نتيجه گرفت که؛ منظور آيات از پيامبر چه
  ]بعثه ثم عام ماة هللا فاماته.[ دنيا ھمين در است ازمرگ پس زندگى دردر بيان  قرآن صراحت مھمموضوع 

 طاعون بيمارى بھانه به مفسران گفته طبق( مرگ ترس از كه آوردمى ميان به ديگرى جمعيت از سخن :بقره سوره ٢٤٣ آيه -٢
 زنده را آنھا سپس و داد آنھا به مرگ فرمان خداوند .نرفتند بيرون خود ھاىخانه از و )كردند دارى خود جھاد ميدان در شركت از
  .؛]احياھم ثم موتوا هللا لھم فقال[ كرد

ُ  َلُھمُ  َفَقالَ  اْلَمْوتِ  َحَذرَ  أُلُوفٌ  ُھمْ  وَ  ِدَياِرِھمْ  ِمن َخَرُجواْ  الَِّذينَ  إِلىَ  َترَ  َلمْ  أَ  {  ْكثرَ َأ  اَلِكنَّ  وَ  النَّاسِ  َعلىَ  َفْضلٍ  َلُذو هللاََّ  إِنَّ   أَْحَياُھمْ  ُثمَّ  ُموُتواْ  هللاَّ
 ندخداو پس نيافتى؟ خبر بودند، تن ھزاران و شدند، خارج خود ھاىخانه از مرگ بيم از كه كسانى] حال[ از آيا}؛ َيْشُكُرونَ  اَل  النَّاسِ 
 تربيش ولى است، بخشش صاحب مردم، به نسبت خداوند آرى،. ساخت زنده را آنان گاه آن »بسپاريد مرگ به تن: «گفت آنان به

  بقره)؛ سوره ٢٤٣ آيه(. كنندنمى سپاسگزارى مردم
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 هصاعق گرفتار خداوند مشاھده تقاضاى از بعد آنھا از گروھى كه خوانيممى اسرائيل بنى هبار در : بقره سوره ٥٦ و ٥٥ آيه -٣
 لعلكم مموتك بعد من بعثناكم ثم[ .آورند بجا را او نعمت شكر تا بازگرداند زندگى به را آنھا خداوند سپس ، مردند و شدند مرگبارى
  ؛]تشكرون

اِعَقةُ  َفأََخَذْتُكمُ  َجْھَرةً  هللاََّ  َنَرى َحتىَ  َلكَ  نُّْؤِمنَ  لَن َياُموسىَ  قُْلُتمْ  إِذْ  وَ    )؛٥٥َتنُظُروَن؛ ( أَنُتمْ  وَ  الصَّ

  )؛٥٦(َتْشُكُرونَ  َلَعلَُّكمْ  َمْوِتُكمْ  َبْعدِ  مِّن َبَعْثَناُكم ثمُ 

 شما قهصاع ،نگريستيدمى كه حالى در پس.» آورد نخواھيم ايمان تو به ھرگز نبينيم، آشكارا را خدا تا موسى، اى: «گفتيد چون و
  ؛)٥٥. (گرفت فرو را

  )؛ ٥٦ و ٥٥ ( سوره بقره آيه)؛٥٦. (كنيد شكرگزارى كه باشد برانگيختيم مرگتان از پس را شما سپس

  

 »كردىمى زنده من فرمان به را مردگان تو: «فرمايدمى) السالمعليه( عيسى معجزات شمردن بر ضمن : مائده سوره ١١٠ آيه -٤
  ؛] باذنى الموتى تخرج اذ و[ 

 ) تخرج(  مضارع فعل به تعبير بلكه كرد، استفاده)  موتى احياى(  خود معجزه اين از) السالمعليه( مسيح كه دھدمى نشان تعبير اين
  .شودمى محسوب بعضى براى رجعت نوع يك خود اين و است آن تكرار بر دليل

ُ  َقالَ  إِذْ   اْلِكَتابَ  كَ َعلَّْمتُ  إِذْ  وَ   َكْھاًل  وَ  اْلَمْھدِ  فىِ  النَّاسَ  ُتكلَّمُ  اْلقُُدسِ  ِبُروحِ  أَيَّدتُّكَ  إِذْ  َوالَِدِتكَ  َعلىَ  وَ  َعَلْيكَ  ِنْعَمتىِ  اْذُكرْ  َمْرَيمَ  اْبنَ  َياِعيسىَ  هللاَّ
ْوَرئةَ  وَ  الْحْكَمةَ  وَ  ينِ  ِمنَ  تَخلُقُ  إِذْ  وَ   ااْلنِجيلَ  وَ  التَّ يرْ  َكَھْيةِ  الطِّ   ِبإِْذنىِ  أْلَْبَرصَ ا وَ  اأْلَْكَمهَ  ُتبْرئُ  وَ   ِبإِْذنىِ  َطيْرا َفَتُكونُ  فِيَھا َفَتنفُخُ  ِبإِْذنىِ  الطَّ
ِبينٌ  ِسْحرٌ  إاِلَّ  َھاَذا إِنْ  ِمنْھمْ  َكَفُرواْ  الَِّذينَ  َفَقالَ  ِباْلَبيَِّناتِ  ِجْئَتُھم إِذْ  َعنكَ  ِءيلَ  إِْسرَ  َبنىِ  َكَفْفتُ  إِذْ  وَ   ِبإِْذنىِ  اْلَمْوتىَ  تُخِرجُ  إِذْ  وَ    )؛١١٠(مُّ

 روح به را تو كه گاه آن آور، ياد به مادرت بر و خود بر مرا نعمت مريم، پسر عيسى اى: «فرمود خدا كه را ھنگامى] كن ياد[
 وراتت و حكمت و كتاب را تو كه گاه آن و گفتى سخن مردم با] وحى به[ ميانسالى در و] اعجاز به[ گھواره در كه كردم تأييد القدس

 اىپرنده من اذن به و دميدى،مى آن در پس ساختى،مى پرنده شكل به] چيزى[ ِگل، از من، اذن به كه گاه آن و آموختم انجيل و
 آن و آوردىمى بيرون] قبر از زنده[ من اذن به را مردگان كه گاه آن و دادىمى شفا من اذن به را پيس و مادرزاد كور و شد،مى
 افرك كه آنان از كسانى پس. داشتم باز تو از -بودى آورده آشكار حّجتھاى آنان براى كه ھنگامى -را اسرائيل بنى] آسيب[ كه گاه
  مائده)؛ سوره ١١٠ آيه(. نيست آشكار افسونى جز] چيزى ھا[ اين: گفتند بودند شده

 اين و باشدمی ، بود برخاسته جدال و نزاع قاتلش كردن پيدا براى اسرائيل بنى در كه اىكشته مورد در : بقره سوره ٧٣ آيه -٥
 قاتل و (بازگردد حيات به تا زنند مرده بدن بر را آن از بخشى و ببرند سر ويژگيھائى با را گاوى شد داده دستور:  گويدمى گونه
  ؛]تعقلون لعلكم آياته يريكم و الموتى هللا يحيى كذلك ببعضھا اضربوه فقلنا[ ).يابد خاتمه نزاع و كند معرفى را خود

ُ  ُيْحىِ  َكَذالِكَ   ِبَبْعِضَھا اْضِرُبوهُ  َفقُْلَنا{   آن به] را ريدهب سر گاو[ آن از اىپاره: «فرموديم پس ؛ َتْعقِلُونَ  َلَعلَُّكمْ  َءاَياِتهِ  ُيِريُكمْ  وَ  اْلَمْوتىَ  هللاَّ
 ٧٣ يه( آ.بينديشيد كه باشد نماياند،مى شما به را خود آيات و كند،مى زنده را مردگان خدا گونه اين]. شود زنده تا[ »بزنيد] مقتول[

   بقره)؛ سوره

 رد ديگرى موارد ،فوق مورد پنج اين بر عالوه ؛ دارد وجود سنت و قرآن از فراوانی داليل ، رجعت به اعتقاد صحت اثبات برای
 ابراھيم گانه چھار مرغھاى داستان و ، بود رجعت به شبيه چيزى نيز آن كه كھف اصحاب داستان چون ھم شودمى ديده مجيد قرآن

 لهمسأ در كه سازند مجسم او براى انسانھا مورد در را معاد امكان تا بازگشتند زندگى به ديگر بار ذبح از بعد كه) السالمعليه(
  ؛]٥٥٧ – ٥٤٦ صص ،١٥ج نمونه، تفسير.[ است توجه قابل نيز رجعت

  :شودمحشورمی را گروھی ازھرامتی، -١

ةٍ  ُکلِّ  ِمنْ  َنْحُشرُ  " َوَيْومَ  :فرمايدمی ٨٣ آيه نمل، مبارکه سوره در حکيم خداوند  روزى؛ ُيوَزُعوَن". َفُھمْ  ِبآََياِتَنا ُيکَذِّبُ  ِممَّنْ  َفْوًجا أُمَّ
  )؛٨٣ آيه نمل، ( سوره.کنندمى تکذيب را ما آيات که کسانى از انگيزيم، برمى را اىدسته گروه، ھر از که آمد خواھد

 حشر، اين قطع طور به .را ھاآن ھمه نه انگيزيم،برمی را ستمکاران از گروھی ما که گويدمی صراحت به آيه اين در خداوند
 رمحشو قيامت روز در که اين مگر ماند،نمی باقی احدی و است ھمگانی قيامت روز حشر که چرا باشد؛ قيامت روز حشر تواندنمی
 ھفک سوره در خداوند مثالً  است؛ استفاده قابل کريم قرآن آيات از بسياری از مطلب اين .ديد خواھد را خود اعمال نتيجه و شودمی
  :فرمايدمی ۴٧ آيه ،

"  :فرمايدمی ٨٧ آيه ، نمل سوره در يا؛ .ننموديم فروگذار را کس ھيچ ، برانگيختيم را آنھا:  ".أََحًدا ِمْنُھمْ  ُنَغاِدرْ  َفلَمْ  َوَحَشْرَناُھمْ "
ورِ  فِی ُيْنَفخُ  َوَيْومَ  َماَواتِ  ِفی َمنْ  َفَفِزعَ  الصُّ ُ  َشاءَ  َمنْ  إاِلَّ  اأْلَْرِض  فِی َوَمنْ  السَّ  شود، مى دميده صور در که روزى" َداِخِرينَ  أََتْوهُ  َوُکلٌّ  هللاَّ
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 خاص عنايت مورد خواسته خدا که کـسانى مـگـر رونـد، مـى فـرو ھراس و وحشت در ھستند زمين و آسمان در که کسانى تمامى
   )؛ ۴٧ آيه ، کھف سوره( .دارند حضور فروتنى با حق حضرت پيشگاه در ھمگى پس .اوباشند

ةٍ  ُکلِّ  ِمنْ  َنْحُشرُ  َوَيْومَ « از خداوند مراد بنابراين،  رمگ نيست؛ چيزی آن از منظور پس باشد؛ قيامت روز حشر تواندنمی»  َفْوًجا أُمَّ
  .دارند اعتقاد آن به شيعيان که رجعتی ھمان

  :بارمردن دو از شدن،بعد دوبارزنده -٢

َنا َقالُوا"  :فرمايدمی غافر سوره ١١ آيه در خداوند َنا َربَّ  در؛ ." َسِبيلٍ  ِمنْ  ُخُروجٍ  إَِلى َفَھلْ  ِبُذُنوِبَنا َفاْعَتَرْفَنا اْثَنَتْينِ  َوأَْحَيْيَتَنا اْثَنَتْينِ  أََمتَّ
 م،اينھاده گردن خويش گناھان به ما هاينک پس کردى؛ زنده بار دو و ميراندى بار دو را ما!  خداوندا: گويند کافران واپـسين روز
  غافر)؛ سوره ١١ آيه  ( ؟ ھست اى چاره راه گرفتارى اين از شدن بيرون براى

 هھمانگون رساند؛ مى را سابقى حيات ميراندن، ھر که است، گفته سخن شدن زنده باز دو و ميراندن بار دو از خداوند آيه، ايـن در
 ترجع در حيات از پس دوم، مرگ و دنيوى، حيات از پس نـخست، مـيـرانـدن .کندمی حکايت را پيشين مرگ شدن، زنده دوبار که

  .است واپسين روز در دوم احيا و رجعت، در نخست، احيا چنانکه است؛

  :کھف اصحاب شدن زنده -٣

 تصريح آن به کھف سوره در خداوند که است سال ٣٠٠ از بعد کھف، اصحاب شدن زنده رجعت، امکان و صحت داليل از يکی
 آرميده آنان که حالى در بيدارند، آنان که برى مى گمان ؛".َبْيَنُھمْ  لَِيَتَساَءلُوا َبَعْثَناُھمْ  َوَکَذلِکَ...  ُرقُودٌ  َوُھمْ  أَْيَقاًظا َوَتْحَسُبُھمْ "  :کندمی
  ).١٩ و ١٨/ آيات الکھف سوره( .کنند گفتگو خود ميان تا رابرانگيختم آنان چنين اين .اند

اَعةَ  َوأَنَّ  َحقٌّ  هللاَِّ  َوْعدَ  أَنَّ  لَِيْعَلُموا َعَلْيِھمْ  أَْعَثْرَنا َوَکَذلِکَ"   دانندب تا نموديم، داللت آنان بر را ديگران چنين، اين؛  "فِيَھا َرْيبَ  اَل  السَّ
  ).٢١ آيه  الکھف سوره(  .نيست آن در شک جاى و است آمدنى آينه ھر قيامت ھنگامه و است، حق رستاخيز، درباره خداوند، وعده

 ورهس( .افزودند آن بر سال نه و نمودند، درنگ سال صد سی غارشان در آنان"  ِتْسًعا َواْزَداُدوا ِسِنينَ  ِمَئةٍ  َثاَلثَ  َکْھفِِھمْ  فِی َوَلِبُثوا" 
  ).٢۵ آيه الکھف

  :زيزعُ  داستان -۴

ُ  َھِذهِ  ُيْحِيی أَنَّى َقالَ  ُعُروِشَھا َعَلى َخاِوَيةٌ  َوِھیَ  َقْرَيةٍ  َعَلى َمرَّ  َکالَِّذی أَوْ " ُ  َفأََماَتهُ  َمْوِتَھا َبْعدَ  هللاَّ  َلِبْثتُ  الَ قَ  َلِبْثتَ  َکمْ  َقالَ  َبَعَثهُ  ُثمَّ  َعامٍ  ِمَئةَ  هللاَّ
 إَِلى َواْنُظرْ  لِلنَّاسِ  آََيةً  َولَِنْجَعَلکَ ِحَماِرکَ  إَِلى َواْنُظرْ  َيَتَسنَّهْ  َلمْ  َوَشَراِبکَ َطَعاِمکَ إَِلى َفاْنُظرْ  َعامٍ  ِمَئةَ  َلِبْثتَ  َبلْ  َقالَ  َيْومٍ  َبْعضَ  أَوْ  َيْوًما

ا لَْحًما َنکُْسوَھا ُثمَّ  ُنْنِشُزَھا َکْيفَ  اْلِعَظامِ   ويران وستاىر يک کنار از که کسى ھمانند يا ".َقِديرٌ  َشْیءٍ  ُکلِّ  َعَلى هللاََّ  أَنَّ  أَْعَلمُ  َقالَ  َلهُ  َتَبيَّنَ  َفَلمَّ
: خودگفت با بود، شده پراکنده و پوسيده ھااستخوان و مرده آن مـردم و بـود، فروريخته آن سقفھاى که حالى در کرد، عبور شده

 :گـفت او به و برانگيخت، سپس ميراند، صدسال يک را او خدا ھنگام، اين در. کند مـى زنـده مـرگ از پـس را اينھا خدا، چگونه
  : گفت او به روز، از اى پاره يا روز يک: گفت. کردى درنگ قدر چه) شنيد نوايى(

 خر آن در فرسودگى گونه ھيچ داشتى، ھمراه که خود آشاميدنى و خوردنى به کن نگاه پس .کردى درنگ سال صد يـک بلکه نه
 دنمر سال صد يک از پس تو شدن زنده را، ماتو که...  شده گسيخته ھم از و فرسوده چگونه که کن نگاه خود االغ به ولى ؛ نداده
 ھم از و پوسيده ھاى استخوان به اکنون)  است حق مردگان شدن زنده که کنند باور ازتوشنيده(  دھيم قرار مردم براى اىنشانه را

 اين هک ھـنـگامى پس .پوشانيم مى برآن گوشت سپس سازيم، مى استوار فرآورده را آنھا چگونه تا کـن، نـگـاه خـود االغ گسيخته
  ؛). ٢۵٩ آيه البقره سوره(  .دارد توانايى کارى ھمه بر خداوند دانم مى ھرآينه: گفت گرديد، آشکار او بر حقايق

  :طاعون از فراری خانوار ھزار ھفتاد -۵

 مرگ دچار که است طاعون از فرارى خانوار ھزار ھفتاد داستان امت، اين در  رجعت  امکان و  صحت داليل از ديگر يکى
 قلن گونهاين را داستان کريم قرآن در خداوند، .شدند زنده موسى، حضرت وصى سومين حزقيل، دعاى با سپس و شدند، ناگھانى

ُ  َلُھمُ  َفَقالَ  اْلَمْوتِ  َحَذرَ  أُلُوفٌ  َوُھمْ  ِدَياِرِھمْ  ِمنْ  َخَرُجوا الَِّذينَ  إِلَى َترَ  أََلمْ " :کندمی  ِکنَّ َولَ  النَّاسِ  َعَلى َفْضلٍ  َلُذو هللاََّ  إِنَّ  أَْحَياُھمْ  ُثمَّ  ُموُتوا هللاَّ
 ىبيمار بـھـانه به( شدند بيرون خود ھاى خانه از مرگ ترس از که را گروھى) اى ندانسته(  اىنديده آيا "َيْشکُُرونَ  اَل  النَّاسِ  أَْکَثرَ 

 پيغمبرى دعاى اثر بر سـپـس، نـمـود، صـادر را آنان مرگ فرمان خداوند) نمودند دارى خود جھاد و جنگ در شرکت از طاعون
  آيه قرهالب سوره(  .دارند نمى سپاس مردم بيشتر گرچه است بخشاينده خود بندگان به نسبت خداوند .نمود زنده را آنان الشان، عظيم
  ؛) ٢۴٣

 هخان از و نجستند، شرکت درجھاد قراردادند، بھانه را طاعون بيمارى مرگ، ترس از که بودند خانوار ھزار ھفتاد اينان: گـويـنـد
 ناناي و شدند، زنده السالم عليه موسى حضرت وصى سومين دست بر و فرارسيد ھمگى مرگ راه، در آنگاه. شدند بيرون ھايشان
   .بودند اسرائيل بنى از گروھى
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 رواف ، إسرائيل بنی قوم من ھم:قيل)  ديارھم من خرجوا الذين(  ھؤالء :گويدمی باره اين در البيان مجمع تفسر در طبرسی مرحوم
  ." ١٣٢ ص ، ٢ ج ، الطبرسی الشيخ ، البيان مجمع تفسير" . عليھم کتب وقد الجھاد، من فروا:  وقيل .الحسن عن بأرضھم، وقع طاعون من

 رارف بود واجب ھاآن بر که جھادی از ھاآن گفته، حسن .کردند فرار طاعون ترس از که بودند اسرائيل بنی قوم از کسانی اينان،
  .بودند کرده

  :شدند زنده باره دو السالم عليه موسى اصحاب از نفر ھفتاد -۶

 از بعد ھاآن اما برد؛ طور کوه در گاھشميعاد به را خود اصحاب از نفر ھفتاد موسی حضرت که ايدشنيده بارھا را داستان اين
 هک ببينند ظاھری چشم ھمين با را خداوند که کردند درخواست حتی و پافشاری خويش لجاجت بر بازھم فراوان، معجزات ديدن

 باره دو آنان و کرد دعا السالم عليه موسی حضرت .رفتند بين از صاعقه اثر بر آنان و کرد نازل آنان بر را خود عذاب خداوند
  :کندمی نقل گونهاين را داستان خداوند .شدند زنده

اِعَقةُ  َفأََخَذْتکُمُ  َجْھَرةً  هللاََّ  َنَرى َحتَّى َلکَ ُنْؤِمنَ  لَنْ  ُموَسى َيا قُْلُتمْ  َوإِذْ    .ْشکُُرونَ تَ  َلَعلَّکُمْ  َمْوتِکُمْ  َبْعدِ  ِمنْ  َبَعْثَناُکمْ  ُثمَّ  .َتْنُظُرونَ  َوأَْنُتمْ  الصَّ

 حالى در ،فراگرفت را شـمـا صاعقه پس...  ببينيم بالعيان را خدا تا ، آوريم نمى ايمان: گفتيد موسى به که را ھنگامى بياوريد ياد
 سپاسگزار تا باشد برانگيختيم مرگتان از پس را شما آنگاه دھيد، انجام توانستيد نمی کارى عقوبت اين مقابل در کرديد، مى نظاره که

  .باشيد

  :اسرائيل بنی از ایکشته شدن، زنده -٧

 ؛انداختمی ديگری گردن به را آن گناه کس وھر است کشته را او کسی چه نبود مشخص که شد پيدا اسرائيل بنی درميان ایکشته
 سوار را خويش قاتل و شده زنده او تا بزنند جنازه به را او دم بيخ و ببرند سر را گاوی که رسيد وحی خداوند جانب از که اين تا

  .سازد

اَرْأُتمْ  َنْفًسا َقَتْلُتمْ  َوإِذْ  ُ  فِيَھا َفادَّ ُ  ُيْحِيی َکَذلِکَ ِبَبْعِضَھا اْضِرُبوهُ  َفقُْلَنا.  َتْکُتُمونَ  ُکْنُتمْ  َما ُمْخِرجٌ  َوهللاَّ "  .َتْعقِلُونَ  َلَعلَّکُمْ  َياِتهِ آَ  َوُيِريکُمْ  اْلَمْوَتى هللاَّ
  .") ٧٣ و ٧٢ آيات البقرهسوره (

 ساختيد مى پنھان را آنچه خداوند ولى افکنديد، يکديگرمى گردن به را او کشتن گناه و کشتيد را فردى که ھنگامى آوريد يـاد بـه
) خدا ذنا با( بزنيدتا کشته به) باشد او دم بيخ ھمان کـه( را آن از قسمتى و)  کشته را گاوى تا( داديم فرمان پس .سازد مى آشکار
  .دکني انديشه تا باشد سازد، مى آشکار شما براى را خود دالئل و ، کند مى زنده را مردگان خداوند که است چنين اين .گردد زنده

  

  : ايوب اوالد رجعة -٨

  : است آمده ذيل آيه باره در تفاسير، در

  ." ۴٣ آيه  ص " سوره . اأْلَْلَبابِ  أِلُولِی َوِذْکَرى ِمنَّا َرْحَمةً  َمَعُھمْ  َوِمْثَلُھمْ  أَْھَلهُ  َلهُ  َوَھْبَنا وَ 

 داوندخ که. انديشمندان براى تذّکرى و باشد ما سوى از رحمتى تا افزوديم، برآنان را ھا آن ھمانند و بخشيديم، او به را اشوخانواده
 زندگی حضرت آن با بعد ھاسال تا و بازگرداند او به بود، برده دنيا از را ھاآن ھمه که آنی از بعد را ايوب حضرت فرزندان
  .کردند

  :است آمده جاللين تفسير در

  ." ۶٠٣ ص السيوطی، المحلی، الجاللين، تفسير ". مثلھم ورزقه أوالده من مات من له هللا أحيا أی

  .داشت ارزانی او به را فرزندان آن مثل ھم و بازگرداند بود مرده که را فرزندانی ھم خداوند يعنی

  :نويسدمی عباس ابن از نقل به خود تفسير در بغوی

  ذکراً  عشرين و ستة له فولدت شبابھا المرأة على رد هللا ان

  .آورد دنيا به او برای پسر ٢۶ آن از پس و بازگرداند را ايوب ھمسر جوانی خداوند

  :اندگفته...  و شوکانی ، حاتم أبی ابن سيوطی، کثير، ابن: جمله از سنت؛ اھل مفسران از بسياری

 وی به نيز را ھاآن مثل و بازگردانده او به عينا را ايوب فرزندان و اموال ". خداوندمعھم ومثلھم عيانا وولده ماله عليه هللا ورد" 
  داشت. ارزانی
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 المنثور والدر ١٩٩ –١٩٨ ص ،٣ ج کثير، ابن کثير، ابن تفسير و ٣٢۴۵ ص ،١٠ ج الرازی، حاتم أبی ابن حاتم، أبی ابن تفسير
  .۴٣٩ ص ،۴ ج الشوکانی، ، القدير فتح و ٣١١ ص ، ۵ ج السيوطی، الدين جالل ،

 ائمه زا صحيح روايت ھاده و افتاده اتفاق اسالم امت در نيز و گذشته ھایامت در دنيا به مرگ از بعد بازگشت که شود ثابت وقتی
 سنت ھلا که اين نه مگر ؟ نمايد جلوگيری رجعت به اعتقاد از تواند می مانعی چه ، کنند تأييد را مسأله اين نيز السالم عليھم اطھار
 اھل عقائد وارد ھااألحبار کعب توسط که است اسرائيلی ھاآن ھمه منشأ سر که اندگرفته رواياتی از را خودشان عقائد از بسياری
    تجسيم. به عقيده ھمانند ؛ است شده سنت

  

  :رجعت صحت بر السالم عليھم بيت اھل طريق از رواياتی

 زنده را مردگان خداوند که آن تا نيايد سر به شبھا و روزھا که سوگند خدا به: « فرمايد می)  رجعت( مورد در) ع(صادق امام
  .»گرداند حاکم جھان بر و دارد پای بر را خود برگزيده دين و گرداند باز اھلش به را حق و بميراند را زندگان و کند

 حقيقت »رجعت: «فرمودند حضرت چيست؟ رجعت بارة در شما نظر اباالحسن ای: کرد عرض) ع(رضا امام به مأمون چنين ھم
 در چه ھر: است فرموده) ص(خدا رسول و آورده ميان به سخن آن از قرآن و است داشته وجود نيز پيشين امتھای ميان در. دارد

ً  نيز امت اين ميان در بوده گذشته امتھای  الحکمه ميزان از نقل به ٢/٢٠١/١ ،)ع( الرضا اخبار عيون.[ آمد خواھد پيش مو به مو و عينا
  .]٦٩٢٦ و٦٩٢٤ شماره حديث

  .کنيم می بسنده روايت دو ھمين به اختصار جھت به ولی است فراوان زمينه اين در روايات البته

 هللا اخذ وإذ ( تعالى قوله فی السالم عليه هللا عبد أبی عن مسکان بن هللا عبد عن عمير أبی عن أبی وحدثنی إبراھيم بن علی قال -١
 آدم ولدن من يانب هللا بعث ما قال)  ولتنصرنه به لتؤمنن معکم لما مصدق رسول کم جاء ثم وحکمة کتاب من اتينکم لما النبيين ميثاق
 ولتنصرنه وآله عليه هللا صلى هللا برسول يعنی به لتؤمنن قوله وھو)  ع(  المؤمنين أمير فينصر الدنيا إلى ويرجع اال السالم عليه
  السالم. عليه المؤمنين أمير يعنى

 رسول کم ءجا ثم وحکمة کتاب من اتينکم لما النبيين ميثاق هللا اخذ وإذ«  وتعالی تبارک خداوند قول باره در السالم عليه صادق امام
 به که ناي مگر ؛ باشد بوده پيامبر که آدم حضرت فرزندان از فرزندی نيست:  فرمودند»  ولتنصرنه به لتؤمنن معکم لما مصدق
 است » بياورند ايمان او به تا ؛ به لتؤمنن«  خداوند گفته ھمان اين و کند.می ياری را السالم عليه المؤمنين امير و گرددبرمی دنيا
 رامي ياری» کنند ياری را او تا ؛ ولتنصرنه«  از خداوند مراد نيز و است آله و عليه هللا صلی خدا رسول به ايمان آن از مراد که

  ." ٤٢ ص ، الحلی سليمان بن الحسن ، الدرجات بصائر مختصر"  است. السالم عليه المؤمنين

 نب محمد عن ، أذينة ابن عن ، عمير أبی ابن عن ، جميعا محمد بن وإبراھيم واليقطينی الخطاب أبی وابن يزيد: ابن عن ، سعد -٢
 إال تلق المؤمنين من أحد ليس:  فقال»  فوجا أمة کل من نحشر ويوم: «  وجل عز هللا قول فی السالم عليه هللا عبد أبی عن ، الطيار
  . يقتل حتى سيرجع إال مات المؤمنين من أحد وال يموت حتى سيرجع

 مگر شود؛نمی کشته مؤمنی: فرمودند»  فوجا أمة کل من نحشر ويوم«  آيه باره در السالم عليه صادق امام :گويد طيار بن محمد
 المجلسی مةالعال ، األنوار " بحار شود. کشته تا گرددمی بر دنيا به که اين مگر ؛ ميردنمی مؤمنين و بميرد تا گرددمی بر دنيا به که اين
  ." ٤٠ ص ، ٥٣ ج ،

 ليهع جعفر أبو لی قال:  قال بصير أبی عن ، المختار بن الحسين عن عيسى بن حماد عن ، األھوازی عن عيسى: ابن عن ، سعد -٣
  » . فوجا أمة کل من نحشر ويوم«  القرآن يقرؤن أما:  قال ، نعم:  قلت ؟ الرجعة العراق أھل ينکر:  السالم

 امام . بلی:  کردم عرض ؟ کنندمی انکار را رجعت عراق اھل آيا:  کرد سؤال من از السالم عليه باقر اما که کندمی نقل بصير ابی
  ؟. انگيزيممی بر را گروھی ، امتی ھر از ما: اندنخوانده قرآن در آيا: فرمود

 إنھا : يقولون:  قلت ؟ فيھا الناس يقول ما:  قال»  فوجا أمة کل من نحشر ويوم«  قوله عن السالم عليه هللا أبوعبد اإلمام سئل -٤
 آية فأما عةالرج فی ذلک إنما ؟ الباقين ويترک فوجا أمة کل من القيامة فی هللا أيحشر:  السالم عليه هللا عبد أبو فقال ، القيامة فی

  » موعدا«  قوله إلى»  أحدا منھم نغادر فلم وحشرناھم«  فھذه القيامة

:  گفتند ؟ گـويند مـى چـه آن درباره مردم:  فرمود ، شد سوال»  فوجا امة کل من نحشر ويوم«  آيه درباره ،) ع( صادق امـام از
 ؟ دشون مى وانھاده بقيه و شوند،مى برانگيخته اى دسـتـه گروھى ھر از قيامت روز در آيا:  فرمود.  است قيامت درباره گويند مى
 مةالعال ، األنوار " بحار است.»  احدا منھم نغادر فلم وحشرناھم«  آيه قيامت آيه اما ، است رجعت به مربوط آيه اين ، نيست چنين ، نه

  ." ٥١ ص ، ٥٣ ج ، المجلسی
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»  وجاف أمة کل من نحشر ويوم«  قوله فی السالم عليه هللا عبد أبی عن ، المفضل عن ، عمير أبی ابن حدثنی : قال أبی حدثنی -٥
  . محضا الکفر محض أو محضا االيمان محض من إال يرجع وال ، يموت حتى يرجع إال قتل المؤمنين من أحد ليس:  قال

 ؛ باشد شده کشته که نيست مؤمنين ھيچ:  فرمود»  فوجا أمة کل من نحشر ويوم: «  خداوند قول باره در السالم عليه صادق امام
 ، ألنوارا " بحار .اندورزيده کفر يا باشند آورده ايمان خالصا که کسانى جز گردد بازنمى.  بميرد تا گرددمی بر دنيا به که اين مگر
  ." ٥٣ ص ، ٥٣ ج ، المجلسی العالمة

 الجھم بن نالحس عن األنصاری علی بن أحمد حدثنا:  قال أبی حدثنی:  قال عنه هللا رضی القرشی تميم بن هللا عبد بن تميم حدثنا -٦
 سألهف المختلفة الفرق من الکالم وأھل الفقھاء اجتمع وقد السالم عليه الرضا موسى بن علی وعنده يوما المأمون مجلس حضرت:  قال

 القرآن هب ونطق السالفة األمم فی کانت قد لحق إنھا:  السالم عليه الرضا فقال الرجعة فی تقول فما أبا يا:  المأمون فقال...  بعضھم
 خرج إذا : السالم عليه قال بالقذة والقذة بالنعل النعل حذو السالفة األمم فی کان ما کل األمة ھذه فی يکون)  ص(  هللا رسول قال وقد

 للغرباء وبىفط غريبا وسيعود غريبا بدأ االسالم إن:  السالم عليه وقال خلفه فصلى السالم عليه مريم بن عيسى نزل ولدی من المھدی
  ." ٢١٨ – ٢١٧ ص ، ١ ج ، الصدوق الشيخ ،) ع( الرضا أخبار " عيون أھله. إلى الحق يرجع ثم قال ؟ ماذا يکون ثم هللا رسول يا:  قيل

 ، اسـت حـق رجـعـت: فرمود.  گويى مى چه رجعت درباره :پرسيد ،) ع( الرضا موسى بن على امام از ، عباسى مامون خـلـيفه
 ينا در آن نظير شده واقع پيشين امـتھاى در ھـرآنـچـه: فرموده) ص( اکرم پيغمبر کرده. ياد آن از قرآن و بوده، گذشته امتھاى در
 بـاز. کند مى اقتدا وى به و آيد مى فرود آسمان از)  ع( عيسى ،) عج( مھدى ظھور ھنگام:  فرموده نيز.شود مى واقع نيز امت

 اھلش به حق: فرمود. شود مى چه آنگاه: پرسيدند.را غريبان باد خوشا گردد، بازمى غربت به و بود، غـريب اسـالم:  فـرمـوده
  گردد. بازمى

منھم.  النفاق وممحضی الملة أھل من اإليمان لممحضی ھی إنما والرجعة :فرمايدمی باره اين در عليه هللا رحمت مفيد شيخ مرحوم
 برای ديگر طرف از و ھستند دارا را ايمان مرحله باالترين و خالص ايمان که است اسالم امت از کسانی برای طرفی از ، رجعت
  ).٣۵ص ، المفيد الشيخ السروية، المسائل(  اند.داشته قرار نفاق مرحله باالترين در که است منافقين از افرادی

  :گويدمی عليه تعالی هللا رضوان مرتضی سيد

ً ) الشريف فرجه تعالی هللا عجل( المھدی الزمان إمام ظھور عند يعيد تعالى هللا أن إليه اإلمامية الشيعة تذھب الذی أن اعلم  منم قوما
ً  ويعيد دولته، ومشاھدة ومعونته نصرته بثواب ليفوزوا شيعته من موته تقدم قد کان ً  أيضا  بما يلتذواف منھم لينتقم أعدائه؛ من قوما

  .) الرجائی مھدی إعداد:السيد ،١٢۵ص ١ج ، المرتضى السيد ( رسائلأھله  کلمة وعلو الحق ظھور من يشاھدون

 آن شيعيان از مردمى الّسالم عليه مھدى زمان امام ظھور ھنگام در متعال خداوند که است آن رجعت باره در اماميه شيعه عقيده
 حضرت آن دولت مشاھده و وى مساعدت و او يارى ثواب به تا ، گرداند برمی دنيا به ، اندرفته دنيا از او از پيش که را حضرت

 ظھور مشاھده از نيز ھا آن.  گيرد انتقام ھا آن از تا ، گرداند می زنده نيز را حضرت آن دشمنان از مردمى ھم چنين.  گردند فائز
  بکشند. زجر ، حق پيروان دين گرفتن باال و حق

 وثقم ھم چند ھر راوی يک اگر که طوری به ؛ بگيرند قرار طعن مورد شيعيان تاريخ طول در که است شده سبب رجعت به اعتقاد
 صحيح مقدمه در حجاج بن مسلم مثال اندازند؛می کار از را او سنت اھل تعديل و جرح علمای بوده، رجعت به قائل چون اما باشد؛
  :کندمی نقل مسلم

َثَنا انَ  أَُبو َحدَّ دُ  َغسَّ اِزیُّ  َعْمٍرو ْبنُ  ُمَحمَّ ْجَعِة. ا ُيْؤِمنُ  َکانَ  َعْنهُ  أَْکُتبْ  َفَلمْ  اْلُجْعِفیَّ  َيِزيدَ  ْبنَ  َجاِبرَ  َلقِيتُ  َيقُولُ  َجِريًرا َسِمْعتُ  الرَّ  غّسان بوِبالرَّ
 رجعت به او که چرا کنم؛نمی نقل او از روايتی ولی کردم؛ مالقات جعفی يزيد بن جابر با: گفت می که شنيدم جرير از که گويدمی

  ! است بوده روايت ھزار ھفتاد از بيش او نزد در که گويدمی صراحت دارد. به ايمان

بِیِّ  َعنْ  َجْعَفرٍ  أَِبی َعنْ  َحِديثٍ  أَْلفَ  َسْبُعونَ  ِعْنِدی َيقُولُ  َجاِبًرا "َسِمْعتُ  ُ  َصلَّى النَّ : فرمودمی که شنيدم جابر از؛  ُکلَُّھا" َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاَّ
 .)١۶ –١۵ ص ،١مسلم،ج .(صحيحاست کرده ازپيامبرنقل السالم عليه صادق امام را ھاآن تمامی که است من درنزد حديث ھزار ھفتاد
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  : تناسخ و رجعت اختالفات

 رد ، تجارب اخذ و آگاھی کسب مدارج طی در ترتيب اين به ندارد، و ابدالّدھر تا جسم اختيار به اعتقاد تناسخ برخالف رجعت
 مورد ديگر .ميابد ادامه ديگر دنيای در روح تکاملی سير اين، از بعد لذا .ندارد را متکامل روح حمل توانايی ماّدی جسم نھايت
 قالب بدون روح يعنی. ندارد وجود مجّرد روح تناسخيون نظر از .می باشد روح تجّرد به مربوط رجعت و تناسخ مابين اختالف
  .می کند جسم در تصرف متعددی ھای دوره در ولی ، است مجّرد روح رجعت نظريه در اما. ندارد موجوديت" اصال جسم

 نقش رجعت وقوع در را پايان نقطه و روشن را مسئله زيادی حد تا پرده پس در و اجمالی بسيار صورت به الدين جالل موالنا
  .است کرده

  زدم دم حيــــوان به مردم نمــــا وز    شــــدم نامی و مردم جمادی از

  شوم کم مردن ز کی ترسم، چه پس    شــــدم آدم و حيوانــی از مردم

  ســــر و پــــرّ  مالئــــک از برآرم تا  بشـــــر از بميرم من ديگر جمله

  وجـــــــھه ااّل  ھالک شيــــئ کـــــــلّ   جــو ز َجستن بايدم ھم ملک وز

  شــــوم آن نايــــد وھم انــــدر آنـچه         شـــــوم پّران ملک از ديگر بار

  راجـــعـــــــــــون اليـــه اّنــا گويــــدم  ارغنون چون گردم،عدم عدم پس

 از ، حيوان به نبات از نبات، به جماد از روح کمال سير و رجعت به معتقد موالنا می شود، ادراک فوق قطعه از که ھمانطور
 و طرب سراسر موسيقی آوای مانند عدم به آخر حالت از نيايد، وھم در که چيزی به ملک از ، ملک به انسان از انسان، به حيوان
          خيام و عطار نيشابوری نيز بر ھمين ادعا بودند. .راجعون اليه اّنا نھايت در

  دوش بودم گری کوزه کارگه در

  خموش و گويا کوزه ھزار دو ديدم

  گفتند من با حال زبان به يک ھر

  " خيام"  فروش کوزه خرو کوزه و گر کوزه کو

  

  است بوده زاري الله كه دشتي ھر در

  است بوده شھرياري خون ز الله آن

   رويد مي زمين كز بنفشه برگ چو

  " خيام"  است بوده نگاري رخ بر كه خاليست

 

  رای کردم گری کوزه کارگه در

  بپای استاد ديدم چرخ پله بر

  سر و دسته را کوزه دلير کرد می

  " خيام"   گدای دست از و پادشاه کله از

  است بوده زمينی روی بر که ذره ھر

  است بوده جبينی زھره رخی خورشيد

  افشان  آزرم  بـه  آستين  رخ  از گـرد

 " خيام"  است بـوده نازنينی خوب رخ ھم کـان
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٢٧ 
 

  

 ّوحدم را خود گرچه تناسخيون و است مردود تناسخ روايات و ائمه اقوال و کريم قرآن آيات به بنا :است مسّلم آنچه اينکه نتيجه
لذا آنھا افرادی  بودن، ابدی و ازلی لحاظ از خداوندی شکل به روح تمثيل و روح تجّرد و معاد به اعتقاد عدم دليل به دانند، می

  .نمی دانند خود گرچه کافرند

 عليه ائمه مورد در که جالبی موارد از يکی. اتفاق حال در" مکررا و واقع است امری رجعت ، روايات و آيات ھمان به بنا اما و
 اشندمی ب بر اين قائل رجعت به معتقدين .است کّرار حيدر عنوان تحت علی حضرت لقب کرد، ذکر توان می مورد اين در السالم
 باشد، درست رتعبي اين چنانچه .است شده تکرار بارھا حيدر به يافته تعلق روح اينکه يعنی .شونده تکرار حيدر يعنی کّرار حيدر که
 وطمخل تناسخ با را آن الّناس عوام و مردم که شد چه حال .است داشته وجود نيز اسالم صدر در رجعت به اعتقاد که فھميد توان می
 قيقد ھردو فلسفه در اگر ندارد، تناسخ به شباھتی ھيچ رجعت .دارد پرداختن و تعّمق به نياز که ، است ديگری منظر اند کرده
   .کنيم تفکر" عميقا و شويم

 از پس روح بقاي كه آمده نيز مجيد " قرآنما مسلمانان "  آسماني كتابتمامی کتاب ھای مذاھب ديگر و ھم چنين در  در حتي
 زا. است ديگر جھان ھم آن ديگر، زندگي در ايروزنه بلكه. نيست ھا انسان زندگي پايان مرگ بدن نابود نمی شود و از مفارقت
 نكهآ حال .باشند تناسخ( رجعت ) ؛ معتقد به  مزبور ھاي كالم پيروان شايد كه آيدبرمي چنينو معانی فوق  اصطالحات اين ظاھر
خ " " رجعت " با " تناساما فاصله بين بحث . كندمي تناسخ ابطال و رد بر داللت ھا صحبت و ھا حرف تمامي بلكه نيست، چنيناصال 

  اين اختالفات را به درستی درک نمايد. بسيار است؛ لذا تنھا دل ھای صاف و چشم ھای پاک می تواند 

 ندانموده ثابتبسيار  شواھد و مدارك گردآوري با عرفان دانشمندان و بزرگان و فالسفه تمامي ھيچ جای بحث وجود ندارد کهاما 
  . باشدمي صحيح( رجعت)  كمال سير و است باطل كالً  ؛اتحاد و حلول ؛ تناسخ كه
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    روح بازگشت

 حس و تفسير ايگونه به را آن حقيقت زمان ھر در و كرده عالقه ابراز خود روان و روح حقيقت شناسايي به ديرباز از انسان
  . است نموده اقناع را خود كنجكاوي

 اقدف افراد بلكه متخصصان، و دانشمندان تنھا نه كه است اين شده ابراز متضاد آرا زمينه اين در آنكه علت نماند، ناگفته ولي
 يداپ بسزا شھرت افالطوني نظريه روزگاري. اندكرده ارائـه نظراتي و نموده عقيده ابراز باره اين در علمي ديد بدون و صالحيت

 بود ينا بر اعتقاد واقع در. است گرفته تعلق بدن فالن به سپس و شده آفريده مادي بدن از پيش انسان روح كه رفت گمان و كرد
 آزاد و خارج آن از و شكند مي را قفس مدتي از پس و گزيند مي مأوا تن قفس در مدتي براي كه است مرغي بسان روح كه
 راشع ميان بخش الھام اصل يك صورت به ولي شد رد ارسطو بخصوص شاگردانش وسيله به كه ھرچند افالطون نظريهء. شودمي
  : است مستتر ديگر علوم و ادبيات در معنا عالم و  روح باره در اشخاص از بسياري منطق. ماند باقي

  بود جايم برين فردوس و بودم ملك من

  خاك عالم از نيم ملكوتم، باغ مرغ

  آبادم خراب دير اين در آورد آدم

  بدنم از اندساخته قفسي روزي چند

  

 را روح منزلت و مقام و كرد برطرف بود معتقد افالطون كه حدي بدان تا را جسم و روح ميان اختالف خود منطق با ارسطو
 طهراب نوع از بدن و روح رابطه بود معتقد ارسطو. نمود قلمداد كشتيبان و كشتي اسب، سوار، قفس، مرغ، ھايتجسم از واالتر
 بنابراين است، مجرد موجودي انسان، روح چنين ھم. است روح وسيله به) بدن( ماده فعليت و صورت و است ماده و صورت
 در ماده صورت به كار آغاز در روح بلكه نشده، آفريده بدن از پيش روح ھرگز آن بر عالوه. ماده در نه و است ماده با پيوسته
  رسد.مي تجرد مرحله به بعداً  و بوده استعداد

  جسم -٣  نفس -٢  خدا -١: مستقل اصل سه به اعتقاد با دكارت

  

 عظيمي تحول موجودات ھمه جوھر در عمومي حركت اثبات با صدرالمتالھين مرحوم ليكن. كرد زنده را افالطون نظريه ديگر بار
 فرماست حكم عالم سطح بر كه حسي و عرض در ظاھري حركات كه كرد ثابت و آورد پديد بدن و روح ميان ارتباط و شناسايي در

  . باشدمي عالم ھمه جوھر در عمقي، و جوھري حركت يك نمود و تجلي

 است حركت قانون روي جھان در انواع پيدايش بنابراين .است حسي و ظاھري حركات ھمين بخش تجلي جھان، جوھره در حركت
 ماده و است متحرك و متحول ماده ھمان نفس پيدايش سرچشمه پس. باشدمي جھان جوھره عمومي حركت قانون محصول روح و
 چنين در ديگر. گردد افق ھم طبيعت ماوراء با كه دھد پرورش را موجودي خود دامن در كه دارد را شايستگي و استعداد اين

  . كند تبديل نامجرد موجود يك به خود تكوين و ترقي مراحل در را موجود يك تا داشت نخواھد وجود مانعي ايمرحله

 آنھا برابر در. است شده اظھار ماوراء عالم و روح انسان، دربارهء جھان بزرگ فالسفهء طرف از كه است نظراتي ھمه اينھا
 التياص نوع ھر منكر و دانسته ماده تركيب طبيعي و مادي خاصيت وراي را روان و روح كه ماديگرائي مكتب پيرو ھستند گروھي
  . اند انديشيده روح براي نمايشي را ماده و جسم ديگر، برخي و اندشده روح براي

  . اند داده مهخات ديگري اصالت اثبات و يكي انكار با بدن و روح دوگانگي و ثنويت به خود عقيده به تفريطي، و افراط گروه دو اين

  

  

  

  

  

  

www.takbook.com



٢٩ 
 

   وجود تكامل و شناسي روح به اجمالي نگاھي

  :  از عبارتند مرحله سه اين گذراندمي را مرحله سه آدمي روح الواقعفي

   مظھر) الف

 هيافت صيقل كمال سير مراحل طي نتيجه در كه است روحي اصطالح، در و پيدايش و ظھور و بروز معني به عربي است لغتي
 قرار ذاتي نور جلوه انعكاس محل حقيقت در و است طاھر و پاك كامالً  كه دارد قرار ايمرحله در روح ديگر عبارت به. است
 قدوسي پاك روح مظھر، مرحله در انسان روح كه گفت توانمي ديگر نوعي به. است كرده پيدا احاطه او بر ذات آن كه گرفته
  . بردمي نام مخلوقات اشرف نام به انسان از خداوند كه است مرحله اين در. است

   جـامه) ب

 آينه آن معاني از يكي كه است) جام( از مشتق) جامه( اعتباري به. است آمده گستردني و پوشيدني معني به كه است فارسي لغتي
 ممتازه صفات نمودار كه است روحي: آمده كالم اصطالح در. گويندمي) جاِمك( يا) جاَمك( را آينه اصيل كردي زبان در. باشدمي
  . اندكرده تحصيل واحد نشأه و متساوي مقام كمال، سير مرحله و معني عالم در دو ھر كه ديگر، روح

   دون) ج

 معناي به عربي زبان در و است جامه معني به تركي زبان به. شودمي استعمال دو ھر عربي و تركي زبان به كه است لغتي
 سنف ھواي نتيجه در اگر كه است روحي كالم اصطالح در...و جلوتر تر،عقب كمتر، تر،پايين غير، معني به. است آمده متعددي
 افتهي خلل اش روحي استعداد شھواني، طغيان عوارض نتيجه در اگر و آيدمي) تر پايين( معني به باشد كرده قھقرايي سير اماره
 نتيجه رد اگر و آيدمي) تر عقب( معني به باشد شده متوقف كمال سير وظايف از غفلت نتيجه در اگر. آيدمي) كمتر( معني به باشد
 پايان در و جامه مرحله به و گذرانده را دون مرحله يعني. آيدمي) جلوتر( معني به باشد كرده كمال سير طبيعه مافوق جھد و جد
  . رسدمي مظھريت مرحله به

 و جامه شأن و. اتحاد و حلول نه است تكامل سير از بعد كمال مظھريت، مقام كه شودمي معلوم فوق توضيحات به توجه با حال
  . نزولي قوس نه است صعودي قوس صورت به سير. تناسخ نه است كمال سير مرحله دون

 كردن دگرگون(=  مسخ و) چيزي ردكردن كردن، باطل(=  نسخ تحوالت نه است مافوق عالم به مادون عالم از ديگر عبارت به
  ). بيع يا پيمان كردن باطل معامله، زدن ھم بر(=  فسخ و) پيمان بستن(=  رسخ و) قبلي زشت صورت به برگرداندن

 كوينيت ھدايت تولد از بعد او. كند علم و دانش كسب كه دارد وظيفه گذاردمي خاكي دنياي اين به پاي كه ھنگامي تولد، بدو از انسان
 او تا آوردمي در او خدمت به را نامرئي و مرئي نيروھاي تمامي زمين در او حضور و تولد بدو از متعال خداوند يعني دارد

 حس را ودخ محيط و زندگي بد و نيك بتواند خود پنجگانه حواس با و ببيند را خود پيرامون و محيط بخوبي و كند دانش فراگيري
 ھدايت را انسان مادر و پدر و مرئـي و نامرئـي مأمورين توسط خود خداوندگار يعني. گويند تكويني ھدايت را ھدايت اين. كند
  . دھدمي انجام را خود كار اتوماتيك نيز بدن) كالبدي( سيستم كه بقدري كند،مي

 را وا خطري وقتي كنيد، عوض را ھايم لباس يا امگرسنه من كه كندمي خبر را خود مادر كردن گريه با شودمي گرسنه وقتي طفل
 انعطاف و نرم بقدري ما بدن طفوليت دوران در. رھاند مي خطر از را او و آيدمي او سمت به سراسيمه ناگاه به مادر كندمي تھديد
 كودكي در. شودمي مقاومتر و ترسخت ما بدن گذردمي ھرچه و بيندنمي زيادي آسيب متعدد خوردنھاي زمين با كه است پذير

 هن خطاھا از و گيرندمي نظر در ترريزبينانه را ما حركات شويم بزرگتر چه ھر ولي اندازدمي خنده به را ديگران ما، اشتباھات
  . كنندمي ھم توبيخ و تنبيه را ما خود جاي در بلكه گذرند،نمي تنھا

 دارد دوجو تكويني ھدايت چون ھستيم كودكي سنين در وقتي. كندمي طي باالتر سنين تا تولد بدو از انسان كه است سيري اين
 وقتي ولي. نماياند مي شيرين ھم جاھايي در حتي و حقير و كوچك مردم چشم در را آنھا خداوند و آيدنمي چشم به آنچنان خطاھا
 حد به مربيان و مادر و پدر طرف از چنين ھم و رسيد كامل رشد به او بدن ھاي سلول تمامي و گذارد قدم باالتري سن به انسان

  . شودمي آغاز خدا عظمت اثبات براي او مأموريت كه است ھنگام آن رسيد، بد و خوب تشخيص

ته " يعنی انسان تکامل ياف مخلوقات اشرفآن انسانی که بعدھا به "  با انسان اين چون اينجا در بنده كه ،معمولی انسان زمان اين در
 مرحله وارد است، تكامل راه در كه موجودي يعني بريم مي را انسان نام ما وقتي زيرا( گذارممي " دون"  را او نام نشود اشتباه
 روتجب عالم بهسپس با طی کردن مراتب واال و با شکوه ؛  .برگردد ملكوت عالم به كه كرده پيدا را آن لياقت حال و شده یصعود
تدبين نموده و آنھا را برای ھدايت مخلوقات توسط ھفت  الھوت عالم ی را که خداوند متعال آنھا را درمقدرات آنجا در تا رودمي

 يروب قطب در يک تکه کوه يخی كه بسانتابع اوامر الھی گردد.  ملک مقرب خود به انسان ھا منتقل نموده؛ انجام وظيفه نموده 
 درياي محو و شده بذودر اقيانوس  كامالً  پايان در و شودمي آب كم كم مختلف، مراحل طي از بعد و استشده  شناور ھا آب

  .)گردد مي الھي بيكران
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   :" دون " چيست؟ اما 

 ناميممي"  دون"  را آنلذا ما در اين قسمت  ، نشده كامل ھنوز ولي .بوده ادراك داراي كه است ناطق موجودي"  دون" در حقيقت 
   تفاوت آن با ( انسان تکامل يافته معلوم باشد)؛ تا

حضرت حق قرار ) تكويني ھدايت(وند وخدا توسط بارھا و بارھا و ديده را ھا آموزش تمامي يافته، رشد " دون"  در اين مرحله
يد نيک و بد را بفھمد و شناسايی نما تا او بتواند شده داده او به مختلفي ھاي تمرين مربيان و مادر و پدرھم چنين توسط   . می گيرد

 چه ھر زيرا. دھد انجام تقليدي و جبري را كاري اينكه نه است خود بركار دليل خود، "  دون"  او يعني .داده تميزاز يکديگر  و
  . بوده  است گرفته فرا حال به تا كه آنچه و خودش انتخاب نتيجه كند،

 مأمورين توسط و گيردمي را او دست ديگر بار مھربان خداوند ولي خوردمي زمين و كندمي اشتباه بارھا " دون"   زمان اين در
 شوند،مي ظاھر مختلف ھاي صورت به كه ھستند موكلين ھمان مأمورين اين. كندمي شھوشيار دھدمي قرار او راه سر كه خود

 يروزيپ يا آنان بيماري عزيزانمان، فوت افتد،مي اتفاق ما اطراف در كه حوادثي مثالً . دھندمي نشان ما به را پيغامي آنان از بعضي
  . استانسان ھا  ما ھدايت براي اينشانه اين امور خود خود ھمهکه  ،اصول زندگی رابطور کل ھمه  ھاي شكست و ھا

  ) ١٦ تا ١٠ آيه  واقعه سوره(

اِبقُونَ  ابِقُوَن، َوالسَّ بُوَن، اُولِئكَ  السَّ ليَن، ِمنَ  ُثلَّهُ  النَّعيِم، َجنَّاتِ  في اْلُمَقرَّ ِكئينَ  َمْوُضوَنٍه، ُسُررِ  َعلي االِخريَن، ِمنَ  َقليلُ  وَ  ااْلوَّ  َعلَْيھا ُمتَّ
  . ُمَتَقاِبلينَ 

 مقربان حقيقت به آنان ،)يافتند تقدم مقام رسول و خدا اطاعت در و( گرفتند پيشي ھمه بر ايمان در مشتاقانه كه آنان سوم، طايفهء و
 سياريب يا( متاخران از قليلي عده و ھستند، پيشينيان امم از بسيار جمعي آنھا متنعمند، جاوداني پرنعمت بھشت در آنان درگاھند،

 مرصع زربفت سريرھاي بر عزت به بھشت در آنان ،)باشندمي امت اين زمان آخر مردم از قليلي و) ص( محمد امت متقدمان از
 پس خوب. نشينند مي عزت سريرھاي آن بر يكديگر روي روبه دوستان و ياران با) شادان( ھمه زنند، تكيه) جواھر انواع به(

 حق ذات رويممي جلوتر بيشتر ما چه ھر و كندنمي رھا خود حال به را) دون( اين ھم لحظات آخرين تا بزرگ خداي كه بينيممي
  . كشد مي خود سمت به بيشتر را ما

 تولد بدو از "دون" اين كه شديم متوجه اينجا به تا. نشويم دور موضوع از زيادسعی می کنيم  و قبل مطالب به برگرديم حال خوب
 صاحب و كند رشد كه زماني تا ،است مشغول مربيان و مادر و پدر و) تكويني ھدايت(وندخدا توسط دانش و علوم فراگيري به

 بعد ولي ،دھدمي اشارت را آن بزرگ خداوند ،كرد اشتباه خود قياس در وقتي. دھد تشخيص ھم از را بد و خوب و شود انتخاب
  قرار می دھند. تنبيهمورد  را اوبه امر خداوند  ؛ درنھايتبه تذکرات ندادای  توجهولی او  ،داده شدبه او تذکر  بار چندين اينکهاز

و به دوره يعنی آن " دون " ازدنيای ناسوتی به واسطه مرگ ظاھری رفته و مجدداً بار ديگر به اين عالم باز گردانه می شود 
قادر خواھد   ؛)دون(در دروه قبلی خود نمودند بپردازند. به جبران خسارت ھايی که  خود مشغول می گردد تاديگری از زندگی 

 كه ھايي ھدايت از غير به؛ )دون(اين مرحله از تکامل روح  يا ھمان  دراما  .كند دنبال راش تجربيات خوددر زندگی جديد بود که 
 و ياانب اوليـاء، ھا، كتاب وسيله بهيعنی  )تشريحي ھدايت( بار ديگر توسط ؛( ھدايت تکوينی )دروه قبل از آنھا بھره برده  در

 ؛)٤ آيه  بقره( سورهدر کتاب آسمانی قرآن در  خداوند بارديگر تحت تعاليم قرار می گيرد. مقرب بندگان و) ع( معصوم چھارده
  ) ؛ تشريحي ھدايت و تكويني ھدايت(  مورد در: استچنين آمده 

 .مندعال رستگاران حقيقت به آنھا و راستند راه به خويش پروردگار لطف از آنان .الُمْفلِحُون ُھمُ  اُولِئكَ  وِ  َربھِّم ِمنْ  ُھَديً  َعلي اُولئـِكَ 
  . دارد نظر در را آن طول و خاك عرصه تمامي بزرگ خداوند و گيردمي صورت ھدايت اين سال ساليان

  :  است آمده) ٥٣ تا ٥٠ آيه  بقره(

َخْذُتمُ  ُثمَّ  َلْيَلهً  أْرَبِعينَ  ُموَسي َوَعْدَنا إذْ  وَ    ُموَسي اَتْيَناءَ  إذْ  وَ  َتْشُكُروْن، َلَعلَُّكمْ  َذلِكَ  َبْعدِ  مِّنْ  َعنُكم َعَفْوَنا ُثمَّ  ظالِمُوَن، أْنُتمْ  وَ  َبْعِدهِ  ِمنْ  الِعْجلَ  اتَّ
ُكمْ  َيَقْومِ  لَِقْوِمهِ  ُموَسي َقالَ  إذْ  وَ  َتْھَتُدوَن، َلَعلَُّكمْ  اْلفُْرَقانَ  وَ  اْلِكتابَ  َخاِذُكمُ  أنفَُسُكم َظَلْمُتمْ  إنَّ  َذلُِكمْ  أنفَُسُكمْ  ُتلُواَفاقْ  َباِرِئُكمْ  إَلي َفُتوُبوا الِعْجلَ  ِباتِّ
ابُ  ُھوَ  إنَّهُ  َعَلْيُكمْ  َفَتابَ  َباِرِئُكمْ  ِعندَ  لَُّكمْ  َخْير ِحيمُ  التَّوَّ   . الرَّ

 و كرده اختيار پرستي گوساله) او غيب در( شما پس نھاديم وعده شب چھل موسي با) اتتور نزول براي( كه موقعي آريد ياد و
 بياد شويد، ارسپاسگز و متنبه شايد گذشتيم در شما گناه از زشت كار چنين از پس و بخشيديم را شما آنگاه شديد، بيدادگر و ستمكار
 وسيم كه را موقعي كنيد ياد و يابيد، ھدايت حق راه به كه باشد كرديم عطا فرقان و كتاب موسي به راھنمايي براي كه وقتي آوريد
 جھالت يفرك به و بازگرديد خدا بسوي اكنون كرديد ستم خود نفس به و شديد پرست گوساله جھالت از شما مردم اي گفت خود قوم به

 كه پذيرفت ار شما توبه و درگذشت شما از آنگاه شماست عمل كفاره از بھتر خدا پيشگاه در اين بركشيد تيغ يكديگر كشتن به خود
  . ينيمبمي نيك انديشيديم نيك اگر ؛گرددبرمي خودمان به ما كار شر و نيك و بد و خوبلذا . مھربانست و پذير توبه بسيار خدا
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  .بدروي جو بكاري جو اگر و بدروي گندم بكاري گندم اگر: فرمايدمي) ع( عيسي حضرت

 و حساب و معاد و شود خود اّماره نفس تابع چنانچه اگر و دھد انجام شايسته كار بايد كه گيردمي ياد) ناطق حيوان( دون اين پس
ايت نھ در .دھند فرا گوش رسوالنش و خدا ھاي پيام به وبدھد  ترجيح انساني بر را حيواني غرايض و کند فراموش را دنيا كتاب

 هبسفر او بوده  اسباب حقيقت در كهجسمش  هشد جداش فاني جسم از او روح و رسيدمی  فرا مرگش خطري، يا حادثهبر اثر وقوع 
ً که  رفت، خاك زير  البق با بود قالب در روح كه وقتي چون. است شده مجرد يعني يافته تجرد شخص آن روح گويندمي اصطالحا

مجرد می  يافته تجرد شروحشود ديگر روح با جسمش نيست لذا  جدا روح از قالب كه وقتي ولي ؛بودھمسان و ھم سفر  ھمگون
  . دشو كامل و صاف و پاك كامالً سير صعودی نمايد و  زماني تا رودنمي دنيا ازموجودی  ھيچلذا چنين نتيجه می گيريم که  شود.

او را از  مّنزه، و پاك اندوزي، تجربه و دنيوي علوم تمامي فراگيري از بعد و آوردمي دنيا به پاك و خوب را انسان متعال خداوند
 ندوزی؛ا تجربه و حلم بينش، آگاھي، دانش،در اين زمان انسان ھم چون مسافری به سير و کسب  كه تفاوت اين با فقطدنيا می برد. 

  می پردازد و سعی می کند تا خود را به نقطه ای که پايان سرنوشت اوست برساند. 

ِ  َتْكفُُرونَ  َكْيفَ  ً  ُكْنُتمْ  وَ  ِبا  شما آنكه حال و خدا به شويدمي كافر چگونه مردم؛ .ُتْرَجُعونَ  إلْيهِ  ُثمَّ  ُيْحِييُكمْ  ُثمَّ  ُيِميُتُكمْ  ثُّمَ  َفأْحَياُكمْ  أْمواَتا
     ؛)٢٨ آيه  بقره سوره( .گشت خواھيد باز او سوي به عاقبت و كرد زنده باز و بميراند بار ديگر و كرد زنده را شما خدا و بوديد مرده

ْلَنا اْلَعاِجَلهَ  ُيِريدَ  َكانَ  مَّنْ  ِريدُ  لَِمنْ  َنَشاءُ  َما فِيَھا َلهُ  َعجَّ ً  َيْصَلَھا َجَھنَّمَ  َلهُ  َجَعْلِنا ُثمَّ  نُّ  تاعم خود كوشش و سعي به كس ھر؛  َمْدُحوراً  َمْذُموما
 سپس باشد ما ازلي مشيت چه ھر و خواھيم كه ھر به باز ليكن دھيممي او به را دنيا متاع است راطالب) دنيا فاني لذات و( عاجل
  ؛)١٨ آيه/  اسراء سوره(. درآيد جھنم به مردودي و نكوھش با كه كنيم او نصيب را دوزخ) كردارش كيفر به( آخرت عالم در

  

  :)٥١ و ٥٠ آيه  اسراء سوره(

ً  أوْ  َحِديداً، أوْ  ِحَجاَرهً  ُكوُنواْ  قُلْ  ا َخْلقا مَّ لَ  َفَطَرُكمْ  الَِّذي قُلِ  ُيِعيُدَنا َمن َفَسَيقُولُونَ  ُصُدوِرُكمْ  ِفي َيْكُبرُ  مِّ هٍ  أوَّ  وَ  ُوَسُھمْ رُ  إلَْيكَ  َفَسُيْنِغُضونَ  َمرَّ
ً  َيُكونَ  أَن َعَسي قُلْ  ُھوَ  َمَتي َيقُولُونَ    .َقِريبا

) شويد مي زنده خدا امر به باز( آھن و سنگ از ترسخت خلقتي يا آھن، يا باشيد سنگ شما كه معاد منكران به بگو) ما رسول اي(
 و ندهافك سربزير تو نزد قاطع بدليل آنھا آنگاه آفريد را شما بار اول ھم كه خدايي ھمان بگو كند؟مي زنده كه را ما گويند اگر پس
 ھركس به مرگ زيرا( باشد نزديك حوادث از) بزرگ حادثه اين( كه باشد محمد اي بگو بود؟ خواھد كي وعده اين پس گويند باز

  ؛ )شود مي برپا مرگ به قيامتش و نزديكست

 به او كه گرداند روزي تنگ خواھد را كه ھر تو خداي ھمانا؛ .َبِصيراً  َخِبيَرا ِبِعَباِدهِ  َكانَ  إِنَّهُ  َيْقِدرُ  وَ  َيَشاءُ  لَِمنْ  اْلِرْزقَ  َيْبِسطُ  َربَّكَ  إِنَّ 
  ؛)٣٠ آيه  اسراء سوره(. است بصير و آگاه كامالً  بندگان صالح

  

َما اْھَتَدي مَّنِ  َما َضلَّ  َمن وَ  لَِنْفِسهِ  َيْھَتِدي َفإنَّ لُ  َفإنَّ ا َما وَ  أْخَري ِوْزرَ  َواِزَره َتِزرُ  اَل  وَ  َعَلْيَھا َيضِّ ِبينَ  ُكنَّ  سك ھر؛ .َرُسوالً  َنْبَعثَ  َحتَّي ُمَعذِّ
 عمل ارب ھيچكس و شتافته خود شقاوت و زيان به آنھم شتافت گمراھي به كه ھر و يافته خود سعادت و نفع به تنھا يافت ھدايت راه

 خداوند زيرا. كرد نخواھيم عذاب را كسي ھرگز نكنيم حجت اتمام خلق بر و نفرسيتم رسول تا ما و نگيرد دوش به را ديگري
  ،)١٥ آيه اسراء سوره(. ببيند را خود گذشته اعمال نتيجه و شود تنبيه تا داده قرار حجاب در را او ھوش و گوش و چشمھا

  

 سخت) دوزخ در( روزگارشان چقدر كه شقاوتند و شومي اصحاب ناراستان گروھي و؛ .اْلَمْشَئَمهِ  أْصَحابُ  َما اْلَمْشَئَمهِ  أْصَحابُ  وَ 
  ؛)٩ آيه  واقعه سوره( .است

  

) شمندچ ازرق و روي سيه كه( شوند شناخته سيمايشان به بدكاران) روز آن(؛ .اأْلْقدامِ  وَ  ِبالنَّواِصيْ  َفُيوَخذُ  ِبسيَماُھمْ  اْلُمْجِرُمونَ  ُيْعَرفُ 
  ؛)٤١ آيه الرحمن سوره(؛ )افكنند دوزخ آتش در و( بگيرند پاھايشان با را آنھا پيشاني موي پس

  

ْلَنا اْلَعاِجَلهَ  ُيِريدُ  َكانَ  مَّن ً  َيْصَلَھا َجَھنَّمَ  َلهُ  َجَعْلَنا ثُّمَ  نُِّريدُ  لَِمنْ  َنَشاءُ  َما فِيَھا َلهُ  َعجَّ ْدُحوراً  َمْذُموما  تاعم خود كوشش و سعي به كس ھر؛ .مَّ
 در سپس باشد ما ازلي مشيت ھرچه و خواھيم كه ھر به باز ليكن دھيممي او به را متاع است طالب را) دنيا فاني ولذات( عاجل
  ؛)١٨ آيه  اسراء سوره(. درآيد جھنم به مردودي و نكوھش با كه كنيم او نصيب را دوزخ) كردارش كيف به( آخرت عالم
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 يتكيف مجردات عالم اال و گيردمي صورت مادي عالم مكان و زمان در كه است كميتي به نظر معين، مسافت با شودمي گفته اينكه
 و سرعت و استعداد ضعف و شدت به بنا عالم آن از عالمي ھر مسافت پس. بود خواھد بعد و مكان و زمان از عاري و محض
  : كه است نقل حديثي در و است متفاوت مادي دنياي در الھي فيض رشحات از بعد و قرب و طريق كلي بطور

 يالذ و) ص( النبي فقال اليوم ھذا اطول ما سنه الف خمسين مقداره كان يوم في) ص( الرسول قال انه:  الخدري ابوسعيد عن روي
  . الدنيا في يصليھا المكتوبه الصاله من عليه اخف يكون حتي المومن علي ليخفف انه بيدي نفسي

 مالك به بشر تا كشدمي طول چقدر يعني قيامت روز اين بود خواھد روزي دراز چه هللا رسول يا پرسيد،) ص( هللا رسول از يكي
 ينمازھا از نمازي كه باشد آن از سبكتر موءمن بر روز اين اوست دست به من جان كه خدايي آن به فرمودند) ص( هللا رسول برسد

  ! انجامدمي بطول سال ھزار پنجاه تا گاه و كندنمي تجاوز دقيقه چند از گاھي چند ھر. بگذارد دنيا در را فرضيه

 به و) ھزار پنجاه عالمي ھر( و است سال ھزار پنجاه اعتباري به روز آن و آمده شمار به روز يك مزبور عالم ھزار نيز قرآن در
  :  اينست سال ھزار پنجاه به مربوط آيه و سال يك عالمي ھر يعني است، سال ھزار اعتباري

وحُ  وَ  اْلَماَلِئَكهُ  َتْعُرجُ   باال خدا عرش سوي به فرمان اخذ براي االمين روح و فرشتگان؛ َسَنهٍ  أْلفَ  َخْمِسينَ  ِمْقَداُرهُ  َكانَ  َيْومٍ  ِفي إِلَْيهِ  اْلرُّ
  ؛)٤ آيه  المعارج سوره( .بود خواھد سال ھزار پنجاه مدتش كه روزي در روند

  ؛( سوره والعصر) َشْھرٍ  أْلفِ  مِّنْ  َخْير اْلَقْدرِ  َلْيَلهُ : فرمايدمي قدر سوره در چنانچه دارد متعددي تفاسير سال ھزار گرچه نيز و

 و تشبيه بدر تا ھالل از خودش كمال و نقص اختالف با ماه ھر كذايي، عالم ھزار براي را سال ھزار ھم اعتباري به توانمي ولي
 ھزار المع ھمان ھم قدر شب تا كرد فرض زندگاني صبح اميد به فاني دنياي اين شبھاي طي در عرفاني عالم بسط و قبض به تأويل

  . باشد مي يك و

 طول در و بطيء  و كند ھاي رفتن و آمدن با بايد كه گذراندمي را تكاملي سير يك خلقت ابتداي از روح شد گفته تاكنون كه بطوري
. البته برخی از انسان ھا نمی خواھد اين دوران را بگذرانند و تن به خودکشی می دھند؛ برساند كمال درجه به را خود سال ھزاران

 يست تن بهنبا انسان :كه است فرموده وحدانيت عالم پرورندهء و خداوند اين عمل بسيار اشتباه و خطا محسوب می شود زيرا
  بدھد. خودكشي

بي گمان يكي از خصلت ھا و فضيلت ھاي انساني تحمل و بردباري بر مشكالت و سختي ھايي است كه از ھر سوي به انسان 
ھجوم مي آورد. انسان زماني مي تواند در برابر سختي ھا و مصيبت ھا، خود را بيمه نمايد و با ھر مصيبتي جزع و فزع نكند كه 

شد. اين خصلت در آموزه ھاي قرآني به عنوان يكي از برترين فضايل انساني شمرده شده و دارندگانش از خصلت صبر برخوردار با
پس ھر كس كه دين او درست و كار او نيكو باشد، بالی او ھم سخت خواھد گرديد، و اين بدان  .به بزرگي ستوده و تكريم شده اند

ؤمن قرار داده و نه مجازاتی برای كافر؛ و كسی كه دينش اندك و عقلش خاطر است كه خداوند متعال دنيا را نه ثوابی از برای م
ضعيف است، بالی او ھم اندك خواھد بود، و ھمانا سرعت بال به سوی مؤمن پرھيزكار تندتر از باران به سوی آرامگاه زمين 

 است.

گذارد و ھر چه شخص در لذت ھا بيش  ھرعملی كه از انسان سر می زند و ھر لذتی كه انسان می برد، اثری در نفس بر جای می
تر غوطه بخورد، عالقه اش به دنيا بيش تر می گردد و به ھمان اندازه از آخرت غفلت می ورزد تا جايی كه توجه او از خداوند 
ان و آخرت كالً سلب می گردد. از سوی ديگر ھر گاه انسان از پديده ای بدی و سختی ھايی مالحظه كند، از آن متنفر ورويگرد

می شود، و سعی می كند آن را از خود دور سازد. بر اساس ھمين مطلب ھر گاه انسان از اين عالم بالھا و دردھا و سختی ھا ديد 
طبيعتاً از آن متنفر می شود، دلبستگی او به اين دنيا كم می شود، سعی می كند از آن روحاً كوچ كند و دل به سرای ديگر بفرستد. 

وند متعال به بنده ای بيش تر باشد، موج ھای بال را بيش تر متوجه او می كند تا اين كه روح اين بنده از دنيا لذا ھر چه عنايت خدا
 و زخارف و زينت ھای آن منصرف گردد.

طلبد چنان كه گويى به دعا خيرى را و آدمى به دعا شرى را مى؛ َو َيْدُع ااْلنَساُن بِالشرَّ ُدَعاَءهُ ِبالْخيْر  َو كاََن ااْلنَساُن عَجواًل 
  ؛سوره االسراء )١١(آيه جويد. و آدمى تا بوده شتابزده بوده است. مى

هُ َمرَّ كَ  ا َكَشْفَنا َعْنُه ُضرَّ رُّ َدَعاَنا لَِجْنِبِه أَْو َقاِعًدا أَْو َقاِئًما َفَلمَّ لَِك ُزيَِّن لِْلُمْسِرفِيَن َما  أَْن َلمْ َوإَِذا َمسَّ اإْلِْنَساَن الضُّ ُه َكَذٰ َيْدُعَنا إَِلٰى ُضرٍّ َمسَّ
و ھرگاه آدمی را رنج و زيانی رسد ھمان لحظه به ھر حالت باشد از خفته و نشسته و ايستاده فورا ما را به دعا ؛ َكاُنوا َيْعَملُوَن 

گردد که گويی ھيچ ما را برای فلت و غرور چنان باز میخواند و آن گاه که رنج و زيانش را بر طرف سازيم باز به حال غمی
 يهآ( دفع ضرر و رنجی که به او رسيده بود نخوانده است!اعمال زشت تبھکاران اين چنين در نظرشان زيبا جلوه داده شده است.

  ؛) يونس سوره١٢

ْتُھْم إَِذا لَ  اَء َمسَّ ُ أَْسَرُع َمْكًرا إِنَّ ُرُسَلَنا َوإَِذا أََذْقَنا النَّاَس َرْحَمًة ِمْن َبْعِد َضرَّ ر و ما ھرگاه ب؛ َيْكُتُبوَن َما َتْمُكُروَن ُھْم َمْكٌر فِي آَياِتَنا قُِل هللاَّ
و  برند. بگو: مکرگاه در محو آيات ما مکر و سياست به کار میآدميان بعد از آنکه آنان را رنج و زيانی رسيد رحمتی فرستيم آن

   ؛) يونس سوره ٢١ آيه(نويسند. سياست الھی سريعتر است، ھمانا رسوالن ما (فرشتگان و قوای عالم) مکرھای شما را می
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ِصيَبٍة َفِبَما َكَسَبْت أَْيِديكمُ  َو َما أََصَبُكم ايد. و خدا اگر شما را مصيبتى رسد، به خاطر كارھايى است كه كرده؛ َو َيْعفُوْا َعن َكِثيرٍ  مِّن مُّ
  ؛) ۵١( سوره الشعراء آيه كندبسيارى از گناھان را عفو مى

ِ اَل َخْوٌف َعَلْيِھْم َواَل ُھْم َيحْ  آگاه باشيد که دوستان خدا ھرگز ھيچ ترسی (از حوادث آينده عالم) و ھيچ ؛ َزُنوَن اَل إِنَّ أَْولَِياَء هللاَّ
  ؛)۶٢ آيات يونس سوره(حسرت و اندوھی (از وقايع گذشته جھان) در دل آنھا نيست. 

ُ ِبُضرٍّ َفاَل َكاِشَف لَُه إاِلَّ ُھَوَوإِْن ُيِرْدَك بَِخْيٍر َفاَل َرادَّ لَِفْضلِِه ُيِصيُب ِبهِ  ِحيُم  َوإِْن َيْمَسْسَك هللاَّ ر تو و اگر خدا ب؛ َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوُھَو اْلَغفُوُر الرَّ
رحمتی خواھد باز احدی منع فضل او نتواند، که فضل و رحمت خود را به ضرری خواھد ھيچ کس جز او دفع آن ضرر نتواند، و اگر خير و 

  ؛) يونس سوره١٠٧ آيه( رساند و اوست خدای بسيار آمرزنده و مھربان.ھر کس از بندگان بخواھد البته می

  

ِه َيْسلُْكُه َعَذاًبا َصَعًدا  نعمت آنھا را امتحان و آزمايش کنيم، و ھر که از ياد خدای خود تا به آن ؛ لَِنْفِتَنُھْم فِيِه َوَمْن ُيْعِرْض َعْن ِذْكِر َربِّ
  ؛)١٧سوره جن آيه( ورداعراض کند خدا او را به عذابی بسيار سخت درآ

 خودشان حال به و كرده رھا را آنھا ما كه فرمايدمي آنھا دربارهء كريم قرآن در خداوند كه ھستند گان بنده از گروه آن دوم دسته اما
  . باشند برخوردار مال از بخوبي آنھا تا ايمداده را دنيا اين آنھا به و ايمواگذارده

 افزايش جھان اين روال و سيستم از او درك نيروي و رفته باالتري درجه به كمكم شدهمي اداره خود اميال توسط فقط كه روحي
 ختيارا در كه عقالني نيروي از وسيله بدين و كند توجيه و بررسي عقالني طريق از را جھان كه گيردمي ياد تدريج به و يابدمي
ً  و است مادي لذات از برتر معنوي لذائذ كه فھمدمي .نمايد استفاده مطلب دريافت براي گرفته قرار او  كه كندمي درك تدريجا

 ينا بارھا بايد و است بطيء و طوالني بسيار كه دوم مرحله از عبور از پس روح. نيست جسمي لذائـذ كسب در واقعي خوشبختي
 يابدمي در شخص كه است دوره اين در رسد،مي سوم مرحله به برود، بالعكس و زندگي به مرگ از و دھد ادامه را تسلسل و دور

  . است معنوي و روحي لذائـذ درك مرحله به رسيدن واقعي خوشبختي

بُواْ  الَِّذينَ  اْلَقْومُ  َمَثالً  َساءَ   لَِجَھنَّمَ  َذَرأَنا َلَقدْ  وَ  اْلَخاِسرُوَن، ُھمُ  َفأوَلِئكَ  ُيْظلِلْ  َمنْ  وَ  اْلُمْھَتِدي َفُھوَ  َيْھِدهللاُ  َمنْ  َيْظلُِموَن، َكاُنوا أْنفَُسُھمْ  وَ  بِاياِتَنا َكذَّ
 أَضلَّ  ُھمْ  َبلْ  َكاأْلْنَعامِ  أُوَلِئكَ  ِبَھا َيْسَمُعونَ  الَّ  َءاَذانُ  َلُھمْ  وَ  ِبَھا ُيْبِصُرونَ  الَّ  أْعُينُ  َلُھمْ  وَ  ِبَھا َبْفَقُھونَ  الَّ  قُلُوب َلُھمْ  اإِلْنسِ  وَ  اْلِجنِّ  مِّنَ  َكِثيراً 
  ؛ .اْلَغافِلُونَ  ُھمُ  أُولِئكَ 

 خويش هب) بلكه خود غير به نه( آنھا و شود متمثل بدي وضع به بسيار كردند تكذيب را ما آيات تكبر و عناد به كه گروھي حال مثل
 گمراھي به حجت اتمام از پس يعني( كند گمراه او كه آنھايي و يافته ھدايت كه اوست ھم فرمود ھدايت خدا را كه ھر. كنند مي ستم

ً  و عالمند، زيانكاران آنان ھم) واگذارد  جھنم خود اختيار سوء به آنھا كه( واگذارديم جھنم براي را انس و جن از بسياري محققا
 ورن بي ھايديده و معرفت و ادراك بي است دلھايي را آنھا آنكه چه) گزيدند را فاسد عقايد و افكار و زشت اعمال و اخالق و پليدي

 باز و تندداش مفسده و مصلحت ادراك قوه زيرا ترند گمراه بسي بلكه چھارپايانند مانند آنھا حقيقت( ناشنواي گوشھايي و بصيرت و
  ؛)١٧٩ تا ١٧٦ آيات  اعراف سوره(. شدند غافل دنيا و خدا از كه ھستند مردمي ھمان آنھا نكردند عمل

ا اُنُھواْ  َعن َعَتْوا َفَلمَّ نَ  إذْ  وَ  َخاِسِئيَن، قَِرَدهً  ُكوُنوا َلُھمْ  قُْلَنا َعْنهُ  مَّ  َربَّكَ  نَّ إ اْلَعَذابِ  ُسوءَ  َيُسُومُھم َمنْ  اْلقَِياَمهِ  َيْومِ  إَلي َعلَْيِھمْ  َلَيْبَعَثنَّ  َربُّكَ  َتأذَّ
ِحيمُ  إنَّهُ  وَ  اْلِعَقابِ  َلَسِريعُ     ؛)١٦٧ و ١٦٦ آيه  اعراف سوره(؛ .َلَغفُوُررَّ

 دور سيب كه شويد بوزينه شكل به گفتيم) كرديم مسخ را آنھا ھم ما( شدند مرتكب بود ممنوع آنچه و كرده تكبر و سركشي كه آنگاه
 عذاب و عقوبت به را كسي قيامت روز تا كه گرفت قرار اين بر تو خداي نافذ امر ھنگام آن و باشيد، خدا رحمت از بازمانده و

  . مھربانست و بخشنده بسيار خلق به و) ستمكاران( كنندهكيفر زود ھمانا تو پروردگار كه برانگيزد آنھا بر سخت

 او لكهب نپنداريد مرده شد كشته خدا راه در كه را كسي آن و؛ .َتْشُعُرونَ  الَّ  َوَلِكن أْحَياءُ  َبلْ  أْمواتُ  هللاِ  َسِبيلِ  فِي ُيْقَتلُ  لَِمنْ  َتقُولُواْ  اَل  وَ 
  ؛)١٥٤ آيه  بقره سوره( .يافت نخواھيد در را حقيقت اين شما ھمه وليكن است ابدي زنده

 و روح مورد در اطالعي و معتقدند مادي و فيزيكي طبيعت به فقط كه ھستند افرادي شوندمي دچار عذاب اين به كه اشخاصي
 ار چيز ھمه دھند،نمي اھميت شوند،مي مطلع مأمورين توسط يا شود،مي گفته آنھا به ھرچه و ندارند برتر نيروي يا و آن بازگشت

  .باشدمي ھم روان و ضمير نابودي سلول، فيزيكي مرگ و است ھستي خط پايان مرگ كه نمايند مي تصور. كنندمي رد
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  :نمائيم اشاره رجعت امر فلسفه و حكمت از مورد چند به است الزم اينجا در

  : تكامل به رسيدن -١

 دخو دامن در را موجودات تا است شده خلق آخرت به رسيدن براي و است استعدادھا تكامل و ھا قوه يافتن فعليت ظرف دنيا عالم
 از طبيعي غير ھاي مرگ و موانع خاطر به خالص مؤمنان از اي عده كه آنجايي از اما برساند، مطلوب تكامل به داده پرورش
 پايان به را خود تكاملي سفر و گردند بر دنيا به آنان كه كندمي ايجاب حكيم خداي حكمت. اندمانده باز معنوي مسير اين ادامه

 به ددمج زندگي از بعد تا گرددمي بر دنيا به باشد شده كشته كه مؤمني ھر: «فرمايدمي السالم عليه صادق امام چه چنان. برسانند
  ؛]٤٠ ص ،٥٣ ج بحار،.[ )برسد شھادت ثواب وبه( »شود كشته تا گردد مي بر دنيا به باشد مرده كه مؤمني ھر و بميرد طبيعي مرگ

  : دنيوي كيفر -٢

 اين دونب اندرسيده قتل به مظلومانه و گشته محروم مختلفي ھاي عنوان به حقوقشان تمامي از كه بودند دنيا اين در افرادي بسا چه
 به مظلوم شخص تا گرداند مي بر دنيا به را طرف دو ھر خداوند، كه است اين رجعت ھاي حكمت از باشد، شده گرفته او حق كه

  . بگيرد ظالم از را خود داد خود دست

 ھر به بگيرند، را خود انتقام تا كرد خواھند بازگشت دنيا به اند مرده كه مردمي« :فرمود كه شده نقل السالم عليه كاظم امام از
 تدس به را قاتل شده، كشته كس ھر و گيردمي انتقام آن بمانند ديده خشمی كس ھر و كندمي قصاص آن مثل به رسيده آزاري كس
 كنند تالفي را خود شده ريخته خون آنھا تا گردندمي بر دنيا به نيز آنان دشمنان منظور اين براي و كشدمي خود خون تقاص به خود
 ھايشان دل و گرفته را خود خون انتقام كه حالي در ميرند،مي شب يك در ھمگي سپس مانند،مي زنده ماه سي آنھا كشتن از بعد و

 الكتب دار ،١١٨٨ ص ،١٣ ج ترجمه موعود، مھدي ، علي ، دواني[ .»شوندمي مبتال دوزخ عذاب ترين سخت به آنھا دشمنان است، يافته شفا
  ؛]٢٧ االسالميه،چ

 براي ذلّت هدرج ترين پست به تنزل و اول ی دسته براي تكاملي حلقه يك تكميل گروه، دو اين مجدد بازگشت از ھدف اين بنابر
 امام چه چنان دارد، محض كافران و خالص مؤمنان به اختصاص و نيست عمومي رجعت كه اين به توجه با و است دوم ی دسته
 رسيده خالص شرک و كامل ايمان به كه كساني به دارد اختصاص بلكه ندارد، عمومي جنبه رجعت: «فرمود السالم عليه صادق
 رجعت اساسي ھاي حكمت از مورد دو اين كه شودمي معلوم ]١٣٨٠ دوم، چ تھران، موعود، نشر ،٥٥ ص رجعت، محمدرضا، ضميري،.[ باشند
  .است

  جھاني: عدل حكومت تشكيل در شركت و دين ياري -٣

 ھانگيرج آله و عليه هللا صلي محمد آل قائم كفايت با و توانمند دست به الھي عدل حكومت و اسالم دين كه شودمي استفاده متعدد روايات و آيات از
سوره [ .»كرد خواھيم ياري خيزند، بر شاھدان كه روزي و دنيا در را مؤمنان و خويش فرستادگان ما ھمانا: «فرمايدمي خداوند شود،مي

  ،]١٠ مؤمن،آيه

 كردهن پيدا تحقق ھنوز نصرتي چنين كه اين از اما فردي صورت به نه شودمي انجام جمعي دسته نصرت اين كه شودمي استفاده آيه اين ظاھر از
ً  است،  داخ به«: فرمايدمي آيه ھمين تفسير در السالم عليه صادق امام لذا. است ناپذير تخلف الھي وعده زيرا شد، خواھد محقق آينده در قطعا
 مطلب اين و نكرد؟ ياري را آنھا كسي و شدند كشته دنيا در السالم عليھم ائمه و پيامبران از بسياري كه چرا است رجعت در نصرت اين سوگند
  ؛]ق ١٣٩٧ بين، حق مطبوعاتي موسسه قم، الناصب، الزام علي، شيخ حائري، يزدي[ »يافت خواھد تحقق رجعت در

  مجرد روح اوكه يعني...: ارسل الذي ھو: «مباركه آيه تفسير در السالم عليه باقر امام نيز و

ً  ھا انسان  بازمی الھايش ايده تحقق را او و بندند می را او پای و دست ھا محدوديت. گريزند می ھا ازمحدوديت و ھستند طلب قدرت ذاتا
 شايد.بخشد می خاصی آرامش احساس او به شوند، ارائه اسرار عنوان تحت اگر را مسائل ترين ساده و اسراردارد به خاصی گرايش آدمی.دارد
 حساسا موجب شود می وانمود ّسر که آنچه از آگاھی اّماصرف نباشد واثراتی نتايج دارای يا و نشود گرفته کار به ھرگز شود قلمداد سرّ  که آنچه

  :  اينكه جمله از دارد بشر نيزبراي خطراتي واطمينان برتری احساس اين اما. گردد می برتری و توانمندی

 برتراست متمايزو ازديگران که کند وقبول يابد تمايل اين با متناسب موقعيتی وھرگاه. دارد وتمايزازديگران برتری به تمايل انسان آنکه: اول
  ؛»دانند نمی ديگران که داند می را چيزی« كند مي فكر خود با حاال او کند می وبرتری رضايت احساس

 در روانی و روحی ی بالقوه نيروھای ومحرک انگيزد می بر خاص واعتمادی ايمان شود می اسرارارائه عنوان تحت که چيزی ھر آنکه: دوم
 دليل آن هب بلکه .نيستند اسرار جزو دارند، که بخاطرتأثيراتی رمزآلود و محرمانه ھای دانسته و نکات که گفت توان می بنابراين .گردد می فرد
  .شوند می واقع مؤثر که شوند می ارائه اسرار صورته ب

 را هھال اين به نفوذ توان براحتی ديگران که آورد می بوجود فرد پيرامون در آشناختگی نا و غريبی از ای ھاله بودن اسرارآميز آنکه: سوم
 می ودنب اسرارآميز به گرايش بنابراين .اند داشته پنھان نيز را او ھای ضعف ھاله اين زيرا است بدور ديگران دسترس از او اين بنابر ندارند
  .  نمايد ايمن ديگران با درمقابل را فرد تواند
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 عملکرد و تـأثير جايگاه( فراحسی ادراک زمينه كه است اين بخاطر بيشتر دوراست، امروزی انسان مستقيم ادراک و ازدسترس اگرنامحسوسات
 ھستند نادری افراد دسترس در امروز که غريبه علوم دستورات و ھا نھاد و عالئم.دارد وجود بطورنھفته درانسان مھم اين و) دارد غريبه علوم
 ستا محسوسات عدبُ  در يکی. ھستند باستان انسان محرمانه وعلوم اوليه انسان تصويری نھادھای مانند به درست آيند، می بشمار اسرار جزو

  . محسوسات نا عدبُ  در وديگری

 ميسر آن به رسيدن و گرفته قرار متعارف دانش خاص ھاي بخش بر)  علم ھر حيای ھای بخش(  متعارف نا دانش ھايپايه از برخي چون
 بوده اسرار جزو امروزي بشر براي ھميشه كه. است"  آدمي  روح" اصلي ماھيت محسوسات نا ازاين يكي. متعارف دانش فھم با مگر ،نيست

 دست فرصتي ھا انسان اين جھل و طلبي قدرت كه آنجايي از ولي. درآورد سر اسرار اين از است كرده تالش ھا قرن و ھا سال درطي انسان و
  . كند فكر خود ماھيت به بھتر و بيشتر كمي بشر اين تا نداده

 كركنندفمحترم  خوانندگان ناكرده خدايي نشود باعث ،در باره تناسخ و رجعت گفته شد كه را مواردي که عرض کنم؛ در پايان الزم به ذکر است
ً  بنده که چون. نيست چنين اصالً  بنده منظور نه ؛است تناسخ فلسفه تاييد بنده، منظور  حمل بنده عرايض اميدوارم و ندارم قبول را تناسخ اساسا

 تناسخ، كه اندنموده ثابت شواھد و مدارك گردآوري با عرفان دانشمندان و بزرگان و فالسفه تمامي  زيرا. دننگير تناسخيون يا" تاسخ تاييد" بر
 .باشدمي صحيح و درست انسان رجعت يا) صحيح سيركمال( اما است باطل كالً  اتحاد و حلول

  

  

  : روح حركت سرآغاز

 طي. است پذيرفته گوناگوني كالبدھاي عبور طي در. است رسيده مادي جھان به تا گذارنده را ھا جھان نزولي مسيري در روح
 را شاشده فراموش آگاھي بايد اش،اصلي وضعيت به بازگشت براي روح حاال. است يافته كاھش روح گسترده آگاھي سقوط، اين
 يخداشناس به رسيدن براي مستقيم راه شاه يك روح سفر. شودمي باالترميسر ھاي جھان به سفر طريق از اينكار و آورد ياد به

  . است الھی عشق کردن پيدا برای دنيا اين در بودن برای روح ھدف تمام. است

 لقاب صوت ماھيت با ھايش نشانه اما ندارد ھم ماھيتی. نيست خاصی طبيعت صاحب که است ای پيوسته جريان  الھی ھوشياری
 پااليش ار خود اند توانسته كه ارواح از برخي اما. نيست شنيدن قابل اش اصلی صورت به ھا کالبد ساير و جسم برای و است تمثيل
 کند، ظھورمی مادی درجھان ھايی دريچه يا ازمجراھا ھوشياری اين شنود، می را اصوات اين شان روح دارند نگاه تميز و دھند
 ھر در. جويد می سود گونی گونا ھای صورت از اش تکاملی مسير در روح. شناسند می پاك ارواح عنوان به را ھا دريچه اين
  . شوند می ظاھر بيرون جھان در که است ھايی نشانه صاحب ھا صورت اين از يک

 العمل عکس و ھا عمل اين مجموعه. طلبند می العمل عکس عمل قالب در که شوند می موجب را حرکات از ای دسته صفتی ھر
 در  علت. است معلول و علت قانون اين ديگر نام. دارد نام کارما يا تقدير ی چرخه که آورند می در گردش به را ھايی چرخه ھا

 ھوشياری از ای مرتبه از روح ھا العمل عکس دريافت با .ميرساند پايان به را چرخه،شدن اجابت با معلول و گيرد می شکل ذھن
 طی در مرحله اين نام. دارد تعلق تحتانی ھای جھان به که شود می تجلی از صورتی وارد و کند می صعود باالتر ای مرتبه به

  . است انسان ، روح تکاملی سير

 لکهب اش جسمانی ھويت در نه البته)  يافته كمال انسان(  مخلوقات اشرف درنھايت و ميت آدم و حيوان بين است ای فاصله انسان
 رسيدن عاقبت و ماورا معنوی دنياھای به آن سفر و کالبد ترک به است روح ساختن قادر ما اصلی ھدف. اش آگاھی وضعيت در
 بشر املتک از ھدف بدانيم و باشيم داشته شناخت واينكه خلقت، ھدف به رسيدن مسير در بشر تکامل چگونگی. است غائی ھدف به

 مسير ادامه برای ؛کند می ترک را آن روح و رسد می پايان به بشر مادی جسم عمر که زمانی. دارد تکامل به نياز چرا و چيست
 از خارج در آن شناخت مشخص معيار که خلوص از درجه آن به که صورتی در و کند می آغاز را جديدی حرکت خود تکاملی
  .شود می جذب روحی سوم جھان به آنگاه باشد، رسيده است، فيزيکی و مادی محيط

 برای لذا .ندبرس خود تکاملی مسير در بيشتر خلوص ديگر بعبارتی يا و باالتر درجات به توانند نمی ارواح که افتد می اتفاق گاه
 رمسي گذرانيدن و ماده با نيرو آن مجدد ترکيب حرکت واين کنند آغاز را ديگری حرکت نوع يک بايست می مجددا تکامل ادامه
 دارند نيزوجود خاصی تکامل،اھداف دراين لذا است، کمال جھت در ھميشه حرکت که ازآنجا. است ديگری مادی تکاملی ھای

 نرژیا با شدن يکی و رسيدن لياقت بشر روح اينکه تا شوند می تکرار آنقدر ھا حرکت اين. پيمود خواھد را بھتری مسير وروح
 کائنات ماعظ روح به را خود بتواند که شود نمی پيدا خلقت در ای نيافته تکامل انرژی ھيچ زيرا .کند پيدا را کائنات اصلی و کل

  . شد نخواھد پيدا وی برای نيز کافی شناخت ،نيايد وجود به فردی در عقلی حرکت که زمانی تا و برساند
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. ودر نمی بين از ھرگز و دارد وجود تولد بدو از افراد، خلقت در ھا حرکت اين وجود و يافت نخواھد دست نيز حيات حقايق به لذا
 ونهچگ كه آموزاندمى شما به شناخت اين. دارد تاكيد خداوند سوى به بازگشت راه ترينطبيعى عنوان به معنوى تجربيات ارزش
  .دھيد فرا گوش خود دروني نداي به و بنگريد خود درون به معنوى آزادى از بردن لذت و آگاھى افزايش براى

 یذات فطرت است، اکتسابی ديگری و ذاتی آنھا از يکی. دارند فطرت نوع دو خود وجود در کلی، طور به بشر، افراد از يک ھر
 در تدريج به و خود اطراف ھای محيط از زمان مرور اثر در را اکتسابی فطرت و دارد قرار او وجود در تولد بدو از فرد ھر

 ديگری ذات دھند، می تشکيل را بشر نسل رفتار وجودی و ذات اصل در که فطرت دو براين عالوه.است کرده کسب عمر طول
 شود می دهسنجي ديگر شيئ به نسبت شيئی که است عقلی توازن اثر در و اوست عقل به مربوط فقط که دارد وجود بشر نسل در ھم
 وبخ اختالف مانند کرد، درک و سنجيد را آنھا و داشت بيان توان می ذھنی تفکرات بررسی با فقط را رفتاری و اعمال چنين و
 يزچ نه جھان در وگرنه .نمود تفکيک ھم از توان می عقلی ھای برداشت و محيط ھای شناخت توسط فقط را زيبا و زشت يا بد و

  . آورند می بوجود اشخاص در را آن که ھستند ھا سليقه و ھا شناخت چون .مطلق زيبای نه است مطلق زشت

 عالی واقعيات مادی، عناصر کليه وراء در ماده وجود بر عالوه که يابيم می در وضوح به نگريم، می ماده وجود و ذات که زمانی
 آنان شناسائی قدرت و وجودی ذات آمدن وجود به باعث که ھستند عامل دو اين اصل در و دارند قرار نيز عقل و روح نام به تری
 می خود خاصی اھداف سوی به فرد ھر زندگی در و دھند می را کردن زندگی و حيات واقعی شکل آنھا از يک ھر به و شوند می
 دنيازمن حداقل ،خود بقای برای موجودی و ماده ھر لذا باشد، روح و عقل فاقد که يافت توان نمی عالم اين در را عنصری ھيچ. رود
  . باشد می روح و عقل يعنی آنھا دوی ھر ويا عقل قدرت و وجود به

 می افراد ھمه يقين طور به کرد، نمی تغيير مادی جسم مرگ رسيدن فرا از پس روح موجی سرعت و ارتعاش درجه چنانچه
 اجامو اختالفات ھمين وجود علت به اکنون. کنند مشاھده سر چشم با و وضوح طور به را مردگان يعنی افراد دوم ُبعد توانستند
 مدآ حال در ما اطراف در ارواح از بسياری ھميشه که حالی در نيستيد، ارواح روئيت به قادر بسادگی شما که است مادی و اثيری

  . بگيريد نظر در را زير ساده مثال اثيری، و مادی امواج سرعت چگونگی بھتر درک برای. ھستند شد و

 اضحو طور به و چرخند نمی ھا پره که ابتدا در بگيريم، نظر در را)  ھواپيما موتور ھای پره يا(  برقی بزن باد يک ھای پره اگر
 حرکت هب کم سرعتی با را ھا پره اين وقتی. باشند نمی روئيت مورد دارند، قرار ھا پره آن پشت که وسايلی شوند، می ديده کامل و

 گرا. باشند می چرخش حال در ھا پره که کنيم می احساس ولی نيستند، تشخيص قابل کامل بطور ھا پره پس آن از آوريم، درمی
 را آنھا گردش و حرکت سمت و نمائيم می مشاھده است ای ھاله دارای که ابری مانند را آنھا بيافزاييم، ھا پره سرعت بر ھم باز
 و چرخند می عکس جھت در ھا پره شود می تصور که رسد می زمانی پنکه، اين سرعت به افزودن با. دھيم نمی تشخيص ھم

 شتپ اشياء توانيم می که طوری به روند می بين از ھا پره حرکت بودن مانند ابر حالت بيافزاييم،آن آن سرعت به مجددا چنانچه
  .ببينيم نبودند رويت قابل قبال که را ھا پره

 و اعمال پوش تن زمان، اين در شود، می دميده ای نطفه به جديدی فرد آوردن وجود به برای متعال خداوند امر به روحی وقتی
 سن تا ماده و نر سلول دو ترکيب بدو از پوش تن را ھا آمادگی و اعمال اين اکثرا. دھد می بروز خود از را بسياری ھای فعاليت
 يردگ جای خود مادی جسم و پوش تن قالب در بتواند کامل طور به روح اينکه تا آورد، می وجود به بشر نسل افراد سالگی ھفت
 ھای حالت نمائيم، توجه بشر نسل روح تکاملی حقيقت به و ملی و قومی ھای تعصب بدون اگر. بنمايد شروع را جديدی تکامل و

  . نمود خواھيم مشاھده اشخاص روحی زمينه يک در را فراوانی

 ً  شخصيتی نظر از ولی دارند، خود والدين به زيادی ھای مشابھت جسمی نظر از خانواده يک فرزندان که نمائيم می مشاھده فرضا
 که بينيم می بسياری،گاھی ھای حالت و حاضر مواقع در حتی و متفاوتند خود والدين با کامال روحی، و درونی ھای خصلت و

 شده حاضر مادر رحم در نطفه انعقاد زمان در که روحی است، آن امر اين دليل. باشند می آنھا اخالقی خصوصيات مخالف کامال
  .است گرديده يکديگر به ماده و نر تخمک دو ترکيب موجب و

  .است داشته وجود ديگری عالم در قبال :اوال

  .ندارد مادر و پدر اين با نسبتی ھيچگونه روح اين:ثانيا

 رقیف ھيچ پدر و مادر يا باشد فرزند راستا اين در حال .کند می عمل مستقل خود برای ، زندگی مسير تکامل در روحی ھر:ثالثا
  .ندارد

 ً  فرد نآ موجود ھای حالت و تکاملی چگونگی در کسی و گيرد می صورت يکتا خداوند فرمان به روحی انفعاالت و فعل اين :رابعا
 از را اآنج محيط ولی کند، می سفر بار اولين برای کشوری يا شھر به فردی که افتد می اتفاق گاھی طورمثال به .ندارد دخالتی
 باری برای را فرد اين سرنوشت، دست که است حقيقت اين مويد امری چنين .يابد می آشنا خود وذھنی عقلی ھای شناخت نظر

 نيز روحی نظر از ديگری توجيه امر اين برای البته. ببيند مجددا را خود قبلی تکاملی مشاھدات تا کشانده ای نقطه به ديگری،
 خواب، درھنگام بدن از روح شدن جدا ھم طرفي از. باشد تواند می خواب زمان در مکان، آن به فرد روح سفر آن و دارد وجود
  .باشد داشته ھدف دو تواند می
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   اصلی ھدف -١

  فرعی ھدف -٢

 بدست حيات ادامه جھت روحی ازعوالم را الزم حياتی وانرژی اثيرسفرکرده عالم به روح که است اين آن :اصلی و اول ھدف
  .است روح ھمراه ناخودآگاه ضمير فقط سفر دراين. آورد

 محيط وبه کرده دريافت انرژی ازعالم بعد، روز حيات نمودن اداره و ادامه برای را الزم انرژی روح که است زمانی : دوم ھدف
  .پردازد می ديگری ھای سيروسفر به وآنگاه بازگشته

 گاهآ ضمير که روياھايی آن نتيجه در و ببرد خود ھمراه به روح نيز آگاه ضمير باطن، برضمير عالوه است ممکن سفرھا، اين در
 است، پوش تن و روح دراختيار ناخودآگاه ضمير.( ماند می شخص آن ياد به صبح است، کرده مشاھده روح گذشته شب سفر در
  ). باشد می روح و مادی جسم اختيار در آگاه ضمير ولی

. است گونه بدين آن و باشد می...  و ذھن کند يا تيزھوش اطفال و نوابغ به مربوط روحی، تکاملی ھای حالت از ديگری شناخت
 ھرزمان. باشند زمين کره ارواح از فقط  که ندارد وجود دليلی شوند، می حاضر رحم درون در تخمک ترکيب برای که ارواحی
 ای کره به...  و ديني علمی، ھای راھنمائی و ھدايت برای سماوی ديگر کره يک از را ای مترقی روح بداند، صالح متعال خالق
  .فرمايد می اعزام و مامور ديگر

 ً  در ،دھند ياد بشر به را الزم علوم و بيايند کره اين به تا شدند مامور پروردگار سوی از...  و اديسون و نيوتن که زمانی فرضا
 برای ار راه نيز انيشتن خود .گرديد اعزام خاکی جھان به انيشتن بعد ومدتی ساختند ھموار دانشمندان ساير برای را آينده راه اصل
 به ای تازه علوم آموزش برای و شوند ترکيب مادری رحم در تخمک با ديگری ارواح آينده در که است کرده ھموار ديگر علوم
  .شد خواھند اعزام زمين

 پس او زيرا. است دست در مکتوب نوشته روح، بقای و وجود به اعتقاد درباره ازاو که است قديمی دانشمندان ازاولين فيثاغورث
  .کرد پيدا اعتقاد روح تکامل به نمود، ايران و مصر به که ھايی ازمسافرت

 موجود جھان معتبر ھای درکتابخانه. است شده تدوين ) م ١٢١( ميالدی سوم قرن دراوايل که) zahar( زھار نام به ديگری کتاب
 دتوان سفرنمی دريک روح چون است، كرده تاكيد و آورده نوشته كتاب درآن بسياری مطالب روح دوباره زندگی درمورد که است
  . برسند تكامل به تا شود مي تكرار اينقدر روح سفرھاي بنابراين .برسد خلقت اصلی ھدف به

 حضرت و کنند می سئوال عيسی حضرت از بشر مجدد. آمدند دنيا به درباره" نيکودم" و" ژان سنت" که است آمده نيز درانجيل
 انیزندگ تجديد اينکه ،مگر)شود مبدا به وصل تواند نمی احدی دھم خبرمی شما به تحقيق طور به:(  فرمايد می چنين باره دراين
 سیک اگر گويم می شما به من: فرمايند می وی جواب حضرت.کند می سئوال مجددا و شود نمی ملتفت درست نيکودم.) کند حاصل
 به که آنچه از نکنيد تعجب ابدا شما. بشود خدائی سلطنت حوزه داخل بتواند نيست ممکن ،)نكنيد حيات تجديد(  نيايد دنيا به مجددا
  .شويد متولد دوباره بايد ھم شما پس. دھم می خبر شما

 روح و دانشمندان. رويد می کجا به و آمده کجا از دانيد نمی ولی کنيد، می حس شما اوست، مناسب که است جائی آرزومند روح
 هک طوری به. اند نموده بسيار مطالعات روحی تکامل باره در گذشته قرن در مخصوصا و مختلف قرون طی در مختلفی شناسان
. دانند می والزم بديھی امری صورت به ھدف به رسيدن جھت را روح يافتن وتکامل حيات حقايق جديد روحی درعلم ارواح خود
 جزو آنھا كه چرا گيرد، نمي صورت ھرگز خدا اولياء براي ارواح برگشت كه كنم اشاره مھم نكته اين به دانم مي الزم البته

 دهبو خداوند ميل و اراده به ھم آن كه استثناء مگردرمواردي. اند شده آفريده بشر راھنمايي و رشد جھت به و ھستند كامل انسانھاي
  .خداوند تصميم و اراده به فقط ھم آن.....  ،)ع( مھدي حضرت مسيح، حضرت ھمچون گيرد، مي صورت
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   روح تعريف

 و مكاتب ميان اختالف مورد موضوعات از موضوع اين كه رسدمي نظر به انسان، در روح موضوع به اول نگاه در اگرچه
 هب چيزي وجود ُمنكر عنوان به نتوان را كسھيچ شايد كه شد خواھيم متوجه تردقيق نگاھي با ولي باشد، مي گوناگون ھايديدگاه
 سر بر ھااختالف ھمة واقع، در و پذيرندمي را روح وجود اصل ھمه، كه است اين سخن اين معني. كرد معرفي انسان در روح نام

  .است روح ويژگي و ماھيت

وحِ  َعنِ  َوَيْسأَلُوَنكَ  وحُ  قُلِ  الرُّ  ]سنخ[ از روح بگو پرسندمى تو از روح باره در ؛ و َقلِياًل  إاِلَّ  اْلِعْلمِ  مِّن أُوِتيُتم َوَما َربِّي أَْمرِ  ِمنْ  الرُّ
  ؛) ٨٥سوره اسراء آيه ( است نشده داده اندكى جز دانش از شما به و است من پروردگار فرمان

 و مدّبر و تشكيالت اساسِ  و منشاء و فعل قوة و احساسات خواص مبداء و حيات موجوديت ماية كه است شيئي ناطقه روح :)الف
  . باشدمي موجودي ھر طبيعت و خلقت و صورت و ماده و ماھيت و وجود ھيوالي در انتظامات، مدير

ْسُنونٍ  َحَمإٍ  مِّنْ  َصْلَصالٍ  ِمن اإلِنَسانَ  َخَلْقَنا َوَلَقدْ     ؛)٢٦ سوره حجر آيه( آفريديم بدبو و سياه ازگلى خشك گلى از را انسان حقيقت ؛ ودر مَّ

 رارق دوم درجه در مسئله اين اھميت كه شده، تشكيل اصلي عنصر ھفت يا پنج چھار، سه، از مختلف مكاتب نظريه حسب بر روح
 از متشكل را روح اند داده قرار نظر مد را آن كالسيك مكاتب مطالب و است مطرح و معمول ھمه از بيشتر آنچه ولي. گيرد مي
   .دانند عنصرمي سه

 ياثير جسمي  توسط كه وتميزاست پاك حساس، ، شاھد ،)آفريدگار رستني( ناميرا و جاوداني ، غيرمادي عنصري ؛انساني روح
 بارگونهغ لطيف، رقيق، العاده فوق سيال ماده اين .شده گنجانده است مادي عنصري كه جسماني درقالب)  پريت پريس(سيالي ماده يا
 ينيزم قوانين از ديگر كدام وھيچ زمين جاذبه حركت، سرعت، قوانين تابع.  كند مي فرق جھان اين غبار و مه با و بوده مانند مه و

 لقاب نيز زميني پارامترھاي و معيارھا از ھيچيك با بالطبع و است زميني غير و ماورايي  ماھيتي داراي خود كه چرا. باشد نمي
 و باشدمي جھاني سيال ماده از بخشي كه معني اين به حياتي سيال جسم نامه ب است نيرويي داراي سيال ماده اين .باشدنمي سنجش

  .شودمي مالحظه عصبي انرژي بصورت انسان وجود در

  ھمان بصورت و گشته انسان جسم بودن زنده باعث ، جسم در آن حلول و است حياتي انرژي سيال ماده اين در موجود انرژي
 شديد ضايعات و فساد تاثيرات تا حيات طول در و دارد جسم با نزديكي بسيار و تنگاتنگ روابط ماده اين.  آيدمي در انساني جسم

 مجموع در .ماندمي مشھود وجود ذات در كمال و باال سنين ھاي ناراحتي و درد خوشايند، آثار عضو، قطع ، جراحي ، عضوي
 متعلق مادي جسم كه مادي دنياي مابين ارتباطي پل واقع در و است ھمگاني جھاني سيال ماده از قسمتي تشخص معرف ماده اين
  .باشدمي دارد بستگي و تعلق آن به روح كه مادي غير جھان و است آن به

   روح ماھيت

 وھرج بلكه شود،مي درك حواس از يكي بوسيله جسم زيرا نيست جسم بنابراين لمس غيرقابل و غيرمرئي است جوھري روح :)ب
 از انحالل زيرا است انحالل غيرقابل بسيطي جوھر ھر و است جسم الزم تركيب زيرا مركب، نه است بسيط و است غيرمرئي
 الھي امور آنچه نيز و است الھي امور الزمه دادن فرمان چون. بردمي فرمان بدن و دھدمي فرمان روح. است مركب جسم خواص
  .باشد خدا امر كه زماني تا بود خواھد باقي مادي بدن از رھايي از پس روح. است ناپذيرزوال عالم پروردگار خود مانند است

  

  انسان با حيوان و حيوان با نبات روح فرق

 باالختيار، است جسم مكمل و محرك. است جوھر حيواني روح و جسم محرك و مكمل و است جوھر نباتي روح ديگر عبارت به
 تاس جزئيات مدّرك حيواني روح ديگر عبارت به العقل و باالختيار است جسم محرك و مكمل و است بسيط جوھر انساني روح و
 شنوا ھمه شنيدن وقت در و بينا ھمه ديدن، وقت در و دانا ھمه دانش وقت در انساني روح. كليات و جزئيات مدرك انساني روح و
 روح سه آدميان بعضي: گويندمي حكمت اھل و شريعت اھل كه چندان. داندمي ھمچنين صفات ھمه در و گويا ھمه گفتن وقت در و

 سمج حاليكه در. كامالنند ھااين و روح پنج داراي آنان از بعضي و مقتصدانند اينھا و روح چھار بعضي و ناقصانند اينان و دارند
  .رسند خود به تا آيندبرمي مراتب به و عروجند و ترقي در دو ھر روح و

 مجس« گيردمي نامي مرتبه ھر در و آيدبرمي مراتب به كه است جسم اين كه بدانيم اكنون دانستيم، را مواد روح و جسم چون پس
 و نبات روح جماد، روح« گيردمي نامي مرتبه ھر در و آيدبرمي مراتب به كه است روح اين و »حيوان جسم و نبات جسم جماد،
 و كرديم ذكر كه مختلف اسامي به اعتبارات و اضافات به را انسان روح و حيوان انواع از است نوع يك انسان. »حيوان روح
 عالم از روح و است خلق عالم از جسم. ملكوت عالم از روح و است ُملك عالم از جسم  گيردمي ديگر نام شودمي داناتر ھرچه
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 در و است جسم محرك و مكمل و است جوھر روح:  كه است آن روح تعريف پس نيست، بيش يكي روح كه شد معلوم چون. امر
  . العقل و باالختيار انسان مرتبه در و باالختيار حيوان مرتبه در و بالطبع نبات مرتبه

  

  زدم بر حيوان  به  مردم نما وز     شـدم نامـي و مــردم جـمـادي از

  شوم كممردن ز كي ترسمچه پس     شــدم آدم و  حـيـوانــي از مـردم

  سر و پر  مالئك  از   آرم  بر تا    بشــر از  ـرم بميـ  ديگــر جـمـلـه

  َوْجَھه   اال   ھالكَ    َشْيء  كلّ           جـــو ز جستن بايدم ھم ملك وز

  شوم آن نايد  ھم و  اندر آنچه     شــوم قربـان ملك از ديگــر بـار

  ؛)موالنا( راجـعـون اَلْيــه  اّنـا  كـهگــويـــدم     ارغنون چون عدم گردم، عدم پس            

  

 تا شده موجب تجھيزات ھمين و باشندمي است گياھان در آنچه از بيش امكاناتي و تجھيزات داراي حيوانات كه است معنا بدين اين
 تفاوت هدربار نكته ھمين. باشند داشته گياھان با را مشھود غير و مشھود ھايتفاوت و ديگر شعور نوعي احساس، حركت، آنان
ً . است صادق نيز حيوان با انسان  ات شودمي موجب عامل ھمان و نيست حيوان در كه باشد داشته وجود انسان در عاملي بايد مسلما
  .باشد داشته آورينو و ابتكار و گراييآرمان تفكر بتواند حيوانات خالف بر انسان

 ھا انانس که است استوار فلسفه و اصل اين بر انسانی خودآگاھی. انسانھا ءھمه با رابطه در خود به آگاھی يعنی انسانی خودآگاھی
 گرايی انسان و دوستی انسان احساس ، مندندبھره"  انسانی مشترک وجدان"  يک از و روندمی شمار به واقعی واحد يک مجموعا

  .داندمی اعال انسان و واال انسان نمونه، انسان را، کامل انسان. است موجود انسان افراد ءھمه در

 کرده رشد اعال حد در و ھم با ھماھنگ انسانی، ھایارزش ھمه در که است کسی کامل انسان: گويدمی کامل انسان معرفی در
. کند يتترب درست را آن نھايت در و بشناسد خوب را خود نفس بايد برسد جانبه ھمه پيشرفت و رشد به بخواھد که فردی ھر. باشد

 لاكما و اصالح در سعي انسان زندگی در ھدف ترين عالي. است او نفس ھایخواسته از تبعيت اساس بر انسان ھایمنيت چراکه
 رانوا از بردن بھره ي آماده تا باشد است، نيكو ملكات و سجايا با آن آراستن و زشت صفات از آن ي تزكيه و كردن پاك و قلب

 يم برتري موجودات، از بسياري بر آن با و اواست قلب به انسان شرف اين بنابر. گردد الھي معارف ي افاضه و رحماني الطاف
 خدا كه است قلب پس. گردد مي آخرت در كمالش و مقام و دنيا در او جمال و شرف سبب معرفت اين كه شناسد، مي را خدا و يابد
  . کند مي عمل او براي و شناسد مي را

 رساندن الكم به برای بيشتری تأثير آنھا از برخی نيز علوم ميان در و دارد، بسزايی نقش انسان كمال و رشد در آگاھی و علم يقينا
 ما عقيده به چون. شد خواھد نايل انسانی كمال به گرفت فرا را علوم اين كسی ھر كه نيست طور اين لزوما اما دارند؛ را انسان
  ؛...)و ببيند آن با كه بشود خدا چشم...» ( و الناظره هللا عين«  انسان كه است اللھی خليفه به رسيدن انسانی كمال

 به اندتو می کسی ھر لذا است؛ متعال پروردگار به نسبت عبوديت و نيت خلوص اصل، انسانی، عالی مقامات به رسيدن برای اما
 االیب مقامات به که اند بوده تاريخ طول در زيادی افراد. است الزامی) نياز مورد اخالق اصول داشتن، البته. شود نائل مقامی چنين
  .اند نخوانده نيز عرفان و حکمت مثل دروسی که حالی در اند يافته دست معنوی

 است قويتر او در استعدادی چه ببيند و کند مالحظه را خود استعدادھای اول درجه در بايد شغل و تحصيلی رشته انتخاب در انسان
 هرشت انسان که وقت آن. بود نخواھد ثمربخش چندان عالقه، بدون کار و تحصيل که چرا کند توجه خود عالئق به دوم درجه در و

 مأمور کار آن در را خود و کند طلب را خدا رضايت آن با و دھد انجام خدا برای را آن بايد کرد، انتخاب را خود شغل و تحصيلی
  . بداند خدا

ُھمْ  فينا جاَھُدوا الَّذينَ  وَ {   ھدايتشان خويش ھاىراه به كنند، مجاھدت ما راه در كه را كسانى ؛} اْلُمْحِسنين َلَمعَ  هللاََّ  إِنَّ  وَ  ُسُبَلنا َلَنْھِدَينَّ
  ؛)۶٩/آيه عنکبوت سوره(. است نيكوكاران با خدا و كنيم، مى
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  پرسش و پاسخ در باره رجعت : 

  بود؟ خواھد خود پااليش به قادر،  است نرسيده کمال به زمينی زندگی در که روح چطورسئوال : 

  .کند می را کار اين زمين روی بر مجدد آمدن با پاسخ:

  دھد؟ می انجام را کار اين روح مانند شکل تغيير طريق از آيا آورد؟ می دست به را جديد وجود اين چگونه روحسئوال : 

 يازمندن زمينی زندگی به کار اين برای اما شود می استحاله يا شکل تغيير دچار شک بدون,  خود کردن پاک طريق از نفس پاسخ:
  .است

  چيست؟ بازگشت از ھدف:  سئوال

  .شد خواھد چه عدالت آن بدون,  اسنانيت تدريجی بھبود و ديدن کيفر : پاسخ

  شود؟ می بازگشت دچار ابد تا روح يا است محدود زمينی وجودھای تعداد آيا:  سئوال

 ديگر,  گرديد پاک ھا ناپاکی و ھا ناخالصی ھمه از که زمانی و دارد می بر پيشرفت اه در قدمی جديد وجود ھر در روح: پاسخ
  .ندارد زمينی زندگی به نيازی

  است؟ مساوی ارواح ھمه برای ھا بازگشت تعداد آيا:  سئوال

 يشرفتپ زيرا,  ھستند متعدد خيلی مکرر ھای بازگشت معذالک کنند می عود کمتر کنند می پيشرفت سريع که آنھايی نه پاسخ:
  .است متناھی نا تقريبا

   نيستند؟ خدا بنده ھا انسان ھمه آيا:  سئوال

 که ھستند انسانی فطريات نظر از شده بارور انسانھای ، يافته انسانی ماھيت انسانھای ، رسيده انسانيت به انسانھای تنھا پس: پاسخ
 چنين قرار نماند را عضوھا دگر روزگار آورد درد به عضوی چو و ، حکمفرماست آنھا بر واحد روح ، پيکرند يک اعضای واقعا

 ارزشھای و فطريات رأس در ايمان زيرا.  اند"  مؤمن"  انسانھای ھمان است روييده آنھا در فطری ارزشھای ءھمه که انسانھايی
  . است واقع انسانی اصيل

 ميل ارواح ھمه .شود می ديده جبران بدون ھای مجازات و,  شديد نفرت,  انصافی بی که است خودخواه ھای انسان ميان در فقط
 فرصت آنھا با خود عدالت در خداوند اما کند می فراھم آنھا برای زمينی بدن ھای آزمايش با را آن وسيله خداوند و دارند کمال به
  .برسانند انجام به جديد ھای زندگی در اند نکرده تمام يا نداده انجام که را آنچه تا دھد می

 محيط اي و کنند اراده اند نتوانسته يا و شده روبرو مانع با خود بھبود در که را کسانی آن که نيست اين در خداوند رافت و انصاف
 ھمه مالاع خداوند شد می تعيين مرگ از پس ناپذيری تغيير بطور انسان سرنوشت اگر.دھد قرار تنبيه مورد است کرده منع را آنھا
  .داد نمی قرار قضاوت مورد طرفی بی با را ھمه و سنجيد نمی ترازو يک در را

 ربارهد خداوند عدالت به که ايست آموزه تنھا و شناسد می متوالی زندگی چندين انسان برای که ايست آموزه) , عود( بازگشت آموزه
 اميد ام به و کشيده تصور به ما برای را آينده که ايست آموزه تنھا و دھد می پاسخ ھستند فرومايه اخالقی لحاظ از که ھايی انسان
 می ما به آنرا ارواح و کند می حکم را آن عقل.  دھد می جديد امتحانات با را خود خطاھای جبران فرصت ما به زيرا,  بخشد می

  .آموزند

 دالتع به انسان اگر.  است بخش تسلی اميد يک دنبال به بازگشت آموزه در است آگاه آفرينش در خود بودن پايين به که انسان
 که کرف اين.  اند کرده عمل بھتر زندگی در او از که باشد کسانی آن مساوی ابد تا که باشد اميدوار تواند نمی باشد معتقد خداوند
 اين از,  شد فائق پستی اين بر توان می جديد ھای کوشش با و ماند نمی باقی مطلق نيکی از ھميشه برای آفرينش در پستی اين

 ربهتج اين نباشد؟ متاسف آورده بدست دير را ای تجربه اينکه از خود کاری مشی خط در که است کسی چه.  کند می دفاع عقيده
  .کند می استفاده جديد زندگی يک در آن از شخص,  رود نمی دست از ھرگز آمده بدست دير

  شود؟ می چه مرگ لحظه در نفس: سئوال

ً  که شود می داخل ارواح جھان به يعنی,  شود می روح دوباره او: پاسخ   .است بوده کرده ترک را آن موقتا
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  کند؟ می حفظ را خود فرديت مرگ از بعد نفس آيا: سئوال

   .دھد نمی دست از را آن بله: پاسخ

  ندارد؟ مادی بدن او که حال برد می پی خود فرديت به چگونه نفس شود؟ می چه ندھد دست از را خود فرديت نفس اگر: سئوال

 اشدب می تجسدش آخرين نشانه که گيرد می اش سياره اتمسفر از را آن و اوست خود مختص که دارد ای سياله ھنوز نفس: پاسخ
  .)اش مثالی قالب يعنی(

  برد؟ نمی چيزی خود با زمينی عالم از نفس آيا: سئوال

 متناسب اين و است تلخی و شيرينی از پر خاطرات اين,  برد می خود با را ديگر جھان به رفتن به ميلش و را خاطراتش فقط: پاسخ
  .برد یم پی است گذاشته زمين روی بر که آنچه بيھودگی به اندازه ھمان به باشد پاکتر ھرچه نفس,  است زندگيش در وی اعمال با

 نمی را کل يک ارواح مجموعه آيا کنيد؟ می فکر چه شود می کيھان کل وارد مرگ از بعد نفس که عقيده اين به راجع: سئوال
  نيست؟ جھان يک کل اين سازند؟

 را خود فرديت ھميشه ذالک مع و,  آوری می بوجود را مجمع اين از ای سازنده بخشی ھستی مجمع يک در تو که وقتی: پاسخ
  .کنی می حفظ

  دارد؟ مفھومی چه جاودان حيات: سئوال

 دیاب حيات در داخل نفس,  ميرد می بدن که وقتی.  است گذرا و موقت بدن زندگی,  است جاودانی که است روح حيات اين: پاسخ
  .شود می جاودان يا

 سيدهر کمال درجه به که آنھايی يعنی ؟ کنيم اطالق پاک ارواح زندگی به را جاودانی حيات ما اگر بود نخواھد تر دقيق آيا: سئوال
   ندارند؟ گذرندن برای امتحانی ديگر و

 به يدببر بکار را کلمات داريد دوست طوری ھر,  است لغات با بازی اين اما,  است جاودانی سعادت اين بگوييم است بھتر: پاسخ
  باشيد داشته تفاھم ھم با اينکه شرط

  است؟ دردناک بدن از نفس جدائی آيا: سئوال

 رد انسان که را ھايی رنج.  ندارد نقشی انسان زنج در نفس:  برد می رنج مرگ لحظه از بيشتر زندگی طول در بدن نه: پاسخ
 ثرا در که مرگی يعنی,  طبيعی مرگ در .است رسيده سر به تبعيدش دوران بيند می که است روح شادی,  کشد می مرگ لحظه
 اثر رد که است چراغی اين.  گويد می بدرود را زندگی,  شود متوجه اينکه بدن انسان رسد می کھولت دنبال به ھا اندام گیدفرسو
  .شود می خاموش سوخت نداشتن

  شود؟ می انجام چگونه بدن از نفس مفارقت: سئوال

  .شود می جدا بدن از نفس آنگاه,  شد خواھند گسيخته,  کند می متصل ھم به را دو آن که پيوندھايی : پاسخ

 دوجو زندگی و مرگ بين مشخصی مرز و حد آيا شود؟ می انجام ناگھانی انتقال يک وسيله به فورا بدن از مفارقت آيا: سئوال
  دارد؟

.  زدگري نمی بدن از ناگھان,  شود می آزاد سپس و شده گرفته که ای پرنده مثل و شود می جدا بدن از تدريج به نفس نه : پاسخ
 و خورده گره بھم بندھا.  گشايد می را خود بندھای تدريج به روح ترتيب بدين,  شوند می مخلوط و کرده برخورد ھم به دوحالت

 فقط مرگ,  شود می وصل بدن به خود مثالی قالب يا مادی نيمه پوشش بوسيله,  زمينی زندگی دوران در روح .شوند نمی باز
  .برد نمی ميان از شود می جدا آلی زندگی توقف با بدن از که را دوم قالب و شود می بدن فنای موجب

 به نسبت آنھم و کند می عمل آھستگی با و بتدريج اين,  شود نمی انجام کامل بطور ناگھان مرگ لحظه در مثالی قالب خروج
 لحظه بعد ساعت چند در مرگ لحظه که گفت توان می,  است سريع خروج اين اشخاص برخی نزد در.  نمايد می تفاوت اشخاص
 تیح و بوده آھسته خروج,  است بوده شھوترانی و ماديت سراسر آنھا زندگی که کسانی ويژه به ديگر برخی در اما.  است رھائی
 وجود بازگشت به ھم اميدی و نيست حيات از اثری ھيچ بدن در که معنی بدين,  کشد می طول ماھھا حتی و ھا ھفته و روزھا
  .  تاس قائل ماده برای زمينی زندگی در روح که است برتری دليل به فقط اين و.  است سرگردان بدن و روح بين فقط,  ندارد

 رد,  بود خواھد تر دردناک برايش آنھم از جدائی,  باشد داشته عالقه ماده به بيشتر ھرچه روح که است منطقی موضوع اين درک
 مرگ سيدن فرار ھنگام و است زمينی زندگی در حتی بدن از نفس خروج آغاز,  انديشه اعتالء و اخالقی و فکری فعاليت حاليکه
  .شود می انجام سريع و فوری عمل اين تقريبا
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 کششی و عالقه که دھد می نشان مشاھدات اين.  است شده انجام مرگ لحظه در اشخاص ھمه روی که است مطالعاتی نتيجه اين
 بدن شدن متالشی از روح زيرا,  کند می دردناک بسيار را آنھا جدائی,  دارد وجود اشخاص برخی نزد در بدن و نفس بين که

 رخ کسانی نزد عذاب نوع اين,  ھاست مرگ از بعضی و ھا زندگی از بعضی مخصوص و استثنائی مورد اين.  کند می وحشت
  .زنند می خودکشی به دست که دھد می

  ھست؟ پذير امکان آلی زندگی کامل توقف از قبل بدن و نفس قطعی جدائی آيا: سئوال

 ھی خود از انسان و ندارد وجود آلی زندگی ديگر صورت اين در,  کند می ترک را بدن گاھی نفس,  احتضار حالت در: پاسخ
 بقل که مقدار آن تا آورد می در حرکت به را آن قلب که است ماشينی بدن.  ماند می باقی حيات از ای نفخه معذالک,  ندارد آگاھی
  .داشت نخواھد نفس به نيازی,  وردآ در جريان به ھا رگ در را خون بتواند

  دھد؟ نمی دست بشود آن وارد خواھد می که جھانی از الھامی يا جذبه گاھی نفس به مرگ لحظه در آيا: سئوال

 را خود سعی تمام نفس بنابراين,  شوند می گسسته کند می متصل بدن به را او که پيوندھائی که کند می احساس نفس اغلب : پاسخ
 یم خود مقابل در را آينده جريان او,  شود می جدا ماده از مقداری که وقتی نفس.  بگسلد را پيوندھا اين کامال تا کند می مبذول
  .شود می شادمان روح حالت از,  بينی پيش طريق از و بيند

 نیدرخشا وجود يک در بعد که ميرد می ظاھرا خود پيله ميان در سپس و خزد می زمين روی ابتدا که ابريشم کرم مثل آيا: سئوال
  کنيم؟ می پيدا را جديدی وجود سرانجام که باشد ما گور بعد زمينی زندگی از تصوری ما برای تواند می,  شود متولد دوباره

  . گرفت بالنعل النعل طابق را آن نبايد معذالک,  است خوب تصوير,  است کوچک تصور: پاسخ

  کند؟ می احساسی چه يابد می ارواح جھان در را خود که ای لحظه نفس: سئوال

 واھیخ شرمسار خود کرده از لحظه آن در باشی داده امجان کردن بد به تمايل با را بدی تو اگر,  دارد اشخاص به بستگی اين: پاسخ
 کننده بازرسی نگاه ھيچ از زيرا,  کرده پيدا نجات سنگينی وزنه از اينکه مثل درست:  کند می فرق قضيه عادل انسان برای ؛ شد
  .ھراسد نمی ای

 و بدن از نفس جدائی آيا,  اند نشده ضعيف ھنوز بيماری يا سن بوسيله ھا اندام چون,  تصادفات و شديد ھای مرگ در: سئوال
  دھد؟ می روی ھمزمان زندگی توقف

  .است کوتاه بسيار کند می جدا ھم از آنھا که ای لحظه موارد تمام در اما است طور اين کال: پاسخ

  است؟ استوار چه بر بازگشت جزميت:  سئوال

 می باز ار پشيمانی و توبه در گانش بنده برای ھميشه خدا کنيم؛ می تکرار را آن الينقطع زيرا,  مکاشفه و خداوند عدالت بر: پاسخ
 سعادت به رسيدن از کنند خوب را خود خواھند می که را کسانی آن ھمه که است ظالمانه اين که گويد نمی تو به منطق آيا. گذارد
  .کنند محروم ابدی

  کند؟ می پيدا سرنوشتی چه خود بازگشت آخرين از پس روح:  سئوال

 در خداوند که زمانی آن تا و رود می)  ملکوت(  يعنی باال عالم به بخواھد اگر روح آن. شد خواھد پاک و سعادتمند روحی:  پاسخ
 دخداون فرمان و اجازه با و گردد باز ناسوت عالم به تا کند می قبول خود اختيار به يا و}  معاد{  ماند؛ منتظرمی فرمودند، قرآن
 می حاضر مردم بين در تازه شمايل و شکل با و کند می تغيير او موجوديت زمان اين در. کند کمک ديگر ھای انسان به متعال
 قضاوت و راھنمايی و ھدايت زيرا. آنھا راھنمايی و ھدايت نه کردن خدمت مشغول. شود می آنھا به کردن خدمت به مشغول و شود
  .شود می تبديل"  موکل"  به  انسان از  روح آن موجوديت زمان اين در. ديگر موجود نه است خداوند کار

 در تالشش و گيری جھت و شودمی انسان آرزوھای آرزوھايش ، انسان درد دردش ، شود پيدا فردی در خودآگاھی نوع اين اگر
 ، فرھنگ ، علم يعنی انسان دوستان دوست ، يابدمی انسانی رنگ ھمه دشمنيھايش و دوستيھا و گيردمی صورت انسان جھت

.  گرددمی تبعيض و اختناق ، بيماری ، ظلم ، فقر ، جھل يعنی او دشمنھای دشمن و ، محبت و عدالت ، آزادی ، رفاه ، بھداشت
 اين ولی.  داشت خواھد اخالقی جنبه ، طبقاتی خودآگاھی و ملی آگاھی خود خالف بر ، شود پيدا اگر خودآگاھی از نوع اين

 . است يافته واقعيت ھمه از کمتر ، انداخته راه فراوان صدای و سر و دارد منطقی صورت ھمه از بيش اينکه با خودآگاھی

 نياد به بالفعل او بدنی جھازات ءمجموعه يعنی انسان شخص.  شخصيتی و دارد شخصی ، حيوان و نبات و جماد خالف بر انسان،
 آنچه نظر از ، روحی جھازات نظر از ولی ، است بالفعل ديگر حيوانات مانند بدنی جھازات نظر از تولد آغاز در انسان. آيدمی
 ءآماده و است موجود بالقوه وجودش ءزمينه در او انسانی ارزشھای ، است بالقوه موجودی ، سازدمی را او انسانی شخصيت بعدا

  .است ترعقب بدنی ءمرحله از مرحله يک معنوی و روحی نظر از انسان يافتن رشد و روييدن
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 ارکان و معنوی و روحی جھازات ولی ، شودمی پرداخته و ساخته آفرينش اندرکار دست عوامل ءوسيله رحم در اش بدنی جھازات
 مھندس و معمار و بنا خود کس ھر گوييممی رو اين از.  گردد گذاری پايه و شود داده رشد بايد رحم از بعد ءمرحله در شخصيتش
   . است شده داده خودش دست به)  او شخص خالف بر(  انسان شخصيت خلقت نقاش و کننده تصوير قلم ، است خود شخصيت

 و درخت ميان ، سنگی و سنگ ميان مثال ، است ممکن غير جدايی تصور ماھيتش و خودش ميان ، انسان از غير موجودی ھر
 ، است فاصله و جدايی ماھيتش و خودش ميان که است موجودی تنھا انسان.  ایگربه و گربه ميان ، سگی و سگ ميان ، درختی
  .  انسانيت و انسان ميان يعنی

 ابس و ، وحشی و بدوی ھای انسان از برخی مانند اندمانده باقی حيوانيت ءمرحله در و نرسيده انسانيت به که ھا انسان بسا ای
 جدايی خودش ماھيت و ءشی ميان است ممکن چگونه. نماھا متمدن اکثر مانند اندشده تبديل انسان ضد به و شده مسخ که ھا انسان
 که ستا بالقوه وجود.  است بالفعل تبع به ماھيتش باشد بالفعل وجودی اگر و است وجود ءالزمه ماھيت که است بديھی ؟ بيفتد

 . است فاقد را خود ءشايسته ماھيت

ه که حقيقتی ؛ حقيقت بسوی ای پنجره آگاھی تی مبدا آن مرکز که است ای کره ھم چون .دارد حقحضرت  در ريش عاع و ھس  ش
طح آن ھای تی ابعاد ھمه و دارند ادامه نھايت بی تا کره آن وس  خالق به مربوط کل عقل مانند کل آگاھی. گيرند می بر در را ھس
 .است فرد توانايی و دسترس از دور و است ھستی

ً  بينش يا آگاھی اين تعدادی و است باطنی و است ذاتی عمدتا  آن از بايد و آيد می انسان ھمراه به جھان اين به ورود با که است اس
 با و ستا مھم است، اکتسابی که آن ديگر بخش در ما، نقش. برسد مطلوب استفاده اکثر حد به تا داد گسترش را آن و کرد مراقبت
  .است موجود امکانات از صحيح استفاده آن و کند می کميلت را اول بخش و ميايد بدست تجربه و تفکر و مطالعه

ناخت صحيح، درک با توان می را آگاھی تی قوانين از درست ش وی زندگی مطلوب حرکت که داد انطباق ھس د بس ت، مقص  اس
ت درک تی، قوانين از درس ت آگاھی ميزان مھم ھای پايه از ھس داقت، مانند عواملی باالتر آگاھی در. اس  از دوری عدالت، ص
 دھند. می ارتقاء انسانی شخصيت و اخالق باالی مراتب به را آن صاحب و دارند ای ريشه نقش... و خواھی خير ظلم،

 قوانين و است ياربس تفاوت است بيگانه ھستی قوانين با که کسی با دارد نزديک آشنايی ھستی قوانين به که کسی بين است طبيعی
ً  ھستی تند فھم و درک قابل بسادگی که فيزيکی قوانين لزوما : شوند می دیبن طبقه دونوع بر ھستی قوانين واقع در. باشند نمی ھس
تی قوانين تی قوانين تجربه، قابل يا ديدنی ھس تی قوانين. نامرئی يا روحی يا ناديدنی ھس رفت با هک تجربه قابل يا ديدنی ھس  پيش
  .اند نشده کشف ھنوز اما دارند، وجود وگرنه شوند، می کشف بيشتر يعنی شوند، می بيشتر بشر، علمی

ف قابل راحتی به روحی يا ناديدنی قوانين تند کش رايط در فقط و نيس ف قابل خاص افراد برای و خاص ش  داریبر بھره و کش
تند، تی جھان کل در وگرنه ھس تم حيات جزء واقع در و اند فعاليت و جريان در ھس يس تی س ند، می ھس ا نظم، باعث که باش  مانس
  . دھد می ادامه خود حيات به قوانين اين با ، ھستی آگاھی يا بينش واقع در. اند ھستی نظام گردش و دھی

ی ر زندگی در نيز روحی قوانين يا ناديدنی قوانين اين از بخش ی نقش بش اس ود می باعث را او حيات ادامه و دارد اس  دخو که ش
تم جزو نايی يعنی آگاھی، پس. کند می دنبال را ھدفمندی رابطه و است ھستی نظام و سيس  نا چه و ديدنی چه ھستی، قوانين با آش
ناخت ميزان ھمان آگاھی اين ميزان. ديدنی ت ش تی جھان اين به ما حال ھر به. ميزند رقم را آگاھی پنجره اين ابعاد و ماس  ھس
  .است باالتر مان آگاھی باشد، تر سالم ما نگاه ھرچه ، داريم نگاھی

نايی البته ت، موانع بی ھم قوانين اين با آش يدن نيس يله بدون نيز آنھا به رس ت وابزار وس  عدم ،لجبازی انکار، آن موانع از. نيس
ق الم حرکت در اختالل که است چيزی آن بيماری. است اخالقی و فکری ھای بيماری کليه و خودخواھی وعالقه، عش  زندگی س
می، چه و روحی چه کند می ترش برای جس الم نگاه آگاھی گس ت الزم س الم نگاه. اس تفاده با نظری بی و طرفی بی در س  از اس

  .است سالم و دقيق ابزارھای

ان ب برای تالش اّول گيرد؛پی بايد را موازی حرکت دو خود کمال برای انس تر معرفت کس  رایب تالش دّوم خدا، به تقرب و بيش
  است. انسان مطلوب الگوی فرد، وجود در ويژگی دو اين جمع تر،بزرگ اجتماعی نقش ايفای و جامعه در خود ثمرات توسعه

ان ما ناخته را خود که روز آن از ھاانس ه ايم،ش تيابی برای ھميش  از يکی تھيه برای گاھی ايم؛کرده تالش »بھتر وضعيت« به دس
 انشد اندوختن برای يکبار معنوی، حال يک آوردن دست به برای گاھی و اجتماعی موفقيت يک کسب برای گاھی زندگی، لوازم
تر ايش پی در ديگر بار و بيش عيت« يک ايجاد در را اينھا ھمة و ايمبوده تکاپو در...  و ترافزون لّذت و آس  و دمفي »بھتر وض
  .ايمدانسته مؤثر

 در را او نھايی کمال است، نھاده او سرشت در را کمال به عشق و آفريده نظيربی کمالی جلوة برای را انسان که نيازبی آفرينندة
وه ته نمايش به ایبرگزيده ھایاس ت گذاش وق تا اس د به که الھی اوليای و پيامبران. آورد ھيجان به را ھادل آنھا به ش  عالی مقص
يده کمال ت از پس اند،رس فر اين از بازگش انی، و معنوی س ر برای ایارزنده رھاورد انس تگی از را او تا اندآورده بش رگش  و س
  .برھانند حيرت
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ده معّرفی »خدا به قرب« انسان حرکت مقصد آخرين ده اعالم وضعيتی او، برای وضعيت بھترين و ش  انسان آن، در که است ش
د ترنزديک خدا به ين و مثال آدمی که رفت خواھد پيش جابدان تا نزديکی اين. باش ودمی خدا جانش  و تواند خدا که کند ھمان و ش

د ھمان يار تقّرب مفھوم بھتر درک.خواھد خدا که باش ناخت ھم زيرا دارد؛ اھميت بس  نظام در وااليمان جايگاه و خود از را ما ش
تر جھان تری انگيزة ھم و کندمی بيش دهفراموش ایذّره« را خود آدمی اگر. دھدمی ما به حرکت برای بيش  در »وانھاده و ش
ناسد، خوبی به را خود ھایقابليت و نپندارد بزرگ جھان اين از ایگوشه  را خود وجود ارزشمند گوھر شودنمی حاضر ھرگز بش
  .کند خود بھای از کمتر صرف

دن کم معنای به يعنی ندارد؛ ماّدی معنای خدا، به قرب ترديدبی ت؛ خدا و ما ميان زمانی يا مکانی فاصلة ش  قتحقي اوالً  زيرا نيس
ان وجود ت او خاکی بدن و مادی کالبد ھمين انس دن نزديک بنابراين،. نيس  يکنزد معنای به ھرگز چيزی، به خاکی کالبد اين ش
دن ان ش ت؛ انس ً  نيس  کرد؛ برقرار زمانی يا مکانی ایرابطه او با بتوان که ندارد مکانی و زمانی مادی وجود متعال، خدای ثانيا
  .ندارد فرض او برای نزديک و دور روی،اين از. است مساوی مکان ھر و زمان ھر در مادی موجودات ھمه به خدا نسبت

ريفی و قراردادی اعتباری، نزديکی معنای به خدا به قرب ھمچنين ت تش انی حاکم نزديکان مثال، برای. نيس تند کس  حاکم هک ھس
بت تری توجه آنھا به نس ند دور او از مکانی حيث از ھرچند دارد؛ بيش ً  نزديکی اين. باش رفا ت؛ا پذيرجايگزين قرارداد يک ص  س
  .کرد معّرفی وکيل و وزير عنوان به را ديگر فردی قرارداد، تغيير با توانمی يعنی

ت وجودی واقعيت يک خدا، به قرب ت، مطلق کمال متعال خدای که آنجا از. اس دن ترکامل معنای به مطلق کمال به قرب اس  ش
ت جوی يک گوييممی وقتی. اس ا دانش تاد به کوش ت ترنزديک اس لة ھرگز ابتدايی، دّوم آموزدانش تا اس  و مکانی و زمانی فاص

تاد آن و دانشجو اين ميان وجودی، کماالت و علمی نظر از که است اين مرادمان بلکه ايم؛نگرفته نظر در را قراردادی  فاصلة اس
د بنا اگر و دارد وجود کمتری تاد آن کار باش ين و واگذار، کسی به اس ود، تعيين او برای اینماينده يا جانش تگی ش ايس  فعليت و ش
. وزآمدانش آن تا شودمی ديده دانشجو اين در بيشتر استاد آن ھايیدارايی و ھابرخورداری است؛ آموزدانش از بيش بسيار دانشجو
  .دارند ھم با بيشتری مشابھت و يکديگرند مثل جنبه اين از دانشجو و استاد بنابراين،

ت اينچنين نيز خدا به قرب  لکن وَ  ِمنکمْ  إَِليهِ  أَْقَربُ  نَحنُ  وَ «  اند،نزديک خدا به موجودند، که روی آن از مخلوقات ھمة. اس
ُرونَ   خدا با جمادات فاصله. است متفاوت خدا با آنھا فاصله وجود، کماالت و ھاويژگی گرفتن نظر در با اّما) ٨۵: واقعه(؛»الُتْبِص

 داخ با حيوان فاصله ھمچنين. ندارد را ويژگی اين جماد اّما دارد، حرکت و آگاھی حيوان زيرا خداست؛ با حيوانات فاصله از بيش
يار ته فاصله از بيش بس تگان قدرت و آگاھی خداست؛زيرا با فرش ه قابل حيوانات با فرش  چنان ميانآد ميان، اين در. نيست مقايس
 خود لهفاص از و دھند افزايش خدا با را خود مشابھت کنند؛ حرکت خدا سوی به بيشتر کماالت کسب با توانندمی که اندشده آفريده

  انشاءهللا .شوند خدا جانشين و خليفه يعنی بکاھند؛ خدا با
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