
 معاد
 

سال مي گذرد. چه بسيار انسانهايي كه بر روي  ۵٠٠٠٠از حضور انسان هموساپينس بر روي اين عرصه خاكي بيش از 
اين كره خاكي آمدند و رفتند.معلوم نيست كي قيامت فرا خواهد رسيد. محمد هميشه  به يارانش مي گفت قيامت نزديك 

ميليارد انسان زنده بر روي اين كره خاكي  ۶ما در حال حاضر بيش از است.معلوم نيست معيار او از نزديكي قيامت چيست.ا
 زندگي مي كنند.  

 
اگر افزايش جمعيت به همين صورت ادامه پيدا كند در چند سال آينده جاي زندگي براي آدمهاي زنده نخواهد بود.تصور كنيد 

يم انسانهاي هموايركتوس و نئاندرتال  را هم اهبرقرار شود و به ناگاه  انسانهاي اوليه كه اگر بخو ٣٠٠٠قيامت در سال 
ميليون سال پيش مي رسد ، به ناگاه سر از خاك در آورند. ۵٠٠به آنها اضافه كنيم زمان مرگ اولين انسان به بيش از   

 
ي قابل توجه است كه همواره گفته شده است كه معاد جسماني است.  با اين حساب براي آماده شدن و به صف ايستادن برا

پاسخگويي به اعمال، آيا  تنها براي  ايستادن  اين همه آدم جا وجود خواهد داشت؟صد درصد كه بر روي كره زمين حتي 
 اگر درياها خشك شوند جا براي اين همه انسان نخواهد بود.

 
خود برانگيخته  سمنكته ديگر كه در مورد معاد سوال برانگيز است اين است كه اگر معاد جسماني است ، انسانهايي كه با ج

مي شوند نياز مادي خواهند  داشت. طبيعتا" گرسنه و تشنه خواهند شد.غذاي اين همه آدم تا زمانيكه موقع حسابرسي آنها 
همين االن دنيا با بحران بي آبي روبروست معلوم  مي رسد كه طبيعتا" هزاران سال طول مي كشد چگونه تامين خواهد شد؟

قيامت كه جاي آشپزي كردن نيست.  غذا از كجا تامين خواهد شد؟  ب ونيست در قيامت اين همه آ  
 

اگر اين همه آدم بخواهند از ميوه و ريشه درختان تغذيه كنند و همانند موريانه حتي چوب درختان را بجوند به چند روز 
   نمي رسد كه آب اقيانوسها خشك و خاطره درختان نيز از ياد ها فراموش مي شود.

 
را بخورند قع همديگرشايد آن مو در حديث است كه روزي يكي از مشركان كه شنيده بود پيامبر مردم را به ايمان به خداي   

، يك روز استخوان كهنه پوسيده اي را از قبرستاني برداشت و نزد پيامبر يگانه و اعتقاد به معاد و قيامت دعوت مي كند
مي تواند اين استخوانهاي پوسيده و بر باد رفته را دوباره چه كسي  آورد و آن را با اندكي فشار شكست و نرم كرد. و گفت

و   ٧٧زنده كند؟ چگونه ممكن است ما كه بعد از مرگ خاك حواهيم شد در قيامت زنده شويم . در اين هنگام است كه آيه 
سوره ياسين نازل مي شود ٧٩و  ٧٨  

 
اي آفريديم . پس اكنون دشمني آشكار شده است. براي ما  از نطفه اين آيه ها مي گويند: " آيا انسان نديده است كه ما او را 

نمونه آوزد و آفريده شدن خود را فراموش كرد. و گفت كيست كه استخوانها ، آن هم استخوانهاي پوسيده را زنده مي 
 كند؟بگو آن كسي زنده مي كند كه نخستين بار او را ايجاد كرده است. و او به هر آفرينشي داناست.

 
از مفاد آيه هاي باال آشكار است ، معاد جسماني است. طور كهانهم  

  
حال اگر بخواهيم نظريه آفرينش انسان از خاك را قبول كنيم .خدا براي آفرينش انسانهاي اوليه كه آدم و حوا بودند به  

ا آفرينش اولين ج دارد.آيمقدار كمي گل نياز داشت.تصور كنيد براي آفرينش ميلياردها ميليارد انسان به چقدر خاك احتيا
 انسان با آفرينش ميليارد ها انسان در قيامت قابل مقايسه است.

 
چرا زمان براي خدا نه تنها طال نيست بلكه حلبي هم نيست؟ مگر خدا نمي تواند پس از مرگ هر انساني به حساب او  

هد ميلياردها انسان را سر پا نگه يامت نخوارسيدگي كند و همان موقع او را به بهشت يا جهنم رهسپار سازد. تا در روز ق 
 دارد تا زمان داد رسي آنها فرا برسد.

 
آيا انسانها كه در زمان زندگي خويش بار ها و بارها شنيده اند كه خدا به همه چيز آگاه است، در روز قيامت حتي انديشه  

قرار  شود؟مگر خدا به درستكاري ل الهي براعتراض به نمره كارنامه خويش را در ذهن خود خطور مي دهند كه دادگاه عد
آن دو فرشته اي كه مامور فضولي كردن در كار انسانها هستند شك داشته باشد. يا شايد دو فرشته اي كه مامور نوشتن 

 اعمال انسانها هستند بد خط باشند و خدا نتواند درست دست خط آنها را بخواند و دچار اشتباه شود.
 

ي در زماني كه انسانها در برابر محكمه نمي توانند براي خود وكيل بگيرند به چه درد مي در ثاني برقراري دادگاه عدل اله
سوره آل عمران مي گويد هر چه در آسمانها و زمين است   ١٢٨خورد.البته اين خدا، خداي منصفي هم نيست چون در آيه 



ست معيار بخشش يا عذاب براي خدا كه را خواهد عذاب كند. معلوم نيهمه ملك خداست هر كه را خواهد ببخشد و هر 
            چيست. مضاف بر اينكه مسلمانان در آن دنيا هم پارتي بازي خواهند كرد و محمد شفاعت آنان را نزد خدا خواهد كرد

 اند و در عذاب آنها تخفيفي دادهدر آيات فراواني در قرآن گفته شده است كه جهنميان در آتش جهنم تا ابد باقي خواهند م
نخواهد شد.در سوره المسد گفته شده است كه زن ابي لهب هيزم بيار معركه است يعني اينكه سوخت آتش جهنم از موادي 

 سوختي مثل چوب و هيزم تهيه مي شود. 
 

در آن بسوزند اين همه چوب   معلوم نيست براي فراهم آوردن آتشي عظيم كه ميلياردها ميليارد انسان بايد براي ساليان سال
از كجا تهيه خواهد شد؟ ذخاير نفتي بر روي زمين در سالهاي آينده تمام خواهد شد و جنگلها نيز نابود خواهند شد و نفت 

اگر خدا قيامت را بخواهد در يك سياره اي بسيار عظيم تر و پهناور تر و پر درخت تر (درخت براي تغذيه و تهيه آتش 
ي كه علم بشري هنوز از وجود آن بي اطالع است.) براي نقل و انتقال ها)از زمين برقرار كند . (سياره ابراي سوختن آدم

 انسانها به آن سياره مورد نظر، به چقدر بشقاب پرنده احتياج دارد؟
 

دنيا وجود  سالگي ميميرد. در نظر بگيريد كه از او كثيف تر و گناهكارتر در ٧٠يك انسان را در نظر بگيريد كه در سن 
تمام مدت عمر خود را بدون وقفه به انجام گناه مشغول بوده است.گناهاني كه انجام داده يا باعث نداشته باشد. فرض كنيد 

 لطمه به خودش شده است يا به ديگران.
 

ا خدا در نظر بگيريم گناهي نظير خوردن شراب انجام داده است. كه در صورت زياده روي به جسم خود ضرر مي زند. آي
عامله اي مي كند؟فضول اوست كه با جسم خود چه م  

 
حال به گناهي كه در مورد ديگران مرتكب شده است توجه مي كنيم. مثال كسي را كشته است يا حقي را از كسي خورده 

گرداند.   است. هزاران سال پس از مرگ انسان مظلوم واقع شده، سوزاندن ظالم آيا عمر از بين رفته مظلوم را به او بر مي
آن دنيا پس گرفته مي شود ؟ و آيا اگر حق او پس گرفته شود در آن دنيا كه مظلوم منتظر آيا حق خورده شده مظلوم در 

رسيدگي به اعمال خودش هست.حقي كه در دنيا براي زيستن به آن نياز داشت هزاران سال پس از مرگش به كارش مي  
اه كرده عادالنه است؟ سال را گن ٧٠آيد؟آيا سوزاندن ابدي كسي كه    

 
وز هفت و چهار دائم اندر تفتي چهار و هفتي            اي آنكه نتيجه  

 مي خور كه هزار بار بيشت گفتم          باز آمدنت نيست چو رفتي رفتي
 

 تا چند زنم به روي دريا خشت            بيزار شدم ز بت پرستان و كنشت
كي رفت به دوزخ و كه آمد ز بهشت      خيام كه گفت دوزخي خواهد بود     

 
 بر من قلم قضا چو بي من مي رانند     پس نيك و بدش ز من چرا مي دانند

 دي بي من و امروز چو دي بي من و تو               فردا به چه حاجتم به داور مي خوانند
 

 لب بر لب كوزه بردم از غايت آز        تا زو طلبم واسطه عمر دراز
نهاد و مي گفت به راز           مي خور كه به اين جهان نمي آيي بازلب بر لب   

 
ما گويد راز از جمله رفتگان اين راه دراز               باز آمده اي كو كه به   

 زنهار در اين دو راهه آز و نياز            چيزي نگذاري كه نمي آيي باز
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