
 

 : جهان خالق دارد )تنها در وجود خالق اتفاق نظر دارند( 2و   1نتیجه 

 طبیعت معرفی میکنند مکاتب مادی هم در وجود خالق اتفاق نظر دارند اما این خالق را ماده و 

 رس اتفاق در وجود خالق، بطالن تصادف است 

ان ابداع خداپرسنی نکردند؛ اصالح خداپرسنی کردند  پیامیی

 این جهان یا تصادفی به وجود آمده است یا خالق دارد

 تصادفی که از نظر علم آمار و احتماالت احمقانه است

اهانی است که نظریه بیگ بنگ: جدای از احتمال کمش؛ برخورد و رخ 
ی دادن بیگ بنگ نیازمند وجود چی 

هانی که به هم برخورد کردند را چه کیس بوجود آورده است. 
ی  این برخورد را شکل دهند. حال آن چی 
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ی وجود دارد )انسان بعد از مرگ بازمیگردد( 4  . رستاخی 

که بازمیگردند و برجی دیگر معتقدند جسم انسانی هم  در این مورد برجی میگویند تنها ارواح هستند  

 در آخرت(  جسمبازگشت روح به جسد ) برمیگردد )حالت دوم همان معاد است(
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 )بهشت و جهنم( 

 چند نگاه درباره این موضوع وجود دارد: 

 < واکنش آخرت---. عمل دنیا 1 

 < واکنش هم دنیا و هم آخرت ---. عمل دنیا 2

 و.... 

ا یره ا یره و من یعمل مثقال ذره رسر  فمن یعمل مثقال ذره خی 

 است چراکه این دنیا ظرفیت واکنش همه بدیها و خوبیها را ندارد  2اصل مورد 

 میشود هر عمل بد یا خوب واکنشش از همان زمان انجام آغاز 

ل حرف و...{  }مباحث اخالفی از جمله دعا و حاجت، کنیی

 



ی )نبوت( 6 ی آسمان و زمی   . واسطه گری بی 

یم و متوجه شویم   خالق یکشی دستورات و احکایم دارد که ما مستقیم نمیتوانیم بگی 

( که میتواند با خدا ارتباط برقرار کند و این دستورات و احکام را به ما من   تقل کندکیس هست )پیامیی

 نباء == خیی 

ان و تا به اینجا ادیان آسمانی هم نظرند اما در شخص مرتبط   اختالف نظر دارند خصوصیات پیامیی
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 دنیا به خونی تمام و متعلق به   آسمانی همه ادیان 
ی  هستند و پایان همی 

قائل به وجود منجی آخرالزمانی

 خوبان خواهد بود 

و برجی معتقدند که الزاما  (شخض منجی گرانی ) برجی قائلند انسانی از جنس همه انسانها منجی است

 گرانی نویع(   منجی )این منجی فرد نیست و سیستم عالم درنهایت به خونی منجر میشود

ت از نسل پیامیی  اما اختالف در  استفاطمه زهر و شیعه و سنی معتقد به امام زمان هستند و این حضی

 این است که: 

ت هنوز متولد نشده و در زمان ظهورشان متولد میشوند 1  . برجی از سنیان میگویند این حضی

ت متولد شده و از دنیا ه2 م رفته و در زمان ظهور ایشان زنده . برجی دیگر از سنیان معتقدند که حضی

 خواهد شد 

ت متولد شده و االن هم زنده هستند )این مورد عقیده شیعه هم میباشد(3  . برجی دیگر میگویند حضی

ت عییس به شکل   مورد آخر معتقدند دو مسحیان هم درباره ظهور حضی

 برجی مکاتب هم به این موضوع اعتقاد دارند

 
ی

 مردم از یک طبقه خواهند شد کمونیسم میگه در پایان همگ

 مارکسیستها هم با اینکه دین محسوب نمیشوند اما پایان خوب دنیا را معتقدند

 

 

 

 

 

 


