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  مرگ مقدمه زندگی ابدیست 
  

  )مجموعه درسگفتارهاي سیري در سپهر قرآن(
  )سوره قیامتجلسه سوم:  (

  
  6/4/94منبع: سایت ملی ـ مذهبی، روز شنبه، مورخ: 

  
ــ          ــیـري در سـ ــاحــث سـ ــوم از مـجـمـوعــه مـب ــی قرار می دهیم.                                                                            در جـلســــه سـ ــامــت را مـورد بررسـ ــوره قـی پـهـر قـرآن ، سـ

هاي کوچک  در سوره .کالن پیامبر می باشدي سـور مکی که در دوران اولیه بعثت پیامبر بر ایشـان نازل شـده متضمن دستورالعمل ها    
ابن خلدون هم آورده در  کههم نکات اخالقی و عرفانی و هم چنین تصـویر و تلقی از معاد و خداشـناسـی دیده می شود. چنان     ،قرآن

اگر به  ند.آیات طوالنی تر می شو نزدیک می شـویم به تدریج  به دوران مدنی و مسـتقر شـدن پیامبر در مدینه  هرچه دوران بعثت پیامبر 
ــتقرآن هایی که هم اکنون در اخت ــالیان بعدي پیامبر بر او عموماً در جزء هاي ابتدایی،  بنگریم یار ماسـ آیاتی گرد آمده اند که در سـ

ي شــده اســت. در نســخ اولیه قرآن، . در تاریخ جمع آوري قرآن گفته اند اولین مصــحف در دوران عثمان جمع آوره اســتنازل شــد
د بنابراین خوانش ها و قرائت هاي مختلفی از بعضی آیات در بالد نقطه گذاري نشـده بو  ،بعضـی سـور و آیاتی که جمع آوري شـدند    

ه در سال تا این کونه هاي متفاوتی ضبط می کردند . مفسـران تحت تأثیرخوانش هاي متفاوت ، آیات را به گ وجود داشـت و  اسـالمی  
حاصل اجماع  ر اختیار مسلمین است،سـراسر جهان د میالدي, عده اي در قاهره گرد هم آمدند و نسـخه اي را که هم اکنون در   1924

  آن هاست.  
روز رسـتاخیز و قیامت اسـت. در این سـوره عالوه بر توصـیف      بهآیه که ناظر  40سـوره قیامت از سـور مکی قرآن اسـت و مشـتمل بر     

  آورده شده است.   این جهاندگاه خداوند راجع به معناداربودن هم چنین دیو  جان دادن و مرگ آیاتی نیز پیرامون اوصاف قیامت، 
 بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیم

بلَى قَادرِینَ علَى أَنْ  ﴾3﴿أَیحسب اإلنْسانُ أَلَّنْ نَجمع عظَامه  ﴾2﴿وال أُقْسم بِالنَّفْسِ اللَّوامۀِ  ﴾1﴿ال أُقْسـم بِیومِ الْقیامۀِ  
  نَانَهب وِّياإل ﴾4﴿نُسـ رِیدلْ یب  هامرَ أَمفْجیانُ لۀِ  ﴾5﴿نْسـامیالْق موانَ یأَلُ أَیسرُ  ﴾6﴿یصرِقَ الْبرُ  ﴾7﴿فَإِذَا بالْقَم فخَسو

إِلَى ربِّک یومئذ الْمستَقَرُّ  ﴾11﴿کَال ال وزر  ﴾10﴿یقُولُ اإلنْسـانُ یومئذ أَینَ الْمفَرُّ   ﴾9﴿وجمع الشـَّمس والْقَمرُ   ﴾8﴿
ال تُحرِّك  ﴾15﴿ولَو أَلْقَى معاذیرَه  ﴾14﴿بلِ اإلنْسانُ علَى نَفْسه بصیرَةٌ  ﴾13﴿ینَبأُ اإلنْسانُ یومئذ بِما قَدم وأَخَّرَ  ﴾12﴿

  لَ بِهجتَعل انَکــ کَال  ﴾19﴿ثُم إِنَّ علَینَا بیانَه  ﴾18﴿فَإِذَا قَرَأْنَاه فَاتَّبِع قُرْآنَه  ﴾17﴿ه وقُرْآنَه إِنَّ علَینَا جمع ﴾16﴿بـِه لس
ــرَةٌ  ﴾21﴿وتَذَرونَ اآلخرَةَ  ﴾20﴿بـلْ تُحبونَ الْعاجِلَۀَ   ووجوه یومئذ  ﴾23﴿إِلَى ربِّها نَاظرَةٌ  ﴾22﴿وجوه یومئذ نَاض

رَةٌ برَةٌ  ﴾24﴿اسا فَاقلَ بِهفْع25﴿تَظُنُّ أَنْ ی﴾  یالتَّرَاق لَغَتاقٍ  ﴾26﴿کَال إِذَا بنْ ریلَ مقرَاقُ  ﴾27﴿والْف ظَنَّ أَنَّه28﴿و﴾ 
ثُم  ﴾32﴿ولَکنْ کَذَّب وتَولَّى  ﴾31﴿فَال صدقَ وال صلَّى  ﴾30﴿إِلَى ربِّک یومئذ الْمساقُ  ﴾29﴿والْتَفَّت السـاقُ بِالساقِ  

أَیحسـب اإلنْسانُ أَنْ یتْرَك سدى   ﴾35﴿ثُم أَولَى لَک فَأَولَى  ﴾34﴿أَولَى لَک فَأَولَى  ﴾33﴿ذَهب إِلَى أَهله یتَمطَّى 
ــوى  ثُم کَانَ علَقَۀً ﴾37﴿أَلَم یـک نُطْفـَۀً منْ منی یمنَى    ﴾36﴿ فَجعلَ منْه الزَّوجینِ الذَّکَرَ واألنْثَى  ﴾38﴿فَخَلَقَ فَس
  ﴾40﴿أَلَیس ذَلک بِقَادرٍ علَى أَنْ یحیِی الْموتَى  ﴾39﴿
  

  به نام خداوند بخشنده مهربان
  (1) قسم به روز قیامت
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  ( 2 )  گر و قسم به نفس پر حسرت و مالمت 
  ( 3 )کنیم؟ آیا آدمی پندارد که ما دیگر ابدا استخوانهاي (پوسیده) او را باز جمع نمی 
   (4) .کنیم) در حالی که ما قادریم که سرانگشتان او را هم منظم درست گردانیمبلی (استخوانهاي او را جمع می 
  ( 5 ) .س گذراندخواهد آنچه (از عمرش) در پیش است همه را به فجور و هواي نفبلکه انسان می 

  ( 6 )پرسد کی روز قیامت (و حساب) خواهد بود؟ (که دایم با شک و انکار) می
  ( 7 ) .(بگو) روزي که چشمهاي خلقان (از وحشت و هول) خیره بماند 
  ( 8 ) .و ماه تابان تاریک شود 
  ( 9 ) .نور شوند)و میان خورشید و ماه جمع گردد (و هر دو بی 
  ( 10 )در آن روز انسان گوید: (اي واي از سختی عذاب) کجا مفرّ و پناهی خواهد بود؟  
  ( 11 ) .هرگز مفرّ و پناهگاهی نیست 
  ( 12 ) .آن روز جز درگاه خدا آرامگاهی هیچ نیست 
  ( 13 ) .آن روز آدمی به (نتیجه) هر نیک و بدي که در مقدم و مؤخّر عمر کرده آگاه خواهد شد 
  ( 14 ) .نسان خود بر (نیک و بد) خویش به خوبی بیناستبلکه ا 
  ( 15 ) .هاي) عذر (بر چشم بصیرت) خود بیفکندهر چند (پرده 
  ( 16 ) .(اي رسول در حال وحی) با شتاب و عجله زبان به قرائت قرآن مگشاي 
  ( 17 ) .که ما خود قرآن را مجموع و محفوظ داشته و بر تو فرا خوانیم 

  ( 18 ) .بر خواندیم تو پیرو قرآن باشگاه که و آن
   ( 19 ) .پس از آن بر ماست که (حقایق) آن را بر تو بیان کنیم 

  ( 20 ) .هرگز، بلکه شما (کافران لجوج) تمام دنیاي نقد عاجل را دوست دارید
  ( 21 ) .و به کلی کار آخرت را واگذارید 
   ( 22 ) .نی استاي (از شادي) بر افروخته و نوراآن روز رخسار طایفه 

  ( 23 ) .کنندو به چشم قلب جمال حق را مشاهده می
  ( 24 ) .و رخسار گروهی دیگر عبوس و غمگین است 
  ( 25 ) .شکنددانند حادثه ناگواري در پیش است که پشت آنها را میکه می 
  ( 26 ) .چنین نیست (که منکران قیامت پنداشتند. باش تا) آن گاه که جانشان به گلو رسد 
  ( 27 )و (اهلش) گویند: کیست که چاره درد این بیمار تواند کرد؟  
  ( 28 ) .و بیمار خود یقین به مفارقت از دنیا کند (که ملک موت را به چشم ببیند) 
  ( 29 ) .و ساقهاي پا (از شدت غم عقبی و حسرت دنیا) به هم در پیچد 
  ( 30 ) .در آن روز خلق را به سوي خدا خواهند کشید 
  ( 31 ) .پس حق را تصدیق نکرد و نماز بجا نیاورد 
  ( 32 ) .بلکه (خدا را) تکذیب کرد و (از حکمش) رو بگردانید 
  ( 33 ) .و آن گاه با تکبر و نخوت به سوي اهل خویش روي آورد 
  ( 34 ) .واي بر توبر تو .  و باز هم واي  
  ( 35 ) .واي بر توباز هم  و  بر توپس واي  

  )36( شد؟ خواهد رها خود امان به که پنداردمى انسان آیا
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  ( 37 )آیا آدمی قطره آب نطفه نبود که (در رحم) ریزند؟  
  ( 38 ) .کرد سامان به و آفرید] خداوندش[ که بود اىبسته خون سپس 
   )39( آورد. پدید مادینه و نرینه جفتى آن از و 
  )40مردگان را زنده گرداند؟ (آیا چنین خداي (با قدرت و حکمت) باز نتواند  

  
ویري از که تص قرآن هم آمده به خصوص در سوره تکویر دیگر برخی از اوصـافی که در این سـوره گفته شـده در بعضـی از سـور     

وإِذَا  .وإِذَا الْعشَار عطّلَت  . وإِذَا الْجِبالُ سیِّرَت  . وإِذَا النُّجوم انْکَدرت  . ذَا الشَّمس کُوِّرتا روز قیامت ارائه شـده است. 
رَتشح وشحالْو.  جِّرَتس ارإِذَا الْبِحو . توِّجز إِذَا النُّفُوس1.و  

اهر ظیکی این که بین مفســران دو قول وجود دارد.   آمده اســت ، آیات قرآن هایی که در ابتداي بعضــی ازقَســم برخی از  راجع به 
ــ  ــم ها این اس ــود . این قس ــوره با ادات نفی آغاز می ش ــم بِیومِ الْقیامۀِ  ت که س ــم نمی خورم به روز قیامت.ال أُقْس  ده ايع یعنی قس

عطوف به م "ال"این گونه آغاز شـده است. به این معنا که این  آیهگفته اند که مراد این اسـت که از فرط مهابت و عظمت واقعه ،  دیگر
خداوند قســم یاد می کند که واقعه مهیبی هم چون قیامت رخ  یعنی قســم می خورم به روز قیامت.مهابت روز قیامت اســت نه نفی آن. 

  می دهد.
ود جراجع به نفس در مباحث قبلی سـخن گفته شـد. در ادبیات دینی یک دسته بندي از انواع نفس و  . وال أُقْسـم بِالنَّفْسِ اللَّوامۀِ  

که  نفس لوامه. دارد و بیان شــده که  انســان ســه نوع  نفس دارد ؛  نفس اماره که انســان را به ســوي بدي ســوق داده و تشــویق می کند 
 می کند. نوع سوم نیز نفس مذمتفعلی خود را د از ارتکاب سـرزنش گر اسـت.  بر اسـاس این نوع نفس ، انسان در دوراهی ها و یا بع   

  ره فجر به آن پرداخته شد.مطمئنه است که در سو
    ــه ظَامع ــعمــنْ نَج ــب اإلنْســانُ أَلَّ سحــه از          . أَی ــن آی ــل در ای ــن دلی ــه ای ــرآن ب ــه  ق ــد ک ــه ان ــران گفت ــده اي از مفس ع

ــر از       ــرگ دیرتـــر از قســـمت هـــاي دیگـ ــه بعـــد ازمـ ــدن اســـت کـ اســـتخوان ســـخن گفتـــه اســـت کـــه اســـتخوان قســـمتی از بـ
مــی دهــد کــه خداونــد مــی توانــد حتــی پــس از گذشــت قــرن هــا و ســال هــا کــه              در اینجــا قــرآن تــذکار   بــین مــی رود.  

  از مرگ انسان می گذرد، استخوان هاي اورا گرد آورد.
  ــه ــوِّي بنَانَ ــى أَنْ نُس ــادرِینَ علَ ــى قَ ــا یکــدیگر     . بلَ ــا ب امــروزه مشــخص شــده اســت کــه خطــوط انگشــتان همــه انســان ه

اســتخوان  بعــد از مــردن انســان و پوســیده شــدن جســمش  خداونــد در ایــن آیــه مــی فرمایــد مــا نــه تنهــا مــی تــوانیم   متفــاوت اســت.
  خشیم.را نیز می توانیم دوباره سامان ب او را جمع کنیم و به حالت اولیه در آوریم بلکه خطوط سر انگشتان اوهاي 

  هامرَ أَمفْجیانُ لاإلنْسـ رِیدلْ یوره علق هم همان گونه که در س .ن دوست دارد بقیه عمر خود را به طغیان سپري کندانسـا  البته. ب
ه انسان مجالی هر گاتصـویري که قرآن از انسان ارائه می کند این است که  .  أَنْ رآه استَغْنَى .کَال إِنَّ اإلنْسـانَ لَیطْغَى  خواندیم 

ارد می خواهد اگر بتواند آنچه را پیش روي خود دبیابد سـر به طغیان بر می دارد و در این سوره نیز اشاره به همین نکته دارد که انسان  
یانَ أَ یسأَلُبه همین دلیل هم می پرسـد که روز قیامت کی در می رسـد.   دراز و طوالنی پندارد و دوسـت ندارد روز قیامت فرا رسـد.   

  یوم الْقیامۀِ  
لُ اإلنْسانُ یقُو  .وجمع الشَّمس والْقَمرُ  .وخَسف الْقَمرُ  .فَإِذَا برِقَ الْبصرُدر آیات بعدي تصـویري از قیامت ارائه می شود.  

انسـان از هول واقعه قیامت دچار هول و هراس می شـود و می پرسد راه فرار کجاست؟ که خداوند    .کَال ال وزر .یومئذ أَینَ الْمفَرُّ 
    همه چیز به او ختم می شود و هیچ راه گریزي وجود ندارد.که آن روز قرارگاه نهایی نزد خداوند است و پاسخ می دهد 
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آنچـه بعـد از   هـم  در دنیـا انجـام داده و   انسـان   ظر بـه اعمـالی اسـت کـه    نـا  هـم ایـن آیـه    .ینَبأُ اإلنْسانُ یومئذ بِمـا قَـدم وأَخَّـرَ   
ــا شــخص زنــده اســت ایــن باقیــات صــالحات را داشــته باشــد.     ــه بهتــر اســت ت ــه  او بــه او مــی رســد. البت ــى نَفْس ــانُ علَ ــلِ اإلنْس ب

ــیرَةٌ  صب. یرَهــاذ عــى م ــو أَلْقَ بهانــه مــی آورد ولــی خــودش مــی دانــد کــه چــه   خداونــد مــی فرمایــد هــر چنــد انســان عــذر و . ولَ
ــد هــم در اینجــا  اعمــالی انجــام داده اســت. ــه مخاطــب خــود توضــیح مــی دهــد کــه چــه سرنوشــتی درانتظــار    خداون اســت  انســانب

موضـوع شـفاعت کـه    البتـه   .تمهیـد مقـدمات کنـد   بـراي آخـرت خـود،    انسـان بایـد    هم بـر تفـرد انسـان تأکیـد مـی کنـد و ایـن کـه        و
موضــوع در جــاي ایـن  نبایـد بــه ایـن معنــا باشــد کـه انســان خـود را در ذیــل دیگــري قـرار دهــد       در آمـوزه هــاي دینـی آمــده اســت   

  . والَ تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرَى .مسئولیت فرد را کم نمی کند خود خیلی خوب و درست است ولی
 .خوانیم با مفاهیم امروزي ب متن قرآن را یعنیناهم زمانی شــویم  خطاينباید دچار قرآنآیات در مطالعه باید توجه داشــته باشــیم که 

ل  مفاهیم . نباید آگاهی انسان به خود ، معاد بلِ اإلنْسـانُ علَى نَفْسـه بصیرَةٌ  در آیه را باید در کانتکس و زمینه ي خود دید و قرآن 
ــود. به مجدیدي مثل اتونومی و خودآیینه  ــت.   هندس بازرگان نیزفرض ش ــت که خوانش علمی از قرآن داش حاظ به لاین نقد وارد اس

ده بناي قرآن این نبو. الهامی اسـت  یروش شـناســی خوانش علمی از قرآن درســت نیســت . قرآن زبانی دارد که بیش از هر چیزي زبان 
ان و طرح سوگردانی انس ،غایت قصواي قرآن .د زبان ترمودینامکی داشـته باش  کتابی که قرار اسـت همه آدمیان مخاطب آن باشـند  که 

  مباحثی در باره خداوند و قیامت و دستورالعمل هاي اخالقی است.  
قابل اعمالش ن در متوجه به تفرد انسـان ها در وادي سلوك و پاسخگویی انسا . کَما خَلَقْناکُم أَولَ مرَّةٍ و لَقَد جِئْتُمونا فُرادي

   ات قرآن دیده می شود.به خوبی در آی
ــت. در آیات  ــوره، درباره وحی آیاتی آمده اس ــت که در ابالغ وحی   20تا  16در بخش دوم س ــوره خطاب به پیامبر آمده اس این س

  .زیرا تنظیم و قرائت آن بر عهده خداست شتاب نکن
جبرئیل  تصویر سنتی از وحی، مطابق بالمان قدیم و جدید قول هاي متعددي داشـته اند.  کدر رابطه با مکانیسـم وحی ، مفسـران و مت   

متکلمان و فالسـفه جدید گفته اند که خود شــخص نبی در   .کرده اسـت  وش پیامبر القا میو نکاتی را در گ آمده از جانب خداوند می
نه تنها قائل وحی اسـت بلکه قابل و فاعل نیز اسـت و وجود او هم موجد است   این که پیامبر فنی وله وحی ریزش می کند یا به تعبیر مق
    .و فاعلیت دارد که در اینجا محل بحث نیستهم قابلیت و 

ــ این آیه  . وتَذَرونَ اآلخرَةَ. کَال بلْ تُحبونَ الْعاجِلَۀَ  ت و این که چرا انســان آخرت را رها کرده و دنیا را ناظر به حب دنیاس
ه را که آنچ انســان در عربی از نســیه می آید که به معناي فراموشــی اســت و از مقتضــیات نســیان این اســت که انســان جدي می گیرد. 

به  به معناي خود شــیفته و متوهم مغرور امروزه واژه 2.وما الْحیاةُ الدنْیا إِالَّ متَاع الْغُرُوربا بدل جابجا می کند. واقعی و اصــیل باشــد 
ار ناي فریب دادن اســت. بنابراین دنیا فریب کبه مع اســت اما در ادبیات کالســیک فارســی به خصــوص مثنوي معنوي غرور  خویشــتن

ــان مانا و زوال ناپذیر می نمایاند و اموري را که فنا ناپذیر  ــم انسـ ــت یعنی اموري را که فناپذیرند در چشـ ی گذرا و زوال پذیر م،ند اسـ
انســانی که دنیا را عاجله می بیند به گونه اي زندگی می کند و انســانی که دنیا را محل ماندن می داند به گونه اي دیگر زندگی  نمایاند.

ودن ر بغروالخصــومت انســان ها بر ســر شــهرت و ثروت و امور دنیوي بیانگر نســیان و فراموشــی انســان و و هم چنین دار  خواهد کرد.
  . انسان توجه ندارد که ممکن است تا چند سال دیگر نه از تاك اثرماند و نه از تاك نشان.  باعث فریب انسان ها می شود. دنیاست که

من خدمت یکی  که چالش ها و نزاع هاي سـیاسـی زیادي میان جناح ها و افراد وجود داشت،    در زمان انتخابات دوره آقاي خاتمی
ــانه ها  یاز این همه تهمت فالن کسایشــان گفتم  از بزرگان بودم به ــان  ؟دچه رنجی می برمنتشــر می شــود ،که در مطبوعات و رس ایش

ــود . گفتنـد   ــائل فراموش می شـ ــال دیگر را ببینید که نه اثري  یکی دو ماه دیگر این مسـ ــاناز پنجاه سـ ــباقی مانده  ایشـ از ت و نه اسـ
    رد.فانی بودن این امور پی می ب انسان یک نگاه جامع و کامل به این امور داشته باشد به. این ها امور گذرا هستند و اگر مخالفانشان
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 3که این عجوز عروس هزاردامادست                       مجو درستی عهد از جهان سست نهاد

  
سانی که به کقیامت به تصـویر کشیده می شوند:.  در آیات بعدي دو گروه در روز ووجوه یومئذ باسرَةٌ .وجوه یومئذ نَاضـرَةٌ  

دلیل اعمال نیک خود، چهره هاي شــادابی دارند و به پروردگارخود چشــم دوخته اند و کســانی که به خاطر اعمال زشــت خود، چهره 
و اصحاب  عبوس و گرفته دارند و می دانند که عذاب کمر شـکنی در انتظار آن هاسـت. در سـوره واقعه هم راجع به اصـحاب شــمال    

  یمین آیاتی ذکر شده است.
ر روز قیامت که دواین  فظی آیات توجه کنیم لما به معناي تحت ال ممکن اســتنکته اي که در اینجا قابل ذکر اســت این اســت که 

را  عده اي چهره اي شـاداب دارند و عده اي چهره اي غمگین. این توجه ظاهري اشـکالی ندارد و خوب نیز هست ولی باید این توجه  
قی با یهم داشـته باشـیم همان گونه که بعضـی از فالسـفه مسلمان هم آورده اند شاداب بودن و عبوس بودن آدمی در آن دنیا ارتباط وث    

  که در آن دنیا شخص پیدا می کند همان وجوهیست که در دنیا داشته است.این وجوهی  .خود شخص دارد
که در این دنیا اعمالی انجام می دهد و به حســاب پس انداز آخرتش واریز ممکن اسـت انسـان تصــورش از دنیا و آخرت این باشـد    

می کند و نمی داند چه چیزي در انتظارش اسـت. در تصـویر عرفانی و اخالقی از آیات، انسانی که مراحل رشد و شکوفایی معنوي را   
سلوکی خود دارد دقیقاً مانند دماسنج  طی می کند تصـورش از رابطه دنیا و آخرت متفاوت اسـت. تصـویري که این شخص از احوال   

  است یعنی آنچه قرار است روز قیامت بر او برود از همین احوال اکنون و امروزش مشخص است.
ــد        ــودش باش ــر از هرکســی داور خ ــرد و بهت ــودش را بگی ــان خ ــد خــودش گریب ــی توان ــه م ــاطنی دارد ک ــک دماســنج ب شــخص ی

حوالـه کـرده باشـد . بـه ایـن معنـا کـه شـخص نبایـد چنـین تلقـی داشـته باشـد کـه               امـور را بـه آینـده نامشخصـی      نه این کـه خیلـی از  
نیــک مشـتغل اســت و از بعضـی امــور نـاروا ، محرمـات و مکروهــات اجتنـاب مــی کنـد امــا هـیچ تــأثیري         اگـر بـه پــاره اي از اعمـالِ   

احــوال معنــوي  خالقــی و عرفــانی،نــدارد . در تصــویر ادر خــود نمــی بینــد ، بنــابراین از آینــده و پــس انــداز خــود در آخــرت خبــر   
کــژي هــا و بــدي هــا و هــم چنــین احــوال   ،انســان مــدخلیت تــام دارد. انســان ســالک انســان ایــن گونــه نیســت بلکــه اینجــا و اکنــونِِ 

  خوش را در خود سراغ می گیرد و نسبت به سرنوشت خود در آخرت آگاهی پیدا می کند.
  ".مبارك شمایید ایام بر شما می گذرد ":نین می گفت شمس تبریزي در روز عید فطر به خطاب به دیگران چ
  عید بودن در نظر عرفا صبغه انفسی و سابجکتیو دارد.  

  4جهان و نهان و هویدا تویی                                          تماشا مرو نک تماشا تویی
  

کسی که  .کسب شده استهمین دنیا  در نوري که انسـان سـالک با خود به این سـفر بی بازگشـت به همراه می برد     ،مطابق این تلقی
  را با خود ببرد. ده دیگر نمی تواند برگردد و نوريوارد آخرت ش

  خون انگوري نخورده باده شان هم خون خویش          از بیرون خویش نیست  شمع و شاهد  عارفان را 
  

مرگ پرداخته می شود. شخصی که می خواهد به سختی جان دهد و مقوله  در آیات بعدي به یقُولُ اإلنْسـانُ یومئذ أَینَ الْمفَرُّ  
در  .بنابراین می پرسـد چه کسـی نجات دهنده اسـت، چه کسی این مسیر را تسهیل می کند   زمان مفارقت او از دنیا فرا رسـیده   می داند
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م همه چیز به ســـوي خداوند اســـت. در اینجا خداوند بر کســـانی که خدا و آخرت را تصـــدیق نکرده و آن را دروغ آن روز ســـرانجا
در آن روز واي بر کســـانی که وجود خداوند و روز آخرت را تصـــدیق نکردند . در أَولَى لَک فَأَولَى پنداشـــته بودند طعن می زند 

یات گفتگوهایی است که پیامبر با ابوجهل داشته است . ابوجهل چندین بار با پیامبر بعضـی از تفاسـیر آمده اسـت که شـأ ن نزول این آ    
در سـوره مطففین هم اشـارتی دارد به کسانی که با غرور و نخوت از کنار    گفتگو کرد اما  رسـالت او را تکذیب کرد و زیر بار نرفت. 

    5وإِذَا مرُّوا بِهِم یتَغَامزُونَ آیات الهی می گذرند و آن ها را تکذیب می کنند .
مله برخی از مفســران از جنیز درد و بال کشــیدن شــدید اســت.  یکی از معانی واژه ســاق در زبان عرب. والْتَفَّت الســاقُ بِالســاقِ 

ه آیات اي کســـانی اســـت کابوالفتوح رازي آورده اند که پیچیدن ســـاق ها به یکدیگر کنایه از رنج آوربودن و جانکاه بودن مرگ بر
  خدا را دروغ پنداشتند و با غرور از کنار این آیات گذشتند.  

آیه اي دل انگیز اسـت و روایت شده که حضرت علی (ع) این آیه را در سجده هاي خود   36در بخش پایانی آیات این سـوره، آیه  
  عربی به معناي مهمل و بیهوده است. . سدي در زبانأَیحسب اإلنْسانُ أَنْ یتْرَك سدىمی خواندند. 

  در این عالم معنایی یافت نمی شود.   انسان می تواند دو نگاه کالن نسبت به هستی داشته باشد. مطابق نگاه کالن اول،
 6که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش         مند صید بهرامی بیفکن جام جم بردارک

ــبت به موجودات دیگر توانمند تر بودیم و عالوه بر    ــته ایم و نس ــتیم که پا براین کره خاکی گذاش مطابق این تلقی ما موجوداتی هس
این که جســم خود را از خطرات مصــون داشــته ایم ، مهارت هاي زبانی هم داریم. برخی از کســانی که به نظریه تکامل باور دارند در  

ــعی م ــوفان ملحد هم ، چنین تلقی از جهان  این تنور می دمند و س ــت دهند. برخی از فیلس ــویري را از این عالم به دس ی کنند چنین تص
هسـتی دارند که انسـان موجودي بود در ادامه موجودات دیگر که سـر بر آورده و در یک ساختار اجتماعی نیز مهارت هایی را کسب    

دیگري در این عالم نیسـت. نه هســتی معنایی دارد و نه جهان دیگري در   کرده اسـت و تنظیم مناســبات و روابط می کند ولی هیچ خبر 
راه اسـت. این چند صـباح که به سر آید انسان از این دنیا رخت بر می بندد و تمام می شود. ولی مطابق این تلقی سر کردن در این دنیا   

ومات تعبیر آلبرکامو ، افسردگی و پوچی از مق هم سـخت می شـود و معنا بخشی به زندگی نیز سخت می شود به جایی می رسد که به  
این عالم می شـود و چه بسـا شـخص وقتی در این مسیر پیش می رود همانند ارنست همینگوي و صادق هدایت دست به خودکشی نیز    

اســت  کنند ممکنبزند. خیلی از کسـانی که تاب زندگی در این دنیا را ندارند و دلهره ها و اضـطراب هاي دنیوي را نمی توانند تحمل   
رفتن را بر ماندن ترجیح دهند و به خودکشـی فکر کنند. در اینجا صـحبت از خودکشی هایی است که ناشی از یأس و احساس پوچی   
فلسـفی اسـت که بر شـخص مسـتولی می شود وگرنه خودکشی می تواند منشأ اجتماعی و روانی نیز داشته باشد. در اینجا قصد داوري     

  ع نگرش ها مورد بحث است.  ارزشی نیست و فقط نو
/ وما جنیت  هذا جناه ابی علیدر گذشـته هم کسـانی مانند ابوالعالء معري بوده اند که توصیه کرده بود بر سر قبرش بنویسند:   

ــتم. من کس دیگري را به دنیا نیاوردم و به  . علی احد ــی روا نداش ــت و من چنین جنایتی را در حق کس این جنایت پدر من بر من اس
ــان هایی که دین ندارند و   درد ــته اند ؛ انس ــان هاي روي کره زمین دو دس ــی در این دنیا نیفزودم . از نظر ابوالعالء معري، انس ورنج کس

عقل دارند و انســان هایی که عقل دارند و دین ندارند. زکریاي رازي نیز قائل به نبوت نبود و لی ملحد نبود و به خداي فلســفی اعتقاد  
ي امروزي دئیســم بود. ینی به خداي ادیان باور نداشــت ولی به هر حال باور داشــت که این جهان از یک چیزي خلق  داشــت یا به معنا
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آمده اسـت که اواخر عمرش دئیسـم شـد . وي پس از سال ها    7شـده اسـت. در احوال یکی از فیلسـوفان ملحد معاصـر به نام آنتونی فلو    
ــخن گفتن از این که هیچ خبري در این  ــت ولی به  الحاد و س ــیده که یک محرك اولی بر جهان حاکم اس ــت به این نتیجه رس دنیا نیس

  :مگر تفکیک کنیچند مقوله را از یکدیدر رابطه با دیدگاه هاي هستی شناسانه در اینجا الزم است خداي ادیان نرسیده بود. 
. هســتند خداناباورو ملحد  ، راســل، ســارتر و فوئرباخافرادي مانند کامو ، هدایت ، برتراند ) اسـت .  Atheismاتئیســم (  مقوله اول 

  طبیعی وجود ندارد .  فوقکه هیچ خبري از هیچ حیثی در این عالم نیست و قلمرو هستند  قائل به این آن ها
شــامل افرادي اســت که ندانم انگار هســتند یعنی نه می دانند که در این عالم  که ) اســت (Agnosticismاگنوســتیســم  مقوله دوم

  خبري هست و نه مطمئن هستند که خبري نیست . نمی دانند که آیا جهان دیگري وراء این جهان وجود دارد یا نه؟
کار خداي ساز و در این هستی باور دارد که لزوماًشـخص به یک سـاحت و سـازو کاري    اسـت که   (Deism) مقوله سـوم دئیسـم   

اعتقاد داشــتند مانند محرك اولی ارســطو که موجودي بوده که این جهان را خلق ادیان نیســت مانند خدایی که برخی از فالســفه به او 
    کرده و بعد از آن  به این جهان کاري نداشته و این جهان کار خودش را می کند.

انسـان وار بوده و اوصـاف    ،اسـت که تلقی خداباوران ادیان توحیدي اسـت. خداي ادیان ابراهیمی   )Theism( مقوله چهارم تئیسـم 
. مهم ترین اوصاف خداي ابراهیمی این است که خداوند خیر علی االطالق ، و دعا مستجاب می کند  دارد نسـانی دارد یعنی رحمت  ا

  قدرت علی الطالق و علم علی الطالق است. 
ــپینوزااســـت که  )(Pantheism مقوله پنجم، خداي عارفان ــاري می بینند. مثل خداي اسـ می  . خداوند را در طبیعت جاري و سـ

نیســت. در فرهنگ ما   کرو کور و ایســتاده بر پاي خود  ، این عالمبر اســاس این تلقی  خداوند حل در همه موجودات اســت .  گویند 
  کم و بیش چنین تلقی اي داشته است:نیز سهراب سپهري 

 و خدایی که در این نزدیکی است :

                                                             
1. Antony Garrard Newton Flew (1923 –2010) 
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  الي این شب بوها ، پاي آن کاج بلند.
  گیاه .روي آگاهی آب ، روي قانون 

 من نمازم را وقتی می خوانم

  که اذانش را باد ، گفته باشد سر گلدسته ي سرو.
  علف می خوانم،» تکبیرة االحرام « من نمازم را ، پی 

  موج .» قد قامت « پی 
  کعبه ام بر لب آب		

  کعبه ام زیر اقاقی هاست .
    8.کعبه ام مثل نسیم ، می رود باغ به باغ ، می رود شهربه شهر

  
ه ذکر شده هستند می توانند باشند. مقول 5. مخاطبین این آیه هر کدام از کسانی که متعلق به أَیحسـب اإلنْسانُ أَنْ یتْرَك سدى  

ــت و بر پاي  چه دین باوران و دئیســت ها و چه به عبارتی دیگر ــمی قائل به این هســتند که این عالم کرو کور نیس کســانی که به هر قس
  .  ندي حقیقی خود را پیدا می کاین آیه در دل گفتمان قرآنی معنا  هرچنداست، می توانند مورد خطاب این آیه باشند.  خود نایستاده

ــهور وجود   ــوره زلزال دو آیه مش ــَرا یرَه . فَمنْ یعملْ مثْقَالَ ذَرةٍ خَیرًا یرَه دارد  در س یعنی  9.ومنْ یعملْ مثْقَالَ ذَرةٍ ش
ــود.حتی پیروان آیین هـاي هندوئیزم و بودیزم نیز این باور را دارند که هیچ چیزي در این عالم  خوبی و بـدي در این عـالم گُ   م نمی شـ

  10 ردمی دانم سبزه اي را بکنم خواهم م م نمی شود سپهري نیز می گوید:گُ
 و حال خود واگذار نمی شــود. در شــدائدبه بیهوده هســتی این اســت که این هســتی ســاحت دیگري دارد و کســی تصــویر قرآن از 

وعسى ت. ماست و تدبیر او وراي محاسبات متعارف مهستی کار می کند و حک که دست خدا در اینگرفتاري ها شـخص باید بداند  
شَرٌّ لَّکُم وهئًا وواْ شَیبى أَن تُحسعو رٌ لَّکُمخَی وهئًا وواْ شَی11أَن تَکْرَه  

ا این تصـویر شـخص باید اعتماد و توکل کند نسـبت به آن چه می رود زیرا که معتقد است این عالم مهمل و بیهوده آفریده    مطابق ب
  نشده است.

  12آیداین قدر هست که بانگ جرسی می              کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست

أَلَیس ذَلک بِقَادرٍ  .فَجعلَ منْه الزَّوجینِ الذَّکَرَ واألنْثَى  .ثُم کَانَ علَقَۀً فَخَلَقَ فَســوى .أَلَم یک نُطْفَۀً منْ منی یمنَى 
  آیا کسی که مراتب خلقت انسان را طی کرده قادر نیست پس از مرگ دوباره او را زنده کند. .علَى أَنْ یحیِی الْموتَى

قصه  است.  یکیو توجه براي متفطن کردن انسـان به این که از کجا آمده و به کجا می رود ، محل عنایت  در آیات قرآن دو مقوله 
 و فنا و زوال انسان را پیش چشم او می آورد اوستبه این که پدیده اجتناب ناپذیر مرگ در انتظار  انسـان  مرگ اسـت و متفطن کردن 

با این تصـویر قرآنی همدل نیسـتند تلقی شان   کسـانی که  البته  زیرا مرگ در مقابل همه قرار دارد و همه انسـان ها مرگ را می چشـند.   
اما در تفســیر اخالقی و  این اســت که مرگ حتمی اســت ولی مرگی که با پوچی همراه اســت . از خاك بر آمدیم و بر خاك شــدیم.

  .یک زندگی ابدیست که در طی طریق رخ می دهد عرفانی از قرآن ، مرگ مقدمه 
  بادست  عمر بر  بنیاد   باده که  بیار           بیا که قصر امل سخت سست بنیادست

  
  .آخراالمر گل گوزه گران خواهیم شدمهم این است که انسان در خلوت خویش به عجز خود در مقابل مرگ بیاندیشد: 
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عرفا بوده اســـت به نظر می آید  عنایتاین دو مقوله همان گونه که محل  طلق العنان بودن او.مقوله دوم نیز مقوله خداوند اســـت و م
ــوص در آیات جزء  نیز  که محل عنایت قرآن  ــت. یاد مرگ بودن و یاد خداوند بودن به تفاریق در آیات مختلف به خص و  29بوده اس

  .خداوند بوده است  د نظرانسان ها م براي هدایتکه  هایی هستند گویی این دو مؤلفهقرآن آمده است. 30
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