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  کتاب زندگان است قرآن 
  

  )سیري در سپهر قرآنمجموعه درسگفتارهاي (
  )سوره طارق و انفطار : جلسه دهم(

  
ــه نکــات هســتی شناســانه و انســان شناســانه ســوره هــاي طــارق     دهــم ودر جلســه   آخــر درســگفتارهاي ســیري در ســپهر قــرآن، ب

دیــن و یــا  واین ســوره رابطــه علــم تفســیردر  آیــه مــی باشــد. 17و داراي  ســوره طــارق از ســور مکــی اســتو انفطــار مــی پــردازیم. 
 57خصوصــاً قبــل از انقــالب گذشــته  هدر چنــد دهــ قــرار مــی گیــرد.نســبت علــوم تجربــی و مــتن مقــدس مــورد بررســی  بــه عبــارتی

ــا کــه بایــد نکــات و بصــیرت هــاي       ایــن گــرایش ــه ایــن معن ــان مفســران پدیــد آمــده بــود کــه قــرآن را بایــد روزآمــد کــرد ب در می
بــه عنــوان مثــال برخــی  داد.و در منظــر و مــرآي مخاطبــان قــرار  کــردعلمــی را کــه در دل آیــات بــه ودیعــت نهــاده شــده اســتخراج  

ارهــاي مرحــوم طالقــانی و مرحــوم بازرگــان در ایــن حیطــه قــرار مــی گیــرد. مهنــدس بازرگــان طبــق ایــن تلقــی کــه از قــرآن     از ک
ــه         ــد ک ــیح بده ــد و توض ــتخراج کن ــات اس ــک را از دل آی ــوانین ترمودینامی ــد ق ــی مانن ــوانین علم ــاره اي از ق ــید پ ــی کوش ــت م داش

بــه دنیــا  هطــارق چنـد آیــه اســت کــه گـویی بــه نحــو   هت. در ســورآیـات قــرآن در تالئــم و تــالزم بـا آمــوزه هــاي علمــی جدیـد اســ   
شــاید چنــان کــه برخــی اشــاره مــی شــود کــه بــه آب جهنــده اي  مربــوط اســت. در ایــن ســورهاو  هآمــدن انســان و بســته شــدن نطفــ

ه مفســران گفتــه انــد بــه تعبیــر امــروزي اســپرم یــا ســلول جنســی نــر باشــد. ســپس بــه چگــونگی امتــزاج دو ســلول جنســی نــر و مــاد    
اشــاره مــی شــود. بــه همــین خــاطر برخــی گفتــه انــد کــه از چنــین آیــاتی مــی تــوان اســتنباط کــرد کــه قــرآن نیــز بــه قــوانین علمــی    

  پرداخته است.
 بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیم

فَلْینْظُـرِ   ﴾4﴿إِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَما علَیها حـافظٌ   ﴾3﴿النَّجم الثَّاقب  ﴾2﴿وما أَدراك ما الطَّارِقُ  ﴾1﴿والسماء والطَّارِقِ 
یـوم   ﴾8﴿إِنَّه علَى رجعه لَقَادر  ﴾7﴿یخْرُج منْ بینِ الصلْبِ والتَّرَائبِ  ﴾6﴿خُلقَ منْ ماء دافقٍ  ﴾5﴿اإلنْسانُ مم خُلقَ 

إِنَّه لَقَـولٌ   ﴾12﴿واألرضِ ذَات الصدعِ  ﴾11﴿والسماء ذَات الرَّجعِ  ﴾10﴿وةٍ وال نَاصرٍ فَما لَه منْ قُ ﴾9﴿تُبلَى السرَائرُ 
  ﴾17﴿فَمهِّلِ الْکَافرِینَ أَمهِلْهم رویدا  ﴾16﴿وأَکید کَیدا  ﴾15﴿إِنَّهم یکیدونَ کَیدا  ﴾14﴿وما هو بِالْهزْلِ  ﴾13﴿فَصلٌ 

  
 ه نام خداوند رحمتگر مهربانب

   						»1«سوگند به آسمان و آن اختر شبگرد
   				»2«و تو چه دانى که اختر شبگرد چیست

  »3«آن اختر فروزان
  »  4«هیچ کس نیست مگر اینکه نگاهبانى بر او [گماشته شده] است

  »  5«پس انسان باید بنگرد که از چه آفریده شده است
   							»6«اى خلق شدهاز آب جهنده

   					»7«آید[که] از صلب مرد و میان استخوانهاى سینه زن بیرون مى
   		»8«در حقیقت او [= خدا] بر بازگردانیدن وى بخوبى تواناست

  »  9«آن روز که رازها [همه] فاش شود
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   						»10«پس او را نه نیرویى ماند و نه یارى
   				»11«انگیزسوگند به آسمان بارش

  »  12«مین شکافدار [آماده کشت]سوگند به ز
  »13«[که] در حقیقت قرآن گفتارى قاطع و روشنگر است

   				»14«و آن شوخى نیست
   				»15«زنندآنان دست به نیرنگ مى

   						»16«زنمو [من نیز] دست به نیرنگ مى
  »17«پس کافران را مهلت ده و کمى آنان را به حال خود واگذار

  
ــقٍ   افد ــاء ــنْ م ــقَ م ــبِ .  خُل التَّرَائــلْبِ و نِ الصــی ــنْ ب م ــرُج ــرآن   . یخْ ــرن بیســتمی ق ــه بعضــی از  مفســران ق متکلفان

بـه ایـن معنـا کـه     کوشیده اند توضـیح دهنـد کـه ایـن آیـات شـاهد و تأییـدي بـر کشـف هـاي علـم ژنتیـک در عصـر کنـونی اسـت.                
مـراد از خـارج    معنـاي آبیسـت کـه حـاوي اسـپرم اسـت و      اي کـه در ایـن آیـه بـه آن اشـاره شـده اسـت بـه         آب جهنـده   ماء دافـق یـا  

ــان  ــردشــدن آب از می ــان هســیناســتخوان هــاي و  پشــت م ــزش جنســی  ،  زن ــه آمی ــم  اســتاشــاره اي ضــمنی ب . در صــورتی کــه عل
دارد و ایــن کــه در طــی آمیــزش جنســی  تخمــک هــا در زنــانی کــه در ســنین بــاروري هســتند ، هجدیــد اشــاره بــه آزاد شــدن  ماهانــ

لقـاح صـورت پذیرفتـه و جنـین شـکل       بیـامیزد، بـا تخمـک زن در هـم     و اگر آبـی کـه از مـرد خـارج مـی شـود حـاوي اسـپرم باشـد         
  می گیرد.

لمـی  این یک مورد ذکر شد تا به این نکته بپردازیم که بعضـی از مفسـرین خـوانش ع   البته موارد دیگري نیز در قرآن وجود دارد اما 
آن در مباحث آینده ذکر می شود. تا زمانی که درك ما از دین مـنقح نشـود و توضـیح     هاز قرآن دارند که درست و موجه نیست و ادل

نمـی شـود قـدم از قـدم برداشـت . آیـا زبـان         ،ندهیم که عموماً چه انتظاري از دین داریم و خصوصاً چه تلقی و تصوري از دین داریم
تصور ما این باشد که زبان قـرآن،   اگرو یا زبان استعاري دارد؟ است؟ آیا قرآن کتاب تاریخی است  ان علمیمتون مقدس و قرآن ، زب

زبان علمی است و یا این که قرآن آمده است تا راجع به واقعیت هاي علمی سخن بگوید و کاشف عالم خارج بوده و کـامالً متناسـب   
  علمی تغییر کرد، تکلیف چیست؟اگر تئوري هاي حال با دستاوردهاي علمی باشد ، 

گــر روزي ایــن او نســبت آن بــا قــرآن  نوشــته انــد. حــال ســؤال ایــن اســت   تئــوري دارویــنکتــابی راجــع بــه نیــز مرحــوم ســحابی 
تئوري ، تئـوري رایـج و مقبـولی نبـود ، چـه بایـد کـرد؟ آیـا درك مـا از متـون الهـامی و قـرآن ایـن اسـت کـه ایـن متـون از تئـوري                   

علمـی نیـز سـخن گفتـه باشـد؟ یـا نـه زبـان آن عرفـی اسـت کـه در آن شـعر و ضـرب المثـل و حکمـت و ایـن گونـه                  هاي فلسـفی و  
ــر اســت هــر چنــد از مؤلفــه هــاي      ســخنان آمــده باشــد؟ ــان عرفــی نزدیــک ت ــه زب ــان متــون مقــدس ب در پاســخ مــی تــوان گفــت زب

ماننــد  دیــن ایـن باشــد کـه تمــام گــزاره هـاي دینــی    علمـی ، تــاریخی و فلسـفی نیــز بهــره بـرده اســت. اگـر انتظــار مــا از دیـن و زبــان     
کــه مــی دینــی  هکنــیم بــه هــر گــزارمــی ســعی آنگــاه ، داشــته باشــندنشــان از کاشــفیت جهــان بیــرون  ،یــک مــتن شــیمی یــا فیزیــک

  رسیم آن را با تئوري هاي رایج متناسب سازیم.
بنـابراین مـی    چون با زبان علم امروز آشنا هستیمکرد  نبود و به همین دلیل فکر می تصور مهندس بازرگان از زبان دین چندان منقح

قـرآن بـه   در صـورتی کـه   بیرون بکشیم.  آنقوانین علمی را از دل  ،انسان و طبیعت سخن گفته شده است  هدربار ي قرآنهر جاتوانیم 
را ما از یک کتاب فیزیـک  زبان امروزي مدون نشده بلکه در یک فضاي رازآلود که علم تجربی هنوز شکل نگرفته بود آمده است. چ

از مسلماً خیر پس چـرا  انتظار نداریم که متون تاریخی داشته باشد ؟ آیا کتاب حافظ را می خوانیم که معادالت دیفرانسیل را بفهمیم ؟ 
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انی در دیگري دارد . این کتاب مقدس قرار است درباب امور معنوي و بـاطنی سـوگرد   هقرآن سوی؟ قرآن انتظار قوانین علمی را داریم
اء انسان به وجود آورد. قرار است در انسان خشیت و رهبت به وجود آورد. بنابراین در رابطه با خلقت انسان، وقتـی قـرآن اشـاره بـه مـ     

را از آب جهنـده اي خلـق   خدایی کـه انسـان   نازلی خلق شده است و  هسان واقف باشد که از چه ماددافق می کند مراد این است که ان
است نه این که آیـا  مـاء دافـق همـان     قرآن  محوري آیات  موضوعِاین دوباره او را باز گرداند.  نیز پس از مرگ اند می توکرده است 

  آب حاوي اسپرم است یا خیر؟  
از علــوم جدیــد مخاطبــان پیــامبر هــم چنــان کــه هــدف اصــلی و غایــت قصــواي کتــاب قــرآن، تعلــیم علــم جدیــد نبــوده اســت .   

ــتند   ــی دانس ــزي نم ــاچی ــال ام ــین ح ــر       در ع ــک خب ــوژي و ژنتی ــم بیول ــی از عل ــوالی کس ــرون مت ــراي ق ــد. ب ــی بردن ــره م ــرآن به از ق
. هـر گـاه بـه ایـن آیـات مـی رسـیدند یـک آگـاهی بـین           قرار نبود کـه ایـن کتـاب متکفـل تبیـین گـزاره هـاي علمـی باشـد         و  نداشت

رادي ماننـد مالصــدرا و شـیخ بهــایی نیـز بــا ایــن    االذهـانی داشــتند و بـر حســب آن آیـات را مــی فهمیدنـد. حتــی تـا زمــان صـفویه افــ      
کتــاب  علــوم جدیــد آشــنا نبودنــد و چنــین تفســیري از آیــات نداشــتند زیــرا ایــن تئــوري هــا هنــوز کشــف نشــده بــود امــا چیــزي از  

ــرآن  ــودن ق ــدایت ب ــوی    ه ــت دارد س ــرآن اهمی ــه در ق ــد . آنچ ــی ش ــم نم ــمول     هک ــان ش ــاي جه ــتورالعمل ه ــاطنی و دس ــوي و ب معن
نــوي اســت. بـراي آمــوختن فلســفه و علـوم بایــد بــه ســراغ کتـاب هــایی بــرویم کـه مربــوط بــه ایـن علــوم هســتند. البتــه       اخالقـی  ومع 

یـد انتظـار خـود از زبـان دیـن را      زبـان عرفـی اسـت . امـا مـا با      نکاتی، استشـهاداتی و امـوري در قـرآن آمـده اسـت زیـرا زبـان دیـن ،        
اگــر تئــوري هــا ي علمــی  مــه چیــز در درون آن باشــد. در ایــن صــورتشــد کــه هکنــیم. قــرار نیســت دیــن ســوپر مــارکتی با حقمــن

  باید دین را فرو بنهیم یا آن تلقی ها ، تلقی هاي اولیه ناموجهی بوده است.  یا تغییر یافتند ما 
ز نظـر  یکی از آباء کلیسا نقل می کند که او هم می کوشـید یافتـه هـاي علمـی را از دل انجیـل اسـتخراج کنـد. ا        هویتگنشتاین دربار

ویتگنشتاین این دو یعنی علم و دین دو بازي زبانی متفاوتی دارند. یکی در دل جهان رازآلود متولـد شـده و دیگـري در دل جهـان راز     
زدایی شده متکون شده است.. قرار نیست که متن مقدس با زبانی سخن بگوید که ما امروزه می فهمیم . ما باید تا جایی که مـی تـوانیم   

اب نظري به خصوص به کمک علوم انسانی و علم هرمنوتیک هم افق با متن شویم و غبار زمان را کنار بـزنیم و تمـام جـد    با علل و اسب
 نشـویم. و  و جهد خود را به کار بندیم تا بتوانیم پیام هاي ابدي و نهایی متن را استخراج کنیم و دجار خطاي ناهمزمـانی یـا آنـاکرونیزم   

در این متن ها را این ندانیم که به زبان امروزي بـا مـا سـخن بگوینـد. بلکـه      ن شده است بفهمیم و قوت ق و متکورا چنان چه متحقمتن 
انسان پاره اي از نیازهاي اخالقی و معنـوي ابـدي دارد و ایـن کتـاب متکفـل پـرداختن بـه آن هاسـت. بـه ایـن معنـا کـه             این بدانیم که 

یـرا یکـی از اوصـاف قـرآن     ز ،ال درمان این دردها در این متون مقدس باشیم دردهاي اخالقی و معنوي خود را تشخیص داده و به دنب
شفاست و خداوند شفادهنده و شافی دل هاي مؤمنان است. معنا کردن زندگی در جهان کنونی براي عده اي سخت اسـت و ایـن معنـا    

مشخصـات و   هقدس است. تحدیـد کـردن دایـر   متون م هفیزیک به دست آورد بلکه بر عهد و را نمی توان به عنوان مثال از علوم جدید
  انتظارات از متون مقدس می تواند به کسب برکات بیشتر از این متون کمک کند.

هـیچ حجـاب و مـانعی بـراي      .رازها  فاش می شـود   هروز قیامت روزیست که هم.  فَما لَه منْ قُوةٍ وال نَاصرٍ. یوم تُبلَى السرَائرُ
انسـان از حسـاب خـود و اعمـالی کـه انجـام داده       در آن روز خود می شـود .  خویشتن و شخص متفطن به پوشاندن اسرار وجود ندارد 

    شده و هیچ کس و هیچ چیزي نمی تواند در آن روز انسان را یاري دهد و مانع آشکار شدن اسرار او شود.است آگاه 
سخنی است که فیصله بخش است و و حجت را بر مخاطبان تمام می کند. این گونه نیست که ایـن سـخن    ،. قرآن صلٌنَّه لَقَولٌ فَإِ

هیچ سخنی بر آن رجحـان نـدارد. در ادبیـات سیاسـی ایـران       آن باشد. هرقیب یا بدیلی داشته باشد یا سخن دیگري ناقض یا باطل کنند
الخطاب است به ایـن معناسـت کـه گـویی      وقتی گفته می شود فالن مقام سیاسی فصل نیز از اصطالح فصل الخطاب استفاده می کنند.

  و نافذي ندارد. است قول آن مقام رادع و مانعفالن موضوع خاتمه می یابد و  همخاطبه ها و گفتگوها در بار ههم
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داده می شود و به عبارتی این مهلت دادن نـوعی تهدیـد   چند صباحی به منکران و کافران مهلت  . فَمهِّلِ الْکَافرِینَ أَمهِلْهم رویدا
استمهال نیز به این معناست که خداوند به کافران مهلت می دهد تا به عصیان ورزي ادامه دهند تـا بـه وقـت آن     همحسوب می شود. واژ

، قـرآن   یندر اینجـا مخـاطب   ،به حساب آن ها رسیدگی شود. در اینجا الزم به ذکر است که همان گونه که در مباحث گذشته بیان شـد 
اخیراً کتابی را می خوانـدم کـه از   حقیقت را بپذیرند. تمکین کنند و که نمی خواهند  اندکافران فقهی نیستند بلکه مراد کافران حقیقی 

عقـل هـر کـس کـه مجدانـه و صـادقانه دعـوي         حکمنقل کرده بود که طبق روایات و  با رف و فقیه بزرگ عهد صفوي اعشیخ بهایی 
حقیقت داشته باشد اگر به ادیان دیگري غیر از اسالم نیز برسد، خداوند او را عذاب نمی کند. حتی با مبنـاي قرآنـی نیـز چنـین سـخنی      

 ن شخصـی چنـی نابـاوري برسـد .    ممکن است حتی فردي که حقیقت طلب است به خـدا  سعها.ال یکلف اهللا نفساً اال ودرست است. 
دچار خطاي معرفتی شده است ولی خطاي اخالقی نداشته است. بین این دو خطا باید تفکیک کرد. ممکن است کسی از شـما بپرسـد   

. در اینجـا شـما دچـار    درجـه   200مجموع زوایاي یک مثلث جند درجه می شود اگر شما فراموش کرده باشـید یـا بـه اشـتباه بگوییـد      
ن گزاره درست نیست. یا از شما پرسیده شود که فرمان مشروطیت را چه کسـی امضـاء کـرد و شـما بـه      خطاي معرفتی شده اید زیرا ای

خطا بگویید احمدشاه . این یک خطاي معرفتی است. خطاي اخالقی این است کـه انسـان دروغ بگویـد یـا امـري را بدانـد و بـه عمـد         
ه فرمـان مشـروطه را امضـاء کـرده ولـی بـه عمـد بـه شـما بگویـد           کسی بداند مظفرالـدین شـا   مثالًآن کند. دیگري را جایگزین  هگزین

رد شوید. در اینجا خطاي اخالقی صورت گرفته است. خطـاي اخالقـی مسـتوجب     علمی یا استخدامی آزمون یکاحمدشاه تا شما در
فتـی مـان کـم شـود.     در صورتی که خطاي معرفتی چنین نیست. البته که ما باید تالش کنیم که خطاهـاي معر  ،عقوبت و مجازات است

  روي حقیقت گذاشته اند.بر بنابراین مهلتی که خداوند به کافران می دهد به خاطر خطاي اخالقی آن هاست زیرا عامداً و عالماً پا 
  ره بعدي که در این جلسه به آن خواهیم پرداخت سوره انفطار است.وس

  
 سمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمب

 انْفَطَرَت اءم1﴿إِذَا الس﴾  انْتَثَرَت باکإِذَا الْکَو2﴿و﴾  فُجِّرَت ارإِذَا الْبِح3﴿و﴾  رَتثعب ورإِذَا الْقُب4﴿و﴾   نَفْـس تملع
 أَخَّرَتو تما قَدالْکَرِیمِ  ﴾5﴿م بِرَبِّک ا غَرَّكانُ ما اإلنْسها أَیي خَلَ  ﴾6﴿یالَّـذ    لَکـدفَع اكـوفَس ـی أَيِّ   ﴾7﴿قَـکف

 ککَّبر ا شَاءةٍ مورّینِ  ﴾8﴿صونَ بِالدّبلْ تُکَذینَ  ﴾9﴿کَال بظافلَح کُملَیإِنَّ عبِینَ  ﴾10﴿وا کَاترَامـا   ﴾11﴿کونَ ملَمعی
ومـا هـم عنْهـا     ﴾15﴿یصلَونَها یـوم الـدّینِ    ﴾14﴿ار لَفی جحیمٍ وإِنَّ الْفُج ﴾13﴿إِنَّ األبرَار لَفی نَعیمٍ  ﴾12﴿تَفْعلُونَ 
یوم ال تَملـک نَفْـس لـنَفْسٍ شَـیئًا      ﴾18﴿ثُم ما أَدراك ما یوم الدّینِ  ﴾17﴿وما أَدراك ما یوم الدّینِ  ﴾16﴿بِغَائبِینَ 

 لَّهل ذئمورُ یاألم19﴿و﴾  
 مهربان بخشندهه نام خداوند ب

   				»1«زهم بشکافداآنگاه که آسمان 
   		»2«و آنگاه که اختران پراکنده شوند

   							»3«و آنگاه که دریاها از جا برکنده گردند
    		»4«و آنگاه که گورها زیر و زبر شوند

   		»5«هر نفسى آنچه را پیش فرستاده و بازپس گذاشته بداند
   				»6«چه چیز تو را در باره پروردگار بزرگوارت مغرور ساختهاى انسان 

  »7«همان کس که تو را آفرید و [اندام] تو را درست کرد و [آنگاه] تو را سامان بخشید
   						»8«و به هر صورتى که خواست تو را ترکیب کرد

  »  9«با این همه شما منکر [روز] جزایید
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   				»10«شده]اندو قطعا بر شما نگهبانانى [گماشته 
   						»11«[فرشتگان] بزرگوارى که نویسندگان [اعمال شما] هستند

   							»12«دانندکنید مىآنچه را مى
   				»13«قطعا نیکان به بهشت اندرند

   				»14«شک بدکاران در دوزخندو بى
   				»15«روز جزا در آنجا درآیند

   		»16«و از آن [عذاب] دور نخواهند بود
   							»17«تو چه دانى که چیست روز جزاو 

   	»18«باز چه دانى که چیست روز جزا
  »19«روزى که کسى براى کسى هیچ اختیارى ندارد و در آن روز فرمان از آن خداست

  
ابن خلدون در نوشته هاي خود آورده است که هر گاه سور مکی را با سور مدنی مقایسـه مـی کنـیم متوجـه مـی شـویم کـه عمومـاً         

کـه از سـر مـی گذراندنـد رفتـه      کرم (ص) در آن تجربه هـاي وحیـانی   طول آیات سور مکی کوتاه تر است. به نظر می آید که پیامبر ا
هـم طاقـت   بـه مـرور   ه همین دلیل طول آیـات مـدنی بیشـتر اسـت .     بیشتري پیدا می کردند. بو الفت وحیانی انس  هو تجرب رفته با کالم

مـی  شد و هم براي ابـالغ وحـی اسـتعداد و توانـایی بیشـتري کسـب       می تر پیامبر ، پیامبر ، تعبیر دکتر سروشبه  وایشان بیشتر می شد و 
پیامبر هم به لحاظ انفسی پیامبرتر شد واحوال نیکوتر و دل انگیز تري را از سر گذراند و هم به لحاظ آفـاقی پیـام او بسـط و نشـر      کرد.

  بیشتري مواجه شد.و با مخاطبین و مخالفین  بیشتري پیدا کرد
 انْفَطَرَت اءمإِذَا الس .انْتَثَرَت باکإِذَا الْکَوو . فُجِّرَت ارإِذَا الْبِحو . رَتثعب ورإِذَا الْقُبجـزء  ه  از در ابتـداي چنـد سـور    . و

ایـن سـوره هـا پـیش بینـی شـده اسـت کـه         از جمله تکویر ، انشقاق و انفطار، به احوال روز قیامت پرداخته شده است. در  سی ام قرآن
  هنگام فرا رسیدن روز قیامت چه اتفاق هایی رخ خواهد داد.

 انْشَقَّت اءمإِذَا الس.  قَّتحا ورَبِّهل نَتأَذو . تدم ضإِذَا األر1و  
 . وإِذَا الْوحـوش حشـرَت    . وإِذَا الْعشَار عطّلَت  . وإِذَا الْجِبالُ سیِّرَت  . وإِذَا النُّجوم انْکَدرت . ذَا الشَّمس کُوِّرت ا

 جِّرَتس ارإِذَا الْبِحو. توِّجز إِذَا النُّفُوسو.  لَتئةُ سودءوإِذَا الْمو.   لَـتبِأَيِّ ذَنْبٍ قُت.    ـرَتنُش فـحإِذَا الصإِذَا .  وو
  2.وإِذَا الْجنَّۀُ أُزلفَت  . وإِذَا الْجحیم سعّرَت . لسماء کُشطَت ا

ز این جنبه که واقعاً هنگام درهم پیچیدن طومار جهان این وقایع واقعـاً رخ مـی   آیات به دو گونه تأمل کرد. یا ا می توان بر روي این
  ك بودن اتفاقات آخرالزمان است.این آیات ناظر به هولنا ،دهد و یا درمعناي استعاري

 انْفَطَرَت اءماز ایـن  نیـز  عرفا و یکی از وقایع روز قیامت ، شکافتن و گسستن آسمان است. . انفطار به معناي شکافتن است إِذَا الس
نفس و تحمل سـختی هـا     هنظر عید ماه مبارك رمضان را فطر نامیده اند که زمان شکفتن روح است. بر اثر روزه هاي پی در پی و تزکی

  انسان می شکفد.   و روح ضمیردر ماه رمضان و تفقد احوال باطن 
انْتَثَرَت باکإِذَا الْکَواز دیگر احوال روز قیامت، پراکندگی ستارگان است. در زبـان فارسـی مفهـوم نثـردر مقابـل نظـم قـرار         . و

ظـم بـه معنـاي فشـردن اسـت و شـعردر قـالبی        م یعنی به شعر در آمده است. نمثالً گلستان کتابی منثور است و بوستان کتابی منظودارد. 
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 پراکنـدن بـه معنـاي   از مشتقات نثر است که  نثار نیز  واژة  در زبان فارسی نثر به معناي پراکندگی است.در صورتی که  فشرده می شود
 است. و ایثار بخشش

    أَخَّـرَتو تمـا قَـدم نَفْـس تملیابـد. چـه امـوري کـه     ت هـرکس از هـر چـه انجـام داده اسـت آگـاهی مـی        . در روز قیامـ ع
ــه   ــام داده اســت و چ ــود انج ــات خ ــان حی ــایج  در زم ــرات و نت ــرد   اث ــرگ ف ــد از م ــوري کــه بع ــار   ام ــات و آث ــد. برک ــی رس ــه او م ب

ــ   مدرســه ســازي، فرزنــد صــالح،  ــین بیمارســتانی کــه ســاخته ایــم ، کتــابی کــه نوشــته ایــم، ســنت خــوبی کــه گذاشــته ایــم و ه م چن
ایـن آیـه نشـان مـی دهـد کـه چقـدر زنـدگی          آثار و نتـایج اعمـال و باقیـات زشـت مـا در آن دنیـا در پـیش روي مـا قـرار مـی گیـرد.           

مـا محـدود نمـی شـود و فـرد مـی توانـد اعمـالی را انجـام دهـد کـه آثـار و نتـایج آن تـا                هسـال  80یـا   70سـع اسـت و بـه حیـات     ما مو
ــه تأکیــد بــر مســئولیت       ــد کــه ایــن آی ــا بــه او نفــع مــی رســاند. برخــی از علمــا نیــز گفتــه ان همیشــه گریبــان آدمــی را مــی گیــرد و ی

ــ       ــد زی ــام ده ــوب انج ــاري را خ ــر ک ــه ه ــد ک ــه باش ــان متوج ــه انس ــن ک ــان دارد و ای ــذیري انس ــر   پ ــد و ب ــی مان ــاقی م ــرات آن ب را اث
یکــی از شــروط تفطــن و آگــاهی انســان بــه ایــن مقولــه ، جــدي گــرفتن کــار خــود و عمــل کــردن    تــأثیر مــی گــذارد. اوسرنوشــت 

  به علم خود است.
 3 ماللت علما هم ز علم بی عمل است               من ز بی عملی در جهان ملولم و بس نه

  
علــم بــدون عمــل عــالوه بــر ایــن کــه انســان را ملــول مــی کنــد بلکــه علمــا هــم عــالم بــی عمــل را مالمــت مــی  حــافظ مــی گویــد 

از خـود بـه جـاي مــی     را درسـت انجـام دهــد باقیـات صـالحات    اگـر انسـان کـار خـود را در ایـن دنیــا جـدي بگیـرد و کـارش         کننـد.  
  گذارد.

ــ ــای هــرِیمِ ا أَی ــک الْکَ ــرَّك بِرَبِّ ــا غَ ــانُ م اي انســان چــی شــد کــه خــداي خــود را فرامــوش کــرده و کــوس اســتقالل  . اإلنْس
ــا فــرض کــردن و      همــان زدي؟  ــذیر را مان ــاي فــریفتن اســت. یعنــی امــور فناپ ــه معن ــه شــد غــرور ب ــه کــه در مباحــث قبلــی گفت گون

    امورفنا ناپذیر را نامانا دانستن.
انسـان را تکـذیب روز قیامـت  از سـوي او مـی دانـد. یعنـی انسـان بـه          خداونـد دلیـل فریفتـه شـدن     . کَال بـلْ تُکَـذّبونَ بِالـدّینِ   

  دروغ می پندارد. را این دلیل نسبت به خداوند غره شده است که روز قیامت
مـرُ یومئـذ   یـوم ال تَملـک نَفْـس لـنَفْسٍ شَـیئًا واأل     . ثُم مـا أَدراك مـا یـوم الـدّینِ      . وما أَدراك ما یوم الدّینِ 

لَّههـر  روزیسـت کـه هـیچ کسـی کـاري بـراي کسـی نمـی توانـد انجـام دهـد.            تـو چـه مـی دانـی کـه روز قیامـت چـه روزیسـت.          . ل
ــه تنهــایی کســی ــردازد    ب ــی پ ــور خــود م ــق ام ــق و فت ــه احــوال خــود و رف ــد.  در آن روز ب ــد از دیگــران مــی کن ــن . و قطــع امی در ای

بــر تفــرد قهاریــت و مطلــق العنــان بــودن خداونــد اشــاره شــده اســت و هــم   بــهات هــم بــه مهابــت و هولنــاکی روز قیامــت و هــم  آیــ
  انسان تأکید شده است.

ــد     ــات فهمی ــن آی ــوع ای ــوان از مجم ــی ت ــه م ــه ک ــط  آنچ ــت و فق ــاف روز قیام ــتن اوص ــت از  دانس ــب و وحش ــت  آن روزرع نیس
ــتر   ــه بیش ــذیري ا   بلک ــئولیت پ ــر مس ــد ب ــانتأکی ــه       نس ــن ک ــان دارد و ای ــود انس ــه خ ــت ک ــوریتی اس ــرفتن و مح ــدي گ ــل را ج و عم

ــا         ــر گــردن م ــدگی ب ــد طــوق بن ــاز مــی گــردیم .خداون ــه ســوي او ب ــا یکــان یکــان ب ــه دوش نمــی کشــد. م ــار دیگــري را ب کســی ب
ي پــیش مــا باشــد اگــر ایــن نکــات در رو شــویم.را بکشــیم و در محضــر خداونــد حاضر افکنــده و مــا بایــد بــه تنهــایی بــار ایــن طــوق

قــرآن بــراي زنــدگان نــازل شــده نــه بــراي مردگــان. ایــن آیــات بایــد بــه مــا   بهتــر مــی تــوانیم امــور معنــوي خــود را ســامان ببخشــیم.
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کـه ایـن مسـیر را بایـد بـه تنهـایی طـی کنـیم. انسـان تنهـا بـه دنیـا              امـر باشـیم   و مـتفطن بـه ایـن   کنـیم  کمک کند که تمهیـد مقـدمات   
بینــد و تنهــا از دنیــا مــی رود. هــیچ کــس در ایــن تجربــه هــا بــا مــا مشــارکت نــدارد. مــا نمــی دانــیم چــه   مـی آیــد و تنهــا خــواب مــی 

ــ   ــابراین بایــد آذوفــه و توش ــا خــواهیم رفــت بن ــر مــا     هموقــع از دنی ــیم پــس از مــرگ چــه ب ــیم . مــا حتــی نمــی دان مســیر را آمــاده کن
حی کــه در ایــن دنیــا هســتیم کــه چگونــه نفــس مطــال خواهــد رفــت. مهــم ایــن دورانیســت کــه در آن بــه ســر مــی بــریم و چنــد صــبا

  پیدا کنیم و توشه اي براي سفر آخرت بر گیریم.  
 شد خواهد چه ازمرگم پس دانم نمی

 اندامم خاك از گر کوزه بدانم خواهم نمی

 ساخت خواهد چه

 مشتاقم بسیار ولی

 سازد سوتکی گلویم ازخاك که

 باشد سوتکی گلویم

 بازیگوش و گستاخ کودکی دست به

 پی در پی یکریز او و

 بفشارد سخت گلویم بر را خودش گرم دم

 سازد تر آشفته را خفته خفتگان خواب و

  1من در بشکند سان بدین
مــا نمــی دانــیم بعــد از مــرگ مــا چــه خواهــد شــد و بــر ایــن جســم مــن چــه خواهــد آمــد و کــوزه گــر بــا خــاك مــا چــه خواهــد   

ــه طــی کــردن    ــه انتهاســت. اگــر مهــذب باشــیم و اســباب و اد  ســاخت. تمــام قصــه درمــورد چگون ــا وایــن مســیر تــا ب ات مکفــی مهی
  کرده باشیم دیگر باکی نخواهیم  داشت.  

  2نهاد علتها فرق بر خود پاي     بزاد زادهآدمی بار دوم چون
  

  :مرحوم شریعتی دعاي خیلی خوبی دارد
  .3خواهم آموخترا خود  "چگونه مردن"را تو به من بیاموز،  "چگونه زیستن"خدایا: 

ــر ســقراط چگونــه یــا یعنــی تمهیــد مقــدمات کــردن  و بــه تعبیــر امــام علــی   زنــدگی کــنم کــه ارزش زیســته داشــته باشــد.  بــه تعبی
. خــدایا تــو ایــن گونــه زنــدگی کــردن را بــه مــن بیــاموز دیگــر بــاکی از چگونــه مــردن نــدارم.. وجــود تبــدل   قبــل ان تموتــوا  اموتــو

  اند ارزش زیستن داشته باشد.یافته و وجود مهذب است که می تو
  
 

  نارونی تا ابدیت جاریست. هآدم اینجاست و در این تنهایی سای
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