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؟سب؟
ف محترم:

ّ
مقّدمۀ مؤل

ضمن عرض شکر و سپاس عاجزانه به ساحت اقدس حضرت ایزد مّنان 

عّز شأنه و جّل جلاله که توفیق درک و فهم گوشه ای از حقایق مربوط 

خویش  تقصیر  سراپا  حقیر  فقیر  بندۀ  این  به  را  معاد  اعتقادی  اصل  به 

مناسبت های  به  چند  سالهائی  طی  متعدد  جلسات  در  و  فرموده  عنایت 

مختلف به گونۀ سخنرانی و ضبط در نوار آن مطالب مورد بحث قرار 

گرفته است. الحال از برادران بسیار عزیز گرامیم در دفتر امور فرهنگی 

بنیاد خیریۀ الزهراء صمیمانه تقدیر و تشکر توأم با تکریم می نمایم که 

و  نوار  از  پیاده کردن  از  را پس  آن سخنان  فراوان  با تحّمل زحمات   
ً
جّدا

 بازنویسی خود اینجانب به جمع و تنظیم آن پرداخته و به 
ً
بازبینی و احیانا

ی گاه اعتقاد و اخلاق و عمل( 
ّ
صورت این کتاب تحت عنوان )معاد، تجل

در دسترس علاقمندان به معارف و حقایق دینی قرار داده اند. و لذا این بندۀ 

حقیر نیز با تشکر از بذل الطاف و عنایات آن برادران عزیز محترم مزید 

توفیقاتشان را توأم با صحت و سلامت و عافیت در نشر معارف دینی از 

خداوند متعال خواهانم.
      

�بادی
آ
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ݐ

د ص د محمّ ّ
س�ی       
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مقّدمه ناشر:

قال موال نا امیر املؤمننی عیل؟ع؟:

 َعِلَم ِمن أیَن َویف أیَن َو إیل أیَن«
ً
»َرِحَم اهّلُل اْمَرأ

موالی ما امیر المؤمنین علی؟ع؟ فرمود:

رحمت خدای رحمان شامل حال کسی باد که بداند از کجا آمده 

اسـت در کجـا بـه سـر می بـرد و سـر انجـام بـه کجـا خواهـد رفـت.

چه قبول كنیم یا نكنیم دیر یا زود به سرایی سفر می كنیم كه به تعبیر قرآن كریم 

یا  كیفر  آن  تناسب  به  و  شده  محاسبه  »ذّره«  معیار  با  آن  چیز  همه  زلزال  سورۀ  در 

پاداش داده می شود.

طبق آیات شریفۀ قرآن و روایات نقل شده از حضرات معصومین؟مهع؟ هیچ رفتاری، 

گفتاری و یا نوشتاری از بنی نوع بشر صادر نمی شود مگر اینكه همه و همه در نامۀ عمل 

او درج شده فردای قیامت بر گردنش آویخته می شود. و آنان كه به شایستگی از اّیام 

عمرشان بهره برده اند، و دانسته اند كه در این عاریت سرا چه وظیفه ای دارند در آن روز 

بسی خوشحالند و كارنامۀ درخشان خود را با خّرمی و شادمانی در آن روز می بینند و 

می خوانند و با شعف تمام، دیگران را به خواندِن آن نامۀ افتخار آفرین دعوت می كنند.

باور قلبی به وجود چنین عالمی كه به تعبیر قرآن »یوم الحساب« است به نحو 

محسوسی در ذهن و قلب  و عملكرد ما اثر گذار است و در تصمیم گیری های فردی و 

اجتماعی به ما جهت می دهد كه آن راهی را طی كنیم و روشی را در پیش بگیریم كه 

رضای حق تعالی در آن است و عمر و سرمایه فكری و مالی خود را در مسیری هزینه كنیم 

كه حاصل آن سراسر سود و بهرۀ اخروی است و اگر در حال حاضر بعضًا شاهد انواع ظلم 

و جنایت و خیانتیم و دروغ و تهمت و قتل و غارت خیلی عادی در زندگی ما جریان دارد 

سبب اصلی آن جز این نیست كه حساب و كتاب الهی را آنچنانكه باید باور نداریم و 

بلكه تردید داریم كه روز حشری در انتظار ماست كه باید پاسخگوی اعمال خود باشیم.



البّته در این باره سخن گفتن اگر چه به ظاهر آسان است اّما دارای لطافت ها و 

ظرافت هایی است كه هر كسی از عهدۀ آن بر نمی آید ولی با جرأت می توان گفت عالِم 

ب و راه یافته و حكیِم  سخن سنج و خود ساخته، عارف به معالم قرآنی و صاحب 
ّ

مهذ

نفس روحانی، عالم رّبانی »حضرت آیت اهلل ضیاءآبادی مّدظله العالی« با قلم شیوا و 

بیان بلیغ خود توانسته اند درباره چگونگی معاد و تأثیر باور به آن را در زندگی دنیایی با 

توانایی هر چه تمام تر مورد بررسی قرار دهند و مخاطبان خود را با حقایق تكان دهنده 

و تنّبه آمیزی از امر آخرت، آگاه و آشنا گردانند و با روشنگری عالمانۀ خود سراج منیری 

برای حق خواهان و راهیان راه حقیقت باشند و با عبارات لطیف و اثر گذاِر خود  دلها 

را از زنگار غبارها بزدایند و آنها را مستعّد راهیابی به حریم قرب الهی نمایند.

ی گاه اعتقاد و اخالق و عمل« 
ّ
شایان ذكر است این كتاب كه عنوان آن »معاد، تجل

انتخاب شده چهارمین جلد از سلسله كتب مبانی اعتقادی است كه با همكاری 

الّزهراء؟اهع؟« به محضر عزیزان  مؤّسسه فرهنگی قرآن و عترت »نور فاطمة  صمیمانه 

عالقه مند به معارف الهی تقدیم می گردد.

در پایان سزاوار است این نكته را یادآور شویم آنان كه درِد دین دارند و تحكیم 

پایه های اعتقادی مسلمانان بر ایشان بسیار مهم و ارزشمند است آستین هّمت باال 

دات چهار جلدی را به عنوان كتب درسی اعتقادی انتخاب نموده با 
ّ
زده این مجل

ترویج و تبلیغ و تدریس آن در مجالس خصوصی و عمومی موجبات جلب رحمت 

الهی و گسترش معرفت و معنوّیت را در بین آحاد مردم كه خیرآفرین در دنیا و آخرت 

است فراهم سازند و ذخیرۀ درخشانی برای یوم المعاد خود بیندوزند. ان شاءاهلل

ݥݥ  رݤݤݤݤحݭب
ک �ل�ݐ ل لول�یݦݩݩݩݩّ

ّ
        �للهم ع�ب

گی
ںݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݐ ر�ه

ݐ
ر �مور �

ݑ ݧ ݧ ݧ ݧ
ٮ

       د�ݐ

ر�ء؟اهس؟ �ه �ۀ �لرݐّ ݦݦݦݦݦݩݩݩّ
ݭݭݭݭݭݭی رى ٮی

اد �ݐ �ی
�ݐ        �ب
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تاریخ زندگی انسان در سه روز

از امام محّمدباقر؟ع؟ جمله ای نقل شده كه می فرمایند: 

ِث؛ 1 
َ

ل
َ
اِم  الّث  ّیَ

َ ْ
»َیا اْبَن ال

ای فرزند سه روز«. 

ایـن سـه روز، نهایـت عجـز و ناتوانـی انسـان را نشـان می دهـد كـه مبـادا غـرور او را 

بگیرد. 

د: 
ّ
الف: روز تول

ِذی  ُوِلْدَت  ِفیِه؛ 
َّ
»َیْوِمَك  ال

د شدی«. 
ّ
روز]ی بر تو گذشت که ناتوان از مادر[ متول

1. ُتَحُف العقول، ص 292. 

ی
ݐ
سما� ب� معاد �ب اد ى �ݦݑ �ع�ݦݦݦݦݦݦݨݑ
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د می شود،  
ّ
بّچۀ انسان از بّچۀ هر حیوانی ناتوان تر است!حیوانی كه از مادر متول

مثل گوسفند، خودش به پا می خیزد و پستان مادر را پیدا می كند. اّما بّچۀ انسان كه 

د می شود، نه چشمش می بیند، نه گوشش می شنود، نه پدر می شناسد و نه مادر. 
ّ
متول

ب: روز مرگ: 

  ِفیِه  َقْبَرَك«؛ 
ُ

ِذی َتْنِزل
َّ
»َو َیْوِمَك ال

روز دّوم آن روزی اسـت كـه تـو را روی تخـت غّسـال خانه انداخته انـد و از ایـن پهلو 

بـه آن پهلـو می غلتاننـد و سـپس وارد قبـرت می كننـد كـه آن روز از روز والدتـت هـم 

ناتوانتری! 

ج: روز حساب: 

َك«  ُرُج  ِفیِه  ِإیَل  َرّبِ ْ َ
ِذی  ت

َّ
»َو َیْوِمَك ال

ولی بدان روز سّومی هم در پیش داری كه آن روز از هر دو روز گذشته ات بی ُعرضه تر 

هستی و آن روزی است كه تو را از قبر بر می خیزانند و به موقف حساب می آورند. 

ناتوانـی  و  عجـز  سـراپا  كـه  اسـت  روز  سـه  همیـن  انسـان  زندگـی  تاریـخ  آری، 

بـا عـّزت و  و بیچارگـی اسـت. بنابرایـن ای فرزنـد آدم! بكـوش كـه روز سـّوم خـود را 

سـعادت و سـربلندی قریـن گردانـی كـه همیـن را از تو خواسـته اند و برنامـۀ كار تو را هم 

دقیقـًا تنظیـم كرده انـد تـا در چنیـن روزی سـربلند و عزیـز باشـی. ولـی متأّسـفانه ایـن 

انسـان خودباختـۀ مغـرور، كمتریـن توّجهـی بـه تاریـخ زندگـی اش نمی كنـد تـا خـود را 

بپیمایـد! خـدای مهربـان می فرمایـد:  را  راه سـعادتش  و  بشناسـد 
؛ 1 و�نَ

�ئُ ِ ْه�ن َْس�تَ ِه �ی وا �جِ
ا َكا�نُ

َّ ل ُسوٍل اإِ �ن ّرَ ِهم ِمّ �ی �تِ
ئْ
ا َ >َوَما �ی

هر پیامبری از پیامبران خدا که به سوی آنها می آید، او را به 

استهزاء می گیرند<. 

1. سورۀ حجر، آیۀ 11. 
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ًما؛ 1  ا�ئِ
َ وَك �ت

ُ
َ�ك َها َو�تَ �یْ

َ
ل وا اإِ

�نُّ
�نَ ْهًوا ا�ن

َ
ْو ل

ئَ
َاَرهتً ا

�ج ِ
ْوا �ت

ئَ
ا َرا

دنَ >َواإِ

از تجارت دنیا به میان می آید یا صدای لهو ]از  وقتی سخن 

شیپور و تنبك[به گوششان می رسد، تو را ]ای رسول![ رها 

می کنند ]و مسجدها را خالی می سازند[<. 
؛ 2 اَرهتِ �جَ ـْهِو َوِم�نَ ال�تِّ

َّ
ٌ� ِم�نَ الل �یْ

ـِه �نَ
َّ
َد الل ْل َما ِع�نْ

>�تُ

به آنها بگو: آنچه که نزد خدا ست، بهتر از لهو و از تجارت 

است<. 
اِد؛ 3 َ ِع�ج

ْ
ی ال

َ
ا َ�ْسَ�هتً َعل َ >�ی

ای افسوس بر این بندگان )غافل(<. 

چرا كه حیات موّقت دنیا را بر حیات جاودانۀ آخرت ترجیح می دهند. 

سزای آخرت فراموشی

خداونـد حكیـم، ندامـت بی پایـان و حسـرت فـراوان انسـان كافـر را اینگونـه بیـان 

فرموده اسـت: 

�تُ  ی ُك�نْ �نِ
�تَ �یْ

َ
ا ل َ ُ� �ی ا�نِ كَ

ْ
وُل ال �تُ َ َداُه َو�ی َم�تْ �یَ

َ
ّد

َمْ�ُء َما �تَ
ْ
ُ� ال

�نُ �نْ َ ْوَم �ی َ >�ی
ا؛ 4 ً َ�ا�ج

�تُ

روزی که انسان، تمام آنچه را که پیش فرستاده است، 

می بیند و آدم کافر می گوید: ای كاش من خاكی بودم<. 

 

1. سورۀ جمعه، آیۀ 11. 
2. همان. 

3. سورۀ یس، آیۀ 30. 
4. سورۀ نبأ، آیۀ 40. 
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ت 
ّ

لـذ و  می خـوَرد  مـردم  امـوال  از  را،  حـرام  شـیرین  و  چـرب  لقمه هـای  دنیـا  در 

می َبـَرد ولـی در عالـم پـس از مـرگ خواهـد دیـد همان هـا را بـه صـورت لقمه هـای آتش 

در شـكم خـود می ریـزد! ایـن قـرآن اسـت كـه می فرمایـد: 

ی  ِ
�ن و�نَ 

ُ
ُكل

ئْ
ا َ �ی َما 

�نَّ اإِ ًما 
ْ
ل

�نُ اَمٰى  َ �ت �یَ
ْ
ال ْمَواَل 

ئَ
ا و�نَ 

ُ
ُكل

ئْ
ا َ �ی �نَ  �ی ِ �ن

َّ
ال  

�نَّ >اإِ
1 اًرا؛ 

َ �ن ِهْم  ُ�و�نِ ُ �ج

آنان که اموال یتیمان را با ظلم و ستم می خورند، همانا در 

شکم خود، آتش می ریزند<. 

اكنون به صورت بذر و فردا محصول آن بذر است. 

گــر بــه خــاری خســته ای خـــود ِكـــشته ای

ِرشــتـــه ای خــــود  قـــزدری،  و  حـــریر  ور 

از تو ُرستست َار نكوی است َار بد است

ناخوش و خوش هم ضمیرت از خود است

بـــپوش روزه  همـــه  می بافـــی  انچـــه  ز 

بـنـــوش روزه  هـمــــه  مــی كاری  انچـــه  ز 

و  خوراكی هـا  بذرهـای  و  ببافـی  بایـد  دنیـا  در  خـودت  را  بهشـتی  جامه هـای 

نوشـابه های بهشـتی را خـودت بایـد در دنیـا بـكاری و چشمه هایشـان را بجوشـانی! 

اثرگـذاری »اعتقـاد بـه معـاد« در سـاختن انسـان بهشـتی، بیـش از سـایر اعتقـادات و 

حّتـی بیـش از اعتقـاد بـه توحیـد اسـت. زیـرا اگـر امیـد بهشـت و تـرس از جهّنـم نبـود، 

اكثـر مـردم بـه صـرف اعتقـاد بـه توحیـد، تـن بـه انجـام عبـادات و پرهیـز از محّرمـات 

نمی دادنـد. بـه ایـن سـخن بسـیار بلنـد توّجـه فرماییـد: 

 

1. سورۀ نساء، آیۀ 10. 
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 َوَجْد ُتَك 
ْ

ِتَك، َبل  یِف َجّنَ
ً
 َطَمعا

َ
 ِمْن َناِرَك َوال

ً
ِى َما َعَبْدُتَك َخْوفا

َ
»ِإل

ِعَباَدِة َفَعَبْدُتَك؛ 1
ْ
 ِلل

ً
ْهل

َ
أ

خدایـا! انگیـزۀ بندگـی مـن در پیشـگاه تـو، نـه تـرس از جهّنمـت 

بـوده اسـت و نـه طمـع در بهشـتت! بلكـه من، فقـط و فقط تو را 

شایسـتۀ بندگـی دیـدم و بندگـی ات نمـودم«. 

آری، ایـن سـخن بسـیار بلنـد، لقمـه ای اسـت كـه در هـر دهانـی نمی گنجـد. تنهـا 

گوینـدگان ایـن سـخن -علّی امیر و آل اطهـارش؟مهع؟ - می توانند این لقمه را بردارند 

و هضمـش كننـد. خـدا هم فرموده اسـت: 

ُسوا 
َما �نَ ٌد �جِ ِد�ی

َ ا�جٌ سش
ُهْم َع�نَ

َ
ـِه ل

َّ
ِل الل �ی و�نَ َع�نْ َس�جِ

ُّ
ل �نِ �نَ �یَ �ی ِ �ن

َّ
 ال

�نَّ >اإِ
؛ 2 َسا�جِ ِ�

ْ
ْوَم ال َ �ی

عذاب  برای شان  گشته  منحرف  خدا  راه  از  که  آنان 

شدیدی خواهد بود به سبب این است که روز حساب را 

فراموش کرده اند<. 

برتری درجات آخرت طلبان 

خداوند سبحان در سورۀ اسراء می فرماید: 

 �ُ ْك�جَ
ئَ
ا َ�هتُ  �نِ اآ

ْ
ل

َ
َول ْع�نٍ  �جَ ٰی 

َ
َعل ُهْم  ْع�نَ َ �ج ا  َ �ن

ْ
ل

�نَّ
�نَ  

�نَ َك�یْ  �ْ
�نُ
>ا�نْ

3 لًا؛  �ی �نِ
�نْ �تَ  �ُ ْك�جَ

ئَ
َوا ا�تٍ  َ َدَر�ج

ببین چگونه در دنیا بعضی را بر بعضی برتری داده ایم، در 

از حیث درجات و فضایل به مراتب  این تفاوت  نیز  آخرت 

بیشتر از دنیا وجود دارد<. 

1. تفسير الصافی، ج 3، ص 353. 
2. سورۀ ص، آیۀ 26. 

3. سورۀ ِاْسراء، آیۀ 21. 
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تردیـدی در ایـن نیسـت كـه چگونگـی برخـورداری افـراد بشـر از منافـع مـاّدی در 

دنیـا بـه میـزان سـعی و تالششـان در محیـط كسـب و كار و فعالّیتشـان بسـتگی دارد و 

طبیعـی اسـت كـه هـر چـه بیشـتر تـالش كننـد، برخورداری اشـان نیـز از منافـع، بیشـتر 

و  حسـاب  حاللـش  آخـرت،  در  منتهـی  حـرام،  و  حـالل  مسـیر  از  اعـّم  شـد  خواهـد 

حرامـش عقـاب خواهـد داشـت. ایـن مربـوط بـه دنیاطلبان اسـت اّما آخـرت طلبان 

نیز در آن سـرا بر حسـب سـعی و تالششـان در مسـیر عبادت خدا در دنیا درجاتشـان 

و مراتـب فضیلتشـان بـا یكدیگـر متفـاوت خواهـد بـود. بیشـتر از تفاوتـی كـه در دنیـا از 

حیـث منافـع مـاّدی داشـته اند. 

كام ُمردن بسیاری از انسان ها نا

صّیـاد در میـان بیابـان دام می گسـتراند، دانـه در وسـط آن می پاشـد و در كمیـن 

اعتنـا  و  می شناسـند  را  دام  تیزهوشـند،  كـه  هـوا  در  پرنـدگان  از  برخـی  می نشـیند. 

كـم   كـه  دیگـر  برخـی  اّمـا  می شـوند  دور  آن  از  و  نمی كننـد  آن  وسـط  در  دانه هـای  بـه 

بـه  هـوش و بی خبـر از دام و صّیادنـد، حریصانـه بـه سـمت دانه هـا فـرود می آینـد و 

دام می افتنـد. مـا آدمیـان نیـز ماننـد پرنـدگان در هـوا هسـتیم و خداونـد حكیـم روی 

مصلحت حكیمانه اش این صفحۀ زمین را پر از دانه های فریبندۀ زیبانما سـاخته 

و در چشـم انداز مـا قـرار داده اسـت، حـال آن دسـته از مـا كـه واقع بینـان هوشـمندند 

زیبانمـا  فریبنـدۀ  دانه هـای  ایـن  بـه  اعتنایـی  آگاهنـد،  خـدا  امتحانـی  صحنـۀ  از  و 

می بازنـد.  عشـق  نـرد  او  بـا  و  می دهنـد  جمال آفریـن  جمیـل  آن  بـه  دل  نمی كننـد، 

اّمـا آن دسـتۀ دیگـر كـه ظاهربینـان فریـب خورده انـد و می پندارنـد كـه هـر چـه هسـت 

همیـن چهره هـای زیبـا و سـفره های رنگیـن و مسـكن و مركب هـای عالـی و مقـام و 

منصب هـای َاْعلـٰی و دیگـر هیـچ؛ از ایـن رو حریصانـه بـه سـوی آنهـا می دونـد و به دام 

شـیطان بـی ایمـان می افتنـد و محكـوم بـه عـذاب ابـدی می گردنـد. 
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در واقــع انســان بــر حســب فطــرت و سرشــت اّولّیــه اش، طالــب جمــال باقــی و 

ــه پنــدار اینكــه  ــه هــر جمــال و كمالــی كــه می رســد، ب كمــال نامحــدود اســت و لــذا ب

همــان جمــال و كمــال، مطلــوب فطــری اوســت دنبالــش مــی رود، ولــی می بینــد 

اشــباعش نكــرد و حــاِل طلــب همچنــان در او باقــی اســت، او را رهــا می كنــد دنبــال 

دیگــری مــی رود و همچنیــن تــا مرگــش فــرا می رســد و بــه مطلــوب اصلــی اش نرســیده 

نــاكام می میــرد و عاقبــت نمی فهمــد كــه مطلــوب فطــری او ذات اقــدس اهلل ؟ج؟ 

اســت كــه جمــال باقــی و كمــال نامحــدود اســت و غیــر او هــر چــه كــه هســت، جمــال 

فانــی و كمــال محــدود اســت و حــاِل طلــب نامحــدود را اشــباع نمی كنــد و شایســتۀ 

بــرای راهنمایــی بندگانــش  دلبســتگی نمی باشــد و لــذا حضــرت خالــق حكیــم 

فرمــوده اســت: 
و�جُ ؛ 1

ُ
ل �تُ

ْ
�نُّ ال ْ�َم�ئِ ـِه �تَ

َّ
ِ� الل

ْ
ك ِ دن ا �جِ

َ
ل
ئَ
>ا

خداست  با  ارتباط  و[  انس  و  خدا  شناخت  ]با  تنها  توّجه! 

كه دل ها آرامش می یابد<. 

همچنین فرموده است: 
ِه؛ 2 �ی ا�تِ

َ
ُمل

َك َكْدً�ا �نَ ّ
ٰی َر�جِ

َ
ل َك َكاِدٌح اإِ

�نَّ  اإِ
َسا�نُ

�نْ اإِ
ْ
َها ال ُّ �ی

ئَ
ا ا َ >�ی

در  اقتضاء جوهر جانت[  و  ]بر حسب فطرت  تو  انسان!  ای 

حال حركت به سوی پروردگارت می باشی و ]او را می طلبی و 

سرانجام[ به دیدار او خواهی رسید ]و تا به او نرسیده ای آرام 

نخواهی شد[<. 

1. سورۀ رعد، آیۀ 28. 
2. سورۀ انشقاق، آیۀ 6. 
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كی؟! غفلت از ُمْنِعم تا 

؛ 1 و�نَ ِل�جُ �تَ ُم�نْ
َ
ا ل َ �ن ّ

ٰی َر�جِ
َ
ل ا اإِ

َ �نّ >َواإِ

به هر حال باید باور کنیم که به سوی پروردگارمان باز 

خواهیم گشت<. 

ایـن جملـه اشـاره بـه حتمّیـت مسـألۀ معـاد و رسـتاخیز قیامـت دارد و هشـدار 

می دهـد وقتـی بـر مركب هـا2 سـوار می شـوید، بـه یـاد مركـب تابـوت هـم بیفتیـد كـه 

روزی شـما سـوار مركبـی خواهیـد شـد كـه خودتـان سـوار آن نمی شـوید؛ بلكـه شـما را 

سـوار آن كـرده و در خانـۀ قبـر، پیاده تـان می نمایند. صاحب این عالم فرموده اسـت: 

و  بیدارتـان می كنـم، سـوارتان می كنـم  و  بـه شـما مهلتـی داده ام، می خوابانـم  فعـاًل 

پیاده تـان می كنـم تـا شـاید توّجهـی بـه صاحـب اختیارتـان بنماییـد و بـا او در ارتبـاط 

باشـید ولـی شـما متوّجـه نمی شـوید و همچنـان در حـال غفلـت بـه سـر می بریـد و 

سـوار  خودتـان  می شـوید؛  بیـدار  خودتـان  و  می خوابیـد  خودتـان  می كنیـد  خیـال 

ـی فرامـوش كرده ایـد. ولـی یـك شـب 
ّ
می شـوید و خودتـان پیـاده می شـوید؛ مـا را بـه كل

شـما را می خوابانـم و دیگـر بیدارتـان نمی كنـم تـا روز محشـر كـه از مرقـد و خوابگاهتان 

برخیزیـد و وحشـت زده بگوییـد: 
ا؛3

َ ِد�ن
ا ِم�نْ َمْ��تَ َ �ن

َ َع�ش َ ا َم�نْ �ج َ �ن
َ
ل ا َو�یْ َ >�ی

ای وای بر ما! چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت؟<. 

تابوتتـان  بـر  سـوار  روزی  تـا  می كنـم  پیاده تـان  و  سـوار  مركب هـا  بـر  را  شـما  فعـاًل 

نیسـت.  اختیارتـان  در  آن  از  شـدن  پیـاده  دیگـر  كـه  می كنـم 

1. سورۀ زخرف، آیۀ 14. 
كه شكر مركب  2. از امام صادق؟ع؟ چنين نقل شده: هرگاه بر مركبی سوار می شوید، بخشی از این آیه را بخوانيد 

ُمْنَقِلُبوَن «. 
َ
َنا ل ِبّ ٰی َر

َ
ا ِإل

َ
ِإّن ُه ُمْقِرِنيَن * َو

َ
ا ل ُكّنَ ا َوَما 

َ
ذ َنا َهـٰ

َ
َر ل

َ
ِذی َسّخ

َّ
به حساب می آید: »ُسْبَحاَن ال

3. سورۀ یس، آیۀ 52. 
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در سورۀ اسراء می فرماید: 
َ َرُسولًا؛ 1 َع�ش �جْ

ٰی �نَ
�نَ َ��تَّ �ی �جِ

ّ
ِ ا ُمَعدن

َ >َوَما ُك�نّ

مگر  نمی کنیم  مجازات  را[  قومی  یا  ]شخصی  هرگز  ما 

از  و   [ می کنیم  مبعوث  رسولی  میانشان[  در  قبلًا   [ اینکه 

اتمام حّجت  و  ابلاغ کرده  آنها  به  را  او وظایفشان  طریق 

می نماییم[<. 

اگـر در دنیـا هـم برخـی از اقـوام گذشـته ماننـد قـوم نـوح و عـاد و ثمـود و لـوط را بـه 

»اتمـام  و  رسـول«  »َبْعـث  از  بعـد  هـم  آن  سـاخته ایم،  مبتـال  عذاب هـا  و  بالهـا  انـواع 

حّجـت« بـوده اسـت و لـذا در تمـام َازمنـه و َاعصـار در میـان جوامـع بشـری، یـا انبیـاء 

و پیامبـران خـدا؟ص؟ بـه عنـوان »حّجـت خـدا« وجـود داشـته اند و مـردم را بـه وظایف 

عبادی اشـان آگاه می سـاخته اند و یـا امامـان؟مهع؟ ، و در زمـان غیبـت آخریـن امـام 

معصـوم؟ع؟ نیـز صنـف بسـیار محتـرم علمـاء و حكمـاء بوده انـد و هسـتند و از راه 

بیـان و قلـم و عمـل، دیـن خـدا را بـه بندگان خدا ابالغ می كنند و آنها را با وظایفشـان 

آشـنا می سـازند و اتمـام حّجـت می نماینـد. 

حاصـل اینكـه مـا مسـلماناِن پیـرِو قـرآن، در دنیـا و آخـرت گرفتـار اعمـال خودمان 

هسـتیم و هیـچ سـعادت و شـقاوت و هیـچ خیـر و شـّری جـز نشـأت گرفتـۀ از اعمـال 

خودمـان نخواهیـم داشـت و نخواهیـم دیـد. 

1. سورۀ اسراء، آیۀ 15. 
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مات دین
ّ

اعتقاد به معاد جسمانی از مسل

موالی ما امام امیرالمؤمنین؟ع؟ فرموده اند: 

ْجساِدِهْم 
َ
ْرواُحُهْم یِف أ

َ
ْ َتْسَتِقّرَ أ ْم لَ ْیِ

َ
ِذى َكَتَب اهّلُل َعل

َّ
 ال

ُ
َجل

َ
  ال

َ
ْوال

َ
»ل

ِعقاِب؛ 1
ْ
 ِمَن ال

ً
ْواِب، َو َخْوفا

َ
 ِإیَل الّث

ً
، َشـْوقا َطْرَفَة َعنْیٍ

مقـّرر  آنان]مؤمنـان[  بـرای  خـدا  کـه  مقـّدری  عمـر  آن  نبـود  اگـر 

بـه هـم زدن  آنهـا یـك چشـم  بایـد در دنیـا بماننـد؛  فرمـوده کـه 

دارنـد...«.  نگـه  تـن  قفـس  ایـن  در  را  جانشـان  مـرغ  نمی تواننـد 

قـرآن كریـم، هـم نعمت هـای مـاّدی بهشـت را نشـان می دهـد و هـم نعمت هـای 

معنـوی آن را. آنـان كـه اهـل تأویلنـد و تمـام نعمت  هـای مـاّدی بهشـت را تأویـل بـه 

معنـوی و روحـی می كننـد، كارشـان خـالف نصـوص و ظواهـر قـرآن اسـت. اعتقـاد 

مات دیـن اسـت و الزمـۀ آن، اعتقـاد بـه ثـواب و عقـاب 
ّ
بـه معـاد جسـمانی، از مسـل

بـا  بهشـتی،  مـاّدی  نعمت  هـای  كـه  داشـت  توّجـه  بایـد  منتهـا  اسـت؛  جسـمانی 

نعمت  هـای مـاّدی دنیایـی فـرق دارنـد و نمی شـود آنهـا را با هم مقایسـه كرد. سـیب، 

اینجا هسـت و آنجا هم هسـت؛ اّما اینجا كجا و آنجا كجا؟! به فرمودۀ قرآن حكیم: 
ً�ا؛ 2 �ی ا َك�جِ كً

ْ
ًما َوُمل ِع�ی

ْ�تَ �نَ �ی
ئَ
ّمَ َرا

َ ْ�تَ �ش �ی
ئَ
ا َرا

دنَ >َواإِ

 آنجا که رفتی و نگرش آنجایی پیدا کردی، آنگاه می توانی 

ك عظیم آنجا آگاه گردی<. 
ْ
از نعمت و ُمل

اعتقاد به معاد از نگاه قرآن

حـال بـرای ایـن كـه مـا در اصـل اعتقـاد بـه معـاد بـا آیـات قـرآن آشـنایی بیشـتری 

پیـدا كنیـم، چنـد آیـه تـالوت می كنیـم تـا بدانیـم آیـات قـرآن، »معـاد جسـمانی« بـه 

1. نهج البالغۀ فيض، خطبۀ 184. 
2. سورۀ انسان، آیۀ 20. 
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همـان معنـا را كـه گفتیـم اثبـات می كنـد. قـرآن مجیـد می فرمایـد: 

�نْ 
ئَ
ا ٰی 

َ
َعل �نَ  اِدِر�ی

َ �ت ٰی 
َ

ل َ اَمُه * �ج
َ ِع�ن َمَع  ْ

�ج
�نَ �نْ 

َّ
ل

ئَ
ا َسا�نُ 

�نْ اإِ
ْ
ال َس�جُ  ْ� َ

�ی
ئَ
>ا

1 ُه؛ 
ا�نَ َ �ن َ �ج َی  َسّوِ

�نُ

جمع  را  او  های  استخوان  ما  که  می پندارد  انسان  آیا 

حتّی  که  هستیم  این  بر  توانای  ما  چرا!  کرد؟  نخواهیم 

سر انگشتانش را هم به صورت اّول درآوریم<. 

چنان كه مالحظه می فرمایید، آیۀ شریفه، سخن از استخوان ها به میان آورده 

نشان  زمین  در  شدۀ  پراكنده  و  خاك  استخوان های  مجموعۀ  را  قیامتی  انسان  و 

می دهد و می فهماند كه شما علم و قدرت نامحدود خدا را با علم و قدرت محدود 

خودتان می سنجید و می گویید، چگونه می شود كه ذّرات پراكندۀ استخوان های 

شده  دیگر  حیوانات  بدن  جزء  یا  سوخته  آتش  در  مثاًل  -كه  انسان  بدن  پوسیدۀ 

است- جمع آوری شود؟ البّته برای شما این ناممكن است چون نه »علم« به وجود 

آن ذّرات در مكان های متعّدد دارید و نه »قدرت« جمع آوری آنها را. 

آفریده  خدا  را  عالم  كه  می شود  طرح  سؤال  این  ساده  اذهان  بعضی  در  گاهی 

است؛ آیا خدا را چه كسی آفریده است؟ در جواب عرض می شود، در مورد پدیده 

است  نداشته  هستی  و  نبوده  اّول  كه  موجودی  یعنی  عدم  به  مسبوق  و  حادث  و 

و بعد هستی یافته است، درست است كه سؤال كنیم: چه كسی و چه زمانی به 

او هستی داده است؟ اّما موجودی كه پدیده و حادث و مسبوق به عدم نیست، 

بلكه وجود و هستی، عین  باشد؛  یافته  بعد هستی  و  نبوده  اّول  اینطور نیست كه 

ذات اوست و عدم و نیستی، اصاًل به ساحت اقدس او راه ندارد؛ او از ازل بوده و 

اآلن هست و برای همیشه خواهد بود. در این صورت این سؤال كه چه كسی به او 

1. سورۀ قيامت، آیات 3 و 4. 
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هستی داده و كی داده است؟ اصاًل معنا و مفهوم صحیحی ندارد و لذا همان طور 

كه نمی توانیم به كنه ذات اقدس حّق عّزوعال پی ببریم، همچنین نمی توانیم به كنه 

و حقیقت قیامت پی ببریم و موّظف به این پی بردن نیز نمی باشیم. 

از  كـه  اسـت  قیامـت  و  خـدا  به وجـود  اعتقـاد  می باشـیم،  آن  بـه  موّظـف  آنچـه 

روی فطـرت و عقـل و مشـاهدۀ آثـار صنـع و اخبـار انبیـاء و رسـوالن خـدا؟مهع؟ ایمـان 

اّمـا  آفریـدگار علیـم قدیـر و حتمّیـت تحّقـق عالـم قیامـت پیـدا می كنیـم.  به وجـود 

عالـم قیامـت چگونـه و كـی خواهـد بود؟ از حیطۀ درك ما بیرون اسـت. تا آن نشـویم، 

آن را نمی فهمیـم. »رو قیامـت شـو، قیامـت را ببیـن«. 

عقالنی بودن اعتقاد به عالم پس از مرگ

پـس مسـئلۀ مـرگ كـه قابـل انـكار نیسـت. اّمـا مسـئلۀ َبْعـث و برانگیختـه شـدن 

پـس از مـرگ كـه آدم كاِفـر، منكـر آن اسـت؛ از او می پرسـیم: تـو از چـه راهـی یقیـن پیـدا 

كـردی كـه پـس از مـرگ هیـچ خبـری نیسـت؟! تـو كـه تـا بـه حال نمـرده ای كـه بگویی: 

مـن ُمـردم و دیـدم پـس از ُمـردن خبـری نبـود. از دیگـر مرده هـا هـم كـه كسـی نیامـده 

بگویـد: دیـدم خبـری نبـود. 

ۀ متقن عقلی كه در جای خود تفصیاًل 
ّ
اّما ما كه می گوییم هست، عالوه بر ادل

بیان شده است؛ از طریق وحی خالق و آفریدگار حكیم، پی به حّقّیت عالم پس 

از مرگ برده ایم. او پیامبرانی معصوم و مصون از سهو و خطا آن هم نه یكی و ده تا و 

صدتا بلكه یكصدوبیست و چهار هزار تن فرستاده است و همگی خبر از عوالم پس 

از مرگ داده اند و در تداوم اخبار انبیاء و امامان معصوم؟مهع؟ مكّررًا هشدار داده اند 

فالسفه  از  بشری  اندیشمندان  و  متفّكران  از  عظیم  اصناف  بزرگواران،  آن  دنبال  و 

آن  و حتمّیت  از معاد  گوناگون، سخن  بیانات  و...با  فقهاء  و  مین 
ّ
و متكل و عرفاء 

به میان آورده اند و مجموعۀ اینها برای هر انسانی هر چند در نهایت درجۀ شّك و 
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م، احتمال آور خواهد بود كه شاید باشد )البّته اگر روی 
ّ
دیربآوری هم باشد بطور مسل

دندۀ عناد و لجاج نیفتاده باشد( و همین احتمال در مطالب مهّم حیاتی، انسان 

را به تفّكر و تحقیق وا می دارد و ُملَزم به اقدام عملی می كند. 

از بـاب مثـال: اگـر اآلن كـه شـما در ایـن مجلـس نشسـته اید، ده نفـر، یكـی پـس 

از دیگـری آمدنـد و گفتنـد: مـا از سـر كوچـۀ شـما رّد می شـدیم، دیدیـم یـك خانـه در 

كوچـۀ شـما آتـش گرفتـه بـود؛ شـما احتمـال می دهیـد كـه شـاید خانـۀ مـن باشـد. اگـر 

چـه ده خانـۀ دیگـر هـم در آن كوچـه هسـت اّمـا همین كه احتمال خانۀ شـما بودن به 

فكرتـان رسـید، دیگـر نمی توانیـد اینجـا بنشـینید. فـورًا برمی خیزیـد و می رویـد. 

حـال اگـر در واقـع خانـۀ شـما نبـود از رفتـن، ضـرری نبرده ایـد اّمـا اگـر در واقـع بـوده 

و نرفته ایـد از زندگـی سـقوط كـرده و خاك  نشـین شـده اید. ایـن حكـم عقـل اسـت كـه 

می گویـد: اگـر چـه آتـش گرفتـن خانه، احتمالی بیش نیسـت اّما چون مطلب، بسـیار 

مهـّم اسـت و یـك سـمت آن خاك نشـین شـدن اسـت، بـه ایـن احتمـال بایـد ترتیـب 

اثـر داد و عـالج واقعـه پیـش از وقـوع بایـد كـرد. 

در مـورد حیـات پـس از مـرگ نیـز چنیـن اسـت و ایـن همـان مطلـب عقلـی اسـت 

كـه حضـرت امـام صـادق؟ع؟ بـه ِابن ابی العوجـاء ملحـد فرمـود. نقل شـده اسـت: او 

با همفكرانش در موسـم حّج در گوشـه ای از مسـجدالحرام نشسـته بودند و تماشـای 

طـواف حّجـاج می كردنـد و می خندیدنـد كـه اینهـا چـه مـردم نادانـی هسـتند و بـر دور 

یـك خانـۀ سـنگی می چرخنـد! خدمـت حضـرت امام صـادق؟ع؟ كه در یك گوشـۀ 

دیگـر مسـجد نشسـته بـود آمدنـد و گفتنـد: آقا! ایـن چه كار جاهالنه ای اسـت كه این 

مـردم نـادان می كننـد و دور ایـن خانـۀ سـنگی می چرخنـد؟! 

امـام؟ع؟ فرمـود: اینهـا بـر اسـاس اعتقـادی كـه بـه عالـم پس از مـرگ دارنـد این كار 

را می كننـد. حـال اگـر بعـد از مـرگ خبـری نبـود، آنهـا بـا شـما یكسـانند، همـه مـرده 

و پوسـیده و از بیـن رفته ایـد و آنهـا هـم ضـرری نكرده انـد، تنهـا بـه زعـم شـما عملـی 
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بیهـوده انجـام داده و دور ایـن خانـۀ سـنگی چرخیده انـد. 

اّمـا اگـر پـس از مـرگ خبـری از بهشـت و جهّنـم و حسـاب و كتـاب باشـد )چنانكه 

هسـت( در آن موقـع خوشـا بـه حـال آنهـا و بـدا به حال شـما كه چه بدبختی ها و سـوز 

و گدازهـا خواهیـد داشـت! حـال، آیـا كار عاقالنـه همیـن اسـت كـه اینهـا بـر اسـاس 

فرضـًا احتمـال انجـام می دهنـد یـا انـكار بی دلیلـی اسـت كـه شـما اظهـار می كنیـد؟

�نَ  �ی ِ �ن
َّ
ال �نَّ 

َ
ول �تُ �یَ

َ
ل َمْو�تِ 

ْ
ال ْعِد  َ �ج ِم�نْ  و�نَ 

ُ ُعو�ش َم�جْ ْم 
ُ

ك
�نَّ اإِ �تَ 

ْ
ل

�تُ �نْ  �ئِ
َ
>َول

1 ؛  �نٌ �ی ُم�جِ ِسْحٌ�  ا 
َّ ل اإِ ا 

دنَ ـٰ َه �نْ  اإِ ُ�وا 
�نَ

َ
ك

م پس از مرگ زنده می شوید]و 
ّ
و اگر بگویی شما بطور مسل

کفر  که  می رسید[آنان  اعمالتان  پاداش  و  کیفر  به 

برده اند[ پرده های تعّصب  را پشت  ورزیده اند]و عقل خود 

می گویند: این سحری آشكار است<. 

در آیـۀ بعـد اشـاره بـه ایـن دارد كـه لجـاج و عنـاد مـردم كافـر، منحصـر بـه انـكار 

عالـم پـس از مـرگ نیسـت بلكـه راجـع بـه عذاب هـای دنیـوی هـم كـه بـرا ثـر طغیـان و 

عصیانشـان پیـش می آیـد اظهارشـان همیـن اسـت: 

ُسُه  �جِ
ْ� َ

�نَّ َما �ی
ُ
ول �تُ �یَ

َ
هتٍ َمْعُدوَدهتٍ ل

ّمَ
ئُ
ٰی ا

َ
ل  اإِ

ا�جَ
َعدنَ

ْ
ُهُم ال ا َع�نْ

َ ْ��ن
�نَّ

ئَ
�نْ ا �ئِ

َ
>َول

ِه  �جِ وا 
َكا�نُ َما  ِهْم  �جِ َوَ�ا�تَ  ُهْم  َع�نْ ا 

ً َمْ�ُ�و�ن َس  �یْ
َ
ل ِهْم  �ی �تِ

ئْ
ا َ �ی ْوَم  َ �ی ا 

َ
ل
ئَ
ا

2 ؛  و�نَ
�ئُ ِ ْه�ن َْس�تَ �ی

تأخیر  به  آنها  از  معدودی  زمان  تا  عذاب]دنیوی[را  اگر  و 

اندازیم]از روی تمسخر و استهزاء[می گویند: چه چیز جلو 

عذاب را گرفته است]پس کو آن عذابی که می گویید 

دامن بدكاران را می گیرد[؟!<. 

1. سورۀ هود، آیۀ 7. 
2. همان، آیۀ 8. 
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فصلدّوم

ی ما 
ݐ
و��

ا�ݑ  �ݐ

�رݐ درک عو�لم �پس �رݐ مرگ
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دشواری درک حقایق عالم آخرت

ادراكات مــا متناســب بــا وضــع و نظــام ایــن عالــم اســت، مــا بــا ابــزار ادراكــی ایــن 

عالــم نمی توانیــم ُمــْدَركات آن عالــم را درك كنیــم، همان طــور كــه وقتــی در َرِحــم مــادر 

بودیــم ممكــن نبــود كــه بتوانیــم حقیقــت ایــن عالــم دنیــا را آنجــا بشناســیم و معنــای 

زمیــن و آســمان و آب و هــوا را بفهمیــم. آنجــا یــك وجــب جــا و چنــد قطــرْه خــون، مــا 

را كافــی بــود، اّمــا اینجــا صدهــا هــزار متــر مرّبــع زمیــن و بــرج و باروهــای ســر بــه فلــك 

كشــیده هــم، بــرای مــا تنــگ اســت، ســفره های رنگیــن و خورش هــای رنگارنــگ هــم 

ســیرمان نمی كنــد. 

حـاال نسـبت ایـن دنیـا بـا عالم آخرت نیز چنین اسـت، یعنی تا در دنیا هسـتیم، 

از  بشناسـیم  هسـت  كـه  آنچنـان  را  آخـرت  عالـم  حقیقـت  بتوانیـم  نیسـت  ممكـن 

ایـن عالـم كـه بـه آن عالـم منتقـل شـدیم و ابـزار ادراكـی آن عالـم را بـه دسـت آوردیـم، 

ام�ݑ �ی
ودن درک �ݑ اممکن �ب �ݐ



لا�ت و عمل اد و ا�ن �ت ی گاه اع�ت
ّ

ل �ج
ت

معاد، �

38

آنجاسـت كـه آگاه از حقایـق آن عالـم می گردیـم. خـدا هـم فرمـوده اسـت: 
ً�ا؛ 1 �ی ًكا َك�جِ

ْ
ًما َوُمل ِع�ی

ْ�تَ �نَ �ی
ئَ
ّمَ َرا

َ ْ�تَ �ش �ی
ئَ
ا َرا

دنَ >َواإِ

چه  که  می بینی  آنگاه  یافتی،  آنجایی  نگرش  و  بینش  وقتی 

زندگی غرق در نعمت و سلطنت بزرگی یافته ای<. 

امام امیرالمؤمنین علی؟ع؟ هم می فرماید: 

  َشْ ٍء ِمـَن  
ُّ

ْعَظـُم  ِمـْن  ِعَیاِنـِه  َو ُكل
َ
اُعـُه  أ ْنَیـا َسَ

ُ
  َشْ ٍء ِمـَن  الّد

ُّ
»َو ُكل

اِعِه ؛ 2 ْعَظـُم  ِمـْن  َسَ
َ
ِخـَرِة ِعَیاُنـُه  أ

ْ
ال

همه چیز دنیا شـنیده اش بزرگتر از دیدۀ آن اسـت، ولی در آخرت 

همه چیز دیده اش، بزرگتر از شـنیده اش می باشـد«. 

چـه بسـا می شـنویم كـه فـالن آدم، بسـیار بزرگـوار و خـوش فهـم و خـوش اخـالق 

بودیـم  شـنیده  كـه  طـور  آن  می شـویم  متوّجـه  می بینیـم،  را  خـودش  وقتـی  اسـت، 

نیسـت، اّمـا از حقایـق عالـم آخـرت در دنیـا هـر چـه بشـنویم وقتـی در عالـم پـس از 

مـرگ بـه آن برسـیم خواهیـم دیـد كـه بسـیار بزرگتـر از آن اسـت كـه شـنیده بودیـم و لـذا 

می فرمایـد:  كالم  همـان  ادامـۀ  در  امـام؟ع؟ 

َماُع «؛  ِعَیاِن  الّسَ
ْ
ْم  ِمَن  ال

ُ
ِفك

ْ
َیك

ْ
 »َفل

بنابرایــن شــما در دنیــا توّقــع نداشــته باشــید كــه حقایــق عالــم آخــرت را آنچنــان 

ــد اكتفــا  ــرای آگاهــی از حقایــق آن عالــم بای كــه هســت در اینجــا درك كنیــد، بلكــه ب

بــه شــنیدن نماییــد. البّتــه آن هــم بســیار روشــن اســت كــه از منابــع وحــی الهــی بایــد 

بشــنوید و آنهــا هــم جــز رســول خــدا؟ص؟ و ائّمــۀ هــدی؟مهع؟ كــس دیگــری نمی باشــد. 

1. سورۀ انسان، آیۀ 20. 
2. نهج البالغۀ فيض، خطبۀ 113. 
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اعتقاد به وجوب وقوع معاد

حــال، در مســألۀ معــاد جســمانی شــبهاتی هــم در برخــی از اذهــان پیــش می آیــد و 

جواب هایــی هــم داده می شــود. حــال، آن شــبهاتی كــه پیــدا شــده اســت بجــا باشــد 

یــا نابجــا و جواب هایــی هــم كــه داده شــده اســت رســا باشــد یــا نارســا، بــه هــر حــال 

هیــچ لطمــه ای بــه اصــل اعتقــادی مــا كــه بــا دالیــل و براهیــن متقــن بــه دســت آمــده 

اســت نمی زنــد. 

آنچـه كـه مـا موّظـف بـه آن هسـتیم، تحصیـل اعتقـاد بـه حتمّیـت وقـوع معـاد 

اسـت اّمـا ناتوانـی از درك ُكْنـه معـاد، سـبب پیدایـش شـبهات در اذهـان و نارسـایی 

مـا موّظـف  لـذا  و  اسـت می شـود  آن شـبهات داده شـده  كـه در حـّل  جواب هایـی 

بـه حـّل و رفـع آن شـبهات نمی باشـیم و مكـّرر عـرض شـده كـه اعتقـاد به وجـود یـك 

حقیقـت، غیـر از درِك ُكْنـه آن حقیقـت اسـت!!

مــا اعتقــاد به وجــوِب وقــوع معــاد داریــم ولــی از درك كنــه آن ناتوانیــم. همان گونــه 

كــه اعتقــاد به وجــود خالــق عالــم داریــم ولــی از درك كنــه ذات اقــدس او ناتوانیــم و 

لــذا بــه ســبب نقــص و ناتوانــی در ادراك، هــم پیدایــش شــبهه، طبیعــی اســت و هــم 

نارســایی جواب هایــی كــه در دفــع و رفــع آن شــبهه داده می شــود، طبیعــی اســت 

ــه توحیــد  ــه حتمّیــت معــاد، ماننــد اصــل اعتقــاد ب و در عیــن حــال اصــل اعتقــاد ب

بــر اســاس وجــدان فطــری و برهــان عقلــی و نقلــی، در نهایــت درجــۀ اتقــان و ِاحــكام 

می باشــد. 

در ظواهــر آیــات و روایــات هــم جواب هــای قاطعــی راجــع بــه ایــن نــوع از شــبهات 

دیــده نشــده اســت. حــال یــا از آن جهــت كــه دانســتن آنهــا ضرورتــی نداشــته و یــا از آن 

نظــر كــه انســان تــا در ایــن دنیاســت، توانایــی درك حقایــق تفصیلــی معــاد را نــدارد. 



لا�ت و عمل اد و ا�ن �ت ی گاه اع�ت
ّ

ل �ج
ت

معاد، �

40

بیان مثالی برای تفهیم مطلب

ُمْضَغـه اسـت  و  قـه 
َ
َعل كـه در مرحلـۀ  مـادر  بـه جنیـن در رحـم  آیـا  َمَثـل  بـاب  از   

می شـود موقعّیـت انسـان چهـل سـاله را از لحـاظ حـاالت و غرایـز فهمانـد؟ طبیعـی 

اسـت كـه ممكـن نیسـت. در صورتـی كـه انسـان چهـل سـاله همـان جنیـن در رحـم 

مـادر اسـت كـه بـه ایـن حـّد رسـیده اسـت. مـا هـم در دنیـا نسـبت بـه انسـان قیامتـی 

ماننـد جنیـن نسـبت بـه انسـان چهـل سـاله می باشـیم كـه تـا در دنیـا هسـتیم ممكـن 

نیسـت انسـان قیامتـی را آن چنـان كـه هسـت درك كنیـم و بفهمیـم او را خـدا چگونه 

ـق بـر آن می سـازد و چگونـه 
ّ
پـس از مـردن و خـاك شـدن زنـده می كنـد؟ و روح را متعل

آكل و مأكـول1 را از هـم ممتـاز می گردانـد؟ و ارواح نامحـدود انسـان ها را بـا مـواّد زمینی 

محـدود، تركیـب می كنـد؟ اینهـا را مـا نمی فهمیـم و الزم هـم نیسـت كـه بفهمیـم! 

م اسـت؛ ولـی كیفّیـت و چگونگـی 
ّ
اصـل وجـوِب وقـوع معـاد بـرای مـا مقطـوع و مسـل

آن بـر مـا مجهـول و مبهـم اسـت و هیـچ منافاتـی نیسـت بیـن ایـن كـه كاری وقوعـش 

مقطـوع و كیفّیـت وقوعـش نامعلـوم باشـد. 

ناممكن بودن درک قیامت 

ً�ا  <؛ 2 �ی ا َك�جِ كً
ْ
ًما َوُمل ِع�ی

ْ�تَ �نَ �ی
ئَ
ّمَ َرا

َ ْ�تَ �ش �ی
ئَ
ا َرا

دنَ >َواإِ

بـرای دیـدن قیامـت، چشـم قیامت بیـن الزم اسـت تـا پـی بـه حقیقـت آن بـرده 

شـود. نسـبت قیامـت بـه ایـن عالـم، ماننـد نسـبت انسـان كامـل بـه نطفـه اسـت. آیـا 

نطفـه در حـال نطفـه بـودن، توانایـی درك معنـای انسـان كامـل را داراسـت كـه مثـاًل 

بفهمـد انسـان چهـل سـاله چـه احساسـات و چـه غرایـزی دارد؟! طبیعـی اسـت كـه 

توانایـی درك آن را نـدارد؛ تـا خـودش مراحـل تكامـل را طـّی كنـد و انسـان چهـل سـاله 

شـود. در آن موقـع اسـت كـه معنـای انسـان چهـل سـاله را درك می كنـد. 

1. خورنده و خورده شده. 
2. سورۀ انسان، آیۀ 20. 
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ل می شـود اّمـا هنگامـی كه بـه صورت بذر و حّبه اسـت 
ُ
ل، بوتـۀ گ

ُ
یـك حّبـۀ بـذر گ

ل چگونـه اسـت؟ 
ُ
گ بـوی  و  رنـگ  و  و لطافـت  یعنـی چـه؟  ل 

ُ
گ كنـد  نمی توانـد درك 

ل شـود. در آن موقـع آگاه از لطایـف و رنـگ و بـوی گل 
ُ
تـا خـودش تكامـل یافتـه و گ

خواهـد شـد. حـال، مـا هـم كـه در ایـن دنیـا هسـتیم، ماننـد نطفـه و ماننـد همـان بـذر 

ل هسـتیم؛ اآلن هرچـه بـه خـود فشـار بیاوریـم كـه حقیقـت برزخ و محشـر و بهشـت و 
ُ
گ

جهّنـم را درك كنیـم، ممكـن نیسـت آن را بفهمیـم. تـا مراحـل تكامـل را طبـق دسـتور 

خـدا و اولیـای خـدا طـّی كنیـم و متحـّول شـویم و از ایـن تنگنای عالم دنیـا عبور كنیم 

و سـر از قیامـت درآوریـم. آن روز، ایـن حقایـق را خـوب می فهمیـم. 

ً�ا <؛  �ی ا َك�جِ كً
ْ
ًما َوُمل ِع�ی

ْ�تَ �نَ �ی
ئَ
ّمَ َرا

َ ْ�تَ �ش �ی
ئَ
ا َرا

دنَ >َواإِ

تـا در ایـن دنیـا هسـتیم، تمـام قـوا و آالت ادراكـی مـا مناسـب ُمـدَركات همیـن 

دنیاسـت و توانایـی ادراك مـدركات عالـم آخـرت را نـدارد. بـه همیـن جهت خداوند 

حكیـم، علـم بـه كنـه قیامـت را از علـوم مختّصـۀ خـود دانسـته و فرمـوده اسـت: 
ـِه؛ 1

َّ
َد الل ُمَها ِع�نْ

ْ
َما ِعل

�نَّ ْل اإِ
اَعهتِ �تُ اُس َع�نِ الّسَ

َ َك ال�نّ
ُ
ل
ئَ
َْسا >�ی

]ای پیغمبر![ از تو راجع به قیامت سؤال می کنند؛ بگو علم 

به قیامت تنها در نزد خداست<. 

عجیب این كه به خوِد پیغمبر؟ص؟ نیز فرموده است، تو هم نمی دانی. 

ٰی 
َ
ل َ�اَها * اإِ

ْ
ك �تَ ِم�نْ دنِ

�نْ
ئَ
َم ا �ی ا�نَ ُمْ�َساَها * �نِ َ �یّ

ئَ
اَعهتِ ا َك َع�نِ الّسَ

و�نَ
ُ
ل
ئَ
َْسا >�ی

َهاَها؛ 2 �تَ َك ُم�نْ ّ
َر�جِ

از تو راجع به قیامت و وقت وقوعش سؤال می کنند، تو را 

با یادآوری آن چه کار؟ این علم، منتهی به ذات اقدس حّق 

می شود<. 

1. سورۀ احزاب، آیۀ 63. 
2. سورۀ نازعات، آیات 42 تا 44. 
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نطفـه  آیـا  داریـد،  را  نطفـه  و حالـی هماننـد وضـع  االن وضـع  هـر حـال شـما  بـه 

می توانـد درك حقیقـت انسـان بنمایـد؟ او بایـد وضـع خـود را دگرگـون سـازد تـا بـه سـر 

حـّد انسـانّیت برسـد و آن را درك كنـد. 

كیفر  نارسایی عقل از درك پاداش و 

ـف از قانـون را 
ّ
قـرآن كریـم موضـوع كیفـر و پـاداش و یكسـان نبـودن مطیـع و متخل

مـورد توّجـه قـرار داده می فرمایـد: 

وا  َم�نُ
آ
�نَ ا �ی ِ �ن

َّ
ُهْم َكال

َ
َعل ْ

�ج
�نْ �نَ

ئَ
ا�تِ ا َ �ئ ّ

�یِ
َ�ُ�وا الّسَ �تَ ْ �نَ ا�ج �ی ِ �ن

َّ
ْم َ�ِس�جَ ال

ئَ
>ا

؛ 1  ُمو�نَ
ُ

ك ْ� َ
اُهْم َوَمَما�تُُهْم َساَء َما �ی َ اِلَ�ا�تِ َسَواًء َمْح�ی

َ
وا الّ�

ُ
َوَعِمل

آیا مرتکبین گناهان می پندارند آنها را با مؤمنان صالح العمل 

مساوی  مردنشان  و  بودن  زنده  که  می دهیم  قرار  یکسان 

باشند؟ بد داوری می کنند!<. 

ی  ِ
�ن �نَ  ِسِد�ی

ُم�نْ
ْ
َكال اِلَ�ا�تِ 

َ
الّ� وا 

ُ
َوَعِمل وا  َم�نُ

آ
ا �نَ  �ی ِ �ن

َّ
ال َعُل  ْ

�ج
�نَ ْم 

ئَ
>ا

اِر؛2  �جَّ
�نُ

ْ
َكال �نَ  �ی �تِ

ُم�تَّ
ْ
ال َعُل  ْ

�ج
�نَ ْم 

ئَ
ا ْر�نِ 

ئَ
ا

ْ
ال

آیا مؤمنان صالح العمل را ردیف مفسدین  فی الارض و پرهیزگاران 

را همدوش با تبهكاران قرار بدهیم]این نشدنی است[!<. 

ا  ً �ئ �یْ
َ ٌس سش

�نْ
ُم �نَ

َ
ل

�نْ
ا �تُ

َ
ل

اَمهتِ �نَ َ �ی �تِ
ْ
ْوِم ال ْسَط ِل�یَ �تِ

ْ
�نَ ال �ی ِ َمَوارن

ْ
ُع ال

�نَ
>َو�نَ

؛3  �نَ �ی ا َ�اِس�جِ َ �ن ٰى �جِ
�نَ

َ
َها َوك ا �جِ

َ �ن �یْ
�تَ
ئَ
ْ�َدٍل ا هتٍ ِم�نْ �نَ اَل َ��جَّ َ �ت

ْ �نْ َكا�نَ ِم�ش َواإِ

ما ترازوهای عدل را روز قیامت به میان می آوریم؛ در نتیجه 

دانۀ  سنگینی  اندازۀ  به  اگر  نمی شود!  ستمی  احدی  به 

ما  که  بس  همین  و  می آوریم  را  آن  باشد،  ]عملی[  خردلی 

حسابرس باشیم<. 

1. سورۀ جاثيه، آیۀ 21. 
2. سورۀ ص، آیۀ 28. 

3. سورۀ انبياء، آیۀ 47. 
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اّمـا راجـع بـه اصـل وقـوع قیامـت، چه آیـات فراوان با چـه عبارات قاطـع و محكم 

آمـده اسـت!یك جـا خطاب به رسـول اكـرم؟ص؟ می فرماید: 
؛ 1

�تٌّ َ�
َ

ُه ل
�نَّ ی اإِ

ّ
ْل ای َوَر�جِ

 ُهَو �تُ
َ��تٌّ

ئَ
َك ا

و�نَ �ئُ �جِ
�نْ َْس�تَ >َو�ی

از تو خبر می گیرند که آیا قیامت حّق است؟ بگو: بله، به 

م آن حّق است<. 
ّ
خدایم قسم! که بطور مسل

گاهی برای نشان دادن حتمّیت قیامت، به خود قیامت قسم می خورد: 

؛2  اَمهتِ َ �ی �تِ
ْ
ْوِم ال �یَ ِسُم �جِ

�تْ
ئُ
ا ا

َ
>ل

قسم به روز قیامت! که روز قیامت، حّق است!<. 

ِم�نَ  ْ�َد�تُ 
ئَ
ا َوَم�نْ  ِه  �ی �نِ ْ�جَ  َر�ی ا 

َ
ل اَمهتِ  َ �ی �تِ

ْ
ال ْوِم  َ �ی ٰی 

َ
ل اإِ ْم 

ُ
ك

َمَع�نَّ حجْ �یَ
َ
>ل

ا؛3  ً �ش َ�ِ��ی ـِه 
َّ
الل

ی 
ّ
بطور حتم، شما را در روز قیامت جمع می کند و هیچ شك

در آن نیست! آیا چه کسی از خدا راستگوتر است؟<. 

ّمَ 
ُ �ش �نَّ 

ُ َع�ش �جْ �تُ
َ
ل ی  ّ

َوَر�جِ ٰی 
َ

ل َ �ج ْل 
�تُ وا  ُ َع�ش �جْ ُ �ی �نْ 

َ
ل �نْ 

ئَ
ا ُ�وا 

َك�نَ �نَ  �ی ِ �ن
َّ
ال َعَم  >رنَ

ْم؛4 �تُ
ْ
َعِمل َما  �جِ  

�نَّ وئُ �جَّ
�نَ �تُ

َ
ل

برانگیخته  مرگ[  از  ]پس  هرگز  می پندارند  کافر  مردم 

حتم  بطور  سوگند!  خدایم  به  چرا،  بگو:  شد!  نخواهند 

کرده اید،  عمل  آنچه  به  سپس  و  می گردید  برانگیخته 

آگاهی داده می شوید<. 

1. سورۀ یوُنس، آیۀ 53. 
2. سورۀ قيامت، آیۀ 1. 

3. سورۀ نساء، آیۀ 87. 
4. سورۀ تغابن، آیۀ 70



لا�ت و عمل اد و ا�ن �ت ی گاه اع�ت
ّ

ل �ج
ت

معاد، �

44

ـف از قانـون كه 
ّ
حـال اگـر از عقـل بپرسـیم آن صحنـۀ كیفـر و پـاداِش مطیـع و متخل

ضـروری حكمـت اسـت، كـی تحّقـق خواهـد یافت؟ می گویـد: نمی دانـم. از قرآن هم 

كـه بپرسـیم او هـم از تعییـن آن سـكوت كـرده می گوید: 
؛ 1 اَعهتِ ُم الّسَ

ْ
َدُه ِعل ـَه ِع�نْ

َّ
 الل

�نَّ >اإِ

به تحقیق علم آن نزد خداست<. 

درک حقیقت »قیامت«

بحثـی  انسـان  بـرای  »قیامـت«  ُكنـه  شـناخت  در  كنجـكاوی  و  بحـث  اگرچـه 

بسـیار جالـب و شـیرین اسـت و لـذا همیشـه و در هـر زمـان از راه هـای گوناگـون، بـا 

حـرص و َولعـی تمـام بـه َفْحـص دربـارۀ آن پرداختـه و با بیتابی و اشـتیاق فـراوان جلو 

رفتـه اسـت و انصافـًا در ایـن راه بـه دقائـق و لطائـف عالیـه ای هـم برخـورد نمـوده و 

بـا حقایقـی بـس لطیـف و عمیـق آشـنا گردیـده اسـت. ولـی بـا ایـن وجـود، آنطـور كـه 

بایـد بـه مقصـد نرسـیده و خـود را از درك آن حقیقـت ُعلیـا، آنچنـان كه هسـت عاجز 

و ناتـوان دیـده اسـت و حـّق مطلـب نیـز همیـن اسـت، زیـرا مرحلـه ای كـه نسـبت بـه 

عالـم و آدم بـه منزلـۀ »انسـان كامـل« نسـبت بـه »نطفـه« و ماننـد »میـوه« نسـبت بـه 

»هسـته« اسـت، چگونـه ممكـن می شـود كـه برای انسـان دنیایـی با نیروهـای ادراكی 

محـدود و نارسـایش كـه مخصـوص ایـن عالـم و متناسـب بـا ُمـدَركات ایـن جهـان 

اسـت، قابـل درك و تعّقـل باشـد؟ حاشـا و كاّل. 

و درك آن قاصـر  »انسـان«  بـه مرحلـۀ  از احاطـۀ  بـودن،  »نطفـه« در مرحلـۀ نطفـه 

بـوی  و  رنـگ  و  طعـم  و  »میـوه«  حقیقـت  از  اسـت،  هسـته  تـا  نیـز  »هسـته«  و  اسـت 

از  و  می بـرد  پـی  »گل«  حقیقـت  بـه  وقتـی  گل«  »تخـم  دانـۀ  یـك  اسـت.  بی خبـر  آن 

خاصّیـت ویـژۀ آن باخبـر می گـردد كـه خـود، تحـّول یافتـه و بـه صـورت یـك شـاخۀ 

1. سورۀ لقمان، آیۀ 34. 
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زیبـا پـر از گلبرگ هـای خوشـرنگ معّطـر بشـكفد و خـود، بوتـۀ گل بشـود؛ »نطفـه« در 

آن هنـگام آگاه از حقیقـت معنـای انسـان گردیـده و از خصایص جسـمی و روحی آن 

مّطلـع می شـود كـه خـود، طـّی مراحـل نمـوده و قدم به عالم اسـرارآمیز انسـانی بگذارد 

َ�...<1 دربـاره اش تحّقـق خارجـی یافتـه و خـود، انسـان  �نَ
آ
 ا

ً
ا �ت

ْ
ل اُه �نَ �ن

ئ
ا

َ �نسش
ئ
ّمَ ا

ُ و كریمـۀ >...�ش

گـردد. 

هست  كه  آنچنان  »قیامت«  ُكنه  و  حقیقت  به  می تواند  وقتی  هم  انسان  آری، 

واقف شود و توانای درك تمام جزئّیات و خصوصّیات آن گردیده و ظرف وقوع آن 

را كه عین واقعّیت آن است وجدان نماید كه از این تنگنای عالم دنیا و محدودۀ 

و  برآورد  سر  »آخرت«  عالم  بی منتهای  مرحلۀ  از  و  رفته  بیرون  ناقصه اش  ادراكات 

»قیامت« را با همه چیزش بالعیان ببیند و بالوجدان بیابد. 

و  ببیند  هست  چنانكه  را  قیامت«  »چهرۀ  تا  است  الزم  قیامتی«  »دیدۀ  یعنی 

لذا از نظر قرآن، علم به »ُكنه« رستاخیز و »وقِت« وقوع آن، از علوم مختّصۀ به ذات 

اقدس حق؟ج؟ می باشد كه خود فرموده است: 

َما 
�نَّ اإِ ْل 

�تُ �نَ *  �ی َ�اِد�تِ ْم  �تُ ُك�نْ �نْ  اإِ َوْعُ� 
ْ
ال ا 

دنَ َهـٰ َم�تَٰی  و�نَ 
ُ
ول �تُ َ >َو�ی

2 ـِه؛ 
َّ
الل َد  ِع�نْ ُم 

ْ
ِعل

ْ
ال

اگر  بود؟  خواهد  كی  وعدۀ]قیامت[  این  می گویند: 

راستگو هستید. بگو: همانا علم]به آن[ نزد خداست<. 

یعنــی حقیقــت رســتاخیز و ُكنــه قیامــت بــا شــرایط كنونــی دنیایــی كــه انســان ها 

ــا بتواننــد بــه ظــرف وقوعــش  واجــد آن می باشــند در خــور ادراك احــدی نمی باشــد ت

از زمــان  بــا فنــاء اشــیاء اســت پــی ببرنــد و آگاه  كــه عیــن واقعّیــت آن و مســاوی 

تحّققــش گردنــد. 

1. سورۀ مؤمنون، آیۀ 14. 
2. سورۀ ملك، آیات 25 و 26. 
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َد  ِع�نْ ُمَها 
ْ
ِعل َما 

�نَّ اإِ ْل 
�تُ ُمْ�َساَها  ا�نَ  َ �یّ

ئَ
ا اَعهتِ  الّسَ َع�نِ  َك 

و�نَ
ُ
ل

ئَ
َْسا >�ی

ا 
َ
ل ْر�نِ 

ئَ
ا

ْ
َوال َماَوا�تِ  الّسَ ی  ِ

�ن �تْ 
َ
ل �تُ

َ �ش ُهَو  ا 
َّ ل اإِ َها  �تِ

ِلَو�تْ َها  �ی
ّ
ِل َ

�ج
ُ
�ی ا 

َ
ل ی  ّ

َر�جِ

ُمَها 
ْ
َما ِعل

�نَّ ْل اإِ
َها �تُ ّىٌ َع�نْ َك َ��نِ

�نَّ
ئَ
َك َكا

و�نَ
ُ
ل

ئَ
َْسا  �ی

هتً �تَ عنْ َ ا �ج
َّ ل ْم اإِ

ُ
ك �ی �تِ

ئْ
ا َ �ت

1 ؛  ُمو�نَ
َ
ْعل َ �ی ا 

َ
ل اِس 

َ ال�نّ  �َ َ ْك�ش
ئَ
ا ِك�نَّ  ـٰ َولَ ـِه 

َّ
الل َد  ِع�نْ

از تو]ای رسول ما[ راجع به قیامت می پرسند که وقوع آن 

می شود؟ بگو: حقیقت  برپا  قیامت كی  و  چه وقت است 

اینکه علم آن در نزد خدای من است، ظاهر نمی سازد آن را 

به هنگام وقوعش مگر او، سنگین و گران است]تحّقق[ 

آن در آسمان ها و زمین. نیاید شما را مگر بطور ناگهانی]و 

بی خبر[. از تو سؤال می کنند دربارۀ آن! گویی که تو عالم 

و آگاهی ]نسبت به حقیقت و وقت وقوع آن[ بگو: همانا 

نمی دانند]كه  مردم  اکثر  ولکن  خداست.  نزد  در  آن  علم 

از علوم مختّصه به خدا بوده  علم به ُکنه و وقت قیامت 

و جز او کسی آگاه از آن نمی باشد<. 

ت َعَظَمتـه( عاجـز 
ّ
بـاری، همچنـان كـه بشـر از درك حقیقـت »مبـدأ هسـتی«)جل

و قاصـر اسـت، ولـی مع الوصـف از طـرق گوناگـون از فطـرت و عقـل و مشـاهدۀ آثـار 

ُصْنـع سراسـر حكمـت، ایمـان و یقیـن محكـم بـه »وجـود« او؟ج؟ پیـدا كـرده و سـجده 

حقیقـت  درك  از  آدمـی  همچنیـن  می گویـد،  دل  راز  او  بـا  و  می بـرد  پیشـگاهش  بـه 

ناتـوان اسـت. ولـی مـع  و  »منتهـای هسـتی« كـه »قیامـت« و »معـاد« اسـت، عاجـز 

ـه ای كه بعـدًا نمونه ای 
ّ
ذلـك می توانـد ایمـان قطعـی بـه وقوعـش پیـدا كـرده و طبق ادل

از آنهـا ارائـه خواهـد شـد)ِان شـاءاهلل( مؤمـن و معتقـد گـردد كـه پـس از مـرگ، حیاتـی 

1. سورۀ اعراف، آیۀ 187. 
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خواهـد داشـت و بـه كیفـر و پـاداش اعمـال نیـك و بـدش خواهـد رسـید و لـذا قـرآن 

حكیـم نیـز از بحـث در حقیقـت »معـاد« اعـراض نمـوده و در همـه جا سـخن از وجود 

و وقوعـش بـه میـان آورده و برهـان بـر حتمّیـت آن اقامـه می فرمایـد و نمونه هایـی از 

وقایع سـهمگین و صحنه های تكان دهندۀ آن را به بشـر نشـان می دهد تا او مراقب 

اعمال و اخالق خود باشـد و خود را مناسـب آن روز بسـازد و آماده كند كه آنچه نافع 

بـه حـال وی بـوده و در خـور ادراك او می باشـد همیـن اسـت. 
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فصلسوم

�ݑ روح ��ݐسان 
ی�ݑ �

  ح�ݑ

ن
آ
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ݑ

�رݐ �ݐگاه �
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تفاوت روح با بدن انسان

ایـن بـدن بـه منزلـۀ َمرَكـب و ابـزار كار بـرای یـك گوهـر دیگـر آسـمانی اسـت كـه از او 

تعبیـر بـه »روح« و »جـان« می شـود. اوسـت كـه می گویـد مـن فكـر می كنـم، می فهمـم 

و تصمیـم می گیـرم. مطالـب عالیـۀ علمـی را تجزیـه و تحلیـل می نمایـم و اینهـا كار 

بـدن نیسـت و كار روح اسـت. یـك شـاهد روشـن بـر فـرق میـان روح و بـدن اینكـه اگـر 

مجالی یافته و در گوشـه ای بنشـینیم و راجع به مراحل گذشـتۀ عمر خود بیندیشـیم، 

می بینیـم مـن از همـان روز اّول كـه بـه دبسـتان رفتـم و هفـت سـاله بـودم، پـدرم بـه من 

ـم چـه گفـت؟ بعـد كـه وارد حـوزه شـدم با چه كسـانی همـدرس و هم 
ّ
چـه گفـت و معل

بحـث بـودم و اسـاتیدم چـه كسـانی بودنـد؟ و...

تمـام اینهـا را بعـد از گذشـِت هشـتاد سـال بـه خاطـر دارم و بدیهـی اسـت كـه این 

نیـروی ضبـط احـوال و وقایـع، ارتبـاط بـه بـدن نـدارد زیـرا اهـل فـّن و تحقیـق گفته انـد 

سان �ݑ روح ��ݐ
ی�ݑ �

ح�ݑ
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ـی عـوض می شـود و بـدن نـو جایگزین آن 
ّ
بـدن طـّی هـر هشـت سـال یـا ده سـال بـه كل

می گـردد و علی الـّدوام ایـن بـدن در حـال پاكسـازی و نوسـازی اسـت. 

از بـاب َمَثـل: مـن كـه هشـتاد سـال عمـر كـرده ام در طـّی ایـن مـّدت، ده بـار بدنـم 

تجدیـد بنـا شـده اسـت. ایـن بـدن فعلـی مـن همـان بـدن بیسـت سـالگی ام نیسـت 

اّمـا خـودم، همانـم، یعنـی روح و جانـم همان اسـت كه این خواطر هشـتاد سـاله را در 

خـود ضبـط كـرده اسـت و می توانـد در گوشـه ای بنشـیند و همـۀ اینهـا را بـه یـاد بیـاورد 

و گاه خوشـحال و گاه غمگیـن شـود و ایـن خـود در واقـع، قرائـت كتـاب اعمال اسـت 

كـه در دنیـا بـه ایـن صـورت انجـام می پذیـرد و در عالـم آخـرت بـه صـورت دیگـری كـه 

فرمـوده اسـت عیـان می گـردد: 

اَمهتِ  َ �ی �تِ
ْ
ال ْوَم  َ �ی ُه 

َ
ل  ُ ِ�حج

�نْ
َو�نُ ِه  �تِ ُع�نُ ی  ِ

�ن َ�ُه  َ�ا�ئِ اُه  َ ْم�ن �نَ
ْ
ل

ئَ
ا َسا�نٍ 

�نْ اإِ ّلَ  >َوكُ

ْوَم  �یَ
ْ
ال ِسَك 

�نْ �نَ �جِ ٰى 
َك�نَ َك  ا�جَ َ ِك�ت  

ئْ
َ�ا

ِا�تْ وًرا * 
ُ سش َم�نْ اُه  َ �ت

ْ
ل �یَ ا  ً ا�ج َ ِك�ت

 1 ا؛  ً �ج َ�ِس�ی َك  �یْ
َ
َعل

و کارنامۀ هر انسانی را به گردنش می آویزیم و روز قیامت 

گشوده  را  آن  می آوریم  بیرون  کتابی  او  باطن  و  درون  از 

می بیند به او می گوییم بخوان نوشته و کتاب خودت را 

كه کافی است خودت حسابرس اعمال خودت باشی<. 

مسـائل  سـپس  و  شـناخت  را  انسـان  حقیقـت  بایـد  ابتـدا  كـه  بـود  ایـن  منظـور 

مربـوط بـه ضبـط اعمـال را مـورد بحـث قـرار داد و در مقابـل منطـق صریـح آسـمانی 

ـش ایـن اسـت كـه جمـال باُشـكوه بهشـت و َعَقبـات  قـرآن خاضـع شـد كـه تمـام َهّمَ

پرسـوز و گـداز جهّنـم را نشـان آدمیـان بدهـد تـا تـرس از جهّنـم و عشـق بـه بهشـت در 

دل هـا پیـدا شـود و حالـت خـوف و رجـاء در قلـوب به وجـود آیـد، در نتیجـه از اعمـال 

جهّنمیـان گریـزان و بـه اعمـال بهشـتیان راغـب گردنـد و مصـداق ایـن آیـه بشـوند: 

1. سورۀ اسراء، آیۀ 13. 
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ُهْم  هتِ 
�نَّ َ

�ج
ْ

ال ْ�َ�ا�جُ 
ئَ
ا َك  �ئِ ـٰ ولَ

ئُ
ا اِلَ�ا�تِ 

َ
الّ� وا 

ُ
َوَعِمل وا  َم�نُ

آ
ا �نَ  �ی ِ �ن

َّ
>َوال

1 ؛  اِلُ�و�نَ َ َها �ن �ی �نِ

اند  داده  انجام  صالح  اعمال  و  اند  آورده  ایمان  که  آنها  و 

اهل بهشتند و همیشه در آن خواهند بود<. 

و برای نیل به این نتیجه، قرآن كریم َمَثل ها می زند و از جمله می فرماید: 

ِ�ی ِم�نْ  ْ
�ج
ا�جٍ �تَ َ ْع�ن

ئَ
ٍل َوا �ی �نِ

هتٌ ِم�نْ �نَ
�نَّ َ ُه �ج

َ
ل و�نَ 

ُ
ك �نْ �تَ

ئَ
ا ْم 

ُ
َ�ُ�ك

ئَ
ا  

ُ
َوّد َ �ی

ئَ
>ا

هتٌ  �یَّ ِرّ
ُه دنُ

َ
ُ� َول ِك�جَ

ْ
ُه ال َ�ا�جَ

ئَ
َمَ�ا�تِ َوا

َّ َها ِم�نْ ُكِلّ ال�ش �ی ُه �نِ
َ
َهاُر ل

�نْ
ئَ
ا

ْ
َها ال �تِ

ْ�
�تَ

؛2 �تْ
َ��تَ اْ��تَ

َ اٌر �ن
َ ِه �ن �ی ْعَ�اٌر �نِ َها اإِ َ َ�ا�ج

ئَ
ا

َ اُء �ن
َ َع�ن

�نُ

خرما  درختان  از  باغی  که  دارد  دوست  شما  از  کسی  آیا 

جاری  نهرها  آن  درختان  زیر  از  که  باشد  داشته  انگور  و 

است؟ و برای او در آن باغ انواع میوه ها هست در حالی که 

او به سّن پیری رسیده و فرزندانی خردسال و ناتوان دارد و او 

دلش به آن باغ خوش است و امیدش به همان باغ که در 

این سّن پیری با آبرومندی زندگی خواهد کرد و بعد از او 

هم مایۀ رفاه و آسایش فرزندانش خواهد شد. در این شرایط 

ناگهان تندبادی کوبنده فرا رسد و آتشی به همراهش 

همه را بسوزاند و از بین ببرد<. 

؛ 3 ُ�و�نَ
َّ

ك
�نَ �تَ ْم �تَ

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ا�تِ ل �یَ

آ
ا

ْ
ُم ال

ُ
ك

َ
ـُه ل

َّ
�نُ الل ّ

�یِ
�جَ ُ ِلَك �ی

دنَٰ
َ

>ك

تبیین  شما  برای  را  نشانه ها  و  آیات  این چنین  خداوند 

می کند به این منظور که بیندیشید<. 

1. سورۀ بقره، آیۀ 82. 
2. همان، آیۀ 266. 

3. همان. 
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اكنـون كـه زنـده و سـالم هسـتید و نیـروی كار كـردن داریـد ایـن توّهـم در شـما پیـدا 

نشـود كـه بـرای همیشـه چنیـن خواهیـد بـود و بـا حـال غفلـت نسـبت بـه عالـم پـس 

از مـرگ بـه سـر بریـد و ناگهـان ببینیـد كـه تندبـاد كوبنـدۀ مـرگ هجـوم آورد و آتشـی بـه 

همراهـش طومـار عمـر را درهـم پیچیـد و همـه را سـوزاند و از بیـن بـرد. 

در آن لحظـه كـه شـدیدًا احتیـاج بـه حاصـل باغسـتان هفتـاد سـالۀ عمـر خـود 

داریـد و بایـد كاشـتۀ خـود را درو كنیـد می بینیـد هیـچ چیـز در كار نیسـت و جـز روحـی 

تاریک و فقیر و تهیدسـت از ایمان و عمل صالح و سرشـار از سـّیئات اعمال و رذایل 

اخـالق چیـزی همـراه ندارید. 

ْعماِلنا«. 
َ
ْنُفِسنا َو َسّیئاِت ا

َ
عاَذَنا اهّلُل ِمْن ُشُروِر ا

َ
»ا

حقیقت روح از نگاه قرآن

ِم�نَ  ْم  �تُ �ی و�تِ
ئُ
ا َوَما  ی  ّ

َر�جِ ْمِ� 
ئَ
ا ِم�نْ  وُح  الّ�ُ ِل 

�تُ وِح  الّ�ُ َك َع�نِ 
و�نَ

ُ
ل

ئَ
َْسا >َو�ی

1 لًا؛  ِل�ی
�تَ ا 

َّ ل اإِ ِم 
ْ
ِعل

ْ
ال

و از تو دربارۀ روح می پرسند، بگو روح )از عالم بالا ( و فرمان 

خدای من است و شما از علم جز اندکی داده نشده اید<. 

از آیـه اسـتفاده می شـود كـه مشـركین قریـش یـا علمـای یهـود از پیغمبـر اكـرم؟ص؟ 

آن  بـه  كـه خـدا خطـاب  اسـت  بـوده  »روح«  بـه  راجـع  از جملـه  داشـته اند  سـؤاالتی 

یعنـی می خواهنـد  بـه روح »سـؤال« می كننـد.  راجـع  تـو  از  فرمـوده اسـت:  حضـرت 

بفهمنـد كـه روح یعنـی چـه و حقیقـت روح چیسـت؟ كلمـۀ روح در قـرآن در چنـد 

مـورد بـه كار رفتـه و در هـر مـوردی بر حسـب قرینه، معنای خاّصی از آن منظور اسـت. 

مثـاًل در یـك جـا از حضـرت جبرئیـل؟ع؟ بـه روحُ الُقـُدس تعبیـر شـده اسـت: 

1. سورۀ اسراء، آیۀ 85. 
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ُدِس؛ 1 �تُ
ْ
ُ�وِح ال اُه �جِ

َ ْد�ن �یَّ
ئَ
ا�تِ َوا َ �ن ّ

�یِ
�جَ
ْ
َم ال َ �نَ َمْ��ی ْ َسی ا�ج ا ِع�ی َ �ن �یْ

�تَ
آ
>َوا

و ما به عیسی بن مریم حّجت های روشن عطا کردیم و او 

را با روح القدس تأیید نمودیم<. 

و درآیۀ دیگر از همان فرشتۀ مقّرب، به »روح االمین« تعبیر شده است: 
؛ 2 �نَ ِر�ی ِ دن ُم�نْ

ْ
و�نَ ِم�نَ ال

ُ
ك َك ِل�تَ �جِ

ْ
ل

ٰی �تَ
َ

�نُ *َعل ِم�ی
ئَ
ا

ْ
وُح ال ِه الّ�ُ َل �جِ �نَ

>�نَ

بیم  از  تا  است  کرده  نازل  تو  قلب  بر  روح الامین  را  قرآن 

دهندگان باشی<. 

گاهی هم روح بدون قید آمده است: 
ِّهْم؛ 3

�نِ َر�جِ
دنْ اإِ َها �جِ �ی وُح �نِ هتُ َوالّ�ُ

َ
ك ا�ئِ

َ
َمل

ْ
ُل ال �نَّ �نَ >�تَ

فرود  پروردگارشان  اذن  به  روح  و  فرشتگان  قدر[  شب  ]در 

می آیند<. 

كلمـۀ »روح« بعـد از »مالئكـه« ذكـر شـده و معلـوم می شـود كـه روح یـك موجـود 

ی اسـت غیـر از مالئكـه و شـاید اعظـم از مالئكـه باشـد. 
ّ
مسـتقل

درآیۀ دیگر كه مربوط به قیامت است آمده: 
ا؛ 4

ً هتُ َ��نّ
َ

ك ا�ئِ
َ
َمل

ْ
وُح َوال وُم الّ�ُ �تُ َ ْوَم �ی َ >�ی

روز قیامت، روح و ملائکه در صّف می ایستند ]و آماده برای 

اطاعت فرمان خدا می شوند[<. 

اینجـا بـاز هـم كلمـۀ روح قیـدی نـدارد؛ منتهـٰی در سـورۀ قـدر، كلمـۀ روح بعـد از 

1. سورۀ بقره، آیۀ 87. 
2. سورۀ شعراء، آیات 193 و 194. 

3. سورۀ قدر، آیۀ 4. 
4. سورۀ نبأ، آیۀ 38. 
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ݘكـه و در سـورۀ نبـأ قبـل از مالئكـه ذكـر شـده اسـت.  ݧ مالىݧ

دربـارۀ  كـه  آنجـا  اسـت  آمـده  انسـان«  »روح  معنـای  بـه  »روح«  هـم  دیگـر  آیـۀ  در 

اسـت:  فرمـوده  آدم؟ع؟  حضـرت 
؛ 1 �نَ ِ��ی ُه َسا�جِ

َ
ُعوا ل �تَ

ِه ِم�نْ ُروحى �نَ �ی �تُ �نِ
حنْ

�نَ
ُه َو�نَ �تُ ْ �ی ا َسّوَ

دنَ اإِ
َ >�ن

من  اینکه  از  پس  است[  فرموده  ملائکه  به  خطاب  ]خدا 

پیکر آدم را ساختم و تکمیل کردم و از روح خودم در او 

دمیدم، شما در مقابل او به سجده بیفتید<. 

پیداسـت كـه مـراد از »روحـی« در ایـن آیـه »روح انسـان« اسـت و بـرای نشـان دادن 

عظمـت و رفعـت مقـام فوق العـاده اش تعبیـر بـه »روحـی« یعنـی »روح مـن« فرمـوده 

اسـت. البّتـه می دانیـم كـه خـدا مثـل مـا جسـم و روح نـدارد بلكـه اضافـه در اینجـا 

بـه اصطـالح اهـل ادب، اضافـۀ تشـریفی اسـت یعنـی می خواهـد بگویـد: ایـن روح 

آنچنـان شـریف و بـزرگ و بـا عظمـت اسـت تـا آنجـا كـه جـا دارد كـه بگویـم روح مـن 

اسـت مثـل اینكـه دربـارۀ كعبـه فرمـوده اسـت: 
؛2 �نَ �ی �نِ ا�ئِ

َ
َی ِللّ� �تِ

�یْ َ ْ� �ج >َوَ�ِهّ

کنندگان  طواف  برای  مرا  خانۀ  گفتم:[  ابراهیم  ]به 

تطهیر کن<. 

بـا اینكـه خـدا مثـل ما خانه ندارد، ولی از باب شـرف بخشـی بـه آن چهار دیواری 

سـاخته شـدۀ از سـنگ و ِگل، آن را به خودش نسـبت داده و به عنوان »بیتی« یعنی 

خانـۀ مـن نامیـده اسـت. حـاال روح انسـان را هـم از بـاب تشـریف و شـرف بخشـی بـه 

خودش نسـبت داده و »روحی« یعنی »روح من« نامیده اسـت تا عظمت و بزرگواری 

1. سورۀ ِحْجر، آیۀ 29. 
2. سورۀ َحّج، آیۀ 26. 
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او را بـه مـا آدمیـان اعـالم نمایـد. حـاال بایـد دیـد آیـا در آیـۀ مـورد بحـث، آیـه 85 سـوره 

ِاْسـراء كـدام معنـا از »روح« منظور اسـت. 

از قرائـن معلـوم می شـود و مفّسـران نیـز فرموده انـد مـراد »روح انسـان« اسـت كـه در 

پیكـر آدم ابوالبشـر دمیـده اسـت. مشـركین قریـش یـا علمـای یهـود از رسـول اكرم؟ص؟ 

راجـع بـه »روح انسـان« سـؤال كرده انـد كه حقیقت آن چیسـت؟ جواب آمده اسـت: 
ی؛ 1 ّ

ْمِ� َر�جِ
ئَ
وُح ِم�نْ ا ِل الّ�ُ

>�تُ

بگو روح از عالم امر پروردگار من است<. 

استقالل روح انسان

مقصـود از »اسـتقالل روح« ایـن اسـت كـه در وجـود انسـان، عالوه بر قسـمت بدن 

كـه متشـّكل از اعضـاء و جـوارح مشـهود و محسـوس می باشـد، جوهـری مخصـوص 

و حقیقتـی ممتـاز و مسـتقّل دیگـر موجـود اسـت كـه هـم از لحـاظ سـاختمان و سـنخ 

وجـود و هـم از لحـاظ طـرز كار و عمـل بـا بـدن مغایـرت دارد و ایـن همـان حقیقتـی 

اسـت كـه در قسـمت نامحسـوس وجـود مـا، منشـأ پیدایـش حیـات و فكـر و اراده و 

بـه آن  را  افعـال خـود  بـه »َمـن« می كنیـم و تمـام  از آن تعبیـر  تصمیـم می باشـد و مـا 

نسـبت می دهیـم كـه »مـن« فكـر می كنـم و می فهمـم، »َمن« تصمیم می گیرم و سـخن 

محـزون  »مـن«  می گریـم،  و  می خنـدم  »مـن«  می شـنوم،  و  می بینـم  »مـن«  می گویـم، 

می گـردم و شـادان می شـوم، »مـن« محّبـت مـی ورزم و نفـرت پیـدا می كنـم. 

البّته هیچ تردیدی نیست در اینكه این حاالت از فكر و اراده و تصمیم، بینایی 

و شـنوایی، غـم و شـادی، محّبـت و نفـرت، در وجـود مـا هسـت و بطـور حتـم از سـنخ 

بـدن هـم نیسـت. زیـرا بـر خـالف بـدن، نـه قابـل ادراك بـا حـواّس ظاهـری اسـت و نـه 

شایسـتۀ تقسـیم و تجزیـه شـدنی بـا آالت و وسـایل مـاّدی اسـت. ایـن، یـك واقعّیتـی 

1. سورۀ أسراء، آیۀ 85. 
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و  الهّییـن  از ماّدییـن و  توافـق بیـن تمـام دانشـمندان  انـكار و مـورد  اسـت غیـر قابـل 

اّمـا آنچـه كـه مـورد اختـالف بیـن دو گـروه از دانشـمندان مـاّدی و روحـی اسـت ایـن 

مطلـب اسـت كـه آیـا ایـن پدیده هـای نامحسـوس و بـه اصطـالح »روانـی« در وجـود 

انسـان، معلـول تركیـب خـاّص اجـزای بـدن و خاصّیت فعـل و انفعاالت مخصوص 

ول های مغـز« می باشـند كـه بـا پیدایـش مغـز و اعصـاب، به وجـود 
ّ
»اعصـاب« و »سـل

می آینـد و بـا مـرگ بـدن و مختـّل گشـتن سلسـلۀ اعصـاب، محـو و نابـود می شـوند. 

یـا خیـر، ایـن همـه فعالّیت هـای عجیـب روانـی نامحسـوس، پدیدآمـده از یـك 

گوهـر نامحسـوس دیگـری اسـت كـه از حیـث وجـود، برتـر از عالـم مـاّده و خاصّیـت 

مـاّده اسـت. نـه عـرض و طـول و عمـق دارد، نه تحت شـرایط زمان و مـكان در می آید 

و نـه بـا آالت و َاَدوات مـاّدی، قابـل تجزیـه و تشـریح می باشـد! تنها رابطـه اش با بدن، 

رابطـۀ »تدبیـر« و »اسـتخدام« اسـت در مقـام »عمـل«. 

یعنـی بـه هنـگام فعالّیت و »كار«، از اعضای بدن، به صورت »ابزار كار« اسـتفاده 

می كنـد، بـا چشـم بـدن می بینـد و بـا گـوش بـدن می شـنود، دسـت و پـا و زبـان را بـرای 

سـخن گفتـن و راه رفتـن و انـواع گوناگـون »كار« اسـتخدام می كنـد و در مقـام اندیشـه و 

تفّكـر نیـز از مـاّدۀ خاكسـتری  رنـگ »مغز« و اعصـاب بهره بـرداری می نماید. 

تفّكر  كار  انجام  اعصاب،  و  مغز  ول های 
ّ
سل بدون  كه  است  درست  بنابراین، 

آن نمی شود كه  بر  این دلیل  امكان پذیر نمی باشد. ولی  روانی،  پدیده های  انواع  و 

و  مغز  ول های 
ّ
سل همان  رضا،  و  خشم  و  اراده  و  تصمیم  و  اندیشه  آورندۀ  به وجود 

سلسلۀ اعصاب است! بلكه بیش از این نشان نمی دهد كه یك نوع ارتباط قوّی و 

ول های مغز و ادراكات انسان برقرار است و آن ارتباط نیز چنانكه 
ّ
مستحكم میان سل

گفتیم ارتباط »كار« است با »ابزار كار« نه ارتباط »كار« با »انجام دهندۀ كار«. 

از بـاب َمَثـل، آیـا فرسـتنده و گیرنـدۀ دسـتگاه »تلفـن« خـودش گوینـده و شـنونده 

اسـت یا خیر، ابزار كار و وسـیله اسـت برای ایصال امواج سـخن بین دو فرد انسـان؟ 
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شـّكی نیسـت در اینكـه »تلفـن« وسـیله و ابـزار اسـت، نـه »فاعـل« و انجـام دهنـدۀ 

كاِر گفتـن و شـنیدن و در عیـن حـال، اگـر اختاللـی در یكـی از اجـزاء آن پیـدا شـود، 

كار تبـادل سـخن تعطیـل می گـردد، بـا آنكـه طرفیـن گفتگـو كـه یكـی مثـاًل در تهـران و 

دیگری در مشـهد اسـت، هر دو زنده و سـالم و گویا و شـنوا هسـتند اّما چون ابزار كار، 

اختـالل پیـدا كـرده اسـت، آنهـا نیـز از كار خـود وا مانده انـد. 

تا  گرفته  اعصاب  و  مغز  رنگ  خاكستری  ماّدۀ  از  بدن  اجزای  و  بدن  آری، 

تلفن،  دستگاه  همان  مانند  جملگی  هست  كه  چه  هر  بدن،  دیگر  قسمت های 

وسیله و ابزار كارند. آنچه كه »فاعل« كار است و اندیشنده و درك كننده و تصمیم 

گیرنده و اقدام كنندۀ به هرگونه عمل، همانا آن »جوهر مستقّل« و »ُمجّرد از ماّده« و 

ماّدیت است كه از آن در لسان دانشمندان و ارباب ِحْكمت و عرفان تعبیر می شود 

به »روح«، »َنْفس«، »جان«، »دل« یا »جوهر قدسی« یا »لطیفۀ رّبانّیه« و امثال این 

تعبیرات طبیعی است كه اختالل نظم اعصاب و مرگ بدن، موجب اختالل كار 

كه  نظر  آن  از  نه  اّما  انسان می گردد؛  فعالّیت های  و دیگر  اراده  و  و تصمیم  اندیشه 

مرگ بدن، مرگ »فاعل« و انجام دهندۀ كار است، بلكه از آن جهت كه مرگ بدن، 

به معنای اختالل »ابزار كار« است وگرنه »روح« كه سرچشمۀ فعالّیت های حیاتی 

ق 
ّ
تعل حیات،  گوهر  پذیرش  استعداد  پیدایش  و  بدن  خلق  از  بعد  و  است  انسان 

تدبیری به بدن پیدا كرده و بدن را به استخدام خود درآورده است، برای همیشه 

زنده و فّعال می باشد و بعد از مرگ بدن نیز در عالم دیگری با ابزار مخصوص دیگری 

كه به نام »قالب مثالی« نامیده می شود، شروع به كار می نماید. 

بـه عنـوان تشـبیه، نحـوۀ ارتبـاط »روح« بـا »بـدن«، نحـوۀ ارتبـاط راننـده اسـت بـا 

اتومبیـل و ناخـدا بـا كشـتی و خلبـان بـا هواپیمـا كه خرابی دسـتگاه اتومبیل و كشـتی 

و هواپیمـا، لطمـه ای بـه حیـات و بقـای راننـده و ناخـدا و خلبـان نمی زنـد، بلكـه او 

مجـّددًا بـا اسـتخدام وسـیله و ابـزار دیگـری بـه كار و فعالّیـت خـود ادامـه می دهـد. 



لا�ت و عمل اد و ا�ن �ت ی گاه اع�ت
ّ

ل �ج
ت

معاد، �

60

حـال، ایـن دو نظرّیـۀ مختلـف از جانـب دو گـروه از دانشـمندان مـاّدی و روحـی 

ـه و 
ّ
اظهـار شـده اسـت و هـر یـك نیـز در مقـام اثبـات مّدعـای خـود، تمّسـك بـه ادل

1 براهینـی ُجسـته اند كـه فعـاًل مـا در صـدد نقـل اسـتدالالت آنـان نیسـتیم. 

بلكـه مطلبـی كـه مـا اینجـا بـه تناسـب بحـث خـود در نظـر گرفته ایـم ایـن اسـت 

كـه ثابـت كنیـم قـرآن كریـم نیـز ضمـن بیانـات عالیـه اش اشـاره بـه »اسـتقالل روح« و 

»بقـای« آن پـس از مـرگ بـدن دارد و اینـك بـه نقـل نمونه هایـی از آیـات شـریفۀ قـرآن 

می پردازیـم: 

هتً  �تَ
َ
َعل هتَ 

ْ��نَ
ال�نُّ ا  َ �ن �تْ

َ
ل ّمَ �نَ

ُ �نٍ * �ش َمِك�ی َ�اٍر 
�تَ ی  ِ

�ن هتً 
ْ��نَ

�نُ اُه  َ �ن
ْ
َعل َ ّمَ �ج

ُ >�ش

اَم 
َ ِع�ن

ْ
ا ال

َ َسْو�ن
َ

ك
اًما �نَ

َ هتَ ِع�ن عنَ
ُم�نْ

ْ
ا ال َ �ن �تْ

َ
ل

�نَ
نَ

هتً � عنَ
هتَ ُم�نْ �تَ

َ
َعل

ْ
ا ال َ �ن �تْ

َ
ل

�نَ
نَ

�
؛ 2 �نَ �ی اِل�تِ

َ �ن
ْ

ْ�َس�نُ ال
ئَ
ـُه ا

َّ
اَرَك الل َ �ج �تَ

َ� �نَ �نَ
آ
ا ا ً �ت

ْ
ل اُه �نَ

َ �ن
ئْ
ا

َ سش
�نْ
ئَ
ّمَ ا

ُ ًما �ش ْ�
َ

ل

 ما انسان را از خلاصه ای از ِگل آفریدیم، سپس او 
ً
محّققا

خون  را  نطفه  سپس  آرام،  ی 
ّ
محل در  دادیم  قرار  ای  نطفه  را 

]همچون  ُمضغه  را  بسته  خون  پس  کردیم،  بسته ای 

استخوان ها  را  مضغه  آنگاه  گردانیدیم،  جویده[  گوشت 

ساختیم. پس استخوان ها را گوشت پوشاندیم. پس از آن 

او را به صورت خلق دیگری ایجاد نمودیم. پس بلند مقام و 

دائُم الَبركات است خدا که بهترین آفریدگاران است<. 

ت بـدن را كـه از خاك 
ّ

در ایـن آیـه، چنانكـه مالحظـه می فرماییـد، نخسـت تحـوال

آغـاز گردیـده و آِخُرااَلمـر بـه صـورت یـك پیكر انسـان كامـل در می آید به گونـۀ »تدریج« 

كتــاب »اســفار« طبــع قدیــم، ج 4، ص 791 و بحــار األنــوار، ج 6،  1. بــرای اّطــالع از چگونگــی اســتدالالت، بــه 
كتــاب  صفحــات 205 تــا 213 و ج 61، صفحــات 6 تــا 28 و صفحــات 68 تــا 106 رجــوع شــود و فارســی زبان هــا بــه 
كتــاب »بــه ســوی جهــان ابــدی«  »معــاد و جهــان پــس از مــرگ« تأليــف آقــای مــكارم، صفحــات 239 تــا 309 و 

ــا 230 رجــوع نماینــد.  یــن العابدیــن قربانــی، صفحــات 123 ت تأليــف آقــای ز
2. سورۀ مؤمنون، آیات 12 تا 14. 
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و تحـّول از حالـی بـه حـال دیگـر ارائـه می نمایـد و جالـب اینكـه هیـچ طـوری از اطـوار 

گوناگـون آن را بـا تمـام اختـالف و تمایـزی كـه بـا هـم دارنـد، بـه عنـوان »َخلقـی آخـر 

سـنخ  یـك  پـِی  در  پـی  تحـّوالت  را  همـه  بلكـه  نمی كنـد،  تعبیـر  دیگـر«  آفرینشـی  و 

خلقـت و یـك نـوع آفرینـش واحـد ترسـیم می فرمایـد و اگـر می بینیـم در اثنـای كالم 

ْقنـا« شـده اسـت، توّجـه داریـم 
َ
از تحـّول »نطفـه« و »علقـه« و »مضغـه« تعبیـر بـه »َخل

كـه مقصـود از ایـن »َخلـق« معنـای »جعـل« و »َتصییـر«1 اسـت، یعنـی »گردانیـدن« و 

تبدیـل نمـودن، نـه آفرینـش تـازه و نـو انجـام دادن!

ولـی در پایـان كار كـه می خواهـد بـه پیدایـش »روح« و »نفـس« انسـانی كـه منشـأ 

حیـات و فكـر و اراده و تصمیـم اسـت اشـاره نمایـد، تعبیـر را تغییـر داده و آن مرحلۀ از 

ـِق آَخر« یعنی ایجاد بی سـابقۀ یـك نوع »آفرینش 
ْ
وجـود آدمـی را بـه عنـوان »ِاْنشـاِء َخل

بـا نـوع آفرینـش پیشـین اسـت بیـان می كنـد و  نـو كـه مغایـر  تـازه و  دیگـر« و خلقـت 

همچنیـن در جـای دیگـر می فرمایـد: 
؛ 2 �نَ ِ��ی ُه َسا�جِ

َ
ُعوا ل �تَ

ِه ِم�نْ ُروحى �نَ �ی �تُ �نِ
حنْ

�نَ
ُه َو�نَ �تُ ْ �ی ا َسّوَ

دنَ اإِ
َ >�ن

پس چون او را ]بشر خاكی را[ تسویه کردم ]پیکرش را 

كامل و معتدل ساختم[ و از روح خود، در وی َدمیدم، در آن 

صورت ]شما فرشتگان[ برای او به سجده بیفتید<. 

اینجـا هـم مالحظـه می فرماییـد كـه در مقـام بیـان كیفّیـت آفرینـش انسـان، ابتـدا 

موضـوع »َتسـویه« كـه بـه معنـای تكمیـل و تعدیـل خلقـت اسـت مـورد بحـث واقـع 

شـده و بعـد از آن مسـتقاًل سـخن از ایجـاد »روح« بـه میـان آمـده اسـت! آن هـم اّوال 

تعبیـر بـه »َنفـخ« شـده كـه حاكـی از »دفعّیـت« در ایجـاد و »نامحسـوس« بـودن جوهـر 

َعزیُز( 
ْ
ُنُه ال

ْ
 َشـأ

َ
ـم )ذات اقـدس حّق َجـّل

ّ
روح می باشـد و ثانیـًا مضـاف بـه ضمیـر متكل

1. تفسير ابوالفتوح رازی، ج 8، ص 127. 
2. سورۀ حجر، آیۀ 29 و سورۀ ص، آیۀ 72. 
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گردیـده و از ایـن طریـق یعنـی تعبیـر بـه »روحـی« امتیـاز گوهـر عالـی »روح« از بـدن بـه 

سـبب »تشـریف« آن بـه شـرف انتسـابش بـه »خـدای حـّی ال یُمـوت« اثبـات شـده 

اسـت و در واقـع اینگونـه بیـان، اشـارۀ لطیفـی اسـت بـر »اسـتدالل« حقیقـت »روح« و 

تجـّرد آن از خصائـص »مـاّده« كـه سـنخ وجـود و كیفّیـت آفرینـش آن برخـالف »بدن« 

نـه بـر سـبیل تدریـج زمانـی بـوده و نه محسـوس به حـواّس ظاهری اسـت؛ بلكه ایجاد 

آن بـه گونـۀ »دمیـدن« كـه كنایه از »انشـاء دفعی« اسـت بوده و سـنخ وجـود آن، منّزه از 

خـواّص عمومـی مـاّده و بـدن می باشـد و از همیـن جهت شایسـتۀ آن شـده اسـت كه 

�تُ 
حنْ

�نَ
منسـوب و مضـاف بـه خـدای »مجّرد نامحسـوس« گردد و او؟ج؟ بفرمایـد: >َو �نَ

ِه ِم�نْ ُروحى<: از روح خـود در او دمیـدم« و نیـز بفرمایـد:  �ی �ن
ی؛ 1 ّ

ْمِ� َر�جِ
ئَ
وُح ِم�نْ ا ِل الّ�ُ

وِح �تُ َك َع�نِ الّ�ُ
و�نَ

ُ
ل

ئَ
َْسا >َو�ی

امر  از  روح  بگو:  می پرسند،  روح  به  راجع  پیامبر![  ازتو]ای 

پروردگار من است<. 

در صورتی كه »بدن« را منسوب به عالم »خاك« و »ِگل« دانسته و می گوید: 

ِه ِم�نْ ُروحى  �ی �تُ �نِ
حنْ

�نَ
ُه َو�نَ �تُ ْ �ی ا َسّوَ

دنَ اإِ
َ �نٍ * �ن ً�ا ِم�نْ ِ��ی

َ َسش اِل�تٌ �ج َ ی �ن
ّ
ِ
�ن >اإِ

؛2 َمُعو�نَ ْ �ج
ئَ
ُهْم ا

ُّ
هتُ ُكل

َ
ك ا�ئِ

َ
َمل

ْ
َ� ال َس�جَ

�نَ * �نَ ِ��ی ُه َسا�جِ
َ
ُعوا ل �تَ

�نَ

...حقیقت آنکه من، بشری از ِگل می آفرینم. پس از آنکه 

جوهر  از  آنگاه  و  نمودم  تعدیلش  و  تسویه  بدن،  لحاظ  از 

به  انتساب  وجود،  ِسنخ  شرافِت  شّدِت  از  ]كه  روح  شریف 

دمیدم]شما  وی  در  می شود[  محسوب  َمن3  ُروح  و  دارد  من 

فرشتگان[ برایش سجده کنید!<. 

1. سورۀ اسراء، آیۀ 85. 
2. سورۀ ص، آیات 71 و 72. 

و مانند اضافه در  آیۀ 26(  3. اضافه در »روحی« اضافۀ تشریفّيه است، مانند اضافه در »َبیتی«، )سورۀ حّج، 
»ناَقُة اهلل«، )سورۀ اعراف، آیۀ 73(. 



�ن
آ
�ا �اه �ت �ت روح ا�نسا�ن  ارن �ن �ت �ی  ��ت

63

حـال آنكـه اگـر راسـتی، حقیقـت »روح« و پدیده هـای روحـی، مسـّبب از فعـل و 

انفعـاالت بـدن و تـراوش شـده از »مـاّده« بـود، دیگـر وجه صحیحی برای ذكر مسـتقّل 

آن بطـور جداگانـه و ممتـاز از تسـویۀ بـدن به نظر نمی رسـید، آن هـم مخصوصًا با تغییر 

ِه ِم�نْ ُروِحى<. زیـرا بنـا بـه فـرض »ماّدیـت روح« بسـیار  �ی �تُ �ن
حنْ

�نَ
در كیفّیـت تعبیـر >�نَ

روشـن اسـت كه آن نیز از لوازم و تبعات قهری »تسـویۀ بدن« خواهد بود و اصاًل بدون 

پیدایـش آن، موضـوع »تسـویۀ بـدن« تحّقـق كامـل نخواهـد یافـت و لـذا كافـی بـود كـه 

ـُه سـاِجدین« یعنی وقتـی او را بطور كامل سـاختم )از 
َ
ْیُتُه َفَقُعـوا ل گفتـه شـود: »َفـِاذا َسـّوَ

مـاّده و خـواّص مـاّده، بـدن و تبعـات عمومـی بـدن از پدیده هـای روحـی و غیـر آن( 

پـس شـما فرشـتگان در برابـر او بـه سـجده درآییـد و شـاید هـم مناسـب تر ایـن می شـد 

ـُه سـاِجدین«؛1 یعنـی وقتـی )بشـر خـودم( را 
َ
َقُعـوا ل

َ
ْیُتُه َبَشـری ف ـِاذا َسـّوَ

َ
كـه بفرمایـد: »ف

سـاختم برایـش سـجده كنید!چـه آنكـه بـا فـرض »ماّدیـت روح« منشـأ اصلـی بـرای 

پیدایـش روح و پدیده هـای روحـی »بـدن« می باشـد و بـس. 

آیۀ دیگر: 

ْمِسُك  �یُ
اِمَها �نَ َ ِی َم�ن

ُم�تْ �ن ْم �تَ
َ
ی ل �تِ

َّ
َها َوال �نَ َمْو�تِ َس ِ��ی

�نُ
�نْ
ئَ
ا

ْ
ی ال

َو�نَّ �تَ َ ـُه �ی
َّ
>الل

ى؛2 ٍل ُمَسّمً �جَ
ئَ
ٰی ا

َ
ل َ�ٰى اإِ �نْ

ئُ
ا

ْ
ْ�ِسُل ال ُ َمْو�تَ َو�ی

ْ
َها ال �یْ

َ
ٰی َعل �نَ

ی �تَ �تِ
َّ
ال

که  را  جان هایی  و  مرگشان  هنگام  به  را  جان ها  خدا، 

نمرده اند در وقت خوابشان می گیرد، سپس روحی را که 

را بر وی مقّدر نموده  ]به وقت خواب اخذ کرده و[ مرگ 

]كه حکم مرگش صادر  را  و روح دیگر  است، نگه می دارد 

تا  می گرداند[  باز  بدنش  ]به  می کند  رها  است[  نشده 

مّدت نامزد شده]ی عمرش منقضی گردد[<. 

1. تذّكر: در قرآن كریم، هر جا كه جنبۀ »بدِن« انسان ملحوظ است، از وی تعبير به لفظ »بشر« شده است)مفردات 
راغب، لغت »بشر«(. 

2. سورۀ ُزَمر، آیۀ 42. 
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در ایـن آیـۀ شـریفه، سـخن از »َتَوّفـی« یعنـی اخـذ و گرفتـن جان هـا و آنـگاه »نگـه 

داشـتن« بعضـی و »رهـا كـردن« بعـض دیگـر بـه میـان آمده اسـت و نشـان می دهد كه 

در وجـود انسـان عـالوه بـر »بـدن« چیـز دیگـری هـم هسـت بـه نـام »َنْفـس« یـا »روح« و 

جـان كـه بـه هنـگام »مـرگ« و »خـواب« بـه »قبـض« و »اخـذ« خـدا در می آیـد و سـپس 

كار رهـا كـردن یـا نگـه داشـتن، دربـاره اش عملـی می شـود! وگرنـه بـدن كـه وضعـش 

روشـن اسـت، بـا مـردن متالشـی می گـردد و در حـال خـواب هـم در نقطـه ای می افتـد 

و هرگـز تغییـری بـه صـورِت »گرفتـن« و »بازگردانـدن« بـه او راه نمی یابـد و لـذا اصـاًل 

هیچگونـه  »ارسـال«  و  »ِامسـاك«  و  »َتَوّفـی«  از  اسـت  آمـده  آیـه  ایـن  در  كـه  تعبیراتـی 

ـق بـه یـك حقیقـت دیگـری غیـر بدن 
ّ
تناسـبی بـا وضـع »بـدن« نـدارد و قطعـًا بایـد تعل

بگیـرد و آن، همـان جوهـر عالـی »روح« اسـت كـه از حیـث وجـود مسـتقّل از »بـدن« 

اسـت؛ شـبیه ایـن تعبیـر در آیـات دیگـری نیـز دیـده می شـود و از آن قبیـل اسـت ایـن 

آیـۀ شـریفه: 

ُهْم  ْل  َ �ج ٍد  ِ��ی �جَ  ٍ �ت
ْ
ل �نَ ى  �نِ

َ
ل ا 

َ �نّ اإِ
ئَ
ا ْر�نِ 

ئَ
ا

ْ
ال ی  ِ

�ن ا  َ �ن
ْ
ل

َ
ل

�نَ ا 
دنَ اإِ

ئَ
ا وا 

ُ
ال

َ >َو�ت

َل  ی ُوِكّ ِ �ن
َّ
َمْو�تِ ال

ْ
ُك ال

َ
اُكْم َمل

َ َو�نّ �تَ َ ْل �ی
ُ�و�نَ * �تُ ِّهْم َكا�نِ

اِء َر�جِ َ ِل�ت �جِ
1 ؛  ُعو�نَ َ ْ��ج �تُ ْم 

ُ
ك ّ

َر�جِ ٰی 
َ
ل اإِ ّمَ 

ُ �ش ْم 
ُ

ك �جِ

در  و[  وقتی]ُمردیم  ما  آیا  گفتند:  قیامت[  روز  ]منکرین 

گردیدیم[  نابود  شدیم]و  ُگم  زمین  اجزای  لابه لای 

[ ما در آفرینش تازه ای خواهیم درآمد؟!...بگو]ای 
ً
آیا]مجّددا

شماست  روح[  مأمور]قبض  که  مرگ  فرشتۀ  ما[  رسول 

پروردگارتان  سوی  به  آن  از  پس  می گیرد،  را  شما  ]روح[ 

بازگشت داده می شوید<. 

1. سورۀ َسجده، آیات 10 و 11. 
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ناپدیــد  زمیــن  اجــزای  میــان  در  و  مــردن، متالشــی گشــته  بــا  كــه  آنچــه  یعنــی 

می شــود، بدن هــای شماســت ولــی شــما كــه »ارواح« هســتید و گوهرهــای نامردنــی، 

پــس از انقطــاع از بــدن بــه قبــض فرشــتۀ مــرگ در می آییــد و از گــم گشــتن و نابــود شــدن 

محفــوظ می مانیــد. 

خ« دلیلی روشن بر »بقای روح«  آیات مربوط به عالم »برز

بدن  مرگ  از  پس  آن  بقای  و  روح  استقالل  بر  روشن  داللت  كه  آیاتی  جمله  از 

دارند آیات مربوط به عالم »برزخ« است كه تفسیر و توجیه آن آیات بدون ابتناء1 بر 

ف نمی باشد. اینك نمونه ای از آن آیات: 
ّ
استقالل روح از بدن به راستی خالی از تكل

ِك�نْ  ـٰ اٌء َولَ َ ْ��ی
ئَ
ْل ا َ ْمَوا�تٌ �ج

ئَ
ـِه ا

َّ
ِل الل �ی ی َس�جِ ِ

ُل �ن �تَ �تْ ُ وا ِلَم�نْ �ی
ُ
ول �تُ ا �تَ

َ
>َول

؛2 ُعُ�و�نَ
ْ سش

�تَ ا 
َ
ل

به کسانی که در راه خدا کشته می شوند مگویید که 

مرده اند ]نابود و فانی شده اند[ بلکه زنده اند، ولی شما]زنده 

بودن آنها را با حواّس ظاهری خود[ درك نمی نمایید<. 

َد  اٌء ِع�نْ َ ْ��ی
ئَ
ا ْل  َ �ج ا  ً ْمَوا�ت

ئَ
ا ـِه 

َّ
الل ِل  �ی ی َس�جِ ِ

�ن وا 
ُ
ل �تِ

�تُ �نَ  �ی ِ �ن
َّ
ال �نَّ  َ َس�ج ْ�

ا �تَ
َ
>َول

ُ�و�نَ  سشِ �جْ
َْس�تَ ِلِه َو�ی

�نْ
ـُه ِم�نْ �نَ

َّ
اُهُم الل َ �ت

آ
َما ا �نَ �جِ ِ�ِ��ی

و�نَ * �نَ
�تُ ْ�رنَ ُ ِّهْم �ی

َر�جِ

ُهْم  ا 
َ
َول ِهْم  �یْ

َ
َعل  

ْو�نٌ ا �نَ
َّ ل

ئَ
ا ِهْم  �نِ

ْ
ل ِم�نْ �نَ ِهْم  �جِ وا  َح�تُ

ْ
ل �یَ ْم 

َ
ل �نَ  �ی ِ �ن

َّ
ال �جِ

؛3 و�نَ
�نُ �نَ ْ� َ

�ی

البّته گمان مبر ]ای پیغمبر؟ص؟[ کسانی که در راه خدا 

پروردگار  نزد  در  زنده اند،  بلکه  مرده اند،  شده اند  كشته 

گذاشتن.  1. بنا 
2. سورۀ بقره، آیۀ 154. 

3. سورۀ آل عمران، آیات 169 تا 171. 
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خویش]در مقام قرب حق[ روزی داده می شوند، در حالی که 

از آنچه خدا از فضل خود به ایشان داده است خوشحالند و 

هستند  دنبالشان  به  که  مؤمنین[  ]از  کسانی  ]حال[  از 

و هنوز به ایشان ُملحق نشده اند، شاد و خّرم می باشند]كه 

آنان نیز به راه اینان می روند[ که هیچگونه ترس و اندوهی 

برایشان نیست. َمسرور و شادمانند به نعمت و فضلی از خدا 

]كه به وصف در نمی آید[ و اینکه خدا اجر و پاداش مؤمنان 

را ضایع و تباه نمی سازد<. 

»شـهداء«  ارواح  كـه  دارنـد  ایـن  بـر  داللـت  تمـام،  وضـوح  بـا  شـریفه  آیـۀ  دو  ایـن 

و كشته شـدگان در راه خـدا، پـس از مـرگ و انقطـاع از بـدن، زنـده و باقـی هسـتند و 

می باشـند.  خـود  خـدای  نـزد  در  َمـرزوق  و  عالـم  آن  خاّصـۀ  نعمت هـای  بـه  ُمتنّعـم 

م شـد، 
ّ
اینكـه مسـل از  پـس  بـرزخ  بـودن در  زنـده  از طرفـی هـم می دانیـم موضـوع 

مخصـوص شـهیدان راه خـدا نیسـت، زیـرا ارواح، از نظـر احـكام »تجـّرد« و »ماّدیت« 

در سـطح مسـاوی هسـتند. یعنـی اگـر »روح« یـك پدیـدۀ مـاّدی اسـت و بـا مـرگ بـدن 

و  مسـتقّل  و  مجـّرد  اسـت  جوهـری  اگـر  و  بمیـرد  بایـد  كـس  همـه  در  پـس  می میـرد، 

باقـی، پـس در همـه كـس چنیـن اسـت و اگـر می بینیـم ایـن دو آیـۀ شـریفه تنهـا از حال 

»شـهداء« سـخن می گوینـد، بـرای ایـن اسـت كـه بعـد از وقـوع »غـزوۀ بـدر« آنچـه كه در 

بیـن مـردم »مسـألۀ روز« شـده بـود و بیشـتِر بحـث و گفتگوهـا پیرامـون آن دور مـی زد، 

همانـا وضـع و حـال »شـهدای بـدر« و كشـته شـدگان در میـدان اّولیـن غـزوۀ اسـالمی 

آنـان چـه شـدند؟ بعـد از مـردن و كشـته  آیـا  بـود كـه مـردم از یكدیگـر می پرسـیدند: 

گشـتن نابـود شـده و از بیـن رفتنـد؟ یـا خیـر آنچنـان كـه رسـول خـدا؟ص؟ می گویـد، 

زنده انـد و مشـمول رحمـت پروردگارنـد؟
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ایـن  بـود كـه از جانـب پـروردگار حكیـم  آری، در ایـن شـرایط و اوضـاع و احـوال 

آیـۀ كریمـه نـازل گردیـد و مـردم را از وضـع و حـال شـهیدان راه خـدا مّطلـع گردانیـد؛ 

همچنـان كـه آیـۀ دیگـر بـه تناسـب مـورد دربـارۀ »قـوم حضـرت نـوح؟ع؟ « می فرمایـد: 
اًرا؛ 1

َ وا �ن
ُ
ل ِ ْد�ن

ئُ
ا

َ وا �ن
ِ��تُ

عنْ
ئُ
>ا

آنها ]در آب[غرق شدند و در آتش )دوزخ( وارد گشتند<. 

 »فـاِء تعقیـب« و »صیغـۀ ماضـی« داللـت بـر تحّقق دخول در آتـش به دنبال غرق 

شـدن در آب دارد كـه همـان آتـش برزخی اسـت و دربارۀ »آل فرعـون« نیز می فرماید: 

ا  ُ�ّوً
َها عنُ �یْ

َ
و�نَ َعل

ْعَ��نُ ُ اُر �ی
َ ا�جِ * ال�نّ

َعدنَ
ْ
ْ�َعْو�نَ ُسوُء ال ِل �نِ

آ
ا >َوَ�ا�تَ �جِ

؛ 2 ا�جِ
َعدنَ

ْ
 ال

َ
ّد

َ سش
ئَ
ْ�َعْو�نَ ا َل �نِ

آ
وا ا

ُ
ل ِ ْد�ن

ئَ
اَعهتُ ا وُم الّسَ �تُ ْوَم �تَ َ ا َو�ی ً �یّ َوَعسشِ

...عذاب شدید به آل فرعون فرود آمد و آنها را در بر گرفت]و 

هم اکنون در عالم قبر و برزخ[ صبح و شام بر آتش عرضه 

می شوند و روزی که قیامت برپا شود]دستور داده خواهد 

شد[ که آل فرعون را در سخت ترین عذاب وارد کنید<. 

و  اسـت  آمـده  شـام  و  صبـح  قیـد  بـا  آتـش«  بـر  »َعـْرض  شـریفه،  آیـۀ  در  اینكـه  از 

پـی می بریـم عالمـی  نیسـت،3  كار  در  و شـامی  قیامـت، صبـح  می دانیـم در عالـم 

كـه اكنـون آل فرعـون در آنجـا بـه آتـش عرضـه می شـوند غیـر از عالـم قیامـت اسـت و 

همچنیـن می بینیـم بعـد از ذكـر عـذاِب »َعـْرض بـر آتـش« در هـر صبح و شـام، سـخن 

از برپـا شـدن قیامـت و »اشـّد عـذاب« بـه میـان آمـده اسـت، می فهمیـم كـه آل فرعون 

1. سورۀ نوح، آیۀ 25. 
2. سورۀ غافر، آیات 45 و 46. 

اِت  گر در بعض موارد قرآن، بهشت قيامت نيز به صورت »صبح و شام« ارائه شده است مانند این آیه: »َجّنَ 3. ا
ا«؛ )سورۀ مریم، آیات 61 و 62( باید توّجه داشت  ْزُقُهْم ِفيها ُبْكَرًة َو َعِشّيً ُهْم ِر

َ
ْحمُن ِعباَدُه... َو ل ِتی َوَعَد الّرَ

َّ
َعْدٍن ال

كه آنجا به داللت قرینۀ »جّنات عدن« حمل بر معنای مجازی یعنی »متوالی و دائم بودن« می شود و چون در آیۀ 
گردد.  مورد بحث، قرینه ای نيست، لذا به همان معنای حقيقی »صبح و شام« باید حمل 
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در عالـم پـس از مـرگ، محكـوم بـه دو نوع عذاب می باشـند، یك نـوع عذاب خفیف 

بـه صـورت »عرضـه بـر آتـش« آن هـم نـه بطـور مـداوم، بلكـه بـه هنـگام صبـح و وقـت 

شـام و نـوع دیگـر »عـذاب اشـّد« در روز قیامـت بـه صـورت دخـول و ورود در عـذاب. 

پس آن عذاب خفیف صبح و شـامی، باید در روزی غیر روز قیامت باشـد و آن، 

همـان روز »بـرزخ« و عالـم »قبـر« اسـت. بـاز هـم متذّكـر می شـویم كـه هـر چنـد ایـن آیـه 

م می دانیـم كـه عـذاب برزخـی پـس از ثبـوت 
ّ
دربـارۀ آل فرعـون اسـت، ولـی بطـور مسـل

و قطعّیتـش، اختصاصـی بـه ایـن گـروه معدود از تبهكاران و سـتمگران نـدارد و نیز در 

آیـۀ دیگـری می فرماید: 

ْعَمُل 
ئَ
ی ا

ّ
َعِل

َ
ُعو�نِ * ل ّ اْر�جِ

اَل َر�جِ
َ َمْو�تُ �ت

ْ
َ�َ�ُهُم ال

ئَ
اَء ا َ ا �ج

دنَ ٰی اإِ
>َ��تَّ

ِهْم  َوَرا�ئِ َوِم�نْ  َها 
ُ
ل ا�ئِ

َ �ت ُهَو  َكِلَمهتٌ  َها 
�نَّ اإِ ا 

َّ َكل �تُ 
ْ

َ�ك �تَ َما  �ی �نِ َ�اِلً�ا 
؛ 1 و�نَ ُ َع�ش �جْ ُ ْوِم �ی َ ٰی �ی

َ
ل  اإِ

حنٌ ْ�رنَ َ �ج

آنگاه که مرگ یكی از ایشان فرا رسد]تضّرع کنان[ گوید: 

بار خدایا! مرا ]به دنیا[ برگردانید، شاید در آنچه که از خود 

شایسته ای  دنیوی[كار  ن 
ُّ

َتَمک و  مال  گذاشته ام]از  باقی 

انجام دهم ]گذشته ها را جبران نمایم[ نه چنین است ]هرگز 

بازگشت به دنیا نخواهد داشت[ این سخنی است که وی 

گویندۀ آن است ]یعنی از آن سخن، جز تلّفظ به آن بهره ای 

نمی برد و خواستش به اجابت نمی رسد[ و از پیش  روی2 آنان 

برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند<. 

از  بـه معنـای »مانـع« و »حاجـب«  آیـه  ایـن  »بـرزخ« در  اگرچـه بعضـی گفته انـد: 

1. سورۀ مؤمنون، آیات 99 و 100. 
ف: پشت سر«، )مفردات راغب( 

ْ
كلمۀ »وراء« هم به معنای »ُقّدام: پیش رو« آمده است و هم به معنای »َخل  .2

و در این آیه به معنای »ُقّدام« است یعنی پیش رو. 
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بازگشـت بـه دنیاسـت، نـه عالمـی متوّسـط بیـن دنیـا و آخـرت. ولـی عـالوه بـر اینكـه 

جمعـی از مفّسـرین از همیـن آیـۀ كریمـه، اسـتظهار وجـود عالـم بـرزخ كرده انـد و آن را 

بـه معنـای »حیـات متوّسـط بیـن دنیـا و آخـرت« تفسـیر نموده انـد،1 آیـات دیگـری كه 

ی رسـیده و صریحـًا داللت بر  قبـاًل آوردیـم و روایـات كثیـره ای كـه از طریـق شـیعه و سـِنّ
وجود »عالم برزخ« و ثواب و عقاب آن دارند، برای اثبات مطلب كافی می باشـند.2

در آیات مورد تفسـیر از سـورۀ قیامت )26تا30( نیز بنا بر معنای دّوم از آیۀ »َو قیَل 

َمـْن راٍق« كـه فرشـتگان رحمـت و عـذاب بـرای بـاال بـردن »روح َمقُبـوض از بـدن« بـه 

گفتگـو می پردارنـد، داللـت بـر »اسـتقالل روح« و مغایـرت آن بـا بـدن و بقـای آن پـس 

از مـرگ كاماًل مشـهود اسـت. 

بـه حكـم ظواهـر  اینكـه  بـا  كریـم  قـرآن  كـه  توّجـه داشـت  بایـد  هـم  نكتـه  ایـن  بـه 

آیاتـش چنانكـه گذشـت، »روح« را جوهـری »مسـتقّل« و »باقـی« پـس از مـرگ نشـان 

می دهـد، ولـی مع الَوصـف در مسـألۀ »معـاد« و اثبـات لزوم »قیامـت« تكیه بر موضوع 

»اسـتقالل« روح و بقای آن ننموده اسـت! یعنی نوع اسـتدالالت قرآن برای حتمّیت 

معـاد و بعـث انسـان در روز قیامـت طـوری اسـت كـه با فرض ماّدی بـودن روح و فنای 

آن بـا مـرگ بـدن نیـز بـه قـّوت خـود باقـی اسـت و هیچگونـه تـالزم بیـن »معـاد قـرآن« و 

»بقـاء و تجـّرد روح انسـان« نمی باشـد. زیـرا معـادی كـه قـرآن ثابـت می كنـد، چیـزی 

جـز »ِاحیـای مجـّدد انسـان دنیـوی« نیسـت و لـذا بـه هـر نحـوی كـه انسـان در دنیـا 

واجـد روح و پدیده هـای روحـی شـده اسـت )اعـّم از اینكـه آن روح، جوهـری مسـتقّل 

و مجـّرد از بـدن و یـا خاصّیتـی از خـواّص مـاّده و از تبعـات تركیـب مخصـوص بـدن 

باشـد( در آخـرت نیـز بـه همیـن نحـو اجـزای پراكنـدۀ بـدن مجـّددًا تركیـب و تنظیـم 

1. تفسير: تبيان، مجمع البيان، صافی، الميزان، نورالّثقلين و برهان. 
2. برای اّطالع از روایات مربوط به عالم برزخ به بحار األنوار، ج 6، صفحات 214 تا 270 و تفسير برهان و نورالّثقلين، 

ذیل آیۀ 100 سورۀ مؤمنون رجوع شود. 
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گردیـده و از نـو واجـد روح و حیـات انسـانی خواهـد شـد. 

حـال اگـر در عالـم دنیـا دارای روحـی مجـّرد و مسـتقّل بـوده و در حیـن مـرگ از وی 

جـدا شـده و باقی مانـده اسـت، در روز رسـتاخیز آن روح مجـّرد و باقـی مجـّددًا به بدن 

ـق می گیـرد و عیـن همـان انسـان دنیـوی می شـود 
ّ
نوسـاختۀ از اجـزای ُمَتَشـّتت تعل

و اگـر هـم در دنیـا فقـط بدنـی بـوده اسـت بـا خـواّص ویـژۀ مـاّدی بـه نـام پدیده هـای 

ً متالشـی گشـته و هـر چه بوده از بدن و خـواّص بدن نابود  ّ
روحـی كـه بـه وقـت مرگ ُكال

شـده و از بیـن رفتـه اسـت و تنهـا ذّرات پراكنـده ای از آن در البـه الی اجـزای زمیـن و 

امـواج هـوا باقی مانـده اسـت، بـاز هم بـه هنگام »حشـر« همان اجـزاء و ذّرات پراكنده 

را جمـع و تركیـب نمـوده و همچنـان كـه در دنیـا بوده زنده اش می سـازند و به تناسـب 

اعمالـش كـه بـه گونـه ای خـاّص در دسـتگاهی مخصـوص ضبـط شـده و در حفـظ 

خـدا باقـی اسـت بـه كیفـر و پاداشـش می رسـانند. 

و اسـتقالل و  بـر اصـل تجـّرد  را مبتنـی  اثبـات »معـاد«  اگرچـه  قـرآن حكیـم  آری 

بقـای روح نمی دانـد، ولـی َمـَع هـذا چنانكـه دیدیـم از خالل آیات شـریفه اش موضوع 

اسـتقالل روح و بقـای آن پـس از مـرگ بـدن بـا كمـال وضـوح اسـتفاده می شـود!

كامله، بعد از مرگ بقاء و احاطه ی ارواح 

در جای خود ثابت شده است كه روح انسان، بعد از مفارقت از بدن كه »مرگ« 

م گردیـده كـه ارواح كامـل و نفـوس مقـّدس 
ّ
نامیـده می شـود، باقـی اسـت و نیـز، مسـل

انبیـاء و اولیـای خـدا؟مهع؟ بعـد از خالصـی از قید بدن و پیوسـتگی تاّم به عالم قدس 

ربوبـی، نورانّیت شـان كامل تـر و احاطـه و اّطالعشـان نسـبت بـه ایـن عالـم، وسـیع تر و 
تصّرفات شـان در ایـن نشـئه و ایـن جهـان، نافذتـر می گردد. 1

 قرآن حكیم، دربارۀ شهیدان راه خدا می فرماید: 

كتاب َنْفس  كتاب نمی باشد، برای شرح و تحقيق آن به  1. چون بحث در این مطلِب دنباله دار، مناسب با وضع 
هين مراجعه فرمایید. 

ّ
اسفار اربعۀ صدرالمتأل
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َد  اٌء ِع�نْ َ ْ��ی
ئَ
ا ْل  َ �ج ا  ً ْمَوا�ت

ئَ
ا ـِه 

َّ
الل ِل  �ی ی َس�جِ ِ

�ن وا 
ُ
ل �تِ

�تُ �نَ  �ی ِ �ن
َّ
ال �نَّ  َ َس�ج ْ�

ا �تَ
َ
>َول

 1 ِلِه؛ 
�نْ

�نَ ـُه ِم�نْ 
َّ
الل اُهُم  َ �ت

آ
ا َما  �جِ �نَ  ِ�ِ��ی

و�نَ * �نَ
�تُ ْ�رنَ ُ �ی ِّهْم 

َر�جِ

شده اند،  کشته  خدا  راه  در  که  کسانی  مکن  گمان 

مردگانند بلکه آنان نزد خدا زنده اند و روزی داده می شوند و 

به آنچه که از فضل خدا به آنها اعطاء می شود، دلشادند<. 

و هـم قـرآن كریـم، مأیـوس بـودن از اصحـاب قبـور را از ویژگی هـای كّفـار برشـمرده 

اسـت؛ آنجـا كـه می فرمایـد: 

وِر؛2  �جُ
�تُ

ْ
ْ�َ�ا�جِ ال

ئَ
اُر ِم�نْ ا

َ �نّ
ُ

ك
ْ
َس ال �ئِ َ َ�هتِ َكَما �ی �نِ

آ
ا

ْ
ُسوا ِم�نَ ال �ئِ َ ْد �ی

>�تَ

شده اند  مأیوس  آخرت،  ]ثواب[  از  یهود[  ]قوم  قطع  بطور 

قبور  اصحاب  از  کافران]مشرك[  که  آنچنان 

]مدفون شدگان در دل خاك[ مأیوس گردیده اند<. 

شیخ مفید )رضوان اهلل علیه( در كتاب مقاالت خود می نویسد: 

ْم  ْیِ
َ
َف َعل ْ َ

 ت
َ

ًة ال َة ِمْن ِعْتَرِتِه؟مهع؟ َخاّصَ ِئَّ
َ ْ
 اهّلِل؟ص؟ َو ال

َ
»َو ِإّنَ َرُسول

ْم  ُ لَ َتَعایَل  اهّلِل  ِم 
َ

ِبِإْعل ْنَیا 
ُ

الّد َداِر  یِف  ْم  ِشیَعِتِ  
ُ

ْحَوال
َ
أ َوَفاِة 

ْ
ال َبْعَد 

ْم  یِف  َمَشاِهِدِهُم   ُ َناِجى  لَ ُ َم  الْ
َ

 َبْعَد َحاٍل َو َیْسَمُعوَن  َكل
ً

َذِلَك َحاال

ِمْن  ا  ِبَ ْم  َبْیَنُ َتَعایَل  اهّلِل  َطاِئِف 
َ
ل ِمْن  ِطیَفٍة 

َ
ِبل ِعَظاِم 

ْ
ال َمِة  ّرَ

َ
ك ُ الْ

َواَیُة؛3  َناَجاُة ِمْن ُبْعٍد َكَما َجاَءْت ِبِه الّرِ ُ ُغُهُم الْ
ُ
ِعَباِد َو َتْبل

ْ
ُهوِر ال ُجْ

حقیقـت آنكـه رسـول خـدا؟ص؟ و امامـان از عتـرت او؟مهع؟ ، بعـد 

از وفاتشـان محیـط بـر احـوال شـیعۀ خـود در دنیـا می باشـند و 

حـاالت شـیعه، بـر آن بزرگـواران مخفـی نمی مانـد. سـخنان کسـی 

1. سورۀ آل عمران، آیات 169 و 170. 
2. سورۀ ممتحنه، آیۀ 13. 

3. بحار األنوار، ج 27، ص 301. 
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را کـه در مشـاهد مشـّرفه بـا ایشـان بـه راز و نیـاز و مناجـات آمـده 

اسـت، می شـنوند و از گفته هـای دوردسـتان نیـز بـا خبرنـد چنان که 

روایـت در ایـن بـاب آمده اسـت«. 

عبـداهلل بـن ُبَكیـر از حضـرت امـام جعفـر صـادق؟ع؟ نقـل حدیثـی نمـوده اسـت 

كـه امـام؟ع؟ در ضمـن آن حدیـث، راجـع بـه حضـرت امـام حسـین؟ع؟ می فرمایند: 

ْم  اِء آَباِئِ ْسَ
َ
ْم  َو أ اِئِ ْسَ

َ
ْم  َو ِبأ ْعَرُف  ِبِ

َ
ُه  أ

َ
اِرِه  َو ِإّن َیْنُظُر ِإیَل  ُزّوَ

َ
ُه  ل

َ
 »َو ِإّن

َیْبِكیِه  َمْن  ِإیَل  َیْنُظُر 
َ
ل ُه 

َ
ِإّن َو  ِدِه 

ْ
ِبُول َحِدِهْم 

َ
أ ِمْن  ْم  ِرَحاِلِ یِف  َما  َو 

ْو 
َ
ل َباِكى 

ْ
ال ا  َ ّیُ

َ
أ  

ُ
َیُقول َو  ُه 

َ
ل ااِلْسِتْغَفاَر  َباُه 

َ
أ  

ُ
ل

َ
َیْسأ َو  ُه 

َ
ل َفَیْسَتْغِفُر 

ُه 
َ
َیْسَتْغِفُر ل

َ
ُه ل

َ
ا َحِزْنَت َو ِإّن ْكَثَر ِمَّ

َ
َفِرْحَت أ

َ
َك ل

َ
 اهّلُل ل

َ
َعّد

َ
َعِلْمَت َما أ

ِ َذْنٍب َو َخِطیَئٍة؛ 1 
ّ

ِمْن ُكل

به حقیقت، او ]امام حسین؟ع؟ [، به ُزّوار خود می نگرد و آنان 

بار  که  اشیایی  به  و  پدرانشان  اسامی  و  اسامی خودشان  به  را 

مرکب های خود نموده اند، می شناسد بهتر از پدری که فرزندان 

خود را بشناسد؛ و به گریه کنندگان خود، با نظر عنایت می نگرد 

و دربارۀ آنان استغفار می نماید و از پدرش ]امام علی؟ع؟ [هم 

می خواهد تا برای آن زائر استغفار کند؛ و می گوید: ای گریه کننده! 

آینه  هر  است،  کرده  آماده  تو  برای  چیزی  چه  خدا  بدانی  اگر 

خوشحالی و ُسُرورت بیش از غّصه و اندوهت می گردد و دربارۀ 

او نسبت به هر خطا و لغزشی استغفار می نماید«. 

پـس نسـیم الطـاف و عنایـات خاّصۀ اولیاء و مقّربـان درگاه خدا در حول و حوش 

مراقـد منـّوره و مشـاهد مكّرمه شـان، بیـش از سـایر مكانهـا در جریان اسـت؛ و لذا باید 

یارات.  كامل الّز 1. بحار األنوار، ص 300، نقل از 
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1 نـزول رحمـت پـروردگار 
ّ

بـار سـفر بسـت و خـود را بـه آن مسـاكن بركـت خـدا و محـال

افكنـد و در معـرض نسـیم مغفـرت قـرار گرفت. 

سالـــك راه حـــق بیــا، نــور ُهــدٰی ز مـــا طـــلب

نـور بصیـرت از َدِر عتــرت مصــطفی طلـب

هست سفینۀ نجات، عترت و ناخدا، خدا

دست در این سفینه زن، دامن ناخدا طلب

دم به دمـم به گـوش ُهش، می فكنند این ُسُرش

معرفــت َاْر طلــب كنــی، از بـــركات مــا طلب

كـو بـه  كـو  مگـرد  هـرزه  بگـو،  را  درد  خسـتۀ 

از دِر مــا شـــفا بـجـــو، وز َدِم مـــا دوا طـلـــب

حیات واقعی در عالم آخرت

<؛2 عالـم آخـرت سـراپا  َوا�نُ �یَ
َ�
ْ

ِهَى ال
َ
َ�هتَ ل �نِ

آ
ا

ْ
اَر ال

َ
 الّ�

�نَّ خداونـد متعـال می فرمایـد: >َواإِ

نشسـته اند  آنهـا  روی  بهشـتیان  كـه  تختـه ای  حّتـی  چیـزش  همـه  و  اسـت  حیـات 

بـا انسـان سـخن می گوینـد. آنجـا جمـاد و مـرده و بـی جـان اصـاًل وجـود  زنده انـد و 

نـدارد. جهّنمـش هـم جـان دارد چنـان كـه فرمـوده اسـت: 
ً�ا؛ 3 �ی �نِ ا َورنَ

ً �ن �یُّ
عنَ َها �تَ

َ
ٍد َسِمُعوا ل ِع�ی َ �تُْهْم ِم�نْ َمَكا�نٍ �ج

ئَ
ا َرا

دنَ >اإِ

هنگامی که آتش شعله ور جهّنم از راه دور ]لقمه های مناسب 

خود از دوزخیان را[ می بیند ]چنان به هیجان می آید و نعره زنان 

به سوی آنها حمله می برد که[ صدای وحشتناك و خشم آلود 

او را که با َنَفس زدن شدید همراه است می شنوند<. 

1. محلها، مكان ها. 
2. سورۀ عنكبوت، آیۀ 64. 

3. سورۀ فرقان، آیۀ 12. 
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ا<؛1 آن روز آدمیان  َ �ن �یْ
َ
ْم َعل

ِهْد�تُ
َ وِدِهْم ِلَم سش

ُ
ل ُ

�ج وا لݪݪݪِ
ُ
ال

َ این قرآن اسـت كه می گوید: >َو�ت

بـه پوسـت بـدن خـود می گوینـد آخـر شـما دیگـر چـرا علیـه ما شـهادت می دهیـد؟ آیا 

كـم بـه شـما خدمـت كردیـم؟ ایـن همـه نـاز و نوازشـتان دادیـم، چـرب و نرمتـان كردیم 

و لیـف و صابونتـان زدیـم، آیـا سـزای آن همـه خدمـت ایـن بـود كـه علیـه مـا حـرف 

می زنیـد؟
ْیٍء؛ 2

َ َ��تَ ُكّلَ �ش
�نْ
ئَ
ی ا ِ �ن

َّ
ـُه ال

َّ
ا الل َ �ن َ��تَ

�نْ
ئَ
وا ا

ُ
ال

َ >�ت

ما  دست  ]اختیار،  می دهند  جواب  بدن[  ...]پوست های 

نیست[ آن خدایی که همه چیز را به سخن درآورده است، 

هم او، به ما دستور سخنگویی داده است<. 

همین زمین زیر پای ما آن روز به سخن در می آید و گزارش ها می دهد. 
اَرَها؛ 3 َ �ج

�نْ
ئَ
ُ ا �ش ِدّ َ�

ٍ �تُ دن ْوَم�ئِ َ َها...�ی
َ
ال �نَ

ْ
ل ِ  رن

ْر�نُ
ئَ
ا

ْ
ِ ال �ت

َ
ل ِ �ن

ْ
ل ا رنُ

دنَ >اإِ

حاصـل اینكـه نظـام عالـم آخرت، بر خـالف نظام دنیا همه چیـزش حیات دارد 

و زنـده اسـت. ایـن زمیـن زیـر پـا حـرف می زنـد، پوسـت بـدن انسـان عـالوه بـر سـایر 

اعضـاء و جوارحـش سـخن می گویـد. جهّنـم و آتـش سـوزانش، بینایـی دارد و طعمـۀ 

خـود را می شناسـد و خشـم و غضـب می كنـد و نعـره و فریـاد می كشـد. 

از دیگـر روابـط دنیـا و آخـرت اینكـه دنیا ِكْشـتگاه اسـت و آخـرت دروگاه. آنچه در 

دنیـا بـا اعمـال و اخـالق خـود در مزرعۀ جان خود كشـت می كنیـد، در آخرت همانها 

را بـه صـورت نعمت هـای بهشـتی یا عذاب هـای جهّنـم درو خواهید كرد. 

بذرافشـانی  داریـد  مزرعـۀ جـان خـود چـه  اكنـون در  كـه  باشـید  بـه هـوش  اینـك 

مهلتـی  مـن  بـه  امـان!  ای  بزنیـد  فریـاد  چـه  هـر  بـرداری  محصـول  روز  در  می كنیـد؟ 

1. سورۀ فّصلت، آیۀ 21. 
2. همان. 

3. سورۀ زلزال، آیات 1 تا 4. 
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بدهیـد تـا در زمیـن خـودم شـخمی بزنـم و بـذری بیفشـانم، اعتنایـی نخواهنـد كـرد و 

داد.  نخواهنـد  مهلتـی 

ندای موالی ما امام امیرالمؤمنین علی؟ع؟ بلند است كه می فرماید: 

ْبـَداُن  َصِحیَحـٌة َو 
َ ْ
َقـٌة َو ال

َ
ُسـُن  ُمْطل

ْ
ل
َ ْ
ـوا َو ال

ُ
َن  َفاْعَمل

ْ
»ِعَبـاَد اهّلِل  ال

 ِإْرَهـاِق 
َ

 َعِریـٌض َقْبـل
ُ

َجـال َ ـُب َفِسـیٌح َو الْ
َ
ْنَقل ُ ْدَنـٌة َو الْ

َ
ْعَضـاُء ل

َ ْ
ال

ـْوِت«؛ 1 َ
ْ

ـوِل ال
ُ
َفـْوِت َو ُحل

ْ
ال

و  فرمانبـر  انـدام،  و  تندرسـت  بدن هـا،  و  بـاز  زبان هـا،  كـه  اكنـون  خـدا!  بنـدگان 

جـای آمـد و شـد، فـراخ و فرصـت، باقـی اسـت كار كنیـد، در مزرعـۀ جـان خویـش، 

بـذر اعمـال نیـك بیفشـانید پیـش از اینكـه مـرگ فـرا برسـد و فرصـت از دسـت بـرود 

و خـود را در عالـم پـس از مـرگ ببینیـد، تهیدسـت از محصـوالت بهشـتی و مبتـال بـه 

جهّنمـی.  پیامدهـای 

ْنُفِسنا« 
َ
عاَذَنا اهّلُل ِمْن ُشُروِر ا

َ
»ا

آیۀ48 سورۀ مباركۀ ابراهیم تنّبه می دهد كه: 

َواِ�ِ� 
ْ
ـِه ال

َّ
وا ِلل َ�رنُ َ َماَوا�تُ َو�ج ْر�نِ َوالّسَ

ئَ
ا

ْ
َ� ال �یْ

 عنَ
ْر�نُ

ئَ
ا

ْ
ُل ال

َ
ّد �جَ

ْوَم �تُ َ >�ی

ار<؛ 
َ
ّه �تَ

ْ
ال

روزی را در پیش دارید كه در آن روز زمین و آسمان دگرگون می شود و نظام دیگری 

باطنی شـان  صورت هـای  بـا  متناسـب  چهره هایـی  بـا  بشـر  افـراد  و  می آیـد  بوجـود 

از  بدسـیرتان  رسـوایی  طشـت  می گردنـد.  آشـكار  قّهـار  واحـد  خداونـد  پیشـگاه  در 

پشـت بام فلـك می افتـد و صـدای آن در گـوش همۀ اهل محشـر طنین انداز می شـود. 
ُ�<؛2 َ�ا�ئِ ی الّسَ

َ
ل �جْ

ْوَم �تُ َ باطن هـا ظاهـر و نهان هـا، عیـان می گـردد: > �ی

1. نهج البالغۀ فيض، خطبۀ 187. 
2. سورۀ طارق، آیۀ 9. 
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البّتـه هـم اكنـون كـه در دنیـا هسـتیم، همـه چیـز بـر خـدا آشـكار و عیـان اسـت و 

چیـزی از خـدا پنهـان نیسـت تـا روز قیامـت آشـكار شـود. اّمـا ایـن حقیقـت در دنیـا 

بـرای آدمیـان روشـن نشـده اسـت و اكثـر مردم می پندارنـد كه خدا از باطنشـان آگاهی 

نـدارد، از ایـن جهـت اسـت كـه مرتكـب انـواع گناهـان می شـوند؛ ولـی روز قیامـت بـر 

همـه روشـن می شـود كـه خـدا آگاه از باطـن همـه چیـز و همـه كـس بوده اسـت و اكنون 

بـه همـۀ باطن هـا جـزا می دهـد. مالـك و صاحـب اختیـار روز جـزا خداسـت: 
ـِه؛ 1

َّ
ٍ ِلل دن ْوَم�ئِ َ ْمُ� �ی

ئَ
ا

ْ
ا َوال ً �ئ �یْ

َ ٍس سش
�نْ ٌس ِل�نَ

�نْ
ْمِلُك �نَ ا �تَ

َ
ْوَم ل َ > �ی

انجام  نمی تواند  کاری  کسی  برای  کسی  که  روزی 

بدهد، آن روز فرمان، تنها به دست خداست<. 

ْوَم<؛ امروز پادشاهی از آِن کیست؟< آنگاه  �یَ
ْ
ُك ال

ْ
ُمل

ْ
آن روز ندا می دهد: >ِلَم�نِ ال

اِر<؛2 از آِن خداوند یگانۀ قّهار است. 
َ
ّه �تَ

ْ
َواِ�ِ� ال

ْ
ـِه ال

َّ
خودش جواب می دهد: >ِلل

1. سورۀ انفطار، آیۀ 19. 
2. سورۀ غافر، آیۀ 16. 
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مرگ و ح�ݑ
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منظور قرآن از مرگ

»مـوت«  مسـألۀ مـرگ در قـرآن، گاهـی نفـی و گاهـی اثبـات شـده اسـت، یعنـی 

بـه معنـای معـدوم شـدن، نفـی شـده و از نظـر قـرآن، مـرگ بـه معنـای معـدوم شـدن 

ـم دیگـر اسـت. 
َ
نیسـت بلكـه بـه معنـای انتقـال از عالمـی بـه عال

)چون چراغی است كزین خانه بدان خانه برند(. 

در نوشـتۀ یكـی از دانشـمندان دیـدم كـه بـه گفتـار فالسـفه كه مـوت را »امرعدمی« 

می داننـد  اعتـراض كـرده و گفتـه اسـت: قـرآن »مـوت« را یـك »امـر وجـودی« گرفتـه و 

»مخلـوق« می دانـد. 
؛ 1 اهتَ َ �ی

َ�
ْ

َمْو�تَ َوال
ْ
�تَ ال

َ
ل ی �نَ ِ �ن

َّ
>ال

]خداست[آن کسی که موت و حیات را خلق کرد<. 

1. سورۀ ُملك، آیۀ 1. 

�ݑ مرگ
ی�ݑ �

ح�ݑ
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امـری عدمـی  را  مـوت  كـه چـرا  كـرده  اعتـراض  مبنـای فالسـفه  بـر  دانشـمند  آن 

اگـر فالسـفه،  از هـم جـدا هسـتند.  ایـن دو مطلـب  به نظـر می رسـد،  اّمـا  گرفته انـد؟ 

مـوت را »امرعدمـی« می داننـد، همـان »مـوت« بـه معنـای »نابـود شـدن« را می گوینـد 

كـه بـه حسـب طبـع نابـود می شـود. البّتـه به ایـن معنا امر عدمی اسـت. اّمـا آن جا كه 

قـرآن، آن را اثبـات می كنـد و می گویـد مـرگ، مخلـوق اسـت بـه معنـی انتقـال و ارتقـاء 

اسـت و روشـن اسـت كـه انتقـال و ارتقـاء، امـری وجـودی و مثبـت اسـت. بنابرایـن 

آن جـا كـه قـرآن »مـوت« را نفـی می كنـد و می فرمایـد: 
اٌء؛ 1 َ ْ��ی

ئَ
ْل ا َ ا �ج ً ْمَوا�ت

ئَ
ـِه ا

َّ
ِل الل �ی ی َس�جِ ِ

وا �ن
ُ
ل �تِ

�نَ �تُ �ی ِ �ن
َّ
�نَّ ال َ َس�ج ْ�

ا �تَ
َ
>َول

]هرگز[ گمان نکن آنان که در راه خدا کشته شده اند 

مرده اند، بلکه آنها زنده اند<. 

نابـود گشـتن  و  بـه معنـای معـدوم شـدن  آیـۀ شـریفه  ایـن  »مـوت« در  از  مقصـود 

می فرمایـد:  و  می كنـد  اثبـات  كـه  آن جـا  اّمـا  اسـت 
؛ 2 اهت َ �ی

َ�
ْ

َمْو�تَ َوال
ْ
�تَ ال

َ
ل ی �نَ ِ �ن

َّ
>ال

آن خدایی که موت و حیات را آفرید<. 

مقصود از »موت« به معنای انتقال از عالم دنیا به عالم برزخ است. 

اّمـا خـوِد مسـألۀ مـرگ یعنـی چه؟حقیقـت مـرگ از دسـترس ادراك بشـر، خـارج 

اسـت. مـا نمی فهمیـم »مـرگ« یعنـی چـه و چـه حالتـی اسـت كـه عـارض بـر انسـان 

می شـود؟ چـون مـا هنـوز نمرده ایـم تـا بدانیـم مـردن یعنـی چه؟حقیقـت مـرگ بـرای 

مـا مبهـم اسـت همان گونـه كـه حقیقـت »حیـات« مبهـم اسـت. اصـاًل زنـده بـودن و 

حیـات یعنـی چـه؟ مـا فقـط از روی آثـار، تشـخیص می دهیـم كـه ایـن، مـرده یـا آن 

1. سورۀ آل عمران، آیۀ 169. 
2. سورۀ ملک، آیۀ 2. 



�ن
آ
�ت ا �ت �ی م�� و ��ت

81

زنـده اسـت. از آثـار مـرگ، انقطـاع تصـّرف روح از بدن اسـت. یعنی وقتی انسـان ُمرد، 

روح از بـدن جـدا می شـود و بـه عبـارت دیگـر، بـدن از صالحّیـت ابـزار كار بـودن بـرای 

می افتـد.  روح 

چـون بـدن، ابـزار كار ماسـت، مـا بـا ایـن بـدن كار می كنیـم. من حـرف می زنم ولی 

بـا زبـان. می بینـم ولـی بـا چشـم. می شـنوم ولـی بـا گـوش. اینهـا ابـزار كار اسـت. ولـی 

آن كـه كار انجـام می دهـد؛ اینهـا نیسـتند. آن كـه كار انجـام می دهـد مـن هسـتم و 

مـن غیـر از ایـن ابـزار هسـتم. مثـل نّجـار بـا تیشـه، مگـر نّجار، تیشـه اسـت؟خیر! نّجار 

غیـر از تیشـه اسـت. نّجـار بـا تیشـه كار می كنـد؛ مادامـی كـه تیشـه سـالم اسـت بـا آن 

كار می كنـد. وقتـی از صالحّیـت كار افتـاد آن را دورمی انـدازد ولـی خـودش همچنـان 

هسـت و تیشـۀ دیگـری برمـی دارد. 

ایـن بـدن هـم بـرای روح چنیـن اسـت. ابزار كار اسـت. مادامی كه گوش و چشـم و 

زبـان سـالم اسـت، بـا آنهـا كار می كنـد. ولـی وقتـی اینهـا از كار افتادند، انسـان معدوم 

نمی شـود؛ ابـزار، از كار افتـاده و ُكنـد شـده اسـت و همین طور سـایر اعضـای بدن...تا 

وقتـی كـه قلـب كـه خـون پخـش می كنـد از كار بیفتـد، در ایـن موقـع بـاز انسـان معدوم 

نشـده بلكـه ایـن قلـب كـه ابـزار بـوده از كار افتـاده ولـی خـوِد انسـان از كار نیفتـاده و 

معدوم نشـده اسـت. 

مجهول  ما  بر  حقیقتش  مرگ،  مقابل  در  بودن  زنده  یعنی  حیات  ی 
ّ
كل بطور 

است؛ ما نمی فهمیم كه حیات چه معنایی دارد؟ هیچ كدام از دانشمندان عالم 

نیز نمی فهمند كه حیات یعنی چه؟زنده بودن چه نیرویی است كه در وجود یك 

یعنی چه؟  چه؟می میرد  یعنی  می گوییم؟مرگ  زنده  را  او  كه  هست  زنده  موجود 

حیات و مرگ یعنی چه؟ فالن موجود زنده است؛ چه چیز دارد كه زنده است و 

وقتی می میرد، چه چیز را از دست می دهد كه می میرد؟ما نمی فهمیم كه حقیقت 

حیات و حقیقت مرگ چیست؟ ما حیات و مرگ را از روی آثار و خواّص می فهمیم، 
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است.  مجهول  ما  بر  مرگ،  حقیقت  و  حیات  حقیقت  نمی فهمیم.  را  حقیقتش 

یا  زنده  آثار و خواّص می فهمیم و تشخیص می دهیم كه فالن موجود  از روی  تنها 

نباتی  آن حیات  نمی فهمیم  دارد،  نباتی  روح  كه می گویند  زنده  گیاه  مرده است؛ 

لی كه شاداب و خّرم است چیست؟ این را نمی فهمیم 
ُ
چیست؟روح نباتی در آن گ

اّما اثرش را می بینیم كه شاداب و خّرم است و بوی خوش دارد، رشد و نمّو می كند. 

اینهـا آثـار حیـات نباتـی اسـت. چـون حیـات نباتـی دارد شـاداب اسـت و رشـد 

می كنـد و اگـر علفـی خشـكیده و پوسـیده ببینیـم، می گوییـم مـرده اسـت و حیـات 

نباتـی نـدارد ولـی نمی فهمیـم آن كـه زنده اسـت چه چیز دارد و آن كه مرده اسـت چه 

چیـز را از دسـت داده اسـت؟ فقـط آثـارش را می بینیـم؛ چـون آن رشـد می كنـد، پـس 

زنـده اسـت و آن دیگـری كـه ركـود كـرده، مـرده اسـت. 

یـك گوسـفند هـم بـه همیـن كیفّیـت اسـت. اگـر راه بـرود، می گوییـم زنـده اسـت. 

اّمـا حیـات حیوانـی چیسـت؟این كـه ایـن گوسـفند حیـات دارد، یعنـی چه؟زنـده 

اسـت یعنـی چـه؟ مـا این را نمی فهمیم؛ فقط می بینیـم راه می رود، علف می خورد، 

صـدا می كنـد، حّساسـّیت و حركـت دارد، می گوییـم زنـده اسـت كـه اگـر زنـده نبـود، 

ایـن كارهـا را نمی كـرد. آن طـرف، گوسـفندی مـرده افتـاده اسـت كـه نـه حركتـی و نـه 

صدایـی دارد، می گوییـم مـرده اسـت ولـی نمی فهمیـم این كه زنده اسـت چـه دارد و 

آن كـه مـرده اسـت چه نـدارد؟

یـك انسـان زنـده بـا یـك انسـان مـرده هیـچ تفاوتـی با هـم از حیث اعضـا و جوارح 

داخلـی و خارجـی ندارنـد؛ در عیـن حـال می گوییـم، این انسـانی كه َنَفس می ِكَشـد و 

حرف می زند و راه می رود و رشـد و نمّو دارد، زنده اسـت و آن كه افتاده اسـت، نفس 

آثـار پـی  نمی كشـد، حـرف نمی زنـد، راه نمـی رود، مـرده اسـت؛ در نتیجـه از وجـود 

به وجـود حیـات می بریـم و می گوییـم؛ آثـار حیـات در ایـن هسـت پـس زنـده اسـت، 

آثـار حیـات در او نیسـت، پـس مـرده اسـت. 
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مرگ یا »قیامت صغری«!

»غّزالـی« در یـك قسـمت از كالمـش مقایسـه ای بین»مـرگ« و»قیامـت« بـه عمـل 

آورده و از»مـرگ« تعبیـر به»قیامـت صغری«كـرده اسـت بـا اسـتناد بـه ایـن حدیث كه: 
 اهّلل؟ص؟ : َمْن  َماَت  َفَقْد َقاَمْت  ِقَیاَمُتُه؛ 1

ُ
 َرُسول

َ
»قال

هر کس بمیرد، در واقع قیامتش برپا می شود«. 

لـذا می گویـد: تمـام آنچـه كـه در»قیامـت كبـری« تحّقـق خواهـد یافـت و تحـّوالت 

و دگرگونی هـای جهانـی و شـدائد هول انگیـز و وقایـع موحـش2، شـبیه و نظیـر آن در 

موقـع مـرگ كـه قیامـت صغـری اسـت بـرای انسـان محّقـق می گـردد؛ بـا ایـن تفـاوت 

كـه تحـّوالت »محشـر« همگانـی اسـت و مشـهود عمـوم آدمیان اسـت، ولـی تحّوالت 

هنـگام »مـرگ« فـردی اسـت و تنهـا مشـهود شـخص»مّیت« می باشـد و بـس. 

سـپس توضیـح می دهـد كـه هـر چـه در عالـم َكـْون كبیـر هسـت از زمین و آسـمان، 

مـاه و خورشـید و سـتارگان، دریـا و كـوه و درختـان، نمونـه ای از آن در سـاختمان وجود 

انسـان كـه »عالـم صغیـر« اسـت قـرار داده شـده اسـت. »زمیـن« ایـن عالـم كوچـك، 

بـدن او و سـرش آسـمان و قلبـش آفتـاب اسـت؛ چشـم و گـوش و دیگـر نیروهـای درك 

و َمشـاِعرش شـبیه سـتارگان و اسـتخوان های بـدن، ماننـد كوه هـا و َمجراهـای َعـَرق، 

بسـان دریاهـا و دسـت ها و پاهـا و انگشـتان و موهـای بـدن بـه منزلـۀ اشـجار و نباتـات 

ایـن زمیـن می باشـند و همچنیـن سـایر اجـزاء و خصوصّیـات آنهـا كه نیازی به شـرح 

مفّصـل آن در نشـان دادن اصـل غـرض نمی بینیـم. 

بنابرایـن وقتـی بـر اثـر هجـوم »لشـكر مـرگ« بر»كشـور تـن«، تمـام اركان بـدن تـكان 

قیامـت  كبـرای  زلزلـۀ  َها<3 
َ
ال �نَ

ْ
ل ِ رن  

ْر�نُ
ئَ
ا

ْ
ال  ِ �ت

َ
ل ِ �ن

ْ
ل رنُ ا 

دنَ >اإِ واقـع  در  ریخـت،  فـرو  و  خـورد 

1. المحّجة البيضاء، ج 7، ص 112 و ج 8، ص 297، با اندكی تفاوت و بحار األنوار، ج 61، ص 7. 
ک.  2. وحشتنا

3. سورۀ زلزال، آیۀ 1. 



لا�ت و عمل اد و ا�ن �ت ی گاه اع�ت
ّ

ل �ج
ت

معاد، �

84

درباره اش تحّقق می یابد و آن وحشـت و دهشـتی كه آن روز از زلزلۀ سرتاسـری زمین، 

عـارض وی خواهـد گشـت، هـم اكنـون بـر اثـر زلزلـۀ ارِض بدن، بـر او عـارض می گردد؛ 

چـه آنكـه لطمـۀ هـر فـرد از زلزلـۀ عالـم، همـان اسـت كـه بـر بـدن یـا مسـكن خـاّص بـه 

او می رسـد وگرنـه چنانچـه تمـام عالـم بلـرزد، ولـی خانـۀ او نلـرزد او از زلزلـه صدمـه ای 

ندیـده اسـت، اّمـا اگـر خانـۀ او بلـرزد و هیـچ جـای دیگـر عالـم نلرزد، بدیهی اسـت كه 

او از زلزله آفت دیده اسـت و هرگز سـالم ماندن تمام عالم، به حال او نفعی نخواهد 

داشـت و همچنیـن بـا از هـم گسسـتن اسـتخوان ها و متالشـی گشـتن گوشـت های 

<؛1 كوه ها و زمین از جا برداشـته شـده  هتً َواِ�َ�هتً
َّ

ا َدك َ �ت
َّ

ُدك
اُل �نَ َ �ج �جِ

ْ
 َوال

ْر�نُ
ئَ
ا

ْ
ِ ال �ت

َ
بدن >َوُ�ِمل

<؛2 تحّقـق  �تْ
ِس�نَ

اُل �نُ َ �ج �جِ
ْ

ا ال
دنَ و در هـم كوبیـده گشـته اند و بـا پوسـیدن اسـتخوان ها >َواإِ

یافتـه و كوه هـا از جـا كنـده شـده و خـاك گردیـده و بـر بـاد رفته انـد. 

از كار افتادن قلب و از دست دادن وی نور حیات را، نشان دهندۀ این صحنه 

<؛3 دگرگونی چشم و گوش و دیگر نیروهای حّساسه اش  َر�تْ ْمُس ُكِوّ
َّ ا السش

است كه >ادنَ

ا 
دنَ <4. جریان َعَرق بر بدن، نشان از >َواإِ َدَر�تْ

َ
ك

وُم ا�نْ حجُ
ا ال�نُّ

مظهر این آیت است: >و ِادنَ

َماُء  الّسَ ا 
دنَ >اإِ یعنی  »َسر«  آسمان  شكافتگی  و  انشقاق»مغز«  دارد.   5> َ��تْ ّ

�جِ
نُ

� َ�اُر  �جِ
ْ
ال

َمْرَكب  پاها كه  از كار ماندن  و  به هم پیچیدن   .7> َ�َ��تْ
�نَ
ا�نْ َماُء  الّسَ ا 

دنَ >اإِ و   6> �تْ
�تَّ

َ سش
ا�نْ

<؛8 و سرانجام با  �تْ
َ
ل اُر ُعِ�ّ

َ ِعسش
ْ
ا ال

دنَ انسانند، نشان دهندۀ این حقیقت است كه: >َواإِ

<؛9  �تْ
َّ
ل

�نَ
َها َو�تَ �ی �تْ َما �نِ �تَ

ْ
ل

ئَ
�تْ * َوا

َ
 ُمّد

ْر�نُ
ئَ
ا

ْ
ا ال

دنَ ُمفارقت روح از جسد دیده می شود كه: >َواإِ

1. سورۀ حاّقه، آیۀ 14. 
2. سورۀ مرسالت، آیۀ 10. 

3. سورۀ تكویر، آیۀ 1. 
4. همان، آیۀ 2. 

5. سورۀ انفطار، آیۀ 3. 
6. سورۀ انشقاق، آیۀ 1. 

7. سورۀ انفطار، آیۀ 1. 
8. سورۀ تكویر، آیۀ 4. 

9. سورۀ انشقاق، آیات 3 و 4. 



�ن
آ
�ت ا �ت �ی م�� و ��ت

85

ح و هموار گردید، پست و بلندی هایش فرو ریخت و آنچه در دل داشت  زمین، ُمسّطَ

بیرون افكند و خالی شد. 

انگیـز  هـول  وقایـع  تمـام  ُعظمای»مـرگ«  بـالی  آمـدن  پیـش  بـا  آنكـه  خالصـه 

بـا  عظیـم  َمحشـر  در  بایـد  كـه  را  آنچـه  و  می گـردد  مجّسـم  انسـان  نظـر  در  »قیامـت« 

می بینـد.  تنهایـی  بـه  بـار  اّولیـن  بـرای  دادن  جـان  موقـع  در  ببینـد،  همـگان 

آری، در همـان موقـع كـه دیگـران بـا بدنی سـالم و فكری آرام بر روی زمینی مسـتقّر 

زمیـن  كـه  او مشـاهده می كنـد  بسـتر وی نشسـته اند،  كنـار  آسـمانی روشـن در  زیـر  و 

لرزید، سـقف فرود آمد، آسـمان شـكافت، ماه گرفت، خورشـید ُمنَكِسـْف1 گشـت، 

سـتارگان فـرو ریختنـد، زمیـن و آسـمان بـه هـم پیچیـد و جهـان یكبـاره دگرگـون شـد. 
َمُ� ؛2 �تَ

ْ
ْمُس َوال

َّ ِمَع السش ُ َمُ� * َو�ج �تَ
ْ
 ال

َس�نَ َ�ُ� * َو�نَ �جَ
ْ
ِ��تَ ال َ ا �ج

دنَ اإِ
َ >�ن

چون چشم ها از عظمت و هولناكی قیامت خیره شود و ماه 

بی نور گردد و خورشید و ماه یکجا جمع شوند<. 

اگرچه این جریانات را دیگران نمی بینند و همه چیز برای آنان بر جای خود باقی 

است، اّما بقای جهان برای دیگران چه نفعی به حال كسی دارد كه بر اثر فرو ریختن 

از تمام ُمدَركات جهان بی خبر  ابزار و وسایل ادراكش،  افتادن  از كار  و  َاركان تنش 

افتاده و همه چیز در حّق او باطل گشته و از بین رفته است كه آدم نابینا، شب و روز 

برای او یكسان است و روشنایی و تاریک شدن خورشید در نظرش مساوی است. 

ایـن، نمونـه ای از »قیامـت ُكبری«اسـت كه به هنگام برپا شـدن»قیامت صغری« 

یعنـی »مـرگ« بـرای انسـان نمـودار می گـردد و نسـبتش بـا قیامـت كبـری و رسـتاخیز 

عمومـی ماننـد نسـبت »َرِحـم مـادر« اسـت بـا فضـای وسـیع»دنیا«)البّته ایـن نسـبت 

گیـری و تشـبیه نیـز از بـاب تقریـب بـه اذهـان اسـت(. 

یك شدن.  گرفتگی خورشيد، تار  .1
2. سورۀ قيامت، آیات 7 تا 9. 
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ایـن شـدائد  بیندیـش در  حـال ای مسـكین! )كـه جملگـی همـان مسـكینیم( 

نـه از  بـر سـر راه خـود داری و مبـاش از غفلت زدگانـی كـه  و سـختی  های عظیـم كـه 

عـروض مـرض بـه خـود می آینـد و نه از سـفیدی موهای صورت و سـر بیدار می شـوند: 

ِه  �جِ وا 
كا�نُ  

ّ
لا اإ َرُسوٍل  ِم�نْ  ِهْم  �ی �تِ

ئ
ا َ �ی ما  اِد  ِع�ج

ْ
ال ی 

َ
َعل َ�ْسَ�هتً  ا  >�ی

 1 ُءو�نَ ؛ ِ ْه�ن ْس�تَ َ �ی

ای افسوس بر این بندگان که هیچ پیامبری برای هدایت 

آنان نیامد مگر اینکه او را مسخره کردند<. 

به راستی كه گویی مصداق این آیۀ روشن شده ایم: 

اُهْم  َ �ن �یْ
َ سش

عنْ
ئَ
ا

َ ا �ن
ً

ِهْم َسّد �نِ
ْ
ل ا َوِم�نْ �نَ

ً
ِهْم َسّد ِد�ی �یْ

ئَ
�نِ ا ْ �ی َ ا ِم�نْ �ج َ �ن

ْ
َعل َ >َو�ج

؛ 2 ِ�ُ�و�نَ �جْ ُ ا �ی
َ
ُهْم ل

�نَ

و قرار دادیم از پیش رویشان و از پشت سرشان حایلی بلند و 

تاریک زا که نور هدایت را نمی بیند<. 

حـیرتـــــم از چـشــم بـنــدّی خـــداچشم باز و گوش باز و این َعـمٰی

؛ 3 و�ن ِم�نُ وئْ ُ ا �ی
َ
ْرُهْم ل ِ دن �نْ ْم �تُ

َ
ْم ل

ئَ
ْر�تَُهْم ا

دنَ
�نْ
ئَ
ا
ئَ
ِهْم ا �یْ

َ
>َوَسَواٌء َعل

و برای آنان یکسان است چه ایشان را بترسانی چه نترسانی 

ایمان نمی آورند<. 

تـا اینجـا قسـمتی از گفتـار »غّزالـی« بود كه پـس از اندك تصّرفـی از جانب نگارنده 
و َتلخیص و َتنقیح آن، ترجمه شـد. 4

1. سورۀ یس، آیۀ 30. 
2. همان، آیۀ 9. 

3. همان، آیۀ 10. 
كنيد.  4. به احياء العلوم مراجعه 
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مجهول بودن حقیقت »مرگ«

البّتـه بشـری كـه هنـوز از حقیقت»حیـات« كـه هم اكنـون واجد آن اسـت و در پرتو 

ـع و برخـورداری از شـئون زندگـی مشـغول اسـت، اّطـالع درسـتی در دسـت  آن بـه َتمّتُ

را  نرسـیده و طعـم آن  بـه آن  كـه هنـوز  از حقیقت»مـرگ«  كـه  نـدارد، طبیعـی اسـت 

نچشـیده اسـت، اّطالع صحیحی نخواهد داشـت. در همین»بدن« كه قرن هاسـت 

دانشـمندان بشـری روی آن كار می كننـد و بـا وسـایل و ابـزار دقیـق فّنـی بـه مطالعـات 

و موشـكافی های عمیـق علمـی پرداختـه و در اعمـاق آن فـرو رفته انـد، َمع الَوصـف 

بـه بسـیاری از اسـرار آن نتوانسـته اند پـی ببرنـد و رمـز پیدایـش بسـیاری از امـراض و راه 

عـالج آن بـر آنـان مجهـول مانـده اسـت. 

شاهِد روشن آن، پیگیری های مداوم دانشمندان برای تحقیقات بیشتر طّبی و 

توسـعۀ تأسیسـات مربوط به تشـریح بدن و علم وظائُف االعضا است. حال، آیا بشر 

بـا ایـن جهـل وسـیعی كـه نسـبت به دقائق اسـرار بـدن دارد، چگونه می توانـد در مقام 

 شناسـایی حقیقـت روح كـه طـورش1 وراء طـور بـدن می باشـد و بـه فرمـودۀ قـرآن كریم: 

َ� <2 كـه نشـان می دهـد ِسـنخ آفرینـش آن، سـنخی دیگـر اسـت  �نَ
آ
ا ا ً �ت

ْ
ل اُه �نَ

َ �ن
ئْ
ا

َ سش
�نْ
ئَ
ّمَ ا

ُ >�ش

و طـرز انشـاء آن طـرزی مخصـوص، چگونـه می توانـد در ایـن باب اظهار علـم و اّطالع 

قاطعـی بنمایـد؟ تـا رسـد بـه اینكـه دربارۀ مرگ كه یكـی از آثارش جدایـی روح از بدن 

اسـت تفسـیری صحیـح و جاِمُع االطـراف بیاورد. 

مـا، یـك قسـمت ُمْعَظمـی از عمـر خـود را در خـواب بـه سـر می بریـم و بسـا در عالـم 

یـا هـراس آور روبـرو می شـویم و احیانـًا  بـا صحنه هـا و رؤیاهایـی ُسـرورانگیز و  خـواب 

حوادثی را كه هنوز واقع نشده و در آینده به وقوع خواهد پیوست در خواب می بینیم 

و سـپس بـه همانگونـه كـه در خـواب دیده ایـم در بیـداری مشـاهده می نماییـم؛ آنـگاه 

1. حالت، طرز و روش. 
2. سورۀ مؤمنون، آیۀ 14. 
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بـه فكـر فـرو می رویـم و بـا خـود می اندیشـیم كـه راسـتی حقیقـت »خـواب« چیسـت؟ 

آینـدۀ  وقایـع  از  كـه در خـواب  انسـان چگونـه می شـود  یعنـی چـه؟  و خـواب دیـدن 

عمـرش باخبـر می گـردد و آنچـه را كـه هنـوز واقـع نشـده اسـت در خـواب می بینـد؟ 

آیـا وسـیلۀ ارتبـاط بیـن انسـان خـواب رفتـه و آن حادثـۀ آینـده چیسـت و كیفّیـت این 

ارتبـاط از چـه قبیـل اسـت؟

كاوشـگران  و  مغزهـا  متفّكرتریـن  بلكـه  مـا،  تنهـا  نـه  كـه  اسـت  مسـائلی  اینهـا 

علمـی نیـز از دادن یـك جـواب قاطـع و محكـم بدینگونـه مسـائل پیچیـده و مبهـم 

تـا  آنچـه كـه گفته انـد و می گوینـد تئوری هـا و فرضّیه هایـی اسـت كـه  و  می پرهیزنـد 

بـه حـال ارزش یـك مطلـب تحقیقـی ثابـت شـدۀ علمـی را بـه دسـت نیاورده انـد و 

تضـاّدی كـه خـود ایـن نظرّیه هـا بـا یكدیگـر دارنـد دلیـل روشـنی اسـت بـر اینكه»چون 

نویسـندگان  از  یكـی  نقـل  بـر  بنـا  كـه  آنجـا  تـا  زدنـد«.  افسـانه  ره  حقیقـت،  ندیدنـد 

معاصـر تاكنـون در حـدود چهارصـد نظرّیـۀ مختلـف دربـارۀ حقیقـت خـواب و رؤیـا 

ابـراز شـده اسـت1 و مـا بـرای رعایـت وضـع كتاب و خـودداری از ِاطالۀ سـخن، به نقل 

آن نظرّیه هـا نمی پردازیـم و خواسـتاران اّطـالع بیشـتر را بـه كتاب هـای نامبـرده شـده 
می نماییـم.2 ارجـاع  پاورقـی  در 

غـرض ایـن اسـت: بشـری كـه در مـّدت عمـر خـود دائمًا بـا خواب و خـواب دیدن 

سـر و كار دارد و مـع ذلـك از حقیقـت آن بی خبـر اسـت؛ آیـا او چگونـه می توانـد دربـارۀ 

حقیقـت مـرگ كـه بـه هیـچ عنـوان در مـّدت عمـرش، تماّس بـا آن نگرفتـه و در حومۀ 

وجـود خـود نشـانی از آن نیافتـه اسـت، نظـری قاطـع و صائـب بدهـد و یـا در مقـام 

1. »خواب و خوراک «، دكتر غياث الّدین جزائری، ص 17، به نقل از »به سوی جهان ابدی«، ص 191. 
2. »اصول روانكاوی فروید«، صفحات 124 تا 147. »خواب دیدن و خواب كردن یا هيپنوتيزم«، مقّدمۀ ابن خلدون، 
فصل12. »اسرار مرگ« كاميل فالماریون. »عالم ارواح یا مرز جهان ناپیدا«. »بشر از نظر ماّدی«. »تفسير الميزان«، ج 11، 
صفحات 295 تا 300. »گفتار فلسفی آیة الكرسی«، صفحات153 تا164. »به سوی جهان ابدی«، صفحات 191 تا 213. 

»معاد و جهان پس از مرگ«، صفحات 285 تا 297. »خواب و خوراک« دكتر جزائری. 
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از مـرگ، اظهـار فهـم و درایتـی بنمایـد؟ مـا چـه می دانیـم  اثبـات وقایـع بعـد  نفـی و 

كـه بـا ُمـردن، چـه حالـی بـه مـا دسـت می دهـد و چـه احسـاس و ادراكـی در مـا پدیـد 

د می شـدیم كـه چند لحظۀ قبل 
ّ
می آیـد؟ درسـت ماننـد آن لحظـه ای كـه از مادر متول

ـد گشـتن چـه می شـویم و 
ّ
از والدت، هیـچ نمی دانسـتیم والدت یعنـی چـه؟ و بـا متول

سـر از چـه عالمـی در می آوریـم؟ و بـا چـه اوضـاع و احـوال و اشـخاصی روبـرو می گردیم 

و روی دسـت چـه نـوع افـرادی قـرار می گیریـم؟

آیـا قابلـه ا ی مهربـان و خویشـاوندانی بـا محّبـت از خواهـران و عزیـزان بـه انتظـار 

ورود مـا نشسـته اند كـه بـه محـض خـروج از رحـم، مـا را می گیرنـد و بـا مـدارا شستشـو 

خـود  مهـر  پـر  آغـوش  در  و  پیچیـده  لطیـف  و  نـرم  لّفافـه ای  میـان  در  و  می دهنـد 

ـد ایـن نـوزاد بینـوا منتظرنـد 
ّ
ن و تول می خواباننـد؟ یـا خیـر، افـرادی خشـمگین از َتَكـّوُ

كه به محض خروج از رحم با خشـونت و نفرتی عجیب او را در ِخرقه ای زبر و خشـن 

بپیچنـد و در گودالـی افكنـده و نابـودش كننـد؟

آری، انسـان هـم كـه در حـال احتضـار اسـت و سـرگرم جـان دادن، در آن موقـع 

هیـچ نمی فهمـد كـه چنـد لحظـۀ بعـد چـه وضعـی خواهـد داشـت؟ و چشـم بـه چـه 

عالمـی خواهـد گشـود و روی دسـت چـه كسـانی قـرار خواهـد گرفـت؟

تن چو مادر، طفل جان را حامله

مــرگ، درد زادن اســــت و زلزلــه

جمله جـان های گـذشته منـتظر

تـــا چــــگونه زایــد ایــن جــان َبِطــر

روح  آمادۀ»اخـذ«  و  منتظـر  انصـارش،  و  اعـوان  بـا  االرواح؟ع؟  قابـُض  حضـرت 

نـوزادۀ از شـكم »دنیـا« هسـتند كـه بـه محـض انقطـاع از بـدن، او را می گیرنـد. حـال 

آیـا وی را تحویـل مالئكـۀ رأفـت و رحمـت می دهنـد و یـا در اختیـار فرشـتگان ِغالظ و 
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ِشـدادش می گذارنـد؟ پاسـخ ایـن سـؤال را از قـرآن كریـم بشـنوید كـه می فرمایـد: 

ْ�َ�ا�جِ 
ئَ
ا ِم�نْ  َكا�نَ  �نْ  اإِ ا  ّمَ

ئَ
ٍم * َوا ِع�ی

�نَ �تُ 
�نَّ َ َو�ج َ�ا�نٌ  ْ

َوَر�ی َ�ْوٌح 
>�نَ

�نْ َكا�نَ ِم�نَ  ا اإِ
ّمَ

ئَ
�نِ * َوا ِم�ی �یَ

ْ
ْ�َ�ا�جِ ال

ئَ
َك ِم�نْ ا

َ
اٌم ل

َ
َسل

�نِ * �نَ ِم�ی �یَ
ْ
ال

1 ٍم؛  ِح�ی َ �ج هتُ  ْ�ِل�یَ ٍم * َو�تَ َ�ِم�ی ِم�نْ  ٌل  �نُ �نُ
�نَ * �نَ �ی

ّ
اِل

َ ال�نّ �نَ  �ی �جِ
ّ
ِ دن

َ
ُمك

ْ
ال

او[  خدا[باشد]برای  شدگان]به  نزدیك  و  مقّربان  از  اگر 

نعمت  پر  بهشت  و  آرام بخش  برخورد  و  رنج  هر  از  راحتی 

و  ]دین[  کنندگان  تکذیب  از  اگر  اّما  و  بود  خواهد 

و  داغ  آب  با  خوراکش  و  او  از  پذیرایی  باشد،  گمراهان 

افکندن در آتش سوزان خواهد بود<. 

آدمـی كـه از معـدۀ خـود بی خبـر اسـت، چـه می فهمـد كـه در معـدۀ ایـن جهـان 

عظیـم هسـتی چـه خبـر اسـت و در درون ایـن عالـم فوق العـاده بـزرگ آفرینـش چـه 

می گـذرد؟! او كـه جـز ایـن چیـزی بـه فكـرش نمی رسـد كـه ایـن سـو و آن سـو بـدود 

جـا  ِمعـده اش  در  و  آورده  دسـت  بـه  شـیرین  و  تـرش  و  نـرم  و  چـرب  لقمه هایـی  و 

بدهـد، دیگـر هیـچ نمی فهمـد چگونـه می شـود كـه قسـمتی از ایـن لقمه هـا تبدیـل 

بـه خـون شـده و سـرانجام مبـّدل بـه نـور چشـم و قـّوۀ سـمع و فكـر و هـوش می گـردد و 

رو بـه بخش هـای عالـی اعضـای بـدن، بـاال مـی رود؟ و قسـمت دیگـر آن بـه صـورت 

ریختـه می شـود؟ َمزبله هـا  و  ُمسـتراح ها  در  و  درآمـده  َعِفـن  و  نـد 
َ
ُپرگ قـاذورات 

آری این چنیـن موجـود بی خبـر از رمـز تحـّوالت گوناگـون غـذا در داخـل معـده و 

رودۀ خـود، چـه می دانـد و از كجـا و چگونـه می توانـد بفهمـد كـه ایـن افـراد بـه ظاهـر 

در  و  وارد می شـوند  در دهانۀ»قبـر«  و  لقمـه ای هسـتند  یـك  هـر  كـه  انسـانی  متشـابه 

معـدۀ »عالـم بـرزخ« فـرو می رونـد، چـه می شـود و چـه تحّوالتـی بـه میـان می آیـد كـه 

1. سورۀ واقعه، آیات 88 تا 94. 
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بعضـی از آنهـا تبدیـل بـه انسـان های بهشـتی گردیـده و رو بـه طبقـات اعـالی وجـود، 

ّییـن« ِجنـان1، مسـكن می گزیننـد. 
ّ
ِعل به»َاْعلـٰی  و  ارتقـاء می یابنـد 

ات 
ّ

اّمـا بعـض دیگـر از آنهـا دوزخیانـی می شـوند محـروم از جمیـع سـعادات و لـذ

فاقـد  نخاله هایـی  همچـون  و  كـرده  سـقوط  جهّنـم  َدَركات«  به»َاسـَفل  كـه  بی پایـان 

ریختـه  عفونت»َسعیر«و»َسـَقر«  و  نـد 
َ
ُپرگ مسـتراح های  بـه  احتـرام،  و  ارزش  هرگونـه 

می شـوند. آیـا انسـان، بـرای پی بـردن بـه اینگونه مطالـب پنهان، راهی جـز گفتار خدا 

و رسـوالن معصـوم خـدا؟مهع؟ دارد؟ پـر روشـن اسـت كـه خیـر، راهـی جـز این نـدارد كه 

بایـد در برابـر انبیـاء و اولیـای خـدا؟ص؟ كـه بـه فضـل خـدا چشـمی تیزبیـن و گوشـی تیز 

شـنو دارنـد و حقایـق عالیـه ای را كـه از مـا پنهـان اسـت، آن بنـدگان مقـّرب حـق، بـا 

چشـم و گـوش دیگـری می بیننـد و می شـنوند، ناچـار انسـان بایـد در برابـر آنـان تسـلیم 

و سـراپا گوش باشـد، تا آنچه را كه آن برگزیدگان خالق و منصوبین از جانب آفریدگار 

و در مجـرای  بنشـاند  اعتقـادش  مركـز  در  و  دریابـد  اختیـارش می گذارنـد  در  جهـان 

عمـل درآورد. حـال، اندكـی توّجـه كـه بینایـان و دانایـان، در ایـن زمینـه چـه گفته انـد. 

توصیف حالت »مرگ« به بیان امام امیرالمؤمنین علی ؟ع؟ 

ِمیـِر 
َ
ِل  

َ
ِقیـل  :

َ
َقـال آَباِئـِه؟مهع؟  َعـْن  ـَواِد  َ الْ َجْعَفـٍر  ِب 

َ
أ »َعـْن 

ُهـَو  َسـَقْطُتْ  ِبیـِر  َ الْ  
َ

َعـیل  
َ

َفَقـال ـْوَت  َ
ْ

ال َنـا 
َ
ل ِصـْف   ْؤِمِنـنَی؟ع؟  ُ الْ

ـا ِبَشـاَرٌة  َبـِد َو ِإّمَ
َ ْ
ـا ِبَشـاَرٌة ِبَنِعـِم ال ْیـِه ِإّمَ

َ
ُمـوٍر َیـِرُد َعل

ُ
َثـِة أ

َ
َحـُد َثل

َ
أ

ّیِ 
َ
 َیـْدِری ِمْن ا

َ
ـٌم ال ْمـُرُه ُمْبَ

َ
 َو أ

ٌ
ِزیـٌن  َو َتویـل ْ َ

ـا ت َبـِد َو ِإّمَ
َ ْ
ِبَعـَذاِب ال

ا  ّمَ
َ
َبـِد َو أ

َ ْ
ـُر ِبَنِعِم ال

َ
َبّش ُ ْمِرَنـا َفُهَو الْ

َ
ِطیـُع ِل ُ َنـا الْ ـا َوِلّیُ ّمَ

َ
ِفـَرِق ُهـَو َفأ

ْ
ال

ـُم  ْبَ ُ ـا الْ ّمَ
َ
َبـِد َو أ

َ ْ
ـُر ِبَعـَذاِب  ال

َ
َبّش ُ ْیَنـا َفُهـَو الْ

َ
َخاِلـُف َعل ُ َنـا الْ َعُدّوُ

 َنْفِسـِه 
َ

ْسـِرُف َعـیل ُ ْؤِمـُن الْ ُ ـُه َفُهـَو الْ
ُ
 َیـْدِرى َمـا َحال

َ
ـِذی ال

َّ
ْمـُرُه ال

َ
أ

1. جمع جّنت، بهشت ها. 
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ـْن 
َ
ل  َّ ُ

 ث
ً
وفـا  َمُ

ً
مـا َبـُر ُمْبَ َ ِتیـِه الْ

ْ
ـُه َیأ

ُ
ْیـِه َحال

َ
ِإل  

ُ
 َیـْدِری َمـا َیُئـول

َ
ال

ـاِر ِبَشـَفاَعِتَنا  ِرُجـُه ِمـَن الّنَ ِكـْن ُیْ
َ
ْعَداِئَنـا ل

َ
 ِبأ

َّ
َیُه اهّلُل َعـّزَ َو َجـل ُیَسـّوِ

َو  َعـّزَ  اهّلِل  ُعُقوَبـَة  َتْسـَتْصِغُروا   
َ

ال َو  ـوا 
ُ
ِكل َتّتَ  

َ
ال َو  ِطیُعـوا 

َ
أ َو  ـوا 

ُ
َفاْعَمل

اِب 
َ

 َبْعـَد َعـذ
َّ

َحُقـُه َشـَفاَعُتَنا ِإال
ْ
 َتل

َ
ْسـِرِفنَی َمـْن ال ُ  َفـِإّنَ ِمـَن الْ

َّ
َجـل

1 ـِف َسـَنٍة؛ 
ْ
ل

َ
أ اَئـِة  ِثِ

َ
َثل

امــام جــواد؟ع؟ از پــدران بزرگــوارش؟مهع؟ نقــل فرمــوده کــه بــه 

امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ عــرض شــد: مــرگ را بــرای مــا توصیــف 

کــن، فرمــود: بــه شــخص آگاه رســیده اید ]ســؤال از شــخص مّطلــع 

نموده ایــد[، آن]مــرگ[ یكــی از ســه چیــز اســت کــه بــر او ]انســان[ 

وارد می شــود: یا بشــارتی اســت به زندگی خوش و حیات سرشــار 

از نعمــت جاویــدان و یــا گزارشــی اســت از شــكنجه و عــذاب بــی 

پایــان و یــا بــه صــورت امــر ُمبهمــی اســت موجــب انــدوه و هــول 

و هــراس فــراوان کــه نمی دانــد از کدامیــن آن گروه هــا خواهــد 

بــود؟ اّمــا ولــی مــا و مطیــع اْمــر مــا، پــس او همــان بشــارت داده 

َبــدی اســت و اّمــا دشــمن مــا و 
َ
شــدۀ بــه زندگــی خــوش و نعیــم ا

مخالف]بــا امــر و نهــی[ مــا، پــس او همــان خبــر داده شــدۀ بــه 

عــذاب جــاودان اســت و اّمــا آن کــس کــه امــرش مبهــم اســت و 

ــی خواهــد داشــت، پــس او آن فــرد باایمانــی  نمی دانــد چــه حال

اســت کــه بــر خــود اســراف نموده]بــا داشــتن ایمــان، گناهانــی 

مرتكــب شــده و خــود را آلــوده ســاخته اســت[ و نمی دانــد عاقبــت 

کار او چــه خواهــد شــد؟ گــزارش بــه صــورت مبهــم و ترســناك بــه 

م اســت اینكــه[ خداونــد عّزوجــّل 
ّ
وی می رســد. آنگاه]آنچــه مســل

هرگــز او را بــا دشــمنان مــا برابــر و یكســان قــرار نمی دهد]کــه بــه 

1. بحار األنوار، ج 6، ص 153، حدیث 9. 
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بــش ســازد[ بلكــه وی را بــه 
ّ

عــذاب خالــد و کیفــر جــاودان معذ

شــفاعت مــا از آتــش بیــرون مــی آورد. پس]بنابرایــن[ کار کنیــد و 

اطاعــت نماییــد و اّتكال]بــر ایمــان تنهــا[ نداشــته باشــید]که بــی 

ــروای در امــر معصیــت باشــید[ و عقوبــت خــدا ]ی عّزوجــّل[ را  پ

کوچــك نشــمارید، چــه آنكــه از گنهكاران]مؤمــن[ کســانی هســتند 

کــه شــفاعت مــا بــه آنــان نمی رســد مگــر بعــد از ســیصدهزار ســال 

ب بــودن«. 
ّ

معــذ

ایـن روایـت، تهدیـد بسـیار لرزاننـده ای دارد دربـارۀ جمـع كثیـری كـه بـه دسـتاویز 

والیـِت  مقـام  بـه  اّتـكال  و  خـدا  اولیـای  به»شـفاعِت«  بـودن  دلگـرم  و  »تشـّیع« 

ـف از فرامیـن خـدا و بی پروایـی در گنـاه 
ّ
امیرالمؤمنین علـی؟ع؟ امـر معصیـت و تخل

را سـبك می شـمارند و عقوبـات الهـی را بـه فرمـودۀ امـام؟ع؟ »اسـتصغار« می نماینـد 

و كوچـك و ناچیـز تلّقـی می كننـد! ایـن گـروه مغـروِر نـادان، الزم اسـت در ایـن گفتـار 

امـام؟ع؟ بـا دّقـت بیندیشـند تـا خـوب آگاه گردنـد و بداننـد همـان آقا و موالیـی كه ما 

چشـم امیـد بـه دسـت َكـَرم و شـفاعت مقبولـه اش داریـم، می فرمایـد: 

كــه  بــود  مــن نخواهنــد  ردیــف دشــمنان  مــن در  اســت، دوســتداران  درســت 

ــد گردنــد، بلكــه ســرانجام مشــمول شــفاعت مــا واقــع گشــته و از 
ّ
دچــار عــذاب مخل

آتــش و عــذاب بیــرون می رونــد، ولــی مع الوصــف، از نظــر آلودگی هایــی كــه بــر اثــر 

گناهكاری هــا در صفحــۀ جانشــان به وجــود آمــده اســت، بــه نســبت های مختلفــی 

كــه دارنــد از حیــث عمیــق و ســطحی بــودن آثــار گناهــان، اســتحقاق عــذاب بــه 

درجــات گوناگــون خواهنــد داشــت تــا پــس از پیدایــش شایســتگی خــاّص و تناســب 

الزم، بتواننــد در معــرض شــفاعت مــا قــرار گیرنــد و لــذا بعضــی از آنهــا آنچنــان ِجــرم 

 كــدورت روح و قســاوت قلبشــان متراكــم اســت كــه بعــد از ســیصدهزار ســال توّقــف 
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در عذابــگاه جهّنــم، مســتحّق شــفاعت مــا می گردنــد و بــه همیــن جهــت اســت كــه 

می فرمایــد: 

 َتْسـَتْصِغُروا ُعُقوَبـَة اهّلِل َعـّزَ َو 
َ

ـوا َو ال
ُ
ِكل  َتّتَ

َ
ِطیُعـوا َو ال

َ
ـوا َو أ

ُ
»َفاْعَمل
 «؛1

َّ
َجـل

پـس بـه امـر خـدا عمـل کنیـد و مطیـع فرمـان او باشـید و تنهـا بـه 

و مجـازات  و عقوبـت  نكنیـد  تكیـه  بـه والیـت  اعتقـاد  و  ایمـان 

نشـمارید«.  کوچـک  را  خـدای؟زع؟ 

امام مجتبی؟ع؟ می فرماید: 

ـِذی  
َّ
ـْوُت  ال َ

ْ
ِب َطاِلـٍب؟ع؟ َمـا ال

َ
َسـُن ْبـُن َعـیِلِّ ْبـِن أ َ  الْ

َ
»َو ُسـِئل

َداِر  َعـْن  ـوا 
ُ
ُنِقل ِإَذا  ْؤِمِنـنَی  ُ الْ  

َ
َعـیل َیـِرُد  ُسـُروٍر  ْعَظـُم 

َ
أ  

َ
َقـال ـوُه  

ُ
َجِهل

ـوا 
ُ
اِفِریـَن ِإَذا ُنِقل

َ
ك

ْ
 ال

َ
ْعَظـُم ُثُبـوٍر َیـِرُد َعـیل

َ
َبـِد َو أ

َ ْ
ـِد ِإیَل َنِعـِم ال

َ
ك الّنَ

 َتْنَفـُد؛ 2
َ

 َتِبیـُد َو ال
َ

ـْم ِإیَل َنـاٍر ال ِتِ
َعـْن َجّنَ

از امـام حسـن مجتبـی؟ع؟ سـؤال شـد: مرگـی که]مـردم[، جهـل 

خوشـحالی  و  ُسـرور  بزرگتریـن  فرمـود:  چیسـت؟  دارنـد  آن  بـه 

اسـت کـه بـر اهـل ایمـان وارد می شـود در وقتـی کـه از سـرای کـم 

بهـره و دشـوار بـه زندگـی پرنعمـت جـاودان منتقـل می گردنـد و 

عظیم تریـن هالکـت و بدبختـی اسـت بـرای کافـران در آن موقعـی 

کـه از بهشتشـان ]کـه دنیاسـت[ منتقـل می شـوند بـه آتشـی کـه نـه 

نابـود می گـردد و نـه پایـان می پذیـرد«. 

1. بحار األنوار، ج 6، ص 154. 
2. همان. 
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»مرگ« از نظر امام حسین ؟ع؟ 

امـام سـّجاد؟ع؟ منقـول اسـت كـه روز »عاشـورا« در آن لحظـات ُبحرانـی كـه  از 

كار بـر حسـین بـن علـی؟ع؟ سـخت شـده بـود، در آن موقـع كـه دل هـا از یـاد مـرگ فـرو 

می ریخـت و رنگ هـا دگرگـون گشـته و لـرزه بـر بدن هـا افتـاده بـود، آن حضـرت؟ع؟ بـا 

بعضـی از همراهانـش، چهـره ای درخشـان و جوارحـی آرام و قلبـی در كمـال سـكون و 

اطمینـان داشـتند كـه بعضـی بـه بعـض دیگـر می گفـت: بنگریـد از مرگ باكـی ندارد! 

در آن سـاعت دشـوار بـه یارانـش می فرمـود: 

ُبـْؤِس  
ْ
ـْم  َعـِن  ال

ُ
 َقْنَطـَرٌة َیْعُبـُر ِبك

َّ
ـْوُت  ِإال َ

ْ
ـا ال َ

َ
ِكـَراِم ف

ْ
 َبـِی ال

ً
»َصْبـرا

ْن 
َ
ـَرُه أ

ْ
ـْم َیك

ُ
ك ّیُ

َ
ـِة َفأ اِئَ

َ
ِعـِم الّد َواِسـَعِة َو الّنَ

ْ
َنـاِن ال ِ

ْ
اِء ِإیَل ال ـّرَ

َ
َو الّض

 
ُ

 َكَمـْن َیْنَتِقـل
َّ

ـْم ِإال
ُ

ْعَداِئك
َ
 ِمـْن ِسـْجٍن ِإیَل َقْصـٍر َو َمـا ُهـَو ِل

َ
َیْنَتِقـل

َثـِی َعـْن َرُسـوِل اهّلِل؟ص؟ 
َ

ِب َحّد
َ
ِمـْن َقْصـٍر ِإیَل ِسـْجٍن َو َعـَذاٍب ِإّنَ أ

ِء ِإیَل 
َ

ـْوُت ِجْسـُر َهـُؤال َ
ْ

اِفـِر َو ال
َ

ك
ْ
ـُة ال ْؤِمـِن َو َجّنَ ُ ْنَیـا ِسـْجُن الْ

ُ
ّنَ الّد

َ
أ

 ُكِذْبـُت؛ 1
َ

ِء ِإیَل َجِحیِمِهـْم َمـا َكَذْبـُت َو ال
َ

ـْم َو ِجْسـُر َهـُؤال ِجَناِنِ

شكیبا باشید ای بزرگ زادگان! مرگ نیست مگر ُپلی که شما را از 

سرای شدائد و سختی ها عبورتان داده و به بهشت های پهناور 

شماست  از  یك  کدام  پس  می رساند!  جاوید  و  خوش  زندگی  و 

از زندان به قصر منتقل گردد؟ و نیست مرگ برای  که نخواهد 

دشمنانتان مگر مانند کسی که از قصر به زندان و عذاب منتقل 

شود! پدرم به من خبر داد از رسول خدا؟ص؟ که فرمود: به راستی 

که دنیا، زنداِن مؤمن است و بهشِت کافر و مرگ، پل این گروه 

سوی  به  است  گروه  آن  پل  و  بهشت هایشان  سوی  به  است 

دوزخشان! دروغ نمی گویم و دروغ هم به من گفته نشده است«. 

1. َنَفس المهموم، ص 152، نقل از معانی االخبار. 



لا�ت و عمل اد و ا�ن �ت ی گاه اع�ت
ّ

ل �ج
ت

معاد، �

96

كافر تفاوت مرگ مؤمن با مرگ 

 
َ

ِقیـل  :
َ

َقـال آَباِئـِه؟مهع؟  َعـْن  ِرّیِ 
َ

َعْسـك
ْ
ال ـٍد  ّمَ ُمَ ِب 

َ
أ »َعـْن 

ْطَیـِب 
َ
َكأ ُمْؤِمـِن 

ْ
ِلل ؟مهع؟ 

َ
َقـال ـْوَت  َ

ْ
ال َنـا 

َ
ل ِصـْف  ـاِدِق؟ع؟  ِللّصَ

ـُه َعْنـُه َو 
ُّ
ُ ُكل لَ

َ ْ
َعـُب َو ال ُه َفَیْنُعـُس ِلِطیِبـِه َو َیْنَقِطـُع الّتَ ِریـٍح َیَشـّمُ

 
ً
 َفـِإّنَ َقْومـا

َ
 ِقیـل

َ
َشـّد

َ
ْو أ

َ
َعَقـاِرِب أ

ْ
ـْدِغ ال

َ
َفاِعـى َو ل

َ ْ
ْسـِع ال

َ
اِفـِر َكل

َ
ك

ْ
ِلل

َقاریِض َو َرْضٍخ  َ َناِشـیِر َو َقْرٍض ِبالْ َ  ِمْن َنْشـٍر ِبالْ
ُ

َشـّد
َ
ُه أ

َ
وَن ِإّن

ُ
َیُقول

 َكَذِلـَك ُهـَو 
َ

ْحـَداِق  َقـال
َ ْ
  ال

َ
ْرِحَیـِة َعـیل

َ ْ
ْحَجـاِر َو َتْدِویـِر ُقْطـِب  ال

َ ْ
ِبال

1 َفاِجِریـن؛ 
ْ
ال َو  اِفِریـَن 

َ
ك

ْ
ال َبْعـِض    

َ
َعـیل

بزرگـوارش؟مهع؟  پـدران  از  نقـل  بـه  عسـكری؟ع؟  امـام  حضـرت 

فرمـود: بـه امام صـادق؟ع؟ عـرض شـد: مـرگ را بـرای مـا توصیـف 

کن، فرمود: برای شـخص باایمان، مثل خوشـبوترین چیزی اسـت 

کـه ببویـد و از بـوی خوشـش حالتـی ِشـْبه خـواب بـر وی عـارض 

شـود و تمـام درد و رنـج از او برطـرف گـردد و برای]انسـان[ کافـر، 

فعی هـا و نیـش زدن عقرب هـا و بلكـه شـدیدتر از 
َ
بسـان گزیـدن ا

اینهاسـت! گفتـه شـد: قومـی می گوینـد مرگ، شـدیدتر از اّره کردن 

بـا اّره هـا و بریـدن بـا قیچی هـا و کوبیـدن بـا سـنگ ها و چرخانـدن 

میله هـای وسـط سـنگ های آسـیاب بـر چشم هاسـت! فرمـود: بـر 

ّجـار چنیـن اسـت«. 
ُ
بعضـی از کّفـار و ف

»مرگ«، شستشوی جان از آلودگی ها

حضـرت امـام هـادی؟ع؟ بـه عیـادت یكـی از اصحابـش كـه مریـض بـود تشـریف 

فرمـا شـد، در حالتـی كـه او از تـرس مـرگ، گریـه و بیتابی می نمود! امـام؟ع؟ فرمود: ای 

1. بحار األنوار، ج 6، ص 152، حدیث 6. 
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بنـدۀ خـدا! تـو از مـرگ از آن جهـت می ترسـی كـه آن را نمی شناسـی؛ بگـو ببینـم آیـا تـو 

اگـر بـه انـواع كثافـات، آلـوده و چركین باشـی و از هر طرف ُدَمل هـا و عوارض جلدی بر 

ص از این 
ّ
بدنـت احاطـه كـرده باشـند و شـدیدًا تـو را بیازارنـد و بدانـی كـه تنهـا راه تخل

نكبت هـا و شـدائد، دخـول بـه حّمـام اسـت و شستشـوی بدن، و جز ایـن راه عالجی 

نیسـت، آیـا در ایـن صـورت، دوسـت داری كـه داخـل حّمـام رفتـه و خـود را شستشـو 

دهـی یـا خیـر، از دخـول بـه حّمـام ِاسـِتنكاف نمـوده و همچنـان می خواهـی در میـان 

ایـن َنَكبـات و ُعفونـات افتـاده و از چـرك و ُدمـل بنالی؟

گفـت: آری یابـن رسـول اهلل! دلـم می خواهـد داخـل حّمـام رفته و خود را شستشـو 

ذِلـك الَمـوُت ُهـَو ذِلـَك الَحّمـاُم«؛ حـال، ایـن مـرگ همـان حّمـام 
َ
بدهـم. فرمـود: »ف

زائـل  تـو  از  گناهـان  تیرگی هـای  آن،  بـا  كـه  اسـت  وسـیله ای  آخریـن  ایـن  و  اسـت 

كـه  همیـن  می شـود.  برطـرف  جانـت  صفحـۀ  از  سـّیئات  آلودگی هـای  و  می گـردد 

تـو وارد بـر مـرگ گردیـده و در مجـاورت آن قرارگیـری از هـر غـم و انـدوه و دل آزردگـی 

نجـات می یابـی و بـه هرگونـه ُسـرور و فرح نائل می شـوی، مرد از شـنیدن این سـخنان 

امیدبخـِش امـام؟ع؟ آرام و خـّرم شـد و از اضطـراب افتـاد؛ چشـم بـر هـم نهـاد و بـه 
1 خوشـی و سـهولت درگذشـت. 

جز»دنیـا«  محبوبـی  كـه  هواپرسـتان  و  دنیاطلبـان  بـرای  »مـرگ«  آنكـه  خالصـه 

بـس  حادثـه ای  نداشـته اند،  خویشـتن  نفسـانی  خواهش هـای  بـه  نیـل  ُجـز  هّمـی  و 

سـنگین و واقعـه ای فوق العـاده دردآور و وحشـتناك خواهـد بـود؛ زیرا مـرگ دربارۀ آنان 

كه نقل به معنی شد.  1. بحار األنوار، ج 6، ص 156، حدیث13 
تذّكر: البّته باید توّجه داشت كه این مرد سعادتمند از كسانی بوده كه از نظر امام؟ع؟ آلودگی ها و قذارات روحی اش 
گردیده  كه بر اثر فشار»سكرات مرگ« از صفحۀ جانش برطرف  سطحی بوده است! همچون بیماری های جلد ی 
گناهانشان عميق بوده و از سنخ تضيیع حقوق الّناس و ارتكاب»كبائر موِبَقه«  كه جرائم و  كسانی  است. وگرنه 
گذشته ارائه شد، تنها با سكرات مرگ، اصالح  یم و نمونه ای از آن در  كه در دست دار است، طبق آیات و روایاتی 
شدنی نيستند! بلكه آنان مستحّق انواع عقوبت های شدید در مراحل بعدی)برزخ و محشر( می باشند تا پس از 

تصفيه و تطهير، اهلّيت استفاده از قانون»عفو و شفاعت« در جانشان پیدا شود!
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موجـب »ِفـراق« اسـت و آنهـا را از محبوباتشـان جـدا می سـازد و آنچـه را كـه یـك عمـر 

قـرآن مجیـد  آرام نداشـته اند از دستشـان می گیـرد. چنانكـه  در طلبـش شـب و روز 

می فرمایـد: 
؛ 1 ُهو�نَ �تَ

ْ َسش �نَ َما �ی ْ �ی َ ُهْم َو�ج �نَ �یْ َ َل �ج >َوِ��ی

می خواهند]از  که  آنچه  بین  و  شد  انداخته  جدایی  بینشان 

لّذات دنیا[<. 

سـوزنده  و  دردآور  انسـان،  بـرای  از»محبـوب«  گشـتن  جـدا  كـه  اسـت  بدیهـی 

نیـل  جـز  هّمـی  و  نبسـته اند  چیـزی  بـه  دل  جز»خـدا«  كـه  خدادوسـتان  اّمـا  اسـت؛ 

به»قـرب« او و تحصیـل رضـای او نداشـته اند و دنیـا را همچـون حجابـی بیـن خـود 

پـرده و حجـاب برداشـته شـده  آمـدن »مـرگ« آن  بـا  اینـك كـه  و خـدا می دیده انـد، 

بـا محبوبشـان نزدیكتـر و روشـن تر می گـردد، طبیعـی اسـت كـه در آن  ارتباطشـان  و 

حـال، َفـَرح و ُسـروری بـر روحشـان غالـب می شـود كـه جـّدًا قلـم و زبـان از توصیـف آن 

ـم بـه ایـن مقـال می گردنـد:  ُمَترّنِ ناتـوان اسـت. در آن دم بـه زبـان حـال خویشـتن، 

تنــم غـــبار  می شــود  جـــان  چهـــرۀ  حجـــاب 

خوشا دمی كه از این چهره پرده برفكنم

چنین قفس نه سزای چو من خوش َالحانی است

روم بـه گلشـن رضوان كـه مرغ آن چمنم

***

خــّرم آن روز كــز ایــن منــزل ویــران بــروم

راحــِت جــان طلبــم و ز پــی جانــان بــروم

***

1. سورۀ سبأ، آیۀ 54. 
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خــّرم آن روز كــه پــرواز كنــم تــا َبــِر دوســت

بزنــم بالــی  و  پــر  بــه هــوای ســر كویــش 

***

مــن آی نــزد  گــو  اســت  مــرد  اگــر  مــرگ 

تنــگ تنــگ  بگیــرم  آغوشــش  در  تــا 

جـــاودان سـتـــانم  روحــی  او  از  مـــــن 

رنــگ رنــگ  ســتاند  جســمی  زمــن  او 

و  سـنگین  تنهـا  نـه  بیـن،  واقـع  روشـندالن  ایـن  بـرای  كه»مـرگ«  اسـت  بدیهـی 

وحشـتبار نمی باشـد، بلكـه حّقـًا پیـك بشـارت اسـت و حامـل پیـام لطـف از جانـب 

حضـرت محبـوب و رسـانندۀ آنـان به»وصـاِل« آنچـه كـه ُعمـری مشـتاقانه منتظـرش 

كـه  خـود  مهربـان  خـدای  رضـوان  روضـۀ  در  آرمیـدن  و  رّب كریـم  از»لقـاء«  بوده انـد 

می فرمایـد: 
؛ 1 اِلُ�و�نَ َ ُسُهْم �ن

�نُ
�نْ
ئَ
َه�تْ ا �تَ

ْ ی َما اسش ِ
>َوُهْم �ن

َنْفسشان  و  می خواهد  دلشان  که  آنچه  در  ...آنان 

و  د 
ّ
ُمخل بی پایان[  راحت  و  لّذت  گونه  همه  می طلبد]از 

جاودان می باشند<. 

پـس همچنـان كه»مـرگ« بـرای دوسـتداران دنیا»َیـوُم الِفـراق« اسـت و اّول سـوز و 

گـداز، برعكـس بـرای دوسـتداران خدا»َیـوُم الِوصـال« اسـت و آغـاز فـرح و ُسـرور و ورود 

بـه عالـم راز و نیـاز. 

ی رومـی« ضمـن داسـتان وفات»بـالل«؟وضر؟ این نشـاِط روحی هنـگاِم مرگ 
ّ

»مـال

را بـه بیانـی لطیـف آورده اسـت و می گویـد: 

1. سورۀ انبياء، آیۀ 102. 
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چون بالل از ضعف شد همچون ِهالل

ِبــالل روی  بــر  افتــاد  مــرگ  رنــگ 

واَحــَرب بگفتــا  دیــدش  او  جفــت 

واَطــَرب نــی  نــی  گفــت  باللــش  پــس 

زیســت نــه  بــودم  انــدر حــرب  تاكنــون 

تو چه دانی مرگ چه عیش است و چیست؟

ایــن همــی گفت و ُرخش در عین گفت

می شــكفت اللــه  و  گلبــرگ  و  نرگــس 

او انــوار  پــر  چشــم  و  رو  تــاب 

او گفتــار  بــر  داد  گواهــی  مــی 

گفت جفتش الِفراق ای خوش خصال!

گفــت نــی نــی الِوصــال اســت الِوصــال

گفــت جفــت امشــب غریبــی مــی روی

می شــوی غائــب  خویــش  و  تبــار  از 

گفــت نــی نــی بلكــه امشــب جــان مــن

وطــن در  غریبــی  از  خــوش  می رســد 

واَحســَرتاه دلــم  و  جــان  ای  گفــت 

دولتــاه وا  مــن  جــان  نــی  نــی  گفــت 

مــا؟ بینیــم  كجــا  رویــت  آن  گفــت 

خــدا خــاّصِ  حلقــۀ  انــدر  گفــت 
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فصلپنجم

ا�ݑ ط� مرگ و ح�ی ر��ب
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دنیا مقّدمۀ آخرت

این عالم با تمام این نظامات محّیرالعقول كه دارد، مقّدمه است برای عالم دیگری 

كه پس از مرگ آغاز می شود و حال بنگرید مقّدمه كه این قدر بزرگ است ذی المقّدمه 

چقدر بزرگ خواهد بود. بطور تشبیه می توان گفت: این عالم، حیاط بیرونی خداست 

كه این چنین شكوهمند است، آیا حیاط اندرونی خدا چه ُشكوه و جاللی خواهد 

داشت؟ این جمال های فریبا و پریچهره های زیبا كه این چنین دلربایی می كنند از 

خاك ساخته شده اند. آیا آن جمال ها كه از نور ساخته شده اند چقدر دلربا خواهند 

بود؟ خداوند حكیم، ابتدا نمونه ای از زیبایی های دنیا را ذكر می كند: 

 �ِ اِ��ی َ �ن �تَ
ْ
َوال �نَ  �ی ِ �ن �جَ

ْ
َوال َساِء  ّ

ال�نِ ِم�نَ  َهَوا�تِ 
َّ السش ُ��جُّ  اِس 

َ ِلل�نّ �نَ  ّ
�یِ
>رنُ

؛1 هتِ
�نَّ �نِ

ْ
َوال َه�جِ 

ال�نَّ ِم�نَ  َ�َ�هتِ  �نْ ُم�تَ
ْ
ال

محّبت زنان و فرزندان و گنجینه ها از طلا و نقره و.... در 

نظر مردم جلوه داده شده است<. 

1. سورۀ آل عمران، آیۀ 14. 

ا�ݑ ودن مرگ و ح�ی م �ب �با �ه
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آنگاه می فرماید: 

ا�تٌ 
َ �نّ َ ِّهْم �ج

َر�جِ َد  ْوا ِع�نْ �تَ
ا�تَّ �نَ  �ی ِ دن

َّ
ِلل ْم 

ُ
ِلك

ٍ� ِم�نْ دنَٰ �یْ
�نَ ْم �جِ

ُ
ك �ئُ ّ

�جِ
�نَ وئُ

ئَ
ا ْل 

>�تُ
1 َهاُر؛ 

�نْ
ئَ
ا

ْ
ال َها  �تِ

ْ�
ِ�ی ِم�نْ �تَ ْ

�ج
�تَ

بگو: آیا بهتر از اینها را به شما خبر بدهم؟ برای انسان های 

زیر  از  فراهم است که  باغ هایی  پروردگارشان  نزد  در  مّتقی 

آنها نهرها جاری است<. 

ـم سراسـر غـرق در نـور و سـرور و بهجـت را بـا 
َ
پـس عاقالنـه نیسـت كـه انسـان، عال

ایـن دنیـای فانـی زودگـذِر غـرق در رنج ها و بیماری ها معاوضه كند و فانی را بچسـبد 

<؛3 خدا برتر از  و�نَ
ُ

ِ�ك
ْ ُسش ا �ی

ٰی َعّمَ
َ
َعال <؛2 و >�تَ �نُ �ی ُم�جِ

ْ
ْسَ�ا�نُ ال

�نُ
ْ

ِلَك ُهَو ال
و باقی را رها كند. >دنَٰ

ایـن اسـت كـه دربـارۀ او شـرك بورزنـد و موجودی را شـریك او قـرار دهند. 

در سورۀ مباركۀ حّج آیۀ5 آمده است: 

اُكْم  َ �ن �تْ
َ
ل ا �نَ

َ �نّ اإِ
َ ْع�شِ �ن �جَ

ْ
ْ�جٍ ِم�نَ ال ی َر�ی ِ

ْم �ن �تُ �نْ ُك�نْ اُس اإِ
َ َها ال�نّ ُّ �ی

ئَ
ا ا َ >�ی

؛  هتٍ
�تَ

َ
ّمَ ِم�نْ َعل

ُ هتٍ �ش
ْ��نَ

ّمَ ِم�نْ �نُ
ُ َ�ا�جٍ �ش ِم�نْ �تُ

ای مردم! اگر شما در امر قیامت]مبعوث شدن خود[تردید 

از  بعد  نطفه،  از  بعد  آفریدیم،  خاك  از  را  شما  ما  پس  دارید 

خون بسته و<. 

ای مردم! اگر شما شك و تردید در امر قیامت دارید كه آیا ممكن است ما بعد 

اگر در  قرار گیریم؟  باز زنده شویم و در موقف حساِب اعمال گذشتۀ خود  از مرگ، 

امكان این امر، تردید دارید، در اطوار خلقت و مراحل آفرینش خویشتن بیندیشید 

خاك  از  را  شما  ما  است؟  آمده  به وجود  شما  خلقت  در  تحّوالت  این  چگونه  كه 

1. سورۀ آل عمران، آیۀ 15. 
 ضرر و خسارت آشكار است{. 

ً
كار )معاوضۀ عالم باقی با دنيای فانی ( جدا 2. سورۀ حّج، آیۀ 11 }این 

3. سوره نحل، آیه 3. 
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قه و ُمْضَغه ُشدید، ادامه آیه می فرماید: 
َ
آفریدیم؛ ابتدا خاك بودید و سپس نطفه و َعل

ُكْم؛ 
َ

ّد
ُ سش

ئَ
وا ا عنُ

ُ
ل �جْ ّمَ ِل�تَ

ُ لًا �ش
ْم ِ��نْ

ُ
ك ِ��جُ

�نْ
ّمَ �نُ

ُ >�ش

مادرتان  از  طفلی  صورت  به  را  شما  مراحلی[،  طّی  از  ]پس 

ُشّد« رسانیدیم<. 
َ
د ساختیم و به سّن »ا

ّ
متول

بین سـی و چهل سـالگی را سـّن َاُشـّد می دانند كه انسـان در این سـّن به شـّدِت 

قـّوتِ جسـمی و روحی می رسـد: 

ا 
َ
ل �یْ

َ
ِلك ُعُمِ� 

ْ
ال ِل 

ْردنَ
ئَ
ا ٰی 

َ
ل اإِ  

ُ
َ�ّد ُ �ی َم�نْ  ْم 

ُ
ك َوِم�نْ ٰی 

َو�نَّ �تَ ُ �ی َم�نْ  ْم 
ُ

ك >َوِم�نْ

َها  �یْ
َ
ا َعل َ �ن

ْ
ل �نَ

�نْ
ئَ
ا ا

دنَ اإِ
َ  َهاِمَدهتً �ن

ْر�نَ
ئَ
ا

ْ
َ�ى ال ا َو�تَ ً �ئ �یْ

َ ٍم سش
ْ
ْعِد ِعل َ َم ِم�نْ �ج

َ
ْعل َ �ی

1 ؛  �جٍ ِه�ی َ �ج ْوحجٍ  رنَ �تْ ِم�نْ ُكِلّ  �تَ �جَ
�نْ
ئَ
َوا َ�تْ  َوَر�ج �تْ  �نَّ اْه�تَ َماَء 

ْ
ال

از شما در خلال این سنین می میرند و بعضی آن قدر  بعضی 

عمر می کنند که به پست ترین مرحلۀ از عمر که دوران 

تمام  که  چنان  آن  می رسند؛  است،  افتادگی  پا  از  و  پیری 

آنچه  از  چیزی  و  می کنند  فراموش  را  خود  دانستنی های 

می دانستند، در یادشان نمی ماند<. 

هتً  ّوَ
ٍ �تُ ْع�ن

ْعِد �نَ َ َعَل ِم�نْ �ج َ ّمَ �ج
ُ ٍ �ش ْع�ن

ْم ِم�نْ �نَ
ُ

ك �تَ
َ
ل ی �نَ ِ �ن

َّ
ـُه ال

َّ
>الل

؛ 2 هتً �جَ �یْ
َ ا َوسش

ً ْع�ن
هتٍ �نَ ّوَ

ْعِد �تُ َ َعَل ِم�نْ �ج َ ّمَ �ج
ُ �ش

ناتوانی  و  ضعف  از  را  شما  که  است  کسی  آن  »اهلل« 

ساخته و بعد از ضعف، به قّوت رسانیده و باز پس از قّوت، 

به ناتوانی و پیری بازگردانیده است<. 

1. سورۀ حّج، آیۀ 5. 
2. سورۀ روم، آیۀ 54. 
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؛ 1 و�نَ
ُ
ل ْع�تِ َ ا �ی

َ
ل

�نَ
ئَ
ِ ا �ت

ْ
ل

�نَ
ْ

ی ال ِ
ْسُه �ن

ّ
ِك �نَ

ْ�ُه �نُ َعِمّ
>َوَم�نْ �نُ

خلقت  ]ساختمان[  در  بدهیم،  طولانی  عمر  را  کس  هر 

واژگونش می کنیم آیا در این نکته تعّقل نمی کنید<. 

ْسه<  مشـتّق از »َنْكـس« و »َتْنكیـس« بـه معنـای »واژگـون سـاختن« اسـت  ِ
ّ

ك �نَ
>�نُ

و اینجـا، كنایـه از بازگشـت انسـان در مرحلـۀ نهایـی عمـر و دوران پیـری بـه حـال و 

وضـع طفولّیـت اسـت كـه براسـتی از دردناك تریـن دوران هـای عمـر آدمـی اسـت كـه 

تصـّور آن هـم بـرای كسـی كـه بـه آن مرحلـۀ از عمـر نرسـیده دشـوار اسـت كـه یـك پیـر 

نودسـاله همچـون كـودك پنـج سـاله ای از لحـاظ جسـم و روح بشـود كـه بـه حقیقـت، 

»منكـوس« و واژگـون شـدن اسـت. 

پیری جوانی به  روزی  چنین گفت 

كه چون است با پیری ات زندگانی؟

بگفتا در این نامه حرفی است مبهم

كــه معنیــش جــز وقــت پیــری ندانــی

گــوی خویــش  توانایــی  كــز  ِبــْه  تــو 

ناتوانــی دورۀ  از  می پرســی  چــه 

متاعــی كــه مــن رایــگان دادم از كف

رایگانــی مــده  می توانــی  گــر  تــو 

آیا این مردم، خرد خویش را به كار نمی برند؟ و با دیدن این تطّورات و تحّوالت 

كه روی ساختمان وجودشان پدید آمده است؛ بدون این كه از خودشان اختیاری 

به پیری  از جوانی  و  به جوانی  از طفولّیت  و  به طفولّیت  از جنینی  باشند،  داشته 

و ضعف و ناتوانی می روند، تا سرانجام، مرگ به سراغشان می آید؛ آیا نباید تعّقل 

1. سورۀ یس، آیۀ 68. 
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كنند؟ و به وجود آورندۀ این تحّوالت را بشناسند و به هدف از كار او پی ببرند؟ و از 

مراحل قّوت عمر، برای مراحل ضعف و ناتوانی و پس از مرگ توشه برگیرند؟ و این 

كه  ندهند؟  دست  از  رایگان  به  خلقت،  هدف  از  غفلت  با  را  عمر  گرانمایۀ  متاع 

عاقبت فریاد: 
ـِه؛ 1

َّ
�جِ الل �نْ َ ی �ج ِ

ْ��تُ �ن َ�ّ
ٰی َما �نَ

َ
ٰی َعل

ا َ�ْسَ��تَ َ >�ی

انجام  در  که  کوتاهی هایی  بر  تأّسف  و  حسرت  ای 

و  برخیزد  درونشان  شدم...از  مرتکب  خود  الهی  وظایف 

برای همیشه در آتش ندامت و حسرت بسوزند؟<. 

خدا به پیامبرش دستور می دهد: 

ا 
َ
ل َوُهْم  هتٍ 

َ
ل

�نْ
عنَ ی  ِ

�ن َوُهْم  ْمُ� 
ئَ
ا

ْ
ال َی  �نِ

�تُ  
دنْ اإِ ْسَ�هتِ  َ�

ْ
ال ْوَم  َ �ی ْرُهْم  ِ دن

�نْ
ئَ
>َوا

2 ؛  و�نَ ِم�نُ وئْ ُ �ی

 اینان را از پیش آمدن روز حسرت انذار کن و هشدارشان 

ده که زمانی فرا می رسد که به خود آیند و ببینند کار 

از کار گذشته و آنها یك عمر با غفلت زندگی کرده و 

دست خالی از متاع گرانبهای ایمان از دنیا رفته اند<. 

حاال خداوند، افراد غافِل بی تفاوت نسبت به هدف خلقت را توبیخ می كند كه 

آیا اینان عقل خود را به كار نمی گیرند؟ و نمی اندیشند آن قدرتی كه خاك را حركت 

از انسانّیت  داده از مراحل نطفه و علقه و مضغه و جنینی گذرانیده و به این حّد 

رسانده است، همان قدرت است كه بار دیگر این بدن مردۀ پوسیدۀ خاك شده را 

به گونه ای كه خود می داند زنده می كند و او را انسان بهشتی یا جهّنمی می گرداند. 

1. سورۀ ُزَمر، آیۀ 56. 
2. سورۀ مریم، آیۀ 39. 
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با هم بودن مرگ و حیات

آری! ایـن انسـان؛ خلقـت اّولّیـۀ خـودش را فرامـوش كـرده كـه چـه بـوده اسـت، و 

یـادش رفتـه كـه چندیـن بـار مـرده و زنده شـده اسـت. اصاًل مـرگ و حیات بـا یكدیگر 

هم آغوشـند. انسـان از صورت نطفه ای مرده و به صورت »علقه« زنده شـده اسـت. 

از علقـه ای مـرده و بـه صـورت »مضغـه« زنـده شـده اسـت. چـون مـردن نابـود شـدن 

نیسـت بلكـه نوعـی لبـاس عـوض كردن و تغییر صورت دادن اسـت و لذا ما چندین 

بـار مـرده و زنـده شـده ایم و در حـال طـّی مراحـل، در هـر مرحلـه ای صـورت قبلـی را از 

دسـت داده و صـورت بعـدی را بـه خـود گرفته ایـم. بـه قـول شـاعر عـارف: 

ــردم و نامــی شــدم از َجمــادی ُم

وز َنمــا ُمــردم ز حیــوان ســر زدم

اّول خاك بودم مبّدل به گیاهی شـدم و سـر از خاك برداشـتم، خوراك گوسـفندی 

شـدم و تبدیل به حیوان گشـتم. 
شــــدم آدم  و  حیوانــی  از  ُمــردم 

پس چه ترسم؟ كی ز ُمردن كم شدم؟

بشــر از  بمیــرم  هــم  دیگــر  بــار 

پــــر و  بـــال  مالئـــك  از  بــــرآرم  پــــس 

پـس همیشـه مـرگ و حیـات بـا هـم بوده انـد ولـی اكنـون كـه بـه انسـان می گوییـم: 

تـو می میـری و بعـد زنـده می شـوی، تعّجـب می كنـد! در صورتـی كـه فراموش كـرده كه 

چندیـن بـار مـرده و زنـده شـده اسـت. قـرآن می فرمایـد: 
ُكوًرا؛1

ا َمدنْ ً �ئ �یْ
َ �نْ سش

ُ
ك ْم �یَ

َ
ْهِ� ل

َ
�نٌ ِم�نَ الّ� َسا�نِ ِ��ی

�نْ اإِ
ْ
ی ال

َ
ٰی َعل

�تَ
ئَ
>َهْل ا

آیا این انسان فراموش کار، روزگاران گذشته اش را که او 

1. سورۀ انسان، آیۀ 1. 
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اصلًا چیز قابل ذكری نبود فراموش کرده است؟<. 

آن كـس كـه همـه چیـز را از عـدم به وجـود مـی آورد، همـو می توانـد ایـن موجـود را به 

موجـود دیگـری تبدیـل كنـد. آن كـس كـه از نیسـتی به هسـتی مـی آورد، بهتـر می تواند 

هسـتی دیگـری بـه موجود هسـت بدهد. 

ممكـن اسـت بـه ذهـن كسـی بیایـد او كـه می میرانـد و اجـزاء متالشـی می شـود، 

چگونـه می دانـد كـه هـر جزئـی بـه كجـا رفتـه اسـت؟ در جـواب گفتـه اسـت: 
ٌم؛ 1 ٍ َعِل�ی �ت

ْ
ل ِلّ �نَ كُ >َوُهَو �جِ

او می داند هر ذّرۀ هر مخلوقی کجاست؟<. 

پـاره شـود ودانه هـای آن در  اگـر تسـبیحمان در كناردریـا  مـا  مـا نمی دانیـم!  ولـی 

پیـدا كنیـم. ولی كسـی  هسـت كه  را  بـود آن دانه هـا  قادرنخواهیـم  بریـزد،  میـان دریـا 

ٌم <؛ اسـت.  َعِل�ی   ٍ �ت
ْ
ل ُكّلِ  �نَ >�جِ او  زیـرا  ایـن دانه هـا كجـا رفتـه؟  بدانـد 

را  بـدن شـما كـه متالشـی شـد، دیگـر كسـی نمی توانـد آن  خیـال نكنیـد ذّرات 

جمـع آوری كنـد، آن كـس كـه خالـق اسـت، می دانـد هـر ذّره ای بـه كجـا رفتـه؟ و هـر 

كسـی چـه فكـری داشـته و چـه عملـی انجـام داده اسـت؟

1. سوره یس، آیۀ 79. 
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احتضار از نگاه قرآن

؛1 از سختی جان کندن ساق های  الّسا�ت  �جِ
�تِ الّسا�تُ

�نَّ �تَ
ْ
مفّسرین در تفسیر آیۀ >َو ال

پا به هم می پیچد< وجوهی ذكر كرده اند از این قرار: 

1. انسـان در حال»احتضـار« از سـختی جـان كنـدن، دو سـاق پـای خـود را بـه هم 

می مالـد آنچنـان كـه بـه هـم پیچیـده شـوند یا بر اثر اضطراب، پیوسـته یك پـا را دراز و 

پـای دیگـر را جمـع كنـد یـا سـاق ها بـه سـبب فقـدان حیات، همچون پوسـتی شـوند 

كه اجزایش به هم پیچیده باشـد و یا هر دو سـاِق مّیت در كف پیچانده شـوند)این 

معانـی، بنـا بـر ایـن اسـت كـه مراد از»سـاق« همان عضـو معروف از بدن باشـد(. 

2. »كار دنیا« به »كار آخرت« مّتصل گردد. 

3. حال مرگ با حال حیات در هم شود. 

1. سورۀ قيامت ، آیۀ 29. 

ر �ݐ
 مح�ݑ

ّ
اص �اال�ݑ �ݐ
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ع«1 آمیخته شوند. 
َ
ل 4. شّدت َسَكرات مرگ، با شّدت»َهول ُمّطَ

5. وحشت مفارقت دنیا با دهشت اقبال به عالم برزخ، به هم درآمیزند. 

حاصـل معنـی آنكـه سـختی بـر سـختی افزایـد و رنـج بر رنـج اضافه گـردد. هنوز از 
شـّدتی بیـرون نیامـده، شـّدتی عظیم تـر بر او وارد شـود. 2

ایـن معانـی هـم بنابرایـن اسـت كـه مـراد از»سـاق« امـری سـخت و دشـوار باشـد، 

بـدان مناسـبت كـه هنـگام هجـوم شـدائد و سـختی ها، انسـان جامـه از سـاق پـا بـاال 

َحْرُب َعلی سـاٍق؛ 
ْ
كشـیده و آمـادۀ میـدان كار می گـردد. چنانكـه می گوینـد: »قاَمـِت ال

جنـگ بـه نهایـت شـّدت رسـید« و همچنیـن در قـرآن كریـم از روز قیامـت تعبیـر شـده 

اسـت به: 
؛ 3 ٍ  َع�نْ َسا�ت

�نُ
سشَ

ْ
ك ْوَم �یُ َ >�ی

روزی که کار، بی نهایت دشوار می گردد<. 4

»َمساق« مصدر میمی است به معنای»َسوق: راندن« كه مراد»رجوع« و بازگشت 

این  در  انسان  اینكه  به  است  اشاره ای  تعبیر،  این  در  و  خداست  سوی  به  ݩݘق  ݧ خالىݧ

»َیْوُم  كه  مرگ  حین  از  بلكه  ندارد،  اختیاری  خدا،  به  خود  رجوع  و  سیر  از  مرحله 

الَمساق« است تا روز قیامت كه »َیوُم ااِلسِتْقرار« می باشد، در حال»رانده شدن« و 
»بردن« است كه او را می رانند و می برند تا به جایگاه و مستقّرش برسانند.5

حاصـل تفسـیر آنكـه از دنیاگرایـی افراطـی كـه منجـّر بـه رهـا كـردن و واگذاشـتن 

حیـات و سـعادت جـاودان ُاخـروی گـردد بپرهیزیـد، از فنـای دنیـا و زوال نعمت های 

م به سـراغتان خواهد 
ّ
آن، هرگـز غافـل مباشـید. دربـارۀ مرگـی كـه سـرانجام بطـور مسـل

كه عالمی نامأنوس و آینده ای نامعلوم است.  1. یعنی ترس و فشار هنگام ورود به برزخ 
2. مجمع البيان و الميزان و تفسير فخررازی. 

3. سورۀ قلم، آیۀ 42. 
4. تفسير فخررازی. 

5. تفسير الميزان. 
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آمـد بیندیشـید. آن سـاعتی را در نظـر بیاوریـد كـه جان به گلو رسـیده و اعضای بدن، 

نیـروی حیـات را از دسـت داده و از هـر طـرف شـدائد و سـختی ها بـه انسـان هجـوم 

آورده اسـت. 

سـختی جـان َكنـدن و افتـادن در َسـَكرات مرگ از یك طرف، ِفـراق عزیزان و جدا 

گشـتن از مـال و جـاه و خواهش هـای عمرانـۀ نفـس از سـوی دگـر و مخصوصـًا ورود 

بـه عالمـی نامأنـوس و دیـدن صحنه هـا و قیافه هایـی هول انگیـز و بـی خبـر بـودن از 

پایـان كار و منتهی الیـه سـیر عمـل، روح »ُمحَتضر« را در تنگنایی بس شـدید افكنده 

اسـت تـا آنجـا كـه خـود وی یقیـن بـه فـرا رسـیدن هنگام فـراق از همه چیـز و همه كس 

پیـدا می كنـد. 

در حدیـث آمـده اسـت كـه چـون بنـده در َسـَكرات مرگ افتد، اعضـای بدن وی، 

بعضـی بـر بعضـی سـالم می كننـد و می گویند: 
ِقیاَمِة؛ 1

ْ
فاِرُقَك ِایَل َیْوِم ال

ُ
لُم ُتفاِرُقی َو ا ْیَك الّسَ

َ
»َعل

دیگر تا روز قیامت تو از من و من از تو جدا می شوم«. 

كــوس رحلــت بكوفــت دســت َاَجل

بكنیــد ســر  وداع  چشــمم  دو  ای 

ای كــــف و دســـت و ساعـــد و بــازو

بـــكنید یكدگـــر  َتودیــع  هـمـــه 

دشـمـــن مـــرگ،  افتـــاده  مـــن  بـــر 

ــذر بكنیــد
ُ
ــام آخــر ای دوســتان گ كـ

نــادانــــی بـــه  بـــشـــــد  روزگــــــارم 

بكنیــد حــذر  شـــما  نكـــردم،  مــن 

گازر و مجمع البيان.  1. بحار األنوار، ج 6، ص 150 و تفسير 
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ایـن  نجـات دهنـدۀ  گویندگانـی می گوینـد: كیسـت  یـا  گوینـده ای  موقـع،  آن  در 

؟ ُمحَتَضـر

<1 آورده انـد  ٍ َل َم�ن را�ت �ی بنـا بـر معنـای اّول از دو معنـای محتمـل كـه ذیـل آیـۀ >و �ت

آمـده  روایـت  در  چنانكـه  باشـد،  »ُمْحَتَضـر«  خـوِد  اسـت  ممكـن  كالم  ایـن  گوینـدۀ 

اسـت2 كـه تقاضـای طبیـب می كنـد و محتمـل اسـت اطرافیـان و حّضـار در كنـار 

محتضـر باشـند3 كـه بـا اضطرابـی شـدید بـه جسـتجوی طبیـب و درمـان، شـتافته و 

جـّدًا بـه تكاپـو می افتنـد و بـا بی صبـری تمـام از یكدیگـر می پرسـند آیـا كسـی هسـت 

كـه بـا »دارو« و یـا بـا »َتعویـذ« و افسـون بـه نجـات عزیـز مـا بشـتابد؟ و هـم ممكن اسـت 

ایـن جملـه را آنـان از روی»یـأس« و ناامیـدی از حیـات وی بگوینـد،4 یعنـی دیگـر كار 

گذشـته اسـت و آدم ُمْشـرف بـه مـرگ را چـه كسـی می توانـد دوبـاره بـه حـال حیـات 

آورد؟! چنانكـه همیـن مضمـون از آیـۀ ذیـل اسـتفاده می شـود: 
<؛5 �نَ �ی ْم َ�اِد�تِ �تُ �نْ ُك�نْ َها اإِ

ُعو�نَ ْ��جِ وَم...�تَ �تُ
ْ
ل ُ�

ْ
�تِ ال عنَ

َ
ل ا �جَ

دنَ ا اإِ
َ
ْول

َ
ل

>�نَ

آن  در  شما  و  می رسد  گلو  به  جان  که  هنگامی  چرا  پس 

لحظۀ هولناک تماشاگر هستید... اگر راست می گویید 

چرا جان را بر نمی گردانید<. 

یعنـی اگـر راسـت می گوییـد و مالـك امـر خـود می باشـید، جـان بـه حلقوم رسـیدۀ 

از حیـات وی،  یـأس  و جـز  توانسـت  اّمـا نخواهیـد  بازگردانیـد!  بـدن  بـه  را  ُمْحَتضـر 

چیـزی در خـود نمی یابیـد. 

ْظفاَرهــا
َ
أ ْنَشــَبْت  

َ
أ ــُة  اَلِنّیَ ِإذا  َتْنَفــع و  ال  َتیمــٍة   

َّ
كل َفْیــَت 

ْ
ل

َ
أ

1. سورۀ قيامت ، آیۀ 27. 
2. تفسير برهان و نورالّثقلين و الميزان. 

3. تفسير تبيان و مجمع البيان. 
4. تفسير الميزان. 

5. سورۀ واقعه، آیات 83 تا 87. 
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< گوینـدۀ این سـخن»مالئكه«  ٍ َل َم�نْ را�ت �ی و اّمـا بنـا بـر معنـای محتمـل دّوم در >َو �ت

می باشـند كـه آمـادۀ بـردن روح »محتضـر« هسـتند1 و آنـان كـه دو گروهند از فرشـتگان 

»مقبـوض«  روح  ایـن  آیـا  كـه  می پردازنـد  گفتگـو  بـه  هـم  بـا  »عـذاب«،  و  »رحمـت« 

و منقطـع از بـدن، مربـوط بـه فرشـتگان »رحمـت« اسـت و بایـد بـه جایـگاه »تنّعـم« 

منتقـل گـردد و یـا در زمـرۀ وابسـتگان بـه فرشـتگان »عـذاب« اسـت و بایـد بـه محـّل 

شـكنجه و دوزخ برزخـی سـوق داده شـود!

این كالم از ضّحاك2 منقول است: 
وَح؛ 3 ُزوَن الّرُ ّهِ  الِخَرِة ُیَ

ُ
ْهل

َ
َبَدَن َو ا

ْ
ُزوَن ال ّهِ ْنیا ُیَ

ُ
 الّد

ُ
ْهل

َ
»ا

اهـل دنیـا بـه تجهیـز بدن مّیت می پردازند]تا به قبرش برسـانند[و 

اهـل آخـرت ]فرشـتگان[ بـه تجهیـز روح وی مشـغول می شـوند]تا 
بـه جّنـت یـا دوزخ برزخی اش منتقـل گردانند[«. 4

؛ 5 َمَسا�تُ
ْ
ٍ ال دن ْوَم�ئِ َ َك �ی ّ

ٰی َر�جِ
َ
ل >اإِ

آن روز انسان به سوی پروردگارت رانده می شود<. 

تـا دربـاره اش چـه  بـود  بـه سـوی خـدا خواهـد  انسـان  آری در آن روز، سـوق روح 

حكمـی فرمایـد و در كـدام ناحیـه از نواحـی بـرزخ جایـش بدهند. یعنی دیگـر از دنیا و 

مـال و جـاه آن منقطـع گشـته و جـز خشـم و رضـای خـدا هیـچ چیـز مؤّثـر در سرنوشـت 

نیـك و َبـَدش نخواهـد بـود. خشـم و رضـای خـدا هـم، چنانكـه می دانیـم بسـته بـه 

عقاید و اعمال دنیوی اش می باشـد. حال ای دوراندیشـان! به خود آیید و در عقاید 

و اعمـال خـود دقیقـًا تجدیـد نظـر نمـوده و در اصـالح مفاسـد آن سـعی بلیـغ نماییـد. 

1.  تفسير تبيان و مجمع البيان و الميزان. 
كه در زمرۀ مفّسرین، نام وی ذكر شده است.  2.  مراد، ضّحاك بن ُمزاِحم تابعی است 

3. بحار األنوار، ج 6، ص 150 و مجمع البيان و تبيان، ذیل همين آیه. 
كرد.  كه لطيف تر از این معنی است می شود حمل  4. این جمله را به معنای دیگر هم 

5. سورۀ قيامت، آیۀ 30. 
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شدائد حاالت انسان به هنگام »مرگ«

شـاید  می شـود  اشـاره ای  مـرگ«  »َسـَكرات  بـاب  در  روایـات  از  نمونـه ای   بـه 

و  َمُخـوف  فوق العـاده  منـزِل  آن  بـرای  را  مـا  و  گـردد  حاصـل  تنّبهـی  شـاء اهلل(  )ان 

انسـان عاقـل نمی توانـد دربـارۀ واقعـه ای بـس  آنكـه  آمـاده سـازد. چـه  هراس انگیـز، 

سـهمگین و خطرنـاك كـه بطـور حتـم در پیـش دارد تغافـل ورزیـده و نسـبت بـه آن بـی 

تفـاوت و سـهل انگار بمانـد. از رسـول خـدا؟ص؟ سـؤال شـد: عاقل تریـن یـا هشـیارترین 

مـردم و گرامی تریـن آنـان كیسـت؟ فرمـود: 

 ْكَیاُس 
َ
ـأ

ْ
ِئَك ُهُم ال

َ
ول

ُ
ُه  أ

َ
 ل

ً
ُهُم  اْسِتْعَدادا

ُ
َشّد

َ
َمْوِت  َو أ

ْ
 ِلل

ً
ْكَثُرُهْم  ِذْكرا

َ
»أ

ِخَرِة؛ 1
ْ

ْنَیا َو َكَراَمِة ال
ُ

َذَهُبوا ِبَشَرِف الّد

آنـان کـه بیـش از همـه بـه یـاد مرگنـد و جّدی تـر از همـه در آمـاده 

و  هوشـمندان  همـان  اینـان  می کوشـند،  آن  بـرای  خـود  سـاختن 

زیرکاننـد کـه هـم شـرافت دنیـا و هـم کرامـت آخـرت را بـه دسـت 

آورده انـد«. 

روزی، نبـّی مكـّرم اسـالم؟ص؟ وارد مسـجد شـد و جمعـی را دیـد كـه می گوینـد و 

فرمـود:  می خندنـد، 

ـُم  
َ
ْعل

َ
أ َمـا  ُمـوَن  

َ
َتْعل ـْو 

َ
ل ِبَیـِدِه   َنْفـِی   ـِذی 

َّ
ال َو  َمـا 

َ
أ ـْوَت  َ

ْ
ال ْذُكـُروا 

ُ
»ا

2 ؛ 
ً
َكِثیـرا ْیـُتْ 

َ
َبك

َ
ل َو   

ً
َقِلیـل ـُتْ  

ْ
َضِحك

َ
ل

یـاد مـرگ کنیـد، سـوگند بـه کسـی کـه جانـم بـه دسـت اوسـت! اگـر 

می دانسـتید آنچـه را کـه مـن می دانـم]از مـرگ و شـدائد آن[ هـر 

آینـه کـم می خندیدیـد و بسـیار می گریسـتید«. 

1. المحّجة البيضاء، ج 8، ص 241. 
2. همان. 
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امام امیرالمؤمنین علی؟ع؟ می فرماید: 

َكْیـَف  َو  َعْنـُه   ـِة 
َ
َغْفل

ْ
ال ِل  

َ
ِإْقـل َو  ـْوِت   َ

ْ
ال ِبِذْكـِر  ـْم  

ُ
وِصیك

ُ
أ »...َو 

1 ـم ؛ 
ُ

ك
ُ
ِهل ُیْ ْیـَس 

َ
ل ِفیَمـْن  ـْم 

ُ
َطَمُعك وَ  ـْم  

ُ
ك

ُ
ُیْغِفل ْیـَس 

َ
ل ـا  َعّمَ ـْم 

ُ
ُتك

َ
َغْفل

...شـما را سـفارش می کنـم بـه یـاد مـرگ بـودن و از غفلـت خـود 

از  باشـید  غافـل  کـه  اسـت  سـزاوار  چگونـه  و  کاسـتن  آن  دربـارۀ 

ُك 
َ
چیـزی کـه آن از شـما غافـل نمی باشـد و طمـع کنید در کسـی ]َمل

الَمـوت[ کـه او بـه شـما مهلـت نمی دهـد؟«. 

لقمان حكیم به فرزندش می گفت: 
َك؛ 2

َ
 أْن َیفَجأ

َ
ُه َقْبل

َ
 ل

َ
، أمٌر ال َتدری َمىت َیلقاَك اسَتِعّد »یا ُبَیَّ

آمـد  بـه سـراغت خواهـد  کـی  کـه نمی دانـی  فرزنـدم! حادثـه ای 

]دربـاره اش بیندیـش و[ پیـش از اینكـه آن بـر تـو هجـوم آورده و 

غافلگیـرت نمایـد، تـو خـود را بـرای آن مهّیـا کـن«. 

دیگری از حكماء گفته است: 
»َكْرٌب ِبَیِد ِسواَك ال َتْدِری َمىٰت َیْغشاَك؛ 3

]مـرگ[ گرفتـاری اندوهبـاری اسـت کـه اختیـارش بـه دسـت دیگری 

اسـت، نمی دانـی چـه وقـت تـو را فـرا خواهـد گرفـت!«. 

غّزالی می گوید: درد شدیدی كه به هنگام»َنْزع« و جان كندن به انسان عارض 

می شود، تا كسی آن را نچشیده است قادر بر شناخت حقیقت آن نخواهد بود و 

لذا هر چه بگوید، توصیفی است با مقیاس دردهای مشهود در حال حیات كه به 

بعض اجزای بدن می رسد، آن هم بطور سطحی و غیر عمیق. البّته پر روشن است 

1. شرح نهج البالغۀ فيض االسالم، خطبۀ 230. 
2. المحّجة البيضاء، ج 8، ص 252. 

3. همان. 
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گیرد،  فرا  را  انسان  وجود  سراپای  كه  دردی  با  نمی باشد  نسبت  قابل  درد،  این  كه 

می شدید كه الحال از تصّور آن ناتوان هستیم بیفكند، 
َ
درون و برونش را به رنج و َال

چه آنكه قطع حیات از بدن، به منزلۀ این است كه یک یک از رگ های ریز و درشت 

بدن كشیده شود، اعصاب از هم گسیخته و مفاصل در هم شكسته گردد تا آنجا 

كه)حدسًا( گفته اند قطعه قطعه ساختن بدن با ضربات شمشیر و پاره پاره كردن آن 
با اّره ها و بریدن آن با قیچی ها، آسانتر از سختی جان دادن است!1

وصف حال انسان به هنگام احتضار

در دعای ابوحمزۀ ثمالی می خوانیم: 

ىِت« ؛  ِحّبَ
َ
ْیِدی أ

َ
ُبِی أ ِ

ّ
ِفَراِش  ُتَقل

ْ
  ال

َ
 َعیل

ً
ِی  َصِریعا »َرّب اْرَحْ

خدایـا! بـر مـن رحـم کـن در آن موقعـی کـه میـان بسـتر بیمـاری 

غلتیـدن  دنـده  آن  بـه  دنـده  ایـن  از  توانایـِی  دیگـر،  و  افتـاده ام 

پهلـو می گرداننـد«.  آن  بـه  پهلـو  ایـن  از  مـرا  نـدارم و دیگـران 

ِی َصاِلُح ِجیَرِت؛ 
ُ
ل ْغَتَسِل ُیَغّسِ ُ  الْ

َ
 َعیل

ً
ُدودا َّ َمْ َ

 َعیل
ْ

ل
َ

َو َتَفّض

خدایـا! تفّضـل کـن بـر مـن، آن لحظـه ای کـه بدنـم را روی سـنگ 

انداخته انـد و غّسـال، غسـلم می دهـد.  غّسـالخانه 

ْطَراَف َجَناَزِت؛ 
َ
ْقِرَباُء أ

َ ْ
 ال

َ
 َقْد َتَناَول

ً
ُموال َمْ

و  گرفته انـد  را  جنـازه ام  اطـراف  کـه خویشـاوندانم،  موقعـی  آن 

می برنـد.  دوششـان  روی 

كه بطور نقل آورده  كالم  گفتار غّزالی )المحّجة البيضاء، ج 8، ص 252( و البّته این قسمت از  1. تلخيصی از 
كندن از  كه سراپا شيفتۀ دنيایند، و با همۀ وجود دل بدان بسته اند و لذا برای آنها دل  كسانی است  شد خاّص 
كه به سوی هدف خدایی  محبوبشان بسيار سنگين است چنانكه در حدیث آمده است. اّما برای خداجویانی 

َعَسل« می باشد یعنی از عسل شيرین تر است. 
ْ
حلی ِمَن ال

َ
گام بر می دارند، جان دادن »ا خویش 
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 یِف ُحْفَرِت؛ 
ً
ُت ِبَك َوِحیدا

ْ
 َقْد َنَزل

ً
َّ َمْنُقوال َ

َو ُجْد َعیل

بخشـش کـن بـر مـن آن لحظـه ای کـه تنهـا در گـودال قبـرم وارد بـر 

تو شـده ام. 

ِدیِد ُغْرَبىِت؛ 1 َ َبْیِت الْ
ْ
ِلَك ال

َ
َو اْرَحْم یِف ذ

]ای خـدا![ در آن خانـۀ جدید]کـه بـی کـس و بـی یـاور مانـده ام[ 

بـر غربـت مـن ترّحـم کـن«. 

كنار ُمحتضر حضور رسول خدا؟ص؟ و امامان؟مهع؟ در 

اینجـا نمونـه ای از روایـات راجـع بـه حضـور اهل بیت اطهـار ؟مهع؟ مخصوصًا امام 

امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ در بالین»محتضـر« آورده می شـود، باشـد كـه روح امیـد در 

جـان دوستانشـان بدمد. 

َعْبـِد اهّلِل؟ع؟  َبـا 
َ
أ ـَع  َسِ َمـْن  َثـِی 

َ
َحّد  

َ
َقـال َمـْرَواَن  ْبـِن  ـاِر  َعّمَ »َعـْن 

َحِدُكْم  
َ
ْیَس  َبـنْیَ  أ

َ
ـُه  ل

َ
ـْم  َو اهّلِل  ُیْغَفـُر ِإّن

ُ
ك

َ
  َو ل

ُ
ـْم  َو اهّلِل  ُیْقَبـل

ُ
  ِمْنك

ُ
َیُقـول

ـَغ َنْفُسـُه 
ُ
ْن َتْبل

َ
 أ

َّ
َعـنْیِ  ِإال

ْ
َة ال ـُروَر َو ُقـّرَ ْن  َیْغَتِبـَط َو َیـَرى  الّسُ

َ
َو َبـنْیَ  أ

ـُه ِإَذا َكاَن َذِلـَك َو اْحُتِضـَر 
َ
 ِإّن

َ
َّ َقـال ُ

ِقـِه ث
ْ
 ِبَیـِدِه ِإیَل َحل

َ
ْوَمـأ

َ
َهاُهَنـا َو أ

ـْوِت؟ع؟  َ
ْ

ـُك ال
َ
 َو َمل

ُ
؟ع؟ َو َجْبَرِئیـل  اهّلِل؟ص؟ َو َعـیِلٌّ

ُ
َحَضـَرُه َرُسـول

 
َ

ْهل
َ
َنا أ ّبُ  اهّلِل ِإّنَ َهـَذا َكاَن ُیِ

َ
 َیا َرُسـول

ُ
؟ع؟ َفَیُقول َفَیْدُنـو ِمْنـُه َعـیِلٌّ

َهـَذا َكاَن  ِإّنَ   
ُ

َیـا َجْبَرِئیـل  اهّلِل؟ص؟ 
ُ

َرُسـول  
ُ

َیُقـول َو  ـُه  ِحّبَ
َ
َفأ َبْیـِت 

ْ
ال

 
ُ

 َجْبَرِئیـل
ُ

ـُه َو َیُقـول ِحّبَ
َ
 َبْیـِت َرُسـوِلِه َفأ

َ
ْهـل

َ
ُه َو أ

َ
ـّبُ اهّلَل َو َرُسـول ُیِ

 َبْیـِت َرُسـوِلِه 
َ

ْهـل
َ
ُه َو أ

َ
ـّبُ اهّلَل َو َرُسـول ا َكاَن ُیِ ـْوِت ِإّنَ َهـذَ َ

ْ
ـِك ال

َ
ل ِلَ

 َیـا َعْبـَد اهّلِل 
ُ

ـْوِت َفَیُقـول َ
ْ

ـُك ال
َ
ـُه َو اْرُفـْق ِبـِه َفَیْدُنـو ِمْنـُه َمل ِحّبَ

َ
َفأ

1. بحار األنوار، ج 95، ص 90. 
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ِعْصَمِة 
ْ
َت ِبال

ْ
ـك ّسَ َماَن َبَراَءِتَك َتَ

َ
َت أ

ْ
َخـذ

َ
اَك َرَقَبِتَك أ

َ
َت َفـك

ْ
َخـذ

َ
أ

 َنَعـْم 
ُ

 َفَیُقـول
َّ

ُقـُه اهّلُل َعـّزَ َو َجـل  َفُیَوّفِ
َ

ْنَیـا َقـال
ُ

َیـاِة الّد َ ْبـَرى یِف الْ
ُ

ك
ْ
ال

 
ُ

ِب َطاِلـٍب؟ع؟ َفَیُقـول
َ
َیـُة َعـیِلِّ ْبـِن أ

َ
 َوال

ُ
ِلـَك َفَیُقـول

َ
 َو َمـا ذ

ُ
َفَیُقـول

ـِذی 
َّ
ـا ال ّمَ

َ
ُرُه َفَقـْد آَمَنـَك اهّلُل ِمْنـُه َو أ

َ
ـذ ْ َ

ـِذی ُكْنـَت ت
َّ
ـا ال ّمَ

َ
َصَدْقـَت أ

اِلـِح ُمَراَفَقـِة َرُسـوِل  ِف الّصَ
َ
ـل ْبِشـْر ِبالّسَ

َ
ْدَرْكَتـُه أ

َ
ُكْنـَت َتْرُجـوُه َفَقـْد أ

؛ 1
ً
 َرِفیقـا

ًّ
 َنْفَسـُه َسـل

ُّ
َّ َیُسـل ُ

اهّلِل؟ص؟ َو َعـیِلٍّ َو َفاِطَمـَة؟اهس؟ ث

از عّماربــن مــروان نقــل شــده اســت کــه گفــت: حدیــث کــرد بــرای 

مــن کســی کــه از امــام صــادق؟ع؟ شــنیده بــود کــه می فرمــود: بــه 

ــنات[ و  ــول می شــود ]َحَس ــا از شــما ]شــیعه[ قب خــدا ســوگند! تنه

تنهــا از شــما آمرزیــده می گردد]ســّیئات[. حقیقــت آنكــه بیــن هــر 

یــك از شــما و رســیدنش بــه حــال خــوش و ُســرور و فــرح، فاصلــه ای 

ــا دســت خــود  ــه اینجــا برســد]و ب نمی باشــد جــز اینكــه جانــش ب

اشــاره بــه حلــق خــود نمــود[. آنــگاه فرمــود: در آن لحظــه کــه ایــن 

حــال پیــش آیــد و او محتضــر گــردد، رســول خــدا؟ص؟ و علــی؟ع؟ 

ــزد وی حاضــر شــوند. ســپس  ــك الَمــوت؟امهع؟ در ن
َ
ــل و َمل و جبرئی

علــی؟ع؟ بــه او نزدیــك گشــته و می گویــد: یــا رســول اهلل! ایــن 

]ُمحَتضــر[، مــا خانــدان ُنُبــّوت را دوســت می داشــت، او را دوســت 

بــدار. رســول خــدا ؟ص؟ می فرمایــد: ای جبرئیــل! ایــن به راســتی 

خدا و رســول خدا و اهل بیت رســول خدا را دوســت می داشــت، 

ــك الَمــوت! ایــن 
َ
او را دوســت بــدار. پــس جبرئیــل می گویــد: ای َمل

شــخص چنیــن بــود کــه خــدا و رســول خــدا و اهــل بیــت رســول خدا 

را دوســت می داشــت، پس]تــو هــم[ او را دوســت بــدار و بــا وی 

مــدارا نمــا. آنــگاه ملــك المــوت بــه او نزدیــك می شــود و می گویــد: 

كافی، ج 3، ص 131، حدیث 4.   .1
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مــان از شــدائد ایــن 
َ
ــرات آزادی از عــذاب و ا ــا ب ای بنــدۀ خــدا! آی

عالم را به دست آورده ای؟ آیا در زندگی دنیا تمّسك به عصمت 

ــه ســالمت بگــذری[. در  ــن جهــان ب ــرز ای ــری داشــته ای]که از م کب

آن موقــع توفیــق خــدا شــامل حالــش شــده و می گویــد: بلی]مــن 

نامــۀ امــان و برائــت از عــذاب آورده ام[. ملــك المــوت می پرســد، 

ــّی  آن چیســت و کــدام اســت؟ جــواب می دهــد: ]آن[ والیــت عل

ــی!  ــد: راســت گفت ــب ؟ع؟ اســت! فرشــتۀ مــرگ می گوی ــن ابیطال ب

حــال، از آنچــه کــه می ترســیدی خــدا امانــت داد و بــه آنچــه کــه 

آرزومنــد آن بــودی رســیدی! بشــارت بــاد تــو را به]دیدار[پیشــینیان 

شایســته، همنشــینی بــا رســول خــدا؟ص؟ و علــی و فاطمــه. پــس در 

ــردازد و روح او  ــض روح وی می پ ــه قب ــوت ب ك الَم
َ
ــگام َمل ــن هن ای

را بــا ِرفقــی تمــام از بــدن ُمنَقطعــش می ســازد«. 1

  ِإَذا َوَقَعْت  
َ

ُجـل   ِإّنَ  الّرَ
ُ

َبا َعْبـِد اهّلِل؟ع؟ َیُقول
َ
ـَع أ ـُه َسِ

َ
ّن

َ
»َعـْن ُعْقَبـَة أ

 َیـَرى 
َ

ـُت  ِفـَداَك َو َمـا َیـَرى َقـال
ْ
ـُت  ُجِعل

ْ
َنْفُسـُه  یِف  َصـْدِرِه  َیـَرى  ُقل

َّ َیـَرى  ُ
ْبِشـْر ث

َ
 اهّلِل أ

ُ
َنـا َرُسـول

َ
 اهّلِل أ

ُ
ـُه َرُسـول

َ
 ل

ُ
 اهّلِل؟ص؟ َفَیُقـول

َ
َرُسـول

ـِذی 
َّ
ِب َطاِلـٍب ال

َ
َنـا َعـیِلُّ ْبـُن أ

َ
 أ

ُ
ِب َطاِلـٍب؟ع؟ َفَیُقـول

َ
َعـیِلَّ ْبـَن أ

َحـٌد 
َ
ـوُن أ

ُ
 َیك

َ
ـُه أ

َ
ـُت ل

ْ
 ُقل

َ
َیـْوَم َقـال

ْ
ْنَفَعـَك ال

َ
ْن أ

َ
ـّبُ أ ِ

ُ
ـُه ت ّبُ ِ

ُ
ُكْنـَت ت

ى َهَذا 
َ
 ِإَذا َرأ

َ
 ال

َ
 َقال

َ
ْنَیـا َقال

ُ
َّ َیْرِجُع ِإیَل الّد ُ

ـاِس َیـَرى َهـَذا ث ِمـَن الّنَ

 
َّ

 اهّلِل َعّزَ َو َجل
ُ

ُقْرآِن َقـْول
ْ
 َو َذِلَك یِف ال

َ
ْعَظـَم َذِلـَك َقـال

َ
 َمـاَت َو أ

ً
َبـدا

َ
أ

ْنیـا َو یِف 
ُ

یـاِة الّد َ ُبْشـرى  یِف الْ
ْ
ـُم ال ُ ُقـوَن. لَ ِذیـَن آَمُنـوا َو كاُنـوا َیّتَ

َّ
»ال

ِلماِت اهّلِل «2؛ 3
َ

 ِلك
َ

ِخـَرِة ال َتْبِدیـل
ْ

ال

كه مورد حاجت بود در اینجا آورده شد.  1. حدیث دنباله دارد، آن مقدار 
2. سورۀ یوُنس، آیات 63 و 64. 

كافی، ج 3، ص 133، حدیث 8.   .3
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از عقبه]اسم راوی است[ نقل شده است: که از امام صادق؟ع؟ 

رسید،  سینه اش  به  جان  وقتی  انسان،  می فرمود:  که  شنیدم 

می بیند. گفتم: قربانت شوم چه می بیند؟ فرمود: رسول خدا؟ص؟ 

را می بیند و آن حضرت به او می گوید: من، رسول خدا هستم، 

دل خوشدار. سپس علّی بن ابیطالب؟ع؟ را می بیند و آن حضرت 

که  کسی  همان  هستم،  ابیطالب  بن  علّی  من  می گوید:  او  به 

دوستش می داشتی، امروز دوست داری که نافع به حالت باشم؟ 

راوی می گوید: به امام عرض کردم آیا می شود کسی از مردم این 

جریان را ببیند و آنگاه به دنیا برگردد؟ فرمود: نه، همین که این 

را دید می میرد و آن را بزرگ می شمارد ]و رجوع به دنیا را در جنب 

آن نعمت ُعظمی کوچك می یابد[. فرمود: این در قرآن است]و[ 

گفتار خداوند عّزوجّل ]است[: کسانی که ایمان آورده و جانب 

تقوا را رعایت کرده اند، برای آنان در زندگی دنیا و آخرت، بشارت 

]و مژدۀ سعادت[ است. در کلمات خدا هیچ تغییری نمی باشد 

]اشاره به حتمّیت رستگاری اهل ایمان است[«. 

ُت ِفَداَك 
ْ
ِب َعْبـِد اهّلِل؟ع؟ ُجِعل

َ
ُت ِل

ْ
: ُقل

َ
ْیـَریِفِّ َقـال »َعـْن َسـِدیٍر الّصَ

 َو اهّلِل 
َ

 ال
َ

 َقْبِض ُروِحـِه َقال
َ

ْؤِمُن َعیل ُ ـَرُه الْ
ْ

 ُیك
ْ

َیـا اْبـَن َرُسـوِل اهّلِل َهـل

 
ُ

ـْوِت  ِلَقْبـِض  ُروِحـِه  َجـِزَع  ِعْنـَد َذِلـَك  َفَیُقـول َ
ْ

ـُك  ال
َ
َتـاُه  َمل

َ
ـُه  ِإَذا أ

َ
ِإّن

؟ص؟ 
ً
ـدا ّمَ ـِذی َبَعـَث ُمَ

َّ
ـَزْع َفـَو ال ْ َ

 ت
َ

ـْوِت َیـا َویِلَّ اهّلِل ال َ
ْ

ـُك ال
َ
ـُه َمل

َ
ل

اْفَتـْح  َحَضـَرَك  ـْو 
َ
ل َرِحـٍم  َواِلـٍد  ِمـْن  ْیـَك 

َ
َعل ْشـَفُق 

َ
أ َو  ِبـَك  َبـّرُ 

َ
أ َنـا 

َ َ
ل

ْؤِمِنـنَی َو  ُ ِمیـُر الْ
َ
 اهّلِل؟ص؟   َو أ

ُ
ـُه َرُسـول

َ
 ل

ُ
ـل

َ
ّث  َو ُیَ

َ
َعْیَنـَك َفاْنُظـْر َقـال

ـُه 
َ
 ل

ُ
ـْم؟مهع؟ َفُیَقـال ِتِ

ّیَ ـُة ِمـْن ُذّرِ ِئَّ
َ ْ
َسـنْیُ َو ال ُ َسـُن َو الْ َ َفاِطَمـُة َو الْ

َسـنْیُ َو  ُ َسـُن َو الْ َ ْؤِمِنـنَی َو َفاِطَمـُة َو الْ ُ ِمیـُر الْ
َ
 اهّلِل َو أ

ُ
َهـَذا َرُسـول

 َفَیْفَتُح َعْیَنُه َفَیْنُظُر َفُیَنـاِدی ُروَحُه  ُمَناٍد 
َ

ـُة؟مهع؟ ُرَفَقـاُؤَك َقـال ِئَّ
َ ْ
ال
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ٍد  ّمَ ُة ِإیَل ُمَ ْطَمِئّنَ ُ ْفـُس الْ ا الّنَ ُتَ ّیَ
َ
 -یا أ

ُ
ِة َفَیُقـول ِعـّزَ

ْ
ِمـْن ِقَبـِل َرّبِ ال

َواِب  
َ
ـًة ِبالّث َیـِة َمْرِضّیَ

َ
َوال

ْ
ـِك راِضَیـًة ِبال ْهـِل َبْیِتـِه- اْرِجِعـى ِإیٰل َرّبِ

َ
َو أ

ـا  َ
َ

ـىِت  ف  َبْیِتـِه  َو اْدُخـیِل َجّنَ
َ

ْهـل
َ
 َو أ

ً
ـدا ّمَ َفاْدُخـیِل یِف ِعبـاِدی  یعـی ُمَ

َنـاِدی ؛ 1 ُ ُحـوِق ِبالْ
ُّ
ِل ُروِحـِه َو الل

َ
ْیـِه ِمـِن اْسـِتل

َ
َحـّبَ ِإل

َ
َشْ ٌء أ

از َسدیِر َصْیَرفی منقول است که خدمت امام صادق؟ع؟ عرض 

و  کراهت  با  را  مؤمن  آیا  اهلل!  رسول  یابن  شوم  قربانت  کردم: 

بی میلی قبض روحش می کنند؟ فرمود: نه به خدا قسم! وقتی 

َملك الَموت برای قبض روح مؤمن می آید، او در آن حال، اظهار 

َجَزع  ای دوست خدا!  می گوید:  مرگ  فرشتۀ  می نماید.  بیتابی 

من  است،  برانگیخته  را  محّمد؟ص؟  که  کسی  به  سوگند  مكن. 

مهربانتر  و  باشد، دلسوزتر  کنارت  در  که  مهربان  پدری  از  تو  به 

می باشم! چشم باز کن و بنگر! ]امام؟ع؟ [فرمود: در آن موقع، 

و  حسین  و  حسن  و  فاطمه  و  امیرالمؤمنین  و  خدا؟ص؟  رسول 

ل می شوند. پس به او گفته 
َ
امامان از ذّرّیۀ آنان؟مهع؟ برای او ُمَمّث

می شود: این رسول خدا؟ص؟ و امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و 

قای تو هستند! او چشم باز کرده و 
َ
حسین و امامان؟ص؟ اند که ُرف

می نگرد، در آن لحظه منادی از جانب ]َرّبُ الِعّزة[ندا کرده و به 

روح محتضر می گوید: ای روح آرام گرفته! ]به دیدار محّمد؟ص؟ 

و اهل بیت وی[ باز گرد به سوی پروردگارت، در حالتی که هم، 

راضی]به والیت[ بوده و هم مرضّی]به ثواب[ گشته ای. پس در 

ُزمرۀ بندگانم ]محّمد؟ص؟ و اهل بیت او[در آی و در بهشت من 

داخل شو و لذا در آن حال، برای او]شخص ُمحَتضر[ هیچ چیز 

محبوبتر از قبض روح و ملحق شدنش به منادی نخواهد بود«. 

كافی، ج 3، ص 127.   .1
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حدیث حارث َهْمدانی1

حدیث»حارث َهْمدانی« از احادیث معروف و مشهور است و ضمن آن حدیث، 

امام امیرالمؤمنین علی؟ع؟ به حارث كه مقام و منزلتی بس عظیم در نزد امام؟ع؟ 

داشته است می فرماید: 

َسـَمَة َوِلّیِ    الّنَ
َ
ـَة َو َبَرأ ّبَ َ ـَق الْ

َ
ـِذی َفل

َّ
َیْعِرُفـِی َو ال

َ
ـُرَك َیـا َحـاِر ل َبّشِ

ُ
»َو أ

ـَراِط  َمـاِت َو ِعْنـَد الّصِ َ َیْعِرُفـِی ِعْنـَد الْ
َ
ی  یِف  َمَواِطـَن  َشـىّتَ  ل َو َعـُدّوِ

ـاِر  ـُة الّنَ  ُمَقاَسَ
َ

َی َقـال
َ

ـُة َیـا َمـْوال َقاَسَ ُ  َو َمـا الْ
َ

ـِة َفَقـال َقاَسَ ُ َو ِعْنـَد الْ
ی ؛ 2  َهـَذا َوِلـّیِ َو َهَذا َعـُدّوِ

ُ
ُقـول

َ
 أ

ً
َهـا ِقْسـَمًة ِصَحاحـا َقاِسُ

ُ
أ

بشـارت دهم به تو ای حارث! قسـم به کسـی که دانه را شـكافته 

و انسـان را آفریـده اسـت دوسـت و دشـمن مـن، مـرا در مواطـن 

چنـدی خواهـد شـناخت: دم مـرگ و نـزد صراط و هنگام مقاسـمه 

و تقسـیم. راوی گفـت: مقاسـمه چیسـت ای مـوالی مـن؟ فرمـود: 

تقسـیم نمـودن آتـش اسـت]در میـان افـراد بشـر[. مـن آن را بـه 

ایـن،  می گویـم:  می نمایـم!  تقسـیم  درسـت  و  صحیـح  گونـه ای 

دوسـت مـن اسـت و ایـن، دشـمن من]یعنـی بهـرۀ هـر فـردی از 

افـراد آدمیـان را از آتـش دوزخ، مـن تعییـن می کنـم و دوزخیـان را 

از بهشـتیان، مـن جـدا می سـازم و مـالك جهّنمـی بـودن و بهشـتی 

بـودن نیـز، عـداوت و َمَحّبـت مـن می باشـد[«. 

و همین مضمون را»سّید ِحْمَیری« به نظم آورده است و می گوید: 

َعَجــٌب ــاِرٍث ِلَ  َعــِیٍّ 
ُ

َقــْول
َ

ــا َحَ ــُه
َ
ل ْعُجوَبــٍة

ُ
أ َ

َ
ث َكــْم

1. َهْمدان )به سكون ميم( اسم قبيله ای است از یمن )لسان العرب و مجمع البحرین در لغت همد(. 
2. بحار األنوار، ج 39، صفحات 239 و 240، نقل از امالی ابن الّشيخ. 
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ــْتَیــَرِن ــَداَنَمــْنَیُ َیــاَحــاِرَهْ
ً

ُقُبــا ُمَناِفــٍق ْو
َ
أ ُمْؤِمــٍن ِمــْن

ْعِرُفــُه
َ
أ َو َطْرُفــُه َیْعِرُفــِی

َ
َفَعــا َمــا َو ــِه اْسِ َو ِبَنْعِتــِه

َتْعِرُفــِی ــَراِط الّصِ ِعْنــَد ْنــَت
َ
أ َو

ً
ــا

َ
َزل 

َ
ل َو َعْثــَرًة ــْف َ

َ
ت 

َ
َفــا

َظَمــٍأ 
َ

َعــی َبــاِرٍد ِمــْن ْســِقیَك
َ
أ

َ
َعَســا

ْ
ال َوِة

َ
ــا َ

ْ
ال ِف ــُه

ُ
ال َ تَ

َعْرِض
ْ
اِرِحنَیُتْعَرُضِلل ِللّنَ

ُ
ُقول

َ
أ

َ
ُجــا الّرَ َتْقَبــِی 

َ
ل َدِعیــِه

ــُه
َ
ل  ِإّنَ َتْقَرِبیــِه 

َ
ل َدِعیــِه

ِصــًا ُمّتَ  ــَوِصِّ
ْ
ال ْبــِل ِبَ 

ً
َحْبــا

از امـام امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ بـه حـارث َهْمدانـی گفتـاری عجیـب القاء شـده 

و فرمـوده اسـت: ای حـارث َهمـدان! موقـع مـردن هـر كـه هسـت از منافـق و مؤمـن مـرا 

خواهـد دیـد، آنچنـان كـه هـم او مـرا بشناسـد و هـم مـن او را بـه اسـم و وصـف و عمـل 

می شناسـم ]در روایـات آمـده اسـت كـه دربـارۀ مؤمن دسـتور رفق و مدارا صـادر نموده 

و دربـارۀ منافـق و كافـر امـر بـه اخـذ شـدید و خشـونت در رفتـار می فرماینـد[.1 تـو مـرا در 

كنـار صـراط دیـده و خواهـی شـناخت و از دسـت مـن شـربتی خنـك كـه در حـالوت 

همچـون عسـل اسـت خواهـی نوشـید، بنابرایـن تـرس از سـقوط و لغـزش از صـراط به 

دل خویـش راه مـده. مـن، بـه هنـگام عرضـه شـدن آدمیان به آتش خواهـم گفت: ای 

آتـش! رهـا كـن ایـن مـرد را و نزدیكـش مشـو، چـه آنكـه او رشـتۀ ایمـان و محّبتـش بـه 

علـی؟ع؟ مّتصل اسـت. 

كافی، ج 3، صفحات 131 و 132.   .1
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ای كــه گفتی»َفَمــن َیُمْت َیَرنی«

دلجویــت كالم  ِفــدای  جــان 

مــن مرتبــه  هــزار  روزی  كاش 

رویــت بدیدمــی  تــا  ُمرَدمــی 

بیطاِلٍب 
َ
ُهـّمَ یـا َرّبِ ِزْدِن ُحـّبَ َمـوالَی امیراملؤمنـنی عیّل ْبـِن ا

ّ
لل

َ
»ا

عـنَی َو ال ُتَفـّرْق  ْجَ
َ
ِیـم ا

َ
واُتـَك َعل

َ
ْعصومـنَی َصل َ ـة الْ ْبناِئـِه االِئَّ

َ
َو أ

َو  ِبَفْضِلـَك  الِخـَرِة  َو  ْنیـا 
ُ

الّد یِف   
ً
َبـدا

َ
ا َعـنْیٍ  َطْرَفـة  ـْم  َبْیَنُ َو  َبْیـِی 

ْكـَرَم االْكَرمـنَی«. 
َ
َكَرِمـَك یـا ا

یـَك  َیْفَرُحـوَن  یِف   ّبِ ؟ع؟ َیـا َعـیِلُّ ِإّنَ  ُمِ  اهّلِل؟ص؟ ِلَعـیِلٍّ
ُ

 َرُسـول
َ

»َقـال

َو  َتْشـَهُدُهْم  ُهَنـاَك  ْنـَت 
َ
أ َو  ْنُفِسـِهْم 

َ
أ ُخـُروِج  ِعْنـَد  َمَواِطـَن   َثـِة 

َ
َثل

َعـْرِض 
ْ
ـْم َو ِعْنـَد ال ُنُ ّقِ

َ
ْنـَت ُهَنـاَك ُتل

َ
ُقُبـوِر َو أ

ْ
ِة یِف ال

َ
َسـاَءل ُ ِعْنـَد الْ

ُفُهـْم؛ 1 ْنـَت ُهَنـاَك ُتَعّرِ
َ
 اهّلِل َو أ

َ
َعـیل

رسـول خـدا؟ص؟ بـه علـی؟ع؟ فرمـود: ای علـی! دوسـتداران تـو در 

سـه موطن خوشـحال می شـوند: وقت بیرون رفتن جانشـان و تو 

آنجا شـاهد آنان می باشـی و هنگام پرسـش در قبرها و تو آنجا به 

آنـان تلقین]عقایـد[ می نمایـی و موقـع َعـْرض بـر خـدا و تـو آنجـا 

آنهـا را معّرفـی می کنـی«. 

چگونگی حضور معصومین؟ص؟ بر بالین محتضر

در  بالین محتضر« شبهه ای  بر  ممكن است در مسألۀ»حضور معصومین؟مهع؟ 

بعض اذهان پیدا شود و بگویند این چگونه متصّور است كه به بالین هر محتضری 

در مكان های  واحدی  در ساعت  دارد  امكان  اینكه  با  امامان؟مهع؟ حاضر شوند؟ 

1. بحار األنوار، ج 6، ص 200. 
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م، هزاران انسان در حال احتضار باشند و عقاًل ُمسَتبَعد و یا ُممتِنع 
َ
متعّددی از عال

است كه شخص واحد در آِن واحد در امكنۀ بسیاری حاضر گردد. 

دفـع ُشـبهه بـه ایـن اسـت كـه ایـن جریـان در ردیـف جریانـات عـادی عالـم طبـع 

نیسـت تـا بـا موازیـن عالـم اجسـام و طبیعـت، تقدیـر و اندازه گیـری شـود، بلكـه یـك 

امـر خارق العـاده  و از سـنخ معجـزات انبیـاء و كرامـات اولیـای خـدا می باشـد و دور 

از شـعاع درك مـا انسـان های محصـور در تنگنـای نظامـات محـدودۀ دنیاسـت ولـذا 

پـس از پذیرفتـن و اذعـان بـه امكان صـدور »معجزات« از مقّربان درگاه خدا، تردید در 

قبـول ایـن مطلـب بسـیار نابجـا و دور از منطـق اهـل َسـداد و صفاسـت. اگرچـه بعض 

ـره و 
َ

بـزرگان توجیهاتـی كرده انـد از قبیـل: امـكان تصـّرف َنْفـس قـوّی در ابـدان ُمَتَكّث

ـل آن بزرگواران با 
ُ

قـدرت بـر ایجـاد هـزاران بـدن در آن واحـد در امكنۀ متعـّدده و یا َتمّث

اجسـاد مثالیـه و یـا ارتسـام صورتشـان در حـّس مشـترك محتضـر و نظایـر اینهـا.1 ولـی 

حـّق سـخن همـان اسـت كـه بعـض محّققیـن فرموده انـد: 

وُن 
ُ

ُه َكْیـَف َیك
َ
ّن

َ
ِو ُحُضوِرِهـْم ا ْ َ

ـُص َعـْن ن َفّحُ ْیَنـا الّتَ
َ
ـُب َعل »َفـل َیِ

االْخبـاَر  )یعـی  ضامیِنـا  ِبَ ْصدیـُق  الّتَ ُهـَو  الـلِزُم  َبـِل  ذِلـَك... 

ـِم 
ْ
ِعل

ْ
ال  

ُ
ُوُكـول َو  ااِلْجـاِل  ـِو  ْ َ

َعـیٰل ن البـاِب(  یِف  ْشـهوَرِة  َ الْ أُثـوَرِة  َ الْ
2 ْجعـنَی؛ 

َ
ا ـْم  ْیِ

َ
َعل اهّلِل  ـواُت 

َ
َصل ـْم  ْیِ

َ
ِال ِبَتْفصیِلهـا 

یعنی بر ما واجب نیست تفّحص و تحقیق از چگونگی و کیفّیت 

حضورشان در بالین اشخاص ُمحَتَضر. بلكه آنچه بر ما الزم است، 

همان تصدیق اجمالی به مضامین اخبار کثیره ای است که در این 

باب از منابع وحی خدا به ما رسیده است و سپس تفویض علم 

به تفاصیل آن، به خودشان صلوات اهلل علیهم اجمعین«. 

1. بحار األنوار، ج 6، ص 201. 
كفایة الموّحدین، ج 4، ص 221.   .2
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نظیـر ایـن بیـان را »عاّلمـۀ مجلسـی« هـم فرموده انـد. 1 ایـن جملـه را هـم عالمـۀ 

ـریف( در پایـان بحـث مربـوط بـه »میـزان« می فرماینـد: 
َ

ی اهلُل َمقاَمـه الّش
َ
مجلسـی)َاعل

ـُف 
َّ
ل

َ
ُقـرآِن َو ال َنَتك

ْ
ـِة ال

َ
ل َمـُه ِایَلٰ َحَ

ْ
 ِعل

ُ
یـزاِن َو َنـُرّد

ْ
»َفَنْحـُن ُنؤِمـُن ِبامل

َبیاِن؛ 2
ْ
نـا ِبَصِریـِح ال

َ
ْ ُیوَضـْح ل ـَم مـا لَ

ْ
ِعل

ما، به  وجود میزان و دسـتگاه سـنجش عمل در روز قیامت ایمان 

آورده و معتقـد می شـویم. ولـی علـم بـه حقیقـت و کیفّیـت آن را 

بـه صاحبـان علـم قرآن)عتـرت طاهـره؟مهع؟ ( وا می گذاریـم و رنـج 

دانسـتن آنچـه را کـه بـا بیـان روشـن بـرای مـا واضح نسـاخته اند بر 

خـود تحمیـل نمی کنیم«. 

مالقات با امیرمؤمنان؟ع؟ به هنگام احتضار

یكـی از دوسـتان امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ در حـال احتضـار بـود. راوی می گویـد: 

مـن رفتـم و كنـار او نشسـتم. در لحظـات آخـرش دیـدم دسـتش را بـاز كـرد و گفـت: 

؛  ْیَك َیدی یا َعیِلُّ
َ
»َبَسْطُت ِال

یا علی! دستم را به سوی تو دراز کردم«. 

یعنـی: حـاال دیگـر دسـتم از دنیـا منقطـع شـد. اینـك دسـت مـن اسـت و دامـان 

تـو یـا علـی! دسـت خالـی آمـده ام و جـز حـّب تـو هیـچ چیـز نـدارم؛ بـه دادم بـرس ای 

مـوالی مـن!

غریب و خسته به درگاهت آمدم رحمی

كـه جـز والی تــوام هـیچ نـیست دستاویز

از آن مـن  را كـه گفـت، جـان داد. پـس  ایـن جملـه  راوی می گویـد: آن محتضـر 

1. بحار األنوار، ج 6، ص 202. 
2. همان، ج 7، ص 253. 
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خدمـت امـام صـادق؟ع؟ رفتـم و ماجـرا را گفتـم. بعـد برخاسـتم؛ چنـد قـدم كـه دور 

تـو كار دارد. برگشـتم. فرمـود: دوبـاره آن  بـا  آقـا  بیـا،  شـدم، خادمشـان آمـد و گفـت: 

جملـه را كـه از آن محتضـر شـنیدی بگـو. عـرض كردم: در لحظات آِخر، دسـت خود 

را دراز كـرد و گفـت: 

«؛  ْیَك َیِدی یا َعیِلُّ
َ
»َبَسْطُت ِال

امام صادق؟ع؟ دو بار فرمود: 

»َرآُه  َو اهّلِل  َرآُه  َو اهّلِل ؛ 1 

به خدا علی؟ع؟ را دیده، به خدا علی؟ع؟ را دیده«. 

ما هم تمام آرزویمان همین است كه دم جان دادن، دست به دامن موالی خود 

همین  و  است  علی؟ع؟  حّب  كانون  ما  قلب  كه  شاكریم  را  خدا  ما  بدهیم.  جان 

یادمان  وقت  هیچ  كه  دشمنانشان  بغض  عالوۀ  به  البّته،  ماست؛  اصلی  سرمایۀ 

نرود. دشمنی با دشمنانشان در كنار دوستی خودشان، سرمایۀ اصلی ماست. 

مـرگ  بـه  اْشـراف  و  احتضـار  حالـت  دربـارۀ  واقعـه  سـورۀ  در  متعـال،  خـدای 

 : یـد ما می فر

�نُ  ْ�
ُ�و�نَ * َو�نَ

�نُ �نْ �تَ  ٍ دن ِ �ئ
�نَ ِ��ی ْم  �تُ

�نْ
ئَ
وَم * َوا �تُ

ْ
ل ُ�

ْ
ال �تِ  عنَ

َ
ل �جَ ا 

دنَ اإِ ا 
َ
ْول

َ
ل

>�نَ
2 ؛  ِ�ُ�و�نَ �جْ

�تُ ا 
َ
ل ِك�نْ  ـٰ َولَ ْم 

ُ
ك ِم�نْ ِه  �یْ

َ
ل اإِ َ��جُ 

�تْ
ئَ
ا

شما]اطرافیان  و  می رسد  گلوگاه  به  جان  که  هنگامی 

ساخته  دستتان  از  کاری  می کنید]و  نگاه  او  محتضر[به 

نیست[در آن حال، ما به او نزدیك تر از شما هستیم ولی شما 

ما را نمی بینید<. 

1. بحار األنوار، ج 27، ص 165. 
2. سورۀ واقعه، آیات 83 تا 85. 
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از  كـه  هسـت  محتضـر  كنـار  در  كسـی  احتضـار،  حـال  در  كـه  می شـود  معلـوم 

می تـوان   > ِ�ُ�و�نَ �جْ
�تُ ا 

َ
ل ِك�نْ  ـٰ >َولَ جملـۀ  از  و  اسـت  نزدیك تـر  او  بـه  محتضـر  اطرافیـان 

اسـتفاده كـرد كـه آن شـخص حاضـر در كنـار محتضـر، دیدنـی اسـت ولـی اطرافیـان، 

مًا خدا و فرشـتگان نیسـت؛ زیرا 
ّ
او را نمی بینند و تنها محتضر او را می بیند و او مسـل

خـدا و فرشـتگان دیدنـی نیسـتند. حـال، آیـا ظـّن قریـب بـه یقیـن نمی بریـم كـه او ولّی 

اعظـم خـدا، مـوال و آقـای مهربـان مـا، حضـرت علـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ باشـد. 

گون از وجودی واحد گونا جلوه های 

فیلمی كه شـما از شـخصی در صفحۀ تلویزیون مشـاهده می كنید، در عین این 

كه تمام خصوصّیات او را نشـان می دهد، خود او نیسـت. چه بسـا خوِد او در همان 

سـاعت در خانـه اش نشسـته یـا خوابیـده اسـت. آن فیلـم ماننـد سـایه یـا جلـوه ای از 

اوسـت و هـزاران نفـر در نقـاط مختلـف دنیا او را مشـاهده می كننـد. از باب تقریب به 

ذهـن می تـوان تشـبیه كـرد كه وجود اقدس امـام امیرالمؤمنین؟ع؟ یك فرد مشـّخص 

در جایـگاه خـاّص خـود ثابـت اسـت و در عین حـال، هزارهـا و میلیون ها محتضر در 

حـال احتضـار از نقـاط مختلـف عالـم او را می بینند. رسـول خدا؟ص؟ فرموده اسـت: 

در شـب معـراج، مـن هـر جـا رسـیدم، علـی را دیـدم؛ در آسـمان ها علـی را دیـدم؛ در 

یـا و در ُحُجـب َاْعلـٰی، علـی را دیـدم؛ حّتـی بـه عـرش هـم كـه رسـیدم، 
ْ
ُسـراِدقات ُعل

وقتـی خـدا بـا مـن سـخن می گفـت، دیـدم صـدا، صـدای علـی اسـت. خـدا فرمـود: 

چـون دیـدم محبوب تریـن كـس در نـزد تـو علـی اسـت، خواسـتم بـا لحـن و صـدای 

محبوبـت بـا تـو سـخن بگویـم. آری، وجـود، واحـد اسـت؛ اّمـا جلوه هـای آن وجـوِد 

واحـد، متعّدد اسـت. 

موسـی بـن سـّیار می گویـد: اّولیـن روزی كـه امـام رضـا؟ع؟ وارد خراسـان شـد، مـن 

هم همراهشـان بودم، به شـهر طوس رسـیدیم، همین كه دیوارهای شـهر طوس پیدا 
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شـد، صـدای گریـه و شـیون شـنیدیم، جنـازه ای بـرای دفـن آوردنـد. تـا جنـازه نزدیـك 

شـد، امام رضـا؟ع؟ از مركـب پیـاده و بـه طـرف جنـازه و زیر تابوت رفت و تشـییع كرد. 

مـن خیلـی تعّجـب كـردم، چـون دیـدم امـام؟ع؟ ماننـد عزیزتریـن كسـان خویش، 

آن جنـازه را تشـییع می كنـد! در بیـن راه، مـن از كارشـان تعّجـب می كـردم؛ بـه مـن 

فرمود: 

ْوِلَیاِئَنـا َخـَرَج ِمـْن 
َ
َع َجَنـاَزَة َویِلٍّ ِمـْن أ اٍر َمـْن  َشـّیَ »َیـا ُمـوَس  ْبـَن  َسـّیَ

ْیـِه؛ 
َ
 َذْنـَب َعل

َ
ـُه ال ّمُ

ُ
َدْتـُه أ

َ
ُذُنوِبـِه َكَیـْوٍم َول

هـر کـس جنـازۀ دوسـتی از دوسـتان مـا را تشـییع کنـد، از گناهانـش 

ـد شـده اسـت!«. 
ّ
بیـرون مـی رود؛ ماننـد روزی کـه از مـادر متول

خوش ترین حال شیعۀ مؤمن در لحظات احتضار

مردی از امام جعفر صادق؟ع؟ سـؤال كرد: آیا این حدیث كه شـنیده ام صحیح 

اسـت كـه شـیعۀ مؤمـن و محـّب علـی؟ع؟ خوش تریـن حاالتش وقتی اسـت كه جان 

می دهـد و دیگـران غبطـه بـه حالـش می برند. امـام فرمود: بله!چنین شـخصی وقتی 

بـه حـال احتضـار افتـاد، رسـول خـدا و امیرالمؤمنیـن و جبرئیـل و ملك المـوت؟مهع؟ 

نـزد او می آینـد و ملك المـوت از امیرالمؤمنیـن می پرسـد: آیـا ایـن شـخص بـه شـما 

محّبت داشـته و از دشـمنان شـما ُمَتَبّری بوده اسـت؟ امام؟ع؟ می فرماید: بله! این 

شـخص محّب من و دشـمِن دشـمنان من بوده اسـت. آنگاه رسـول خدا خطاب به 

جبرئیـل می فرمایـد: ای جبرئیـل! شـاهد بـاش و ایـن جریـان را به حضـور خدا گزارش 

ده كـه ایـن شـخص محـّب علـی بـوده و علـی هـم محـّب بـودن او را تصدیـق كـرده 

اسـت. در ایـن موقـع ملك المـوت بـه آسـانی او را قبـض روح می كنـد كـه خوش تریـن 

حـاالت محـّب حضـرت علـی؟ع؟ در آن موقع اسـت. 

موقـع  اسـت،  بـوده  بیـت؟مهع؟  اهـل  مادحیـن  از  كـه  ِحْمَیـری  اسـماعیل  سـّید 
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مرتكـب  خلـوت،  در  نقل هـا  از  بعضـی  بـر  )بنـا  شـد  سـیاه  صورتـش  احتضـار، 

و  متأّثـر  سـخت  بودنـد،  شـیعه  كـه  حّضـار  از  جمعـی  اسـت(.  می شـده  گناهـی 

جمـع دیگری)اهـل سـّنت( خوشـحال شـدند. در آن حـال دیدنـد نقطـۀ سـفیدی 

در چهـره اش پیـدا شـد و رو بـه ازدیـاد گذاشـت و تمـام صورتـش سـفید شـد. سـّید 

سـرود:  را  اشـعار  ایـن  حـال  آن  در  و  كـرد  تبّسـمی 
ً
َعِلّیــا َن

َ
أ اِعُمــوَن الّزَ َهَنـاٍةَكــَذَب ِمـْن ـُه ّبَ ُمِ ُیْنِجـَی ـْن

َ
ل

َةَعْدٍن ُتَجّنَ
ْ
َدَخل َئاِتَقْدَوَرّبِ ُهَعْنَسـّیِ

َ
ل ِ

ْ
َوَعَفـاِلـیال

دروغ گفتنـد آنـان کـه پنداشـتند حضـرت علی؟ع؟ دوسـتان خود را 

رهـا می کنـد. بـه خدایـم قسـم کـه داخـل بهشـت شـدم]و[ خـدا از 

گناهانم درگذشـت. 

 ْوِلَیــاَءَعــِیٍّ
َ
َیــْوَمأ

ْ
ْبِشــُرواال

َ
َمــاتَفأ َ الْ َحــّىَ

ً
ــا ــْواَعِلّی

َّ
َوَتَول

حـال ای دوسـتان علـی! بشـارت بـاد بـر شـما و تـا دم مـرگ دسـت 

از دامـن علـی برنداریـد. 

این را گفت و چشم بر هم نهاد و جان سپرد. 
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فصلهفتم

ی
ݐ

� ررݐ ا�ݑ �ب حݐ و ح�ی ررݐ عالم �ب
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كوتاه دربارۀ قالب مثالی توضیحی 

از روایـات معتبـر ایـن مطلـب بـه دسـت می آیـد كـه روح انسـانی پـس از مفارقـت 

ـق می گیـرد كـه از هـر جهـت، تماثـل بـا ایـن بدن 
ّ
از»بـدن مـاّدی« بـه جسـم لطیفـی تعل

دنیـوی دارد و تنهـا امتیـاز آن، نداشـتن ِغلظـت ِجرمانـی اسـت. یعنـی از نظـر صورت 

ماننـد ایـن بـدن اسـت، آنچنان كه هـر كس آن را ببیند، می گوید این همان شـخص 

تـی می باشـد كـه در دنیـا واجـد آن  دنیایـی اسـت و در عیـن حـال فاقـد مـاّده و ِجرمّیَ

بـوده اسـت. تقریبـًا ماننـد صورتـی كـه از انسـان در آیینـه و اجسـام صیقلـی مشـاهده 

می گـردد و تـا »روح« در عالم»بـرزخ« اسـت، بـا همین جسـم لطیـف و قالب مثالی كه 

مـات برزخی را 
ُّ
ل

َ
ذات یا َتأ

ّ
ُمماثـل بـا كالُبـد دنیایـی اوسـت زندگـی می كند و تمام تلـذ

بـا همـان »جسـم مثالی« ادراك می نمایـد تـا عالم»َحْشـر« و قیامـت كبـرٰی فـرا رسـد كـه 

مجـّددًا بـه بـدن مـاّدی و جسـد ُعنصـری اّولّیـه اش برگردد. 

ن
آ

ر�
ݑ

ی �رݐ �ݐگاه �
ݐ

� ررݐ ا�ݑ �ب ح�ی
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اینك نمونه ای از روایات در این باب: 

اهّلِل؟ع؟  َعْبـِد  ِب 
َ
أ ِعْنـَد  ُكْنـُت   :

َ
َقـال َظْبَیـاَن  ْبـِن  ُیوُنـَس  »َعـْن 

ـٍب  
َ
وَح  یِف  َقال ـَك الـّرُ

ْ
ـَر ِتل  َصّیَ

َّ
ا َقَبَضـُه اهّلُل َعـّزَ َو َجـل

َ
َفـِإذ  ...

َ
َفَقـال

َقـاِدُم 
ْ
ال ـُم  ْیِ

َ
َقـِدَم َعل ا 

َ
َفـِإذ َیْشـَرُبوَن  َو  ـوَن  

ُ
ُكل

ْ
َفَیأ ْنَیـا 

ُ
الّد ِبـِه  یِف  

َ
َكَقال

1 ْنَیـا؛ 
ُ

الّد یِف  َكاَنـْت  ـىِت 
َّ
ال ـوَرِة  الّصُ ـَك 

ْ
ِبِتل َعَرُفـوُه 

یوُنـس بـن َظبیـان می گویـد: در محضـر امـام صـادق؟ع؟ بـودم، 

سـخن از ارواح مؤمنیـن بـه میـان آمـد، تـا اینكـه امـام؟ع؟ فرمـود: 

... وقتی که خدا روح آدمی را گرفت، او را در قالبی مانند قالب 

دنیایـی وی قـرار می دهـد. پـس]ارواح، بـا آن بـدن[ می خورنـد و 

می آشـامند و هنگامـی کـه کسـی بـر آنهـا وارد شـود، او را بـا همـان 

صـورت و شـكلی کـه در دنیـا داشـت می شناسـند«. 

ضمن روایت دیگری از امام صادق؟ع؟ در همین باب رسیده است كه فرمود: 
ْم ؛ 2 ْبَداِنِ

َ
ْبَداٍن  َكأ

َ
ِكْن  یِف  أ

َ
»َو ل

]ارواح مؤمنیـن در عالـم بـرزخ[ در بدن هایـی شـبیه بدن هایشـان 

]کـه در دنیـا داشـته اند[ می باشـند«. 

ـۀ ُعَرنـی« نقـل اسـت كـه: در مالزمت امام امیرالمؤمنیـن علی؟ع؟ به خارج  از»َحّبَ

گفتگـو  بـه  جمعـی  بـا  كـه  كسـی  ماننـد  الّسـالم«  در»وادی  حضـرت  آن  رفتـم،  كوفـه 

مشـغول شـود، ایسـتاد آن قـدر كـه مـن خسـته شـدم و نشسـتم. بـار دیگـر ایسـتاده و از 

خسـتگی نشسـتم و عاقبـت برخاسـتم و ردا از دوش خـود گرفتـه و روی زمیـن پهـن 

كـردم و گفتـم یـا امیرالمؤمنیـن! اندكـی اسـتراحت كـرده و رفـع خسـتگی بنماییـد. 

فرمـود: 

كافی، ج 3، ص 245، حدیث 6.   .1
2. همان، ص 244، حدیث 1. 
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ْو ُمَؤاَنَسُتُه؛ 
َ
اَدَثُة ُمْؤِمٍن  أ  ُمَ

َّ
ُة ِإْن ُهَو ِإال »َیا َحّبَ

ای حّبـه! ایـن، جـز سـخن گفتـن بـا مؤمنی یا انس گرفتن با او چیز 

دیگـری نیسـت]یعنی مـن بـا مؤمنیـن عالم برزخ، مأنوس گشـته و 

با آنان مشـغول سـخن بودم[«. 

گفتم یا امیرالمؤمنین! آیا آنها نیز با هم مأنوس و هم سخن می شوند؟ فرمود: 

َتِبنَی ؛   ُمْ
ً
قا

َ
 َحل

ً
قا

َ
ْم َحل ْیَتُ

َ
َرأ

َ
َك ل

َ
ْو ُكِشَف ل

َ
»َنَعْم َو ل

آنهـا را خواهـی دیـد  تـو برداشـته شـود،  بـرای  از  پـرده  اگـر  آری، 

کـه حلقـه حلقـه بـه روی پـا نشسـته اند و بـا هـم مشـغول گفتگـو 
هسـتند«.1

و ایـن قالـب مثالـی بنـا بـه گفتـۀ بعض بـزرگان، در حال حیات دنیـوی نیز موجود 

اسـت و در باطـن ایـن بـدن، بسـان»مغز« در باطن»پوسـت« تحـت تصـّرف مسـتقیم 

نفـس انسـانی قـرار گرفتـه اسـت كه»َنْفـس«، اّواًل و بالواسـطه در آن تصـّرف نمـوده و 

ثانیـًا و َمع الواسـطه در بـدن متصـّرف می باشـد و ایـن همـان بدنـی اسـت كـه آدمـی 
خـود یـا دیگـران را در عالـم خـواب بـا آن مشـاهده می نمایـد.2

بعضـی هـم می گوینـد: ایـن قالـب بعـد از مـرگ از زوائـد و یـا از َاجـزاء اصلیـۀ بـدن 

ـق »روح« قـرار می گیرد.3 و به هر حال بنابـر قول به»تجّرد« روح 
ّ
آفریـده شـده و مـورد تعل

)چنانكـه در محـّل خـود بـه ثبـوت و اثبـات رسـیده اسـت( و هـم بنابرایـن كه»نفـس 

ـق 
ّ
تعل جـز  چـاره ای  می باشـد،  به»بـدن«  نیازمنـد  عمـل  و  مقام»فْعـل«  در  انسـانی« 

بـه یـك چنیـن بـدن برزخـی و »قالـب مثالـی« نخواهـد داشـت، چنانكـه از روایـات 

منقولـه هـم بـه دسـت آمـد. 

كافی، ج 3، ص 243، حدیث 1.   .1
2. علم اليقين فيض، ص 194. 

كفایة الموّحدین، ج 4، ص 253.   .3
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طّی شش منزل برای رسیدن به مقصد 

بـه هـر حـال همچنانكـه قبـاًل هم اشـاره كردیـم از این حقیقت نبایـد غفلت كنیم 

كـه مـا مسـافری هسـتیم و شـش منـزل را باید طـی كنیم تا به مقصد برسـیم. 

منزل اّول: ُصلب پدران بوده است كه خدا می فرماید: 

ُ ِم�نْ  ُ�حج
�نْ َ

ٍ * �ی �ت ِل�تَ ِم�نْ َماٍء َدا�نِ ِل�تَ * �نُ َسا�نُ ِمّمَ �نُ
�نْ اإِ

ْ
ِ� ال

�نُ �نْ �یَ
ْ
ل

>�نَ

؛ 1  َ�ا�ئِ�جِ
�جِ َوال�تَّ

ْ
ل

ُ
�نِ الّ� ْ �ی َ �ج

آبی  از  است؟  شده  آفریده  چه  از  که  بنگرد  باید  انسان 

زن(  )سینه  ترائب  و  مرد(  )كمر  صلب  بین  از  که  جهنده 

بیرون می آید<. 

منزل دّوم: ارحام مادران: 
اُء؛ 2

َ َسش  �ی
�نَ ْرَ�اِم َك�یْ

ئَ
ا

ْ
ی ال ِ

ْم �ن
ُ

ُرك َ�ِوّ ُ ی �ی ِ �ن
َّ
>ُهَو ال

او]خدا[كسی است که شما را در رحم مادران، آنگونه که 

می خواهد، تصویر می کند و صورت می بخشد<. 

د تا وفات در آن پیش می رویم. 
ّ
منزل سّوم: همین دنیاست كه از تول

منزل چهارم: عالم برزخ است كه می فرماید: 

؛ 3  و�نَ ُ َع�ش �جْ ُ ْوِم �ی َ ٰی �ی
َ
ل  اإِ

حنٌ ْ�رنَ َ ِهْم �ج >َوِم�نْ َوَرا�ئِ

برانگیخته  که  روزی  تا  است  برزخی  سرشان  پشت  از 

شوند<. 

منزل پنجم: محشر است. 

1. سورۀ طارق، آیات 5 تا 7. 
2. سورۀ آل عمران، آیۀ 6. 
3. سورۀ مؤمنون، آیۀ 100. 
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ْمِع؛ 1 َ
�ج
ْ

ْوِم ال ْم ِل�یَ
ُ

َمُعك ْ
�ج
َ
ْوَم �ی َ >�ی

روزی که همۀ شما را گردآوری می کند<. 

ِّهْم 
َر�جِ ٰی 

َ
ل اإِ َ�ا�شِ  �جْ

ئَ
ا

ْ
ال ِم�نَ  ُهْم  ا 

دنَ اإِ
َ �ن وِر 

ُ
الّ� ی  ِ

�ن �نَ  �نِ
>َو�نُ

َوَعَ�  َما  ا 
دنَ َهـٰ ا 

َ ِد�ن
َمْ��تَ ِم�نْ  ا  َ �ن َ َع�ش َ �ج َم�نْ  ا  َ �ن

َ
ل َو�یْ ا  َ �ی وا 

ُ
ال

َ و�نَ * �ت
ُ
ِسل �نْ َ �ی

2 ؛  و�نَ
ُ
ُمْ�َسل

ْ
ال َوَ�َد�تَ  �نُ  ـٰ ْ�َم الّ�َ

آن روز در صور دمیده می شود و ناگهان همۀ آنها از قبرها 

و  می روند  حساب  موقف  سوی  به  شتابان  و  آمده  بیرون 

می گویند: ای وای بر ما، چه کسی ما را از خوابگاهمان 

رحمان  خداوند  که  است  چیزی  همان  این  برانگیخت؟ 

وعده داده است و رسولان او راست گفتند<. 

و منزل ششم: بهشت و یا جهّنم است. 
ِ�؛ 3 ِع�ی ی الّسَ ِ

�تٌ �ن ِ��ی
هتِ َو�نَ

�نَّ َ
�ج
ْ

ی ال ِ
�تٌ �ن ِ��ی

>�نَ

گروهی در بهشت و گروهی در جهّنم، مسکن می گزینند<. 

آن روز خطاب می رسد: 

؛ 4  ِ�ُمو�نَ ُمحجْ
ْ
َها ال

ُّ �ی
ئَ
ْوَم ا �یَ

ْ
وا ال ارنُ َ >َواْم�ت

امروز ای تبهكاران! ]از صّف نیکوكاران[جدا شوید<. 

ُسوٍر؛ 5 ُهْم �جِ �نَ �یْ َ ِ��جَ �ج
�نُ

>�نَ

دیواری بینشان کشیده می شود<. 

1. سورۀ تغابن، آیۀ 9. 
2. سورۀ یس، آیات 51 و 52. 

3. سورۀ شورٰی، آیۀ 7. 
4. سورۀ یس، آیۀ 59. 

5. سورۀ حدید، آیۀ 13. 
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ْ�ِل؛ 1
�نَ

ْ
ْوُم ال َ ا �ی

دنَ ـٰ >َه

کار  در  اختلاطی  و  است  بدان  از  نیكان  جدایی  روز  روز،  آن 

نیست<. 

 * َ�ا�تُ  �نِ
ْ
ال ُه 

�نَّ
ئَ
ا �نَّ 

َو�نَ  *  ٍ َرا�ت َم�نْ  َل  �ی َو�تِ  * َی  ِ
َ�ا�ت

ال�تَّ �تِ  عنَ
َ
ل �جَ ا 

دنَ اإِ ا 
َّ >َكل

؛  َمَسا�تُ
ْ
ال  ٍ دن ْوَم�ئِ َ �ی َك  ّ

َر�جِ ٰی 
َ
ل اإِ   *  ِ ا�ت الّسَ �جِ ا�تُ  الّسَ �تِ 

�نَّ �تَ
ْ
َوال

باز ایستید]نه چنان است دنیای فانی در َجْنب آخرت باقی، 

بالای  به  جان  وقتی  نمی باشد[  دلبستگی  و  ترجیح  سزاوار 

علاج  کیست  شود:  گفته  و  برسد  گردن  چنبر  و  سینه 

کند]ُمحَتَضر[  یقین  و  بالابرنده؟[  کیست  ]یا  كننده؟ 

آن  در  پیچد،  در  ساق  به  ساق  و  است  ِفراق  هنگام  آن،  كه 

روز، َسوق ]بازگشت دادن[به سوی پروردگار تو می باشد<. 

پاسخ به یك سؤال

تـا انسـان  بـر امـوات، بدعـت اسـت.  برخـی از دین ناشناسـان می گوینـد: سـالم 

زنده اسـت، سـالم بر او درسـت اسـت؛ وقتی كه ُمرد، سـالم بر مّیت، بدعت اسـت!

را  آن  و  بـرای شـما حـل شـده  برزخـی  اگـر مسـألۀ حیـات  در جـواب می گوییـم: 

پذیرفتـه باشـید، دیگـر مشـكلی نخواهیـد داشـت و حیـات برزخـی، یعنـی انسـان 

پـس از مـرگ و جداشـدن از ایـن بـدن، در عالـم دیگـری كـه فاصلـۀ بیـن عالـم دنیـا 

و عالـم قیامـت اسـت و »بـرزخ« نامیـده می شـود، زنـده اسـت و دارای آثـار حیـات از 

مات قـرآن كریـم اسـت، چنانكـه دربـارۀ شـهدا و 
ّ
گفتـن و شـنیدن اسـت و ایـن از مسـل

كشـته شـدگان در راه خـدا می فرمایـد: 

1. سورۀ مرسالت، آیۀ 38. 
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َد  اٌء ِع�نْ َ ْ��ی
ئَ
ا ْل  َ �ج ا  ً ْمَوا�ت

ئَ
ا ـِه 

َّ
الل ِل  �ی ی َس�جِ ِ

�ن وا 
ُ
ل �تِ

�تُ �نَ  �ی ِ �ن
َّ
ال �نَّ  َ َس�ج ْ�

ا �تَ
َ
>َول

1 ؛  و�نَ
�تُ ْ�رنَ ُ �ی ِّهْم 

َر�جِ

البّته گمان نکن که شهدا، مرده اند و نابود شده اند. آنها 

زنده اند و از رزق مخصوص به خود، در نزد خدا برخوردارند<. 

ا 
َ
ِك�نْ ل ـٰ اٌء َولَ َ ْ��ی

ئَ
ْل ا َ ْمَوا�تٌ �ج

ئَ
ِل اهلِل ا �ی ی َس�جِ ِ

ُل �ن �تَ �تْ ُ وا ِلَم�نْ �ی
ُ
ول �تُ ا �تَ

َ
َول

؛ 2 ُعُ�و�نَ
ْ سش

�تَ

نگویید: کسانی که در راه خدا کشته شده اند، مرده اند. 

آنها زنده اند ولی شما حیات آنها را درك نمی کنید<. 

البّتـه ایـن حیـات برزخی مختّص به شـهدا نیسـت، دیگران نیـز زنده اند؛ زیرا اگر 

روح، پدیـده ای مـاّدی اسـت و بـا مـرِگ بـدن نابـود می شـود، همـه باید چنین باشـند؛ 

اعـّم از شـهید و غیـر شـهید و اگـر روح، مجـّرد اسـت و بـا مـرِگ بـدن، نابـود نمی شـود، 

بـاز همـه بایـد چنیـن باشـند؛ اعّم از شـهید و غیر شـهید. 

در ایـن دو آیـه اگـر شـهدا مخصوصـًا مـورد ذكـر واقـع شـده اند، از آن جهـت اسـت 

كـه پـس از غـزوۀ بـدر كـه اّولیـن جنـگ بیـن مشـركین و مسـلمین بـود و نخسـتین بـاری 

بحـث  خـود  بیـن  مسـلمانان  و  بودنـد  شـده  روز  مسـألۀ  بودنـد؛  داده  شـهید  كـه  بـود 

می كردنـد كـه: آیـا اینهایـی كـه كشـته شـدند، نابـود شـدند یـا زنده هسـتند؟! آیـه نازل 

شـد كـه نمرده انـد، بلكـه زنده انـد. 

دربارۀ مؤمن آل یاسین می فرماید: وقتی كشته شد؛ 

؛ 
هتَ

�نَّ َ
�ج
ْ

ِل ال َل اْد�نُ �ی >�تِ

او گفتند: داخل بهشت شو. منظور، بهشت  فرشتگان به 

برزخی است<. 

1. سورۀ آل عمران، آیۀ 169. 
2. سورۀ بقره، آیۀ 154. 
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ِم�نَ  ی  �نِ
َ
َعل َ َو�ج ی  ّ

َر�جِ ِلی   �َ
�نَ

عنَ َما  ُمو�نَ * �جِ
َ
ْعل َ �ی ْوِمى 

�تَ �تَ  �یْ
َ
ل ا  َ �ی اَل 

َ >�ت
1 ؛  �نَ َ�ِم�ی

ْ
ُمك

ْ
ال

من  که  می دانستند  من  بازماندگان  کاش!  ای  گفت: 

چگونه مشمول رحمت و مغفرت پروردگارم قرار گرفته ام<. 

باز دربارۀ افراد عادی می فرماید: 

ْعَمُل 
ئَ
ی ا

ّ
َعِل

َ
ُعو�نِ * ل ّ اْر�جِ

اَل َر�جِ
َ َمْو�تُ �ت

ْ
َ�َ�ُهُم ال

ئَ
اَء ا َ ا �ج

دنَ ٰی اإِ
>َ��تَّ

؛ 2 �تُ
ْ

َ�ك َما �تَ �ی َ�اِلً�ا �نِ

ِم پس از مرگ آگاه شد، 
َ
وقتی یكی از آنها ُمرد و از وضع عال

نیك  اعمال  و  برگردم  دنیا  به  می شود  خدا!  ای  می گوید: 

انجام بدهم؟<. 

جواب می شنود: > َكلّا  ؛ نه؛ دیگر بازگشتی در کار نیست!<.

ایـن آیـه نشـان می دهـد كـه انسـان های عـادی هـم كـه می میرنـد در عالـم دیگـر 

زنده انـد، حـرف می زننـد و آرزو و تقاضـا دارنـد. 

اِمَها  َ َم�ن ی  ِ
�ن ُم�تْ  �تَ ْم 

َ
ل ی  �تِ

َّ
َوال َها  َمْو�تِ �نَ  ِ��ی َس 

�نُ
�نْ
ئَ
ا

ْ
ال ی 

َو�نَّ �تَ َ �ی ـُه 
َّ
>الل

3 ...؛  َمْو�تَ
ْ
ال َها  �یْ

َ
َعل ٰی  �نَ

�تَ ی  �تِ
َّ
ال ْمِسُك  �یُ

�نَ

که  را  ارواحی  و  می گیرد  مرگ  هنگام  به  را  جان ها  خدا، 

نمرده اند نیز به هنگام خواب می گیرد سپس ارواح کسانی 

كه فرمان مرگشان را صادر کرده نگه می دارد...<. 

ی  آثـار حیـات دارنـد. در ایـن بـاب از منابـع شـیعه و سـِنّ یعنـی همـه زنده انـد و 

1. سورۀ یس، آیات 26 و 27. 
2. سورۀ مؤمنون، آیات 99 و 100. 

3. سورۀ زمر، آیۀ 42. 
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اینكـه:  از جملـه  داریـم؛  فـراوان  روایـات 
َت َیْسَمُع َخْفَق ِنَعاِل؛ 1 ّیِ َ لْ

َ
»ا

مّیت پس از دفن، صدای کفش تشییع کنندگان را که باز می گردند، 

می شنود«. 

ُه؛ 2
َ
ْهل

َ
ِت َیُزوُر أ ّیِ َ لْ

َ
»ا

مّیت، به دیدار بازماندگانش می رود«. 

البّتـه مراتـب آزادی ارواح یـا محدودّیـت آنهـا، مختلـف اسـت و همـه یكسـان 

نیسـتند. 

كریم سالم بر اموات، در قرآن 

بـه هـر حـال هـم آیـات و هـم روایـات داللـت بـر ایـن دارنـد كـه مـا حیـات برزخـی 

داریـم، وقتـی انسـانی زنـده اسـت، سـالم كـردن بـر او نـه شـرك اسـت و نـه بدعـت و نـه 

كار لغـو و بیهـوده، چـه در ایـن دنیـا باشـد و چـه در عالـم بـرزخ و خـوِد خداونـد حكیم، 

ایـن كار را كـرده؛ یعنـی بـر امـوات سـالم كـرده اسـت. انبیـاء؟مهع؟ كـه امـوات هسـتند؛ 

یعنـی از دنیـا رفته انـد و در عالـم برزخنـد! خداونـد متعـال خطـاب به آنهـا می فرماید: 
<؛ 3 �نَ ُمْ�َسِل�ی

ْ
ی ال

َ
اٌم َعل

َ
>َوَسل

< ؛ 4 �نَ عالم�ی
ْ
ی ال ِ

وٍح �ن
ٰی �نُ

َ
اٌم َعل

َ
>َسل

َم<؛ 5 َ�اِه�ی ْ �ج ٰی اإِ
َ

اٌم َعل
َ
>َسل

<؛ 6 ٰی ُموَ�ٰی َوَهاُرو�نَ
َ

اٌم َعل
َ
>َسل

1. آثار الّصادقين، بابت الموت. 
2. همان. 

ات، آیۀ 181. 
ّ
3. سورۀ صاف

4. همان، آیۀ 79. 
5. سورۀ صافات، آیۀ 109. 

6. همان، آیۀ 120. 
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قرآن مجید دربارۀ حضرت یحیی؟ع؟ می فرماید: 
ا؛ 1 ً ُ َ��یّ َع�ش �جْ ُ ْوَم �ی َ ُمو�تُ َو�ی َ ْوَم �ی َ ْوَم ُوِلَ� َو�ی َ ِه �ی �یْ

َ
اٌم َعل

َ
>َوَسل

سلام بر او )یحیی(، هم در زنده بودنش و هم روز مرگش و 

هم آن روز که زنده برانگیخته می شود!<. 

دربارۀ حضرت عیسی؟ع؟ از زبان خودش نقل می كند: 
ا؛ 2 ً ُ َ��یّ َع�ش �جْ

ئُ
ْوَم ا َ ُمو�تُ َو�ی

ئَ
ْوَم ا َ ْوَم ُوِلْ��تُ َو�ی َ ّیَ �ی

َ
اُم َعل

َ
ل >َوالّسَ

که  روزی  و  آمدم  دنیا  به  که  روزی  من  بر  )خدا(  سلام 

می میرم و روزی که زنده برانگیخته خواهم شد<. 

دربارۀ پیامبر اكرم؟ص؟ می فرماید: 

وا  َم�نُ
آ
ا �نَ  �ی ِ �ن

َّ
ال َها  ُّ �ی

ئَ
ا ا  َ �ی ِیّ  �جِ

ال�نَّ ی 
َ

َعل و�نَ 
ُّ
َ�ل ُ �ی ُه  �تَ

َ
ك ا�ئِ

َ
َوَمل ـَه 

َّ
الل  

�نَّ >اإِ
3 ًما<؛  ْسِل�ی

�تَ ُموا 
ّ
َوَسِل ِه  �یْ

َ
َعل وا 

ُّ
َ�ل

ایـن دسـتوِر سـالم بـر پیامبـر اكـرم؟ص؟ مطلـق اسـت؛ یعنـی در هـر زمانـی پیـروان 

قـرآن مجیـد موّظفنـد بـر آن حضـرت كه از دنیا رفته اسـت، سـالم عرض كننـد و لذا از 

اجـزای مسـتحّبۀ نمـاز مـا، سـالم بـر پیامبـر اكـرم؟ص؟ اسـت و می گوییـم: 

ُة اهّلِل  َو َبَرَكاُتُه«؛  ِبُ  َو َرْحَ ا الّنَ َ ّیُ
َ
ْیَك  أ

َ
ُم  َعل

َ
ل »الّسَ

و همچنیـن بـه عنـوان سـالم واجـب در نمـاز، خطـاب بـه همـۀ انبیـا و اولیـا؟مهع؟ 

ْیُکـْم  َو َرْحَمـُة اهلِل  َو َبَرَکاُتـُه «؛ پـس نـه تنهـا شـیعه، بلكـه خـود 
َ
ُم  َعل

َ
ـال می گوییـم: »الّسَ

قرآن مجیـد هـم سـالم بـر امـوات دارد. 

1. سورۀ مریم، آیۀ 15. 
2. همان، آیۀ 33. 

3. سورۀ احزاب، آیۀ 56. 
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خ با قالب مثالی حیات انسان در عالم برز

همیـن كـه بـدن بطـور كامـل از كار افتـاد؛ گـوش و چشـم و زبـان و دسـت و قلـب 

و...از كار می افتـد؛ ولـی انسـان خـودش هسـت و ابـزار دیگـری بـه او می دهنـد بـه نـام 

»قالـب مثالـی« كـه مـا در حـال حاضـر آن را نمی بینیـم. همان طـور كـه خودمـان را در 

مـّدت عمـر خـود نمی دیدیـم بلكـه تنهـا آثـار آن را می دیدیـم. مـا حّتـی پارچـه ای كـه 

لمسـش می كنیـم، جوهـر پارچـه را لمـس نمی كنیـم بلكه زبری یا لطافـت آن را لمس 

می كنیـم. زبـری یـا لطافـت، َعَرضـی اسـت! عـارض بـر جوهـر پارچـه. 

»قالـب  نـام  بـه  ابـزار دیگـری  بـدن،  ابـزار  از خـراب شـدن  پـس  نیـز  مـرگ  هنـگام 

مثالـی« بـه مـا می دهنـد كـه مـا بـا آن كار می كنیـم و اآلن همـۀ گذشـتگان مـا در بـرزخ 

هسـتند و بـا همـان قالـب مثالـی كار می كننـد؛ یعنی همـه زنده هسـتند و می بینند و 

می شـنوند و ادراكات دیگـر دارنـد! 

پـس معنـای حقیقـی مـرگ بـر مـا مجهول اسـت، تنهـا اثـرش را كه انقطـاِع تصّرف 

روح از بـدن و افتـادن ابـزار بـدن از صالحّیـت كار اسـت ادراك می كنیـم. 

در قرآن كریم می خوانیم انسان های قیامتی آن روز می گویند: 
؛ 1 �نِ ْ �ی �تَ �نَ

ْ ا ا�ش َ �ن �تَ �یْ ْ��یَ
ئَ
�نِ َوا ْ �ی �تَ �نَ

ْ ا ا�ش َ �ن
َم�تَّ

ئَ
ا ا َ �ن َّ >َر�ج

خدایا! ما را دو بار میراندی و دو بار زنده کردی<. 

دو  و  اسـت  ِاماتـه2  دو  می گوینـد:  شـدن  زنـده  و  مـردن  بـار  دو  بـه  راجـع  مفّسـران 

ِاحیاء3. »اماتۀ اّول« در همین دنیاسـت كه وقتی عمر ما تمام شـد؛ ما را می میرانند 

و بعـد در بـرزخ زنـده می كننـد. آبـاء و اجـداد مـا كـه رفته انـد، اكنـون در بـرزخ، زنده انـد 

و بـه احیـای اّول زنـده شـده اند تـا موقـع »نفـخ صـور« كه بـه »ِاماتـۀ دّوم« می میرند: 

1. سورۀ غافر، آیۀ 11. 
2. ميراندن. 

كردن.  3. زنده 
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؛ 1 ْر�نِ
ئَ
ا

ْ
ی ال ِ

َماَوا�تِ َوَم�نْ �ن ی الّسَ ِ
َ�ِع�تَ َم�نْ �ن

وِر �نَ
ُ

ی الّ� ِ
�نَ �ن �نِ

>َو�نُ

و  آسمان ها  در  که  کسانی  تمام  می شود،  دمیده  صور  در 

زمین هستند می میرند<. 

و سـپس در محشـر بـه احیـای دّوم زنـده می شـوند؛ در نتیجـه مـا یـك ِاماتـه »در 

دنیـا« داریـم و یـك ِاماتـه »در بـرزخ« و یـك »ِاحیـاء در بـرزخ« داریـم كـه پـس از مـرگ در 

قالـب مثالـی مـا را زنـده می كننـد و یـك »ِاحیـاء هـم در محشـر«: 
؛ 2 و�نَ

ُ
ِسل �نْ َ ِّهْم �ی

ٰی َر�جِ
َ
ل َ�ا�شِ اإِ �جْ

ئَ
ا

ْ
ا ُهْم ِم�نَ ال

دنَ اإِ
َ وِر �ن

ُ
ی الّ� ِ

�نَ �ن �نِ
>َو�نُ

بر  قبرها  از  اموات  آن موقع تمام  در صور دمیده می شود، در 

می خیزند و شتابان به سوی پروردگارشان می روند<. 

نورانّیت و ظلمت اعمال همراه با انسان ها

خداوند حكیم در قرآن كریم می فرماید: 

ْیٍء 
َ �ش ّلَ  َوكُ اَرُهْم 

َ �ش
آ
َوا ُموا 

َ
ّد

�تَ َما  �جُ  �تُ
ْ

ك
َو�نَ ٰی 

َمْو�تَ
ْ
ال ی  �یِ

ْ�
�نُ �نُ  ْ�

�نَ ا 
َ �نّ >اإِ

3 ؛  �نٍ �ی ُم�جِ َماٍم  اإِ ی  ِ
�ن اُه  َ �ن ْ�َ��یْ

ئَ
ا

ما مرده ها را زنده می کنیم و آن چه را که پیش فرستاده اند 

ضبط  و  ثبت  اجتماعشان  در  باقی  آثار  و  شخصی  اعمال  از 

می نماییم. ما همه چیز را در امامی روشن احصاء کرده ایم<. 

محتمـل اسـت مـراد از »امـام  « همـان كتـاِب اعمـال انسـان باشـد كـه روز قیامـت 

بـه دسـت راسـت یـا چپـش داده می شـود كـه فرمـوده اسـت: 

1. سورۀ ُزَمر، آیۀ 68. 
2. سورۀ یس، آیۀ 51. 

3. همان، آیۀ 12. 
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َماِلِه؛1 سشِ ُه �جِ
ا�جَ َ َی ِك�ت ِ

و�ت
ئُ
ا َم�نْ ا ّمَ

ئَ
ِه ... َوا ِ �ن ِم�ی �یَ ُه �جِ

ا�جَ َ َی ِك�ت ِ
و�ت

ئُ
ا َم�نْ ا ّمَ

ئَ
ا

َ >�ن

داده  او  راست  به دست  نامۀ عملش  اّما هر کس که  و 

می شود ... و اّما هر کس که نامۀ عملش به دست چپش 

داده می شود<.

بـا  مـالزم  دائـم  و  آویختـه  گردنـش  بـه  و  اوسـت  همـراه  عملـش  نامـۀ  انسـانی  هـر 

هسـتند،  عمـل  خـوش  كـه  افـرادی  دنیـا  همیـن  در  نمی شـود.  جـدا  او  از  و  اوسـت 

بـا  آنهـا را می بینیـم خوشـحال می شـویم  همیشـه نورانّیتـی همـراه آنهاسـت، وقتـی 

ت می بریـم؛ افكار و 
ّ

ایـن كـه هیـچ سـابقۀ آشـنایی بـا آنهـا نداریم، ولی از دیدنشـان لـذ

مـی آورد.  و نشـاط  و دیدنشـان بشاشـت  نورانـی اسـت  اخالقشـان 

بعضـی از افـراد دیگـر هسـتند كـه وقتـی انسـان بـا آنهـا برخـورد می كنـد، ناراحـت 

می شـود! در حالی كه هیچ سـابقه ای با او ندارد. از این جا معلوم می شـود كه انسـان 

بدعمـل همیشـه یـك چیـز ظلمانـی همـراه او هسـت كـه خـودش هـم آن را نمی بیند. 

مـا هـم اعمـال و اخـالق بـد او را نمی بینیـم لیكـن اثـرش همیشـه همـراه اوسـت!روز 

قیامـت از درون ذاتـش كتابـش را كـه همـراه اوسـت بیـرون می كشـند و بـاز می كننـد، 

خـودش می بینـد كـه نامـۀ عملـش به رویش گشـوده می شـود. به او خطـاب می كنند: 
َك؛ 2 ا�جَ َ  ِك�ت

ئْ
َ�ا

>ِا�تْ

حالا بخوان نامۀ عملت را<. 

كه یك عمر از تو نوشته و ضبط كرده ایم. 
؛ 3 و�نَ

ُ
ْعَمل ْم �تَ �تُ ِس�نُ َما ُك�نْ �نْ ْس�تَ

ا �نَ
َ ا ُك�نّ

َ �نّ >اإِ

ما تمام آن چه را که انجام می دادید، استنساخ کرده و ثبت 

1. سورۀ حاّقه، آیات 19 تا 25. 
2. سورۀ اسراء، آیات 13 و 14. 

3. سورۀ جاثيه، آیۀ 29. 
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و ضبط می نمودیم<. 

اكنـون خـودت آن را بخـوان. خوانـدن ایـن نامـه نیـاز بـه سـواد مخصوصـی نـدارد! 

همـه می تواننـد آن را بخواننـد. نگاه هایـی كـه كـرده و حرف هایـی كـه زده و... همـه 

را می بینـد. 
ا؛ 1 ً �ج َك َ�ِس�ی �یْ

َ
ْوَم َعل �یَ

ْ
ِسَك ال

�نْ �نَ ٰى �جِ
َك َك�نَ ا�جَ َ  ِك�ت

ئْ
َ�ا

>ا�تْ

نامه ات را بخوان که امروز تو به تنهایی کافی هستی که 

حسابرس خودت باشی<. 

ایـن كتـاب فـردی هـر انسـانی اسـت، یـك كتـاب گروهـی هـم داریـم كـه هـر اّمتـی 

كتـاب مخصـوص بـه خـود دارد. 
َها؛ 2 ا�جِ َ ٰی ِك�ت

َ
ل ْدَعٰى اإِ هتٍ �تُ

ّمَ
ئُ
ّلُ ا >كُ

ود<.  ودسش دعو�ت مى سش ا�ج �ن ه ك�ت ام�ت �ج �ی ه� اّم�تی، در رورن �ت

یك كتاب عالمی دیگر هم داریم كه: 
؛ 3 �نٍ �ی ا�جٍ ُم�جِ َ ی ِك�ت ِ

ا �ن
َّ ل ٍس اإِ ا�جِ

َ ا �ی
َ
ا َرْ��جٍ َول

َ
>َول

آشكار  اینکه در کتابی  ندارد مگر  تر و خشكی وجود  هیچ 

)كتاب علم خدا( ثبت است<.

ــات و هــر چــه هســت  ایــن كتــاب عمومــی اســت كــه همــۀ موجــودات و مخلوق

از َرطــب و یابــس4 در آن ضبــط اســت و لــذا اعمــال مــا را در چنــد كتــاب ضبــط 

می كننــد كــه روز قیامــت كســی نتوانــد چیــزی را انــكار كنــد! همیــن اآلن كــه این جــا 

1. سورۀ اسراء، آیۀ 14. 
2. سورۀ جاثيه، آیۀ 28. 
نعام، آیۀ 59. 

َ
3. سورۀ ا

4. تر و خشك. 
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ایــن حرف هــا را می زنیــم، ایــن گفتــار را در »ســه کتــاب« طبــق گفتــۀ قــرآن ضبــط 

»کتــاب گروهــی« و جمعــی )كــه اّمــت  »کتــاب فــردی«، هــم در  می كننــد، هــم در 

بنابرایــن چــه كســی می توانــد  »نامــۀ عمومــی عالــم«.  اســالمی هســتیم(و هــم در 

اعمــال و رفتــار خــود را انــكار كنــد؟

بعضــی از اعمــال مــا بــه حســب ظاهــر اثــری از آنهــا باقــی نمی مانــد؛ مــا در طــول 

عمــر خــود چــه قــدر حــرف زده ایــم؟ ایــن حرف هــا كجــا رفته انــد؟ چــه قــدر مردمــك 

چشــم را بــه یمیــن و یســار چرخانده ایــم؟ اینهــا همگــی ضبــط شــده اّمــا اثــرش بــرای 

مــا معلــوم نیســت. بعضــی از اعمــال هســت كــه اثــرش بعــد از مــرگ در ایــن دنیــا باقــی 

می مانــد. كســی مســجدی، حســینّیه ای، بیمارســتانی و راهــی می ســازد، اگــر بــرای 

خــدا باشــد، اثــر نیكــش باقــی خواهــد بــود هــر چنــد خــودش مــرده باشــد. همیــن طــور 

كســی مثــاًل میخانــه ســاخته باشــد، اثــر شــوم آن باقــی اســت هــر چنــد خــودش مــرده 

باشــد و لــذا فرمــوده اســت: 

اَرُهْم؛ 
َ �ش
آ
ُموا َوا

َ
ّد

�جُ َما �تَ �تُ
ْ

ك
>َو�نَ

و می نویسیم آنچه را که قبلًا فرستاده اند و آثاری که به 

جا گذاشته اند<.

مـا هـم اعمالـی را كـه انجـام داده ولـی اثـری از آنهـا باقی نیسـت ضبـط می كنیم و 

هـم اعمالـی را كـه آثـار باقـی از نیـك و بـد دارد در نامـۀ عملش می نویسـیم. 
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تجّسم اعمال بد و نیك 

از امام صادق؟ع؟ منقول است: 

 
ً
َطاِئرا ا  ِمْنَ اهّلُل  َق 

َ
َخل ٍب  َتَعّجُ َغْیِر  ِمْن  اهّلُل    

َّ
ِإال َه  

َ
ِإل  

َ
ال  

َ
َقال »َمْن 

ُكُر ِلَقاِئِلَها؛1
ْ

اَعُة َو َیذ ْن َتُقوَم الّسَ
َ
ا ِإیَل أ ِس َصاِحِبَ

ْ
 َرأ

َ
ُیَرْفِرُف َعیل

 اهلل، بـدون آنكـه تعّجب کند خدا از آن 
ّ

کسـی کـه بگویـد ال الـه اال

]ذکـری کـه گفتـه[ مرغـی می سـازد کـه علی الـّدوام تـا روز قیامـت 

دور سـر صاحبـش می چرخـد و بـرای گوینـدۀ آن اسـتغفار می کنـد«. 

مـالزم  علی الـّدوام  كـه  می كنـد  شـوم  مرغـی  تولیـد  نیـز  زشـت  گفتـار  همچنیـن 

عـارف:  شـاعر  قـول  بـه  می باشـد.  گوینـده اش 

مـرغ جّنت ساخـتـش رّب الفلقچـون كـه پّرید از دهانـت حمد حق

همـان خدایـی كـه دانـه را می شـكافد و خوشـۀ گنـدم بیرون می آورد، هسـتۀ خرما 

را می شـكافد و درخـت خرمـا بیـرون مـی آورد، نطفـۀ انسـان را می شـكافد و انسـان 

گویـا و شـنوا بوجـود مـی آورد؛ همـان رّب الفلـق ایـن »ال الـه اال اهلل« و ایـن »الحمـدهلل« 

را كـه شـما گفتیـد، از آن مرغـی می سـازد. اگـر مـا ندیـده بودیـم كـه آدم از نطفه سـاخته 

می شـود، باورمـان نمی شـد كـه نطفـه، مبـّدل بـه انسـانی شـود. 

آری! همـان »رّب الفلـق« اسـت كـه یـك كلمه گفتار نیك یا بـد را به مرغی تبدیل 

می كند. 

برگـشاید بی حـجابی پـّر و بالباش تا روزی كه آن فكر و خیال

فعـاًل سـاخته های اعمـال مـا پشـت پـرده و در حجـاب اسـت و مـا نمی بینیـم؛ 

صبـر كـن روزی خواهـد آمـد كـه این حجاب هـا كنار خواهد رفت و آن چه پشـت پرده 

اسـت ظاهـر خواهـد شـد!

1. وسائل الّشيعه، ج 7، ص 212، با اندكی تفاوت. 
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این گفتار خداوند است كه: 

َ�اَءَك  عنِ َك  َع�نْ ا  َ �ن
�نْ

َ سش
َ

ك
�نَ ا 

دنَ َهـٰ ِم�نْ  هتٍ 
َ
ل

�نْ
عنَ ی  ِ

�ن �تَ  ُك�نْ ْد  �تَ
َ
>ل

1 ٌد؛  َ�ِ��ی ْوَم  �یَ
ْ
ال َ�ُ�َك  �جَ

�نَ

از  پرده  اکنون  و  بودی  جریان  این  از  غفلت  حال  در  تو 

است.  شده  تیزبین  چشمت  و  برداشته ایم  چشمت  مقابل 

 آن چه را که نمی دیدی، الحال آن را می بینی<. 

آمــــدیچون ز خشم، آتش تو در دل ها زدی جـهـّنـــم  نـــــار  مــــایۀ 

اكنـون ایـن زبـان تنـد و تیـزی كـه مـا داریـم، وقتـی بـه خانـه می رویـم بـه پدر و مـادر و 

فرزنـدان و همسـر، حـرف نیـش دار می زنیـم، بایـد بدانیـم اینهـا حسـاب و كیفـر دارد. 

آنچـــه از وی زاد، مـــردافروز بــودآتشت این جا چو مردم سوز بود

وقتـی اینجـا مـردم را بـا زبـان تنـد و تیـزت می سـوزانی، در میـان آتـش جهّنـم بایـد 

را  والدینـش  دل  كـه  فرزنـدی  بالعكـس،  یـا  بسـوزاند  را  زنـش  دل  كـه  بسـوزی!مردی 

بسـوزاند یـا بالعكـس، اینهـا دقیقـًا ضبـط می شـوند و آدمـی در روز جـزا كیفـر می بینـد. 

اَرُهْم؛ 
َ �ش
آ
ُموا َوا

َ
ّد

�جُ َما �تَ �تُ
ْ

ك
>َو�نَ

ما اعمال و آثارشان را می نویسیم<. 

مار و كژدم گردد و گیرد ُدمتاین سخن های چو مار و َكْژُدمت

را  مـردم  دل  می كنـد،  غیبـت  و  می زنـد  تهمـت  می زنـد،  حـرف  دنیـا  ایـن  در 

می سـوزاند، اّمـا خبـر نـدارد كـه همیـن سـخنان در عالـم پـس از مـرگ تبدیـل بـه مـار و 

بـه جانـش می افتنـد.  قبـر  در خانـۀ  و  عقـرب می شـوند 

این طور نقل كرده اند كه: 

1. سورۀ ق، آیۀ 22. 
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مـرد صالـح و خوبـی از دنیـا رفـت كـه فقـط یك مرتبه زبانش تند شـده بـود. از دنیا 

كـه رفـت او را در خـواب دیدنـد، گفـت: جای من خوب اسـت، اّما یك گرفتاری دارم 

و آن ایـن كـه یـك عقربـی مأمـور شـده هفتـه ای یـك بار سـراغ مـن می آید و نـوك زبانم را 

نیـش می زنـد، تمـام بدنـم آتـش می گیـرد. تا می آیـم اندكی بهبـود یابم، بـاز هفتۀ دیگر 

می آیـد و نـوك زبانـم را نیـش می زنـد و بـه مـن گفته اند ایـن نتیجۀ بدزبانی من اسـت. 

بـه یـك بیابانـی كـه شـنزار و  و نقـل می كننـد رسـول اكـرم؟ص؟ در یكـی از سـفرها 

رمـل بـود رسـیدند، بـه اصحـاب فرمودنـد: در ایـن بیابـان هیـزم جمـع كنیـد بـرای این 

كـه غـذا بپزیـم. اصحـاب گفتنـد: یـا رسـول اهلل! در ایـن بیابـان هیـزم پیـدا نمی شـود. 

فرمـود: بگردیـد و هـر كـس هـر چه پیدا كرد اگر چه اندك باشـد بیـاورد. همگی رفتند و 

گشـتند و یك مشـت هیزم پیدا كردند و آتشـی در آن افكندند و شـعله كشـید. رسـول 

ُنـوُب؛ گناهان 
ُّ

اكـرم؟ص؟ كـه می خواسـت آنهـا را متنّبـه سـازد فرمـود: »هَکـذا ُتْجَمـُع الذ

این گونـه جمـع می شـوند«. دیدیـد كـه در ایـن بیابـان هیـچ هیزمـی  ]ریـز و کوچـك[ 

نبـود، ولـی همیـن هیزم هـای ریـز و كوچـك كـه جمـع كردیـد، بـه آتـش تبدیـل شـد. 

مطمئـن باشـید كـه گناهـان ریـز و كوچكـی كـه به نظـر شـما نمی آیـد؛ این گونـه جمـع 

می شـوند و بـه آتـش تبدیـل می گردنـد. 

گناهان كوچكی كه ما انجام می دهیم مردم نمی بینند ولی خدا: 

؛ 1  �نِ ُ ْع�ی
ئَ
ا

ْ
 ال

هتَ �نَ ا�ئِ َ ُم �ن
َ
ْعل َ >�ی

نگاه های خائنانۀ چشم ها را می بیند<. 

ُنوب ؛ 
َراِت  ِمَن  الذُّ

َ
َحّق ُ اُكْم َو الْ »ِإّیَ

خود را برحذر دارید از گناهانی که کوچك به حساب می آیند!«. 

1. سورۀ غافر، آیۀ 19. 
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بـار  بـه  را  جهّنـم  آتـش  و  می شـوند  جمـع  كـه  اسـت  كوچـك  و  ریـز  گناهـان  همیـن 
1 می آورنـد!

اجر بیشتر به دنبال زحمت افزونتر 

اَرُهْم؛ 2
َ �ش

آ
ُموا َوا

َ
ّد

�جُ َما �تَ �تُ
ْ

ك
ٰی َو�نَ

َمْو�تَ
ْ
ی ال �یِ

ْ�
�نُ �نُ ْ�

ا �نَ
َ �نّ >اإِ

را  آثارشان  و  اعمال  تمام  و  می کنیم  زنده  را  مرده ها  ما 

می نویسیم<. 

در شأن نزول این آیه فرموده اند: 

و  داشتند  سكونت  مدینه  دوردست  محّل  در  بنوَسلِمه  نام  به  قبیله ای 

خانه هاشان با مسجد فاصله داشت. اینها خواستند تغییر منزل داده به مسجد 

نزدیك تر شوند. آیه نازل شد كه: 

اَرُهْم؛ 
َ �ش
آ
ُموا َوا

َ
ّد

�جُ َما �تَ �تُ
ْ

ك
>َو�نَ

اد[ �ی ه رن ه كم و �� د ]�� ام مى ده�ن �ج
مام اعمالی را كه ا�ن ما �ت

م<.  س�ی و�ی همه را مى �ن

شــما كــه از راه دور می آییــد و قدم هــای متعــّدد بــه ســوی مســجد بــر می داریــد، اجر 

ــر منزل هــای خــود را تغییــر دهیــد و تعــداد قدم هایتــان  ــا اگ شــما بیشــتر می شــود. اّم

بــه ســوی مســجد كمتــر شــود، از اجــر شــما نیــز كاســته می شــود. آنهــا بــا شــنیدن ایــن 

آیــه از تصمیــم خــود منصــرف شــده، تغییــر منــزل ندادنــد تــا در راه مســجد، قدم هــای 
زیــادی بردارنــد!3

1. تفسير نورالّثقلين، ج 4، ص 378. 
2. سورۀ یس، آیۀ 12. 

3. تفسير نمونه، ج 18، ص 335، نقل از تفسير قرطبی. 
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خ اثبات وجود عالم برز

برای اثبات وجود »عالم برزخ« در سورۀ یس می خوانیم: فرستادگان الهی در شهر 

انطاكیه، مردم را به توحید دعوت نمودند ولی مردم به جای آن كه آنان را اجابت 

كنند تكذیب كردند! مرد مؤمنی به فرمودۀ قرآن از دورترین نقطۀ شهر برای دفاع و 

از آن فرستادگان خدا آمد و راجع به توحید كه اساس دعوت انبیاء؟ص؟  حمایت 

است برای مردم استدالل كرد و آنها را با منطق و برهان به خداوند سبحان توّجه 

داد. لیكن نه تنها در آنها مؤّثر واقع نشد كه در مقام شكنجه و آزار او برآمدند! حال 

دادند.  نشان  خود  از  خشونت آمیزی  عكس العمل  چه  آنها  كه  نمی كند  نقل  قرآن 

اگرچه مفّسرین می گویند: او را سنگسار كردند و آن مرد مؤمن كشته شد، لیكن در 

خوِد قرآن عكس العمل ناجوانمردانۀ آن مردم نقل نشده و همین قدر فرموده است: 

؛ 1  هتَ
�نَّ َ

�ج
ْ

ِل ال َل اْد�نُ �ی >�تِ

به او گفته شد در بهشت داخل شو<. 

همین جمله نشان می دهد كه او كشته شده و به درجۀ شهادت رسیده كه به 

م 
َ
محض مردن، داخل بهشت شده است و بعد هم وقتی آن مرد مؤمن به آن عال

منتقل شد: 

ِم�نَ  ی  �نِ
َ
َعل َ َو�ج ی  ّ

َر�جِ ِلی   �َ
�نَ

عنَ َما  ُمو�نَ * �جِ
َ
ْعل َ �ی ْوِمى 

�تَ �تَ  �یْ
َ
ل ا  َ �ی اَل 

َ >�ت
2 ؛  �نَ َ�ِم�ی

ْ
ُمك

ْ
ال

با من  قوم من می دانستند که خدا  این  گفت: ای کاش! 

چه رفتار کریمانه ای کرد و چگونه مورد مغفرت خود و 

سپس مورد اکرامم قرار داد<. 

1. سورۀ یس، آیۀ 26. 
2. همان، آیات 26 و 27. 



ى حن �رن ا�ت �ج حن و ��ی �رن عالم �ج

157

؛  �نَ َ�ِم�ی
ْ

ُمك
ْ
ی ِم�نَ ال �نِ

َ
َعل َ ی َو�ج ّ

َ� ِلی َر�جِ
�نَ

َما عنَ >�جِ

اکرام  از  هم  و  کرد  گذشت  من  لغزش های  از  هم 

شدگان قرارم داد<. 

كرامت همیشه با تقوا همراه است. انسان هر چه باتقواتر، كرامتش هم بیشتر است. 
اُكْم؛ 1 َ �ت �تْ

ئَ
ـِه ا

َّ
َد الل ْم ِع�نْ

ُ
ْكَ�َمك

ئَ
 ا

�نَّ >اإِ

مّتقی ترین شما، گرامی ترین شما، نزد خداوند است<. 

ولـی در عیـن حـال قـرآن دو گـروه را نشـان می دهـد كـه اینهـا از ُمكرمیـن بـوده و 

در بهشـت نیـز مـورد اكرامنـد. یـك گـروه، گـروه فرشـتگان و انبیـا و اولیـای خـدا؟مهع؟ 

هسـتند. 
؛2 و�نَ

ُ
ْعَمل َ ْمِ�ِه �ی

ئَ
ا ْوِل َوُهْم �جِ �تَ

ْ
ال ُه �جِ

و�نَ �تُ َْس�جِ ا �ی
َ
َ�ُمو�نَ * ل

ْ
اٌد ُمك َ ْل ِع�ج َ >�ج

َرم خدا هستند و یك سخن برخلاف 
ْ

بلکه اینان بندگان ُمک

خدا  فرمان  خلاف  بر  قدم  یك  و  نمی گویند  خدا  رضای 

برنمی دارند<. 

اینهـا ُمْكَرمیـن می باشـند. گـروه دیگـر، مخلصیـن هسـتند كـه در درجـۀ اعـالی 

تقـوا قـرار گرفته انـد. خـدا در سـورۀ معـارج می فرمایـد: 
؛3 َ�ُمو�نَ

ْ
ا�تٍ ُمك

َ �نّ َ ی �ج ِ
َك �ن �ئِ ـٰ ولَ

ئُ
>ا

مورد  ابدی[  باغ ها]ی  و  بهشت ها  میان  در  ]هم[  اینان 

اکرام می باشند<.4 

1. سورۀ حجرات، آیۀ 13. 
2. سورۀ انبياء، آیات 26 و 27. 

3. سورۀ معارج، آیۀ 35. 
4. اقتباس از تفسير الميزان، ج 17، ص 82. 
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آرزو  او  اسـت.  داده  قـرار  ُمْكَرمیـن  ردیـف  در  را  مؤمـن  مـرد  آن  هـر حـال خـدا  بـه 

می كنـد ای كاش! مـردم می فهمیدنـد بعـد از مـرگ چـه صحنه هایـی پیـش خواهـد 

و  عنـاد  بـا  وقـت  هیـچ  كـه  می شـدند  مراقـب  و  می كردنـد  آمـاده  را  خودشـان  و  آمـد 

نكننـد.  عمـل  لجاجـت 

ِم�نَ  ی  �نِ
َ
َعل َ َو�ج ی  ّ

َر�جِ ِلی   �َ
�نَ

عنَ َما  ُمو�نَ * �جِ
َ
ْعل َ �ی ْوِمى 

�تَ �تَ  �یْ
َ
ل ا  َ �ی اَل 

َ >�ت

؛ �نَ َ�ِم�ی
ْ

ُمك
ْ
ال

گفت: ای کاش قوم من می دانستند که پروردگارم چگونه 

از لغزشهای من درگذشت و از مکرمین قرارم داد<. 

از رسـول خـدا؟ص؟ نقـل اسـت كـه فرمـود: ایـن مـرد مؤمـن هـم در زمـان حیاتـش 

ناصـح مـردم بـود و هـم بعـد از مرگـش. در حیاتـش ناصـح و خیرخـواه مـردم بـود و آنهـا 

را بـه توحیـد و اّتبـاع از حـق دعـوت می نمـود. بعـد از مـرگ هـم آرزو می كـرد ای كاش! 

لجـاج  و  اسـتكبار  بـا  اینگونـه  تـا  می شـدند  آگاه  مـرگ  از  پـس  صحنه هـای  از  اینهـا 

عمـل نمی كردنـد و لـذا او در هـر حـال ناصـح مـردم بـوده ولـی مـردم او را دشـمن خـود 

می پنداشـتند!

باری! به او گفته شد داخل بهشت شو. 

از جملـه مطالبـی كـه از ایـن آیـۀ شـریفه اسـتفاده می شـود، »وجـود عالـم بـرزخ« 

كـرد  اسـتدالل  آن  بـه  بـرزخ می تـوان  اثبـات عالـم  بـرای  كـه  آیاتـی  از جملـه  و  اسـت 

اسـت.  »همین آیـه« 

بلكـه  نمی شـویم  منتقـل  قیامـت  عالـم  بـه  رفتیـم،  دنیـا  از  وقتـی  معتقدیـم  مـا 

عالمـی بیـن دنیـا و آخـرت بـه نـام »عالـم بـرزخ« وجـود دارد كـه مـا در آنجـا حیـات 

برزخی و بهشـت و جهّنم برزخی خواهیم داشـت و تا روز قیامت و رسـتاخیز عمومی 

در »عالـم بـرزخ« خواهیـم مانـد و آن، غیـر عالـِم محشـر و قیامـت اسـت. 
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پایه های اعتقادی ما

مـا چـاره ای نداریـم جـز ایـن كـه در اینگونه مسـائل گـوش به حرف خالق و ُسـَفرای 

اعتمـاد  نیـز  دیگـران  نظـر  اظهـار  بـه  و  نكنیـم  نظـر  اظهـار  خودمـان  و  بدهیـم  خالـق 

ننماییـم. البّتـه بـزرگان از حكمـا و فالسـفه كـه بحث هـای عقلـی دارنـد و در حقایـق 

عالـم بحـث می كننـد، آنهـا هـم براهیـن و دالیـل گوناگـون اقامـه می كننـد بـر اینكـه 

»عالـم بـرزخ« هسـت. 

در عیـن حـال مـا بـه براهیـن آنهـا اعتمـادی نداریم و گفتـار آنها را پایـۀ اعتقاد خود 

بشـر عـادی  بـرای  اشـتباه  كننـد. چـون  اشـتباه  اسـت  زیـرا ممكـن  قـرار نمی دهیـم. 

ممكن اسـت و شـاهد بر امكان اشتباهشـان، وجود اختالف نظری اسـت كه آنها با 

یكدیگـر دارنـد و حـال آن كـه انبیـا؟مهع؟ هرگـز اختالف نظـر با یكدیگر ندارند. شـما دو 

پیغمبـر را نمی بینیـد كـه در مسـائل دینـی و دنیـوی و اخـروی بـا هـم مخالفتـی داشـته 

باشـند و همیـن طـور دو امـام نیـز هرگـز بـا هـم اختـالف ندارند. 

معلـوم می شـود آنهـا بـا »عالـم وحـی« ارتبـاط دارنـد و از جانـب خالـق عالـم كـه 

مدّبـر و سـازندۀ عالـم اسـت بـه آنهـا »وحـی« می رسـد. تنهـا كسـی كـه از ظاهـر و باطـن 

آدم آگاه اسـت خداسـت. او صانع اسـت و می داند چه سـاخته اسـت؟ و به همین 

دلیـل تنهـا اوسـت و سـفرای او كـه می تواننـد در این گونـه مطالـب اظهـار نظـر نماینـد. 

بـا  فالسـفه  اگرچـه  باشـد  اشـتباه  بـا  آمیختـه  نظراتشـان  اسـت  ممكـن  دیگـران 

دالیـل عقلـی معـاد را اثبـات می نماینـد ولـی در عیـن حال در بعض موارد به مشـكل 

برمی خورند. از باب مثال: »شـبهۀ آكل و مأكول« شـبهه ای اسـت كه به ذهن می آید. 

آنهـا جواب هایـی می دهنـد كـه قانـع كننـده نیسـت و معلـوم می شـود بشـر عـادی 

نمی توانـد بـا برهـان عقلـی بـه تمـام خصوصّیـات مطلـب واقـف شـود. اصـل مطلب 

بـا عقـل اثبـات می شـود لیكـن خصوصّیـات مطلب را بـا عقل نمی تـوان اثبات كرد. 

مثاًل نمی دانیم شب اّول قبر چه رخ می دهد؟ آیا روح به بدن منتقل می شود؟ 
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این بدن باید صحبت كند و چطور می شود به این بدن انتقال پیدا كند؟...این 

شبهات را كسی با عقل خود نمی تواند بطور قاطع حل كند و جواب قانع كننده ای 

بدهد. براهین فالسفه به جای خودْش محترم و سعی آنها مشكور است. ولی در 

عین حال برای ما قابل اعتماد نیست! 

تنها كالمی كه در مسائل اعتقادی مورد اعتماد ماست، گفتار خالق و انبیای 

مبعوث از جانب خالق است! اینها اشتباهی ندارند و آنچه بگویند حق است و ما 

می توانیم بدون چون و چرا گفتار آنها را بپذیریم. هر چند عقل ما آن را درك نكند. 

ُنُبّوت  و  توحید  به  باید  عقلی،  دلیل  روی  از  کنیم.  تقلید  نباید  ما  عقاید  اصول  در 

می كنیم  اثبات  عقل  با  را  مطلب  اصل  البّته  كنیم.  پیدا  اعتقاد  معاد  و  امامت  و 

وحی دارد. مثاًل با عقل اثبات می كنیم كه باید از  نه خصوصّیات آن را كه نیاز به 

جانب خدا به پیامبر »وحی« برسد. 

رسـول  بـه  و  اسـت  وحـی  واسـطۀ  خـدا  جانـب  از  امیـن  جبرئیـل  می دانیـم  مـا 

ابـالغ وحـی می كنـد، ولـی نمی دانیـم خـوِد جبرئیـل چـه حقیقتـی دارد؟ نحـوۀ نـزول 

حالـی  چـه  می كنـد  دریافـت  را  وحـی  رسـول،  كـه  لحظـه ای  آن  اسـت؟  چگونـه  او 

را  اینهـا  مـا  بـه چـه مفهومـی اسـت؟  و  تلّقـی وحـی چگونـه  او دسـت می دهـد؟  بـه 

را درك  اصـل مطلـب  فقـط  نیسـت.  بـه درك جزئّیـات  قـادر  مـا  نمی فهمیـم. عقـل 

می كنـد كـه مثـاًل الزم اسـت پیامبـر باشـد و وحـی باشـد. الزم اسـت امام باشـد و امام 

بـاز هـم نمی فهمیـم »حقیقـت عصمـت« یعنـی  بایـد دارای عصمـت باشـد، ولـی 

چـه؟ »حقیقـت امامـت« و احاطـه ای كـه بـر عالـم دارد یعنـی چه؟ ما اینها را درسـت 

نمی كنیـم.  درك 

اثبـات اصـول مطالـب، عقلـی اّمـا خصوصّیـات آنها مربوط به »وحی« اسـت و از 

طریـق وحـی بایـد درك شـود كـه مـا بعـد از ایـن عالـم، عالـم بـرزخ و بهشـت و جهّنمـی 

داریـم كـه قبـل از بهشـت و جهّنِم محشـری اسـت!
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چگونگی مجازات اخروی

قرآن كریم و احادیث معصومین؟مهع؟ نشـان می دهند كه ِسـنخ »مجازات عمل« 

در آخـرت از سـنخ مجازات هـای دنیـوی نیسـت تـا سـخن از»فائـده« و»خاصّیـت« 

و»اثـر« آن بـه میـان بیایـد و یـا زمینه ای برای طرح بحث تناسـب بیـن كیفر و گناه باقی 

بمانـد. بلكه»مجـازات آخـرت« در واقـع عین»اعمـال دنیوی« انسـان اسـت كه در آن 

جهـان بـه صـورت تحـّول یافتـه ای متصـّور گردیـده و در اشـكال گوناگـون از آتش هـای 

سـوزان و قیافه های هولناك و دّرندگان و گزندگان موِحش مجّسـم می شـوند و از همه 

جانـب بـر آدمـی هجـوم آورده و آن تیـره بخت جهّنمی را در بر می گیرند. همچنان كه 

ت بخـش و نشـاط انگیز 
ّ

اعمـال نیـك و افـكار درخشـان نیـز آنجـا بـه صورت هایـی لذ

تجّسـم می یابنـد و انسـان نیك بخـت بهشـتی را از همـه سـو احاطـه كـرده و او را غـرق 

در ُسـرور و شـعف می سـازند. 

م ن کر�ی
آ

ر�
ݑ
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كیفر آخرت كیفر دنیا با  تفاوت 

در دنیـا چنانكـه می دانیـم »مجـازات« غیر »جنایت« اسـت و فاعل مجازات هم 

غیـر فاعـل جنایـت اسـت؛ مثـاًل: زیـد، دزدی می كنـد و َعْمـرو كـه مأمـور اجـرای قانـون 

اسـت)از بـاب َمَثـل( دسـت دزد را قطـع می كنـد. دزدی كـردن كاری اسـت و دسـت 

دزد بریـدن، كار دیگـری اسـت. عامـل دزدی، زیـد اسـت، اّمـا عامـل دسـت بریـدن، 

َعمرو اسـت. 

حـال، البّتـه در ایـن زمینـه طبیعـی اسـت كـه بایـد بـرای مجـازات دزد فائـده و 

خاصّیتـی در نظـر گرفـت از قبیـل عبـرت دیگـران و تنبیـه مجـرم بـرای پیشـگیری از 

تكـرار گنـاه و تشـّفی قلـب سـتمدیدگان و امثـال ایـن امـور و هـم در ایـن مـورد اسـت 

كـه باید»تناسـب« بین»جـرم« و»جریمـه« را رعایـت نمـود و َكـّم و ِكیـف كیفـر را بـا َكـّم 

و ِكیـف گنـاه از نظـر اثرگـذاری در اختـالل نظـم اجتمـاع و دیگـر جهـات، انطبـاق داد 

تـا چنـان نشـود كـه مثـاًل آفتابـه ُدزدهـا محكـوم بـه »اعـدام« شـوند، اّمـا آدمكـش هـا بـا 

یـك هفتـه زنـدان در منطقـۀ خـوش آب و هـوا از جـرم خـود »تبرئـه« گردنـد! ایـن، نظـام 

جـاری در دنیاسـت. 

ولی در عالم آخرت، »مجازات« عین »جنایت« است؛ یعنی همان عمل دنیا 

آتشین درآمده  زنجیرهای  به صورت  از مرگ،  كار سرقت است كه در جهان پس  و 

را  وجودش  سراپای  استخوان  مغز  تا  و  می شود  پیچیده  سارق  گردن  و  دست  بر  و 

می سوزاند. منتهی »عمل« در دنیا مانند»بذر« است كه به صورت حركات دست و پا 

و چشم از انسان صادر گشته و در این قسمت از زمین جهاِن وجود، افشانده می شود 

و زنجیرهای آتشین به منزلۀ محصول و میوۀ آن بذر است كه در قسمت دیگر از این 

جهان هستی روییده و عائد»بذرافشان« كه همان انسان جنایتكار است می گردد. 

ـه و شـكایت از كسـی باقـی نمی مانـد كـه بگویـد: 
َ
در ایـن صـورت، دیگـر جـای ِگل

ای خـدای مهربـان! در ایـن جهـان از سـوزاندن مـن، چـه فایـده ای حاصـل خواهـد 
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شـد؟ یـا بگویـد ای امـان! در ازای صـد تومـان دزدی مثـاًل چـرا بایـد ایـن زنجیرهـای 

آتشـین جگرسـوز، این چنیـن بـه دسـت و پـای مـن پیچیـده شـود؟

در جـواب بـه او می گوینـد اینجـا كسـی مسـئول امـر جزایی نیسـت جـز ذات تو ای 

انسـان تبهـكار! ایـن زنجیـری كـه هـم اكنـون بـه دسـت و پـا و گردنـت پیچیده اسـت، 

محصـول همـان بـذِر سـرقت اسـت كـه خـود در دنیـا افشـانده و اینك به میـوۀ تلخ آن 

نائـل گشـته و طعـم زهـراݦݖ گیـن آن را می چشـی! ایـن، قانـون عالـم بـوده و مـا هـم تـو را از 

وجـود آن قانـون باخبـر سـاخته و انـذارت نموده ایـم. حال اگر بذر خویش افشـانده ات 

میـوۀ تلـخ و سـوزان بـه بـار آورده و آتـش بـه جانـت ریختـه اسـت بـه كسـی چـه مربـوط 

اسـت! هـم گنـاه از توسـت و هـم جـزاء از تـو! اینجا»جـرم« و »جریمه« یك چیز اسـت و 

عامل»گنـاه« و»كیفـر« یـك شـخص اسـت. ذات آتـش افـروز در ُعقبا، همـان نفس گناه 

انگیـز در دنیاسـت! اینجـا نـه دو»عمـل« در كار اسـت و نـه پـای دو»عامـل« در میـان، تا 

بیـن آن دو عمـل مقایسـه و سـنجش بـه میـان آیـد و بحث»تناسـب« پیـش كشـیده 

یـا از آن عامـل دیگـر كـه متصـّدی مجـازات اسـت، گلـه و شـكایتی صحیـح  شـود 

و موّجـه باشـد و لـذا اآلن جـز اینكـه بـر سـر و صـورت خـود كوبیـده و فریاد»واویـل«1 و 

»واُثبـور«2 از خـود سـر بدهـی چـاره ای نخواهـی داشـت. 

گــر بــه خــاری َخســته ای خــود ِكشــته ای 

ِرشـتـــه ای خـــود  َدری  قـــّز  و  حـریـــر  ور 

بـنـــوش روزه  هـمـــه  مـی كـــاری  زانـچـــه 

بـپـــوش روزه  هـمـــه  مـی بـافـــی  زانـچـــه 

ناخوش و خوش هم ضمیرت از خود است

از تــو ُرستســت َار نكویســت َار بــد اســت

***

1. واویل: فریاد واویال سر دادن.
ک شدن. 2. واُثبور: فریاد هال
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چون عمل كردی َشَجر بنشانده ای

خوانــده ای اّول  حــرف  آخــر  انــدر 

گرچه شاخ و برگ و بیخش اّول است

آن همــه از بهــر میــوه ُمْرَســل اســت

بــود اّول  دل  فكــر  در  میوه هــا 

می شــود آخــر  بــه  ظاهــر  عمــل  در 
عمــل1 در  آمــد  آخــر  فكــر،  اّول 

َاَزل از  دان  چنــان  عالــم  ُبْنَیــت 

َاَبــد ایــن جهــان و آن جهــان زایــد 

ــد
َ
َول وی  از  َاثــر  مــاَدْر  ســبب  هــر 

این َعَرض با جوهر آن بیضه است وطیر

ایــن از آن و آن از ایــن زایــد بــه ســیر

ُبــود خائــن  اگــر  شــاها  چاكــرت 

ــدان می شــود آن َعــَرض زنجیــر و زن

وقت محشر هر َعَرض را صورتی است

صورت هر یك َعَرض را نوبتی است

امتحــان جهــان  اّول  عالــم 
آن2 و  ایــن  جــزای  ثانــی  عالــم 

كه فرموده اند: »اّول الِفْكر آِخُرالَعَمل«.  1. اشاره به قاعدۀ مقّررۀ حكماست 
2. مثنوی مولوی، با تقدیم و تأخير ابیات از نگارنده. 
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تجّسم عمل از نگاه قرآن

؛1 و�نَ
ُ
ْعَمل ْم �تَ �تُ ا َما ُك�نْ

َّ ل  اإِ
ْو�نَ �نَ ْ

�ج
ا �تُ

َ
ا َول ً �ئ �یْ

َ ٌس سش
�نْ
ُم �نَ

َ
ل

�نْ ا �تُ
َ
ْوَم ل �یَ

ْ
ال

َ >�ن

پس امروز ]روز قیامت[ به کسی هیچ ستمی نمی شود و جز 

آنچه که]در دنیا[ انجام می دادید، جزا داده نمی شوید<. 

وُل  �تُ َ ِلِهْم َو�ی ْر�جُ
ئَ
ِ ا �ت ْ�

ِهْم َوِم�نْ �تَ ْو�تِ
ا�جُ ِم�نْ �نَ

َعدنَ
ْ
اُهُم ال

َ سش عنْ َ ْوَم �ی َ >�ی
و�نَ ؛ 2

ُ
ْعَمل ْم �تَ �تُ وا َما ُك�نْ

و�تُ
دنُ

از  و  بالای]سر[شان  از  عذاب  را  آنها  فراگیرد  که  روزی 

زیر پاهایشان و بگوید]خدا[ بچشید آنچه را که]در دنیا[ 

انجام می دادید<. 

ُمو�نَ ؛ 3
َ
ل

�نْ ُ ا �ی
َ
�تْ َوُهْم ل

َ
ٍس َما َعِمل

�نْ
ٰی ُكّلُ �نَ

َو�نَّ >َو�تُ

 
ً
...به هر کسی آنچه که کرده و انجام داده است، تماما

پرداخت می گردد و آنان مورد ستم واقع نمی شوند<. 

ـت« گرفتـه و 
َ
ـق بـه »مـا َعِمل

ّ
»َتْوِفَیـه« كـه بـه معنـای ِاعطـاء كامـل حـق اسـت4، تعل

بـا وضـوح تمـام داللـت بـر ایـن دارد كـه عین»عمـل« بـه عنـوان حّق»جـزاء« بـه انسـان 

داده می شـود و بـه همیـن جهـت اسـت كـه راه تصـّور هرگونـه سـتم مسـدود می گـردد 

بازگردانـدن  جـزاء،  نـوع  عادالنه تریـن  چـون  مـون« 
َ
ُیظل ال  ُهـم  »َو  می فرمایـد:  لـذا  و 

عین»عمـل« به»عامـل« اسـت. 
َ�ً�ا؛ 5

ئَ
َك ا ِلُم َر�جُّ

�نْ َ ا �ی
َ
ً�ا َول وا َ�ا�نِ

ُ
ُ�وا َما َعِمل َ

>َوَو�ج

1. سورۀ یس، آیۀ 54. 
2. سورۀ عنكبوت، آیۀ 55. 

3. سورۀ نحل، آیۀ 111. 
4. مفردات راغب. 

كهف، آیۀ 49.  5. سورۀ 
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حاضر  را[  دنیوی  ]اعمال  داده اند  انجام  که  را  آنچه  و 

می یابند و پروردگار تو، به احدی ستم نمی کند<. 

�تْ 
َ
ً�ا َوَما َعِمل

ٍ� ُمْح�نَ �یْ
�تْ ِم�نْ �نَ

َ
ٍس َما َعِمل

�نْ
ُد ُكّلُ �نَ �جِ

ْوَم �تَ َ >�ی
ًدا؛ 1 ِع�ی َ َمًدا �ج

ئَ
ُه ا �نَ �یْ َ َها َو�ج �نَ �یْ َ  �ج

�نَّ
ئَ
ْو ا

َ
 ل

ُ
َوّد ِم�نْ ُسوٍء �تَ

روزی که هر کسی هر کار نیکویی که کرده است 

آن را احضار شده]در نزد خود[ بیابد و هر کار بدی که 

آن  و  او  بین  کاش  ای  که  می کند  آرزو  است،  كرده 

كار بدش مسافت دوری فاصله می شد<. 

ْم  �تُ ْو�نَ َما ُك�نْ �نَ ْ
�ج
َما �تُ

�نَّ ْوَم اإِ �یَ
ْ
ُروا ال ِ دن ْع�تَ ا �تَ

َ
ُ�وا ل

�نَ َك�نَ �ی ِ �ن
َّ
َها ال ُّ �ی

ئَ
ا ا َ >�ی

و�نَ ؛ 2
ُ
ْعَمل �تَ

ای کسانی که کافر شده اید! امروز ]كفر و عصیان خود 

این  جز  حقیقت[  ]زیرا  نتراشید،  عذری  و  نکنید  را[توجیه 

داده  جزا  ]امروز[  می کرده اید  دنیا[  ]در  آنچه  که  نیست 

می شوید<. 

یعنی وقتی واقعّیت جریان این شد كه عین»اعمال« شما به صورت»عذاب« 

ی برای ُعذر و توجیه و 
ّ
بارز گشته و گریبانگیر شما شده است، دیگر مجال و محل

»رفع عمل« است، آن هم  »رفع عذاب«، بسته به  رفع عذاب باقی نمی ماند. زیرا 

را  خود  تلخ  میوۀ  اینك  و  افتاده  جانتان  زمین  به  دنیا  عالم  در  بذری  همچون  كه 

داده و آتشی بس عظیم در سراپای وجودتان افروخته است. در این آیات شریفه، 

چنانكه می بینیم عین»اعمال« انسان به صورت »تجّسم« یافته ای در عالم آخرت 

1. سورۀ آل عمران، آیۀ 30. 
2. سورۀ تحریم، آیۀ 7. 
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به عنوان»جزاء« انسان معّرفی شده است!نه اینكه چیز دیگری در ازای »عمل« به 
عنوان»جزای عمل« مقّرر شده باشد)به تعبیرات در آیات دّقت فرمایید(.1

آیات دیگری از قرآن در »تجّسم عمل«

�نَ ؛ 2 ِ��ی ا�نِ كَ
ْ
ال َ�هتٌ �جِ ُمِح�ی

َ
َم ل

َه�نَّ َ  �ج
�نَّ ا�جِ َواإِ

َعدنَ
ْ
ال َك �جِ

و�نَ
ُ
ل ْع�جِ َْس�تَ >�ی

از تو ]ای رسول ما![ تعجیل در عذاب می طلبند و حال آنکه 

 دوزخ، پیرامون کافران را فراگرفته است<. 
ً
محّققا

ظاهـر آیـه نشـان می دهـد كـه هـم اكنـون جهّنـم بـر كافـران محیـط اسـت و توجیـه 

اینكـه در آینـده و جهـاِن پـس از مـرگ احاطـه خواهـد داشـت، خـالف ظاهـر اسـت 

بـود. پـس نتیجـه ایـن  و احاطـۀ فعلـی آن نیـز جـز از طریـق احاطۀ»عمـل« نخواهـد 

آنـان  كیفـر  و  جهّنـم  عینـًا  كّفـار،  زشـت  اعمـال  شـریفه،  آیـۀ  حكـم  بـه  كـه  می شـود 

می باشـد كـه اكنـون بـه صورت»سـّیئات«بر آنهـا محیط اسـت و در آخـرت به صورت 

جهّنـم سـوزان پیرامـون آنهـا را خواهـد گرفـت. 

اصــل كینــه دوزخ اســت و كیــِن تــو

جــزء آن ُكّل اســت و َخصــِم دیــن تــو

چــون تو جــزء دوزخی هین هوشــدار

قــرار گیــرد  خــود  كّل  ســوی  جــزء 

نامــدار! ای  َجّنتــی  جــزء  تــو  َور 

عیــش تــو باشــد چــو جّنــت پایــدار

ــا تلخــان یقیــن ملحــق شــود تلــخ ب

شــود حــق  قریــِن  باطــل  َدم  كــی 

ین قرآن و قيامت  كتاب وز كنند می توانند به  كسب  كه مشتاقند در این خصوص اطالعات بیشتری  1. عزیزانی 
تأليف نگارندۀ محترم مراجعه نمایند. 

2. سورۀ عنكبوت، آیۀ 54. 
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ی  ِ
�ن و�نَ 

ُ
ُكل

ئْ
ا َ �ی َما 

�نَّ اإِ ًما 
ْ
ل

�نُ اَمٰى  َ �ت �یَ
ْ
ال ْمَواَل 

ئَ
ا و�نَ 

ُ
ُكل

ئْ
ا َ �ی �نَ  �ی ِ �ن

َّ
ال  

�نَّ >اإِ
ً�ا ؛1 َسِع�ی ْو�نَ 

َ
ْ�ل َوَس�یَ اًرا 

َ �ن ِهْم  ُ�و�نِ ُ �ج

نیست  این  جز  می خورند،  ستم  به  را  یتیمان  اموال  آنانکه 

آتش  بزودی  و  می خورند  آتش  خویش  شکم های  در  كه 

افروخته را به خود می یابند<. 

اكنـون  هـم  كـه  اسـت  خـوردن  آتـش  عیـن  واقـع  در  خـوردن،  یتیـم  مـال  یعنـی 

و  اسـت  مرتبۀ»بـذر«  در  فعـاًل  منتهـی  می خورنـد،  آتـش  یتیمـان،  امـوال  خورنـدگان 

صـورت دنیایـی آن بـه صـورت لقمه هـای چـرب و نـرم و شـیرین اسـت؛ اّمـا هنگامی 

كه به سـر حّد میوه شـدن رسـید و چهرۀ ُاخروی آن نمودار شـد، در آن مرحله، آتشـی 

افروختـه و سـوزان اسـت. 
اَر؛ 2

َ ا ال�نّ
َّ ل ِهْم اإِ ُ�و�نِ ُ ی �ج ِ

و�نَ �ن
ُ
ُكل

ئْ
ا َ َك َما �ی �ئِ ـٰ ولَ

ئُ
>ا

اینان ]كه حق را به بهای اندکی می  فروشند[ در شکم هایشان 

جز آتش چیزی نمی خورند<. 

یعنـی هـم اكنـون كـه در دنیـا هسـتند و مـال حـرام می خورنـد چیـزی می خورند كه 

همـان، در آخـرت تبدیـل بـه آتش خواهد شـد. 
؛ 3 اَمهتِ َ �ی �تِ

ْ
ْوَم ال َ ِه �ی وا �جِ

ُ
ل �نِ

َ
و�نَ َما �ج

�تُ َ�ّوَ >َس�یُ

بزودی، اموالی که بخیلان نسبت به آن بخل ورزیدند]روی 

هم انباشته و انفاق ننمودند[ در روز قیامت طوق گردنشان 

خواهد شد<. 

1. سورۀ نساء، آیۀ 10. 
2. سورۀ بقره، آیۀ 174. 

3. سورۀ آل عمران، آیۀ 180. 
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یعنـی عیـن امـوال دنیـوی و ُبخـل َبخیـالن، در عالـم آخرت با چهـرۀ دیگری طوق 

عـذاب بـر گردنشـان خواهد بود. 

ْعَمْل  َ �ی َم�نْ 
�نَ ُهْم * 

َ
ْعَمال

ئَ
ا َ�ْوا  ِل�یُ ا  ً ا�ت َ �ت

ْ سش
ئَ
ا اُس 

َ ال�نّ ْ�ُدُر  َ �ی  ٍ دن ْوَم�ئِ َ >�ی
َ�ُه ؛1 َ �ی ا  ً�ّ

َ سش هتٍ 
ّرَ

دنَ اَل  َ �ت ْ ِم�ش ْعَمْل  َ �ی َ�ُه * َوَم�نْ  َ �ی ً�ا  �یْ
�نَ هتٍ 

ّرَ
دنَ اَل  َ �ت ْ ِم�ش

در آن روز مردم ]از قبرهای خود به سوی َموقف2 یا از َموقف 

حساب به منازل بهشتی یا دوزخی خود[3باز می گردند، در 

و منافقین[4  حالتی که پراکنده اند]از مؤمنین و کّفار 

تا اعمالشان به آنان نمایانده شود. پس هر کس به وزن 

ذّره ای کار نیك کند، آن را می بیند و هر کس به وزن 

ذّره ای کار بد کند، آن را می بیند<. 

در ایـن آیـات نیـز چنانكـه می بینیـم، عیـن اعمـال انسـان، قابل»رؤیـت« معّرفـی 

گردیـده اسـت و نشـان می دهـد كـه انسـان ها در روز جـزاء، نیـك و بـد اعمـال دنیایـی 

خـود را اگرچـه بـه قـدر ذّره ای باشـد خواهنـد دیـد و بـه همانهـا بـه عنـوان مجـازات 

عمـل خواهنـد رسـید. 

َ�اَءَك  عنِ َك  َع�نْ ا  َ �ن
�نْ

َ سش
َ

ك
�نَ ا 

دنَ َهـٰ ِم�نْ  هتٍ 
َ
ل

�نْ
عنَ ی  ِ

�ن �تَ  ُك�نْ ْد  �تَ
َ
>ل

ٌد؛5 ْوَم َ�ِ��ی �یَ
ْ
َ�ُ�َك ال �جَ

�نَ

]در روز قیامت به انسان می گویند: [6 حقیقت آنکه تو]در 

1. سورۀ زلزال، آیات 6 تا 8. 
2. تفسير صافی. 

3. مجمع البيان، نقل از ابن عّباس. 
4. تفسير قمی به نقل صافی. 

5. سورۀ ق، آیۀ 22. 
6. آیۀ شریفه، به حكم سياق و محفوف بودن آن به آیات مربوط به قيامت، ظهور در خطاب به انسان قيامتی دارد 

)تفسير الميزان، ج 18، ص 379(. 
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حال  در  آخرت[1  ِعقاب  و  ثواب  ]صحنه های  این  از  دنیا[ 

غفلت بودی؛ اینك ما پرده ات را از تو برداشتیم و لذا امروز 

را بالعیان مشاهده  این صحنه ها  چشم تو تیزبین است]و 

می نمایی[<. 

در این آیۀ شریفه سه مطلب شایان دّقت است: 

 َعنـه« بـوده و انسـان، نسـبت بـه آن در حـال غفلـت و 
ٌ

1. »آخـرت« در دنیا»َمغُفـول

بـی خبری اسـت. 

2. »آخـرت« در دنیا»پشـت پـرده« بـوده و عالئـق دنیـوی همچـون پـرده ای بـر روی 

آن افتـاده اسـت. 

ت و تیـزی چشـم 
َ

3. »آخـرت« در دنیـا، از شـعاع دیـد انسـان»خارج« بـوده و ِحـّد

وی تـا آن انـدازه نیسـت كـه بتوانـد در آن نفـوذ نمایـد. 

بـه صـورت مناسـب  نباشـد)البّته  ـی 
ّ
تـا چیـزی موجـود در محل اسـت  روشـن  و 

 َعنـه« و یـا »ُمَغّطـی« و پشـت 
ٌ

بـا آن محـّل( تعبیـر بـه اینكـه آن چیـز در آنجـا »َمغُفـول

پـرده اسـت، صحیـح نخواهـد بـود و همچنیـن گفتـن اینكـه چشـم انسـان نسـبت 

بـه آن»تیزبیـن« و نافـذ نمی باشـد، درسـت نمی آیـد. بلكـه تمـام ایـن تعبیـرات وقتـی 

صحیـح اسـت كـه آن چیـز در آن محـّل، بـه صـورت مناسـب بـا آن محـّل موجـود و 

حاضـر باشـد، منتهـی بـر اثـر علـل و موجباتـی در پس پرده بوده و انسـان نسـبت به آن 

در حـال غفلـت و بـی خبـری و چشـم او از نفـوذ در آن، ناتـوان باشـد. 

بنابرایـن، از آیـۀ شـریفه چنیـن بـه دسـت می آیـد كـه ثـواب و عقـاب آخـرت، در 

دنیـا بـه صورتـی كـه مناسـب بـا دنیاسـت، هـم اكنـون موجـود و حاضر اسـت. نهایت 

امـر آنكـه نسـبت بـه انسـان بـر اثـر اشـتغال وی به جهات دنیـوی و توّجه نداشـتن او به 

 
ٌ

قانون»تحـّول« و تطـّور شـیء واحـد بـه َاطـوار و ُصـَور گوناگـون، در پس»پـرده« و»مغفـول

كّشاف، الميزان.  1. مجمع البيان، 



ّسم اعمال �ج
ت

�

173

عنـه« اسـت و از مرز»حـّدت چشـم« و نفـوذ دیـد او خـارج اسـت و باز هم روشـن اسـت 

كـه وجـود داشـتن»ثواب و عقـاب آخـرت« در حومـۀ وجـود انسـان در دنیـا، تنهـا از 

طریق»سّیئات«و»حسـنات« تصـّور دارد. 

پـس سـّیئات و حسـنات انسـان در دنیـا، چهره های»ُملكـی« صحنه هـای ثـواب 

و عقـاب آخـرت می باشـد كـه در اینجـا بـه ایـن صـورت اسـت و در آنجـا بـه صـورت 
ب خواهـد سـاخت. 1

ّ
دیگـری در خواهـد آمـد و آدمـی را متنّعـم و یـا معـذ

ظهور عذاب از درون جان تبهكاران

و طعمـش در هسـتۀ خرمـا  بـو  و  رنـگ  و  و خوشـه های خرمـا  بـرگ  و  تمـام شـاخ 

موجـود اسـت؛ اّمـا صـورت هسـته ای پـرده ای اسـت روی آنهـا افتـاده و مستورشـان 

كـرده اسـت. تدریجـًا رو بـه رشـد و نمـّو می گـذارد و پـردۀ اجمـال و هسـته ای از بیـن 

آنجـا  می گـردد.  نمایـان  میـوه اش  و  بـرگ  و  شـاخ  بـا  خرمـا  تنومنـد  درخـت  مـی رود، 

درسـت اسـت كه بگوییم تمام این برگ ها و شـاخه ها و خوشـه ها در دل هسـته بوده 

اسـت، اّمـا در پـردۀ اسـتتار و شـما از آن در حـال غفلـت بوده ایـد و نـه آنچنـان قـدرت 

دیـد داشـته اید كـه بتوانیـد از پشـت حجاب»هسـته«، خوشـه های خرمـا را ببینیـد. 

ولـی اكنـون بـا از بیـن رفتـن صـورت اّولیـه و آمدن صـورت فعلی، پرده بـر كنار رفته 

ُكُمـون ذات»هسـته« پنهـان بـود، اآلن بـه صـورت میـوه می بینیـد.  و آنچـه را كـه در 

اسـت،  شـده  خطـاب  بـه»كاف«  اضافـه  كـه  لفظ»غطـاءك«  در  تدّبـر  بـا  مخصوصـًا 

ایـن معنـی بـه وجـه روشـن تری بـه دسـت می آیـد كـه حقیقـت »ذات انسـان« بـا تمـام 

محتویـات وجـودش فعـاًل در»غطـاء« اسـت و صـورت اصلـی او كـه منتهی الیـه سـیر 

ـی  خواهـد كـرد، اكنـون در زیـر پـرده اسـت، آن هـم 
ّ
بـه آن صـورت تجل تكاملـی اش 

پـرده ای كـه از خـود انسـان به وجـود آمـده و چهـرۀ وی را پوشـانده اسـت. 

تو خود، حجاب خودی حافظ از میان برخیز. 

1. در توضيح و تفسير آیۀ شریفه، از تفسير الميزان اقتباس شده است )ج 1، ص 91 و 92 و ج 18، ص 379 و 380(. 
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و  افتاده  ُاخروی وی  بر چهرۀ  فعاًل  پرده ای است كه  انسان  آری صورت دنیوی 

اوست،  نهایی سیر  ونقطۀ  آنجا كه»آخرت« است  ولی  محجوبش ساخته است. 

از ذات انسان، پردۀ خود انسان برداشته  »ِغطاءك«!  به حكم »َفَكَشْفنا« »َعْنَك«! 

ی  دیگری می گردد یا منبع نوری از انوار 
ّ
ی  انسان، تجل

ّ
می شود. در آن صورت، تجل

بهشتی می شود كه: 

ِهْم  ِد�ی �یْ
ئَ
ا �نَ  ْ �ی َ �ج وُرُهْم 

�نُ َْسَعٰى  �ی ا�تِ  َ ِم�ن ُموئْ
ْ
َوال �نَ  �ی ِم�نِ ُموئْ

ْ
ال َ�ى  �تَ ْوَم  َ �ی  <

ِهْم؛1 َما�نِ ْ �ی
ئَ
ا َو�جِ

روزی که مردان و زنان با ایمان را می بینی که نورشان در 

پیش رو و سمت راستشان حركت می کند<. 

و یا هیزمی از هیزم های آتش افروز جهّنم می گردد كه: 
ا ؛ 2 ً َم َ�َ��ج

َه�نَّ َ
وا ِل�ج

ا�نُ كَ
اِسُ�و�نَ �نَ َ �ت

ْ
ا ال ّمَ

ئَ
>َوا

منحرفین از صراط حق]خودشان[هیزم جهّنم می باشند<. 

؛ 3 اَرهتُ �جَ ِ�
ْ

اُس َوال
َ وُدَها ال�نّ

ی َو�تُ �تِ
َّ
اَر ال

َ وا ال�نّ �تُ
ا�تَّ

َ >�ن

و  مردمند  گیره اش  آتش  که  آتشی  از  بپرهیزید  پس 

سنگ ها ]كه معبودهای دروغین باطلكاران بوده اند[<. 

از ایـن دو آیـه بـه خوبـی اسـتفاده می شـود كـه آتـش و عـذاب جهّنـم از درون جـان 

تبهكاران برمی خیزد و آنها را می سـوزاند و این همان موضوع»تجّسـم اعمال« اسـت 

كه»سـّیئات« در عالم آخرت تغییر صورت داده و در قیافۀ آتش و شـعله های سـوزان 

جهّنـم بارز می شـوند. 

1. سورۀ حدید، آیۀ 12. 
2. سورۀ جن، آیۀ 15. 

3. سورۀ بقره، آیۀ 24. 
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دستگاه ضبط و پرورش »عمل« در عالم خلقت

آری ایـن جهـان آفرینـش در سـازمان وسـیع و دامنـه دار خـود، دسـتگاه »ضبـط« 

و »پـرورش« اعمـال دارد، هرگونـه فكـری كـه از مغـز بشـر بجوشـد و هـر نـوع عملـی كـه 

از وی صـادر شـود، دسـتگاه ضبـط جهـان، آن را می گیـرد و در دامـن خـود پرورشـش 

می دهـد تـا آنكـه همـان را در صحنـۀ آخـرت در صـورت انـواع َنْعمـاء بهشـتی یـا در 

قیافـۀ َانحـاء عقوبـات جهّنـم بـه عامـل آن فكـر و عمـل بـر می گردانـد. 

از بــاب َمَثــل در ذات و وجــود خــود دّقــت كنیــم آیــا نــه مگــر مــا در آغــاز ذّرۀ خاكــی 

یــا قطــرۀ آبــی بوده ایــم كــه بــه دامــن ایــن جهــان افتاده ایــم؟ و ایــن جهــان مــا را بــدون 

َقــه 
َ
اینكــه خــود توّجهــی داشــته باشــیم در دامــن خــود پرورشــمان داده و از ُنْطَفــه و َعل

و ُمْضَغــه بــودن تبدیــل بــه مراحــل دیگــری نمــوده اســت، تــا بــه ایــن شــكل و صورتــی 

كــه اآلن هســتیم، مــرد یــا زن، پیــر یــا جــوان، ســفید یــا ســیاه، زشــت و یــا زیبــا، رســانده 

بــه اقتضــای جریــان  اســت؟ حــال، همیــن جهــان و همیــن دســتگاه اســت كــه 

تكوینــی خــود، تمــام اعمــال و افــكار زشــت و زیبــای مــا را همچــون بــذری یــا نطفــه ای 

در رحــم و دامــن خــود می گیــرد و بــی آنكــه مــا متوّجــه باشــیم آنهــا را می پرورانــد و 

بــه نام»آخــرت« اســت، در  عاقبــت در یــك مرحلــۀ دیگــری از همیــن جهــان كــه 

قیافه هــا و اشــكالی نشــاط انگیــز یــا عــذاب آور بــه مــا بــر می گردانــد. چنانكــه در 

حدیثــی از رســول خــدا؟ص؟ رســیده اســت: 
ْم ؛ 1

ُ
ْیك

َ
 ِإل

ُ
ْم  ُتَرّد

ُ
ك

ُ
ْعَمال

َ
ا ِهَى أ َ َّ

»ِإن

همانـا آن]نعمت هـا و یـا عذاب هـای آخرت[اعمـال شماسـت کـه 

بـه شـما برگردانـده می شـود«. 

1. علم اليقين فيض؟هر؟، ص196. 
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از تو ُرسته است َار نكوَیست َار َبد است

ناخوش و خوش هم ضمیرت از خود است

ــرد ِكشــت ــا ركوعــی َم چــون ســجودی ی

بهشــت ــم 
َ
عال آن  در  او  ســجود  شــد 

حــق َحمــد  دهانــش  از  پّریــد  چونكــه 

ــق
َ
الَفل رّبُ  ســاختش  جّنــت  مــرغ 

زكات و  ایثــار  ُرســت  دســتت  ز  چــون 

گشــت ایندســت آنطــرف َنْخــل و نبــات

چــون ز دســتت زخــم بــر مظلــوم ُرســت

ــوم ُرســت
ُ
آن، درختــی گشــت از آن، زّق

تــو در دلهــا زدی آتــش  ز خشــم  چــون 

آمــدی جهّنــم  نــار  مایــۀ 

بــود ســوز  مــردم  چــو  اینجــا  آتشــت 

بــود افــروز  مــرد  زاد  وی  از  آنچــه 

َكژُدمــت و  مــار  چــو  ســخنهای  ایــن 

ُدَمــت گیــرد  و  گــردد  كــژدم  و  مــار 

اســت دوزخ  َســعیر  تخــم  تــو  خشــم 

هین بكش این دوزخت را كاین َفخ است

نــور بــه  جــز  َنْبــَود  نــار  ایــن  كشــتن 
الّشــكور1 َنْحــُن  ناَرنــا  َاْطَفــأ  ُنــوُرَك 

1. قطعه ای منتخب از مثنوی مولوی. )نور تو آتش ما را خاموش می كند...(.
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تعبیر جالب قرآن دربارۀ عمل انسان

روشـن ترین تعبیـر از نظـر نشـان دادن واقعّیت»عمـل« انسـان و كیفّیـت ارتباط آن 

بـا كیفـر و پاداشـش، تعبیـری اسـت كـه در ایـن آیـه از قـرآن حكیم آمده اسـت: 

ُد  ِ��ی ُ ِه َوَم�نْ َكا�نَ �ی ی َ�ْ��شِ ِ
ُه �ن

َ
ْد ل ِ �ن

َ�هتِ �نَ �نِ
آ
ا

ْ
َ ال ُد َ�ْ��ش ِ��ی ُ >َم�نْ َكا�نَ �ی

؛ 1 �جٍ ِ��ی
َ�هتِ ِم�نْ �نَ �نِ

آ
ا

ْ
ی ال ِ

ُه �ن
َ
َها َوَما ل ِه ِم�نْ �تِ وئْ

ا �نُ َ �ی
�نْ

ُ
َ الّ� َ�ْ��ش

او  ِکشت  در  بخواهد،  را  آخرت  ِکشت  کس  هر 

می افزاییم و هر کس ِکشت دنیا را بخواهد، از آن به وی 

می دهیم، ولی در آخرت بهره ای برای او نخواهد بود<. 

آوردن»ِكشـت«  قریـن  و  ِكشـت«  به»حـرث:  انسـان  فعالّیـت  و  از»عمـل«  تعبیـر 

آخرت با كشـت دنیا، نمایانگر این واقعّیت اسـت كه انسـان، در سـرای»جزاء« آنچه 

می بینـد از»نعمـت« و»نقمـت«، چیـزی جـز محصول»كشـت« خـودش نمی باشـد. 

چنانكـه در كشـت و زرع دنیـا نیـز جـز آنچـه را كـه كاشـته اسـت بـر نمـی دارد. 

دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر

ــدروی ــته َن ــز از ِكش ــده ام بج ــور دی كای ن

رسول خدا؟ص؟ نیز این حقیقت قرآنی را به بیانی لطیف و جامع، القاء فرموده است: 

ِخَرة؛ 2 
ْ

ْنَیا َمْزَرَعُة ال
ُ

»الّد

دنیا کشتزار آخرت است«. 

از امام امیرالمؤمنین علی؟ع؟ نقل است كه: 

ِخَرِة؛ 3 
ْ

اِلَح  َحْرُث  ال   الّصَ
َ

َعَمل
ْ
»ال

عمل شایسته، کشت آخرت است«. 

1. سورۀ شوری، آیۀ 20. 
2. مجموعۀ وّرام، ج 1، ص 183. 

3. شرح نهج البالغۀ فيض االسالم، جمله ای از خطبۀ 23. 
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خالصه آنكه نظام عالم بر اساس»تبّدل ُصَور« است و قانون خلقت، قانون جزاء 

می سازد،  را»انسان«  و»نطفه«  كرده  را»میوه«  كه»بذر«  قانونی  آن  آثار.  ب 
ُ
َترّت و  است 

را  زیبا  و  و»اعمال« زشت  نموده  به»آخرت«  تبدیل  را  كه»دنیا«  قانون است  همان 

حركت داده و تبدیل به»نعمت های بهشت« و»عذاب های جهّنم« می گرداند. 

ریــز بــرگ  بعــد  ز  نــو  بهــار  ایــن 

َرســتخیز ُوجــود  بــر  ُبرهــان  هســت 

آفتــاب و  آب  و  ابــر  بــاد  و  آتــش 

ُتــراب از  برآرنــد  مــی  را  رازهــا 

شــود پیــدا  رازهــا  آن  بهــار  در 

هر چه خورداست این زمین ُرسوا شود

بــش
َ
ل از  و  دهــان  از  آن  َبرَدمــد 

مذهبــش و  ضمیــر  آیــد  پدیــد  تــا 

خــوَرش و  درختــی  هــر  بیــخ  ســّر 
جملگــی پیــدا شــود آن بــر ســرش1

چهار فصل دورۀ »عمل« انسان

مجموع ادواری كه عمل انسـان در دنیا و برزخ و محشـر و نقطۀ نهایی سـیرش كه 

بهشـت یـا جهّنـم اسـت می پیمایـد، در واقـع هماننـد چهـار فصـل دورۀ سـال اسـت 

كـه بـرای بذرافشـانی و محصـول بـرداری از مـزارع دنیا در جریان اسـت. 

همچنــان كــه مــا در ایــن جهــان گــذران، فصــل پاییــز و زمســتان و بهــار و تابســتان 

داریــم كــه بــه فصــل پاییــز، كشــاورزان در میــان خاك هــای مــزارع بــذر می افشــانند 

بــرف  از  بذرهــا در دل خاك هــای مســتور  زمســتان  در فصــل  و  آبیــاری می كننــد  و 

بــر همــه جــا حكمفرماســت و  نــوع حــال تســاوی و یكنواختــی  یــك  و  آرمیده ا نــد 

1. از مثنوی مولوی. 
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ــه تخــم  ــه گلــزار از شــوره زار امتیــازی دارد و ن نقطــه ای از نقطــۀ دیگــر ممتــاز نیســت؛ ن

خــار و گل از هــم شــناخته می شــوند. 

اّمـا فصـل بهـار كـه رسـید تـكان در تمـام نقاط زمیـن پدید آمده جنبـش و اهتزازی 

عجیـب در دشـت و دمـن نمـودار می گـردد و محشـری برپـا می شـود. بذرهـای نهفتـه 

در دل خـاك از هـر طـرف بـه شـكل و گونـه ای سـر می كشـند و اسـرار مكنونـۀ در ُكمـون 

خـود را بـارز می سـازند. در آن هنـگام می فهمیـم عجـب تفاوتـی بیـن قطعـات زمیـن 

بـوده كـه الحـال آشـكار و عیـان گردیـده اسـت، یكجـا گلسـتان و جای دگر خارسـتان 

روان  آب  جـوی  لـب  بـر  لطیـف  و  خوشـبو  گل  از  بوتـه ای  شـكل  بـه  بـذری  اسـت. 

جلوه گـری كـرده اسـت. بـذر دگـر بـه صـورت علـف و گیاهـی تیـره و نامطبـوع از گوشـۀ 

مـرداب َعِفـن سركشـیده اسـت، درختی شـاداب پر از شـكوفه های رنگارنـگ و زیبا، 

درختـی خشـك و خالـی از هرگونـه بـرگ و نـوا. 

سپس به دنبال این فصل»نشور« و اهتزاز بهاری، فصل تابستان فرا می رسد. در 

این فصل است كه بذرافشانان و دهقانان به بهره برداری از ِكشته های خود می پردازند 

و هر كس به تناسب هر بذری كه كاشته است ثمرات گوناگون از زمین خویشتن به 

دست آورده و در منزل و مأوای خود به اعاشه و امرار زندگی مشغول می گردد. 

همچنین در جهاِن »عمل« نیز چهار دور مخصوص به آن در جریان است: 

1. دوران»بذرافشـانی« كـه همیـن عمـر موّقت»دنیـا« اسـت و بـه منزلـۀ فصـل پاییز 

اسـت و ما هم مانند كشـاورزان، بی هرگونه توّقف به افشـاندن بذر»عمل« مشـغولیم 

از طاعـات و معاصـی تـا هّمـت عالـی و دانـی هـر كدام از ما چه اقتضایـی بنماید و در 

زمیـن جـان و حیـات خویش چه بذری بیفشـانیم. 
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ُد  ِ��ی ُ ِه َوَم�نْ َكا�نَ �ی ی َ�ْ��شِ ِ
ُه �ن

َ
ْد ل ِ �ن

َ�هتِ �نَ �نِ
آ
ا

ْ
َ ال ُد َ�ْ��ش ِ��ی ُ >َم�نْ َكا�نَ �ی

�جٍ ؛ 1 ِ��ی
َ�هتِ ِم�نْ �نَ �نِ

آ
ا

ْ
ی ال ِ

ُه �ن
َ
َها َوَما ل ِه ِم�نْ �تِ

وئْ
ا �نُ َ �ی

�نْ
ُ

َ الّ� َ�ْ��ش

او  کشت  در  بخواهد،  را  آخرت  ِکشت  کس  هر 

می افزاییم و هر کس کشت دنیا را بخواهد، از آن به وی 

می دهیم، اّما در آخرت بهره ای نخواهد داشت<. 

2. دوران »برزخی« كه دوران »استتار« و »اختفاء« است و به منزلۀ فصل زمستان 

اسـت كـه گذشـتگان از مـا، فصـل بذرافشـانی خـود را بـه پایـان رسـانده و اكنـون سـر 

بـه سـینۀ خـاك كشـیده و همچـون بذرهـای زمسـتانی زیـر برف»َكَفـن« آرمیده انـد و 

ظاهـرًا یـك نـوع حـال تسـاوی و یكنواختـی بـر سراسـر قبرهـا و در دل خـاك خوابیده هـا 

حكومـت دارد )البّتـه نسـبت بـه مـا و از لحـاظ درك مـا( مؤمـن و كافـر، از هـم ممتـاز 

نمی باشـند، فاسـق و مّتقـی یكسـان می نماینـد. 
؛ 2 و�نَ ُ َع�ش �جْ ُ ْوِم �ی َ ٰی �ی

َ
ل  اإِ

حنٌ ْ�رنَ َ ِهْم �ج >َوِم�نْ َوَرا�ئِ

و از پیش ایشان3 برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند<. 

كـه  شـدن  زنـده  و  برداشـتن  خـاك  از  سـر  و  اسـت  و»نشـور«  دوران»بعـث«   .3

بذر»عمـل«.  شـكوفایی  هنـگام  و  اسـت  كبیـر  َكـوِن  فصل»بهـار« 
و�نَ ؛ 4

ُ
ِسل �نْ َ ِّهْم �ی

ٰی َر�جِ
َ
ل َ�ا�شِ اإِ ْ

�ج
ئَ
ا

ْ
ا ُهْم ِم�نَ ال

دنَ اإِ
َ وِر �ن

ُ
ی الّ� ِ

�نَ �ن �نِ
>َو�نُ

و در ُصور دمیده شود، پس به ناگاه آنان از قبرها به سوی 

پروردگارشان بشتابند<. 

1. سورۀ شوری، آیۀ 20. 
2. سورۀ مؤمنون، آیۀ 100. 

ف: پشت سر« و هم به معنای»ُقّدام: پیش رو« آمده است )مفردات راغب( و 
ْ
كلمۀ»وراء« هم به معنای»َخل  .3

اینجا به معنای پیش رو است. 
4. سورۀ یس، آیۀ 51. 
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؛ 1 ُ�وحجِ
�نُ
ْ

ْوُم ال َ ِلَك �ی
ّ دنَٰ

ِ �ت َ�
ْ

ال َحهتَ �جِ �یْ
َ

َْسَمُعو�نَ الّ� ْوَم �ی َ >�ی

روزی که َصیَحه]فریاد صور اسرافیل[ را به حق بشنوند، 

آن روز، روز خارج شدن]از قبرها[است<. 

عالــم َافســرده اســت و نــام او َجمــاد

اوســتاد ای  بــود  َافســرده  جاِمــد 

بــاش تــا خورشــید حشــر آیــد عیــان

جهــان جســم  جنبــش  ببینــی  تــا 

گون  گونا حشر مردگان با چهره ها و حاالت 

 ٍ دن ْوَم�ئِ َ �ی وٌه  ُ َ�هتٌ * َوُو�ج سشِ �جْ
ُمْس�تَ هتٌ 

َ
اِ�ك

َ َ�هتٌ * �ن ُمْس�نِ  ٍ دن ْوَم�ئِ َ �ی وٌه  ُ >ُو�ج
2 ؛  َ�هتٌ �تَ

�تَ َها  ْ�َه�تُ َ�هتٌ * �تَ �جَ
عنَ َها  �یْ

َ
َعل

و  شادانند  و  خندان  درخشانند.  روز  آن  در  چهره هایی 

حالتی  در  اند.  اندوهبار[  ]و  غبارآلود  روز  آن  در  چهره هایی 

كه ]پرده ای از[ سیاهی و ظلمت آنها را فرا می گیرد<. 

 * اِسَ�هتٌ َ ٍ �ج دن ْوَم�ئِ َ وٌه �ی ُ َ�هتٌ * َوُو�ج ِ ا�ن
َ َها �ن ّ

ٰی َر�جِ
َ
ل َ�هتٌ * اإِ ا�نِ

َ ٍ �ن دن ْوَم�ئِ َ وٌه �ی ُ >ُو�ج
َ�هتٌ ؛ 3 ا�تِ

َ َها �ن َعَل �جِ
�نْ ُ �نْ �ی

ئَ
�نُّ ا

�نُ �تَ

صورت هایی آن روز، شاداب و خّرمند. در انتظار ثواب های 

پروردگارشان می باشند و صورت هایی آن روز، عبوس و پریشان 

حالند. می دانند که دربارۀ آنان کار کمرشکنی انجام 

خواهد یافت<. 

1. سورۀ ق، آیۀ 42. 
2. سورۀ عبس، آیات 38 تا 41. 

3. سورۀ قيامت، آیات 22 تا 25. 
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آنجـا، گل و خـار از هـم جـدا می شـوند. درختـان بی ثمـر از درختان ثمـردار فاصله 

می گیرند. 
و�نَ ؛ 1

�تُ َ�ّ
�نَ �تَ َ ٍ �ی دن ْوَم�ئِ َ اَعهتُ �ی وُم الّسَ �تُ ْوَم �تَ َ >َو�ی

روزی که قیامت برپا شود، در آن روز ]انسان ها[ ِفرَقه ِفرَقه 

می شوند<. 

كـه جمعـی  اسـت  اعمـال«  از»بـذر  بـرداری  و محصـول  4. دوران»نتیجه گیـری« 

در غرفه های»فـردوس بریـن« مسـكن گزیـده و بـا ُسـروری تمـام بـه كامیابـی از نتایـج 

شـیرین اعمـال نیـك خـود می پردازنـد و جمـع دیگـری در َدَركات آتشـین»جهّنم« بـا 

عواقـب شـوم اعمـال زشـت خـود تـا ابـد دسـت بـه گریبان گردیـده و از همـه جانب به 

عذاب هـای گوناگـون مبتـال می شـوند. 
�ِ ؛ 2 ِع�ی ی الّسَ ِ

�تٌ �ن ِ��ی
هتِ َو�نَ

�نَّ َ
�ج
ْ

ی ال ِ
�تٌ �ن ِ��ی

>�نَ

گروهی در بهشت و گروهی در دوزخند<. 

ُ�و�نَ  �جَ
ْ� ُ

�ی هتٍ 
َرْو�نَ ی  ِ

�ن ُهْم 
�نَ اِلَ�ا�تِ 

َ
الّ� وا 

ُ
َوَعِمل وا  َم�نُ

آ
ا �نَ  �ی ِ �ن

َّ
ال ا  ّمَ

ئَ
ا

َ >�ن

ی  ِ
�ن َك  �ئِ ـٰ ولَ

ئُ
ا

َ �ن َ�هتِ  �نِ
آ
ا

ْ
ال اِء  َ َوِل�ت ا  َ �ن ا�تِ َ �ی

آ
ا �جِ وا  ُ �ج

دنَّ
َ

َوك ُ�وا 
َك�نَ �نَ  �ی ِ �ن

َّ
ال ا  ّمَ

ئَ
َوا  *

3 ُ�و�نَ ؛ 
ُمْح�نَ ا�جِ 

َعدنَ
ْ
ال

کرده اند،  نیکو  کارهای  و  داشته  ایمان  که  آنان  اّما 

ایشان در باغی]از بهشت جاودان[ مسرور و ُمکّرم باشند و 

اّما آنان که کافر بوده و آیات ما و دیدار آخرت را تکذیب 

نموده اند، اینان در عذاب]جهّنم[ احضار شوند<. 

1. سورۀ روم، آیۀ 14. 
2. سورۀ شوری، آیۀ 7. 

3. سورۀ روم، آیات 15 و 16. 
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ی  ِ
هتٍ * �ن �یَ هتٍ َرا�نِ

َ سش ی ِع�ی ِ
�ن ُهَو 

�نَ ِه ...  ِ �ن ِم�ی �یَ �جِ ُه  ا�جَ َ َی ِك�ت ِ
و�ت

ئُ
ا ا َم�نْ  ّمَ

ئَ
ا

َ >�ن

َما  �جِ ا  ً �ئ �ی َه�نِ وا  ُ َ��ج
ْ َواسش وا 

ُ
ُكل هتٌ *  �یَ َدا�نِ َها 

ُ�و�نُ
هتٍ * �تُ َعاِل�یَ هتٍ 

�نَّ َ �ج

َماِلِه... سشِ �جِ ُه  ا�جَ َ ِك�ت َی  ِ
و�ت

ئُ
ا َم�نْ  ا  ّمَ

ئَ
هتِ * َوا ال�ی �ن

ْ
ال اِم  َ �یّ

ئَ
ا

ْ
ال ی  ِ

�ن ْم  �تُ
�نْ

َ
ْسل

ئَ
ا

ْرُعَها 
دنَ هتٍ 

َ
ِسل

ْ
ِسل ی  ِ

�ن ّمَ 
ُ وُه * �ش

ُّ
َ�ل َم  ِح�ی َ

�ج
ْ

ال ّمَ 
ُ وُه * �ش

ُّ
ل عنُ

�نَ وُه 
�نُ �نُ

وُه ؛1
ُ

ك
ُ
اْسل

َ �ن َراًعا  دنِ ُعو�نَ  َس�جْ

اّما کسی که نامۀ]اعمال[ او به دست راستش داده شود 

پس او در زندگانی خوش و پسندیده و مطبوعی وارد شود؛ در 

حالات  جمیع  ]به  آن  میوه های  که  عالی  سطح  در  بهشتی 

انسان[ در دسترس باشد. ]خطاب لطف از جانب خدای رسد 

كه[ بخورید و بنوشید ]از این طعام ها و نوشابه ها[ گوارا 

باد بر شما ]كه این همه نعمت[ در ازای چیزی ]اعمالی[ است 

کسی  اّما  و  افکنده اید  پیش  ]دنیا[  گذشته  اّیام  در  كه 

قهر  ]خطاب  شود  داده  چپش  دست  به  او  ]اعمال[  نامۀ  كه 

را و  او  از جانب خدا به فرشتگان عذاب رسد که[ بگیرید 

آنگاه در میان آتش سوزانش درآورید و ملازم  بندش نهید. 

آن  طول  که  زنجیری  به  را  وی  سپس  گردانید.  آتشش 

هفتاد ذراع است دركشید<. 

حّق داوری ممنوع

اگـر فرضـًا كسـانی از وضع»چهـار فصـل« زمین و زمینیان بی خبـر بوده و هیچگونه 

آگاهی از نظام»ِكشـت« و»ِدرو« نداشـته باشـند، وقتی ببینند كشاورزان در فصل پاییز 

زحمـات فـراوان كشـیده و قسـمت هایی از زمیـن را شـخم می زننـد و سـپس مقـدار 

1. سورۀ حاّقه، آیات 19 تا 32. 
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ُمْعَتناِبهـی از گنـدم و جـو را مثـاًل كـه بـا رنـج و َتَعـب بـه دسـت آورده انـد در دل خـاك 

می ریزند و آب روی آن می بندند و سرماهای سوزان پاییز و زمستان را در راه مراقبت 

و آبیـاری از آن مزرعه هـا متحّمـل می شـوند؛ طبعـًا ایـن ناآگاهـان از جریـان ِكشـت و 

آنـان متأّسـف می شـوند  نادانـی  و  از جهـل  و  برزگـران می خندنـد  بـه وضـع كار  َزرع، 

كـه بینوایـان را ببیـن! بـه جـای اینكـه ماننـد مـا خردمنـدان روشـنفكر!! در اطاق هـای 

تـی تمـام 
ّ

میـده و آنچـه را كـه در دسـت دارنـد بـا كیـف و لذ
َ
گـرم و روی تختـه ای نـرم، ل

بخورنـد و خـوش باشـند، چگونـه بـا َسـفاهتی عجیب! مـواّد خوراكی خـود را می برند 

و در میـان خاك هـای بیابـان می پاشـند و خـود در رنـج و تعـب می افتنـد!

اّما چندی نمی گذرد كه دوران سـخت زمسـتان با همه چیزش سـپری می شـود 

و طلیعـۀ فصـل »بهـار« بـا ُشـكوه تمـام آشـكار می گردد؛ در آن موقع اسـت كـه دهان پر 

خندۀ»ُمتَرفیـن« ناگهـان بسـته می شـود! چـه آنكـه می بیننـد ای عجـب! برزگران چه 

مردمـی عاقـل و دانـا و ایـن بـی خبـران چـه افـراد جاهـل و نادانـی بوده انـد! زیـرا آنـان با 

افشـاندن فرضـًا دو سـه َمـن گنـدم و جـو در میـان خـاك و تحّمل اّیامی چند از سـرمای 

زمسـتان، اآلن بـه چـه ثروتـی سرشـار و بهره ای فراوان رسـیده اند. 

بـه  خویـش  پاشـیدۀ  خـاك  در  گنـدم  مـن  سـه  دو  همـان  از  گنـدم  مـن  صدهـا 

میـدن در 
َ
دسـت آورده انـد. اّمـا ایـن نابخـردان بـی اّطـالع از وضـع جهـان، بـه همـان ل

اطاق هـای گـرم و خـوردن لقمه هـای نـرم زمسـتانی اكتفـا كـرده و دلخـوش شـده اند 

فقیـر  و  تهیدسـت  جهـت  همـه  از  اسـت،  رسـیده  بهره بـرداری  فصـل  كـه  اكنـون  و 

چـاره ای  َحسـرت،  دنـدان  بـه  ندامـت  انگشـت  گزیـدن  جـز  و  مانده انـد  بی بهـره  و 

نمی بیننـد. بـه همیـن منـوال اسـت حـال آن گـروه غفلـت زدۀ بـی خبـری كـه اصـاًل 

از وضـع جهاِن»عمـل« و كیفّیـت رشـد و ارتبـاط آن بـا عوالـم پـس از مـرگ و تحـّوالت 

ندارنـد.  اّطالعـی  هیچگونـه  داد،  خواهـد  ُرخ  آن  در  كـه  گوناگونـی 

اینـان وقتـی می بیننـد كـه جمعـی بـه نـام اهـل ایمـان، بـر اسـاس اعتقـاد بـه آثـار 
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عظیم»عمـل« در مـّدت ُعمـر موّقـت دنیـا، عجیـب به تقاّل و تالش افتاده اند، دسـت 

بـه اعمالـی حیرت انگیـز می زننـد و از مـال و جـان خـود در راه دفـاع از عقیـده و ایمـان 

خـود می گذرنـد و ماننـد همـان برزگـران، بسـیاری از دارایـی و اموالـی را كـه بـا رنـج و 

تعـب بـه دسـت آورده انـد، بـه عنوان»انفـاق در راه خـدا« از خـود جـدا می سـازند و بـه 

دیگـران می بخشـند، در سـرما و گرمـا و دیگـر سـختی ها، بـه عنـوان »نمـاز« و »روزه« و 

»حـّج« و »جهـاد«، تحّمـل انـواع مشـّقات و شـدائد نمـوده و تشـنگی ها و گرسـنگی ها 

و بیخوابی هـا را بـا شـوق و نشـاطی تمـام بـر خـود می پسـندند، طبعـًا تـودۀ بـی اّطـالع 

كوته بیـن، از دیـدن وضـع و حـال آن دسـتۀ بـا خبـر آخربیـن می خندنـد و آنـان را بـه 

بـاد توبیـخ و مالمـت می گیرنـد كـه آخـر، ایـن چـه رنجـی اسـت بـه خـود می دهیـد؟ 

از دارایـی و محصـول دسـترنج خـود چـرا می گذریـد؟ از گلـوی خـود بریـده و در شـكم 

دیگـران چـرا می ریزیـد؟

این چه سفاهتی است كه به آن مبتال گشته اید؟ از مال و جان و فكر و وقت خود مایه 

می گذارید و سپس فرآورده های عمر خود را به خاك می پاشید و بر باد فنا می دهید. 

و  نمی گذاریم  این سخنان  به  َوقعی  اصاًل  و  روشنفكران جهانیم!  كه  ماییم  این 

ات و كامجویی های خود را نمی كاهیم. 
ّ

دارایی خود را در خاك نمی ریزیم و ذّره ای از لذ

آری، ایـن كوته نظـران بی اّطـالع از وضـع نظام»عمـل« در عالـم انسـان، بـه همیـن 

ِمنـوال ادامـۀ زندگـی می دهنـد. نـه بذری می افشـانند و نـه به آیندۀ خود می اندیشـند 

تا ناگهان فصل »بهار« عالم انسـان فرا رسـیده و دوران بروز و رویش بذر»عمل« نمودار 

می گردد. در آن موقع اسـت كه این غفلت زدگان بینوا، پی به سـیه روزی و بدبختی 

خـود می برنـد و اهـل ایمـان را در نهایـت درجـۀ عـّز و شـرف و خوشـبختی بـی پایـان 

راِئـك« جّنـت تكیـه داده و در َمْهـد َنعیـم آرمیده انـد و از 
َ
مشـاهده می نماینـد كـه بـر »ا

آنچـه كـه در دنیـا كاشـته اند، اكنـون بـه َاضعـاِف ُمضاعـف بهـره می برنـد. آنجاسـت 

بـه آن كاخ نشـینان بریـن اظهـار حاجـت نمـوده و  كـه ایـن خـاك نشـینان مسـكین 
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دسـت گدایـی بـه سـوی آنـان دراز می كننـد. 

ا 
َ ُ�و�ن

�نُ
ا�نْ وا  َم�نُ

آ
ا �نَ  �ی ِ دن

َّ
ِلل ا�تُ  َ �ت ا�نِ َ ُم�ن

ْ
َوال و�نَ  �تُ ا�نِ َ ُم�ن

ْ
ال وُل  �تُ َ �ی ْوَم  َ >�ی

1 وًرا؛ 
�نُ ِمُسوا  �تَ

ْ
ال

َ �ن ْم 
ُ

َوَراَءك ُعوا  اْر�جِ َل  �ی �تِ ْم 
ُ

وِرك
�نُ ِم�نْ  ْس  �جِ

�تَ �تْ
�نَ

روزی که مردان و زنان منافق]گروه بی ایمان[ به کسانی 

بایستید  ما  چشم  مقابل  در  می گویند  آورده اند  ایمان  كه 

تا از نورتان بهره ای گیریم]به آنها[ گفته می شود به پشت 

سر خود]دنیا[ برگردید و آنگاه نوری راتحصیل بنمایید<. 

هـم  شـما  كـه  ماسـت  دنیایـی  بذر»اعمـال«  همـان  مـا،  كنونـی  نـور  ایـن  یعنـی 

می توانسـتید آن بـذر را در»دنیـا« بیفشـانید و این»نـور« را در اینجـا بـه دسـت آوریـد. 

نافعـی  اینجـا هـم میـوۀ  بـذر »صالحـی« نكاشـته اید، طبعـًا  آنجـا  اّمـا یالالسـف كـه 
چیـد.2 نخواهیـد 

چه عالی گفته است سعدی: 

»خرما« نتوان خورد از این »خار« كه ِكشتیم

دیبا نتوان بافت از این پشــم كه ِرشــتیم

بــر لــوح معاصی خط عذری نكشــیدیم

ننوشــتیم َحَســناتی  كبائــر  پهلــوی 

افسوس بر این عمر گرانمایه كه بگذشت

مــا از ســر تقصیــر و خطــا در نگذشــتیم

پیــرّی و جوانــی چــو شــب و روز برآمــد

مــا شــب شــد و روز آمــد و بیدار نگشــتیم

1. سورۀ حدید، آیۀ 13. 
كتاب»تجّسم عمل یا تبّدل نيرو به ماّده«، تأليف آقای امين  2. در تشبيه »دور عمل« به »چهار فصل سال« از 

رضوی ُسلدوزی، استفاده و اقتباس شده است. 
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ما را عجب َار پشت و پناهی بود آن روز!

كامــروز كســی را نــه پناهیــم و نــه پشــتیم

باشــد كــه عنایــت برســد َورنــه مپنــدار

بــا ایــن عمــل دوزخیــان َكاهــل بهشــتیم

گــر خواجــه شــفاعت نكنــد روز قیامــت

شــاید كــه ز مّشــاطه َنَرنجیــم كــه زشــتیم

»ســعدی« مگــر از ِخرمــن اقبــال بــزرگان

یك خوشه ببخشند كه ما تخم نكشتیم

به این هشدار امام امیرالمؤمنین؟ع؟ عرض ادب بنماییم: 

ْبــَداُن َصِحیَحــٌة َو 
َ ْ
َقــٌة َو ال

َ
ُســُن  ُمْطل

ْ
 ل

َ ْ
ــوا َو ال

ُ
َن  َفاْعَمل

ْ
»ِعَبــاَد اهّلِل  ال

 ِإْرَهــاِق  
َ

 َعِریــٌض َقْبــل
ُ

َجــال َ ــُب  َفِســیٌح َو الْ
َ
ْنَقل ُ ْدَنــٌة َو الْ

َ
ْعَضــاُء ل

َ ْ
ال

َتْنَتِظــُروا   
َ

ال َو  ــُه 
َ
ُنُزول ــْم 

ُ
ْیك

َ
َعل ُقــوا  َفَحّقِ ــْوِت  َ

ْ
ال ــوِل 

ُ
ُحل َو  َفــْوِت  

ْ
ال

ــه ؛ 1 ُقُدوَم

ای بنـدگان خـدا! هـم اکنـون کـه زبان هـا بـاز و بدن هـا تندرسـت، 

و  فـراخ  شـد  و  آمـد  جـای  فرمـان[  مطیـع  نـرم]و  بـدن  اعضـای 

فرصـت باقـی اسـت، کار کنیـد]در انجـام وظایـف و عبـادت حـق 

از آنكـه نیسـتی سـبقت جویـد و مـرگ فـرا  سـاعی باشـید[ پیـش 

رسـد. پـس فـرود آمـدن مـرگ را بـر خویشـتن محّقـق بدانیـد]آن را 

آمـده بشـمارید و ماننـد کسـی کـه بـه انتظـار آینـدۀ نامعلومـی بـه 

بیـكاری و سـهل انـگاری می گرایـد[ منتظـر آن ننشـینید«. 

1. شرح نهج البالغۀ فيض االسالم، خطبۀ 187. 
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نمونه ای از روایات در »تجّسم اعمال«

از  اگـر  حال»احتضـار«  در  انسـان  اسـت:  منقـول  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  امـام  از   .1

دوسـتان خداسـت، شـخصی را می بینـد كـه زیباتریـن و خوشـبوترین مـردم اسـت و 

بـه او بشـارت جّنـت می دهـد. از اومـی پرسـد تـو چـه كسـی هسـتی؟ می گویـد: مـن 
عمـل نیـك تـو هسـتم.1

شیخ بهایی؟وضر؟ ضمن شرح حدیث مزبور می گوید: 

ِب َعبـِداهّلل َجعَفر ْبِن 
َ
»ُرِوَی یِف الـكایف یِف َحدیـٍث آَخـَر َعـِن ااِلمـام ا

ْیِه  
َ
ِذی  ُكْنـَت  َعل

َّ
َسـُن  ال َ ُیـَك  الْ

ْ
َنـا َرأ

َ
: أ

ُ
ـٍد الّصـادق؟ع؟ َفیُقـول ّمَ ُمَ

ُه؛ 
ُ
ِذی  ُكْنـَت  َتْعَمل

َّ
اِلـُح  ال ـَك  الّصَ

ُ
َو َعَمل

در]کتـاب[ کافـی در حدیـث دیگـری از امـام صـادق؟ع؟ روایـت 

شـده اسـت کـه]آن شـخص زیبـا و خوشـبو کـه بـه سـراغ محتضـر 

آمـده اسـت[ می گویـد: مـن آن عقیـدۀ نیـك]و ایمـان[ تـو هسـتم 

کـه بـر آن بـودی و عمـل شایسـته ات هسـتم کـه انجـام مـی دادی«. 

بعد، شیخ بهایی؟حر؟ می گوید: 

ِة؛ 
َ
شأ َك الّنَ

ْ
 یِف ِتل

ً
ْیضا

َ
ِم ااِلْعِتقاِد ا ّسُ َ َ

»َو هذا َصریٌح یِف ت

ایـن حدیـث، صریـح در ایـن اسـت کـه عـالوه بـر عمل، اعتقـاد نیز 

در آن نشـأه، تجّسـم می یابد«. 

2. قیـس بـن عاصـم كـه از اصحـاب رسـول خـدا؟ص؟ اسـت، می گویـد: بـا جمعی 

از»بنی تمیـم« بـه حضـور پیغمبراكـرم؟ص؟ شـرفیاب شـدیم و گفتیـم: یـا رسـول اهلل! مـا 

در صحـرا زندگـی می كنیـم و كمتـر می توانیـم از بـركات محضـر شـما برخـوردار گردیـم. 

مـا را موعظـه ای بفرماییـد تـا بـه آن بهره منـد باشـیم. پـس رسـول اكرم؟ص؟ بـه موعظه و 

1. اربعين شيخ بهایی، حدیث 39 و علم اليقين فيض، ص 195. 
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نصیحـت آنـان پرداختـه و ضمـن مواعـظ عالیـه اش چنیـن فرمود: 

ـَك َیـا َقْیـُس ِمـْن َقِریـٍن ُیْدَفـُن َمَعـَك َو ُهـَو َحـٌى  َو 
َ
 ل

َ
ُبـّد  

َ
ـُه ال

َ
ِإّن »َو 

 
ً
ِئیمـا

َ
ْكَرَمـَك َو ِإْن َكاَن ل

َ
 أ

ً
ـٌت  َفـِإْن َكاَن َكِرمیـا ْنـَت  َمِیّ

َ
ُتْدَفـُن  َمَعـُه  َو أ

 
َّ

ِإال  
ُ

ل
َ
 ُتْسـأ

َ
َو ال َمَعـُه   

َّ
ِإال ُتْبَعـُث   

َ
َو ال َمَعـَك   

َّ
ِإال َشـُر   ُیْ

َ
َّ ال ُ

َمَك ث
َ
ْسـل

َ
أ

 
َ

َح آَنْسـَت ِبِه َو ِإْن َفَسـَد ال
َ
ْصل

َ
ُه ِإْن أ

َ
 َفِإّن

ً
 َصاِلا

َّ
ـُه ِإال

ْ
َعل ْ َ

 ت
َ

َعْنـُه َفـل

ـك ؛ 
ُ
 ِمْنـُه َو ُهـَو ِفْعل

َّ
َتْسـَتْوِحُش ِإال

و همنشـینی  قریـن  قیـس!  ای  تـو  بـرای  از  ناگزیـر  آنكـه  حقیقـت 

خواهـد بود]کـه همیشـه بـا تـو مـالزم بـوده و از تـو جـدا نخواهـد 

شـد[ بـا تـو دفـن می گـردد در حالـی کـه زنـده اسـت و بـا او دفـن 

می شـوی در حالـی کـه مـرده ای. حـال، آن قریـن و همنشـین تـو 

اگر]موجودی[شـریف و کریم باشـد، تو را محترم و گرامی خواهد 

داشـت و اگـر پسـت و لئیـم باشـد، تـو را تسـلیم]حوادث رنجبـار[

خواهـد سـاخت و او جـز تـو بـا کسـی محشـور نمی گـردد و تـو جـز 

او بـا کسـی محشـور نمی گـردی و]در رسـتاخیز[ جـز دربـارۀ او مـورد 

بازخواسـت از چیـزی واقـع نمی شـوی. بنابرایـن مراقـب بـاش کـه 

قریـن خویـش را صالـح گردانـی، چـه آنكـه اگـر او صالـح]و نیـك[ 

باشـد، مایۀ انس و آرامش روح تو خواهد بود و اگر فاسـد]و بد[ 

باشـد، موجـب تـرس و وحشـت] و ناآرامـی جـان[ تـو خواهـد شـد 

و آن]قریـن و یـار مـالزم تو[عمـل و کـردار توسـت«. 

آنگاه قیس عرضه داشت یا رسول اهلل! من دوست دارم این سخنان به صورت 

اشـعاری درآیـد تـا ذخیـره و مایـۀ افتخـار مـا گـردد. رسـول اكـرم؟ص؟ در پی»حسـان بـن 

ثابـت« شـاعر معـروف آن زمـان فرسـتادند، ولـی قبـل از اینكـه او بیایـد، خـود قیس)یـا 

دیگـری از حّضـار مجلـس[در ایـن زمینـه اشـعاری سـرود و به حضرت عرضه داشـت 
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و آن اشـعار این اسـت: 

َمــا
َ
ِإّن ِفَعاِلــَك   ِمــْن   َخِلیطــًا  ــْر  َقْبـِر َمـا َكاَن َیْفَعُل َتَخّیَ

ْ
َفَتـی ِفـی ال

ْ
َقِریـُن ال

ُه
َ

ْن ُتِعــّد
َ
َمــْوِت ِمــْن أ

ْ
 َبْعــَد ال

َ
 ُبــّد

َ
َفُیْقِبـُل َو ال ِفیـِه  َمـْرُء 

ْ
ال ُیَنـاَدى  ِلَیـْوٍم 

 َتُكْن
َ

 ِبَشــْی ٍء َفال
ً

ُتْشـَغُل َفــِإْن ُكْنَت َمْشــُغوال اهلُل  ِبـِه  َیْرَضـی  ـِذی 
َّ
ال ِبَغْیـِر 

ْنَساَن ِمْن َبْعِد َمْوِتِه ِ
ْ

ْن َیْصَحَب ال
َ
َیْعَمـُل َفل َكاَن  ـِذی 

َّ
ال  

َّ
ِإال َقْبِلـِه  ِمـْن  َو 

ْهِلــِه
َ
ِل َضْیــٌف  ْنَســاُن  ِ

ْ
ال َمــا 

َ
ِإّن  

َ
ال

َ
َیْرَحـل1 أ ُثـّمَ  َبْیَنُهـْم   

ً
َقِلیـال ُیِقیـُم 

از کـردار خـود، دوسـتی بـرای خویشـتن برگزیـن کـه قریـن انسـان 

در قبـر همـان اسـت کـه انجـام می دهـد. چـاره ای جز مهّیـا نمودن 

آن قریـن، بـرای عالـم پـس از مـرگ و روز نـدا نمی باشـد. حـال اگـر 

بناسـت سـرگرم بـه چیـزی گـردی، مراقـب بـاش کـه بـه غیـر آنچـه 

از  پیـش  انسـان  کـه  آنچـه  زیـرا  نباشـی.  سـرگرم  می پسـندد  خـدا 

مـرگ و پـس از مـرگ خـود بـا آن مصاحـب و همـراه اسـت، جـز 

عملـش چیـز دیگـری نمی باشـد. هـان کـه انسـان در میـان کسـانش 

میهمانی بیش نیسـت که اندکی در میانشـان درنگ کرده و آنگاه 

کـوچ می کنـد«. 

3. از رسول خدا؟ص؟ چنین نقل شده است: 
ْمِدِه؛2 ُة قیعاٌن َوِاّنَ ِغراَسها ُسْبحاَن اهّلِل َو ِبَ ّنَ َ لْ

َ
»ا

بهشت را زمین هایی است هموار ]خالی از کشت و زرع[ و همانا 

درخت هـای آن ذکـِر »سـبحان اهلل« و »حمـد خداونـد« می باشـد 

و  الواعظين فّتال نيشابوری، مجلس 90، ص 561 و بحار األنوار، ج 7، ص 288 و ج 77، ص 176  1. روضة 
اربعين شيخ بهایی، خاتمۀ حدیث 39 و خصال صدوق، باب الّثالثة، شمارۀ 81، با اندك اختالف در نقل و ما 

كردیم.  از روضة الواعظين نقل 
2. اربعين شيخ بهایی، خاتمۀ حدیث 39. 
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]کـه گفتـن آن در دنیـا، کاشـتن درخت در بهشـت اسـت[«. 

4. و همچنین از رسول خدا؟ص؟ نقل است: 

ِفَیـا قیعـان  ْیـُت 
َ
َفَرأ ـَة  ّنَ َ الْ ـُت 

ْ
َدَخل ـَماِء  الّسَ ِإیَل  ِب  ْسـِرَی 

ُ
أ ـا  َّ

َ
»ل

ِبَنـًة 
َ
ل َو  َهـٍب 

َ
ِمـْن ذ ِبَنـًة 

َ
ل َیْبُنـوَن  ـًة 

َ
ِئك

َ
ِفَیـا َمل ْیـُت 

َ
َرأ َو   ]

ً
]ِقیَعانـا

ُتْ 
ْ

ْمَسـك
َ
أ َقـْد  ـْم 

ُ
ك

ُ
َبال َمـا  ـْم  ُ لَ ـُت 

ْ
َفُقل وا 

ُ
ْمَسـك

َ
أ ـا  َ

َ
ُرّب َو  ـٍة 

َ
ِفّض ِمـْن 

ْؤِمِن  ُ  الْ
ُ

ـوا َقْول
ُ
ْم َقال

ُ
ـُت َو َما َنَفَقُتك

ْ
َفَقـُة َفُقل یَئَنـا الّنَ ِ

َ
ـوا َحـىّتَ  ت

ُ
َفَقال

 َبَنْیَنـا َو 
َ

ْكَبـُر َفـِإَذا َقـال
َ
 اهّلُل َو اهّلُل أ

َّ
ـَه ِإال

َ
 ِإل

َ
ْمـُد هلِِل َو ال َ ُسـْبَحاَن اهّلِل َو الْ

َنا؛ 1
ْ

ْمَسـك
َ
ْمَسـَك أ

َ
ِإَذا أ

آن،  در  شـدم؛  بهشـت  داخـل  بردنـد،  آسـمان  بـه  مـرا  کـه  شـبی 

بنـا  مشـغول  آنهـا  در  فرشـتگانی  کـه  دیـدم  همـوار  زمین هایـی 

نقـره  از  و خشـتی  از طـال  بـا خشـتی  را[  هستند]سـاختمان هایی 

ایشـان  بـه  می کشـند.  کار  از  دسـت  هـم  گاهـی  و  می سـازند 

گفتـم: کار شـما چگونـه اسـت کـه گاه ِاْمسـاك کـرده و دسـت نگـه 

بـه  تـا مصالـح سـاختمانی  می داریـد؟ گفتنـد: ]منتظـر می شـویم[ 

مـا برسـد. پرسـیدم: مصالـح ]بّنایـی[ شـما چیسـت؟ گفتنـد: سـخن 

مؤمن]کـه در دنیـا می گویـد: [ سـبحان اهلل و الحمـدهلل و ال الـه ااّل 

اهلل اکبـر«.  و  اهلل 

پـس هـر وقـت او ایـن ذكـر را بگویـد، ما]این سـاختمان را[ می سـازیم و هـر زمان كه 

او ]زبان[نگـه دارد، مـا هم]دسـت[نگه می داریم. 

5. از امام باقر؟ع؟ منقول است: 

ـا  ِبَ ـُه 
َ
ل اهّلُل  َغـَرَس  اهّلِل  ُسـْبَحاَن   

َ
َقـال َمـْن  اهّلِل؟ص؟     

ُ
َرُسـول  

َ
»َقـال

1. بحار األنوار، ج 8، ص 177. 
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ـا َشـَجَرًة یِف  ـُه ِبَ
َ
ْمـُد هلِِل َغـَرَس اهّلُل ل َ  الْ

َ
ـِة َو َمـْن َقـال ّنَ َ َشـَجَرًة یِف الْ

ـِة  ّنَ َ ـا َشـَجَرًة یِف الْ ـُه ِبَ
َ
 اهّلُل َغـَرَس اهّلُل ل

َّ
ـَه ِإال

َ
 ِإل

َ
 ال

َ
ـِة َو َمـْن َقـال ّنَ َ الْ

 
ٌ

 َرُجـل
َ

ـِة َفَقـال ّنَ َ ـا َشـَجَرًة یِف الْ ـُه ِبَ
َ
ْكَبـُر َغـَرَس اهّلُل ل

َ
 اهّلُل أ

َ
َو َمـْن َقـال

 َنَعـْم َو 
َ

ِثیـٌر َقـال
َ

ك
َ
ـِة ل ّنَ َ  اهّلِل ِإّنَ َشـَجَرَنا یِف الْ

َ
ِمـْن ُقَرْیـٍش َیـا َرُسـول

ّنَ اهّلَل َعـّزَ 
َ
 َفُتْحِرُقوَهـا َو َذِلـَك أ

ً
ـا ِنیَرانـا ْیَ

َ
وا َعل

ُ
ْن  ُتْرِسـل

َ
اُكـْم  أ ِكـْن ِإّیَ

َ
ل

 َو 
َ

ُسـول ِطیُعـوا الّرَ
َ
ِطیُعـوا اهّلَل َو أ

َ
ِذیـَن آَمُنـوا أ

َّ
ـا ال َ ّیُ

َ
- یـا أ

ُ
 َیُقـول

َّ
َو َجـل

ـْم ؛ 1
ُ

ك
َ
ْعمال

َ
ـوا أ

ُ
ال ُتْبِطل

رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: هـر کـه بگویـد »سـبحان اهلل« خـدا بـا آن، 

درختـی بـرای او در بهشـت مـی کارد و هـر کـه بگویـد »الحمـدهلل« 

خـدا بـا آن، درختـی در بهشـت بـرای او مـی کارد و هـر کـه بگویـد 

»ال الـه ااّل اهلل« خـدا بـا آن درختـی در بهشـت بـرای او می نشـاند 
و هـر کـه بگویـد »اهلل اكبـر« خـدا بـا آن بـرای او در بهشـت درختـی 

اهلل!  رسـول  یـا  داشـت:  عرضـه  قریـش  از  مـردی  می نشـاند. 

]بنابرایـن[ درخت هـای مـا در بهشـت بسـیار اسـت، فرمـود: آری، 

را بسـوزانید!  آنهـا  اینكـه آتش هایـی بفرسـتید و  از  بپرهیزیـد  اّمـا 

ایمـان  کـه  کـه خـدا می فرمایـد: ای کسـانی  ایـن همـان اسـت  و 

آورده ایـد! اطاعـت کنیـد خـدا را و اطاعـت کنیـد رسـول را و اعمـال 
خـود را باطـل مسـازید«.2

از ایـن حدیـث، موضوع»تجّسـم« اعمـال نیـك و بـِد انسـان در بهشـت و جهّنـم 

بـا كمـال وضـوح اسـتفاده می شـود و هـم مالحظـه می فرماییـد كـه رسـول مكـّرم؟ص؟ 

بـا چـه بیانـی لطیـف، ایـن حقیقـت را تذّكـر داده و از»َحْبـِط« حسـنات بـه وسـیلۀ 

بـرای  سـّیئات تحذیـر می فرمایـد كـه مراقـب باشـید همچنـان كه»بهشـت سـازی« 

1. ثواب االعمال صدوق، ص 26، حدیث 3. 
2. سورۀ محّمد؟ص؟ ، آیۀ 33. 
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شـما آسـان اسـت و می توانیـد بـا گفتـن چنـد جملـۀ كوتـاه )البّتـه بـا هماهنگـی قلب 

و توّجـه روح و ظهـور در مقـام عمـل( انـواع درخت هـای بهشـتی، به وجـود آورده و آنجا 

مالـك باغسـتان ها بشـوید، همچنین»بهشـت سـوزی« هـم بـه آسـانی ممكـن اسـت 

از شـما صـادر شـود كـه بـا یـك جملۀ»غیبـِت« كوتاه و یـك كلمۀ نیشـدار دل آزار و یك 

كار كوچـك َهتك آمیـز نسـبت بـه شـخصی محتـرم، حریقـی عظیـم به وجـود آورده و 

آنچـه را كـه بـا اذكار فـراوان كاشـته اید بـا گفتـار و كـردار انـدك، بسـوزانید و از بیـخ و بـن 

َبرَكنید. 

ِب   َمّرَ  ِب   ْسِرَی  
ُ
أ َة 

َ
ْیل

َ
ل َعْنُه؟ص؟  ْنَصاری 

َ ْ
ال وَب  ّیُ

َ
أ ُبو 

َ
»أ  .6

َفِإّنَ  ِة  ّنَ َ الْ َغْرِس  ِمْن  ِثُروا 
ْ

ُیك ْن 
َ
أ َتَك  ّمَ

ُ
أ ُمْر   

َ
َفَقال ِإْبَراِهُم ؟ع؟ 

 
َ

 َحْول
َ

 ال
َ

ِة َقال ّنَ َ ُت َو َما َغْرُس الْ
ْ
ا طّیَبٌة ُقل ْرَضَها َواِسَعٌة َو ُتْرَبَتَ

َ
أ

 ِباهّلِل؛1
َّ

َة ِإال  ُقّوَ
َ

َو ال

ابواّیـوب از رسـول خـدا؟ص؟ نقـل کـرده اسـت: شـبی کـه مـرا بـه 

آسـمان بردنـد، ابراهیـم؟ع؟ بـر من گذشـت و گفـت: اّمت خود را 

امـر کـن کشـت و کار بهشـتی، زیـاد انجـام بدهنـد ]یـا[ در بهشـت 

درخـت فـراوان بكارنـد کـه زمینـش پهنـاور و خاکـش نیكوسـت. 

ال  گفـت:  چیسـت؟  بهشـت  درخـت  ]یـا[  بهشـت  کشـت  گفتـم: 

حـول و ال قـّوة ااّل بـاهلل ]یعنـی گفتـن ایـن ذکـر مبـارك بـا اعتقـاد 

قلبـی و اظهـار عملـی، ِکشـت بهشـت و درخـت نشـانی در بهشـت 

اسـت[«. 

7. از امام صادق؟ع؟ منقول است: 

َكَمـا  ِلَصاِحِبـِه   ـُد  َفُیَمّهِ ـِة  ّنَ َ الْ ِإیَل   َیْذَهـُب  
َ
ل اِلـَح   الّصَ   

َ
َعَمـل

ْ
ال »ِإّنَ  

 
ً
صاِلـا  

َ
َعِمـل َمـْن  َو   

َ
َقـَرأ  َّ ُ

ث ـُه 
َ
ل َفُیْفـِرُش  َمـُه 

َ
ُغل  

ُ
ُجـل الّرَ َیْبَعـُث 

1. بحار األنوار، ج 8، ص 149، حدیث 83. 
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َهـُدوَن ؛1 َیْ ْنُفِسـِهْم 
َ
َفِل

به راســىت كــه عمــل صالــح بــه بشــت مــى رود و آجنــا را بــرای 

را  غلمــى  مــرد،  كــه  مهچنــان  مى ســازد،  آمــاده  صاحبــش 

 رفــاه آمــاده منایــد( آنــگاه 
ّ

مى فرســتد كــه بــرای او فــرش كنــد )مــل

ــوا الّصاِلــاِت 
ُ
ِذیــَن آَمُنــوا َو َعِمل

َّ
ــا ال ّمَ

َ
]امــام؟ع؟ [ قرائــت فرمــود: ا

َهــُدوَن؛2  كســان كــه امیــان آورده و عمــل صالــح  ْنُفِســِهْم َیْ
َ
َفِل

اجنــام مى دهنــد، بــرای خودشــان مهّیــا مى كنند]موجبــات رفــاه 

مى ســازند[«.  آمــاده 

8 از رسول خدا؟ص؟ منقول است: 

ـٌك 
َ
َمل َنـاَدى   

َّ
ِإال ـا  َوْقُتَ ُضـُر  ْ َ

ت ــاٍة 
َ
َصل ِمـْن  َمـا  ؟ص؟    ـِبُّ الّنَ  

َ
»َقـال

 
َ

وَهـا َعـیل ْوَقْدُتُ
َ
ـىِت أ

َّ
ـُم ال

ُ
ـاِس ُقوُمـوا ِإیَل ِنیَراِنك ِمـْن َبـنْیِ َیـَدِی الّنَ

3 ـْم ؛ 
ُ

ِتك
َ

ِبَصل ْطِفُئوَهـا 
َ
َفأ ُظُهوِرُكـْم  

نمـازی نیسـت کـه وقتـش برسـد مگـر اینكـه فرشـته ای از پیش روی 

مـردم بانـگ می زنـد: برخیزیـد بـه سـوی آتش هایتـان که]بـا اعمال 

زشـت خـود[ بـر پشـت هـای خـود افروخته ایـد و آنهـا را بـا نمـاز 

خـود، خامـوش سـازید«. 

در ایـن حدیـث اعمـال بـد، بـه صـورت آتش هـای شـعله ور و نمـاز هـم بـه صـورت 

عامـل خامـوش كننـدۀ آتـش ارائـه شـده اسـت. 

ـا  َ
ِإنَّ ـِة 

َ
ِفّض

ْ
ال َو  َهـِب 

الذَّ آِنَیـِة  یِف  ـاِرِب 
َ

ِللّش ؟ص؟  ـِبُّ الّنَ  
َ

»َقـال  .9

1. بحار األنوار، ص197، حدیث189. 
 
ً
2. آیه ای كه در قرآن كریم متضّمن این مضمون است آیۀ 44 از سورۀ روم و بدین صورت است: »َو َمْن َعِمَل صاِلحا

ْنُفِسِهْم َیْمَهدوَن« و شاید در روایت بطور نقل به معنی آمده است.  اِلَ
َ
ف

3. روضة الواعظين فّتال نيشابوری، مجلس 40، ص 374. 
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1 ؛  َ َجَهـّمَ َنـاُر  َبْطِنـِه   یِف   ْرَجـُر  ُیَ

نقره  و  طال  ظرف  در  که  کسی  فرموده اند:  پیامبراکرم؟ص؟ 

می آشامد، همانا آتش دوزخ در شكمش می ریزد«. 

10. ضمـن حدیـث مفّصلـی كـه از رسـول خـدا؟ص؟ رسـیده اسـت می فرمایـد: در 

شـب معـراج كـه جبرئیـل بـه امـر خـدا قصرهـای بهشـتی را به مـن عرضه می داشـت، 

دیدم بعضی از قصور ِجنان، دارای»ُشـْرفه«2 و بعضی بی ُشـْرفه اسـت. از جبرئیل از 

سـّر ایـن تفـاوت پرسـیدم، گفت: 

وَن َعِن 
ُ
َسـل

ْ
ِذیَن َیك

َّ
نَی َفَراِئَضُهُم ال ِ

ّ
َصل ُ ـُد! َهـِذِه ُقُصـوُر الْ ّمَ »َیـا ُمَ

ـَرِف 
ُ

ًة ِلِبَناِء الّش
َ

 آِلـَك َبْعَدَهـا َفِإْن َبَعـَث َماّد
َ

ْیـَك َو َعـیل
َ
ݑِ َعل هݧ

َ
ـل الّصَ

 
َّ

ِإال َو  ـَرُف  
ُ

الّش ـُه  
َ
ل ُبِنَیـْت   الّطّیِبـنَی  آِلـِه   َو  ـٍد  ّمَ  ُمَ

َ
ِة َعـیل

َ
ـل ِمـَن الّصَ

ـَذا؛3
َ

َبِقَیـْت َهك
ای محّمـد! ایـن قصرهـای بـی شـرفه از آِن آن نمازگزارانـی اسـت 

که پس از نمازهای واجبشـان، از صلوات بر تو و بر آل تو سسـتی 

نموده انـد. حـال اگـر ]نمازگـزار[ با صلوات بـر محّمد و آل طّیبینش 

سـاخته  او  بـرای  فرسـتاد،  را  ُشـرفۀ قصـر خـود  سـاختمانی  مـواد 

می شـود وگرنـه بـه همیـن حـال می مانـد«. 

منافات نداشتن تجّسم اعمال با بهشت و جهّنم 

اگرچـه مسـألۀ موجـود بـودن كنونی»بهشـت و جهّنـم« مـورد اختـالف نظـر در میان 

روایـات،  و  آیـات  از  اسـتظهار  بـا  آنـان  اكثرّیـت  ولـی  اسـت؛4  اسـالمی  دانشـمندان 

كلمۀ»ِاناء« و علم اليقين فيض، ص196، پایین صفحه، با اندك تفاوت در نقل.  1. سفينة البحار، ج 1، ص 50، 
گویند و به اصطالح ما بالكن یا مهتابی.  2. قسمت جلو آمده از طبقۀ فوقانی ساختمان را 

3. بحار األنوار، ج 8، ص 180، پایین صفحه و مصابیح االنوار، ج 2، ص 93. 
4. شرح تجرید عاّلمه، ص 270. 
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اثبـات وجـود فعلـی آن دو را نموده انـد. تـا آنجـا كـه شـیخ صـدوق؟وضر؟ بـا عبارتـی كـه 

ظهـور در اجمـاع »امامیـه« دارد می گویـد: 

ـِبّ َ؟ص؟ َقـْد  ّنَ الّنَ
َ
لوَقتـاِن َو ا مـا َمْ ُ ّنَ

َ
ـِة َو الّنـاِر ا ّنَ َ »َو اْعِتقاُدنـا یِف الْ

ی الّناَرحـنَی ُعـِرَج ِبـِه؛1
َ
ـَة َو َرأ ّنَ َ  الْ

َ
َدَخـل

اعتقـاد مـا ]شـیعۀ اثناعشـریه[ دربـارۀ بهشـت و جهّنـم ایـن اسـت 

کـه آن دو مخلوقنـد و پیغمبراکـرم؟ص؟ وقتـی کـه بـه معـراج بـرده 

شـد، داخـل بهشـت گردیـده و آتـش را هـم دیـده اسـت«. 

حـال ممكـن اسـت ایـن توّهـم پیـش بیاید كـه اگر بناسـت طبق مباحث گذشـته 

دنیـوی  بـد  و  نیـك  اعمـال  بـا  اخـروی،  عقـاب  و  ثـواب  عمـل«  »تجّسـم  موضـوع  در 

تحّقـق یابـد، پـس چگونـه ممكن اسـت قباًل بهشـت و جهّنمی جدا از اعمال انسـان 

مخلـوق و موجـود شـده باشـد؟

ۀ مربوط به تجّسم 
ّ
در جواب ممكن است گفته شود: منتهای مطلبی كه از ادل

عمل به دست می آید این است كه آنچه به عنوان»جزاء« و كیفر و پاداش به انسان 

و  بهشت  آیا  اّما  می باشد.  َبَدش  و  نیك  اعمال  همانا  می رسد،  آخرت  عالم  در 

جهّنم كه»محّل« مجازات و كیفر و پاداش است با قطع نظر از»عمل« انسان، تحّقق 

جهّنم،  عذاب های  و  بهشت  نعمت های  آیا  همچنین  و  خیر؟  یا  دارد  خارجی 

منحصر به همانهاست كه به عنوان »جزاء« از اعمال انسان به وجود می آید یا نه؟

ۀ»تجّسـم عمـل« بیـرون اسـت 
ّ
ایـن دو مطلـب، نفیـًا و اثباتـًا از قلمـرو داللـت ادل

آیـات و روایـات دیگـر اسـتفاده شـود. بنابرایـن، چـه اشـكالی دارد  از ظواهـر  بایـد  و 

كـه بگوییـم: از آیـات و روایاتـی كـه اثبـات وجـود كنونـی بهشـت و جهّنـم را بـا قطـع 

نظـر از »عمـل« انسـان می نماینـد اسـتفاده می شـود كه»محـّل« مجـازات آخـرت بـه 

1. رسالۀ اعتقادات صدوق، ص 91. 
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كـه  مصلحتـی  اسـاس  بـر  »نعمـت«،  و  »آتـش«  از  قسـمتی  بـا  و»جّنـت«  نـام»دوزخ« 

خـدای حكیـم می دانـد، آفریـده شـده اسـت و هـم اكنـون موجـود اسـت. 

ۀ »تجّسـم 
ّ
و اّما آنچه كه به عنوان»مجازات عمل« باید به انسـان برسـد، طبق ادل

عمـل« ریشـه از دنیـا و اعمـال انسـان می گیـرد و در آنجـا بـه شـكل عـذاب و نعمـت در 

می آیـد. چنانكـه ایـن معنـی از بعـض روایاتـی كـه در بحـث »تجّسـم عمـل« آورده ایـم 
بـه خوبـی فهمیده می شـود.1

تجّسم اعمال زشت دنیوی

اِد؛ 
َ ْ��ن

ئَ
ا

ْ
ی ال ِ

�نَ �ن �ی �نِ َ�ّ ٍ ُم�تَ دن ْوَم�ئِ َ �نَ �ی ِ�ِم�ی ُمحجْ
ْ
َ�ى ال >َو�تَ

آن روز می بینی که تبهكاران را به زنجیرها بسته اند<. 

»َاصفــاد« جمــع َصْفــد اســت بــه معنــی غــل و زنجیــر. احتمــااًل معنــای »مقّرنیــن« 

آنهــا  دســت های  كــه  می شــوند  محشــر  وارد  حالــی  در  گنهــكاران  كــه  باشــد  ایــن 

را بــا زنجیــر بــه گردنشــان بســته اند و محتمــل اســت كــه بــه ایــن معنــا باشــد كــه 

ــا قیافه هــای  ــد ب جمعّیت هــای گنهــكار را در حالــی كــه همــه از یكدیگــر نفــرت دارن

ــه هــم بســته شــدن،  ــا زنجیرهــا بــه یكدیگــر بســته اند كــه خــوِد همیــن ب وحشــتناك ب

ــا.  ــرای آنه ــت ب ــری اس ــذاب دیگ ع

اُر؛ 
َ وَهُهُم ال�نّ ُ ٰی ُو�ج

َ سش
عنْ ِ�َ�ا�نٍ َو�تَ

ُهْم ِم�نْ �تَ
ُ
ل �ی >َسَ�ا�جِ

لباس های آنها از قطران است و حتّی آن آتش، صورت های 

آنها را هم پوشانده است<. 

 »َقِطـران« روغنـی اسـت بدبـو و سـیاه و سـوزان كـه بـه بـدن می مالنـد تـا سـوزندگی 

آتـش را بیشـتر احسـاس كننـد و سـراپای آنهـا و حّتـی صورتهایشـان را آتـش سـوزانی 

1. به روایات شمارۀ 3 تا 7 و  10 رجوع شود. 
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فراگرفتـه اسـت. تمـام اینهـا تجّسـم اعمـال و اخـالق زشـت نفـرت انگیـزی اسـت كـه 

آنها در دنیا داشـته اند، وگرنه، نه آن زنجیرها از خارج وجود انسـان به سـراغش آمده 

و نـه آن لبـاس َقِطـران و لـذا می فرمایـد: 

؛  �تْ ٍس َما َكَس�جَ
�نْ
ـُه ُكّلَ �نَ

َّ
َی الل ِ �ن

حجْ >ِل�یَ

تا خداوند جزا بدهد به هر کسی، مطابق آنچه را که در 

دنیا کسب کرده است<.

سـّنت خـدا ایـن اسـت كـه در روز جـزا بـه هـر كسـی همـان را می دهـد كـه در دنیا با 

اعمـال و اخـالق زشـت و زیبایـش در ظـرف جـان خویـش انباشـته اسـت. در آخـرت 

م اسـت 
ّ
بـه كسـی جـز اندوخته هـای دنیایـی اش چیـزی داده نمی شـود. آنچـه مسـل

اینكـه سـنخ مجـازات در آخـرت با سـنخ مجازات در دنیا متفاوت اسـت. مجازات 

در دنیـا همانطـور كـه قبـاًل اشـاره كردیـم َجْعلـی و قـراردادی اسـت كـه امكان كـم و زیاد 

كـردن و یـا عفـو نمـودن دارد. 

ق قرار داده شـده اسـت كه ممكن 
ّ

از باب َمَثل: مجازات دزدی، صد ضربه شـال

اسـت بـا صالحدیـد حاكـم از آن كاسـته و یـا بـر آن افـزوده شـود و یـا اصـاًل مـورد عفـو 

قـرار گیـرد ولـی مجـازات آخـرت، تجّسـِم سـرقت و دزدی اسـت كـه بـه صـورت زنجیـر 

آتشـین بـه دسـت و پـای آدم دزد پیچیـده می شـود. 

در دنیـا كیفـر، غیـر عمـل اسـت، عمـل، كار دزد اسـت و كیفـر، كار مأمـور حاكـم 

اسـت، اّمـا در آخـرت كیفـر عیـِن خود عمل اسـت كه در دنیا به صـورت دزدی انجام 

شـده اسـت و در آخـرت بـه صـورت زنجیـر آتشـین درآمـده اسـت كـه به وجـود آورنـدۀ 

آن در هـر دو سـرا، خـوِد انسـان اسـت و آنجـا بـه آدمیـان گفتـه می شـود ایـن عذاب هـا 

كـه در حومـۀ وجـود خـود مشـاهده می كنیـد، عیـن اعمالـی اسـت كـه در دنیـا انجـام 

داده ایـد و اینجـا بـه ایـن صـورت درآمـده و شـما را در بـر گرفتـه اسـت. 
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ی هوّیت اخالقی در آخرت
ّ

تجل

در روایت داریم از رسول اكرم ؟ص؟ كه: 
نازیُر؛1 َ ِقَرَدُة َو الْ

ْ
ُسُن ِعْنَدَها ال ْ َ

َشُر َبْعُض الّناِس َعیل ُصَوٍر ت »ُیْ

بعضـی از افـراد مـردم در روز قیامـت بـا صورتی محشـور می شـوند 

کـه میمون هـا و خوك هـا زیباتـر از آنهـا می باشـند«. 

ایـن تغییـر چهـره در حالـی اسـت كـه هوّیـت و شـخصّیت دنیایی اشـان محفـوظ 

اسـت بطـوری كـه اگـر مثـاًل كسـی را بـه صـورت خـوك ببینـی می شناسـی و می گویـی 

ایـن همـان جـوان خوش انـدام شـهوترانی اسـت كـه همسـایه یا همـكار ما بـود و اكنون 

بـه صـورت »خـوك« در آمده اسـت. 

فــرد  یــك  می كشــند،  كاریكاتــور  ت 
ّ

مجــال و  روزنامه هــا  بعضــی  در  دیده ایــم 

شــناخته شــده و معــروف در میــان مــردم را گاهــی بــه صــورت االغــی یــا گرگــی ترســیم 

ــت. در روز  ــروف اس ــان آدم مع ــن هم ــیم، ای ــم می شناس ــی می بینی ــه وقت ــد ك می كنن

قیامــت نیــز آدمیــان بــه ُصــَور گوناگــون متناســب بــا اخــالق و اعمالشــان وارد محشــر 

از  متشــّكل  بــدن  همــان  وجودی اشــان  ســاختمان  مــاّدۀ  كــه  حالــی  در  می شــوند 

ول و اعصــاب دنیایشــان اســت؛ پــس انســان آخرتــی از نظــر 
ّ
پوســت و اســتخوان و ســل

مــاّدی، همــان انســان دنیایــی اســت و غیــر او نیســت ولــی صورتــًا عیــن او نیســت. در 

دنیــا جوانــی زیبــا صــورت و خــوش انــدام بــود و روی دو پــا راه می رفــت اّمــا در آخــرت 

خوكــی شــده اســت زشــت و پلیــد و وحشــتزا و چهارپــا، كــه رو بــه جهّنــم مــی رود. فــرد 

دیگــری در دنیــا پیــری نــود ســاله ، قــد خمیــده و پوســت و اســتخوان شــده بــود اّمــا در 

آخــرت جوانــی ســی ســاله، افراشــته قامــت و زیبــا و چــون مــاه درخشــان رو بــه بهشــت 

و رضــوان خــدا مــی رود. 

1. منهاج البراعة ، ج 19، ص 303. 



لا�ت و عمل اد و ا�ن �ت ی گاه اع�ت
ّ

ل �ج
ت

معاد، �

200

آن  و  آمد  اكرم؟ص؟  رسول  خدمت  افتاده  پا  از  و  فرسوده  پیرزنی  كه  شده  نقل 

به  را  پیرها  كه  كرد  خواهی  چه  قیامت  روز  تو  فرمود:  او  به  مزاح  گونۀ  به  حضرت 

بر  وای  و گفت: پس  نگران شد  بیچاره سخت  پیرزن  آن  نمی دهند؟  راه  بهشت، 

بدبختی من یا رسول اهلل! در دنیا كه این چنین از پا افتاده ام آنجا هم از بهشت خدا 

وامانده ام. رسول اكرم؟ص؟ فرمود: نگران نباش اّول پیرها را جوان می كنند و آنگاه 

را به بهشت می برند. پس آن زن جوان زیبارو كه وارد بهشت می شود، همان  آنها 

پیرزن نود سالۀ از پا افتادۀ در دنیاست و غیر او نیست؛ اّما بدیهی است كه عین او 

هم نیست. 

از باب مثال: اگر جوانی در بیست سالگی آدم كشته و شرعًا محكوم به قصاص 

دستگیرش  و  كرده  پیدا  را  او  سالگی  شصت  در  بعد  و  است  كرده  فرار  و  گشته 

قاتل  جوان  همان  ساله  شصت  پیر  این  زیرا  كنند  قصاصش  باید  شرعًا  كرده اند، 

زیرا  نیست  هم  او  عین  كه  است  بدیهی  اّما  نیست.  او  غیر  و  است  ساله  بیست 

و  هوّیت  است.  شده  ضعیف االندام  پیر  اكنون  و  بود  قوّی االندام  جوان  وقت،  آن 

شخصّیتش محفوظ و باقی است اّما صورتش كه نمایشگر قّوت و ضعف جسمانی 

اوست دگرگون شده است و لذا می شود گفت كه صورتًا مثل و همانند اوست. 

انسـان  همـان  مـاّده  لحـاظ  از  كـه  آخرتـی  انسـان  از  كریـم  قـرآن  كـه  اینروسـت  از 

دنیایی اسـت و اسـتخوان های پوسـیدۀ هموسـت كه مجّددًا زنده شـده اسـت ولی 

از لحـاظ صـورت كـه نمایشـگر ملكات اخالقی و روحی اوسـت تعبیر بـه »ِمثل« كرده 

و فرمـوده اسـت: 

�نْ 
ئَ
ٰی ا

َ
اِدٌر َعل

َ  �ت
ْر�نَ

ئَ
ا

ْ
َماَوا�تِ َوال �تَ الّسَ

َ
ل ی �نَ ِ �ن

َّ
ـَه ال

َّ
 الل

�نَّ
ئَ
َ�ْوا ا َ ْم �ی

َ
َول

ئَ
>ا

ُهْم ؛ 1
َ
ل

ْ �تَ ِم�ش
ُ
ل

�نْ َ
�ی

1. سورۀ ِاْسراء، آیۀ 99. 
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خداوندی که آفرینندۀ آسمان ها و زمین است می تواند در 

عالم پس از مرگ امثال انسان های دنیایی را بیافریند<. 

در ادامۀ آیه می فرماید: 
ِه ؛1 �ی ْ�جَ �نِ ا َر�ی

َ
لًا ل �جَ

ئَ
ُهْم ا

َ
َعَل ل َ >َو�ج

و قرار داد برای ایشان اجلی که تردیدی، در آن نیست<.

و تحّقـق خواهـد  و قطعـی اسـت  واقعّیـت حتمـی  یـك  قیامـت«  اینكـه »روز  در 

یافـت هیـچ ریـب و شـّك و تردیـدی در آن راه نـدارد منتهـی هـر یـك از آدمیـان در دنیـا 

اجـل و مـّدت معّینـی دارنـد و بایـد آن مـّدت بـه پایـان برسـد تـا قیامت برپا شـود. ولی 

عـّده ای از مـردم، دربـارۀ خـود سـتم كـرده و تـن زیـر بـار قبـول حـرف حـّق نمی دهنـد. 

قـرآن مجیـد می فرمایـد: 
وًرا ؛ 2

ا ُك�نُ
َّ ل  اإِ

اِلُمو�نَ
َ ی ال�نّ َ

�ج
ئَ
ا

َ >�ن

و[ جز  ادامه می دهند  انحرافی خود  راه  ]به همان  ستمگران 

كفر و انكار حّق از خود چیزی نشان نمی دهند<. 

بـه هـر حـال قـرآن ایـن دسـتگاه ضبـط و پـرورش عمـل را بـه ما نشـان می دهـد كه: 

مراقـب باشـید! شـما داریـد عمـر خود را می گذرانید. گذشـته، گذشـته اسـت و آینده 

هـم بـه همیـن كیفّیـت خواهـد گذشـت و حتمًا روزی می رسـد كه این اعمـال و افكار 

و اخـالق مـا و َنَفس هـای مـا همـه و همـه بـرای مـا مجّسـم می شـود. مـا داریـم بـذر خـار 

ِكشـت می كنیـم و آرزو داریـم از آن خرمـا بچینیـم. 

مـا می توانسـتیم َنْفـس خـود را ِبُكشـیم. ایـن قـدرت را بـه مـا داده بودنـد؛ اگر نداده 

بودنـد، ایـن همـه افـراد صالـح و ایـن همـه انسـان های وارسـته و پـاك و ایـن همـه افراد 

1. سورۀ ِاْسراء، آیۀ 99.  
2. همان. 
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مؤمـن مخلـص و فـداكار در عالـم نبودنـد. پـس معلـوم می شـود این قـدرت را به آدمی 

داده انـد و می توانـد تمایـالت نفـس خـود را ِبُكشـد؛ ولـی روز قیامـت افسـوس خواهیم 

خـورد كه چـرا نفس را نُكشـتیم؟

مگـر آن مقّربـان درگاه خـدا دسـت لطـف و عنایتی به سـوی مـا دراز كنند و ما را از 

فقـر و فالكت آخـرت نجات دهند. 

امــام  حضــرت  محّبــت  می یابیــم،  خــود  جــان  و  روح  در  م 
ّ
مســل بطــور  آنچــه 

امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ و خانــدان رســول؟ص؟ اســت و همیــن را ســرمایۀ حیــات 

می دانیــم.  خــود  ابــدی 

حسین نمكزار  اندر  افتاده ام  سگی  چون 

خوش مقامی هر كه خواهد گو بیاید جا كند
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فصلنهم

ی 
ݐ
سما� گی معاد �ب

گو�ݐ �پ
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زنده شدن پس از مردن

َ�َك ُسًدى ؛ 1 �تْ ُ �نْ �ی
ئَ
َسا�نُ ا

�نْ اإِ
ْ
َس�جُ ال ْ� َ

�ی
ئَ
>ا

آیا انسان می پندارد که بیهوده رها می شود؟<. 

نـه! ممكـن نیسـت، اگـر بنـا بـود رهـا شـود، در مرحلـۀ نطفـه و در مراحـل دیگـر رهـا 

می شـد. پـس آفریننـدۀ حـق، شـما را رهـا نخواهـد كـرد تـا بـه آن نقطـۀ نهایی برسـاند. 

و كافـران مطـرح  اشـكال مهّمـی كـه در صـدر اسـالم همیشـه در میـان مشـركان 

بـوده و ممكـن اسـت همیـن اشـكال در اذهـان بسـیاری از مـا نیـز باشـد ایـن اسـت كه 

چگونه می شـود انسـانی كه می میرد و بدنش متالشـی می شـود و اسـتخوان هایش به 

ذّرات خـاك تبدیل شـده و دسـتخوش امـواج بـاد می گـردد و هـر ذّره اش بـه گوشـه ای 

نظـر  در  ایـن  اّولـی درمی آیـد؟  انسـاِن  بـه صـورت  و  دوبـاره جمـع می شـود  می افتـد، 

1. سورۀ قيامت، آیۀ 36. 

دن ��ݐسان اه �پس �رݐ مرگ ده �ش �ݐ حوهۀ رݐ
�ݐ
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انسـان های عـادی، غیـر ممكـن به نظـر می رسـد و می گوینـد: 
و�نَ ؛ 1

ُ ُعو�ش َم�جْ
َ
ا ل

َ �نّ اإِ
ئَ
اًما ا

َ ا َوِع�ن ً َ�ا�ج ا �تُ
َ �نّ

ُ
ا َوك َ �ن ا ِم�تْ

دنَ اإِ
ئَ
وا ا

ُ
ال

َ >�ت

پوسیدیم،  ]و  شدیم  خاك  به  تبدیل  و  ُمردیم  ما  وقتی  آیا 

[ از خاك برانگیخته می شویم؟<. 
ً
مجّددا

ی همۀ امور 
ّ
این، اصل ِاشـكالی اسـت كه در بسـیاری از ذهن ها هسـت. بطور كل

خارق العـاده ، از ایـن قبیـل اسـت. مسـألۀ حیـات پـس از مرگ، وحـی، جبرئیل؟ع؟، 

امـام عصـر ؟جع؟ و غیبـت  فرشـتگان، جـّن، معـراج پیامبراكـرم؟ص؟ ، طـول عمـر 

حضرتـش كـه در بیـن مـردم اسـت و دیـده نمی شـود و...اینهـا مطالـب غیبـی و امـور 

تعّجـب  می رسـد،  عـادی  مـردم  گـوش  بـه  وقتـی  مسـائل  ایـن  اسـت.  خارق العـاده  

می كننـد و هضـم آنهـا برایشـان دشـوار می شـود و بعیـد بـه نظرشـان می رسـد. 

محشور شدن با همین بدن دنیایی؟ 

حـال اینجـا نكتـه ای كـه احتیـاج بـه توضیـح دارد اینكـه آیـۀ شـریفه می فرمایـد: 

خداونـد، توانـای بـر ایـن اسـت كه ِمْثل و همانند آنها را بیافریند، یعنی انسـان آخرتی 

مثل و همانند انسـان دنیایی اسـت و حال آنكه ما بر اسـاس اسـتفاده از سـایر آیات 

قـرآن و بیانـات معصومیـن؟مهع؟ معتقدیـم كـه همیـن انسـان دنیایـی اسـت كـه پس از 

مـرگ در روز قیامـت زنـده خواهـد شـد نـه مثـل و هماننـد آن، چنانكـه در ایـن آیـات از 

قـرآن می خوانیـم: 

�نْ 
ئَ
ا ٰی 

َ
َعل �نَ  اِدِر�ی

َ �ت ٰی 
َ

ل َ اَمُه * �ج
َ ِع�ن َمَع  ْ

�ج
نَ

� �نْ 
َّ
ل

ئَ
ا َسا�نُ 

�نْ اإِ
ْ
ال َس�جُ  ْ� َ

�ی
ئَ
>ا

ُه ؛2
ا�نَ َ �ن َ َی �ج َسّوِ

�نُ

آیا انسان می پندارد که هرگز استخوان های او را جمع نخواهیم 

1. سورۀ مؤمنون، آیۀ 82. 
2. سورۀ قيامت، آیات 3 و 4. 
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كرد؟ آری قادریم که حتّی خطوط سر انگشتان او را موزون 

و مرتّب به همانگونه که بوده است بیاوریم<. 

پس چگونه در آیۀ مورد بحث تعبیر به »ِمثل« شده است؟

انسـان  همـان  مـاّده،  لحـاظ  از  آخرتـی  انسـان  آری  می شـود:  عـرض  جـواب  در 

دنیایـی اسـت اّمـا از لحـاظ صـورت، عیـن او نیسـت بلكه ِمْثـل او و همانند اوسـت، 

در روز جـزا هـر انسـانی متناسـب بـا اخـالق و اعمـال دنیـوی اش، متصـّور بـه صـورت 

محشورمی شـود.  خاّصـی 

بــه هــر حــال وجــود مــا چنــد بــار پخــش شــده و ســپس جمــع شــده ایم. مــا از نطفــه 

بوده ایــم و نطفــه از لقمــۀ غــذا و آن لقمــۀ غــذا در همــه جــا پخــش بــوده، در میــان 

ذّرات خــاك و امــواج هــوا و قطــرات بــاران و اشــّعۀ خورشــید و... دســت قدرتــی اینهــا 

را جمــع آوری كــرده و لقمــه را ســاخته اســت. ایــن لقمــه، تجّمــع بعــد از تفــّرق اســت. 

اّول پخــش بــوده و بعــد جمــع شــده اســت. بــار دیگــر ایــن لقمــه در بــدن پخــش 

می شــود و بــه تمــام ذّرات بــدن می رســد و جــذب می گــردد. بــار دیگــر جمــع می شــود 

و مبــّدل بــه نطفــه می گــردد. نطفــه هــم تجّمــع بعــد از تفــّرق اســت؛ ایــن نطفــه پــس از 

طــّی مراحلــی متعــّدد، تبدیــل بــه انســان می شــود و ایــن انســان نیــز پــس از پایــان عمــر 

دنیایــی اش می میــرد و ذّرات بدنــش در همــه جــا پخــش می گــردد و ســپس در روز 

رســتاخیز عمومــی، آن ذّرات پخــش شــدۀ بدنــش جمــع آوری می شــود و بــه صــورت 

ــر می گــردد. آری:  ــه اش ب اّولّی

ٌم؛1  ٍ َعِل�ی �ت
ْ
ل ِلّ �نَ

ُ
ك >َوُهَو �جِ

و او )خداوند( به هر آفرینشی آگاه است<.

بــه آن باشــیم »معــاد  حــال، معــادی كــه قــرآن اثبــات می كنــد و بایــد معتقــد 

1. سورۀ یس، آیۀ 79. 
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جســمانی« اســت؛ یعنــی روز قیامــت دوبــاره روح انســان به همین بدن جســمانی اش 

ــق می گیــرد و آنــگاه بهشــتی یــا جهّنمــی می شــود. چــون برخــی از فالســفۀ پیشــین 
ّ
تعل

ــاز  ــدن بی نی ــرگ، روح از ب ــدن م ــا آم ــی ب ــت؛ یعن ــی اس ــاد، روحان ــد مع ــد بوده ان معتق

می شــود و آن را رهــا می كنــد و بــه گونــۀ مجــّرد از بــدن زندگــی می كنــد. حشــر1 هــم 

روحانــی اســت، بهشــت و جهّنــم هــم روحانــی اســت. برخــی هــم معتقــد بوده انــد، 

ــم  ــا ایــن جســم مــاّدی و دنیــوی، بلكــه روح در عال ــه ب ــا ن معــاد جســمانی هســت اّم

ــا آن زندگــی می كنــد.  ــدن اختراعــی خــودش محشــور می شــود و ب ــا ب آخــرت ب

اّمــا ظواهــر بلكــه نصــوص2 قــرآن كریــم اثبــات می كنــد كــه معــاد روحانــِی محــض 

و جســمانی بــه آن معنــای ســاختگی هــم كــه گفته انــد نیســت؛ بلكــه روح بــه همیــن 

ــق می گیــرد، یعنــی پــس از مــرگ، ایــن 
ّ
بــدن مــاّدی كــه در دنیــا دارد در قیامــت تعل

بــدن می پوســد و خــاك می شــود و در عالــم محشــر كــه رســتاخیز عظیــم اســت بــار 

ــق 
ّ
دیگــر همیــن بــدِن خــاك شــده بــه ارادۀ خــدا و مشــّیت او زنــده می شــود و مــورد تعل

و بهشــت و جهّنــم  پــاداش  و  و كیفــر  و كتــاب  بــرای حســاب  و  قــرار می گیــرد  روح 

حاضــر می شــود. ایــن حقیقــت را مــا خیلــی واضــح و روشــن از قــرآن كریــم بــه دســت 

می آوریــم. 

اسـتبعادهایی3 هـم كـه منكریـن معـاد داشـتند، روی همیـن بـدن بـوده اسـت. 

آنهـا راجـع بـه روح مشـكلی نداشـتند؛ بلكـه می گفتنـد: 
ًدا ؛4 ِ��ی ا �جَ ً �ت

ْ
ل و�نَ �نَ

ُ ُعو�ش َم�جْ
َ
ا ل

َ �نّ اإِ
ئَ
ا ا

ً ا�ت
َ اًما َوُر�ن

َ ا ِع�ن
َ ا ُك�نّ

دنَ اإِ
ئَ
>ا

 
ً
مجّددا شدیم،  خاك  و  پوسیده  استخوان های  وقتی  ما  آیا 

برانگیخته می شویم؟!<. 

1. رستاخيز. 
2. بیانات صریح. 

3. بعيد شمردن. 
4. سورۀ اسراء، آیۀ 49. 
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خـدا هـم در جـواب آنهـا نفرمـوده كـه مـن نگفتـم بـدن، معـاد دارد تـا شـما بگویید 

روح  و  دارد  معـاد  روح،  گفتـم  بلكـه  می گردنـد  بـاز  چگونـه  پوسـیده  اسـتخوان های 

هـم كـه پوسـیدن نـدارد. ولـی خـدا این چنیـن نفرمـوده بلكـه كامـاًل مطابـق بـا شـبهه و 

اسـتبعاد آنهـا فرمـوده اسـت: 

�نْ 
ئَ
ا ٰی 

َ
َعل �نَ  اِدِر�ی

َ �ت ٰی 
َ

ل َ اَمُه * �ج
َ ِع�ن َمَع  ْ

�ج
�نَ �نْ 

َّ
ل

ئَ
ا َسا�نُ 

�نْ اإِ
ْ
ال َس�جُ  ْ� َ

�ی
ئَ
ا  <

ُه؛ 
ا�نَ َ �ن َ �ج َی  َسّوِ

�نُ

جمع آوری  را  او  استخوان های  ما  که  می پندارد  انسان  آیا 

آنجا  تا  هستیم  کار  این  بر  توانای  ما  آری!  نمی کنیم؟ 

كه سر انگشتانش را هم به صورت اّولّیه اش می آوریم<. 

منتها: 

؛  ٍ ݫ هتݫ َل َمّ�َ ّوَ
ئَ
َها ا

ئَ
ا

َ سش
�نْ
ئَ
ی ا ِ �ن

َّ
َها ال �ی �یِ

ْ� ُ
ْل �ی

>�تُ

که  می کند  زنده  را  ]استخوان ها[  این  کسی،  آن  بگو: 

نخستین بار آن را ایجاد کرده است<. 

اینجا هم سخن از انشاء اّولی و احیای ثانوی استخوان ها به میان است. 

ٍد ؛ 1  ِ��ی ٍ �جَ �ت
ْ
ل ى �نَ �نِ

َ
ْم ل

ُ
ك

�نَّ >اإِ

و براستی که شما در آفرینش جدیدی ظهور خواهید کرد<.

آیـا می خواهیـد  بـه یكدیگـر( می گفتنـد:  مـردم كافـر )از روی اسـتهزاء و تمسـخر 

شـما را بـه مـردی راهنمایـی كنیـم كـه )حـرف عجیبـی می زنـد و( می گوید شـما وقتی 

پوسـیده و كامـاًل متالشـی شـدید، دوبـاره خلقـت نوینـی خواهیـد داشـت؟ اینجا هم 

مالحظـه می فرماییـد كـه اسـتبعاد و انكارشـان روی بـدن بـوده كـه اجـزای متالشـی 

1. سورۀ سبأ، آیۀ 7. 
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شـدۀ بـدن چگونـه ممكـن اسـت بـه صـورت اّولّیه اش درآید، و روشـن اسـت آنچه كه 

متالشـی و سـپس از نو زنده می شـود، همین بدن جسـمانی اسـت كه در دنیا هسـت 

نـه روح مجـّرد و نـه بـدن اختراعـی دیگـری هماننـد این بـدن و در آیۀ دیگـر می فرماید: 
؛ 1 و�نَ

ُ
ِسل �نْ َ ِّهْم �ی

ٰی َر�جِ
َ
ل َ�ا�شِ اإِ �جْ

ئَ
ا

ْ
ا ُهْم ِم�نَ ال

دنَ اإِ
َ وِر �ن

ُ
ی الّ� ِ

�نَ �ن �نِ
>َو�نُ

و  برمی خیزند  قبرها  از  آدمیان  شد،  دمیده  که  صور  در 

شتابان به سوی خدای خود می روند<. 

بـدن خـاك شـده  برمی خیـزد، همیـن  و  قبـر هسـت  در  كـه  آنچـه  اسـت  بدیهـی 

َنْفـس.  بـدن اختراعـی  نـه  و  نـه روح مجـّرد  اسـت 

كیفّیـت  از خـدا می خواسـت  كـه  آمـده  قـرآن  در  ابراهیـم؟ع؟  داسـتان حضـرت 

ِاحٰیـاء و زنـده كـردن امـوات را بـه او نشـان دهـد: 

ٰی؛ 
َمْو�تَ

ْ
ی ال �یِ

ْ�
 �تُ

�نَ ی َك�یْ ِ
ِر�ن

ئَ
ّ ا

ُم َر�جِ َ�اِه�ی ْ �ج اَل اإِ
َ  �ت

دنْ >َو اإِ

هنگامی که ابراهیم گفت: ای پروردگار من! به من نشان 

بده که چگونه مرده ها را زنده می کنی...؟<. 

سؤال از كیفّیت ِاحیاء بوده نه از اصل احیاء. از جانب خدا دستور رسید: 

ُكِلّ  ٰی 
َ

َعل َعْل  ْ ا�ج ّمَ 
ُ �ش َك  �یْ

َ
ل اإِ ُ�ْ�ُه�نَّ 

�نَ  �ِ �یْ
َ

الّ� ِم�نَ  َعهتً  َ ْر�ج
ئَ
ا  

دنْ
�نُ
نَ

�<
ا؛2 ً َسْع�ی َك  �نَ �ی �تِ

ئْ
ا َ �ی اْدُعُه�نَّ  ّمَ 

ُ �ش ًءا  �نْ ُ �ج ُه�نَّ  ِم�نْ ٍل  �جَ َ �ج

ذبح  از  ]پس  را  آنها  و  کن  انتخاب  را  مرغان  از  نوع  چهار 

هم  در  را  آنها  گوشت های  و  کن  قطعه  قطعه ،  كردن[ 

بیآمیز و سپس آنها را چند قسمت کن و هر قسمتی را بر 

سر کوهی بگذار و بعد، آنها را صدا بزن و به سوی خودت 

1. سورۀ یس، آیۀ 51. 
2. سورۀ بقره، آیۀ 260. 
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دعوت کن، آن موقع خواهی دید که همه زنده می شوند و 

به صورت اّولی خود بازگشته و شتابان به سوی تو می آیند<. 

او طبـق دسـتور عمل كـرد و چهـار نـوع از مرغـان را كـه بـر حسـب روایـت، عبـارت 

بودند از: طاووس و خروس و كبوتر و كالغ، انتخاب كرد و آنها را سـر برید و گوشتشـان 

را در هـم آمیخـت و سـپس آن را بـه ده قسـمت تقسـیم كـرد و هـر قسـمتی را بـاالی 

كوهـی گذاشـت و آنـگاه آنهـا را بـه نامشـان صـدا زد: ای طـاووس! ای خـروس! ای 

كبوتـر! و ای كالغ! بـه سـوی مـن بیاییـد. بـا كمـال تعّجـب دیـد اجـزای در هـم آمیختۀ 

مرغـان از هـم جـدا شـدند و بـه صـورت نخسـتین بازگشـتند و بـا شـتاب بـه سـوی او 

َعیان نشـان 
ْ
َعْین َو ال

ْ
آمدنـد و صحنـۀ رسـتاخیز و كیفّیـت ِاحیـای امـوات آدمیان را ِبال

جنـاب ابراهیـم؟ع؟ دادنـد. 

داستان حضرت ُعَزیر؟ع؟ 

همچنین داستان ُعزیر را قرآن نقل می كند: 
َها؛ 1 ِ ٰی ُعُ�وسش

َ
هتٌ َعل اِو�یَ َ هتٍ َوِهَى �ن ْ��یَ

ٰی �تَ
َ

ی َمّ�َ َعل ِ �ن
َّ
ْو َكال

ئَ
>ا

یا مانند کسی که از کنار یك آبادی ]سوار بر الاغش[ 

فرو  سقف ها  روی  آن  دیوارهای  که  حالی  در  کرد  عبور 

استخوان های  و  اجساد  و  بود  شده  ویران  کاملًا  و  ریخته 

اهالی آن در همه جا پراکنده بود. او با خود گفت: 

َها؛  ْعَد َمْو�تِ َ ـُه �ج
َّ
ِه الل ِ دن ـٰ ی َه �یِ

ْ�
ُ
ٰی �ی

�نَّ
ئَ
>ا

خدا چگونه اینها را بعد از مرگشان زنده می کند؟<. 

1. سورۀ بقره، آیۀ 259. 
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ُه؛  َ َع�ش َ ّمَ �ج
ُ هتَ َعاٍم �ش

ـُه ِما�ئَ
َّ
ُه الل َما�تَ

ئَ
ا

َ >�ن

]در همان حال[ خدا، خود او را میراند و یکصد سال گذشت 

و سپس زنده اش کرد<. 

و به او گفت: 

ًما؛  ْ�
َ

ُسوَها ل
ْ

ك
ّمَ �نَ

ُ َها �ش �نُ سشِ �نْ
 �نُ

�نَ اِم َك�یْ
َ ِع�ن

ْ
ی ال

َ
ل ْ� اإِ

�نُ
>َوا�نْ

بر  را  ]الاغ[  شده اش  متلاشی  استخوان های  چگونه  ما  ببین 

می داریم و به هم پیوند می دهیم و گوشت بر آنها می پوشانیم<. 

یعنـی از همیـن جریـان پـی ببـر كـه مـا بـا مـردگان آدمیـان نیـز در رسـتاخیز عمومـی 

چنیـن می كنیـم. پـس داسـتان حضـرت ابراهیـم و حضـرت ُعزیـر؟امهع؟ نیـز دو نمونـۀ 

ـق روح بـه همیـن بـدن عنصـری پـس از 
ّ
روشـن از كیفّیـت معـاد جسـمانی یعنـی تعل

مـرگ اسـت كـه قـرآن در مقـام اثبـات آن اسـت. البّتـه بـه ایـن نكتـه هـم بایـد توّجـه 

داشـت كـه انسـان قیامتـی بـا انسـان دنیوی از جهت مـاّده یكی هسـتند اّما از جهت 

صورت ممكن اسـت اختالف داشـته باشـند! اگر ما فرضًا خشـتی را از قالب بیرون 

آورده آن را بشـكنیم و تبدیـل بـه خاكـش كنیـم و سـپس مجـّددًا آب بـر آن ریختـه، 

ِگل بسـازیم و در قالـب ریختـه و تبدیـل بـه خشـتش كنیـم، بدیهـی اسـت كـه خشـت 

دّوم از لحـاظ مـاّده همـان خشـت اّول اسـت اّمـا از لحـاظ صـورت، شـبیه آن اسـت. 

انسـان قیامتـی هـم از لحـاظ مـاّده همـان انسـان دنیـوی اسـت ولی از لحـاظ صورت 

غیـر آن و ماننـد آن اسـت. 

در دنیـا مثـاًل پیـر بـوده آنجا جوان خواهد آمد. در بهشـت آخـرت پیر وجود ندارد. 

زیبایـی  قیافـۀ  بسـا در دنیـا  و چـه  زیبـا صورتنـد  و  بهشـتیان همـه جوانـان شـاداب 

محشـر  وارد  كریه المنظـر  خـوك  صـورت  بـه  آنجـا  بـوده،  رباخـوار  چـون  ولـی  داشـته 

می شـود. در عیـن حـال هـر كـس او را ببینـد می شناسـد كـه ایـن همـان همسـایه یـا 
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دوسـت و رفیق ماسـت! در عین تغییر صورت، شخصّیتشـان محفوظ اسـت. مثل 

ایـن كاریكاتورهـا كـه برای اشـخاص می كشـند مثـاًل صورت، صورت االغ اسـت ولی 

در باطـن فـالن شـخص اسـت در قیامـت هـم می بینیـم گروه گـروه گاو و االغ و خرس و 

خـوك و روبـاه و گـرگ و ببـر و پلنـگ وارد محشـر می شـوند و بـه شـخصّیت دنیوی شـان 

شـناخته می شـوند و انگشـت نمـای اهـل محشـر می گردنـد. 

آسان بودن زنده شدن مردگان 

فرامـوش نكنیـم كـه ذّرات بـدن انسـان در هـر حـال محفوظ اسـت و از حیطۀ علم 

خـدا بیـرون نیسـت چنان كـه می فرماید: 

َماِء  ی الّسَ ِ
ا �ن

َ
ْر�نِ َول

ئَ
ا

ْ
ی ال ِ

هتٍ �ن ّرَ
اِل دنَ َ �ت ْ َك ِم�نْ ِم�ش ّ

�جُ َع�نْ َر�جِ ْع�نُ َ >َوَما �ی
�نٍ ؛ 1 �ی ا�جٍ ُم�جِ َ ی ِك�ت ِ

ا �ن
َّ ل َ� اإِ

ْك�جَ
ئَ
ا ا

َ
ِلَك َول

َ� ِم�نْ دنَٰ ْ�عنَ
ئَ
ا ا

َ
َول

و هیچ چیز در زمین و آسمان از پروردگار تو مخفی نمی ماند! 

از  بزرگ تر  نه  و  کوچك تر  نه  و  ذّره ای  سنگینی  اندازۀ  به 

ثبت  آشكاری  کتاب  در  ]همه[  که  این  مگر  نیست  آن 

است<. 

 ؛ 2
طنٌ �ی ا�جٌ َ��نِ َ ا ِك�ت

َ َد�ن ُهْم َوِع�نْ  ِم�نْ
ْر�نُ

ئَ
ا

ْ
ُ� ال �تُ �نْ ا َما �تَ َ ْد َعِلْم�ن

>�تَ

ما می دانیم آنچه را که زمین از بدن آنها می کاهد و نزد ما 

كتابی است که همه چیز در آن محفوظ است<. 

اگـر یـك ذّره هـم از ذّرات بـدن باقی مانـده باشـد، خـدا روز قیامـت همـان را بـزرگ 

می كنـد و انسـانی می سـازد و آن را در اختیـار روح قـرار می دهـد. در نتیجـه بـدن از 

لحـاظ مـاّده، عیـن بـدن دنیـوی اسـت ولـی از لحـاظ صـورت، مثـل آن اسـت. 

1. سورۀ یوُنس، آیۀ 61. 
2. سورۀ ق، آیۀ 4. 
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�تَ 
ُ
ل

�نْ َ
�ی �نْ 

ئَ
ا ٰی 

َ
َعل اِدٍر  َ �ت �جِ  

ْر�نَ
ئَ
ا

ْ
َوال َماَوا�تِ  الّسَ �تَ 

َ
ل ی �نَ ِ �ن

َّ
ال َس  �یْ

َ
َول

ئَ
>ا

1 ُم ؛  َعِل�ی
ْ
ال ا�تُ 

َّ ل
�نَ
ْ

ال َوُهَو  ٰی 
َ

ل َ �ج ُهْم 
َ
ل ْ ِم�ش

حال، آیا کسی که آسمان ها و زمین را آفریده؛ قادر نیست 

او  و  می تواند  بله!  بیافریند؟  را  ]آدمیان[  آنها  مثل  كه 

آفریننده ای داناست<. 

آفریدن برای او مایه ای ندارد: 
؛ 2 و�نُ

ُ
ك �یَ

ُه ُك�نْ �نَ
َ
وَل ل �تُ َ �نْ �ی

ئَ
ا ا ً �ئ �یْ

َ َراَد سش
ئَ
ا ا

دنَ ْمُ�ُه اإِ
ئَ
َما ا

�نَّ >اإِ

كار او جز این نیست که وقتی ایجاد چیزی را اراده کند، به 

او می گوید موجود شو! او هم بلافاصله موجود می شود<. 

در كلمـۀ »ُکـْن « یعنـی موجـود شـو، معلـوم اسـت كـه مقصـود، كاف و نـون لفظـی 

نیسـت و اصـاًل گفتنـی در كار نیسـت، بلكـه مقصـود، اراده و خواسـت اسـت كـه هـر 

چیـزی بـه محـض اراده و خواسـت او موجـود می شـود وگرنـه چیـزی كـه هنـوز موجـود 

نشـده اسـت چگونـه ممكـن اسـت مخاطـب بـه خطـاب »ُکـْن « قـرار بگیـرد. ایـن جـز 

اراده و خواسـت خـدا، بـرای ایجـاد هـر چیـزی نیسـت منتهـا چـون در فكـر و ذهـن 

مـا سـریع تر و كوتاه تـر از كلمـۀ »ُكـن« چیـزی نیسـت بـرای تقریـب بـه ذهـن مـا از ارادۀ 

محـض، تعبیـر بـه »کـن  « فرمـوده اسـت: 

ُعو�نَ ؛ 3  َ ْ��ج ِه �تُ �یْ
َ
ل ْیٍء َواإِ

َ و�تُ ُكِلّ �ش
ُ

ك
َ
ِدِه َمل �یَ ی �جِ ِ �ن

َّ
َ�ا�نَ ال ُس�جْ

>�نَ

پس منّزه از هر نوع عیب و نقص است کسی که ملکوت 

هر چیزی به دست اوست و همه به سوی او بازگشت داده 

می شوید<. 

1. سورۀ یس، آیۀ 81. 
2. همان، آیۀ 82. 

3. همان، آیۀ 83. 
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كلمـۀ »ملکـوت « مشـتّق از كلمـۀ »ُملك« و ُملك به معنـای حاكمّیت و مالكّیت 

اسـت. اضافـه شـدن »واو« و »ت« هـم داللـت بـر مبالغـه و تأكید می كنـد و معنای آیۀ 

شـریفه این می شـود: 

اوسـت،  قـدرت  دسـت  بـه  عالـم  مطلقـۀ  حاكمّیـت  و  مالكّیـت  كـه  كسـی  آن 

از هرگونـه عیـب و نقـص و عجـز و ناتوانـی، منـّزه و مبـّرا می باشـد و لـذا زنـده كـردن 

مـردگان و از نـو پوشـاندن لبـاِس خلـق جدیـد بـر اسـتخوان های پوسـیدۀ آنـان یـك 

مًا به 
ّ
كار بسـیار سـهل و سـاده و آسـان بـرای او خواهـد بـود و بـر ایـن اسـاس، شـما مسـل

سـوی او بازگشـت داده می شـوید و حقیقـت معـاد را بالعیـان مشـاهده می كنیـد و تـا 

آن زمـان كـه در ایـن دنیـا حضـور داریـد ایـن بـاور بـه معـاد چه مزایـا و بركاتی برای شـما 

در بـر خواهـد داشـت و چـه قدرتـی بـه روح و روان شـما می دهـد. 

�نْ 
ئَ
ا ٰی 

َ
َعل �نَ  اِدِر�ی

َ �ت ٰی 
َ

ل َ اَمُه * �ج
َ ِع�ن َمَع  ْ

�ج
�نَ �نْ 

َّ
ل

ئَ
ا َسا�نُ 

�نْ اإِ
ْ
ال َس�جُ  ْ� َ

�ی
ئَ
>ا

ُه؛ 
ا�نَ َ �ن َ �ج َی  َسِوّ

�نُ

آیا انسان گمان می برد که استخوان های او را ]پس از ُمردن 

]جمع  آری  کرد؟  نخواهیم  جمع آوری  گشتن[  متلاشی  و 

می کنیم استخوان های او را[ در حالی که توانا هستیم بر 

اینکه ]حتّی[ سر انگشتان او را بطور کامل بسازیم<. 

شرح و تفسیر: 

اثبـات »معـاد  آیاتـی هسـتند كـه می شـود در مقـام  از جملـه  آیـۀ مباركـه  ایـن دو 

كـرد.  َتَمّسـك  آنهـا  بـه  جسـمانی« 
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كیفّیِت آن نقلی اصل معاد عقلی، 

البّتـه بـه ایـن نكتـه بایـد توّجه داشـت كه اصل مسـألۀ »لزوم حیات پـس از مرگ« 

و »ضـرورت بعـث و رسـتاخیز قیامـت« در ردیـف مسـائلی اسـت كـه تنهـا راه اثبـات 

آن، راه عقل است و فطرت، همانگونه كه در گذشته بیان شد و اّما مسألۀ »كیفّیت 

َبعث و چگونگی طور حیات انسـان در قیامت« كه آیا »جسـمانی محض«1 اسـت؟ 

یـا »روحانـی ِصـرف«2 و یـا ماننـد همیـن صـورت دنیایـی اش »متشـّكل از جسـمانی و 

ـق بـه بـدن دنیـوی، مبعـوث خواهـد شـد و قهـرًا بـه 
ّ
روحانـی« اسـت، یعنـی: روح متعل

ـم جسـمی و روحی خواهد رسـید.3
ّ
تنّعـم یـا تأل

آن  نظر دادن دربارۀ  انصافًا  زمرۀ مطالبی است كه  این مطلب در  در هر حال، 

بدون كمك گرفتن از راهنمایان معصوم از انبیای عظام و ائّمۀ كرام؟مهع؟ بسیار دشوار 

این  معصومین؟مهع؟  بیانات  و  قرآن  آیات  منظر  از  می باشد.  احتیاط  از  دور  جّدًا  و 

موضوع به قدری روشن است كه مجالی برای ارباب توجیه و تأویل باقی نمی گذارد، 

بلكه با كمال وضوح، داللت بر این دارد كه: 

انسـان، در رسـتاخیز قیامـت، بـا همیـن بـدن دنیـوی مبعـوث خواهـد شـد و بـا 

همین بدن در بهشـت یا جهّنم به كیفر و پاداش اعمال نیك و بدش خواهد رسـید. 

نهایـت در یـك سـطح بسـیار عالی تـر و بعـد از تحّوالتـی بسـیار عجیـب و شـگفت آور 

كـه فعـاًل درك آن درجـه از ارتقـاء و تحـّوالت، از وسـع كنونـی مـا بیـرون اسـت. 

جمع آوری استخوان های بدن انسان

اینـك اندكـی در آیـۀ مـورد بحـث و تفسـیر، تأّمـل فرماییـد كـه چگونـه از »بعـث« 

شـده  اسـتخوان ها«  »گـردآوری  یعنـی  ِعظـام«  »جمـع  بـه  تعبیـر  قیامـت،  در  انسـان 

كه استقاللی برای روح قائل نمی باشند)اسفار، ج4، طبع قدیم، ص873 (.  كسانی است  1. عقيدۀ 
2. عقيدۀ بسياری از فالسفۀ پیشين است)همان مصدر(. 

كریم است.  3. این نظر مقطوع قرآن 
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اسـت؟ بدیهی اسـت جمع كردن و گردآوردن اجزای پراكندۀ چیزی، وقتی صحیح 

اسـت كـه عیـن همـان اجـزای پراكنـده جمـع آوری بشـود وگرنـه واضـح اسـت كـه بـه 

ایجـاد ابتدایـی چیـزی، جمـع و گـردآوری گفتـه نمی شـود و نیـز بـه جمع كـردن اجزای 

آن شـیء نخسـتین صـدق نمی كنـد.  باشـد( جمـع  چیـز دیگری)هـر چنـد مشـابه 

در حالتـی كـه قـرآن كریـم بـا كمـال صراحـت توّجـه را در موضـوع »حشـر انسـان« بـرده 

اسـت روی »بـدن« متالشـی گشـته و »اجـزای« پراكنـدۀ آن بـدن و می گویـد: 

اَمُه؛ 
َ َمَع ِع�ن ْ

�ج
�نْ �نَ

َّ
ل

ئَ
َسا�نُ ا

�نْ اإِ
ْ
َس�جُ ال ْ� َ

�ی
ئَ
>ا

را  بدنش  استخوان های  ما  که  می پندارد  چنین  انسان  آیا 

جمع آوری نخواهیم کرد؟<. 

ُه؛ 
ا�نَ َ �ن َ َ �ج

یی َسِوّ
�نْ �نُ

ئَ
ٰی ا

َ
�نَ َعل اِدِر�ی

َ ٰی �ت
َ

ل َ >�ج

آری، ما استخوان های پراکندۀ بدنش را جمع می کنیم و 

از نو آن را می سازیم<. 

تنظیـم  نخسـت  صـورت  عیـن  هـم  را  سرانگشـتانش  حّتـی  كـه  كامـل  آنچنـان 

می نماییـم. بعـض مفّسـرین1 در مـورد نـزول ایـن دو آیـه آورده انـد: مـردی بـه نـام َعـدّی 

ابـن ابـی َربیعـه در مّكـه همسـایۀ پیغمبراكـرم؟ص؟ بـود. او روزی نـزد رسـول خـدا؟ص؟ 

آمـد و گفـت: ای محّمـد! مـرا خبـر ده كـه روز قیامـت كـی و چگونـه خواهـد بـود؟ آن 

حضرت دربارۀ اوضاع و احوال قیامت شرحی دادند. عدی گفت: ای محّمد؟ص؟! 

مـن اگـر قیامـت را بـا چشـم هـم ببینـم بـاور نمی كنـم. آخـر چگونـه ممكـن اسـت ایـن 

اسـتخوان های پوسـیده و پراكنـده را مجـّددًا جمـع كننـد و از نـو انسـان بسـازند؟در 

ٰی 
َ

�نَ َعل اِدِر�ی
َ ٰی �ت

َ
ل َ اَمُه * �ج

َ َمَع ِع�ن ْ
�ج
�نْ �نَ

َّ
ل

ئَ
َسا�نُ ا

�نْ اإِ
ْ
َس�جُ ال ْ� َ

�ی
ئَ
پاسخ وی این دو آیه نازل شد: >ا

ه<؛ و همچنیـن در شـأن نـزول آیـات آخـر سـورۀ »یس« نقل كرده اند2 كه: 
ا�نَ َ �ن َ َی �ج َسِوّ

�نْ �نُ
ئَ
ا

گازر، ج10، ص 221 و تفسير صافی، در همين سوره ذیل همين آیه.  1. تفسير 
گازر در سورۀ یس.  2. تفسير مجمع البيان و صافی و 
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ف« یا »عاص بن وائل َسـْهمی« اسـتخوان پوسـیده ای را از 
َ
مردی به نام »ُاّبی بن َخل

جسـد انسـان مـرده ای نـزد رسـول خـدا؟ص؟ آورده و آن را در دسـت خـود مالیـد و خـاك 

كـرد و ذّرات آن را بـر بـاد داد، آنـگاه بـا غـروری تمـام فریـاد زد: 
ٌم ؛ 1 اَم َوِهَى َرِم�ی

َ ِع�ن
ْ
ی ال �یِ

ْ� ُ
>َم�نْ �ی

خاك  و  پوسیده  استخوان های  این  است  قادر  کسی  چه 

شده را زنده کند؟<. 

در پاسخ این سخن، وحی خدا بر رسول مكّرم؟ص؟ نازل شد كه: 
ٌم ؛ 2 ٍ َعِل�ی �ت

ْ
ل ِلّ �نَ كُ هتٍ َوُهَو �جِ َل َمّ�َ ّوَ

ئَ
َها ا

ئَ
ا

َ سش
�نْ
ئَ
ی ا ِ �ن

َّ
َها ال �ی �یِ

ْ� ُ
ْل �ی

>�تُ

آن  بار  نخستین  که  کس  همان  ما![  رسول  ]ای  بگو 

استخوان ها را ایجاد کرد ]از خاك آفرید[ همو، بار دیگر آنها 

را زنده می کند و او به هرگونه آفریدنی داناست<. 

تأّمـل و دّقـت در آیـات شـریفه كامـاًل نشـان می دهـد كـه آنچـه كـه در مـورد انـكار 

یعنـی  آن  »ِاحیـاء«  و  »ِعظـام«  موضـوع  اسـت،  بـوده  ُمْعَتـرض  افـراد  اسـتبعاد  و 

اسـتخوان های بـدن مـرده و تجدیـد حیـات آن بـوده اسـت و جوابی هم كـه قرآن داده 

ـق ُمجـّدد گرفتـه اسـت، عینـًا مربـوط بـه همـان 
ْ
و آفرینـش نخسـتین را دلیـل بـر َخل

بـا وضـوح تمـام،  بـه آن برمی گـردد و  ِعظـام اسـت كـه ضمیـر »ُیحییهـا« و »َانَشـأها« 

مسـألۀ »ِاحیـاء العظـام« و زنـده كـردن همـان اسـتخوان ها را پس از جمـع آوری آنها كه 

مـورد ِاسـِتبعاد و انـكار آن مـردم بـوده اسـت، اثبـات می كنـد و بسـیار واضـح و روشـن 

كـه:  می فهمانـد 

بـدن  دارای  بلكـه  نیسـت،  جسـم  از  عـاری  مجـّرد  روح  قیامتـی،  انسـاِن  اّوال: 

1. سورۀ یس، آیۀ 78. 
2. همان، آیۀ 79. 
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اسـت.  عظـام  مناسـبات  و  »عظـام«  از  متشـّكل 

ثانیـًا: بـدن آن جهانـی اش نیـز تركیـب شـدۀ از ذّرات و مـواّد بـدن ایـن جهانـی اش 

بـوده و جمـع آمـدۀ از اسـتخوان های پوسـیده و پراكنـدۀ همیـن جسـم عنصـری اش 
می باشـد، نـه بـدن و جسـم »اختراعـی« مولـود َنْفـس قیامتـی. 1

البّتـه، موضـوع جسـمانّیت معـاد بـه ایـن معنـی كـه بیان شـد هیچگونـه منافاتی 

بـا تغییـر شـكل و دگرگونـی صورت هـای آدمیـان در محشـر نـدارد كـه بنـا بـر ُمسـَتفاد 

از بعـض روایـات در روز قیامـت، انسـان ها بـه شـكل و صورتـی محشـور می شـوند كـه 

متناسـب بـا ملـكات روحـی و اعمـال نیـك و بدشـان می باشـد و لـذا قهـرًا بـا شـكل و 

صـورت دنیوی اشـان فـرق خواهـد داشـت. 

صورت  به  دوزخیان  از  برخی  كه  می شود  استفاده  احادیث  بعض  از  چنانكه 

و  می گردند  محشور  مورچگان  و  بوزینگان  شكل  به  بعضی  و  االغ  و  خوك  و  خرس 

دندان بعضی از كّفار مانند كوه ُاُحد دیده می شود و هكذا...و مع الوصف آنچنان 

مشّخصات فردی اشان محفوظ است كه هر كس، هر كسی را به هر شكل و صورتی 
ببیند او را می شناسد و می گوید این همان آدمی است كه در دنیا او را می شناختم.2

بنابرایـن ممكـن اسـت و احتمـال ایـن معنـی مـی رود كـه بگوییـم: سـّر اینكـه قرآن 

ُهم«3 یعنی »مثل انسـان های 
َ
حكیم از انسـان های ُاخروی در یك مورد تعبیر به »ِمثل

دنیـوی« فرمـوده اسـت، همیـن باشـد كـه انسـان اخروی در عیـن اینكه از لحـاظ ماّدۀ 

ـت و اّتحـاد دارد )چنانكـه از آیـات گذشـته بـا كمـال  اّولّیـه اش بـا انسـان دنیـوی َعینّیَ

وضـوح اسـتفاده شـد( در عیـن حـال، از نظـر شـكل و صـورت ظاهری اش»ِمثل« بدن 

1. اشاره به نظرّیۀ »صدرالمتألهين« در معاد جسمانی است، اسفار، طبع قدیم، ج4، ص878. 
كتاب »علم اليقين« مرحوم فيض، ص200، رجوع شود.  2. به 

َعِليُم« )سورۀ یس، آیۀ 81( 
ْ
َخاّلُق ال

ْ
ُهْم َبلی َو ُهَو ال

َ
َق ِمْثل

ُ
ماواِت َو االْرَض ِبقاِدٍر َعلی أْن َیْخل َق الّسَ

َ
ِذی َخل

َّ
ْيَس ال

َ
3. »أ َو ل

یعنی: آیا آن كسی كه آسمان ها و زمين را آفریده است قادر بر این نيست كه مانند آنها ]انسان ها[را بیافریند؟ آری قادر 
است و او آفریدگار داناست. 
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دنیـوی خـود می باشـد نـه َعْیـن آن. زیـرا در دنیـا بـه صـورت انسـان بـوده و در آخـرت 

فردیـه اش  مـع ذِلـك، َجهـات مشـّخصۀ  ولـی  آمـده اسـت،  بـه صـورت خـوك  مثـاًل 

محفـوظ اسـت كـه بـه محـض دیدنـش او را می شناسـند و بـه خصوصّیـات پیكـر 

ـواب«.  دنیـوی اش پـی می برنـد. »َو اهلُل ُهـَو العاِلـُم ِبالّصَ

چگونگی مسألۀ زنده شدن پس از مرگ

مهمتریـن اشـكالی كـه از ناحیـۀ منكریـن معـاد در عهـد نـزول قـرآن طرح می شـده 

و مسـألۀ زنـده شـدن پـس از مـرگ را بـرای انسـان غیـر قابـل بـاور نشـان مـی  داده اسـت 

و شـاید تاكنـون نیـز آن ِاشـكال، در بعـض افـكار ناپختـه و نـاآگاه از منطـق علـم و دیـن 

باقـی باشـد ایـن اسـت كـه: بـدن انسـان، پـس از اینكه متالشـی گشـت و اسـتخوانش 

بـه  ذّره اش  هـر  و  بـاد  امـواج  دسـتخوش  خاكـش  و  خـاك  ذّرات  بـه  مبـّدل  و  پوسـید 

هزارهـا  و  صدهـا  البـه الی  در  و  دریاهـا  عمـق  و  كوههـا  ه هـای 
ّ
قل از  رفـت،  گوشـه ای 

ذّرات دیگـر ناپدیـد و نابـود شـد، آیـا چگونـه ممكـن اسـت ایـن ذّرات پراكنـده كـه در 

ِابهامـات زمـان و مـكان و میلیاردهـا محتویـات جهـان، مخلـوط و ممـزوج گردیـده 

اسـت، مشـّخصًا جمـع آوری شـده و بـار دیگـر به حیـات نوین و زندگی مجـّدد برگردد 

و همـان انسـان اّولـی بشـود!

به  مرگ«  از  پس  »حیات  منكرین  زبان  از  كریم  قرآن  كه  است  اشكال  این  آری، 

تعبیرات گوناگون در مواضع متعّدد از بیانات خود آورده است. یك جا می فرماید: 

ِلَك 
ا دنَٰ ً َ�ا�ج ا �تُ

َ �نّ
ُ

ا َوك َ �ن ا ِم�تْ
دنَ اإِ

ئَ
�جٌ * ا �ی ْیٌء َعحجِ

َ ا �ش
دنَ ُ�و�نَ َهـٰ ا�نِ كَ

ْ
اَل ال َ �ت

>�نَ

ٌد ؛ 1  ِع�ی َ ٌع �ج ْ َر�ج

كافران گفتند: این، چیز عجیبی است آیا وقتی مردیم و خاك 

شدیم]باز زنده می شویم[؟ این بازگشت بعیدی است<. 

1. سورۀ ق، آیات 2 و 3. 
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و در جای دیگر می فرماید: 
ا ؛ 1 ً ُ َ��یّ َ�حج �نْ

ئُ
 ا

َسْو�نَ
َ
 ل

ا َما ِم�تُّ
دنَ اإِ

ئَ
َسا�نُ ا

�نْ اإِ
ْ
وُل ال �تُ َ >َو�ی

انسان می گوید: آیا وقتی ُمردم، باز در آینده زنده گشته و 

از قبر بیرون آورده خواهم شد؟<. 

آنجـا  بـه  را  انسـان  كار  نابجـا،  غـرور  بـا  تـوأم  جهـل  كـه  می دهـد  نشـان  جـا  یـك 

می رسـاند كـه سـخن از »معـاد« را سـخنی ناشـی از جنـون می پنـدارد و آدم معتقـد بـه 

و خـرد می خوانـد! چنانكـه می فرمایـد:  از عقـل  آدم دیوانـۀ عـاری  را  معـاد 

ْم  �تُ
�تْ ّ
ِ ا ُم�ن

دنَ ْم اإِ
ُ

ك �ئُ ّ
�جِ

�نَ ُ ٍل �ی ٰی َر�جُ
َ

ْم َعل
ُ

ك
ُّ
ُدل

ُ�وا َهْل �نَ
�نَ َك�نَ �ی ِ �ن

َّ
اَل ال

َ > َو�ت
ا؛ 2 ً �ج ِ ـِه َكدن

َّ
ی الل

َ
َ�ٰى َعل �تَ

�نْ
ئَ
ا ٍد *  ِ��ی ٍ �جَ �ت

ْ
ل ى �نَ �نِ

َ
ْم ل

ُ
ك

�نَّ اإِ  ٍ �ت ّلَ ُمَم�نَّ كُ

به  استهزاء،  و  َتمسُخر  روی  شده اند]از  کافر  که  كسانی 

آیا می خواهید شما را به مردی رهنمایی  مردم[ می گفتند: 

ذّرات  و  ُمردید  آنکه  از  پس  شما  می گوید:  که  كنیم 

خواهید  زنده  نو  از  گردید،  پراکنده  و  متفّرق  جسمتان 

شد؟ آیا او]محّمد؟ص؟ با این سخن[ به خدا دروغ می بندد یا 

جنون َبر وی عارض شده است؟<. 

منشأ پیدایش شبهۀ حیات پس از مرگ

اكثــر ُشــبهاتی كــه نســبت بــه امــور خارق العــاده  و حقایــق غیبّیــه، ماننــد حیــات 

امــام  ُعمــر  طــول   ، پیغمبــر؟ص؟  معــراج  الَقمــر،  شــّق  وحــی،  نــزول  مــرگ،  از  پــس 

عصــر؟جع؟ و غیبــت آن حضــرت و َانحــاء معجــزات و خــوارق عــادات انبیــاء و 

اولیــای خــدا؟مهع؟ در اذهــان تــودۀ مــردم پیــدا می شــود و هضــم و پذیــرش آن، بــر آنــان 

1. سورۀ مریم، آیۀ 66. 
2. سورۀ سبأ، آیات 7 و 8. 
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دشــوار می گــردد؛ منشــأ و ســبب واحــدی دارد و آن ایــن اســت كــه تــودۀ افــراد بشــر 

عــادی، بــر حســب جریــان مســتمّر زندگــی، از یــك طــرف ُانــس بــا قدرت هــای محــدود 

مــاّدی پیــدا كرده انــد و همــان را میــزان مقدورّیــت و معیــار امــكان تحّقــق هــر مطلبــی 

می داننــد و تمــام مطالــب غیــر عــادی را كــه بــه گوششــان می رســد، بــا همــان »میــزان« 

در َمعــرض ســنجش قــرار داده و بــا همــان »معیــار« ارزیابــی می كننــد و وقتــی می بیننــد 

بــا آن »میــزان« نمی خوانــد و مقــدور آن قــدرت نمی باشــد، طبعــًا منكــر واقعّیــت آن 

ــد.  ــل امــكان می پندارن ــر قاب مطلــب شــده و آن را اساســًا غی

و هـم از طـرف دیگـر چـون دائمـًا پیدایش موجودات و حوادث و وقایع را در داخل 

نظـام و در َبطـن سلسـلۀ ِعلـل و معلول هـای عـادی و طبیعـی دیده انـد، ایـن ُجمـود 

فكـری در آنهـا پیـدا شـده و معتقـد گردیده انـد كـه اساسـًا آنچـه كـه در عالـم، واقعّیـت 

دارد همـان اسـت كـه در مسـیر علـل و اسـباب عـادی افتـاده و دنبـال یـك سـبب و 

ـت طبیعـی واقـع شـده باشـد و هـر چـه كـه در خـارج از ایـن نظـام اّدعا شـود، عاری 
ّ
عل

از حقیقـت بـوده و در ردیـف اوهـام و خرافـات اسـت و بـه همیـن جهـت در تمـام امـور 

خارق العـاده  كـه از لـوازم معتقـدات دینـی و ایمـان به غیب می باشـد، اینگونه مردم، 

دچـار شـّك و تردیـد و اضطـراب می شـوند و از پذیرفتـن آن بـه وحشـت می افتنـد. 

حـال، ایـن قیافـۀ رّد و انـكار اگـر از ناحیـۀ منكریـن خـدا و غیـر معتقدیـن بـه »عالم 

غیـب« ِاظهـار شـود طبیعـی بـوده و جای تعّجبی نیسـت. اّما عجیب اینجاسـت كه 

ایـن حـال شـّك و تردیـد و اضطـراب در قبـول، از ناحیـۀ دینـداران و خداشناسـان نیـز 

احیانـًا بـروز كـرده و جـّدًا موجـب حیـرت می گردد. 

آنهـا نیـز از تصـّور و تصدیـق ِمعـراج جسـمانی پیغمبراكرم؟ص؟ و سـؤال و جواب در 

بـرزخ، معـاد جسـمانی، طـول عمـر خالـی از شكسـت نیروهـای بدنـی امـام عصر؟ع؟ 

اسـت،  داده  نشـان  فـراوان  را  آنهـا  نظایـر  قـرآن،  كـه  خارق العـاده   امـور  ایـن  َاشـباه  و 

سـرپیچی نمـوده و در قبـول آن مـرّدد می شـوند. 
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آری، ایـن خداشناسـان بـا آن خدانشناسـان، یـك »َقـْدر جامـع مشـتركی« دارنـد 

خدانشـناس«!  »خداشـناس  عجیبـی  حـرف  چـه  اسـت!  »خدانشناسـی«  آن،  و 

آیـا ایـن سـخن، تناقـض نیسـت؟ خیـر، هرگـز هـم تناقـض  ُطْرفـه َمعجونـی اسـت! 

نیسـت. زیـرا آن آدم خداشـناس بـه قـول خـود كـه در فكـر جاِمـد و راِكـدش موجـودی 

را تصـّور كـرده كـه ماننـد انسـان مسـكین، دارای قـدرت محـدودی اسـت كـه فقـط 

و  نظـام علـل  از  و خـارج  كار كنـد  اسـباب طبیعـی می توانـد  و  در چهارچـوب علـل 

معلول هـای عـادی، خـارج از مـرز قـدرت اوسـت، آن چنانكـه قـوم یهـود گفتنـد: 
؛ 1 هتٌ

َ
ول

ُ
ل ـِه َمعنْ

َّ
ُد الل >�یَ

دست خدا]العیاذباهلل[ بسته است<. 

او هـم می گویـد: دسـت خدا)العیاذبـاهلل( در ُغـّل و زنجیـر علـل و اسـباب عـادی 

»مغلـول« اسـت و قـدرت او در ِحصـار نظـام طبیعـی »محصـور« اسـت!

آری، ایـن آدم خداشـناس بـه قـول خـود، در واقـع خدانشـناس واقعی اسـت، زیرا 

َیـد كـه در فكـر ناقـص خـود سـاخته و آن را خـدا 
ْ
 ال

ُ
ـول

ُ
آن موجـود َمحدودالُقـدره و َمغل

پنداشـته اسـت، خدا نیسـت. 

غایت فهم تو اسـت اهلل نیسـتآنچه پیش تو غیر از آن ره نیست

پـس در حقیقـت، ایـن دسـته از خداشناسـان، بـا آن دسـته از خدانشناسـان، در 

انـكار خـدای حقیقـی یكسـانند! چـه آنكه هر دو دسـته، خـدای قادر مطلق َمبُسـوط 

الَیـِد ِبـُكّلِ َخلـٍق َعلیـم را منكرند. 
؛ 2 و�نَ

ُ
ِ�ك

ْ ا َوُهْم ُمسش
َّ ل ـِه اإِ

َّ
الل ُ�ُهْم �جِ َ ْك�ش

ئَ
ِم�نُ ا وئْ ُ >َوَما �ی

اکثر آنان که ایمان به خدا می آورند ایمانشان با ]مرتبه ای 

از[ شرك توأم است<. 

1. سورۀ مائده، آیۀ 64. 
2. سورۀ یوسف، آیۀ 106. 
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بـا  انـس  اثـر  بـر  االیمـان(  ناقـص  مؤمـن  و  كافـر  از  انسـان)اعّم  آنكـه:  خالصـه 

قدرت هـای محـدود بشـری و اعتیـاد بـه نظـام علـل و اسـباب عـادی، نوعـی ُجمـود و 

ُركـود در فكـرش به وجـود آمـده اسـت كـه از تصـّور امـور خارق العـاده  و تصدیق حقایق 

خـارج از سـّنت جاریـۀ عالـم َطبـع وحشـت می كنـد و در نظـرش بسـیار بعیـد و دور از 

می آیـد.  حقیقـت 

مثـاًل از یـك طـرف می بینـد: ایـن بشـِر اندیشـمنِد دانش پـژوه، پـس از هـزاران سـال 

سـعی و تـالش علمـی و متراكـم سـاختن افـكار نوابـغ و دانشـمندان، تـازه بـه درجـه ای 

از علـم و صنعـت رسـیده اسـت كـه می توانـد هواپیمـا بسـازد و در مـّدت كوتاهـی از 

یـك گوشـۀ كـرۀ زمیـن بـه گوشـۀ دیگـرش بـرود یـا اندكـی باالتـر رفته و دسـتی به كـرۀ ماه 

برسـاند. آن وقـت از ایـن طـرف می شـنود كـه: پیـروان قـرآن می گوینـد: در حـدود سـه 

هـزار سـال پیـش، یـك نفـر انسـانی بـه نـام سـلیمان؟ع؟ بـر بسـاطی می نشسـت و بـاد 

بـه فرمـان وی آن بسـاط را بـا سرنشـینانش حركـت مـی داد و هواپیمایـی می نمود و در 

ظـرف یـك روز آن مقـدار از مسـافت را می پیمـود كـه یـك اسب سـوار در ظـرف دو مـاه 
می توانسـت آن مسـافت را طـی كنـد.1

خاتـم  حضـرت  خـدا  رسـول  قبـل،  قـرن  چهـارده  در  كـه  می شـنود  همچنیـن 

االنبیـاء؟ص؟ بـا نبـود وسـایل فضانـوردی امـروز، بـا َمرَكبـی خـاّص، در یـك شـب بـه 

آسـمان ها بـاال رفتـه و سـیر فضایـی مخصـوص خـود را بـه پایـان رسـانده و سـالمًا بـه 

زمین بازگشـته اسـت. آری انسـان امروز، اینگونه مطالب دور از جریان عادی طبع را 

از زبـان گـروه دینـدار مؤمـن بـه عالـم »غیب« می شـنود، آنگاه پیش خـود می گوید: ای 

عجـب! ایـن چگونـه ممكـن اسـت كه بشـر هزار سـال و سـه هزار سـال قبل كـه هنوز از 

ایـن وسـایل و مخترعـات علـم و صنعـت، در آن زمـان سـخنی به میان نبوده اسـت، 

دسـت بـه چنیـن كارهـای اعجاب انگیـز زده باشـد؟! و هـم می بینـد مثـاًل پـدرش بـا 

1. به تفسير مجمع البيان، ذیل آیۀ 12 سورۀ سبأ و بحار األنوار، ج 14، ص 66 رجوع شود. 
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گذشـت زمـان و گـردش روز و شـب پیـر می شـود و اعضـای بـدن و نیروهـای ُبنیـه اش 

رو بـه ضعـف و سسـتی رفتـه و در نتیجـه بـه سـّن هشـتاد و نـود سـالگی بـا جسـمی 

فرسـوده و ناتـوان در حالتـی كـه عاِطـل از جمیـع فعالّیت هـای زندگـی شـده اسـت 

او هـر چـه می كوشـد جلـوی  از بیـن مـی رود و  بـه چنـگال مـرگ تدریجـی می افتـد و 

تأثیـر زمـان را بـر روی پـدر گرفتـه و او را از چنـگال ضعـف و سسـتی و پیـری برهانـد 

نتیجـه ای نمی گیـرد، نـه تنهـا پـدر، بلكـه تمـام َاقویـاء و نیرومنـدان جهـان را بـه حكـم 

م عالـم می بینـد كـه بـه كام پیـری و بیمـاری و مـرگ افتـاده و رفته انـد. 
ّ
تاریـخ مسـل

آنـگاه از مؤمنیـن بـه مكتـب اهـل بیـت رسـول؟مهع؟ می شـنود كـه معتقدنـد یـك 

شـخصّیت عظیـم انسـانی بـه نـام امـام حّجـت بـن الحسـن؟جع؟ پـس از گذشـت 

بیـش از هـزار و دویسـت سـال از ُعمـر شـریفش كوچكتریـن فتـور و سسـتی در قـوای 

بدنـش و اعضـای تنـش راه نیافتـه اسـت و همچنـان بـه صـورت یك مرد چهل سـالۀ 

شـاداب بـا شـّدت اسـتحكام ُقـوا زنده اسـت و تـا روزی كه خدا بـرای ظهور حضرتش 

خواسـته اسـت هـر چنـد هـزار سـال پـس از ایـن باشـد در پنـاه خـدا بـه همیـن نشـاط و 
قـّوت اعضـای بـدن باقـی خواهـد مانـد.1

او از شـنیدن ایـن سـخن تعّجـب كـرده و با حیرتی تمـام می گوید: یعنی چه؟ مگر 

این چنیـن چیـزی هـم ممكـن اسـت كـه یـك فـرد انسـان بـا بـدن ُمتَشـّكل از گوشـت 

ول و َعَصـب، بـا گذشـت زمـان و گـردش لیـل و نهـار اصـاًل 
ّ
و پوسـت و اسـتخوان و سـل

پیـر نشـود و كوچكتریـن نشـانۀ سسـتی و ناتوانـی در اعضـای بدنـش ظاهر نگـردد و باز 

هـم می بینـد حیوانـی یـا انسـانی می میـرد، بدنـش متالشـی گشـته و خـاك می شـود، 

ذّرات خاكـش دسـتخوش امـواج بـاد و هـر ذّره اش به جایی رفتـه و هیچ و پوچ و نابود 

ناپیـدا،  پراكنـدۀ  ایـن ذّرات  تمـام  قـرآن می گویـد:  كـه  وقـت می شـنود  آن  می گـردد، 

روزی جمـع خواهـد گشـت و مجـّددًا بـه صـورت انسـان هایی زنـده كـه اّول بوده انـد 

1. منتخب االثر، ص 285. 
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خواهـد درآمـد. او از شـنیدن ایـن سـخن نیـز به حیـرت افتاده و از خـود، تعّجب كنان 

لَعجـب! مگـر می شـود؟
َ
می پرسـد یـا ل

؛ 1 و�نَ
ُ ُعو�ش َم�جْ

َ
ا ل

َ �نّ اإِ
ئَ
اًما ا

َ ا َوِع�ن ً َ�ا�ج ا �تُ
َ �نّ

ُ
ا َوك َ �ن ا ِم�تْ

دنَ �ئِ
ئَ
>ا

...آیا وقتی مردیم و خاك و استخوان شدیم، آیا بطور حتم، ما 

برانگیخته می شویم؟<. 

ٍد؛ 2 ِ��ی ٍ �جَ �ت
ْ
ل ى �نَ �نِ

َ
ا ل

َ �نّ اإِ
ئَ
ْر�نِ ا

ئَ
ا

ْ
ی ال ِ

ا �ن َ �ن
ْ
ل

َ
ل

ا �نَ
دنَ اإِ

ئَ
وا ا

ُ
ال

َ > َو�ت

بطور  آیا  شدیم،  ناپدید  و  گم  زمین  در  وقتی  آیا  گفتند: 

حتم، ما در آفرینشی نوین خواهیم درآمد؟<. 

در  طبیعـت«  »مـاوراء  و  »غیـب«  عالـم  بـه  اعتقـاد  و  ایمـان  مسـألۀ  تـا  خالصـه، 

مغـز مـردم روز حـّل نشـود، در تمـام مسـائل اعتقـادی بـه بن بسـت خواهنـد رسـید و 

ـی پیـدا نخواهنـد كـرد. بـه همیـن جهـت اسـت كـه می بینیـم قـرآن حكیـم در 
ّ
راه حل

هـر جـا بحثـی از قیامـت و رسـتاخیز عظیـم محشـر و زنـده شـدن مجـّدد انسـان ها بـه 

میـان مـی آورد و یـا از معجـزات و خـوارق عـادات پیغمبـران؟مهع؟ و ِاهـالك اّمت هـای 

طاغـی پیشـین سـخن می گویـد، قبـل از آن یـا بعـد از آن بحـث، بـه بحث دربـارۀ خدا 

ـت عظمتـه( می پـردازد و آیـات و نشـانه های روشـنی از 
َّ
و احاطـۀ علـم و قـدرت او)َجل

»قـدرت مطلقـۀ مبـدأ« قّهـار هسـتی نشـان می دهـد تـا بـا تمریـن تفّكـر ُمسـَتمّر در آثـار 

صنـع قدیـر علیـم حكیـم، تدریجـًا زنجیرهایـی كـه بـر اثر انس بـا قدرت هـای محدود 

مـاّدی و سـروكار داشـتن بـا علـل و اسـباب عـادی بـه پـای فكـر بشـر بسـته شـده و او را 

در قفـس تنـگ و محـدود عوامـل طبیعـی محبـوس نمـوده اسـت بـاز شـود و مـرغ فكـر 

انسـان در فضـای بلنـد و الیتناهـای توحیـد و خداشناسـی بـه پـرواز درآیـد و تـا آنجـا 

1. سورۀ واقعه، آیۀ 47. 
2. سورۀ سجده، آیۀ 10. 
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كـه بی نهایـت از افـق محـدود عالـم مـاّده و طبیعـت باالتـر اسـت و فـوق زمـان و مكان 

ـْم َیـَزل و ال َیـزال هسـتی 
َ
اسـت، اوج بگیـرد و بـا قـدرت مطلقـه و نامحدود»مبـدأ« ل

آشـنا گـردد. 

در آن موقـع اسـت كـه عالمـت سـؤال)؟( تـوأم بـا تعّجـب و حیـرت، از جبیـن فكـر 

بشـر محـو می شـود و سـراپا یقیـن و ایمـان گردیـده و َسـر تسـلیم و رضـا در برابـر »خـدا« 

فرود می آورد و كمترین شـّك و تردیدی در كار حق تعالی به قلب خود راه نمی دهد. 

چـه آنكـه می بینـد آفتـاب حـق بـر همـه جـا تابیـده و بـر همـه چیـز هسـتی داده اسـت 

و آنچـه كـه در فكـر و ادراك بشـر بگنجـد یـا نگنجـد در سـاحت قـدرت او)جـّل و عـال( 

می گنجـد و بـه محـض اراده و خواسـت او لبـاس تحّقـق و وجـود می پوشـد. 

یـك  هـر  بـه  و  آفریـده  را  طبیعـت  قّهـار  عوامـل  كـه  اوسـت  می شـود:  تصدیـق 

خاصّیتـی داده اسـت و هـم اوسـت كـه از هـر یـك بخواهـد َسـلب خاصّیـت نمـوده و 

بی اثـرش می سـازد. اوسـت كـه آتـش آفریده و خاصّیت »سـوزاندن« به آن داده اسـت 

ب خاصّیـت كـرده و شـعله های سـوزان آتـش را تبدیـل بـه 
ْ
و هـر دم كـه بخواهـد َسـل

اللـه و ریحـان می گردانـد.1

قـرار داده  ُمهلـك  و  ِكشـنده  فـرو  را  پرتالطـم آب  امـواج  و  آفریـده  كـه دریـا  اوسـت 

اسـت، وقتـی كـه بخواهـد همـان دریای مـّواج را زیر پای پیغمبـر و اتباعش به صورت 

جـاّده و راهـی همـوار در مـی آورد كـه امـواج متراكـم آب بسـان كوه هـای گـران از هـر دو 

جانـب راه ایسـتاده و قطـره ای بـر سـر آن رهگـذران نریـزد تـا آنـان به سـالمت بگذرند و 
بـه سـاحل برسـند.2

 
ً
 َو َسالما

ً
ُكونی َبردا كه در قرآن آمده است: »ُقلنا یا ناُر  1. اشاره به داستان ابراهيم خليل؟ع؟ و آتش نمرودی است 

گفتيم: ای آتش! سرد و سالمت باش بر ابراهيم.  َعلی ِابراهيم« )سورۀ انبياء، آیۀ 69(، 
أْوَحْينا إلٰی ُموسٰی 

َ
كریم می فرماید: »ف كه قرآن  یاست  2. اشاره به داستان عبور حضرت موسی؟ع؟ و قوم وی از در

َعِظيِم«؛ )سورۀ شعراء، آیۀ 63(، به موسی؟ع؟ وحی كردیم 
ْ
ْوِد ال َكالّطَ  ِفْرٍق 

ُ
ُكّل كاَن 

َ
َق ف

َ
اْنَفل

َ
بْحَر ف

ْ
أِن اْضِرْب ِبَعصاَك ال

گردید.  كوهی بزرگ  یا شكافته شد و هر پاره ای از آن مانند  یا بزن، پس در كه عصای خود را به در
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اوسـت كـه سـاختمان بـدن انسـان را قابـل تأّثـر و انفعـال از گذشـت زمـان آفریـده 

و او را طبعـًا در مسـیر پیـری و ضعـف تدریجـی قـوا افكنـده اسـت و هـم اوسـت كـه 

سـاختمان بـدن حّجـت ُكبـرٰی و ولـّیِ اعظمـش امـام حّجـت بـن الحسـن؟جع؟ را 

طـوری سـاخته اسـت كـه هرگـز متأّثـر از مـرور زمـان نگردیـده و رو بـه پیـری و ضعـف قوا 

نرود. اوسـت كه انسـانی مرّكب از عناصر گوناگون و مجّهز به جهازات شـگفت انگیز 

حیـرت زا به وجـود مـی آورد و پـس از انقضـای عمـر موّقـت دنیایـی وی، او را می میرانـد 

و تبدیـل بـه خاكـش می سـازد و هـم اوسـت كـه بـار دیگـر آن ذّرات پخـش و پراكنـدۀ 

انسـان را جمع آوری نموده و از نو زنده اش می گرداند و به كیفر و پاداشـش می رسـاند. 

آیـا این چنیـن تصـّرف و َتْصریـف و دگرگـون سـاختن از ناحیـۀ آن قـدرت بی پایـان در 

صحنـۀ طبیعـت، تعّجـب زا و شـگفت آور اسـت؟
ٍد؛1 ِ��ی ٍ �جَ �ت

ْ
ل ى �نَ �نِ

َ
ا ل

َ �نّ اإِ
ئَ
ا ا ً َ�ا�ج

ا �تُ
َ ا ُك�نّ

دنَ اإِ
ئَ
ُهْم ا

ُ
ْول

�جٌ �تَ َعحجَ
�جْ �نَ ْعحجَ �نْ �تَ >َواإِ

از  عجب  پس  منکران[  کار  می آید]از  عجب  را  تو  اگر 

وقتی  آیا  می گویند[  که  است  مورد  به  آنان]بسی  گفتار 

خاك شدیم باز از نو آفریده خواهیم شد؟<. 

ُكُ� 
دنْ ا �یَ

َ
َول

ئَ
ا * ا ً ُ َ��یّ َ�حج �نْ

ئُ
 ا

َسْو�نَ
َ
 ل

ا َما ِم�تُّ
دنَ اإِ

ئَ
ا َسا�نُ 

�نْ اإِ
ْ
وُل ال �تُ َ >َو�ی

ا؛ 2 ً �ئ �یْ
َ ُك سش ْم �یَ

َ
ُل َول �جْ

اُه ِم�نْ �تَ َ �ن �تْ
َ
ل ا �نَ

َ �نّ
ئَ
َسا�نُ ا

�نْ اإِ
ْ
ال

انسان]از روی تعّجب[ می گوید: آیا وقتی من ُمردم، باز در 

آینده از قبر، زنده بیرون آورده می شوم؟ آیا این انسان به یاد 

نمی آورد که پیش از این، چیزی نبود و ما او را آفریدیم]از 

عدم به وجودش آوردیم[؟<. 

1. سورۀ رعد، آیۀ 5. 
2. سورۀ مریم، آیات 66 و 67. 
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حـال در سـورۀ مـورد تفسیر)سـورۀ قیامـت( نیـز بـرای دفـع ِاسـِتبعاد از فكـر بشـر، 

تكیـه بـه مسـألۀ »قـدرت« نمـوده اسـت كـه: 

�نْ 
ئَ
ا ٰی 

َ
َعل �نَ  اِدِر�ی

َ �ت ٰی 
َ

ل َ اَمُه * �ج
َ ِع�ن َمَع  ْ

�ج
�نَ �نْ 

َّ
ل

ئَ
ا َسا�نُ 

�نْ اإِ
ْ
ال َس�جُ  ْ� َ

�ی
ئَ
>ا

ُه ؛ 
ا�نَ َ �ن َ �ج َی  َسّوِ

�نُ

او  استخوان های  هرگز  ما  که  می پندارد  چنین  انسان  آیا 

کار  این  بر  توانا  و  قادر  ما،  آری  کرد؟  نخواهیم  جمع  را 

می باشیم و آنچنان قدرت ما، دقیق و لطیف و عمیق است 

کمال  و  تمام  بطور  نیز  را  او  انگشتان  سر  حتّی  كه 

می سازیم<. 

كـه در دنیـا  تمـام خصوصّیـات نخسـتین صـورت خلقتـش  بـا  را  انسـان  یعنـی 

داشـت بـر می گردانیـم و از كوچكتریـن عضـو و باریكتریـن شـكل و هیئـت عضـوی 

فروگـذار نمی كنیـم و حّتـٰی موج هـای لطیـف و خطـوط دقیـق سـر انگشـتانش را بـه 

می نماییـم.  تجدیـد  اّولـش  ترتیـب  همـان 

قدرت خدای سبحان با تجدید خلقت »بنان« 

»بنان« در لغت به دو معنی آمده است: انگشتان1؛ سر انگشتان2. 

آیـۀ شـریفه در میـان تمـام اعضـاء و جـوارح انسـان بـا آن همـه َكثـَرت و اعجـاب در 

خلقت كه دارند، »بنان« یعنی انگشـتان یا سـر انگشـتان را بالخصوص اسـم برده و 

تجدیـد خلقـت آن را پـس از مـرگ، نشـان كمـال قـدرت، معّرفـی فرمـوده اسـت و ایـن 

شـاید از آن نظـر باشـد كـه خصوصّیـات عـدد و كیفّیـت تركیـب و ترتیـب و تفـاوت در 

بلنـدی و كوتاهـی انگشـتان كـه در معـرض دیـد همـه كس قـرار گرفته و عـارف و عامی 

1. مفردات راغب و المنجد و لسان العرب. 
2. المنجد و لسان العرب. 



لا�ت و عمل اد و ا�ن �ت ی گاه اع�ت
ّ

ل �ج
ت

معاد، �

230

از فوایـد عجیـب و شـگفت انگیز آن باخبرنـد، از نشـانه های بـارز قـدرت تـوأم بـا ِعلـم 

و ِحكمـت خالـق مّنـان می باشـد كـه چگونـه بـه انواع حوائـج و نیازمندی های بسـیار 

خفـّی و لطیفـی كـه تـا در طـول زندگی برای انسـان پیش نیاید خود انسـان نیز توّجهی 

بـه آن نـدارد، دقیقـًا توّجـه شـده و آنـگاه بـا اندازه گیـری مخصـوص و تناسـب بینی 

عجیـب بـه َاقسـام جهـازات گوناگـون از داخـل و خـارج تجهیـز گردیده اسـت كـه حّقًا 

در خـور اندیشـه و شـایان تفّكر اسـت. 

همچـون  و  ایسـتاده اند  بـرادروار  یكدیگـر  ردیـف  در  همـه  آنكه»انگشـتان«،  بـا 

غالمـان مطیـع ُچسـت و چابـك بـی َاجـر و ُمـزد، آمـادۀ خدمتنـد. ولـی در عیـن حـال 

چنـان نیسـتند كـه از هـر جهـت تشـابه در خلقـت داشـته و خالـی از تفـاوت باشـند. 

آخـر، نـه مگـر انسـان در زندگـی محتـاج بـه افعـال گوناگـون و حـركات مختلف اسـت 

و لـذا بـه حكـم ضـرورت، طبیعـی اسـت كـه بایـد عامـالن و كارپـردازان نیـز متفـاوت 

در خلقـت بـوده و هـر یـك بـه وسـایل و ابـزار كار مخصـوص بـه خـود مجّهـز باشـند. 

بـه همیـن جهـت می بینیـم انگشـت»ابهام« بـا شـكل خـاّص و ممتـازی كـه دارد در 

فاصلـۀ معّینـی بیـش از فواصـل دیگر انگشـتان قرار گرفته اسـت، بطـوری كه می تواند 

در كمـال سـهولت و آسـانی بچرَخـد و خـود را بـه تمـام نقـاط كـف دسـت برسـاند و در 

مواقـع ضـرورت و انجـام كارهـای گوناگـون بـه كمـك سـایر انگشـتان بشـتابد و بـا هـر 

یـك از آنهـا بـه قـدر حاجـت در تمـاّس الزم باشـد و حـال آنكـه چنیـن وسـعت میـدان 

كار و آزادی در عمـل بـرای دیگـر انگشـتان مقـّرر نشـده اسـت و هـم مشـاهده می كنیـم 

كـه انگشـت ها بـه هنـگام هـر كاری از كارهـای مختلـف، از دادن و گرفتـن و َقبـض و 

َبسـط و َجـذب و دفـع و َانحـاء حـركات لطیفـه و اعمـال طریفـه بـه اشـكال گوناگـون 

در می آینـد؛ بـا بـه هـم پیوسـتن و از هـم جـدا گشـتن و َخـم و راسـت شـدن و بـاز و نیـم 

بـاز بـودن و انبسـاط و انقبـاض پیـدا كـردن، مشـكالت بزرگـی را حـل می كننـد و رفـع 

حوائـج بسـیار می نماینـد. 
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گاه در هـم فـرو رفتـه و در آغـوش یكدیگـر فشـرده می شـوند و بـه صـورت »ُمشـت 

گره كرده« بر سـروگردن دشـمن فرود می آیند؛ گاه دیگر ُمنَبسـط گشـته و مانند»طبق« 

حامـل اشـیاء می شـوند؛ گاهـی بـه حالـت نیـم بـاز، در كنـار هـم قـرار گرفتـه و همچـون 

كاسـه ای وسـیلۀ خوردن و آشـامیدن می گردند، در شـرایط دیگری هم كار »جاروب« 

مـورد  چیـزی  گرفتـن  و  »اخـذ«  بـرای  هـم  می خورنـد؛  »پـارو«  كار  بـه  هـم  و  می كننـد 

اسـتفاده واقـع می شـوند و هـم وسـیلۀ »اعطـاء« و دادن شـئ قـرار می گیرنـد. 

دیگـر آنكـه می بینیـم هـر انگشـتی دارای سـه بنـد اسـت)به اسـتثنای »شسـت« 

ح 
ّ
مسـل »ناخـن«  ِسـالح  بـه  زیبـا  و  جالـب  طـرزی  بـه  آخـر،  َبنـد  و  دارد(  بنـد  دو  كـه 

بـر جنبـۀ زیبایـی و جمالـی، از نظـر برخوردهـای فـراوان كـه  گشـته اسـت كـه عـالوه 

سرانگشـت ها بـا اجسـام گوناگـون دارنـد، ناخن هـا تكیـه گاه خـوب و سـتون محكـم و 

محافـظ الزمـی هسـتند كـه بـه هنـگام تمـاّس بـا اشـیاء خشـن در حفاظت انگشـتان 

از  آنهـا می  افزاینـد و مخصوصـًا در بعضـی  نیـروی مقاومـت  بـر  و  م دارنـد 
ّ
تأثیـر مسـل

كارهـای دقیـق و صنعت هـای ظریـف و التقـاط و برچیـدن اشـیاء ریـز، ناخـن، تنهـا 

وسـیله و ابـزار كار اسـت كـه بـدون آن، هـم سـر انگشـتان در معـرض آفـات فـراوان واقع 

می شـوند و هـم دسـت عاجـز از كار می گـردد. 

اینها كه بیان شد، نمونۀ بسیار ناچیزی است از فواید و مصالح خارج از شمار 

و  علم  اكتشافی  نیروی  بر  چه  هر  كه  انسان  جسمانی  كوچك  ظاهر  به  عضو  این 

آن  اسرار و حكمت خلقت  به عالم  تازه تری  افزوده شود، دریچه های  تحقیق بشر 

گشوده می گردد و افكار دقیق و كنجكاو دانشمندان را در برابر شاهكار بدیع و ریزه 

باریك  بسیار  خطوط  تنظیم  و  »بنان«  تشكیل  چگونگی  در  كه  لطیفی  كاری های 

و  حیرت  به  است  رفته  كار  به  انگشتان،  سر  پیچیدۀ  هم  به  و  تو  در  تو  موج های  و 

اعجاب وا می دارد. تا آنجا كه می گویند:1 از مشّخصات فردی هر انسان، موج های 

1. تفسير طنطاوی، ذیل همين آیه. 
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انگشت  سر  خطوط  یعنی  اوست.  دست  انگشتان  نوك  مارپیچ  خطوط  و  باریك 

نفر  دو  میان  تشابهی  خصوصّیت  این  در  و  می باشد  او  خود  به  منحصر  فردی  هر 

انسان وجود ندارد1 و به همین جهت، طریق »انگشت نگاری« كه ساده ترین و در 

عین حال روشن ترین راه ضبط هوّیت و شخصّیت هر فردی است، در دنیای علم 

َاقاریر و تصحیح اسناد و  و تمّدن مورد توّجه واقع شده است كه در موارد تحكیم 

 به در محاكم و مقامات 
ٌ

مدارك و احراز هوّیت اشخاص و شناختن مجرمین، معمول

قضایی و غیر آن قرار گرفته و راه انكار بعد از ِاقرار را به روی تجاوزگران بسته است و به 
گفتۀ »دكتر الكسیس كارل« »اثر انگشت، امضای حقیقی ماست«.2

اعتراف یك دانشمند آلمانی به »اعجاز« قرآن مجید!

»طنطـاوی« در تفسـیر خـود، ذیـل همیـن آیـه می گویـد: دوسـت مـن »محمـود َبك 

و فرانسـه گذرانـده اسـت، ضمـن یـك  اروپـا  را در  اكثـر دوران زندگـی اش  سـالم« كـه 

سـخنرانی در یـك مجمـع عظیـم مصـری چنیـن گفـت: 

چنـدی پیـش یـك دانشـمند آلمانـی، مسـلمان شـد؛ وقتی از سـبب گرایـش او به 

�نْ 
ئَ
ٰی ا

َ
�نَ َعل اِدِر�ی

َ ٰی �ت
َ

ل َ ـت اسـالم مـن ایـن آیـه از قـرآن بـود: >�ج
ّ
اسـالم پرسـیدند، گفـت: »عل

ُه<؛ چـه آنكـه مـن دیـدم مسـألۀ انحصـار خطـوط سـر انگشـت هـر فردی به 
ا�نَ َ �ن َ َ �ج

یی َسِوّ
�نُ

خـودش و عـدم تشـابه بیـن افـراد بشـر در ایـن خصوصّیـت و متـداول گشـتن موضـوع 

»انگشـت نگاری« در َمحاكم قضایی بر اسـاس همین جهت، از ُمكَتِشـفات علمی 

عصـر اخیـر اسـت و تـا پیـش از اواخـر قـرن نوزدهـم میـالدی، حّتـٰی در مراكـز علمـی و 

دانـش پژوهـی اروپـا نیـز از ایـن مطلب، نام و نشـانی به میان نبوده اسـت، تا چه رسـد 

بـه اینكـه عـرب عصـر جاهلـی، پـی به ایـن حقیقت علمی بـرده و آن را به زبـان آورده 

كه از گفتار دانشمندان به دست می آید از جهات عدیده ای دارای مشّخصات فردی  1. البّته هر فرد انسان بطوری 
كه یكی از آنها خطوط سر انگشتان است.  و صفات مخصوص و منحصر به خود می باشد 

2. انسان، موجود ناشناخته، ص 268. 



ی  سما�ن �ی معاد �ج �و�ن ��

233

باشـد. حـال كـه می بینـم قـرآن، در زمـان حكومـت »جهـل« و بی خبـری و دوازده قـرن 

پیـش از توّجـه دانشـمندان بشـری پـرده از روی این واقعّیت موجـود در كارگاه خلقت 

برداشـته اسـت، پـس بطـور یقیـن پـی می بـرم كـه »قـرآن« كالم خداسـت، نـه كالم بشـر 

و همیـن موجـب ایمـان و اسـالم مـن گردید«. 

در  َدخیـل  هـم  را  توّجـه  قابـل  خصوصّیـت  و  جهـت  همیـن  می شـود  بنابرایـن 

اهتمـام بـه ذكـر »بنـان« در آیـۀ شـریفه قـرار داد كه)محتمـاًل( اشـاره بـه ایـن باشـد كـه 

قـدرت مـا، در حفـظ هوّیـت افـراد بشـر و اعـادۀ شـخصّیت جامع االطـراف هـر فـردی 

و  از مـرگ  بعـد  را  آنچنـان بدن هـای دنیایـی  كـه می توانیـم  آنجاسـت  تـا  در قیامـت 

تفـّرق اجـزاء و متالشـی گشـتن ذّراتشـان بـار دیگـر، حیـات داده و بـا جمیـع جزئّیـات 

و خصوصّیـات قبـل از مـرگ، بـه صحنـۀ »محشـر« بیاوریـم كـه حّتـی خطـوط بسـیار 

باریـك سـر انگشتانشـان نیـز كـه حافـظ شـخصّیت هـر فـردی اسـت محفـوظ بـوده و 

كامـاًل مسـاوی بـا خطـوط بدنـی دنیایـی یعنـی عیـن همـان باشـد!

�نْ 
ئَ
ا ٰی 

َ
َعل �نَ  اِدِر�ی

َ �ت ٰی 
َ

ل َ اَمُه * �ج
َ ِع�ن َمَع  ْ

�ج
�نَ �نْ 

َّ
ل

ئَ
ا َسا�نُ 

�نْ اإِ
ْ
ال َس�جُ  ْ� َ

�ی
ئَ
>ا

ُه <؛ 
ا�نَ َ �ن َ َی �ج َسّوِ

�نُ

توّجه به چگونگی آفرینش نخستین

قرآن حكیم در رّد منكرین اعادۀ انسان به صورت اّولّیه اش می فرماید: 
؛ 1 و�نَ ْم�نُ ْم َما �تُ �تُ ْ �ی

ئَ
َ�ا

�نَ
ئَ
>ا

ر نموده اید؟<. 
ّ

آیا دربارۀ آن »منّی« که در »َرحم« می ریزید تفک

تـا از سرگذشـت مراحـل پیشـین انسـان بـه تطـّورات و دگرگونی هـای بعـد از ایـن 

او پـی ببریـد و بفهمیـد آن كـس كـه پراكنده هـا را جمـع كـرده و انسـان سـاخته اسـت، 

همـان كـس بـار ِدگـر متفّرقـات پیكـر انسـان را جمـع كـرده و انسـان خواهـد سـاخت. 

1. سورۀ واقعه، آیۀ 58. 
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؛ 1 هتٍ َل َمّ�َ ّوَ
ئَ
َها ا

ئَ
ا

َ سش
�نْ
ئَ
ی ا ِ �ن

َّ
َها ال �ی �یِ

ْ� ُ
ْل �ی

>�تُ

زنده می کند  آن کسی  را  استخوان های خاك شده  بگو: 

كه بار اّول همو آنها را از عدم به وجود آورده است<. 

�نْ 
ئَ
ا ٰی 

َ
�نَ * َعل �ی و�تِ َمْس�جُ �جِ �نُ  ْ�

�نَ َوَما  َمْو�تَ 
ْ
ال ُم 

ُ
ك �نَ �یْ َ �ج ا 

َ ْر�ن
َ

ّد
�تَ �نُ  ْ�

>�نَ

ُم  َعِلْم�تُ ْد  �تَ
َ
ُمو�نَ * َول

َ
ْعل �تَ ا 

َ
ل َما  ی  ِ

�ن ْم 
ُ

ك �ئَ سشِ �نْ
َو�نُ ْم 

ُ
ك

َ
ال َ ْم�ش

ئَ
ا َل  ِدّ �جَ

�نُ
2 ُ�و�نَ ؛ 

َ
ّك

دنَ �تَ ا 
َ
ْول

َ
ل

�نَ ٰی 
َ
ول

ئُ
ا

ْ
ال هتَ 

ئَ
ا

ْ سش
ال�نَّ

هستیم  این  بر  قادر  و  نمی شویم  قدرتی[  مغلوب]هیچ  ما، 

را  شما  و  داده  قرار  شما  جای  در  را  شما  مثل  افرادی  كه 

و  ایجاد نماییم  آنچه که نمی دانید]از خلقت اخروی[  در 

ر 
ّ
 نشأه اّول را]كه دنیاست[ دانسته اید، پس چرا متذك

ً
محّققا

نمی شوید؟<. 

آن قدرتـی كـه شـما را از عالـم »رحـم« بـه عالـم »دنیـا« كشـید در حالتـی كـه شـما 

بـی خبـر از ایـن عالـم بودیـد، همـان قدرت اسـت كه شـما را از این »َنشـأه« به »َنشـأه« 

دیگری خواهد كشـید در حالتی كه فعاًل بی خبر از وضع و حال آن نشـأه می باشـید. 

شـما كـه از تطـّورات عالـم نخسـتین، باخبـر شـده اید و چگونگـی آفرینـش »موجـود 

َمسـبوق بـه عـدم« و »تجّمـع بعـد از تفـّرق« را مشـاهده نموده ایـد، پس چـرا متذّكر این 

»سـّنت جاریـۀ« در عالـم نمی گردیـد؟

َولــدایــن جهــان و آن جهــان زایــد َابــد وی  از  اثــر  مــادر،  ســبب  هــر 

عجــبچــون اثــر زاییــد آن هــم شــد ســبب اثرهــای  او  بزاییــد  تــا 

نیــكاین سبب ها نسل بر نسل است لیك نیــك  ُمنــّور  بایــد  دیــده ای 

1. سورۀ یس، آیۀ 79. 
2. سوۀ واقعه، آیات 60 تا 62. 
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ا 
َ
َول

ئَ
ا * ا ً َ��یّ  ُ َ�حج �نْ

ئُ
ا  

َسْو�نَ
َ
ل  

ِم�تُّ َما  ا 
دنَ اإِ

ئَ
ا َسا�نُ 

�نْ اإِ
ْ
ال وُل  �تُ َ >َو�ی

َك  ّ
َوَر�جِ

ا* �نَ ً �ئ �یْ
َ سش ُك  �یَ ْم 

َ
َول ُل  �جْ

�تَ ِم�نْ  اُه  َ �ن �تْ
َ
ل �نَ ا 

َ �نّ
ئَ
ا َسا�نُ 

�نْ اإِ
ْ
ال ُكُ� 

دنْ �یَ
1 ا ؛  ً �یّ �شِ �جِ َم 

َه�نَّ َ �ج َ�ْولَ  ُهْم 
َ��نَّ ْح�نِ �نُ

َ
ل ّمَ 

ُ �ش �نَ  اِ��ی َ �ی
َّ َوالسش ُهْم 

َ��نَّ
ُ ْحسش �نَ

َ
ل

اینکه  از  پس  من  آیا  می گوید:  تعّجب[  روی  انسان]از 

به  انسان  آیا  می شوم؟  آورده  بیرون  خاك[زنده  ُمردم]از 

خلقش  ما  و  نبوده  چیزی  گذشته،  در  که  ندارد  یاد 

مکّرم![  رسول  قسم]ای  پروردگارت  به  حال،  كرده ایم؟ 

کرد.  خواهیم  جمعشان  شیاطین  با  را  آنها  قطع  بطور  كه 

آنگاه همه را در حالی که به زانو درآمده اند در گرداگرد 

جهّنم حاضرشان خواهیم ساخت<. 

ِل؛ 2 ّوَ
ئَ
ا

ْ
ِ ال �ت

ْ
ل

�نَ
ْ

ال ا �جِ َ �ن �ی َع�یِ
�نَ
ئَ
>ا

از  را  جهان  مشهود  نظام  نخستین]كه  آفرینش  در  ما،  آیا 

عدم به وجود آوردیم[ هیچ عاجز شدیم]تا از تجدید خلقت 

انسان در قیامت، درمانده و عاجز شویم، حاشا[<. 

�نَ ؛ 3 اِعِل�ی
َ ا �ن

َ ا ُك�نّ
َ �نّ ا اإِ

َ �ن �یْ
َ
ُدُه َوْعً�ا َعل ِع�ی

ٍ �نُ �ت
ْ
ل َل �نَ ّوَ

ئَ
ا ا

َ �ن
ئْ
َدا َما �جَ

َ
>ك

 
ً
آفرینش را همانگونه که نخستین بار آغاز نموده ایم]مجّددا

و  جهان  می کنیم]و  ِاعاده اش  آسانی[  و  سهولت  همان  به 

می گردانیم[  بر  دّوم  آفرینش  به  ِافناء،  از  پس  را  جهانیان 

ماست،  عهدۀ  به  آن  به  وفای  و  کرده ایم  است  وعده ای 

م ما انجام دهندۀ آن می باشیم<. 
ّ
بطور مسل

1. سورۀ مریم، آیات 66 تا 68. 
2. سورۀ ق، آیۀ 15. 

3. سورۀ انبياء، آیۀ 104. 
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ْعَى  َ �ی ْم 
َ
َول  

ْر�نَ
ئَ
ا

ْ
َوال َماَوا�تِ  الّسَ �تَ 

َ
ل �نَ ی  ِ �ن

َّ
ال ـَه 

َّ
الل  

�نَّ
ئَ
ا َ�ْوا  َ �ی ْم 

َ
َول

ئَ
>ا

ْیٍء 
َ �ش ُكِلّ  ٰی 

َ
َعل ُه 

�نَّ اإِ ٰی 
َ

ل َ �ج ٰی 
َمْو�تَ

ْ
ال َی  �یِ

ْ� ُ
�ی �نْ 

ئَ
ا ٰی 

َ
َعل اِدٍر  َ �ت �جِ ِه�نَّ  �تِ

ْ
ل

�نَ �جِ
1 �ٌ ؛  ِد�ی

�تَ

آیا ندیدند]نیندیشیدند[ خدا آن کسی که آسمان ها و زمین 

اینکه  بر  تواناست  ناتوان نگردید،  آنها  آفریدن  از  و  آفرید  را 

 او بر هر چیزی تواناست<. 
ً
مرده ها را زنده کند. آری محّققا

ک تأیید یا تكذیب  منطق قرآن مال

بنابرایــن اگــر نظرّیــه ای از نظرّیــات علمــی دانشــمندان بشــری، بــا حقیقتــی از 

مۀ دینــی موافــق درآمــد، در ایــن صــورت 
ّ
ــد مســل ــی و عقیــده ای از عقای حقایــق قرآن

وظیفــۀ علــم و صاحبنظــران علمــی اســت كــه بــس شــوق و شــعف از خــود نشــان 

داده و احســاس عظمــت و رفعــت از ایــن فتــح علمــی و كشــف حقیقــی در خــود 

بنماینــد و ســر بــه آســمان عــّز و افتخــار و شــرف بســایند و جــّدًا بــه روشــنی فكــر و 

ســالمت نیــروی عقــل خــود ببالنــد كــه راه صحیــح درك حقیقــت را بــه درســتی و 

ــه  ــد، از ضاللــت و كجروی هــای فكــری در امــان مانــده و ســالمًا ب ســالمت پیموده ان

مقصــد رســیده اند و بــه گوشــه ای از حقایــق عالیــۀ قــرآن كــه نشــان دهنــدۀ واقعّیــات 

اصیــل جهــان اســت پــی برده انــد. نــه ایــن كــه ایــن نظرّیــۀ علمــی مثــاًل مایــۀ افتخــار 

قــرآن و پیــروان قــرآن باشــد كــه آنهــا بــه جــای دیگــران، طبــل شــادی بكوبنــد و اظهــار 

ــان  ــا؟مهع؟ آن چن ــا گفتــار امامــان م ــاَره: قــرآن مــا ی ــاَره َالِبش ــه َالِبش ــد ك ــعف بنماین ش

اصیــل اســت كــه مــورد تصدیــق فــالن دانشــمند یهــودی یــا مســیحی یــا فــالن روانــكاو 

ــۀ  طبیعــی مســلك َدْهــری َمْشــرب2 واقــع شــده و گفتــار خــدا و ســفیران خــدا بــا نظرّی

ــت! ــده اس ــق درآم ــت مواف ــم و صنع ــی آن پیشــتازان میــدان عل علم

1. سورۀ احقاف، آیۀ 33. 
2. بی اعتقاد به خدا و آخرت.
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درست مانند این كه یك آدم جاهل و بی سوادی بر حسب اّتفاق دربارۀ یك مطلب 

غامض علمی سخنی مطابق با حق و صواب بگوید و آن سخن با نظر دانشمندی 

عظیم و حكیمی جلیل و متین موافق درآید. آنگاه اتباع و پیروان آن عالم جلیل، غریو 

شادی سر داده و جشن بگیرند كه هله ای یاران! به عظمت و جاللت مقام علمی 

مقتدا و پیشوای عظیم الّشأن ما پی ببرید، آنچنان نظرش صائب و علمش محیط 

است كه با گفتار آن مرد جاهل عامی، مطابق درآمده است! 

آیا انصافًا این عمل تجلیل از شـخصّیت آن عالم و حكیم محسـوب می گردد؟ 

یا به عكس، تحقیر مقام او و توهین به شـأن رفیع وی تلّقی می شـود؟

او محتمل است،  و غلط در سیر فكری  اشتباه  بشر جایزالخطا كه هزاران  آری 

اگر اّتفاقًا راه تفّكر خود را به سالمت پیموده و سرانجام با منطق قرآن كه وحی خدا 

و مصون از هرگونه خطاست موافق درآمد، طبیعی است كه او باید به خود ببالد و از 

این توافق فكری با كتاب حق مشعوف گردد و صدها آفرین به نیروی درك و تعّقلش 

بگوید؛ نه این كه حامالن وحی خدا و َاْتباع امامان معصوم؟مهع؟ از خطا به این تطابق 

نظر بنازند و آن را مالك اصالت مذهب خود بدانند! چه آن كه رمز اصالت منطق 

م َیَزل و الیزال1 هستی است. مبدئی 
َ
قرآن در خود قرآن است كه فرود آمده از مبدأ ل

كه نظام بخش به كائنات و آفریدگار نوامیس طبیعی است. لذا قرآن تنها نسخۀ اصل 

و میزان صحیح در بیان حقایق وجود است و سایر افكار و آراء علمی و فلسفی از هر 

قبیل كه باشد باید عرضۀ به قرآن گردد تا مالك صّحت و بطالنشان روشن شود و در 

صورت مخالفت یك یا چند نظریۀ علمی مثاًل با ُنصوص قرآن)به فرض وقوع( بدیهی 

است كه باید حكم به بطالن آن نظرّیات داده شود كه یا دانشمندان در سیر علمی 

خود دچار اشتباه شده اند و به خطا رفته اند و یا آن كه هنوز نیروی درك آن حقیقت 

در فكر بشر كنونی پیدا نشده و ممكن است در آینده و تدریجًا در مسیر تكامل فكری 

ی االبد توانایی درك آن را در خود نیابند. 
َ
پیش رفته و قادر بر درك آن بشوند و یا ِال

كه ازل و زوال ندارد. 1. مقصود خداوند متعال 
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انعطاف علما به خاطر افزایش فهم مردم

بنابرایـن اگـر گاهـی دیـده می شـود كـه بعضـی از گوینـدگان بـزرگ و یـا نویسـندگان 

و دانشـمندان دینـی بـرای اثبـات اصالـت و حّقّیـت اصلـی از اصـول و یـا ُحْكمـی 

از احـكام شـرع مقـّدس اسـالم بـه آراء و نظرّیـات علمـی دانشـمندان بشـری اسـتناد 

آنهـا مرعـوب علـم و دانـش بشـری واقـع  از آن جهـت اسـت كـه  نـه  ایـن  می نماینـد 

شـده اند و می خواهنـد وحـی را بـا سـیر فكـری دانشـمندان منطبـق سـازند و از آنهـا 

صّحـه بگیرنـد، خیـر چنیـن نیسـت. بلكـه آن بـزرگان می بیننـد در میـان مردمی واقع 

آنـان مرعـوب تكامـل علمـی و پیشـرفت صنعتـی دنیـای مـاّدی  تـودۀ  شـده اند كـه 

ی از درك معنای »وحی« و »نبّوت« و »امامت« عاجز و از شناخت 
ّ
گردیده اند و به كل

موقعّیـت فـوق طبیعـی قـرآن نـاآگاه و بی بهره انـد؛ تـا آنجـا كـه صالحّیـت و اهلّیـت 

بیـان حقایـق عالـم وجـود را منحصـر در افـكار دانشـمندان علـوم طبیعـی دانسـته و 

نتیجتـًا  و  را میـزان صحیـح در تفسـیر كائنـات می شناسـند  آنـان  اكتشـاف علمـی 

بـه هرگونـه سـخن كـه بـر می خورنـد و بـا هـر نـوع عقیـده ای كـه مواجـه می شـوند فـورًا 

بـرای تشـخیص صحیـح یـا ناصحیـح بـودن آن، سـراغ آراء و نظرّیـات صاحبنظـران 

در فنـون و رشـته های علـوم مـاّدی می رونـد و از آنهـا نظـر می طلبنـد و در صـورت عـدم 

توافـق، در قبـول آن عقیـده و حكـم ابـراز تردیـد می كننـد و یـا بـا قاطعّیتـی تمـام آن را 

باطل و بی اسـاس اعالم می نمایند، اگرچه گویندۀ آن سـخن و صاحب آن عقیده و 

حكـم )العیاذبـاهلل( پیغمبـران و امامـان؟مهع؟ یعنـی نماینـدگان خـاّص حضرت حق 

َعمـٰی. 
ْ
باشـند. َنسـَتجیر ِبـاهلل ِمـَن الَجْهـِل َو ال

جای آن است كه خون موج زنـد در دل لعل

زین تـغابن كـه َخـَزف می شـكند بــازارش
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بـا ایـن  ایـن اسـت كـه بعـض نویسـندگان و گوینـدگان از دانشـمندان دینـی كـه 

گـروه مـردم خودباختـه و جاهـل مواجـه می شـوند از بـاب ضـرورت و ناچـاری از طریـق 

<1 وارد شـده و احكام و عقاید  ْ�َس�ن
َ
ی ِهَى ا �تِ

َّ
ال ُهم �جِ

ْ
اِدل ِجدال َحَسـن به حكم آیۀ >و �ج

حّقـۀ اسـالمی را بـا آراء و تحقیقـات علمـی دانشـمندان كـه مـورد تصدیـق تـودۀ مردم 

روز اسـت تطبیـق و تفسـیر می نماینـد تـا شـاید از ایـن راه بتواننـد افـكار مرعـوب و بـه 

اصطـالح »غربـزدۀ« نسـل جدیـد را بـه خضـوع در پیشـگاه وحـی و نبـّوت و امامـت 

بـزرگان  آن  خـود  قلبـی  ایمـان  و  باطنـی  میـل  برخـالف  كار  ایـن  چنـد  هـر  دارنـد.  وا 

می باشـد، ولـی چـه می شـود كـرد؟ ایـن هـم یـك نـوع ابتـال و گرفتـاری عصـری اسـت 

كـه فعـاًل پیـش آمـده و حقیقـت وارونـه گشـته اسـت، »اصـل«، انقـالب به »فـرع« پیدا 

كـرده و »فـرع« مبـّدل بـه »اصـل« شـده اسـت! و چـاره ای هـم جـز مـدارا بـا مـردم ایـن 

چنینـی در ایـن شـرایط كنونـی به نظـر نمی رسـد. 

پـــس زبــان كـــودكان بـــاید گـــشادچون كه با كودك سر و كارت فتاد

حـال  ایجـاد  یـا  و  جـوان  نسـل  ذهـن  سـازی  آمـاده  بـرای  معتقدیـم  هـم  مـا  آری 

طمأنینـه و آرامـش در قلـوب اهـل ایمـان، نیكو اسـت كـه عطف توّجهی به بررسـی ها 

و كاوشـگری های علمـی اربـاب دانـش بشـود و از تحقیقـات علمـی و تجربـی آنـان 

كـه در حـّد خـود دارای ارزش و احتـرام بسـیار بـوده و شـایان تقدیـر و تكریـم می باشـند 

در راه تفهیـم و آشـنا نمـودن مـردم بـا اصالـت و حكمـت قـرآن و گفتـار امامـان؟مهع؟ 

اسـتمداد و اسـتعانتی حاصـل گـردد. تـا مسـألۀ اعجـاز قـرآن و آسـمانی بـودن موضوع 

وحـی و نبـّوت و امامـت در افـكار مـردم نوخاسـته ای كـه خـود را در َجْنـب مظاهـر علم 

م شـده و از شـّدت انكار و یا شـّك و بعید دانسـتن آنها 
ّ
و صنعِت روز باخته اند، مسـل

كاسـته شـود. 

كن.  كه بهتر است مجادله  1. سورۀ نحل، آیۀ 125؛ یعنی با آنان به روشی 
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ضرورت رعایت احتیاط در تطبیق معارف قرآن با مستندات علمی

 البّته این كار از آن نظر كه بیان شـد كاری اسـت بسـیار ارزنده و نیكو، و ترغیبات 

مؤّكـدی كـه در لسـان آیـات و روایـات دربـارۀ تحصیـل علـم و تفّكـر در عالـم هسـتی و 

تحقیـق در زمیـن و آسـمان رسـیده اسـت شـاهد گویـای مطلـب اسـت. اّمـا مشـروط 

بـه ایـن كـه ایـن عمـل تـوأم بـا احتیـاط و رعایـت اطـراف و جوانـب كار انجـام پذیـرد 

غـرور،  ایـن  هرگـز  یعنـی  نشـود.  رفتـن غفلـت  راه  بـه عصـا  از دسـت  بـه اصطـالح  و 

دامنگیـر كسـی نگـردد كـه افـكار ونظرّیـات علمـی دانشـمندان بشـری را حـّق محـض 

و صددرصـد واقعـی بپنـدارد تـا حـّدی كـه آنهـا را بـا قاطعّیتی تمـام مفّسـر واقعی قرآن 

خدا دانسـته و احكام و معارف حّقۀ آن كتاب عزیز الهی را با نتایج فكری و تجربی 

جایزالخطـای آنـان توجیـه نمایـد. 

قانـون تكامـل  بـه حكـم طبیعـت مشـمول  افـكار دانشـمندان بشـری  آنكـه  چـه 

اسـت و سـرانجام در معـرض انهـدام اركان و تغّیـر و تبـّدل قهـری قـرار خواهـد گرفـت. 

اّمـا حقایـق قـرآن بـه )اسـتثنای یـك سلسـله مقـّررات مربـوط بـه اوضـاع اجتماعـی و 

اقتصـادی و نظامـی و نظایـر آن كـه طبعًا بر حسـب تحـّول زندگی عصری، قابل تغییر 

می باشـد و اختیـار تنظیـم و تطبیـق آن بـا احـكام ثابتـۀ شـرع مقـّدس به دسـت حاكم 

شـرعی و ولّی امر مسـلمین داده شـده اسـت( حقایقی اسـت ثابت و عاری از هرگونه 

خطـا و منـّزه از هـر نـوع اشـتباه و لـذا تقریـر و توجیـه احـكام و معـارف قـرآن بـا معیـار و 

میـزان آراء علمـی دانشـمندان، یكـی از خطـرات بزرگـش همیـن اسـت كـه اگـر زمانـی 

بـر اسـاس نامـوس طبیعـی تكامـل افـكار، آن آراء علمـی دگرگـون شـود و ناصحیـح 

از آب درآیـد، طبعـًا ناصحیـح بـودن احـكام و معـارف قـرآن را )َالَعیاذِبـاهلل( در نظـر 

م خواهد نمود و از این راه لطمه ای شـدید 
ّ
بسـیاری از مـردم عـاری از ثبـات نظـر، مسـل

و صدمـه ای عظیـم بـر عقیـده و ایمـان، مـردم ناپختـۀ در ایمـان وارد خواهـد سـاخت. 

بـه همیـن جهـت مـا در عیـن حالـی كـه خـود را بـرای بهتـر فهمیدن آیـات معارف 
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ـم هسـتی اسـت، طبـق دسـتور خـود قـرآن 
َ
بـه حقایـق ریشـه دار عال قـرآن كـه مربـوط 

حكیـم موّظـف بـه تفّكـر و تحقیق علمی و اسـتفادۀ از بررسـی های دانشـمندان بزرگ 

اسـتواری  و  قـرآن  حّقّیـت  بـه  اعتقـاد  و  ایمـان  نظـر  از  مع الوصـف  می دانیـم؛  بشـری 

خـود  در  دانشـمندان  علمـی  آراء  و  فكـری  نتایـج  بـه  نیـازی  گونـه  هیـچ  بیاناتـش 

بـه صـدق و حّقّیـت  ایمـان  و  ایـن مرحله)مرحلـۀ عقیـده  نمی بینیـم و اصالتـی در 

قـرآن( بـرای سـیر فكـری و محصـوالت تجربـی آنـان قائـل نمی باشـیم و رّد و قبـول آنهـا 

را بـه چیـزی نمی گیریـم. چـه آنكـه مـا قـرآن را وحـی و گفتـار خـدای منـّزه از هرگونـه 

خطـا می دانیـم و آراء علمـی را محصـول فكـر ممكن االشـتباه و تـراوش مغـزی بشـر 

زمینـی می دانیـم.  آسـمانی و علـم بشـر را  جایزالخطـا می شناسـیم. مـا قـرآن را 

موافقت قرآن با مسألۀ بقای ماّده

معـارف  اصـول  بـا  دانشـمندان  علمـی  نظرّیـات  كـه  آنجـا  تـا  جهـت  همیـن  بـه 

و احـكام ُمتقنـۀ »قـرآن« موافـق درآمـد، تسـلیم آن گشـته و از صاحبنظـران تقدیـر و 

تكریـم می نماییـم، ولـی همیـن كـه نظرّیـه ای بـا نصـوص قـرآن مباینـت نشـان داد، آن 

را بـا قاطعّیتـی تمـام از َحّیـز اعتبـار انداختـه و از ارزش علمـی و واقع نگـری سـاقطش 

می شناسـیم، هـر چنـد آن نظرّیـه از متفّكرتریـن مغزهـای دانشـمندان جهـان تـراوش 

كـرده و مقبـول تمـام صاحبنظـران عالم باشـد. چه آن كه ُمباین بـا »حق« جز »باطل« 

چیـز دیگـری نخواهـد بـود. 
اُل؛ 1

َ
ل

ا ال�نَّ
َّ ل  اإِ

ّ
ِ �ت َ�

ْ
ْعَد ال َ ا �ج

َمادنَ
>�نَ

بعد حق، جز ضلال و گمراهی چه خواهد بود؟<. 

حـال، از جملـۀ آراء علمـی كـه بیـان شـده و تـا حـّدی بـا اصـل »معاد« قـرآن موافق 

درآمـده اسـت، مسـألۀ »بقـای مـاّده« اسـت كـه بـه وسـیلۀ یـك دانشـمند شیمیسـت 

1. سورۀ یونس، آیۀ 32. 
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فرانسـوی بـه نـام »الوازیـه« در جهـان علـم عرضـه شـده و سـپس تكمیـل گردیـده و بـا 

تعبیـری واقعی تـر بـه صـورت »بقـای مـاّده انـرژی« بیـان شـده اسـت. یعنـی فكـر بشـر، 

بعد از سـیر در مراحل گوناگون علمی و پیمودن راه های پر پیچ و خم تجربی، تقریبًا 

در اواخـر قـرن نوزدهـم میـالدی بـه اینجـا منتهـی شـد كـه: مـواّد جهـان دارای »بقـاء« 

و »ثبـات« اسـت. فنـاء و نابـودی ابـدًا در »مـاّدۀ« عالـم راه نـدارد. آنچـه كـه موجـود 

و معـدوم می شـود، شـكل ها و صورتهاسـت كـه عـارض بـر »مـاّده« می شـود و بعـد از 

چنـدی از بیـن رفتـه و شـكل و صـورت دیگـری جـای آن را می گیـرد. 

آن  از  آتـش  شـعله های  می بینیـم  بسـوزانیم  را  درختـی  اگـر  مـا  َمَثـل،  بـاب  از 

برخاسـت و تـوأم بـا مقـداری دود در هـوا پراكنـده و ناپدید گردید و اندكی هم خاكسـتر 

در زمیـن باقـی مانـد؛ پیـش خـود فكـر می كنیـم درخـِت بـه آن بزرگـی در اثـر سـوختن، 

ـی نابـود گردیـده و از بیـن رفت. 
ّ
تبدیـل بـه مشـتی خاكسـتر شـد و سـایر اجزایـش بـه كل

در صورتـی كـه چنیـن نیسـت و اصـل علمـی »بقـاء مـاّده« ایـن مطلـب را منكـر اسـت 

و می گویـد: خیـر، هیـچ چیـز از اجـزای آن درخـت و ذّره ای از ذّرات آن نابـود نشـده و از 

بیـن نرفتـه اسـت، بلكـه تنهـا كاری كـه بـر اثـر سـوختن آن صـورت گرفته این اسـت كه 

تركیـب اجـزاء از بیـن رفتـه و از هـم جـدا شـده اند. 

اجـزای تركیـب یافتـۀ درخـت، از هـم فاصله گرفته و در البـه الی ذّرات هوا و زمین 

پراكنـده شـده اسـت و اگـر وسـیله و ابـزار مناسـب و كافـی بـه دسـت آیـد و بشـود آن 

اجـزاء و ذّرات پراكنـدۀ در زمیـن و هـوا را جمـع آوری كـرد و بـا هـم تركیـب نمـود، از نـو، 

همـان درخـت اّول بـی هرگونـه كـم و كاسـت از حیـث طـول و عـرض و ضخامـت و 

شـاخ و بـرگ و دیگـر خصوصّیـات تحّقـق ثانـوی پیـدا خواهـد كـرد. 

متالشـی  »بـدن«  نیـز  انسـان«  »مـرگ  مسـألۀ  در  علمـی«،  »اصـل  بنابرایـن  پـس 

انـدام  و  امـواج هـوا  و  و ذّراتـش در البـه الی خاك هـا  از هـم جـدا  می شـود و اجزایـش 

ابـدان حیوانـات و احیانـًا در سـاختمان بـدن انسـان های دیگـر پراكنـده  گیاهـان و 
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م اسـت، 
ّ
ی از دسـت می دهد. اّما آنچه مسـل

ّ
می گـردد و صـورت تركیبـی خـود را بـه كل

از محـدودۀ عالـم »مـاّده« خـارج نمی شـود و فانـی نمی گـردد و بـه اصطـالح قـرآن در 

»كتـاب َحفیـظ«1 جهـان كامـاًل َمحفـوظ و ضبـط شـده اسـت و بـه هنـگام لـزوم، از 

اعمـاق جهـان، بیـرون كشـیده می شـود و از نـو بـه همـان صـورت اّولّیـۀ انسـان بـا تمام 

بـر می گـردد.  مشـّخصات بی كوچكتریـن كـم و كاسـت 

گوشه ای از حقایق قرآن راهیابی دانش بشری به 

اعـالم ایـن »اصـل علمـی« بـه جهـان، در واقـع اعـالم »انـكار فنـا« و شـهادت بـه 

»بقـاء ابـدی« انسـان اسـت از زبـان »علـم« و راهیابی دانش بشـری اسـت به گوشـه ای 

از اسـرار و حقایـق لطیفـۀ »قـرآن حكیـم« كـه می فرمایـد: 

ِلَك 
ا دنَٰ ً َ�ا�ج ا �تُ

َ �نّ
ُ

ا َوك َ �ن ا ِم�تْ
دنَ اإِ

ئَ
�جٌ * ا �ی ْیٌء َعحجِ

َ ا �ش
دنَ ُ�و�نَ َهـٰ ا�نِ كَ

ْ
اَل ال َ �ت

>�نَ

ا�جٌ  َ ا ِك�ت
َ َد�ن ُهْم َوِع�نْ  ِم�نْ

ْر�نُ
ئَ
ا

ْ
ُ� ال �تُ �نْ ا َما �تَ َ ْد َعِلْم�ن

ٌد * �تَ ِع�ی َ ٌع �ج ْ َر�ج
؛2

طنٌ �ی َ��نِ

و  ُمردیم  وقتی  آیا  است،  عجیبی  چیز  این  گفتند:  كافران 

 زنده می شویم[ این بازگشتی دور از عقل 
ً
خاك شدیم]مجّددا

 آنچه را که زمین از آنها 
ً
است ]نه، تعّجبی ندارد[ ما محّققا

می کاهد دانسته ایم و نزد ما کتابی است]لوح محفوظ[3 

و  اشیاء  تمام  است]جزئّیات  نگهدارنده  و  حافظ  كه 

تفاصیل جملۀ موجودات را[<. 

آیـۀ شـریفه بـه رفتـار تعّجب آمیـز و بعیـد دانسـتن مـردم كافـر، جـواب می دهـد كـه 

1. سورۀ ق، آیۀ 4. 
2. سورۀ ق، آیات 2 تا 4. 

3. تفسير الميزان، ج 18، ص 368. 
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اینان می پندارند پراكنده شـدن اجزاء و متالشـی گشـتن ذّرات بدنشـان موجب این 

می شـود كـه آنـان از قلمـرو علـم و قـدرت مـا خـارج گردند و مـا دیگر نتوانیـم اجزاء بدن 

آنهـا را جمـع آوری نمـوده و بـه حیـات نویـن بازشـان گردانیم؛ ولی این، پنداری اسـت 

باطـل و بعید شـمردنی اسـت نابجا. 

و  می كاهـد  مقـدار  چـه  آنـان  اجسـاد  از  زمیـن،  می دانیـم،  خـوب  مـا  آنكـه  چـه 

می دانیـم آن ذّرات كـم شـده از ابـدان بـه كجاهـا می رونـد و بـه چـه شـكل و صورتـی در 

می آینـد، جـزء سـاختمان چه موجوداتی می شـوند؛ تمام این تفاصیـل و جزئّیات در 

»لـوح محفوظ«)علـم مـا( و كتابـی كـه نـزد ماسـت كامـاًل مضبـوط و از كـم شـدن و گـم 

گشـتن مصـون اسـت. لـذا هـرگاه بخواهیـم می توانیـم آن ذّرات پراكنـده و ناپدیـد را 

در هـر كجـا و بـه هـر صورتـی كـه هسـتند جمـع آوری كنیـم و بـار دیگـر بـه صـورت اّولش 

برگردانیـم. 

و  نموده  امضاء  را  ماّده«  »بقاء  علمی  قانون  پیداست-  -چنانكه  بیان  این 

صّحت آن را تصدیق می فرماید. 

اشاره ای به ُشبهات در امر معاد

جواب هایـی  و  می كننـد  مطـرح  را  شـبهاتی  »معـاد«،  بحـث  دنبـال  بـه  معمـواًل 

« و »كمبـود مـواّد زمینـی بـرای نوسـازی ابـدان 
ْ

می دهنـد از قبیـل »شـبهۀ آِكل و َمأُكـول

انسـان های اخـروی« و نظایـر اینهـا كه در كتاب هـای مفّصل مربوط به معاد در جریان 

بحـث و بررسـی قـرار گرفتـه و پاسـخ های گوناگـون از جانـب دانشـمندان فّن»عقایـد« 

داده شـده اسـت. 

البّتـه ورود در ایـن مطالـب بـه جـای خـود، دارای حـالوت و شـیرینی مخصـوص 

بـوده و حّقـًا شایسـتۀ تشـریح و حـّل و جـواب می باشـد، ولـی چـون تـرس ایـن مـی رود 

كـه سـخن بـه درازا كشـیده و كتـاب از طـور متعـارف خـود خـارج شـود لـذا از ورود بـه 
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بحـث در آن خـودداری كـرده و عالقمنـدان را بـه كتـب مربوطـۀ بـه ایـن بـاب ارجـاع 
1 می نماییـم. 

و مــا تنهــا بــه یــك نكتــه اشــاره می كنیــم و از ایــن بحــث می گذریــم و آن نكتــه 

بــرزخ« و ســپس »َنفــخ در ُصــور« و  مــا مســألۀ »مــرگ« و »حیــات در عالــم  اینكــه: 

ــر اجســاد در عالــم حشــر« و همچنیــن دیگــر حقایــق مربــوط بــه جهــان  »َعــود َارواح ب

آخــرت از: »صــراط و میــزان و حســاب اعمــال و بهشــت و جهّنــم و خلــود در عــذاب 

و نعمــت«، تمــام ایــن مســائل را از متــون آیــات صریــح »قــرآن« بــه دســت آورده و 

در مركــز اعتقــاد و یقیــن قطعــی خــود نشــانده ایم بــی شــّك و تردیــد. اّمــا راجــع بــه 

م، چــه بســا دلیل هــای قاطــع 
ّ
خصوصّیــات و چگونگــی ایــن حقایــق مقطــوع و مســل

ــز  ــن نی ــت و ای ــیده اس ــا نرس ــت م ــه دس ــن؟مهع؟ ب ــرآن و معصومی ــۀ ق ــنی از ناحی و روش

ــرای درك و فهــم آن مطالــب در كار نبــوده و لــذا  ــا از آن جهــت اســت كــه ضرورتــی ب ی

ائّمــۀ دیــن؟مهع؟ بــه شــرح و بیــان آن نپرداخته انــد و یــا اساســًا آن حقایــق از ســطح 

نیروهــای ادراكــی انســان دنیایــی برتــر بــوده و در یــك ُافــق بســیار عالیتــر قــرار گرفته انــد 

و لــذا مــادام كــه انســان در تنگنــای قــوای محــدودۀ دنیــوی واقــع شــده اســت از درك 

ــر »تكامــل«  ــر اث ــا وقتــی كــه ب آن حقایــق نامحــدود طبعــًا قاصــر و عاجــز خواهــد بــود ت

ــا شــرایط  ــگاه ب ــه آن جهــان منتهــی گــردد و آن در وجــود و »اشــتداد« جوهــر روحــش ب

آن جهانــی اش بــه درك خصوصّیــات و چگونگــی آن واقعّیــات فوق العــاده وســیع و 

ــا شــود.  عظیــم آخــرت توان

ــوع  ــت، موض ــی ماس ــاد قطع ــورد اعتق ــت و م م اس
ّ
ــل ــه مس ــم آنچ ــا ه ــال، اینج ح

»جمــع آوری« اجســاد متالشــی گشــته و اجــزای پراكنــدۀ آنهــا و ســپس »نوســازی« 

انســان ها در عالــم حشــر اســت. اّمــا دیگــر، آیــا ایــن »جمــع آوری« و »نوســازی« بــه 

1. به كتاب »كفایة الموّحدین« ج4، از ص187 تا 201 و كتاب »معاد و جهان پس از مرگ«تأليف آقای ناصر مكارم، 
از ص 319 تا 340 و كتاب »به سوی جهان ابدی« تأليف آقای زین العابدین قربانی، از ص 284 تا 330 رجوع شود. 
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چــه كیفّیــت انجــام می شــود و قــدرت نامحــدود خــدا از چــه طریقــی دســت بــه ایــن 

كار عجیــب می زنــد و ذّرات بــه هــم مخلــوط گردیــده و »آ ِكل و مــأ كــول« یكدیگــر 

واقــع شــده را چگونــه از هــم ممتــاز گردانیــده و از همیــن »مــواّد خاكــی محــدود زمیــن« 

بدن هــای بســیار خــارج از حــّد شــمار را می ســازد و ارواح را بــه آنهــا بــر می گردانــد 

و آن جهــان فوق العــاده برتــر از ســطح فكــر و وهــم و خیــال مــا را به وجــود مــی آورد؟ 

جــّدًا مطلبــی اســت كــه آنچنــان كــه هســت در ظــرف ادراك و تصــّور مــا نمی گنجــد و 

انصافــًا هــم نظــر قاطــع و قانــع كننــده ای در ایــن بــاب از كســی نرســیده اســت. آنچــه 

هــم گفته انــد، اگرچــه بــا دّقت هــا و بررســی های عمیــق اظهــار نظــر نموده انــد، اّمــا مــع 

ــه، جــز »فرضّیــه« و »احتمــال« و »شــاید اینچنیــن باشــد« و »ممكــن اســت آن 
ّ
ذلــك كل

ــه میــان نیاورده انــد.  چنــان تصــّور شــود« چیــز دیگــری ب

البّتـه بایـد تصدیـق كـرد كـه: نظر بـه محدودّیت فكـر و قوای ادراكی انسـان در این 

جهـان، هـم عـروض »شـبهات« بـه اذهـان بشـری در اینگونـه مطالـب مربـوط بـه آن 

جهـان، طبیعـی اسـت و هـم نارسـا بـودن »پاسـخ ها« و مبهـم مانـدن »حـّل شـبهات« 

طبیعـی خواهـد بـود و همیشـه بایـد ایـن دو واقعّیـت را در نظـر داشـت تـا سـكون و 

آرامـش قلبـی در ایـن قبیـل مـوارد حیـرت زا بـه دسـت آیـد: 

1. از یـك طـرف »علـم« و »قـدرت« مـا، بسـیار محـدود و ناچیـز اسـت تـا آنجـا كـه 

بایـد به راسـتی، تعبیـر بـه »جهـل« و »عجـز« شـود. 

2. از طـرف دیگـر »علـم« و »قـدرت« و »هسـتی« خـدا، نامحـدود و بی پایان اسـت 

كـه بـه هیـچ عنـوان تحـت اندازه گیـری و تقدیـر فكـر بشـر در نمی آید. 

بنابرایـن، در عیـن اینكـه اصـل مسـألۀ »جمـع« و »احیـاء« ابـدان انسـان ها در آن 

جهـان بـرای مـا معلـوم و قطعـی اسـت، َمع الَوصـف، رمـز كار خـدا و كیفّیـت نوسـازی 

بدن ها در روز قیامت برای ما مجهول و نامعلوم اسـت و در عین حال تمام زحمات 

و بررسـی های فكـری دانشـمندان بـرای حـّل مشـكالت و پاسـخ بـه شـبهات، اگرچـه 
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هـم، راهـی بـه واقـع نبرنـد، اّمـا چـون بطـور قطـع دارای فایـدۀ دفـع بعیـد دانسـتن و 

شكسـتن شـّدت اعتراضات از سـوی منكرین خدا می باشـد، در خور تقدیر و تشـّكر 

فـراوان اسـت. )َشـَکراهلل َسـْعُیُهم(. 
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فصلدهم

م
ه�ݐّ �ݑ و �ب ه�ش �ب
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وقوع نفخ صور

از جملـه وقایـع و حـوادث روز قیامـت در قـرآن »نفـخ صور« اسـت و بطور مكّرر روی 

آن تكیـه شـده اسـت. صـور بـه معنـای شـیپور اسـت و نفـخ در صـور یعنـی در شـیپور 

دمیـدن. آنچـه از قـرآن اسـتفاده می شـود ایـن اسـت كـه روزی در ایـن عالـم بانگـی 

بلنـد خواهـد شـد و در شـیپور دمیـده خواهـد شـد. حـال ایـن شـیپور چـه حقیقتـی 

اسـت و بـه چـه شـكل اسـت و بـه چـه كیفّیـت در آن دمیـده می شـود و دمنـده اش 

كیسـت؟ اینهـا بـر مـا مجهـول اسـت ولـی چون قـرآِن نازل شـدۀ از جانب خـدا، مكّررًا 

روی آن تكیـه كـرده اسـت، مـا اعتقـاد قطعـی بـه وقـوع آن داریـم و از بـاب تقریـب بـه 

اذهـان می گوییـم، مثـاًل اگـر بخواهنـد كاروانـی را حركـت بدهند یا متوّقف سـازند، در 

شـیپور می دمنـد و بانگـی بلنـد می كننـد. 

خـدای متعـال هـم می خواهـد بـه ذهـن ما تقریـب كند كـه فرماندۀ كّل ایـن عالم، 

م ن کر�ی
آ

ر�
ݦݦݑ

م در �
ه�ݐّ �ݑ و �ب ه�ش لوه اهی �ب  �ب

ش
ما�یس �ݐ
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زنـده  را  دّوم همـه  بـار  و  را می میرانـد  اّول همـه  بـار  دمیـد؛  در شـیپور خواهـد  بـار  دو 

می كنـد؛ ابتـدا همـه را بـه خوابگاهشـان می بـرد و سـپس همـه را از خوابگاهشـان بـر 

می خیزانـد و انجـام ایـن دو كار )میرانـدن و زنـده كـردن عالمیـان( بـرای خـدا هیـچ 

مایـه ای جـز یـك دم و یـك فـوت نـدارد كـه عادتـًا نیز آسـان ترین كارهاسـت. یك فوت 

از دهـان یـك بّچـه هم كه خارج شـود، شـمعی را خاموش می كنـد. آفریدگار قدرتمند 

عالـم نیـز بـا یـك نفخـه و یك دمیدن، شـمع بزرگ عالم را كه خود روشـن كرده اسـت، 

خامـوش می كنـد و بـا یـك نفخـه و یـك دمیـدن دیگـر، مجـّددًا همـه را زنـده می كنـد. 

عجیـب اینكـه ایـن نفخـه هـم اثـر ِاماتـه و میرانـدن دارد و هـم اثـر ِاحیـاء و زنـده كـردن؛ 

و چنـان كـه شـما در شـعلۀ شـمع می دمیـد و آن را خامـوش می كنیـد و در قطعـه زغال 

گداختـۀ از آتـش می دمیـد و آن را شـعله ور می سـازید، ذات اقـدس حّق بـا نفخۀ ُاولٰی 

باقـی نمی مانـد و  َنَفس ِكـش در عالـم  یـك  كـه  آنگونـه  را می میرانـد،  تمـام عالمیـان 

حّتـی حضـرت عزرائیـل؟ع؟ كـه مالـك قبض ارواح اسـت می میـرد. در آن لحظه ندا 

از مقـام اقـدس حـّق جـّل و عـال می آیـد: 
ْوَم؛ 1 �یَ

ْ
ُك ال

ْ
ُمل

ْ
>ِلَم�نِ ال

امروز سلطنت از آن کیست؟<. 

جواب از همان مقام اقدس می آید كه: 
ار؛ 2

َ
ّه �تَ

ْ
َواِ�ِ� ال

ْ
ـِه ال

َّ
>ِلل

حکومت تنها از آِن اهلل واحِد قّهار است<. 

ُنُه- اسـت، ولـی اكنـون 
ْ
ـُه َو َعُظـَم َشـأ

ُ
 َجاٰلل

َ
البّتـه همیشـه سـلطنت از آِن اهلل -َجـّل

كـه در دنیـا هسـتیم، جنجـال زندگـی مـاّدی، ما را غافل كرده و هر یـك، خود را مالك 

1. سورۀ غافر، آیۀ 16. 
2. همان. 
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و صاحـب اختیـار چیـزی می دانیـم. مـن آنـم كـه پادشـاه فـالن كشـورم، مـن آنـم كـه 

مركـب و مسـكن دارم، مـن آنـم كـه مالـِك فـالن مزرعـه و صاحـب اختیـار فـالن پسـت 

و مقـام می باشـم. مـن آنـم كـه...

وقوع چهار نفخ در روز قیامت

اّما آن روز، پوچی همه چیز و همه كس آشكار می گردد و همه می فهمند: 
ـِه؛ 1

َّ
ٍ ِلل دن ْوَم�ئِ َ ْمُ� �ی

ئَ
ا

ْ
ا َوال ً �ئ �یْ

َ ٍس سش
�نْ ٌس ِل�نَ

�نْ
ْمِلُك �نَ ا �تَ

َ
ْوَم ل َ >�ی

]روز قیامت[روزی است که کسی نافع به حال کسی 

نمی باشد و آن روز فرمان به دست اهلل است و بس<. 

می شـود:  نفـخ  چهـار  وقـوع  اسـتفادۀ  قـرآن  از  كـه  شـده  نقـل  مفّسـران  بعـض  از 

نفـخ َفـَزع، نفـخ َصْعـق، نفـخ قیـام و نفـخ جمـع. راجـع بـه »نفـخ َفـَزع« در سـورۀ نمـل 

می خوانیـم: 
؛2 ْر�نِ

ئَ
ا

ْ
ی ال ِ

َماَوا�تِ َوَم�نْ �ن ی الّسَ ِ
َع َم�نْ �ن ِ �ن

�نَ
وِر �نَ

ُ
ی الّ� ِ

�نُ �ن
�نَ �نْ ُ ْوَم �ی َ >َو�ی

در  روزی که در صور دمیده می شود، تمام کسانی که 

آسمان ها و زمین هستند به ترس و هراس می افتند<. 

و راجع به »نفخ َصْعق« یعنی مردن می فرماید: 
؛3 ْر�نِ

ئَ
ا

ْ
ی ال ِ

َماَوا�تِ َوَم�نْ �ن ی الّسَ ِ
َ�ِع�تَ َم�نْ �ن

وِر �نَ
ُ

ی الّ� ِ
�نَ �ن �نِ

> َو�نُ

در صور دمیده می شود و تمام کسانی که در آسمان ها و 

زمین هستند، می میرند<. 

1. سورۀ انفطار، آیۀ 19. 
2. سورۀ نمل، آیۀ 87. 

3. سورۀ ُزَمر، آیۀ 68. 
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در مورد »نفخ قیام«: 
؛ 1 ُ�و�نَ

�نُ �نْ َ اٌم �ی َ �ی ا ُهْم �تِ
دنَ اإِ

َ َ�ٰى �ن �نْ
ئُ
ِه ا �ی �نَ �نِ �نِ

ّمَ �نُ
ُ >�ش

...بار دیگر که در صور دمیده می شود، همگی برمی خیزند و 

می ایستند]و به صحنۀ محشر[ می نگرند<. 

نفخ آخر، »نفخ جمع« است كه همگی در محشر جمع می شوند: 

؛2  ُ�و�نَ
ا ُمْح�نَ َ �ن ْ َ��ی

َ
ٌع ل ِم�ی َ ا ُهْم �ج

دنَ اإِ
َ َحهتً َواِ�َ�هتً �ن ا َ��یْ

َّ ل  اإِ
�تْ

�نْ َكا�نَ >اإِ

جز یك صیحه بر نمی خیزد که آنان همه در نزد ما احضار 

می شوند<. 

ناتوانی از درك حقیقت نفخ صور

م اسـت، این اسـت كه وقایعی در عالم پس از مرگ تحّقق 
ّ
به هر حال آنچه مسـل

خواهـد یافـت كـه حـال از حیطـۀ درك مـا بیـرون اسـت؛ زیـرا آالت ادراكـی مـا محـدود 

و مناسـب بـا ُمـدَركات عالـم دنیاسـت و هیـچ گاه احاطـه بـه ُمـدَركات عالـم بـرزخ و 

محشـر نمی تواند داشـته باشـد. 

»انجمـن  نـام  بـه  انجمنـی  جایـی،  در  كـه  خوانـدم  مقالـه ای  در  پیـش  چنـدی 

روحـی« تشـكیل شـده بـود و احضـار ارواح می كردنـد و از طریـق آنهـا، كشـف حقایقی 

بـرزخ  اكنـون در عالـم  كـه  آنهـا  بـا  ارتبـاط  و  ارواح  البّتـه مسـئلۀ احضـار  می نمودنـد. 

هسـتند، قابـل انـكار نیسـت و از امامـان معصـوم؟مهع؟ نیـز وقوعـش نقـل شـده اسـت؛ 

منتهـا مـا نمی توانیـم هـر فـرد یا هر گروه مّدعـی را تصدیق كنیم؛ زیـرا مّدعیان كاذب، 

در همـه جـا و همـه چیـز فراواننـد. 

بـاری! در آن انجمـن روحـی، رئیـس انجمـن بـه جانشـین خـود گفتـه بـود، وقتـی 

1. سورۀ ُزَمر، آیۀ 68.  
2. سورۀ یس، آیۀ 53. 
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مـن ُمـرَدم، تـو روح مـرا احضـار كـن، تـا مـن از وقایـع آن عالـم بـه تـو اّطالعاتـی بدهـم. 

بعـد از مـرگ، جانشـینش روح او را احضـار می كنـد و از او می پرسـد: در آن عالـم 

الفـاظ  بـا  شـما  زیـرا  كنـم؛  بیـان  نمی توانـم  متأّسـفانه  می گویـد  او  اسـت؟  خبـر  چـه 

داریـد،  شـما  كـه  الفاظـی  ایـن  می كنیـد.  درك  را  مخصوصـی  معانـی  مخصوصـی، 

ظـرف بـرای معانـی محـدود ایـن عالـم اسـت و معانـی نامحـدود آن عالـم، در ظـرف 

لـذا هـر لفظـی بگویـم، نشـان دهنـدۀ آن واقعّیـت  ایـن عالـم نمی گنجـد و  محـدود 

نخواهـد بـود؛ جـز تشـبیه و تمثیلـی كـه اندكـی تقریـب بـه ذهـن بنمایـد. 

م آن عالـم معتقـد 
ّ
از اینـرو خداونـد متعـال نیـز بـرای ایـن كـه مـا را بـه حقایـق مسـل

دمیـدن  و  صـور  در  نفـخ  لـذا  و  می كنـد  ترسـیم  مـا  ذهـن  در  تقریبـی  تصویـری  كنـد، 

را  آن  در  معنـای دمیـدن  و  معنـای شـیپور  تـا حـدودی  مـا  زیـرا  در شـیپور می گویـد، 

می فهمیـم؛ منتهـا از درك حقیقـت آن شـیپور عالـم آخـرت و چگونگـی دمیدن در آن 

عاجزیـم؛ لـذا در روایـات آمـده اسـت: 

َمـا َمـا  ٍس ِمْنُ
ْ
ِ َرأ

ّ
ٌس  َواِحـٌد َو َطَرَفـاِن َو َبـنْیَ َطـَرِف ُكل

ْ
ـوِر َرأ »َو ِللّصُ

ْرض ؛ 1
َ ْ
ـَماِء َو ال َبـنْیَ الّسَ

آن شـیپور، یك سـر و دو شـاخه دارد، یك شـاخه به سـمت آسـمان 

و شـاخۀ دیگـر بـه سـمت زمیـن اسـت. فاصلـۀ بیـن آن دو شـاخه 

همچـون فاصلـۀ بیـن زمیـن و آسـمان اسـت«. 

در بیان دیگری فرموده اند: 

وَر َقْرٌن  َعِظٌم؛ 2  ّنَ  الّصُ
َ
»أ

صوری که در آن دمیده می شود، شاخی بزرگ است«. 

1. بحار األنوار، ج 6، ص 324. 
2. ارشادالقلوب، ج 1، ص 53. 
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از ایـن تعبیـر هـم پیداسـت كـه می خواهنـد تقریب بـه ذهن كنند چـون ما معنای 

شـاخ را می فهمیـم كـه یـك چیـز تـو خالی اسـت؛ منتها از حقیقت آن شـاخ، و شـكل 

و مقـدار عظمـت آن، ناآگاهیـم. باز هـم فرموده اند: 
ِئِق؛ 1

َ
ل َ ْرَواِح  الْ

َ
ْثَقاٌب  ِبَعَدِد أ

َ
 »ِفیِه  أ

آن صـور، سـوراخ هایی بـه عـدد همـۀ مخلوقـات دارد کـه از هـر 

سـوراخی بایـد بدمـد ]تـا آن مخلـوق بمیـرد یـا زنـده شـود[«. 

تمام این بیانات از باب »تقریب به ذهن« است. 

قطعی بودن وقوع نفخ صور

حال، آیۀ مورد بحث سورۀ مباركۀ یس می فرماید: 
و�نَ ؛ 2

ُ
ِسل �نْ َ ِّهْم �ی

ٰی َر�جِ
َ
ل َ�ا�شِ اإِ �جْ

ئَ
ا

ْ
ا ُهْم ِم�نَ ال

دنَ اإِ
َ وِر �ن

ُ
ی الّ� ِ

�نَ �ن �نِ
>َو�نُ

به  و  برخاستند  قبرها  آنها]مردگان[از  و  شد  دمیده  صور  در 

سوی پروردگارشان می شتابند<. 

ایـن نكتـه را هـم عـرض كنـم: قـرآن، وقایع عالم آخـرت را به صـورت »صیغۀ فعل 

ماضی« بیان می كند. »ُنِفَخ« یعنی دمیده شـد و حال آن كه قیامت در آینده اسـت 

ور« یعنی در صور دمیده می شـود.  و روی قاعـده بایـد گفتـه شـود: »ُیْنَفـُخ ِفی الّصُ

فعـل  بـا »صیغـۀ  از مسـتقبل محّقق الوقـوع  كـه  اسـت  ادبّیـات عـرب چنیـن  در 

می كننـد.  تعبیـر  ماضـی« 

حـال، چـون قـرآن كریـم وقایع قیامت آینـده را محّقق الوقوع می دانـد، از آنها غالبًا 

بـا »صیغـۀ فعـل ماضـی« تعبیر می كند كه گویی واقع شـده اسـت. مثـاًل می فرماید: 

1. ارشادالقلوب، ج 1، ص 53. 
2. سورۀ یس، آیۀ 51. 
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ا 
َّ ل ْر�نِ اإِ

ئَ
ا

ْ
ی ال ِ

َماَوا�تِ َوَم�نْ �ن ی الّسَ ِ
َ�ِع�تَ َم�نْ �ن

وِر �نَ
ُ

ی الّ� ِ
�نَ �ن �نِ

>َو�نُ
ُ�و�نَ ؛ 1

�نُ �نْ َ اٌم �ی َ �ی ا ُهْم �تِ
دنَ اإِ

َ َ�ٰى �ن �نْ
ئُ
ِه ا �ی �نَ �نِ �نِ

ّمَ �نُ
ُ ـُه �ش

َّ
اَء الل

َ َم�نْ سش

مردند،  زمینیان  و  آسمانیان  تمام  شد؛  دمیده  صور  در 

سپس بار دیگر در آن دمیده شد و همۀ مردگان برخاستند و 

ایستادند و نظاره  گر شدند<. 

َها؛2 ّ
وِر َر�جِ �نُ  �جِ

ْر�نُ
ئَ
ا

ْ
ِ ال �ت

َ��تَ
ْ سش

ئَ
>َوا

زمین به نور پروردگارش روشن شد<. 

؛3  �نَ �ی ّ
�یِ �جِ

ال�نَّ ىَء �جِ ا�جُ َوحجِ َ ِك�ت
ْ
َع ال >َوُو�نِ

محشر[آورده  پیامبران]به  و  شد  نهاده  میان  در  عمل  نامۀ 

شدند<. 

؛4 �تْ
َ
ٍس َما َعِمل

�نْ
�تْ ُكّلُ �نَ �یَ

ّ
> َوُو�نِ

هر کسی جزای عملش به او داده شد<. 

محّقق  عالم،  آیندۀ  در  و  نپیوسته  وقوع  به  هنوز  جریانات،  این  كه  است  معلوم 

خواهد شد؛ ولی چون وقوع آنها در نظر قرآن كریم، حتمی و قطعی است، آنها را در 

حكم »واقع شده« می داند و از آنها تعبیر به »صیغۀ فعل ماضی« می نماید و می فرماید: 
؛ 5 و�نَ

ُ
ِسل �نْ َ ِّهْم �ی

ٰی َر�جِ
َ
ل َ�ا�شِ اإِ �جْ

ئَ
ا

ْ
ا ُهْم ِم�نَ ال

دنَ اإِ
َ وِر �ن

ُ
ی الّ� ِ

�نَ �ن �نِ
> َو�نُ

در صور دمیده شد و بی درنگ اموات از قبرها برخاستند و به سوی 

پروردگارشان می شتابند و دیگر کسی قدرت توّقف ندارد<. 

1. سورۀ زمر، آیۀ 68. 
2. همان، آیۀ 69. 

3. همان. 
4. سورۀ زمر، آیۀ 70. 

5. سورۀ یس، آیۀ 51. 
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مقصد نهایی، جهّنم یا بهشت؟

از حضرت امام باقر؟ع؟ رسیده است: 

یِف  اِرِه 
َ

ـك َ
ْ

ال  
َ

َعـیل َصَبـَر  ـْن   َ
َ

ف ْبـِر  الّصَ َو  اِرِه  
َ

ـك َ
ْ

ِبال ُفوَفـٌة  َمْ ـُة  ّنَ َ »الْ

ـْن  َ
َ

ـَهَواِت ف
َ

اِت َو الّش
َّ

ـذ
َّ
ُفوَفـٌة ِبالل ُ َمْ ـَة َو َجَهـّمَ ّنَ َ  الْ

َ
ْنَیـا َدَخـل

ُ
الّد

 1 ـاَر؛  الّنَ  
َ

َدَخـل ا  َشـْهَوَتَ َو  ـا  َتَ
َ

ّذ
َ
ل َنْفَسـُه  ْعَطـٰى 

َ
أ

بهشـت، بـه ناگواری هـا ]مانندتحّمـل رنـج طاعـات و خـودداری از 

سـّیئات[پیچیده شـده اسـت پس هر کس در دنیا صبر بر تلخی ها 

و نامالیمات داشـت، در سـرای آخرت داخل بهشـت می شـود! و 

ت هـا و دلخواه هـا پیچیده شـده اسـت. حال هر کس 
ّ

جهّنـم بـه لذ

ات نامشـروع داد و بـه دل بخـواه خویـش عمـل کرد، در 
ّ

تـن بـه لـذ

آن سـرا داخل آتش می شـود«. 

امام امیرالمؤمنین علی؟ع؟ فرموده است: 

ِت  یِف  ُكـْرٍه  َو َمـا ِمـْن 
ْ
 َیـأ

َّ
ـُه  َمـا ِمـْن  َطاَعـِة اهّلِل  َشْ ٌء ِإال

َ
ّن

َ
ُمـوا أ

َ
»َو اْعل

ِت یِف َشـْهَوٍة؛ 
ْ
َیـأ  

َّ
َمْعِصَیـِة اهّلِل َشْ ٌء ِإال

و بدانیـد، هیـچ چیـز از طاعـت خـدا نیسـت مگـر اینكـه انجـام آن 

بـر انسـان گـران می آیـد و هیـچ چیـز از معصیـت خـدا نیسـت مگـر 

اینكـه خوشـایند انسـان می باشـد!«. 

َع َهَوى َنْفِسِه؛ 2 َ َ
 َنَزَع  َعْن َشْهَوِتِه َو ق

ً
»َفَرِحَم اهّلُل اْمَرأ

پـس خـدا مشـمول رحمـت خـود قـرار دهـد کسـی را کـه شـهوت را 

از خویـش دور کـرده، از پیـروی خواهـش نفـس خـود بـاز ایسـتد«. 

كافی، ج 2، ص 89.   .1
2. نهج البالغۀ فيض، خطبۀ 175. 
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گنــاه  ارتــكاب  از  خویشــتن داری  و  صبــر  نداشــتن  مــا  بــزرگ  مشــكل  اكنــون 

اســت!البّته تصدیــق می كنیــم كــه كاری بــس دشــوار اســت!مخصوصًا بــرای جوانــان 

عزیــز آن هــم در ایــن شــرایطی كــه اكنــون در آن بــه ســر می برنــد و راســتی »جهــاد اكبــر« 

می كننــد و خداونــد كریــم هــم اجــر عظیــم بــه آنهــا خواهــد داد. آری، دشــوار اســت اّمــا 

ــد.  ــوا نمی دادن ــتور تق ــد و دس ــف نمی كردن ــود، تكلی ــدنی ب ــت!اگر ناش ــدنی نیس ناش

تنهــا یــك تصمیــم مؤمنانــه می خواهــد و پــا روی شــهوت َنْفــس نهــادن و دل بــه خــدا 

دادن كــه: 
َواَی  ؛ 1 ْ ْ�َس�نَ َم�ش

ئَ
ی ا ّ

ُه َر�جِ
�نَّ ـِه اإِ

َّ
 الل

>َمَعادنَ

حضرت یوسف؟ع؟ در مقابل آن درخواست ننگین اظهار 

نیکو  مرا  جایگاه  است  من  پروردگار  او  خدا،  بر  پناه  داشت 

داشته است<.

بـه  نـدارم در كـدام كتـاب دیـده ام كـه مأمـون خلیفـۀ عّباسـی عـادت  بـه خاطـر 

ِگل خوارگـی داشـت!با داشـتن آن همـه سـفره های رنگین مبتال بـه آن عادت ننگین 

بود! دسـتورات اطّبا اثربخش نمی شـد تا روزی در مجلس خواّصش، سـخن از آن به 

میان آورد و راه درمان خواسـت. مرد قوّی االراده ای از آن میان به سـخن برخاسـت و 

َمِلـك! درمـان ایـن درد، تنهـا یـك تصمیـم ملوكانـه اسـت و بس. 
ْ
هاال گفـت: َاّیُ

ِگل  كـه  كـن  صـادر  خـودت  دربـارۀ  شـاهانه  فرمـان  یـك  شـاهی،  آخـر  تـو  یعنـی 

كـرد.  عـادت  تـرك  و  داد  تـكان  را  او  سـخن  یـك  نخور!همیـن 

حـال ای جوانـان عزیز!شـما، هـم جوانمردیـد و هـم مؤمـن بـه خـدا و روز جـزا. یـك 

تصمیـم جوانمردانـه و مؤمنانـه بگیریـد و بـه هنـگام پیـش آمـدن صحنـۀ گنـاه، فرمان 

خالـق خـود را بـه خـود تلقیـن كنیـد و بگوییـد: 

1. سورۀ یوسف، آیۀ 23. 
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َ�ٰى  ؛ 1 َ ـَه �ی
َّ
 الل

�نَّ
ئَ
ا ْم �جِ

َ
ْعل َ ْم �ی

َ
ل

ئَ
>ا

آیا )انسان( نمی داند که خدا )اعمال او را( می بیند؟<. 

ایــن توّجــه درونــی اســت كــه درمــان وسوســه های شــیطانی اســت و بــر اثــر تــداوم 

بــر  گنــاه  از  و خــودداری  نفســانّیه می شــود  رادعــۀ2  بــه ملكــۀ  تبدیــل  مراقبــت،  در 

انســان آســان می گــردد و احتیــاج بــه ذكــر و ورد خــاّص در زمــان و مــكان معّیــن و 

عــدد مشــّخص نــدارد. دنبــال اینگونــه دســتوراِت خالــی از اعتبــار رفتــن، جــز تحّیــر 

ــه حقایــق دیــن، نتیجــه ای نمی بخشــد!  و ســرگردانی و ســرانجام بدبینــی نســبت ب

آنچــه آیــات قــرآن و روایــات امامــان؟مهع؟ از مــا خواســته اند، »تقــوا« اســت كــه خــدا 

فرمــوده: 
ـُه؛3

َّ
ُم الل

ُ
ُمك

ّ
َعِل ُ ـَه َو�ی

َّ
وا الل �تُ

>َوا�تَّ

شما تقوا پیشه کنید، خدا خود، عالمتان می سازد<. 

تقـوا هـم، انجـام واجبـات و تـرك محّرمـات در تمـام شـئون زندگـی اسـت. اگرچـه 

دشـوار اسـت اّمـا تنهـا عامـل كارسـاز اسـت و چـاره ای هـم جـز آن نداریـم. 

ارادۀ قرآن، بهشتی شدن انسان

خداوند متعال در سورۀ ابراهیم می فرماید: 

ا  َ �ن َّ َر�ج ُموا 
َ
ل

�نَ �نَ  �ی ِ �ن
َّ
ال وُل  �تُ �یَ

�نَ ا�جُ 
َعدنَ

ْ
ال ِهُم  �ی �تِ

ئْ
ا َ �ی ْوَم  َ �ی اَس 

َ ال�نّ ِر  ِ دن
�نْ
ئَ
>َوا

ُسَل؛  الّ�ُ ِع  �جِ
�تَّ
َو�نَ َك  َدْعَو�تَ �جْ  �جِ

نُ
� ِ��ی�جٍ 

�تَ ٍل  �جَ
ئَ
ا ٰی 

َ
ل اإِ ا 

َ ْ��ن ّ
�نِ

ئَ
ا

ای پیامبر! مردم را انذار کن و هشدارشان ده از روزی که 

عذاب به سراغشان می آید. آنگاه آن کسانی که به خود و 

1. سورۀ علق، آیۀ 14. 
2. بازدارنده. 

3. سورۀ بقره، آیۀ 282. 
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یا دیگران ظلم کرده اند می گویند: ای خدای ما! اجل ما 

را تا مّدت کوتاهی به تأخیر انداز]و به دنیا باز گردان[ تا 

دعوتت را اجابت کنیم و از رسولان تبعّیت نماییم<. 

اّما جواب می شنوند: 

ْم  �تُ �نْ
َ

َواٍل * َوَسك ْم ِم�نْ رنَ
ُ

ك
َ
ُل َما ل �جْ

ْم ِم�نْ �تَ َسْم�تُ
�تْ
ئَ
وا ا

و�نُ
ُ

ك ْم �تَ
َ
َول

ئَ
>ا

ا  َ �ن
ْ
َعل

 �نَ
�نَ ْم َك�یْ

ُ
ك

َ
�نَ ل َّ �ی �جَ

َسُهْم َو�تَ
�نُ
�نْ
ئَ
ُموا ا

َ
ل

�نَ �نَ �ی ِ �ن
َّ
ی َمَساِك�نِ ال ِ

�ن
اَل؛ 1 َ ْم�ش

ئَ
ا

ْ
ُم ال

ُ
ك

َ
ا ل َ �ن ْ َ��ج

ِهْم َو�نَ �جِ

یاد  این]در دنیا[ سوگند  از  نبودید که پیش  آیا مگر شما 

می کردید که هرگز زوالی نخواهید داشت]و برای همیشه 

در دنیا خواهید ماند[ و در مساکن همان کسانی که 

از وادی طغیان و عصیان بر  ستم بر خود روا داشتند و]سر 

گرفتید[در  پیش  را  همانها  راه  نشستید]و  درآوردند[  خدا 

حالی که برای شما خوب روشن شده بود که ما با آنها چه 

شما  برای  َمَثل ها  آوردیم[و  سرشان  بر  بلایی  چه  كردیم]و 

کرده  پیدا  تنّبه  شاید  که  دادیم  نشان  نمونه ها  زدیم]و 

اّما شما متنّبه نشدید و عبرت نگرفتید و  و عبرت بگیرید 

اینك که در کنار آتش جهّنم قرار گرفته اید تقاضای 

بازگشت به دنیا می کنید. این دیگر شدنی نیست<. 

آری، قـرآن كریـم می خواهـد بـا دسـتورات آسـمانی اش در روح و جـان بشـر مایه ای 

ایجـاد كنـد كـه تناسـب و سـنخّیت بـا بهشـت و بهشـتیان بـه دسـت آورد و در واقـع 

هـدف و مقصـود اصلـی از آوردن بشـر بـه ایـن دنیـا، تحصیـل همیـن مایـه و ایجـاد 

1. سورۀ ابراهيم، آیات 44 و 45.
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همین تناسـب و سـنخّیت در روح بشـر بوده اسـت، وگرنه جان فرو رفتۀ در منجالب 

شـهوات حیوانـی چـه تناسـبی با بهشـت، این جایگاه انسـان های پـاك و مّتصف به 

صفـات عالیـۀ الهـی دارد؟! در سـورۀ معـارج1 از قـرآن كریـم می خوانیـم: 

ا 
َ �نّ اإِ ا 

َّ ٍم * َكل ِع�ی
�نَ هتَ 

�نَّ َ �ج َل  ْد�نَ �یُ �نْ 
ئَ
ا ُهْم  ِم�نْ اْمِ�یئٍ  ُكّلُ  ْ�َمُع  َ �ی

ئَ
>ا

؛  ُمو�نَ
َ
ْعل َ �ی ا  ِمّمَ اُهْم  َ �ن �تْ

َ
ل �نَ

آیا همۀ این طاغیان و کافران طمع دارند که به بهشت 

ممکن  این  نه]هرگز  نمایند؟  داخلشان  نعمت،  سراسر 

نیست[ آنها خودشان می دانند که ما آنها را از چه چیزی 

ساخته ایم<. 

 نـه مگـر از نطفـه ای نجـس سـاخته شـده اند و مـا آن نطفـه را بـه ایـن دنیـا آورده ایـم 

تـا در مكتـب تربیتـی انبیـاء؟مهع؟ تبدیـل بـه روح طّیـب و طاهـر گشـته، متناسـب و 

ُمسـاِنخ بـا بهشـت و بهشـتیان گـردد. 

پـس چـه بدبخـت و سـیه رو خواهـد شـد آن نطفـه ای كـه خـود نجس بـوده و آنگاه 

بـه ایـن دنیـا آمـده و بـا فـرو رفتـن در گنـداب شـهوات حیوانـی نجس تـر و پلیدتر شـده، 

آنچنـان كـه هیـچ تناسـب و سـنخّیتی جـز بـا دوزخ و دوزخیـان ندارد. 

شرط ورود به بهشت

ل باشـكوه ببرند و یك دسـت 
ّ
از بـاب مثـال: اگـر االغـی را بـه یـك قصـر بسـیار مجل

جامـۀ حریـر و ابریشـم بـر او بپوشـانند و روی تختخـواب نـرم بخواباننـد و ُنقـل و نبات و 

ت می بـرد یـا به شـّدت رم 
ّ

باقلـوا مقابلـش بگذارنـد، آیـا آن حیـوان از ایـن پذیرایـی لـذ

می كنـد؟ طبیعـی اسـت كـه َرم می كنـد، چرا كه آن وضع را اصاًل متناسـب و مسـانخ 

زبـر و خشـن روی دوشـش  پـاالن  یـك  او می خواهـد  بـا طبـِع االغـی خـود نمی یابـد. 

1. آیات 38 و 39. 
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بگذارنـد و میـان یـك طویلـۀ گـرم، روی یـك تختـه ِپِهـن نـرم بخواباننـد و یـك مـن كاه 

ت می بـرد، مگـر 
ّ

و یونجـه و علـف در آخـورش بریزنـد، در ایـن صـورت اسـت كـه لـذ

اینكـه ماهّیـت االغـی اش تبدیـل بـه ماهّیـت انسـانی گـردد تـا از آن كاخ زیبـا و جامـۀ 

ت كنـد. 
ّ

دیبـا و غذاهـای رنگارنـگ احسـاس لـذ

مردمی كه یك عمر تسـلیم هوی و هوس گشـته و تا توانسـته اند تمایالت حیوانی 

خود را اشـباع نموده و جوهر جان خود را به یك سـنگ سـیاه خشـن تبدیل كرده اند 

به فرمـودۀ قرآن كریم: 
ٰی؛ 1

َّ
َول �جَ َو�تَ

ِك�نْ َكدنَّ ـٰ ٰی * َولَ
َّ

ا َ�ل
َ
�تَ َول

َ
ا َ�ّد

َ
ل

>�نَ

صالحه ای  اعمال  نه  و  کرده  تحصیل  حّقه ای  عقاید  نه 

حق  از  و  نموده  حقایق  تکذیب  عملًا  بلکه  داده اند،  انجام 

روگردان شده اند<. 

سرانجام با روحی كاماًل حیوانی و سیاه و ظلمانی وارد عالم قبر و برزخ گشته اند، 

اینان بدیهی است كه هیچ سنخّیتی جز با دوزخ و دوزخیان نخواهند داشت. 

حقیقـت آنكـه آدمـی تـا بـا خـارج از خـود بـازی می كنـد، بّچـه اسـت و مـرد نشـده 

اسـت، او وقتـی بـر كرسـّی عقـل می نشـیند و داخل در َجرگۀ مردان می گـردد كه بتواند 

از هـر چـه كـه خـارج از وجـود خـودش هسـت چشـم بپوشـد و بـه اصـالح داخـل وجود 

ب گردانـد 
ّ

خـودش بپـردازد و آیینـۀ قلـب و روح و جـان خـود را آنچنـان مصّفـٰی و مهـذ

كـه جلـوه گاه جمـال حضـرت معبـود محبـوب گـردد، در آن موقـع اسـت كـه جـز به آن 

جمـال اعلـٰی، دل بـه چیـزی نمی دهـد و بـا احـدی جـز او عشـق نمـی ورزد و همه چیز 

غیـر او را بازیچـه ای می بینـد و قابـل دل بسـتن نمی دانـد. 

1. سورۀ قيامت، آیات 31 و 32. 
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ایـن گفتـار خداونـد حكیـم در قـرآن كریـم اسـت كـه در مقـام توصیف مـردان عالم 

می گویـد: 
ـِه ؛1

َّ
ِ� الل

ْ
ك ٌع َع�نْ دنِ �یْ َ ا �ج

َ
َاَرهتٌ َول

�ج ِ
ِهْم �ت ِه�ی

ْ
ل ا �تُ

َ
اٌل ل َ >ِر�ج

)مردان خدا( مردانی اند که نه تجارتی و نه خرید و فروشی 

آنان را از ذكر خدا باز نمی دارد<.

»ِرجـال« جمـع »َرُجـل« اسـت و رجـل یعنـی مـرد. از نظـر خداونـد حكیـم، آنهایـی 

مـرد بـه معنـای واقعـی گشـته و از دوران بّچگـی گذشـته اند كـه سـوداگری ها و خریـد 

بـه  دل  نمی سـازد.  غافلشـان  خـدا  از  و  نمی كنـد  سرگرمشـان  دنیـا  فروش هـای  و 

پـول و ثـروت و قـدرت و جـاه و مقـام و ریاسـت نمی دهنـد جـز بـه خـدا، بـه چیـزی 

قـرب خـدا، چیـزی نمی جوینـد.  و  و جـز رضـا  نمی اندیشـند 

آری اینهـا هسـتند كـه جـواب لّبیـك بـه نـدای خـدا داده انـد كـه خطـاب بـه عالـم 

انسـان فرموده اسـت: 
ِه ؛ 2 �ی ا�تِ

َ
ُمل

َك َكْدً�ا �نَ ّ
ٰی َر�جِ

َ
ل َك َكاِدٌح اإِ

�نَّ  اإِ
َسا�نُ

�نْ اإِ
ْ
َها ال ُّ �ی

ئَ
ا ا َ >�ی

ای انسان! تو بار سفر بسته و رو به سوی خدایت در حركت 

می باشی و سرانجام به دیدار و لقای او خواهی رسید<. 

در لحظۀ انتقال از این دنیا نیز خطاب می فرماید: 

هتً  �یَ َرا�نِ ِك  ّ
َر�جِ ٰی 

َ
ل اإِ ِعى  اْر�جِ  * هتُ 

�نَّ ُمْ�َم�ئِ
ْ
ال ُس 

�نْ
ال�نَّ َها  �تُ َّ �ی

ئَ
ا ا  َ >�ی

ی؛3 �تِ
�نَّ َ ِلی �ج اِدی * َواْد�نُ َ ی ِع�ج ِ

ِلی �ن اْد�نُ
َ  * �ن

هتً �یَّ َمْ��نِ

ای جان آرام گرفته با یاد من! اینك بیا به سوی خودم )تو 

1. سورۀ نور، آیۀ 37. 
2. سورۀ انشقاق، آیۀ 6. 

3. سورۀ فجر، آیات 27 تا 30. 
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در تمام عمرت با من بودی و اکنون نیز با من خواهی بود( 

آنچنان که هم من از تو راضی هستم و هم تو از من راضی 

خواهی شد<. 

خسارت جبران ناپذیر

حـال آیـا راسـتی حیـف نیسـت انسـان بـا داشـتن این چنیـن اسـتعداد و لیاقـت 

بـرای نیـل بـه این چنیـن شـرافت و كرامـت كـه خدایـش بـرای آن خلقـش كـرده اسـت 

ّییـِن عـّزت، تنـّزل كـرده و در َاسـَفل 
ّ
آنچنـان پسـتی و خّفـت پیـدا كنـد كـه از اعالعل

ـت سـرنگون گـردد و ایـن سـرمایۀ گرانقـدر عمـر را بـه الی و لجـن ِبِكشـد. 
ّ
الّسـافلین ذل

شصت سال و هفتاد سال خدمتكار در و دیوار و خانۀ پر نقش و نگار و مغازه و 

بازار باشد. شب و روز فكر و ذكرش اینكه آن خانه را چگونه بخرم؟ آن دیوار را چه 

جور نّقاشی كنم؟ ُپست و مقام حّساس را كه دارم چطور حفظ كنم؟ لباس از چه 

بانگ  بنوشم؟ و...ناگهان  به كدام خّیاط بدهم، چه بخورم و چه  جنسی بخرم؟ 

زندگی  و  است  همین  انسان  واقعًا  آیا  همین؟  آیا  عجب!  ای  مرد.  خواجه  برآمد 

انسان همین؟! نه به جان خوِد انسان قسم! كه نه انسان به معنای واقعی اش همین 

است كه ما می پنداریم و نه این زندگی، زندگی انسانی است كه اكثر ما می گذرانیم. 

برخـی از گناهـان بایـد در بـرزخ بـا عذاب هـای برزخـی پـاك گـردد و بعـض دیگـر از 

جان هـا چنـان در گنـداب گناهـان غوطـه ور گشـته و چـرك و َرْیـن و كثافـت در عمـق 

وجـودش رسـوخ و نفـوذ كـرده كـه اصـاًل صـورت انسـانی خـود را از دسـت داده و ماننـد 

همان آینه كه مبّدل به سـنگ سـیاهی گشـته و الزم می شـود آن را به دسـتگاه ذوب 

ببرنـد و ذوبـش كننـد، ایـن جـان چركیـن نیـز جوهـر وجـودش آنچنـان دگرگـون شـده 

 كـه بـا عـذاب در بـرزخ نیـز اصالح پذیـر نمی باشـد و هیـچ راه چـاره ای جـز ذوب كـردن 
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او در دسـتگاه ذوب جهّنـم باقـی نمی مانـد و لـذا در محشـر بـه مالئكـۀ مـوّكل بـر آتـش 

فرمـان می رسـد: 

ْرُعَها 
دنَ هتٍ 

َ
ِسل

ْ
ِسل ی  ِ

�ن ّمَ 
ُ وُه * �ش

ُّ
َ�ل َم  ِح�ی َ

�ج
ْ

ال ّمَ 
ُ وُه * �ش

ُّ
ل عنُ

�نَ وُه 
�نُ >�نُ

1 وُه ؛ 
ُ

ك
ُ
اْسل

َ �ن َراًعا  دنِ ُعو�نَ  َس�جْ

و  بیفکنید  دوزخش  به  و  زنجیرش کنید  و  بگیرید  را  او 

به  است  ذراع  هفتاد  آن  طول  که  زنجیری  در  را  او  سپس 

بند بکشید<. 

ِسِه ِم�نْ 
ئْ
َرا ْو�تَ 

�نَ وا  ّمَ ُ��جُّ
ُ ِم * �ش ِح�ی َ

�ج
ْ

ال َسَواِء  ٰی 
َ
ل اإِ وُه 

ُ
ل اْع�تِ

َ �ن وُه 
�نُ >�نُ

2 ِم ؛  ِم�ی َ�
ْ

ال ا�جِ 
َع�نَ

از آب جوشان  آنگاه  میان دوزخش بکشید  و  را بگیرید  او 

جهّنم روی سرش بریزید<. 

ا ؛ 3 ً �ج
آ
�نَ َما �ی اعنِ

َ
�تْ ِمْ�َ�اًدا *ِللّ�

َم َكا�نَ
َه�نَّ َ  �ج

�نَّ >اإِ

و  سركشان  برای  کمینگاهی  دوزخ  تردید  و  شّك  بی 

بازگشتگاه آنهاست<. 

ایمـان  از  بهـره ای  و  بوده انـد  مسـلمان  كـه  باشـند  افـرادی  اسـت  ممكـن  حـال 

داشـته اند اّمـا مرتكـب گناهـان بـزرگ گشـته و بـی توبـه از دنیـا رفته انـد و در مراحـل 

جهّنـم  در  بایـد  هـم  اینهـا  دارنـد  آلودگی هـا  و  نشـده  تصفیـه  حسابشـان  هـم  قبلـی 

ب بشـوند تـا صالحّیـت شـفاعت پیـدا كـرده و مـورد شـفاعت اولیـای خـدا قـرار 
ّ

معـذ

گیرنـد و بهشـتی گردنـد چـون شـفاعت هـم شـرایط مخصـوص بـه خـود دارد طـوری 

1. سورۀ حاّقه، آیات 30 تا 32. 
2. سورۀ ُدخان، آیات 47 و 48. 

3. سورۀ نبأ، آیات 21 و 22. 
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و داخـل بهشـتش كننـد. بهشـت  را بگیرنـد  و كثیفـی  آلـوده  هـر  كـه دسـت  نیسـت 

جـای پـاكان اسـت و بـه ناپـاكان راه نمی دهنـد. حّتـی در روایت از امـام امیرالمؤمنین 

علـی؟ع؟ داریـم كـه ضمـن حدیثـی فرمـوده اسـت: 

اِب 
َ

َعـذ َبْعـَد   
َّ

ِإال َشـَفاَعُتَنا  َحُقـُه 
ْ
َتل  

َ
ال َمـْن  ْسـِرِفنَی   ُ الْ ِمـَن   »َفـِإّنَ  

1 َسـَنٍة؛  ـِف 
ْ
ل

َ
أ اَئـِة  ِ ݢثݪݪِ ݢ ݢ ݢ

َ
َثل

 از گنهكاران]مؤمـن[ کسـانی هسـتند کـه شـفاعت مـا بـه آنـان 
ً
یقینـا

ب شـدن«. 
ّ

نمی رسـد مگـر بعـد از سـیصد هـزار سـال معـذ

یعنـی البّتـه محـّب علـی؟ع؟ جهّنمـی خالـد كـه بـرای همیشـه در جهّنـم بمانـد 

نخواهـد شـد و عاقبـت، مشـمول شـفاعت مـوال خواهـد گشـت ولـی بعـد از اینكـه بـه 

ب 
ّ

نسـبت سـطحی یـا عمیـق بـودن گناهانـش در طبقـه ای از طبقـات جهّنـم، معـذ

بشـود تـا پـاك گشـته و سـنخّیت بـا بهشـت و بهشـتیان پیـدا كنـد. برخـی از گنهكاران 

نیـز هسـتند كـه اصـاًل قابـل اصـالح نمی باشـند و بـرای همیشـه باید در جهّنـم بمانند 

و بـه فرمـودۀ قـرآن كریـم: 
اِلُ�و�نَ ؛ 2 َ َها �ن �ی اِر ُهْم �نِ

َ ْ�َ�ا�جُ ال�نّ
ئَ
َك ا �ئِ ـٰ ولَ

ئُ
>ا

اینان یاران همیشه ملازم آتشند و جهّنمی خالدند<. 

ٌم ؛ 3 �ی ا�جٌ ُم�تِ
ُهْم َع�نَ

َ
َها َول �نَ ِم�نْ �ی ار�ج �ن >َوَما ُهْم �جِ

آنها هیچگاه از جهّنم بیرون نخواهند آمد و برای آنان عذابی 

پایدار است<. 

از ایـن جریـان بایـد بـه خـدا پنـاه ببریـم و توفیـق عمـل بـه دسـتورات دینـش را از 

بخواهیـم.  خـودش 

1. بحار األنوار، ج 6، ص 153. 
2. سورۀ بقره، آیۀ 39. 

3. سورۀ مائده، آیۀ 37. 
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توّجه به سه روز حّساس

از امام باقر؟ع؟ چنین نقل شده كه فرمودند: 

ـِذی  
َّ
ـِذی ُوِلـْدَت ِفیـِه َو َیْوِمـَك  ال

َّ
ِث َیْوِمـَك ال

َ
ـل

َ
ـاِم الّث ّیَ

َ ْ
»َیـا اْبـَن ال

ـَك؛ 1 ـُرُج ِفیـِه ِإیَل َرّبِ ْ َ
ـِذی ت

َّ
  ِفیـِه  َقْبـَرَك  َو َیْوِمـَك ال

ُ
َتْنـِزل

ـد 
ّ
ای انسـانی کـه فرزنـد سـه روز می باشـی! روزی کـه از مـادر متول

شـدی و روزی که وارد قبر می شـوی و روزی که از قبر بیرون آمده 

و رو بـه موقـف حسـاب بـرده می شـوی«. 

راسـتی عجیـب اسـت كـه كلمـات امامان؟مهع؟ ماننـد كلمات قرآن، كوتاه اسـت 

را  بشـر  حیـات  تاریخچـۀ  ولـی  فرمـوده  كوتـاه  جملـۀ  یـك  باقـر؟ع؟  امـام  پرمحتـوا.  و 

پیـش روی خـودش بـاز كرده و نشـانش داده اسـت كه ای بشـر! تو تمـام دوران حیاتت 

ـدت« و »روز مرگـت« و »روز حسـاب اعمالـت«. 
ّ
بیـش از سـه روز نیسـت؛ »روز تول

اینـك بیندیـش و ببیـن آیـا صاحـب اختیـار ایـن سـه روز كیسـت؟ آیـا می توانـی 

تـو خـودت را از پنجـۀ ایـن سـه روز برهانـی؟ آیـا می توانسـتی در رحـم مـادر بمانـی و بـه 

دامـن ایـن دنیـای پـر رنـج و ِمَحـن نیفتـی یـا حـاال كـه آمـده ای و اینجـا زندگـی پـر رونق 

تشـكیل داده و مسـكن و مرَكـب و َمْنصـب بـه دسـت آورده ای، آیـا می توانـی همیـن 

جـا بمانـی و ایـن بـاغ و راغ و كاخ را از دسـت ندهـی؟

از همین جا بفهم و باور كن آن نیروی قّهار مقتدری كه تو را بدون میل و خواست 

خـودت از رحـم مـادر بیـرون كشـیده و اینجـا آورده اسـت همـان نیـروی قّهار اسـت كه 

می توانـد تـو را از شـكم دنیـا بیـرون كشـیده بـه خانۀ قبر پر وحشـت بیفكنـد و همو »روز 

سـّومی« را هـم بـرای تـو مقـّرر كـرده كـه در آن روز تـو را از قبـر بیـرون می كشـد و بـه صحنـۀ 

محشـر و موقف حسـاب می آورد. 

1. تحف العقول، ص 212.
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اندكـی  اینـك  تفّكـر،  نیـروی  و  عقـل  دارای  هسـتی  انسـانی  كـه  نظـر  آن  از  حـال 

ـد شـدی آنچنـان ناتـوان و بیچـاره 
ّ
بنشـین و بیندیـش آن »روز اّولـی« كـه از مـادر متول

بـودی كـه قـدرت رانـدن یـك مگـس از خـود نداشـتی؛ چنـد سـال كـه گذشـت جسـد 

ـدت هـم بیچاره تـر 
ّ
مـردۀ بی روحـت روی سـنگ غسـالخانه می افتـد آن روز از روز تول

ـد حّداقـل َنَفـس می كشـیدی، ولـی روز مرگـت توانایـی نفـس 
ّ
خواهـی شـد زیـرا روز تول

كشـیدن هـم نخواهـی داشـت. اّمـا »روز سـّوم« كـه روز خـروج از قبـر و ورود بـه صحـرای 

محشـر اسـت از دو روز پیشـت هـم بیچاره تـر و بدبخت تـر می شـوی كـه قـرآن كریـم در 

وصـف آن روز می فرمایـد: 

و�نُ 
ُ

ك �یَ ْوَم  َ اِرَعهتُ * �ی َ �ت
ْ
ال َما  ْدَراَك 

ئَ
ا اِرَعهتُ * َوَما  َ �ت

ْ
ال اِرَعهتُ * َما  َ �ت

ْ
>ال

و�شِ ؛1 ُ �ش َم�جْ
ْ
ال َ�اسشِ 

�نَ
ْ
َكال اُس 

َ ال�نّ

چه  تو  و  کوبنده ای؟  چه  هم  آن  کوبنده  واقعۀ[  ]آن 

می دانی آن کوبنده چیست؟ روزی است که مردم مانند 

ملخ های پراکنده، متحّیر و سرگردانند<. 

روز اّول والدت، تـو را بغـل می گرفتنـد و می بوسـیدند، روز مـرگ هـم برایـت گریـه 

نـه  و  می گیـرد  بـر  در  را  تـو  آغوشـی  نـه  می كننـد  فـرار  تـو  از  همـه  روز  آن  اّمـا  می كردنـد 

می ریـزد! اشـك  تـو  بـرای  چشـمی 
ِه ؛ 2 �ی �نِ َ ِه َو�ج ِ �ت ِه * َوَ�اِ��جَ �ی �جِ

ئَ
ِه َوا ِمّ

ئُ
ِه * َوا �ی �نِ

ئَ
َمْ�ُء ِم�نْ ا

ْ
ّ�ُ ال �نِ َ ْوَم �ی َ >�ی

مبادا  که  می کنند  فرار  هم  از  همه  که  است  روزی 

اینجا گریبانگیر  و  از یکدیگر ضایع کرده باشند  حّقی 

یکدیگر بشوند<. 

1. سورۀ قارعه، آیات 1 تا 4. 
2. سورۀ عبس، آیات 34 تا 36. 
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َعهتٌ ؛1 هتٌ َرا�نِ
�نَ ا�نِ َ هتٌ * �ن �جَ َها َكادنِ َع�تِ

َس ِلَو�تْ �یْ
َ
َعهتُ * ل َوا�تِ

ْ
َع�تِ ال

ا َو�تَ
دنَ >اإِ

هنگامی که آن واقعۀ]قیامت[ رخ دهد که وقوعش حتمی 

است و دروغ بردار نیست، گروهی را بالا می َبَرد و گروهی 

دیگر را پایین می آَوَرد<. 

گـروه  و  باالنشـین  و قدرتشـان  ثـروت  بـه خاطـر  اشـراف  و  اعیـان  گروهـی  دنیـا  در 

دیگـر كـه تهیدسـت از ثـروت و قـدرت بودنـد پاییـن نشـین بودنـد و اصـاًل بـه حسـاب 

اثـر  بـر  باالنشـین ها  یعنـی  می شـود  برعكـس  درسـت  آخـرت  عالـم  در  نمی آمدنـد. 

اخـالق و اعمـال زشتشـان پایین نشـین می شـوند و پاییـن نشـین ها بـر اثـر اخـالق و 

نشـین ها  و خـاك  نشـین  باالنشـین می شـوند. كاخ نشـین ها خـاك  نیكشـان  اعمـال 

می گردنـد.  كاخ نشـین 

حاال ببینیم بعد چه می شود، قرآن مجید می فرماید: 

ِم�نَ  ا  َ �ن �یْ
َ
َعل وا 

�نُ �ی �نِ
ئَ
ا �نْ 

ئَ
ا هتِ 

�نَّ َ
�ج
ْ

ال ْ�َ�ا�جَ 
ئَ
ا اِر 

َ ال�نّ ْ�َ�ا�جُ 
ئَ
ا اَدٰى 

َ >َو�ن
2 ـُه؛ 

َّ
الل ُم 

ُ
ك

�تَ َررنَ ا  ِمّمَ ْو 
ئَ
ا َماِء 

ْ
ال

بهشتیاِن  سوی  به  گدایی[  دسِت  ]پایین نشین،  دوزخیاِن 

و[  می طلبند  نان  و  آب  آنها  از  و  می کنند  دراز  ]بالانشین 

می گویند: از آن آب های ]خوشگوار[ و از آن ]طعام های لذیذ[ 

كه خدا به شما روزی کرده است به ما هم افاضه کنید<. 

آنها در جواب می گویند: 
�نَ ؛3 ِ��ی َكا�نِ

ْ
ی ال

َ
َمُهَما َعل ـَه َ�ّ�َ

َّ
 الل

�نَّ >اإِ

همانا خدا آب و طعام اینجا را برای کافران حرام کرده 

است]و شما بهره ای از اینها نخواهید داشت[<. 

1. سورۀ واقعه، آیات 1 تا 3. 
2. سورۀ اعراف، آیۀ 50. 

3. همان. 
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باز بر می گردیم به جمالتی دیگر از مواعظ امام باقر؟ع؟ كه فرموده است: 
َتك ؛1 ْوَهى مِهَّ

َ
 َمطّیَتَك َو أ

َّ
َكل

َ
  َنْوَمَك  َو أ

َ
ْطَول

َ
ِة َما أ ّنَ َ »َیا َطاِلَب  الْ

ای کسی که اّدعا می کنی که طالب بهشتم! به چه خواب گرانی 

فرو رفته ای و در این راه به چه مرکب سستی سوار شده ای و چه 

بی هّمتی از خود نشان می دهی«. 

ل در میان باغی باصفا 
ّ
اگر به شـما بگویند در فالن شـهر برای شـما خانه ای مجل

بـه سـوی هواپیمـا  بـا عجلـه  سـاخته اند، از شـّدت خوشـحالی خوابتـان نمی بـرد و 

می رویـد تـا هـر چـه زودتـر خـود را بـه آنجـا برسـانید. آیـا بهشـتی كـه خـدا بـه مـا وعـده 

كـرده اسـت بـه انـدازۀ آن خانـه و بـاغ ارزش نـدارد كـه امـام؟ع؟ می فرمایـد: ای مّدعـی 

ایمـان بـه بهشـت خـدا! پـس چـرا بـه خـواب غفلت فـرو رفتـه ای و اشـتیاقی از خود به 

آن نشـان نمی دهـی؟

ــا  ْكَســَبَك ِلَ
َ
ــا َو َمــا أ ْیَ

َ
َحــَث  َمطّیَتــَك  ِإل

َ
ــاِر َمــا أ  ِمــَن  الّنَ

ً
ــا َهاِربــا »َی

ــَك ِفَیــا؛2 ُیوِقُع

ای کسـی کـه بـه قـول خـودت از جهّنـم گریزانـی! پـس چـرا در راه 

جهّنم شـتابان می روی؟ و از ارتكاب گناه و ِاْشـباع اهوای نفسـانی 

هیـچ گریـز و پرهیـزی نداری؟«. 

می شود  معلوم  پس  جهّنم؟  از  ترس  و  بهشت  به  عشق  معنای  است  این  آیا 

را  نه خدا  نیستیم،  باوردار  و  آنچنان كه الزم است صادق  اّدعاهای خویش  ما در 

آنچنان كه باید شناخته ایم و نه ایمان به آخرت و بهشت و جهّنم آخرت در عمق 

جانمان نشسته است تا ما را از خواب غفلت بیدار كند و به راه اطاعت از فرمان 

خدا بیفكند. 

1. تحف العقول، ص 212. 
2. همان. 
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در حالی كه خدا خطاب به پیغمبرش می فرماید: 
لًا ؛ 1 ِل�ی

ا �تَ
َّ ل َل اإِ

�یْ
َّ
ِم الل

ُل * �تُ ِمّ ُم�نَّ
ْ
َها ال ُّ �ی

ئَ
ا ا َ >�ی

ای جامۀ خواب به خود پیچیده!شب را به عبادت برخیز و 

بیدار باش<. 

وقت رحیل است نه هنگام خواببرخیــز شــتربان كــه دمیــد آفتــاب

ایــن خطــاب اگــر چــه بــه پیامبــر اكــرم؟ص؟ اســت ولــی در واقــع بــرای بیــدار كــردن 

ایــن بشــِر در خــواب غفلــت ُغُنــوده اســت مخصوصــًا آن مّدعیــان پیــروی از اســالم و 

قــرآن كــه بیــش از دیگــران بایــد تــكان بخورنــد و بــه آینــدۀ حتمــی خویــش بیندیشــند 

و بــه خــود بگوینــد: 

تا كی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش؟

حیف باشد كه تو در خوابی و نرگس بیدار

�نَ ؛ 2 ِل�ی ا�نِ َ عن
ْ
�نْ ِم�نَ ال

ُ
ك ا �تَ

َ
ِسَك ... َول

�نْ
ی �نَ ِ

َك �ن ُكْ� َر�جَّ
>َوادنْ

و پروردگارت را در وجود خود یاد کن ... و از غافلین مباش<.

آدم، آن نیسـت كـه مـرغ سـحر از خـواب بیـدارش كنـد، آدم آن اسـت كـه پیـش از 

وس« بگویـد. 
ُ

وٌح ُقـّد مـرغ سـحر بانـگ بـردارد و »ُسـّبُ

شرط اساسی بهشت رفتن

حال، آیا این مقتضای عقل است كه انسان برای یك زندگی چند روزۀ توأم با 

هزاران محنت، كاری كند كه آن زندگی جاودانۀ غرق در نور و ُسرور و بهجت را از 

دست بدهد؟ و این جّدًا سفاهت است و حماقت! ولی نكتۀ قابل توّجه این است 

1. سورۀ مّزّمل، آیات 1 و 2. 
2. سورۀ اعراف، آیۀ 205. 
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كه قرآن كریم، مؤّكدًا »تقوا« را اساسی ترین پایۀ آن زندگی نشان می دهد و می فرماید: 

پاداش  را  مّتقیان  چنین  این  و  �نَ ؛2  �ی �تِ
ُم�تَّ

ْ
ال َداُر  ْعَم  �نِ

َ
َول  * �نَ 1  �ی �تِ

ُم�تَّ
ْ
ال ـُه 

َّ
الل ی  ِ �ن

ْ
�ج
َ
�ی ِلَك 

دنَٰ
َ

>ك

می دهد * و جایگاه مّتقین چه نیکو جایگاهی است<. یعنی خالصه حواّستان جمع 

باشد بهشت رفتن، با آرزو و طمِع خام در دل داشتن نمی شود! »تقوا« شرط اساسی 

آن است. 
ا  <؛ 3 ارنً

َ �نَ َم�ن �ی �تِ
ُم�تَّ

ْ
 ِلل

�نَّ >اإِ

همانا رستگاری و کامیابی فقط برای مّتقین است<.

َهاُر<؛4
�نْ
ئَ
ا

ْ
َها ال �تِ

ْ�
ِ�ی ِم�نْ �تَ ْ

�ج
ا�تٌ �تَ

َ �نّ َ ِّهْم �ج
َد َر�جِ ْوا ِع�نْ �تَ

�نَ ا�تَّ �ی ِ دن
َّ
>ِلل

نزد  می کنند  پیشه  را  الهی  تقوای  که  کسانی  برای 

پروردگارشان بهشت هایی است که از زیر آنها نهرها جاری 

است<.

َوٰى ؛ 5 �تْ
اِد ال�تَّ َ� ال�نَّ �یْ

 �نَ
�نَّ اإِ

َ ُدوا �ن ّوَ �نَ >َو�تَ

و توشه بیندوزید پس همانا بهترین توشه برای سرای باقی 

تقواست<.

تمام تكیۀ قرآن روی »تقواسـت« كه سـرمایۀ اصلی برای زندگی در آن سـرا اسـت 

ات 
ّ

و لذا مسـتضعفین چون نتوانسـته اند در دنیا انكار یا اقرار كنند، در آن سـرا، نه لذ

بهشـتی هـا را درك می كننـد و نـه عـذاب جهّنمی هـا را احسـاس می كننـد. چـون در 

دنیا دارای رشـد عقلی نبوده اند و لذا نه توانسـته اند برهاِن ُموِقنین را به دسـت آورند 

1. سورۀ نحل، آیۀ 31. 
2. همان، آیۀ 30. 

3. سورۀ نبأ، آیۀ 31. 
4. سورۀ آل عمران، آیۀ 15. 

5. سورۀ بقره، آیۀ 197. 
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و نـه انـكاِر منكـران را داشـته اند. نـه ُموِقـن بوده انـد و نـه ُمنكـر. مسـتضعف بوده انـد و 

لـذا آنجـا هـم كـه می رسـند، نه جهّنمی هسـتند كـه درد جهّنمی ها را احسـاس كنند 

ات بهشـتی ها را درك كنند. 
ّ

و نـه بهشـتِی آن چنـان هسـتند كـه لذ

پــس همــۀ ســعادت ها از آِن »مّتقیــن« اســت. مّتقیــن هــم كســانی هســتند كــه 

پیوســته جانــب خــدا را رعایــت می كننــد و امــر و نهــی خــدا را در تمــام شــئون زندگــی 

بــه حســاب می آورنــد. البّتــه تحصیــل ملكــۀ تقــوا و پــا روی اهــوای نفســانی نهــادن، 

بــرای اشــخاصی كــه آلودگــی بــه گنــاه و زشــت كاری دارنــد؛ دشــوار اســت ولــی مّدتــی 

كــه انســان ایــن دشــواری را تحّمــل كــرد قــدری برایــش عــادی می شــود و در زمــرۀ 

مّتقیــن در می آیــد. 

حـال بـرای مّتقیـن در ضمـن ایـن آیـات مـورد بحـث، صفـت دیگـری هـم نشـان 

داده شـده كـه می فرمایـد: 
؛ 1 �نَ �ی �جِ

هتُ ��یّ
َ

ك ا�ئِ
َ
َمل

ْ
اُهُم ال

َ َو�نّ �تَ �نَ �تَ �ی ِ �ن
َّ
>ال

ارواح،  قبض  فرشتگان  که  هستند  کسانی  ]پرهیزگاران[ 

تحویل  پاکیزه اند  و  پاك  که  حالی  در  را  آنها  ]روِح[ 

می گیرند<. 

و�نَ ؛ 2
ُ
ْعَمل ْم �تَ �تُ َما ُك�نْ  �جِ

هتَ
�نَّ َ

�ج
ْ

وا ال
ُ
ل ُم اْد�نُ

ُ
ك �یْ

َ
اٌم َعل

َ
و�نَ َسل

ُ
ول �تُ َ >�ی

به آنها می گویند: سلام بر شما باد، داخل بهشت شوید به 

پاداش اعمالی که انجام دادید<. 

1. سورۀ نحل، آیۀ 32. 
2. همان. 
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گردنكش جهّنم در انتظار جّباران 

خـوب اكنـون كـه تمـام جّبـاران گردنكـش از دنیا نـاكام بیرون رفتند و اجسادشـان 

در دل خـاك پوسـید، آیـا دیگـر كارشـان تمـام اسـت و كیفـری ندارند؟خیـر، كارشـان 

تمام نیسـت: 
ٍد ؛ 1 ٰى ِم�نْ َماٍء َ�ِد�ی ُْس�تَ ُم َو�ی

َه�نَّ َ ِه �ج >ِم�نْ َوَرا�ئِ

آن  میان  می رسد]در  فرا  جهّنم  عنید،  جّبار  آن  سر  پشت  از 

آتش سوزان[ از آب »صدید« به او می نوشانند<. 

كلمـۀ »َوراء« بـه معنـای پشـت سـر اسـت و حـال آن كـه جهّنـم و آخـرت، در پیـش 

رو و سـر راه انسـان اسـت نـه در پشـت سـر!چنان كـه در »َرِحـم« مـادر كـه بودیـم، دنیـا 

پیـش روی مـا و سـر راه مـا بـوده اسـت. اكنـون هـم كـه در دنیـا هسـتیم رو بـه آخـرت 

می رویـم. بهشـت و جهّنـم پیـش روی ماسـت، نـه در پشـت َسـِر مـا! 

از این رو برخی از آقایان مفّسران »َوراء« را به معنای »نتیجه و عاقبت كار« معنا 

می كنند ولی احتمااًل می توان گفت: دنیاداران، در زندگی خود، رو به دنیا و پشت به 

ب  ِ
ّ

آخرت دارند! از این جهت از پشت سرشان جهّنم فرا می رسد و آن گردنكشاِن ُمَكذ

را در كام خود فرو می كشد. آن َخْیَبت و ناكامی، عذاب دنیوی فرعون بود كه پس از 

ٰی< زدن، وقتی میان دریا به حال 
َ

ْعل
ئَ
ا

ْ
ُم ال

ُ
ك

ُّ ا َر�ج
َ �ن
ئَ
شاید صدها سال علّو و اقتدار و فریاد >ا

غرق درآمد و به دست و پا زدن افتاد، خدا داند كه در آن لحظات آخر عمرش چه 

ك است: 
ْ
زجرها كشید تا از دنیا كنده شد و جان داد كه حساب َنْزع و َكْنَدِن ُمل

َك 
ْ
ُمل

ْ
ُع ال ِ �ن

�نْ
اُء َو�تَ

َ سش
َك َم�نْ �تَ

ْ
ُمل

ْ
ی ال ِ

�ت وئْ
ِك �تُ

ْ
ُمل

ْ
ـُهّمَ َماِلَك ال

َّ
ِل الل

>�تُ
اُء؛ 2

َ سش
�نْ �تَ ِمّمَ

به هر که  تویی که  پادشاهی ها!  مالك  ای  الها!  بار  بگو: 

1. سورۀ ابراهيم، آیۀ 16. 
2. سورۀ آل عمران، آیۀ 26. 



لا�ت و عمل اد و ا�ن �ت ی گاه اع�ت
ّ

ل �ج
ت

معاد، �

276

را  پادشاهی  بخواهی  که  هر  از  و  می دهی  پادشاهی  بخواهی 

جدا می کنی<. 

از آن جـدا  بـه آسـانی  یـا از چیـزی كـه  بـه معنـای كنـدن چیـزی از جایـی  »َنـْزع« 

نمی شـود. مثـاًل اگـر پارچـه ای را بـا چسـب بـه تختـه ای چسـبانده باشـند و بخواهنـد 

آن را جدا كنند؛ اّواًل به سـختی كنده می شـود و ثانیًا به هنگام جدا شـدن، صدایی 

می كند. فرعون صدها سال به دنیا و سلطنت آن چسبیده بود و خدا آن را در میان 

امـواج نیـل از او َكنـد و مـا نمی دانیـم او در آن حـال چـه زجـری كشـیده و چـه صدایـی 

كـرده اسـت؟ حـال آیـا بعـد از َكْنده شـدن از دنیا كـه به عالم برزخ افتاده اسـت اكنون 

در چـه وضعـی بـه سـر می بـرد؟ از قـرآن كریـم می پرسـیم، جـواب می دهـد: 

ا؛  ً �یّ ا َوَعسشِ ُ�ّوً
َها عنُ �یْ

َ
و�نَ َعل

ْعَ��نُ ُ اُر �ی
َ ل�نّ

َ
>ا

هر صبحگاه و شامگاه، علی الّدوام به آتش عرضه می شوند...!<. 

صبحانه و عصرانه اش آتش است. این هم وضع برزخی اش. آیا بعد از آن چه؟

ا�جِ ؛ 1 
َعدنَ

ْ
 ال

َ
ّد

َ سش
ئَ
ْ�َعْو�نَ ا َل �نِ

آ
وا ا

ُ
ل ِ ْد�ن

ئَ
اَعهتُ ا وُم الّسَ �تُ ْوَم �تَ َ >َو�ی

روزی که قیامت برپا شود، دستور می رسد: آل فرعون را در 

سخت ترین عذاب ها وارد کنید<. 

راسـتی آیا از نظر عقل، ارزش دارد كه انسـان این عمر فرضًا صد سـال و دویسـت 

ـت و خـواری از آن كنـده شـود و 
ّ
سـال فرعونـی را بـه دنیـا بچسـبد؛ و سـرانجام بـا آن ذل

بـه درد و رنـج و عـذاب ابـدی مبتـال گردد؟حـال مـا كـه عمرمـان بـه نـدرت از هفتـاد و 

هشـتاد سـال بگـذرد. در همیـن مجلـس خودمـان اگـر بگردیـم مشـكل ده پیر هشـتاد 

و نـود سـاله پیـدا كنیـم. معلـوم می شـود اكثـر مـردم در سـنین جوانـی می میرنـد. صـد 

جـوان می میـرد و هنـوز یـك پیـر نمـرده اسـت. 

1. سورۀ غافر، آیۀ 46. 
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خوب حال ببینیم از »جّبار عنید « در میان جهّنم چگونه پذیرایی می شود؟ 

ٍد ؛  ٰى ِم�نْ َماٍء َ�ِد�ی ُْس�تَ >َو�ی

از آب صدید به او می نوشانند<. 

»صدیـد« در تفاسـیر معنـا شـده اسـت بـه مایعـی مرّكب از چرك و خـون كه از زخم 

و جراحـت بـدن خـارج می شـود. در قـرآن از مایعـات جهّنـم كـه بـه خـورد جهّنمیـان 

�نٍ <2 نیـز شـده اسـت كه بـه معنای همان  ْسِل�ی ا�تٌ <1 و >عنِ ّسَ
داده می شـود تعبیـر بـه >عنَ

تهـّوع آور، بدمنظـره و سـوزان در دیگ هـای  كـه مایعـی متعّفـن،  آمـده  چـرك و خـون 

جهّنـم جوشـانده بـه جهّنمیـان می نوشـانند. 

ى<  به صیغۀ مجهول آمده یعنی فرد جهّنمی، خودش آن را نمی نوشد،  ُْس�تَ كلمۀ >�ی

ُعُه <؛3 جرعه،  جرعه آن را از روی اجبار و اكراه از گلو پایین  َ�ّ حجَ �تَ َ به او می نوشانند! >�ی

می دهد. 
؛ 4 �تٍ ّ

َم�یِ ا�نٍ َوَما ُهَو �جِ َمْو�تُ ِم�نْ ُكِلّ َمكَ
ْ
ِه ال �ی �تِ

ئْ
ا َ ُه َو�ی عنُ ُِس�ی اُد �ی كَ َ ا �ی

َ
>َول

نمی تواند آن را با میل و رغبت بیاشامد. از همه جانِب جهّنم، مرگ 

به او رو می آورد ]انواع عذاب و شکنجه می بیند[ اّما نمی میرد!<. 

در دنیـا عـذاب و شـكنجه، وقتـی شـدید و طوالنـی شـد، انسـان می میـرد. اّمـا در 

جهّنـم، مـرگ اصـاًل راه نـدارد! در سـورۀ اعلـی آمـده: 
َٰی ؛ 5 �ی

ْ� َ
ا �ی

َ
َها َول �ی ُمو�تُ �نِ َ ا �ی

َ
ّمَ ل

ُ َ�ٰى * �ش �جْ
ُ

ك
ْ
اَر ال

َ ی ال�نّ
َ

ْ�ل َ ی �ی ِ �ن
َّ
>ال

در میان آتش بزرگ وارد می شود. آنگاه آنجا نه زنده می ماند 

و نه می میرد!<. 

1. سورۀ نبأ، آیۀ 25. 
2. سورۀ حاّقه، آیۀ 36. 

3. سورۀ ابراهيم، آیۀ 17. 
4. همان. 

5. سورۀ اعلی، آیات 12 و 13. 
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ت ببــرد و »مــرده« آن اســت كــه درد نكشــد. او در میــان 
ّ

»زنــده« آن اســت كــه لــذ

تــی دارد تــا زنــده باشــد و نــه خالــی از درد اســت تــا مــرده باشــد. 
ّ

آتــش ســوزان نــه لذ

�تٍ ؛  ّ
َم�یِ َمْو�تُ ِم�نْ ُكِلّ َمَكا�نٍ َوَما ُهَو �جِ

ْ
ِه ال �ی �تِ

ئْ
ا َ >�ی

از همه طرف، مرگ به او رو می آورد، اّما او نمی میرد!<. 

اآلن مـا از مـرگ می گریزیـم اّمـا پنـاه بـر خدا می بریـم از روزی كه دنبـال مرگ بگردیم 

و آن را پیـدا نكنیـم و عجیـب اینكـه قـرآن می گویـد ایـن عـذاب هم عـذاب نهایی آن 

ٍد<  نیسـت! بلكه:  �ی اٍر َع�نِ َ �جّ َ   >�ج

 ؛ 
طنٌ ِل�ی

ا�جٌ عنَ
ِه َع�نَ >َوِم�نْ َوَرا�ئِ

از پشت سر آن نیز عذاب سخت و شدیدی خواهد داشت<. 

جهّنم، مولود زندگی آتش بار دنیا!

حال مطلب شایان توّجه این است كه به مقتضای حدیث مشهور: 

ِخَرِة؛ 
ْ

ْنَیا َمْزَرَعُة ال
ُ

»الّد

دنیا کشتگاه و مزرعۀ آخرت است«. 

واقع محصولی  در  ما خواهد رسید،  به  و جهّنم  از بهشت  پاداش  و  كیفر  آنچه 

است كه بذر آن را در دنیا افشانده ایم و آنجا به ثمر می رسد!بنابراین جهّنم با اوصافی 

كه قرآن نشان می دهد، مولود زندگی آتش بار دنیاست. تا زندگی دنیا چنین نباشد، 

به چنین  و راستی جامعۀ بشر در دنیای كنونی  زندگی آخرت چنان نخواهد شد 

شكل و صورت درآمده است و جّدًا این زندگی در ذائقۀ انسان های حّساس مانند 

چرك و خونی شده است تلخ و تهّوع آور و سوزان كه فرو بردنش بی نهایت دشوار و در 

عین حال چاره ای جز تحّمل و از گلو پایین دادن ندارند!از همه طرف مرگ و فشار و 

ناراحتی رو به انسان می آورد، اّما نمی میرد تا راحت شود. 
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این آیه از قرآن هم وعده داده است كه: 

 ؛ 
طنٌ ِل�ی

ا�جٌ عنَ
ِه َع�نَ >َوِم�نْ َوَرا�ئِ

عذاب شدیدی هم پشت سر دارد<. 

د  < تنهـا  �ی ار ع�ن �جّ مطلـب دیگـری كـه بایـد بـه آن توّجـه داشـت ایـن اسـت كـه  >�ج

زورمنـدان سـتمگر از قبیـل فرعـون و شـّداد و نمـرود و تاتـار و مغـول نیسـتند! بلكـه هـر 

انسـان نافرمـان در مقابـل امـر و نهـی خـدا كـه تسـلیم حـق نمی شـود و حّقـی از حقـوق 

اّتبـاع  لَهُه َهواُه<1  اإ  
دنَ

�نَ
>ا�تَّ بـه فرمـودۀ قـرآن:  پـا می گـذارد،  خـدا و بنـدگان خـدا را زیـر 

د<    �ی ار ع�ن �جّ از هـوای َنْفـس و دلبخـواه خـود می كنـد، در حـّد خـود دارای روحّیـۀ >�ج

بـه  تـازش محدودتـر اسـت و مثـاًل در »فـروش متـاع  و  اسـت. منتهـا میـدان تاخـت 

نـاآگاه« و »سـهل انگاری در پی  ریـزی یـك سـاختمان« و »سـختگیری  یـك مشـتری 

در پذیـرش یـك بیمـار تهیدسـت در بیمارسـتان« و »كج خلقـی در خانـواده بـا همسـر 

و فرزنـدان« و...سـتم می كنـد و حـق را زیـر پـا می گـذارد و بیـش از ایـن از دسـتش بـر 

نمی آیـد وگرنـه او بـا داشـتن ایـن روحّیـۀ مخالفـت بـا حـق در میـدان هـای وسـیع تر 

زندگـی بـه تاخـت و تازهـای شـدیدتری خواهـد پرداخـت. 

ُم الاْعلی<  سـر می داد! بلكه هر انسـان تربیت 
ُ

ك ُّ ا َر�ج �ن
َ
تنهـا فرعـون نبـود كـه نـدای >ا

نایافتـۀ در مكتـب انبیـاء؟مهع؟ ایـن نـدا را از درون خـود دارد ولـی آن توانایـی فرعونی را 

ـق و خـوی عنـاد بـا حـق 
ْ
در خـود نمی بینـد كـه آن را بـه زبـان و عمـل بیـاورد. البّتـه ُخل

و جّباریـت، دارای مراتبـی اسـت و قهـرًا عذاب هـای مناسـب آن نیـز دارای مراتـب 

ٍد<  اسـت.  ى ِم�نْ ماٍء َ�ِد�ی ُْس�ت اسـت و درجـۀ نهایـی اش >َو �ی

1. سورۀ فرقان، آیۀ 43. 
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معیار بهشتی و جهّنمی شدن از دیدگاه قرآن

آیـات قـرآن را بخوانیـم و در آن بیندیشـیم، معیـار بهشـتی یـا جهّنمـی شـدن را از 

گفتـار خالـق آدم و عالـم بـه دسـت بیاوریـم. از پیـش خـود چیـزی نگوییم و بهشـتی یا 

جهّنمـی نسـازیم. او بـا قاطعّیـت تمـام می گویـد: 

وا 
ُ
َوَعِمل وا  َم�نُ

آ
ا �نَ  �ی ِ �ن

َّ
ال ا 

َّ ل ْسٍ� * اإِ �نُ ى  �نِ
َ
ل َسا�نَ 

�نْ اإِ
ْ
ال  

�نَّ َعْ�ِ� * اإِ
ْ
>َوال

؛  اِلَ�ا�تِ
َ

الّ�

تمام  دارد[  که  گوناگونی  معانی  ]با  عصر  به  قسم 

افراد انسان در مسیر ُخسران و زیان پیش می روند! تنها یك 

ایمان  گروه،  آن  و  امانند  در  خسران  از  آدمیان  از  گروه 

و  شایسته  اعمال  دین،  دستور  طبق  که  هستند  آورندگانی 

صالح انجام می دهند<. 

�ِ ؛ 1  �جْ
َ

الّ� َواَ�ْوا �جِ ّ َو�تَ
ِ �ت َ�

ْ
ال َواَ�ْوا �جِ >َو�تَ

به  را  یکدیگر  و  می کنند  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 

صبر و استقامت در دین توصیه می نمایند<. 

وا  َم�نُ
آ
ا �نَ  �ی ِ �ن

َّ
ال ا  ّمَ

ئَ
ا

َ و�نَ * �ن
�تُ َ�ّ

�نَ �تَ َ �ی  ٍ دن ْوَم�ئِ َ �ی اَعهتُ  الّسَ وُم  �تُ �تَ ْوَم  َ >َو�ی

ُ�وا 
�نَ َك�نَ �ی ِ �ن

َّ
ا ال

َ
ّم

ئَ
ُ�و�نَ * َوا �جَ

ْ�
ُ
هتٍ �ی

ی َرْو�نَ ِ
ُهْم �ن

اِلَ�ا�تِ �نَ
َ

وا الّ�
ُ
َوَعِمل

 2 ُ�و�نَ ؛ 
ُمْح�نَ ا�جِ 

َعدنَ
ْ
ال ی  ِ

�ن َك  �ئِ ـٰ ولَ
ئُ
ا

َ �ن َ�هتِ  �نِ
آ
ا

ْ
ال اِء  َ َوِل�ت ا  َ �ن ا�تِ َ �ی

آ
ا �جِ وا  ُ �ج

دنَّ
َ

َوك

آنها  می شوند!  جدا  هم  شود]مردم[از  برپا  که  قیامت  روز 

باغی]از  در  داده اند  انجام  صالح  عمل  و  آورده  ایمان  كه 

که  آنها  اّما  و  می باشند  مسرور  و  بهشتی[شادان  باغ های 

انگاشته اند؛  دروغ  را  آخرت  دیدار  و  ما  آیات  و  ورزیده  كفر 

در عذاب احضار می گردند!<. 

1. سورۀ عصر، آیات 1 تا 3. 
2. سورۀ روم، آیات 14 تا 16. 
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�نُ 
آ
ْما

ال�نَّ ُه  َس�جُ ْ� َ
�ی َعهتٍ  �ی �تِ �جِ َكَسَ�ا�جٍ  ُهْم 

ُ
ْعَمال

ئَ
ا ُ�وا 

َك�نَ �نَ  �ی ِ �ن
َّ
>َوال

1 ا؛  ً �ئ �یْ
َ ْدُه سش �جِ

َ
ْم �ی

َ
ل اَءُه  َ ا �ج

دنَ اإِ ٰی 
َ��تَّ َماًء 

در  سرابی  همچون  اعمالشان  شده اند  کافر  که  كسانی 

از دور آب می پندارد  را  آن  آدم تشنه  یك کویر است که 

اّما هنگامی که به سراغ آن می آید آن را چیزی نمی یابد<. 

بـزرگ  كافـران اعمـال نیكشـان از هـر قبیـل كـه باشـد در نظـر خودشـان و مـردم، 

و ارزشـمند دیـده می شـود اّمـا بـه هنـگام مـرگ؛ آن همـه را هیـچ و پـوچ می بیننـد و 

نمی یابنـد! چیـزی 

آدم ریاكار عملش از نظر ظاهر بسـیار خوب و جالب و چشـمگیر اسـت اّما از نظر 

خـدا آن چنان بی ارزش اسـت كه: 

ً�ا 
ْ
ُه َ�ل

َ
َ�ك �تَ

ٌل �نَ ُه َوا�جِ َ�ا�جَ
ئَ
ا

َ َ�ا�جٌ �ن ِه �تُ �یْ
َ
َوا�نٍ َعل

ِل َ��نْ َ ُه َكَم�ش
ُ
ل َ َم�ش

>�نَ

ْوَم  �تَ
ْ
ال ْهِدی  َ �ی ا 

َ
ل ـُه 

َّ
َوالل وا  َكَس�جُ ا  ِمّمَ ْیٍء 

َ �ش ٰی 
َ

َعل ِدُرو�نَ  �تْ َ �ی ا 
َ
ل

�نَ ؛2  ِ��ی ا�نِ كَ
ْ
ال

َمَثل او، )آدم ریاکار( َمَثل قطعه  سنگ سختی است که 

بر آن ]قشر نازکی[ خاك باشد ]و بذرهایی در آن افشانده شود 

 در آن ُگل و گیاهی هم بروید[ و بعد باران درشتی 
ً
و فرضا

آن سنگ  و  بشوید[  را  و بذرهایش  آن خاك  ]و  ببارد  آن  به 

آنها از کاری  را رها کند.  از خاك و بذر[  صاف ]و خالی 

خداوند  و  نمی آورند  دست  به  چیزی  داده اند  انجام  كه 

كافران را هدایت نمی کند<. 

1. سورۀ نور، آیۀ 39. 
2. سورۀ بقره، آیۀ 264. 
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آن خـاك روی سـنگ از نظـر صالـح بـودن بـذر و تابـش نـور و سـیراب شـدن از آب 

كمبـودی نـدارد، آنچـه كمبـود دارد از نظـر ناصالـح بـودن سـنگ زیر خاك بـرای رویش 

نباتـات اسـت. آن نفـوذ ناپذیـر اسـت و گیـاه در آن ریشـه نمی گیـرد تـا بمانـد و لـذا بـا 

یـك بـاران تنـد آنچـه دارد از دسـت می دهد. آدم ریاكار اعمالش از هر جهت درسـت 

 
ً
اسـت تنهـا كمبـود از جهـت انگیـزۀ قلبی او اسـت كه » ِرئاًء ِللّناس« اسـت نـه »ِامِتثاال

اِل ْمـِراهلل« كارش بـرای نشـان دادن بـه مـردم اسـت نـه جلـب رضـای الهـی! ایـن گفتـار 

خداونـد متعال اسـت: 
ِ�؛ 1 �نِ

آ
ا

ْ
ْوِم ال �یَ

ْ
ـِه َوال

َّ
الل ِم�نُ �جِ وئْ ُ ا �ی

َ
اِس َول

َ اَء ال�نّ
َ ُه ِر�ئ

َ
�تُ َمال �نِ �نْ ُ ی �ی ِ �ن

َّ
ال >كَ

اّما  می کند  فراوان  مال  انفاق  که  است  آدمی  ریاکار 

برای نشان دادن به مردم ]درمانگاه و بیمارستان و مسجد و 

مدرسه می سازد[ اّما در قلب، ایمان به خدا و روز جزا ندارد!<. 

خـدا!  رضـای  جلـب  بـرای  نـه  می كنـد  كار  همـه  آن  مـردم،  توّجـه  جلـب  بـرای 

جانـش همچـون سـنگ سـخت، نفـوذ ناپذیـر اسـت و اعمالـش همچـون گیـاه، بـی 

ریشـه اسـت و بـا رسـیدن بـاران مـرگ آنچـه انفـاق كـرده از دسـتش مـی رود. 

وا ؛  ا َكَس�جُ ْیٍء ِمّمَ
َ ٰی �ش

َ
ِدُرو�نَ َعل �تْ َ ا �ی

َ
>ل

آنها از کاری که انجام داده اند چیزی به دست نمی آورند<.

و جالب اینكه آخر آیه  می فرماید: 

�نَ  ؛ 2  ِ��ی َكا�نِ
ْ
ْوَم ال �تَ

ْ
ْهِدی ال َ ا �ی

َ
ـُه ل

َّ
>َوالل

و خداوند گروه کافران را هدایت نمی کند<.

1. سورۀ بقره، آیۀ 264. 
2. همان. 
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كـه  می دهـد  نشـان  و  اسـت  وا<  َم�نُ
آ
ا �نَ  �ی ِ �ن

َّ
ال َها 

ُّ �ی
ئَ
ا ا  َ >�ی خطـاب  آیـه  اّول  اینكـه  بـا 

آدم ریـاكار، ظاهـری مؤمـن دارد و باطنـی كافـر و لـذا راهـی بـه سـعادت نمی بـرد. در آیـۀ 

می فرمایـد:  دیگـر 

 �ُ �ی ِه الِ�ّ  �جِ
�تْ

َ
ّد �تَ

ْ ُهْم َكَ�َماٍد اسش
ُ
ْعَمال

ئَ
ِّهْم ا

َ��جِ ُ�وا �جِ
�نَ َك�نَ �ی ِ �ن

َّ
ُل ال َ >َم�ش

ُهَو  ِلَك 
دنَٰ ْیٍء 

َ �ش ٰی 
َ

َعل وا  َكَس�جُ ا  ِمّمَ ِدُرو�نَ  �تْ َ �ی ا 
َ
ل  ٍ َعاِ��ن ْوٍم  َ �ی ی  ِ

�ن

 1 ُد ؛  ِع�ی �جَ
ْ
ال اُل 

َ
ل

ال�نَّ

ُمشتی  مانند  باشد[  که  قبیل  هر  ]از  کافران  اعمال 

خاکستر است که در یك روز طوفانی بادی تند بر آن بوزد 

]و ذّرات آن به هر سو پراکنده شود تند باد مرگ نیز اعمال 

که  آنچنان  می سازد[  اثر  بی  و  می ریزد  هم  در  را  كافران 

گم  این  و  نمی یابند  دست  نیکشان  اعمال  از  چیزی  به 

گشتگی دوری از خداوند است<. 

نمایش جلوه های بهشت و جهّنم در قرآن

حال آن مطلبی كه الزم است ما پیوسته درباره اش بیندیشیم و مراقبت داشته 

باشیم این است كه قرآن كریم تمام هّمش این است كه از خالل آیات آسمانی اش 

جمال و ُشكوه بی پایان بهشت و همچنین َعَقبات پر سوز و گداز جهّنم را نشان ما 

پیروان خودش بدهد تا عشق به جمال بهشت و ترس از عذاب های جهّنم در جان 

ما بنشیند و حالت خوف و رجاء در قلب ما ایجاد شود؛ در نتیجه به اصالح اخالق 

و اعمال خود بپردازیم و این عمر زودگذر را با غفلت و سهل انگاری سپری نكنیم كه 

�جِ  �نْ َ ی �ج ِ
ْ��تُ �ن َ�ّ

ٰی َعلی ما �نَ
ا َ�ْسَ��تَ ناگهان خود را در میان جهّنم ببینیم كه فریاد >...�ی

اهلِل...؛2 ای دریغ و حسرت بر من از کوتاهی هایی که در حضور خدا مرتکب شدم<. 

1. سورۀ ابراهيم، آیۀ 18. 
2. سورۀ ُزَمر، آیۀ 56. 
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از عمق جان سر می دهیم و جز افزایش بر عذاب، از آن نتیجه ای نمی گیریم. این قرآن 

است كه می گوید: دوزخیان از میان آتش های جهّنم فریاد می كشند: 

َها  �ی وا �نِ َس�ئُ اَل ا�نْ
َ اِلُمو�نَ * �ت

َ ا �ن
َ �نّ اإِ

َ ا �ن
َ �نْ ُعْ��ن اإِ

َ َها �ن ا ِم�نْ َ �ن ْ ِ��ج �نْ
ئَ
ا ا َ �ن َّ >َر�ج

ُمو�نِ ؛ 1
ّ
َكِل ا �تُ

َ
َول

پروردگارا! ما را از این آتش بیرون بیاور ]آنگاه اگر باز به بد 

عملی های قبلی برگشتیم[ در این صورت ما ظالم خواهیم بود 

]و مستحّق عذاب[ اّما ]از جانب خدا جواب می شنوند: [ در میان 

جهّنم ُگم شوید خاموش باشید و ]با من[ حرف نزنید<. 

خـود  نـزد  از  سـگ  رانـدن  بـرای  مـا  چـون  تحقیرآمیـزی،  خطـاب  چـه  راسـتی 

انسـان  حـال،  نیـا.  مـن  نزدیـك  مـن،  از  شـو  دور  »ِچـْخ«،  یعنـی   »
ْ
»ِاْخَسـأ می گوییـم: 

جهّنمـی چنـان شـرافت خـود را از دسـت داده و منفـور و مطـرود از درگاه گشـته اسـت 

 ْکَرِمیـَن« بـا آن همـه رحمت و كـرم كه در دنیا 
َ ْ
ْکـَرَم ال

َ
اِحِمیـَن« و »أ ْرَحـَم الّرَ

َ
كـه خداونـد »أ

نسـبت بـه بنـدگان گنهـكار خـود داشـت و می فرمـود: 
ـِه؛2

َّ
ُ�وا ِم�نْ َرْ�َمهتِ الل �نَ �تْ ا �تَ

َ
ِسِهْم ل

�نُ
�نْ
ئَ
ٰی ا

َ
وا َعل

ْسَ��نُ
ئَ
�نَ ا �ی ِ �ن

َّ
اِدَی ال َ َا ِع�ج >�ی

ای بندگان اسرافكار و گناه آلودۀ من! هیچگاه از رحمت من 

مأیوس نگردید<. 

و نیز می فرمود: 
ْم؛ 3

ُ
ك

َ
�جْ ل حجِ ْس�تَ

ئَ
ی ا ِ

ُم اْدُعو�ن
ُ

ك ُّ اَل َر�ج
َ >َو�ت

مرا بخوانید و از من بخواهید اجابتتان می کنم<. 

1. سورۀ مؤمنون، آیات 107 و 108. 
2. سورۀ زمر، آیۀ 53. 

3. سورۀ غافر، آیۀ 60. 
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را  آنهـا  كـه  گشـته  متنّفـر  دوزخیـان  از  آنچنـان  رئـوف  و  رحیـم  خداونـد  آن  حـال 

همچـون سـگ های نجـس از درگاه خـود طـرد كـرده و می گویـد: دور شـوید از مـن! در 

میـان جهّنـم خامـوش باشـید و بـا مـن سـخن نگوییـد! 

بهشت و بهشتیان

در آیـات شـریفه از قـرآن كریـم بـه زندگـی غـرق در سـعادت بهشـتیان اشـاره شـده 

می فرمایـد: 
اِكُهو�نَ ؛ 1

َ ٍل �ن عنُ
ُ ی سش ِ

ْوَم �ن �یَ
ْ
هتِ ال

�نَّ َ
�ج
ْ

ْ�َ�ا�جَ ال
ئَ
 ا

�نَّ >اإِ

از  بهره برداری  سرگرم  و  خّرمند  و  شاداب  امروز  بهشتیان، 

لّذات و نعمت های آن عالم می باشند<. 

<، یعنی یاران بهشـت؛ به آن گروه سـعادتمندی اطالق می شـود  هتِ
�نَّ َ

�ج
ْ

ْ�َ�ا�جُ ال
ئَ
>ا

ار< ، آن تیره بختانی 
َ ْ�َ�ا�جُ ال�نّ

ئَ
كه مالزم بهشـتند و هیچ گاه از آن جدا نمی شـوند. >ا

هسـتند كه مالزم آتشـند و از آن جدایی نخواهند داشـت. 

آن  و  است  رفته  كار  به  عرب  ادبّیات  در  و  است  درست  دو  هر  ُشُغل  و  ُشْغل 

حالتی است كه انسان را به خود مشغول می سازد و او را از فكر دربارۀ غیر خودش 

باز می دارد. حال، گاهی آن حالت مسّرت بخش و شادی آفرین است كه انسان را 

به خودش مشغول می كند و گاهی حالت غم انگیز است؛ هر دو شغل است. یعنی 

آدمی را مشغول به خود می سازد. كسی كه مصیبت زده است، غرق در غم است. 

به قدری غرق در مصیبت شده كه توّجه به هیچ جا و هیچ چیز ندارد؛ ولی چون 

این آیه مربوط به بهشت و بهشتیان است، معلوم می شود شغل در این آیه به معنای 

حالت شادی بخش است و »فاِكه« اسم فاعل و مشتّق از »َفكاَهت« به معنای مزاح 

و ظریفه گویی است و »فاكه« یعنی: انسان مسرور، خوشحال، خندان و شادان. 

1. سورۀ یس، آیۀ 55. 
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< ؛  اِكُهو�نَ
َ ٍل �ن عنُ

ُ ی سش ِ
ْوَم �ن �یَ

ْ
هتِ ال

�نَّ َ
�ج
ْ

ْ�َ�ا�جَ ال
ئَ
 ا

�نَّ >اإِ

حقیقـت ایـن كـه بهشـتیان، امـروز آن چنان شـاداب و خّرم، مشـغول بهره برداری 

ت بخشـند كـه از هرگونـه فكـر ناراحـت كننـده ای انصـراف خاطـر 
ّ

از نعمت هـای لذ

دارنـد و بـه چیـزی جـز نعمت های بهشـتی نمی اندیشـند و با هم به گفتگو و سـخنان 

ظریـف و شـادی آفرین می پردازنـد. 
و�نَ ؛ 1 ِك�ئُ

ِك ُم�تَّ َرا�ئِ
ئَ
ا

ْ
ی ال

َ
اٍل َعل

َ
ل ِ ی �ن ِ

ُهْم �ن ُ َوا�ج رنْ
ئَ
>ُهْم َوا

آنها با همسرانشان در سایه های نشاط آور درختان بهشتی 

بر تخت ها تکیه کرده اند<. 

معنـای  بـه  لغـت  اربـاب  و  مفّسـران  گفتـۀ  بـه  و  اسـت  »اریكـه«  جمـع  »َارائـك« 

تختهایـی اسـت كـه در حجله گاه هـا نهـاده می شـوند2 و همین دلیل اسـت بر این كه 

ازواج در آیۀ شـریفه به معنای »همسـران« اسـت نه به معنای »همطرازان«، چنان كه 

برخـی گفته انـد. از كلمـۀ »ِظـالل« بـه معنای سـایه ها اسـتفاده می شـود كه در بهشـت 

هـم آفتـاب هسـت، منتهـا ناراحـت كننـده و آزار دهنـده نیسـت چنـان كـه در سـورۀ 

مباركـۀ َدْهـر آمـده اسـت: 
ً�ا ؛ 3 ْمَهِ��ی ا رنَ

َ
 َول

ً
ْمَسا

َ َها سش �ی َ�ْو�نَ �نِ َ ا �ی
َ
>ل

نه زمهریر  و  آفتاب سوزان می بینند  نه  بهشتیان در بهشت 

یخبندان<. 

ُعو�نَ ؛ 4
َ

ّد ُهْم َما �یَ
َ
اِكَههتٌ َول

َ َها �ن �ی ُهْم �نِ
َ
>ل

برای بهشتیان در بهشت، میوۀ خاّصی فراهم است و برای 

آنان آنچه بخواهند، آماده است<. 

1. سورۀ یس، آیۀ 56. 
2. مفردات راغب و تفسير مجمع البيان. 

3. سورۀ انسان، آیۀ 13. 
4 سورۀ یس، آیۀ 57. 
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؛1 �نُ ُ ْع�ی
ئَ
ا

ْ
 ال

�نُّ
َ
ل ُس َو�تَ

�نُ
�نْ
ئَ
ا

ْ
ِه ال ِه�ی �تَ

ْ سش
َها َما �تَ �ی >�نِ

در بهشت هر آنچه که دل ها بخواهد و چشم ها لّذت برد 

وجود دارد<. 

شاید جامع ترین تعبیری كه در قرآن برای بهشتیان آمده این آیه باشد: 
اِلُ�و�نَ ؛ 2 َ ُسُهْم �ن

�نُ
�نْ
ئَ
َه�تْ ا �تَ

ْ ی َما اسش ِ
>َوُهْم �ن

...آنها در هر چه که دلشان بخواهد همیشگی هستند<. 

جامع ترین تعبیر برای جهّنمی ها این آیه است كه: 
؛ 3 ُهو�نَ �تَ

ْ َسش �نَ َما �ی ْ �ی َ ُهْم َو�ج �نَ �یْ َ َل �ج >َوِ��ی

ایجاد  مانع  و  آنچه دلشان می خواهد، حائل  بین  و  آنها  بین 

می شود<. 

بهشتی ها هر چه بخواهند دارند و جهّنمی ها هر چه بخواهند ندارند. 

سالِم مخصوِص خداوند، به بهشتیان

ت بخش تریـن نعمت هـا را بـرای بهشـتیان نشـان 
ّ

در قـرآن كریـم، بزرگ تریـن و لذ

می دهـد و آن، سـالمی اسـت كـه از جانـب پـروردگار رحیـم، بـه آنهـا اعطـا می گـردد. 
ٍم ؛ 4 ّ َرِ��ی

ْولًا ِم�نْ َر�جٍ
اٌم �تَ

َ
>َسل

و )آنها را( سلامی است که سخنی از پروردگار مهربان است<.

ابـالغ  بهشـتیان  بـه  فرشـتگان  واسـطۀ  بـه  خـدا  جانـب  از  كـه  سـالم هایی  البّتـه 

جملـه:  از  اسـت؛  آمـده  كریـم  قـرآن  در  متعـّدد  مـوارد  در  می گـردد، 

1. سورۀ زخرف، آیۀ 71. 
2. سورۀ انبياء، آیۀ 102. 

3. سورۀ سبأ، آیۀ 54. 
4 سورۀ یس، آیۀ 58. 



لا�ت و عمل اد و ا�ن �ت ی گاه اع�ت
ّ

ل �ج
ت

معاد، �

288

ْم 
ُ

ك �یْ
َ
َعل اٌم 

َ
ا�جٍ * َسل �جَ ِهْم ِم�نْ ُكِلّ  �یْ

َ
َعل و�نَ 

ُ
ل ْد�نُ �یَ هتُ 

َ
ك ا�ئِ

َ
َمل

ْ
>َوال

اِر؛ 1
َ

َی الّ� �ج
ْعَم ُع�تْ �نِ

ْم �نَ ْ��تُ َما َ��جَ �جِ

فرشتگان از هر دری بر آنها وارد می شوند و می گویند: سلام 

پایان  چه  و  داشتید  دنیا  در  که  صبری  خاطر  به  شما  بر 

خوبی است این سرا که نصیبتان شده است<. 

ولـی »سـالم« در آیـۀ مـورد بحـث، امتیـاز خاّصـی بـر سـایر سـالم ها دارد و آن ایـن 

كه بر حسـب اسـتفاده از ظاهر آیه، سـالمی اسـت كه بطور مسـتقیم و بدون وسـاطت 

فرشـتگان، از سـوی رّب رحیم، پروردگار دارای رحمت خاّصۀ بی منتها، به مؤمنان 

بهشـتی اعطـا می گـردد و »سـالمت« همـه جانبـۀ آنهـا را تضمیـن می نماید. 

در روایتـی آمـده اسـت: وقتـی بهشـتی ها بـا هـم، مجلـس انـس دارنـد، در همیـن 

وارد  زینت هـا  انـواع  بـه  مزّیـن  و  نـور  از  مركب هایـی  بـا  فرشـتگان  از  جمعـی  حـال 

می شـوند و می گوینـد: خـدا مجلـس ضیافتـی ترتیـب داده كـه از شـما پذیرایی نماید 

و بـه مـا مأمورّیـت داده اسـت شـما را بـا ایـن مركب هـا بـه آن مجلـس ببریـم. آنهـا برای 

شـرفیابی در آن بـارگاه قـرب و قـدس آمـاده می شـوند و وقتـی وارد آن مجلس پرُشـكوه 

الهـی می شـوند، می گوینـد: 

لُم«؛  َك َحّقُ الّسَ
َ
لُم َو ل لُم َو ِمْن ِعْنِدك الّسَ ْنَت الّسَ

َ
نا ا »َرّبَ

از خدای متعال رّب البیت جواب می شنوند: 

 ِبِعبـاِدَی 
ً
ْهـل

َ
 َو ا

ً
ـىِت َمْرَحبـا ـىِت َو َرْحَ ّبَ ـلُم ِمـی َو َمَ ـُم الّسَ

ُ
ْیك

َ
»َعل

2 طاُعـوِن؛ 
َ
أ ِذیـَن 

َّ
ال

ـالم از سـوی مـن، رحمـت و محّبـت و تهنیـت بـر شـما  یكـم الّسَ
َ
َعل

باد!خـوش آمدیـد ای بنـدگان مطیـع و فرمانبـردار مـن!«. 

1. سورۀ رعد، آیات 23 و 24. 
2. بحار األنوار، ج 68، ص 215، با اندكی تفاوت. 
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بندگانی كه در دنیا عهد و پیمان مرا رعایت كردید!

ِ حاٍل ُمْشِفقنَی؛ 
ّ

»َو ُكْنُتْ ِمّی یِف ُكل

در همه حال از من در حال ترس بودید!«. 

 آنهـا وقتـی آن عنایـت را از جانـب خـدا می بیننـد، تضّرع كنـان می گویند: خدایا! 

بـود،  تـو  آنچـه سـزاوار  نتوانسـتیم  و  نشـناختیم  را  تـو  بایـد،  كـه  آن چنـان  دنیـا  در  مـا 

عبادتـت كنیـم. حـال اجـازه بـده اینجـا در پیشـگاه مقّدسـت سـجده كنیـم. 

خـدا در جـواب می فرمایـد: نـه! مـن دیگـر مشـّقت عبـادت را از شـما برداشـته ام؛ 

اكنـون كـه دِر رحمـت و محّبتـم بـه روی شـما گشـوده اسـت، آنچـه می خواهیـد، از 

مـن بخواهیـد كـه مـن بـه شـما نـه بـه حسـاب اعمالتـان بلكه به حسـاب فضـل و َكَرم 

خـودم، پـاداش می دهـم. 

آنها هم خواسته های مناسب با بهشت را از خدا می خواهند و به مقاصد خود 

می رسند كه خودش فرموده است: 
ُعو�نَ ؛ 1

َ
ّد َها َما �تَ �ی ْم �نِ

ُ
ك

َ
ْم َول

ُ
ُسك

�نُ
�نْ
ئَ
ِهى ا �تَ

ْ سش
َها َما �تَ �ی ْم �نِ

ُ
ك

َ
>َول

برای شما هر چه بخواهید در بهشت آماده است و هر چه 

طلب کنید به شما داده می شود<. 

نعمت های  و  بهشت  ُشكوه  هم  كریمش  قرآن  در  حكیم  علیم  خداوند  باری! 

بهشتی را نشان می دهد و هم صحنه های پرسوز و گداز جهّنم را، تا حالت خوف و 

رجا، در دل های بندگان ایجاد كند و آنها برای رسیدن به نعمت های بهشتی در مسیر 

عبادت كوشا باشند و از ترس عذاب های جهّنم، خود را از آلودگی به گناه دور نگه 

<؛2 به حساب آیند.  اِلُ�و�نَ َ َها �ن �ی هتِ ُهْم �نِ
�نَّ َ

�ج
ْ

ْ�َ�ا�جُ ال
ئَ
َك ا �ئِ ـٰ ولَ

ئُ
دارند و نتیجتًا در ُزمرۀ: >ا

1. سورۀ فّصلت، آیۀ 31. 
2. سورۀ هود، آیۀ 23. 
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آنچـه بایـد بـه آن توّجـه كامـل داشـت، ایـن اسـت كـه: مـا تنهـا راهی كه بـرای درك 

ائّمـۀ هـدی؟مهع؟ اسـت؛  بیانـات  و  قـرآن، كالم خـدا  حقایـق آخـرت داریـم، همیـن 

البّتـه بـزرگان علمـا از فالسـفه و عرفـا هـم سعی شـان مشـكور اسـت كـه لـزوم معـاد و 

ـه و براهیـن عقلّیـه و طریـق كشـف و شـهود 
ّ
حتمّیـت بعـث پـس از مـرگ را از روی ادل

اّمـا هیـچ گاه آنهـا نمی تواننـد دقائـق و لطائـف بهشـت و جهّنـم را  اثبـات كرده انـد؛ 

طـوری تشـریح كننـد كـه حالـت خـوف و رجـا در دل هـا ایجـاد شـود. ایـن كار از عهـدۀ 

هیـچ بشـری بـر نمی آیـد. تنهـا خالـق عالـم و رسـوالن او هسـتند كـه راجـع بـه حقایـق 

آن عالـم، بـا قاطعّیـت سـخن می گوینـد و بـا بیانـات گوناگـون، پـرده از چهـرۀ بهشـت 

و جهّنـم آخـرت بـر می دارنـد و آن چنـان شـور و هیجـان در دل هـا ایجـاد می كننـد كـه 

صاحبـدالن، هماننـد مـرغ گرفتـار در قفـس، بـال و پـر زنـان می گوینـد: 

تنـــم حـجـــاب چـهـــرۀ جـــان می شــود غــبــــار 

خــوش آن دمــی كــه از ایــن چهــره پــرده برفكنــم

چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانی اسـت

چمـــنم آن  مـــرغ  كــه  رضــوان  گـــلشن  بـــه  روم 

جهّنم و جهّنمیان

و  گنهـكاران  وضـع  از  صحنـه ای  بـه  اشـاره ای  قـرآن  شـریفۀ  آیـات  از  بعضـی  در 

جهّنمیان در روز قیامت شـده اسـت. آن روز به گنهكاران خطاب می شـود؛ خطابی 

كـه هـم تهدیـد دارد و هـم تحقیـر: 
ِ�ُمو�نَ ؛ 1 ُمحجْ

ْ
َها ال ُّ �ی

ئَ
ْوَم ا �یَ

ْ
وا ال ارنُ َ >َواْم�ت

امروز جدا شوید ای گنهكاران!<. 

صـف خـود را از صـف نیـكان جـدا كنیـد. سـپری شـد آن دنیایی كه شـما با اهل 

1. سورۀ یس، آیۀ 59. 
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ایمـان همنشـین می شـدید و خـود را در صـف آنهـا جـا می زدیـد و بـه زبـان، تظاهـر 

بـه اسـالم و ایمـان می كردیـد و احیانـًا داغ تـر از همـه، شـعار طرفـداری از اسـالم و قـرآن 

می دادیـد و سـاده دالن را مجـذوب خـود می سـاختید. امـروز دیگـر از آن صحنه هـای 

تزویـر و ظاهـر نمایـی خبـری نیسـت. از صـف مؤمنـان خـود را كنـار بكشـید تـا اهـل 

محشـر، چهره هـای خائنانـه و مزّورانـۀ شـما را ببیننـد. 

عجیـب ایـن كـه: روز قیامـت كـه »یـوم الجمع« اسـت، »یـوم الفصل« نیز هسـت. 

یـك جـا می فرماید: 
ْمِع؛ 1 َ

�ج
ْ

ْوِم ال ْم ِل�یَ
ُ

َمُعك ْ
�ج
َ
ْوَم �ی َ >�ی

روزی است که همۀ شما را خدا، آن روز جمع می کند<. 

ْوٍم  َ �ی ا�تِ  َ �ت م�ی ٰی 
َ
ل اإِ ُموُعو�نَ  َمحجْ

َ
ل �نَ *  ِ��ی �نِ

آ
ا

ْ
َوال �نَ  ِل�ی ّوَ

ئَ
ا

ْ
ال  

�نَّ اإِ ْل 
>�تُ

 2 وٍم ؛
ُ
َمْعل

روز معلومی، گردآوری  آِخرین در میقات  و  اّولین  بطور حتم 

می شوند<. 

و در جای دیگر می فرماید: 
ا ؛ 3 ً ا�ت َ �ت ْ�ِل َكا�نَ م�ی

�نَ
ْ
ْوَم ال َ  �ی

�نَّ >اإِ

برای  است  مقّرری  موعد  جدایی،  روز  که  این  حقیقت 

رستاخیز آدمیان<. 

�نَ ؛ 4 ِل�ی
َ

ّو
ئَ
ا

ْ
اُكْم َوال َ َمْع�ن َ ْ�ِل �ج

�نَ
ْ
ْوُم ال َ ا �ی

دنَ ـٰ >َه

این، روز جدایی]نیكان از بدان[است که شما و گذشتگان 

را در آن روز جمع می کنیم<. 

1. سورۀ تغابن، آیۀ 9. 
2. سورۀ واقعه، آیات 49 و 50. 

3. سورۀ نبأ، آیۀ 17. 
4. سورۀ مرسالت، آیۀ 38. 
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و�نَ ؛ 1
�تُ َ�ّ

�نَ �تَ َ ٍ �ی دن ْوَم�ئِ َ اَعهتُ �ی وُم الّسَ �تُ ْوَم �تَ َ >َو�ی

جدا  هم  از  انسان ها  روز،  آن  شود،  برپا  قیامت  که  روزی 

می شوند<. 

ُ�و�نَ ؛ 2 �جَ
ْ� ُ

هتٍ �ی
ی َرْو�نَ ِ

ُهْم �ن
اِلَ�ا�تِ �نَ

َ
وا الّ�

ُ
وا َوَعِمل َم�نُ

آ
�نَ ا �ی ِ �ن

َّ
ا ال ّمَ

ئَ
ا

َ >�ن

آنان که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند، در میان 

باغی]از باغ های بهشتی[غرق در ُسرورند<. 

ی  ِ
�ن َك  �ئِ ـٰ ولَ

ئُ
ا

َ �ن َ�هتِ  �نِ
آ
ا

ْ
ال اِء  َ َوِل�ت ا  َ �ن ا�تِ َ �ی

آ
ا �جِ وا  ُ �ج

دنَّ
َ

َوك ُ�وا 
َك�نَ �نَ  �ی ِ �ن

َّ
ال ا  ّمَ

ئَ
>َوا

 3 ُ�و�نَ ؛ 
ُمْح�نَ ا�جِ 

َعدنَ
ْ
ال

و آنان که کفر ورزیده و آیات ما و دیدار آخرت را تکذیب 

كرده اند، در صحنۀ عذاب، احضار می شوند<. 

ُهْم؛ 4 �نَ �یْ َ َسا�جَ �ج
�نْ
ئَ
ا ا

َ
ل

وِر �نَ
ُ

ی الّ� ِ
�نَ �ن �نِ

ا �نُ
دنَ اإِ

َ >�ن

وقتی در صور دمیده شد، همه از هم جدا می شوند<. 

ل و خـار باقـی نمی مانـد. پسـر حضـرت نـوح؟ع؟ 
ُ
هیـچ ارتبـاط و اّتصالـی بیـن گ

می شـود؛  جـدا  اكـرم؟ص؟  پیامبـر  پیامبـراز  عمـوی  ابولهـب،  می شـود.  جـدا  پـدر  از 

مـی رود.  اعمـال  سـنگینی  و  سـبكی  روی  حسـاب، 

َم�نْ  ا 
َ
ّم

ئَ
هتٍ * َوا �یَ َرا�نِ هتٍ 

َ سش ِع�ی ی  ِ
�ن ُهَو 

ُه * �نَ �نُ �ی ِ َمَوارن �تْ 
َ
ل �تُ

َ �ش َم�نْ  ا  ّمَ
ئَ
ا

َ >�ن
5  ؛ 

هتٌ َهاِو�یَ ُه 
ُ

ّم
ئُ
ا

َ ُه * �ن �نُ �ی ِ
َمَوارن �تْ 

�نَّ �نَ

زندگی  است،  سنگین  اعمالش  میزان  که  کسی  آن  پس 

1. سورۀ روم، آیۀ 14. 
2. همان، آیۀ 15. 

3. سورۀ روم، آیۀ 16. 
4. سورۀ مؤمنون، آیۀ 101. 

5. سورۀ قارعه، آیات 6 تا 9. 
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میزان  که  کس  آن  اّما  و  داشت  خواهد  رضایت بخشی 

اعمالش َسُبك است، در میان جهّنم جا خواهد گرفت<. 

دنیـا كشـتگاه اسـت و آخـرت، دروگاه. آن روز، روز چیـدن گلسـتان و جـدا كـردن 

دسـت  روی  گل هـا  و  بسـوزند  حمـام  گلخـن  در  بایـد  خارهـا  خارهاسـت.  از  ل هـا 
ُ
گ

بنشـینند.  سـلطان 

ٍم ؛ 1  ِح�ی َ ى �ج �نِ
َ
اَر ل �جَّ

�نُ
ْ
 ال

�نَّ ٍم * َواإِ ِع�ی
ى �نَ �نِ

َ
َ�اَر ل ْ �ج

ئَ
ا

ْ
 ال

�نَّ >اإِ

نیکوكاران در زندگی غرق در نعمت به سر می برند و تبهكاران 

در میان آتش سوزان<. 

ِم�نْ  اِهُ�ُه 
َ َو�ن ْ�َمهتُ  الّ�َ ِه  �ی �نِ ُه  اِ��نُ َ �ج ا�جٌ  �جَ ُه 

َ
ل ُسوٍر  �جِ ُهْم  �نَ �یْ َ �ج ِ��جَ 

�نُ
>�نَ

2 ا�جُ ؛ 
َعدنَ

ْ
ال ِلِه  �جَ �تِ

که  می شود  کشیده  دیواری  جهّنمیان  و  بهشتیان  بین 

یك سمت آن، رحمت است و سمت دیگرش عذاب<. 

ْم  �تُ �نْ �تَ
�نَ ْم 

ُ
ك

ِك�نَّ ـٰ َولَ ٰی 
َ

ل َ �ج وا 
ُ
ال

َ �ت ْم 
ُ

َمَعك �نْ 
ُ

ك
�نَ ْم 

َ
ل

ئَ
ا اُدو�نَُهْم  َ �ن ُ >�ی

ْمُ� 
ئَ
ا اَء  َ �ج ٰی 

َ��تَّ ّیُ  ِ
َما�ن

ئَ
ا

ْ
ال ُم 

ُ
ك �تْ َ�ّ

َوعنَ ْم  �تُ �جْ
َواْر�تَ ْم  ْ��تُ َّ َ��ج َو�تَ ْم 

ُ
َسك

�نُ
�نْ
ئَ
ا

ُ�ورُ ؛3 عنَ
ْ
ال ـِه 

َّ
الل �جِ ُكْم  َ�ّ

َوعنَ ـِه 
َّ
الل

دوزخیان، بهشتیان را ندا می کنند و می گویند: مگر ما در 

و ما  با شما نبودیم؟ ]چه طور شده که شما بهشتی  دنیا 

دوزخی شدیم؟[ می گویند: آری! ما با هم بودیم؛ ولی شما 

خود را گرفتار کردید و فریب شیطان خوردید و سرگرم 

را  شما  فریبنده  شیطان  و  رسید  خدا  فرمان  تا  شدید  آرزوها 

نسبت به خدا فریب داد<. 

1. سورۀ انفطار، آیات 13 و 14. 
2. سورۀ حدید، آیۀ 13. 
3. سورۀ حدید، آیۀ 14. 
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َواُكُم 
ئْ
ُ�وا َما

�نَ َك�نَ �ی ِ �ن
َّ
ا ِم�نَ ال

َ
هتٌ َول ْد�یَ ْم �نِ

ُ
ك  ِم�نْ

�نُ �نَ وئْ ُ ا �ی
َ
ْوَم ل �یَ

ْ
ال

َ >�ن
�ُ ؛ 1 َمِ��ی

ْ
َس ال

�ئْ اُكْم َو�جِ
َ
اُر ِهَى َمْول

َ ال�نّ

پذیرفته  عوضی  کافران،  از  نه  و  شما  از  نه  دیگر  امروز 

نمی شود و جای شما آتش است و بد جایگاهی است<. 

ْم 
ُ

ك
َ
ُه ل

�نَّ  اإِ
َ�ا�نَ �یْ

َّ ُدوا السش ْع�جُ ا �تَ
َ
�نْ ل

ئَ
َدَم ا

آ
ی ا �نِ

َ ا �ج َ ْم �ی
ُ

ك �یْ
َ
ل ْعَهْد اإِ

ئَ
ْم ا

َ
ل

ئَ
>ا

�نٌ ؛ 2 �ی َعُ�ّوٌ ُم�جِ

آدم! که شیطان  با شما پیمان نبستم ای فرزندان  آیا من 

را عبادت نکنید؛ او دشمن شماست و این که مرا عبادت 

كنید؛ این است راه راست<. 

حـال، ایـن عهـد و پیمانـی كـه خـدا از مـا گرفتـه كـه شـیطان را عبـادت نكنیـم و 

او را عبـادت كنیـم، كـی و كجـا بـوده اسـت؟ احتمـااًل می شـود گفـت: ایـن آیـۀ شـریفه 

ناظـر بـه عهـد و پیمـان فطـری و عقلـی و شـرعی اسـت. یعنـی: پیمـاِن گریز از شـیطان 

و فـرار بـه سـوی رحمـان، نخسـت در فطـرت و سرشـت انسـان نهـاده شـده اسـت و 

انسـان فطرتًا از فسـاد و منبع فسـاد تنّفر دارد و به كمال و منبع كمال، عشـق می ورزد؛ 

شـیطان منبـع فسـاد اسـت و حضـرت رحمـان منبـع كمـال. در رتبـۀ دّوم نیـز عقـل در 

وجـود انسـان، آمـر بـه گریختـن از دشـمن و پنـاه بـردن بـه دوسـت اسـت و در ایـن كـه 

شـیطان، دشـمن آدم و فرزندان آدم اسـت تردیدی نیسـت. او به عّزت خدا قسـم یاد 

كـرده كـه اوالد آدم را اغـوا خواهـد كـرد: 
�نَ ؛ 3 َمِع�ی ْ �ج

ئَ
ُهْم ا

�نَّ َ ِو�ی
عنْ

ئُ
ا

َ
َك ل �تِ ِع�نَّ �جِ

اَل �نَ
َ >�ت

شیطان گفت: خدایا! به عّزتت قسم که هر آینه همۀ آنها 

را گمراه می کنم<.

1. سورۀ حدید، آیۀ 15. 
2. سورۀ یس، آیۀ 60. 

3. سورۀ ص، آیۀ 82. 
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خداوند متعال هم گوشزد فرموده است: 

ِم�نَ  ْم 
ُ

ك َو�یْ َ �ج
ئَ
ا  َ َ�حج �نْ

ئَ
ا َ�ا�نُ َكَما  �یْ

َّ السش ُم 
ُ

ك
�نَّ �نَ �تِ

�نْ َ �ی ا 
َ
ل َدَم 

آ
ا ی  �نِ

َ �ج ا  َ >�ی
1 َ�ْو�نَُهْم؛  �تَ ا 

َ
ل  ُ �ش َ��یْ ِم�نْ  ُه 

ُ
ل �ی �جِ

َو�تَ ُهَو  َ�اُكْم  َ �ی ُه 
�نَّ ...اإِ هتِ

�نَّ َ
�ج
ْ

ال

ای فرزندان آدم! به هوش باشید که شیطان فریبتان ندهد، 

همان گونه که والدین شما را از بهشت بیرون کرد... او 

و پیروانش، شما را می بینند و شما آنها را نمی بینید<. 

با آن كه برای والدین شما قسم خورده بود كه من خیرخواه شما هستم!
�نَ ؛ 2 اِ�ِح�ی

َ ِم�نَ ال�نّ
َ
َما ل

ُ
ك

َ
ی ل

ّ
ِ
�ن اَسَمُهَما اإِ

َ >َو�ت

 برای 
ً
و برای آن دو )آدم و حّوا( قسم یاد کرد که من قطعا

شما دو نفر از خیرخواهانم<.

شـیطان در عیـن حـال، بـه آدم و حـّوا خیانـت كـرد. حـال بـا شـما كـه قسـم خورده 

اغوایتـان می كنـم چـه خواهـد كـرد؟! بـه آنهـا وعـدۀ خدمـت داده بـود و خیانـت كـرد، 

ولـی بـه شـما نـه تنهـا وعدۀ خدمت نـداده؛ بلكه وعدۀ خیانت داده اسـت؛ پس چه 

توّقعـی می تـوان از او داشـت؟! 

آرای مختلف در آفرینش بهشت و جهّنم 

�نَ ؛3  ِ��ی ا�نِ
َ
ك

ْ
ال  �جِ

َ�هتٌ ُمِح�ی
َ
َم ل

َه�نَّ َ  �ج
�نَّ >َواإِ

حقیقت اینکه جهّنم، کافران را فرا گرفته است ]و هم 

اکنون در آغوش جهّنمند[<. 

ایـن جملـه در دو جـا از قـرآن كریـم آمـده اسـت: یكی همین آیۀ 49 سـورۀ برائت؛ و 

1. سورۀ اعراف، آیۀ 27. 
2. همان، آیۀ 21. 

3. سورۀ عنكبوت، آیۀ 54. 
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دیگـری آیـۀ 54 سـورۀ عنكبـوت؛ كـه احتیاج بـه توضیح دارد. چـون ظاهر آیه داللت 

بـر ایـن دارد كـه كافـران در حال حاضـر در جهّنمند و نفرموده كه در قیامت، در جهّنم 

خواهنـد بـود و نشـان می دهـد كـه جهّنم هـم اكنون موجود، و فراگیر كافران اسـت. 

ایـن همـان مسـألۀ مخلـوق بـودن عالـم آخـرت و بهشـت و جهّنـم اسـت كـه مـورد 

بحـث و اختـالف نظـر در میـان علمـا و بـزرگان دیـن اسـت و اكثـر علمـا معتقدنـد كـه 

بهشـت و جهّنـِم آخـرت هـم اكنـون مخلوقنـد و بعضـی هـم می گویند: پـس از برچیده 

شـدن بسـاط ایـن عالـِم دنیـا، مخلـوق خواهند شـد. 

لذا این آیه  را به »سه وجه« تفسیر می كنند: 

یكـی اینكـه قـرآن كریـم فـراوان مطلبـی كـه در آینـده واقـع خواهـد شـد ولـی حتمـًا 

كـه  داریـم  زیـاد  كریـم  قـرآن  در  مـا  و  می كنـد  تلّقـی  شـده«  »واقـع  را  آن  می شـود  واقـع 

حـوادث آینـدۀ قیامـت را گاهـی بـه صـورت »واقع شـده« و گاهی به صـورت »در حال 

وقـوع« بیـان می كنـد؛ مثـاًل می خوانیـم: 
و�نَ ؛ 1

ُ
ِسل �نْ َ ِّهْم �ی

ٰی َر�جِ
َ
ل َ�ا�شِ اإِ �جْ

ئَ
ا

ْ
ا ُهْم ِم�نَ ال

دنَ اإِ
َ وِر �ن

ُ
ی الّ� ِ

�نَ �ن �نِ
>َو�نُ

در صور دمیده شد و اموات از قبرها برخاستند و شتابان به 

سمت موقف حساب می روند<. 

حـال آنكـه ایـن جریـان در آینده اسـت و هنوز واقع نشـده اسـت. در آینده قیامت 

بـه  »نفـخ صـور« می شـود و امـوات محشـور می شـوند و  آینـده  برپـا خواهـد شـد و در 

َسـْمت موقـف حسـاب می رونـد. ولـی در عیـن حال چـون حتمی اسـت و قطعًا واقع 

خواهـد شـد، قـرآن كریـم می گویـد: »واقـع شـد«. در صـور دمیـده شـد و دارنـد شـتابان 

< وضـع حـال را نشـان می دهـد و مجّسـم می كنـد كـه در  و�نَ
ُ
ِسل �نْ َ می رونـد. جملـۀ: > �ی

صـور دمیـده شـده و مرده هـا برخاسـته و شـتابان بـه سـمت موقـف حسـاب می روند. 

1. سورۀ یس، آیۀ 51. 
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و�نَ < 
ُ
ِسل �نْ َ �نَ  < صیغـۀ ماضـی و > �ی �نِ

آینـده بـه صـورت ماضـی و حـال بیـان شـده، >�نُ

صیغـۀ مضـارع بـه معنـای حـال اسـت. همچنیـن در سـورۀ ُزَمـر چنـد آیـه پشـت سـر 

هـم، حـوادث آینـدۀ قیامـت را بـه صـورت ماضـی بیـان می كنـد: 

ْر�نِ ؛ 
ئَ
ا

ْ
ی ال ِ

َماَوا�تِ َوَم�نْ �ن ی الّسَ ِ
َ�ِع�تَ َم�نْ �ن

وِر �نَ
ُ

ی الّ� ِ
�نَ �ن �نِ

>�نُ

بودند  زنده  آسمانها  و  زمین  در  هرچه  شد،  دمیده  صور  در 

همه ُمردند<. 

ُ�و�نَ ؛ 1
�نُ �نْ َ اٌم �ی َ �ی ا ُهْم �تِ

دنَ اإِ
َ َ�ٰى �ن �نْ

ئُ
ِه ا �ی �نَ �نِ �نِ

ّمَ �نُ
ُ >�ش

و  شده  زنده  مرده ها  همۀ  شد.  دمیده  آن  در  دّوم  بار 

برخاسته اند و به صحنۀ قیامت می نگرند<. 

آمـده  حـال  و  ماضـی  صـورت  بـه  كـه  اسـت  الوقـوع2  محّقـق  مسـتقبِل  بـاز  اینجـا 

اسـت: در صـور دمیـده شـد، همـۀ آسـمانیان و زمینیـان ُمردنـد، چـون در »نفـخ صـور 

زبـان  بـه  »صـور«  می شـوند.  زنـده  همـه  دّوم«  صـور  »نفـخ  در  و  می میرنـد  همـه  اّول« 

مـا یعنـی شـیپور؛ اّمـا آن شـیپور خـدا كـه جنـاب اسـرافیل ؟ع؟ در آن خواهـد دمیـد 

چگونـه اسـت؟ مـا نمی دانیـم. در شـیپور اّول كـه دمیـده می شـود هـر چه كـه در عالم، 

زنـده اسـت می میـرد. در شـیپور دّوم كـه دمیـده می شـود همـۀ مرده هـا زنـده می شـوند 

و  بـرای مـردن زنده هـا  اّول اسـت  بـه نفخـۀ  اّول مربـوط  �نَ     <  �نِ
لـذا  >�نُ و  برمی خیزنـد  و 

< دّوم مربـوط بـه نفخـۀ دّوم اسـت بـرای زنـده شـدن مرده هـا. در آیـات بعـد:  �نَ �نِ
>�نُ

�نَ  �ی ّ
�یِ �جِ

ال�نَّ �جِ ىَء  َوحجِ ا�جُ  َ ِك�ت
ْ
ال َع  َوُو�نِ َها  ّ

َر�جِ وِر  �نُ �جِ  
ْر�نُ

ئَ
ا

ْ
ال  ِ �ت

َ��تَ
ْ سش

ئَ
>َوا

3 ؛  ُمو�نَ
َ
ل

�نْ ُ �ی ا 
َ
ل َوُهْم   ّ

ِ �ت َ�
ْ

ال �جِ ُهْم  �نَ �یْ َ �ج َی  �نِ
َو�تُ َهَداِء 

ُّ َوالسش

صحنۀ قیامت به نور خدایش روشن شد، نامۀ عمل به میان 

1. سورۀ زمر، آیۀ 68. 
 واقع شده.

ً
2. آیندۀ حتما

3. سورۀ زمر، آیۀ 69. 
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نهاده شد. پیغمبران و شهدا را به صحنۀ محشر آوردند و در 

بینشان داوری به حق شد ]و به حسابشان رسیدگی شد[<. 

؛ 1 �تْ
َ
ٍس َما َعِمل

�نْ
�تْ ُكّلُ �نَ �یَ

ّ
>َوُو�نِ

و  پاداش  عنوان  ]به  بود  کرده  عمل  آن چه  کسی  هر  به 

كیفر[ داده شد<. 

َمً�ا؛ 2 َم رنُ
َه�نَّ َ ٰی �ج

َ
ل ُ�وا اإِ

�نَ َك�نَ �ی ِ �ن
َّ
�تَ ال >َوِس�ی

كافران به سوی جهّنم رانده شدند<. 

َمً�ا؛ 3 هتِ رنُ
�نَّ َ

�ج
ْ

ی ال
َ
ل ُهْم اإِ

َّ ْوا َر�ج �تَ
�نَ ا�تَّ �ی ِ �ن

َّ
�تَ ال >َوِس�ی

مؤمنان به سمت بهشت برده شدند<. 

قبیـل  ایـن  از  �نَ <؛  ِ��ی كا�نِ
ْ
ال �جِ َ�ٌه  ُمِح�ی

َ
ل َم 

َه�نَّ َ  �ج
�نَّ اإ >َو  مـا هـم:  مـورد بحـث  آیـۀ  حـاال 

گرفـت،  بـر خواهـد  در  را  كّفـار  و  آمـد  پیـش خواهـد  آینـده، جهّنـم  در  یعنـی  اسـت، 

ولـی چـون یـك موضـوِع حتمـّی الوقـوع اسـت می فرمایـد: »همیـن اآلن تحّقـق یافتـه 

اسـت«. اینجـا بیـان حـال حاضـر اسـت و بـه ماضـی، مربـوط نیسـت؛ یعنـی: همیـن 

اآلن جهّنـم محیـط بـر كافـران اسـت. 

كـه  آدمیـان  بـد  اعمـال  بلكـه  نـدارد،  احاطـه  اآلن  اینكـه خـوِد جهّنـم  دّوم  وجـه 

مـا  حسـنات  اسـت؛  سـاز  آخـرت  مـا  اعمـال  چـون  دارد.  احاطـه  اسـت  جهّنم سـاز 

بهشـت و سـّیئات مـا، جهّنـم می سـازد و حسـنات و سـّیئات مـا اآلن بـر مـا محیـط 

اسـت و خودمـان نمی دانیـم. تـا بـه حـال هـر چـه كرده ایـم همـه اش دور و بر ما هسـتند 

و از مـا جـدا نیسـتند. اگـر چشـمی باطـن بیـن باشـد می بینـد حسـنات و سـّیئات ما، 

1. سورۀ زمر، آیۀ 70. 
2. همان، آیۀ 71. 

3. همان، آیۀ 73. 
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دور سـِر مـا بـال و پـر می زننـد و گویـی كـه می خواهنـد بـر سـِر مـا فـرود آینـد و مـا هـر جـا 

می رویـم آنهـا را بـا خـود می بریـم. 

اَمهتِ  َ �ی �تِ
ْ
ال ْوَم  َ �ی ُه 

َ
ل  ُ ِ�حج

�نْ
َو�نُ ِه  �تِ ُع�نُ ی  ِ

�ن َ�ُه  َ�ا�ئِ اُه  َ ْم�ن �نَ
ْ
ل

ئَ
ا َسا�نٍ 

�نْ اإِ >َوُكّلَ 
وًرا ؛ 1

ُ سش اُه َم�نْ َ �ت
ْ
ل ا �یَ ً ا�ج َ ِك�ت

روز  و  آویخته ایم  گردنش  به  را  انسانی  هر  کارنامۀ  و 

بیرون  می بیند  گشوده  آنرا  که  نامه ای  او  برای  قیامت 

می آوریم<.

انسـان، گاهـی آدمـی را می بینـد كـه تـا بـه حـال ندیده و هیـچ سـابقه ای از او ندارد 

ولـی تـا او را می بینـد خوشـش می آیـد و دلـش می خواهـد بـه او نزدیـك شـود و بـا او 

حـرف بزنـد و همسـفر شـود. آن دیـِد باطنـی بـا حسـناتی كـه اطـراف ایـن آدم هسـتند 

رابطـه پیـدا می كنـد. گاهـی بـه عكـس، كسـی را بـرای اّولیـن بـار می بینـد، از او بـدش 

می آیـد و اصـاًل نمی خواهـد بـه او نزدیـك شـود، از او متنّفـر اسـت بـا اینكـه اّولیـن بـار 

اسـت كـه او را دیـده و اصـاًل سـابقه ای بـا او نـدارد. 

چه بسـا كسـی وارد مجلسـی می شـود و انسان احساس می كند كه گویی مجلس 

انسـان احسـاس  آمـد و دیگـری وارد می شـود،  بـه وجـود  و نشـاطی در آن  منـّور شـد 

ظلمـت در مجلـس می كنـد. دیـده شـده اسـت افـرادی كـه دیـد باطنی دارنـد از مردم 

می گریزنـد و نمی خواهنـد بـا مـردم در تمـاس باشـند. چـون اكثرّیـت را می بیننـد كـه 

آنهـا  از  بـا خـود حمـل می كننـد و نوعـی تعّفـن باطنـی دارنـد.  كوله بـاری از سـّیئات 

وحشـت و نفـرت دارنـد. 

حـاال اگـر شـاّمه و دیـد مـا ضعیف اسـت حّقِ انكار شـاّمه و دیِد دیگـران را نداریم. 

حاصـل آنكـه هـر كسـی در باطـن خـود توشـه ای از حسـنات و یـا كوله بـاری از سـّیئات 

1. سورۀ اسراء، آیۀ 13. 
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دارد. پـس همیـن اآلن جهّنـم بـر كافـران محیـط اسـت؛ اّمـا نـه خـود جهّنـم، بلكـه 

اعمـال جهّنـم سـاز آنـان. 

اّمــا وجــه ســّوم اینكــه واقعــًا اآلن خــوِد جهّنــم محیــط بــر كافــران اســت و شــاید ایــن 

ــا ظاهــر آیــه هــم مناســب تر باشــد. توضیــح اینكــه اآلن عالــم آخــرت محیــط  معنــا ب

بــر عالــم دنیاســت، منتهــا مــا تمــاّس مســتقیم بــا آن نداریــم. بــرای خوبــان، بهشــت 

ــدان، جهّنــم. از بــاب تشــبیه عــرض می كنــم: جنیــن كــه در  ــرای َب محیــط اســت و ب

رحــم مــادر اســت، در همــان حــال، دنیــا او را در بــر گرفتــه اســت. اگرچــه خــودش در 

دنیــا نیســت، در شــكم مــادر اســت و بــا غیــر آن تمــاس نــدارد؛ اّمــا دنیــا چــون محیــط 

بــر شــكم مــادر اســت و شــكم مــادر نیــز محیــط بــر جنیــن اســت، بنابرایــن دنیــا محیط 

بــر او و او در شــكم دنیاســت و از هــر چــه كــه او در آنجــا تغذیــه می شــود، از دنیــا بــه او 

ــادر از غذاهــا و میوه هــای  ــادر كــه غذاســاز نیســت. م ــه خــود شــكم م می رســد، وگرن

دنیــا تغذیــه می شــود و محصــول آن در َرِحــم بــه جنیــن می رســد. وضــع مــا، در دنیــا 

نیــز بــه همیــن كیفّیــت اســت؛ یعنــی: مــا هــم اكنــون كــه در دنیــا هســتیم در احاطــۀ 

عالــم آخــرت می باشــیم و عالــم آخــرت محیــط بــر ماســت. مــا، در شــكم دنیاییــم و 

دنیــا در شــكم آخــرت اســت و تمــام آنچــه كــه در دنیــا از آن ارتــزاق می كنیــم، از آخــرت 

بــه مــا می رســد: 
وٍم ؛ 1

ُ
َدٍر َمْعل �تَ ا �جِ

َّ ل ُه اإِ
ُ
ل ّ
ِ �ن

�نَ
ُه َوَما �نُ �نُ ا�ئِ �نَ ا �نَ

َ َد�ن ا ِع�نْ
َّ ل ْیٍء اإِ

َ �نْ ِم�نْ �ش >َواإِ

نزد  در  آن  خزینه های  اینکه  مگر  نیست  عالم  در  چیزی 

ماست و آن را به اندازۀ معّین نازل می کنیم<. 

1. سورۀ حجر، آیۀ 21. 
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ثبت و ضبط اعمال

خداوند متعال می فرماید: 

اَمهتِ  َ �ی �تِ
ْ
ال ْوَم  َ �ی ُه 

َ
ل  ُ ِ�حج

�نْ
َو�نُ ِه  �تِ ُع�نُ ی  ِ

�ن َ�ُه  َ�ا�ئِ اُه  َ ْم�ن �نَ
ْ
ل

ئَ
ا َسا�نٍ 

�نْ اإِ >َوُكّلَ 
1 وًرا ؛ 

ُ سش َم�نْ اُه  َ �ت
ْ
ل �یَ ا  ً ا�ج َ ِك�ت

روز  و  داده ایم  قرار  گردنش  ملازم  را  انسانی  هر  اعمال  ما 

نامه ای  صورت  به  جانش[  مخزن  ]از  را  اعمال  آن  قیامت 

بیرون می آوریم و او آن را گشوده در مقابل خود می بیند<. 

آنگاه می فرماید: 
ا ؛ 2 ً �ج َك َ�ِس�ی �یْ

َ
ْوَم َعل �یَ

ْ
ِسَك ال

�نْ �نَ ٰى �جِ
َك َك�نَ ا�جَ َ  ِك�ت

ئْ
َ�ا

>ا�تْ

بخوان نامه ات را که هم خودت حسابرس خودت باشی و 

هم علیه خودت گواهی دهی<. 

و�نَ ؛ 3
ُ
ْعَمل ْم �تَ �تُ ْو�نَ َما ُك�نْ �نَ ْ

�ج
َما �تُ

�نَّ >اإِ

نخواهید  مجازاتی  خودتان  اعمال  خاطر  به  جز  ]امروز[ 

داشت<. 

و�نَ ؛ 4 �نُ �نِ
ْ

ك ْم �تَ �تُ وا َما ُك�نْ
و�تُ

دنُ
ْم �نَ

ُ
ِسك

�نُ
�نْ
ئَ
ْم ِلا �تُ �نْ ا َما َك�نَ

دنَ >َهـٰ

ذخیره  خودتان  برای  که  است  همان  مجازات ها  این 

كرده اید اینك بچشید آنچه را که ذخیره می کرده اید<. 

1. سورۀ اسراء، آیۀ 13. 
2. همان، آیۀ 14. 

3. سورۀ طور، آیۀ 16. 
4. سورۀ توبه، آیۀ 35. 



لا�ت و عمل اد و ا�ن �ت ی گاه اع�ت
ّ

ل �ج
ت

معاد، �

302

البّته خواندن كتاب و نامۀ عمل در روز قیامت نیاز به سواد خاّصی از سوادهای 

حـوزه و دانشـگاه نـدارد كـه بگوییـم خوشـا بـه حـال بـی سـوادان كـه از خوانـدن نامـۀ 

اعمـال خـود معافنـد. آنجـا خوانـدن نامـۀ عمـل، همـان دیـدن خـوِد اعمـال اسـت 

كـه بـا تمـام جزئّیـات و خصوصّیاتشـان در مقابـل انسـان، مجّسـم می شـوند كـه خـدا 

می فرمایـد: 

�تْ 
َ
ً�ا َوَما َعِمل

ٍ� ُمْح�نَ �یْ
�تْ ِم�نْ �نَ

َ
ٍس َما َعِمل

�نْ
ُد ُكّلُ �نَ �جِ

ْوَم �تَ َ >�ی
ًدا؛ 1 ِع�ی َ َمًدا �ج

ئَ
ُه ا �نَ �یْ َ َها َو�ج �نَ �یْ َ  �ج

�نَّ
ئَ
ْو ا

َ
 ل

ُ
َوّد ِم�نْ ُسوٍء �تَ

آن روز هر کسی آنچه را از کار نیك، انجام داده است در 

انجام  که  هم  را  بدی  کار  و  می یابد  حاضر  خود  كنار 

بد  کار  آن  و  او  بین  کاش  ای  می کند  آرزو  است  داده 

مسافت زیادی فاصله بود<. 

در صورتـی كـه او در دنیـا، دنبـال همـان كار بـد شـتابان می دویـد و آن را بـه آغـوش 

می كشـید ولـی در آخـرت از همـان، نفـرت پیـدا می كنـد و می گویـد: 
؛ 2 �نِ ْ �ی

ِ��تَ
ْ َمسش

ْ
ْعَد ال ُ َك �ج �نَ �یْ َ ی َو�ج �نِ

�یْ َ �تَ �ج �یْ
َ
ا ل َ >�ی

]و  بود  مغرب  تا  مشرق  از  فاصله  تو  و  من  بین  کاش  ای 

اصلًا روی تو را نمی دیدم[<. 

بـه هـر حـال ایـن قـرآِن مـا و كالم خـدای ماسـت كـه با كمـال صراحـت و قاطعّیت 

آن هـم مكـّررًا و مؤّكـدًا اعـالم می كنـد كـه بـه هـوش باشـید تمـام اعمـال از گفتارهـا و 

كردارهـای شـما از كوچـك و بـزرگ در صفحـۀ باطـن شـما ثبت و ضبط اسـت و در روز 

جـزا مجّسـم شـده و دامنگیرتـان خواهـد گشـت. 

1. سورۀ آل عمران، آیۀ 30. 
2. سورۀ زخرف، آیۀ 38. 
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ریزترین اعمال، محفوظ نزد خداوند متعال

 ؛ 1
طنٌ �ی ا�جٌ َ��نِ َ ا ِك�ت

َ َد�ن >ِع�نْ

در نزد ما دستگاه ]ضبطی هست که تمام آن ذّرات در آن 

مضبوط و[ محفوظ است<. 

قرآن از لقمان حكیم نقل فرموده كه به فرزندش می گفت: 

ْو 
ئَ
َ�هتٍ ا

ی َ�حنْ ِ
�نْ �ن

ُ
ك �تَ

ْ�َدٍل �نَ هتٍ ِم�نْ �نَ اَل َ��جَّ َ �ت ْ ُك ِم�ش �نْ �تَ َها اإِ
�نَّ  اإِ

�نَّیَ ُ ا �ج َ >�ی

ـُه؛ 
َّ
َها الل �تِ �جِ

ئْ
ا َ ْر�نِ �ی

ئَ
ا

ْ
ی ال ِ

ْو �ن
ئَ
َماَوا�تِ ا ی الّسَ ِ

�ن

ای فرزندم! اگر عملی از اعمال انسان به سنگینی دانه ای 

از خردل در لابه لای صخره ای ]از صخره های کوهستان[ 

و یا در اعماق آسمان ها و زمین باشد، خدا آن را می آورد<. 

یعنـی نـه تنهـا ذّرات بـدن انسـان، بلكـه ذّرات اعمـال انسـان در دسـتگاه ضبـط 

خـدا مضبـوط اسـت. البّتـه شـما نمی توانیـد ذّره ای را كـه در عمـق اقیانـوس اسـت 

بیـرون بیاوریـد اّمـا خـدا هـم می دانـد آن ذّره، كجـای اقیانـوس اسـت و هـم می توانـد 

آن را بیـرون بیـاورد. 

�ٌ ؛ 2  �ی �جِ
 �نَ

�نٌ ِ��ی
َ
ـَه ل

َّ
 الل

�نَّ >اإِ

به یقین، خدا آگاه ریزبین است<. 

م آخرت
َ
كیفّیت دادگاه عال

خداوند متعال می فرماید: 

ُهْم 
ُ
ل ْر�جُ

ئَ
ا َهُد 

ْ سش
َو�تَ ِهْم  ِد�ی �یْ

ئَ
ا ا  َ ُم�ن

ّ
ِل
َ
ك

َو�تُ َواِهِهْم 
�نْ
ئَ
ا ٰی 

َ
َعل ُم  �تِ

�نْ
نَ

� ْوَم  �یَ
ْ
>ال

1. سورۀ ق، آیۀ 4. 
2. سورۀ لقمان، آیۀ 16. 
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1 و�نَ ؛  ِس�جُ
ْ

ك �یَ وا 
َما َكا�نُ �جِ

ما در روز قیامت بر دهانشان ُمهر می زنیم و دست هایشان با 

ما سخن می گویند و پاهایشان به کارهایی که در دنیا 

انجام داده اند شهادت می دهند<. 

آیۀ شـریفه در مقام بیان گوشـه ای از وضع دادگاهی اسـت كه روز قیامت تشـكیل 

خواهد شـد و شـاهدان نسـبت به اعمال انسـان، شـهادت خواهند داد. اجمااًل باید 

دانسـت دادگاه عالـم آخـرت ماننـد دادگاه هـای دنیـا نیسـت. اساسـًا نظـام آخـرت، 

نظـام ویـژه ای اسـت و غیـر نظـام دنیاسـت. به فرمودۀ قـرآن مجید: 
؛ 2 َماَوا�تُ ْر�نِ َوالّسَ

ئَ
ا

ْ
َ� ال �یْ

 عنَ
ْر�نُ

ئَ
ا

ْ
ُل ال

َ
ّد �جَ

ْوَم �تُ َ >�ی

پیدا  دگرگونی  و  تحّول  چیز  همه  که  است  روزی  روز،  آن 

می کند<. 

زمیـن غیـر ایـن زمیـن اسـت و آسـمان غیـر ایـن آسـمان. تفصیـل ایـن حقایـق تـا 

در دنیـا هسـتیم بـر مـا مجهـول و نامعلـوم اسـت. در دادگاه هـای دنیـا مّدعـی، ُمنِكـر، 

ُمنِكـر،  و  شـخصی  مّدعـی،  هسـتند.  جـدا  هـم  از  همـه  كـه  داریـم  شـاهد  و  قاضـی 

شـخص دیگـری اسـت. شـاهد، شـخصی و قاضـی هـم شـخص دیگـری اسـت و 

بـرای هـر یـك، پرونـده ای جداگانه)اعـّم از صـادق و كاذب(بایـد تشـكیل داده شـود؛ 

اّمـا َجَریـان در عالـم آخـرت چنیـن نیسـت. آنجـا همـه، یك شـخص اسـت. مّدعی، 

خـود انسـان، منكـر، خـوِد انسـان، شـاهد، خـوِد انسـان و چـه بسـا حاكـم هـم خـوِد 

انسـان اسـت. پرونـده هـم وجـود خـوِد انسـان اسـت و جـدای از هـم نیسـتند و ایـن 

بسـیار عجیـب اسـت. 

1. سورۀ یس، آیۀ 65. 
2. سورۀ ابراهيم، آیۀ 48. 
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مثـاًل  انسـان می باشـند.  تمایـالت  تابـع  انسـان،  و جـوارح  تمـام اعضـا  دنیـا،  در 

انسـان میـل می كنـد بـه جایـی نـگاه كنـد، چشـمش بـه فرمـان میلـش بـه همـان جـا 

نـگاه می كنـد. همچنیـن گـوش و دسـت و پـا و سـایر اعضایـش، همگـی تابـع میـل 

او هسـتند؛ ولـی در آخـرت، نـه تنهـا تابـع میـل او نخواهنـد بـود؛ بلكـه بـه مخالفـت بـا 

او برمی خیزنـد و شـهادت بـه نافرمانـی او نسـبت بـه احـكام خـدا می دهنـد. همیـن 

دسـتی كه اكنون در اختیار من اسـت و بدون خواسـت من كار نمی كند و فرمانبر من 

اسـت، در عالـم آخـرت بـر خـالف خواسـت و میـل من شـهادت به زیان مـن می دهد 

كـه خـدا می فرمایـد: 

ُهْم 
ُ
ل ْر�جُ

ئَ
ا َهُد 

ْ سش
َو�تَ ِهْم  ِد�ی �یْ

ئَ
ا ا  َ ُم�ن

ّ
ِل كَ َو�تُ َواِهِهْم 

�نْ
ئَ
ا ٰی 

َ
َعل ُم  �تِ

�نْ
�نَ ْوَم  �یَ

ْ
>ال

و�نَ ؛  ِس�جُ
ْ

ك �یَ وا 
َكا�نُ َما  �جِ

با ما سخن  ُمهر بر دهانشان می نهیم و دست هایشان  امروز 

انجام  دنیا  در  که  کارهایی  به  پاهایشان  و  می گویند 

داده اند شهادت می دهند<. 

مراحل شهادت در روز قیامت

»حمل  اكنون  هم  ما،  جوارح  و  اعضا  كه  می شود  برداشت  چنین  شریفه  آیۀ  از 

شهادت« می كنند، تا در قیامت ادای شهادت نمایند. هر شهادت دو مرحله دارد: 

1. مرحلۀ حمل. 

2. مرحلۀ اداء. 

آگاه  وقوعـش  از  و  ببینـد  را  آن  می شـود،  واقـع  جرمـی  كـه  هنگامـی  بایـد  شـاهد 

گـردد تـا بتوانـد در نـزد قاضـی ادای شـهادت نمایـد. آن مرحلـه ای كـه وقـوع جـرم را 

می بینـد، مرحلـۀ »حمـل شـهادت« و هنگامـی كـه نـزد قاضـی از وقـوع جـرم آگاهـی 

می دهـد، مرحلـۀ »ادای شـهادت« اسـت. پـس امروز تمام اعضا و جـوارح ما، »حمل 
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شـهادت« می كننـد. یعنـی حضـور دارنـد و می بیننـد كـه مـن چـه كار می كنـم. 

معلـوم می شـود ایـن اعضـا و جـوارح، درك و شـعور دارنـد كـه هـم حمـل شـهادت 

می كننـد و هـم روز قیامـت، آن را بیـان می كننـد. نه تنهـا اعضا و جوارح، بلكه همین 

شـهادت«  »ادای  نیـز  قیامـت  روز  و  می كنـد  شـهادت«  »حمـل  مـا،  پـای  زیـر  زمیـِن 

می نمایـد كـه خداونـد متعـال می فرمایـد: 

اَل 
َ َو�ت َها * 

َ
ال َ �ت

ْ �ش
ئَ
ا  

ْر�نُ
ئَ
ا

ْ
ال  ِ �ت َ��جَ �نْ

ئَ
َها * َوا

َ
ال �نَ

ْ
ل ِ رن  

ْر�نُ
ئَ
ا

ْ
ال  ِ �ت

َ
ل ِ �ن

ْ
ل رنُ ا 

دنَ >اإِ
اَرَها؛ 1 َ �ج

�نْ
ئَ
ُ ا �ش ِدّ َ�

ٍ �تُ دن ْوَم�ئِ َ َها * �ی
َ
َسا�نُ َما ل

�نْ اإِ
ْ
ال

هنگامی که زمین به لرزش ویژۀ خود لرزید...اخبار خود را 

گزارش می دهد<. 

»زمـان«، حمـل شـهادت می كنـد؛ »هـوا و فضـا«، حمـل شـهادت می كننـد و...

لـذا بـه قـول بزرگـی: كلمـه ای كـه در هیـچ جـای عالم مصـداق ندارد، »كلمـۀ خلوت« 

اسـت. مثـاًل می گوییـم جـای خلوتـی پیـدا كنـم كـه فـالن كار را انجـام دهـم. خلـوت 

یعنـی جایـی كـه هیـچ بیننـده و شـنونده ای آنجـا نباشـد و آگاه از كار مـن نگـردد و 

ایـن معنـا در هیـچ جـای عالـم محّقـق نمی باشـد و اصـاًل امـكان نـدارد؛ زیـرا در همـه 

جـا، همـه چیـز، مـا را می بیننـد؛ زمیـن زیـر پـا، مـا را می بینـد؛ آسـمان بـاالی سـر، مـا را 

می بینـد؛ هـوا و فضـا، مـا را می بیننـد و فرشـتگان خـدا مـا را می بیننـد. 

این كالم خدای تعالی است كه فرموده: 
و�نَ ؛ 2

ُ
َعل

�نْ
ُمو�نَ َما �تَ

َ
ْعل َ �نَ * �ی �ی �جِ �نَ * ِكَ�اًما َكا�تِ �ی ِ �ن �َا�نِ

َ
ْم ل

ُ
ك �یْ

َ
 َعل

�نَّ >َواإِ

شما  بر  بزرگوار  نویسندگان  از  گماشتگانی  یقین  به 

هر  می کنند.  ضبط  را  شما  اعمال  که  شده اند  گماشته 

كاری که انجام می دهید آنها می دانند<. 

1. سورۀ زلزال، آیات 1 تا 4. 
2. سورۀ انفطار، آیات 10 تا 12. 
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بدیهـی اسـت كـه علـم بـه كیفّیـت یـك عمـل، وقتـی بـرای كسـی واقعّیـت پیـدا 

می كنـد كـه از نّیـت و انگیـزۀ آن عمـل نیـز آگاه گـردد. شـما اآلن كار مـرا می بینیـد؛ ولی 

از نّیـت و انگیـزۀ مـن نسـبت بـه آن عمـل آگاهـی نداریـد؛ از ایـن رو نمی توانیـد داوری 

كنیـد كـه ایـن كار مـن مخلصانـه و بـرای رضـای خـدا انجـام شـده یـا ریاكارانـه و بـرای 

جلـب توّجـه مـردم بـوده اسـت؛ اّمـا فرشـتگان خـدا كـه »كـرام الكاتبیـن« هسـتند از 

نّیـات و انگیزه هـای بنـدگان خـدا در اعمالشـان آگاهنـد و می تواننـد در حضـور خدا، 

كیفّیـت اعمـال آنهـا را گـزارش دهنـد و باالتـر از همـۀ حاضـران در حیـن وقـوع عمـل، 

»ذات اقـدس حـق« می باشـد كـه فرمـوده اسـت: 
و�نَ ؛ 1

ُ
ْعَمل ْم �تَ �تُ ِس�نُ َما ُك�نْ �نْ ْس�تَ

ا �نَ
َ ا ُك�نّ

َ �نّ >اإِ

به یقین ما تمام اعمال شما را استنساخ می کردیم و از آن 

ُنسخه بر می داشتیم<. 

پس كلمۀ خلوت در هیچ جای عالم مصداق ندارد. 

بیـن  در  داشـت.  متعـّدد  شـاگردان  بزرگـی  اسـتاد  اسـت:  شـده  نقـل  چنیـن 

شـاگردانش یكی جوان تر از دیگران بود ولی اسـتاد برای او بیش از همه، احترام قائل 

بـود. بزرگ ترهـا از ایـن جریـان ناراحـت می شـدند و گاهـی هـم اعتـراض می كردنـد. 

اسـتاد بـرای ایـن كـه بـه آنهـا جـواب عملـی بدهـد، روزی بـه دسـت هـر یـك از آنهـا 

مرغـی داد و گفـت: آنهـا را بـه جـای خلوتی ببرید و سـر ِبُبرید و فـردا بیاورید. آنها رفتند 

و همـه بـا مرغ هـای ذبـح شـده، آمدنـد. تنهـا آن جـوان بـا مرغ زنـده آمد. اسـتاد گفت: 

چـرا زنـده آوردی؟ گفـت: شـما شـرط كـرده بودیـد در جـای خلوتـی سـر ِبُبـرم ولـی مـن 

اِظِریـَن« اسـت، آنجـا  ْبَصـَر الّنَ
َ
هـر جـا رفتـم خلـوت ندیـدم و ذات اقـدس اهلل را كـه »أ

ـت ایـن كـه بـرای ایـن جـوان، 
ّ
ناظـر دیـدم. اسـتاد رو بـه شـاگردانش كـرد و گفـت: عل

1. سورۀ جاثيه، آیۀ 29. 
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احتـرام بیشـتری قائلـم، همیـن اسـت. یعنـی: آن قدر مسـألۀ حضـور در محضر خدا، 

م اسـت كـه در همـه جـا، خـدا را حاضـر و ناظـر می بینـد. 
ّ
برایـش مسـل

منظور از اخبار زمین

در روایتــی از حضــرت رســول خــدا؟ص؟ منقــول اســت كــه بــه اصحابشــان فرمــود: 

آیــا می دانیــد منظــور ایــن آیــه از اخبــار زمیــن چیســت؟ گفتنــد: خــدا و رســولش 

داناترنــد. فرمــود: 

 َظْهِرَهـا 
َ

 َعـیل
َ

ـا َعِمـل َمـٍة ِبَ
َ
ِ  َعْبـٍد َو أ

ّ
  ُكل

َ
ْن  َتْشـَهَد َعـیل

َ
ْخَباُرَهـا أ

َ
»أ

ْخَباُرَهـا؛ 1
َ
 َكـَذا َو َكـَذا َیـْوَم َكـَذا َو َكـَذا َفَهـَذا أ

َ
 َعِمـل

ُ
َتُقـول

منظـور از خبـر دادن زمیـن، ایـن اسـت کـه اعمـال هـر مـرد و زنی را 

کـه بـر روی زمیـن انجـام داده انـد، شـهادت می دهـد و می گویـد: 

فـالن آدم در فـالن روز، فـالن کار را انجـام داده اسـت«. 

در حدیثی از حضرت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ نیز آمده است: 

َتْشَهُد  ُبْقَعٍة    
َّ

ُكل َفِإّنَ   َتِلَفٍة  ُمْ ِبَقاٍع  یف  َساِجِد  َ الْ ِمَن  وا 
ُّ
»َصل

ِقَیاَمِة؛ 2
ْ
ا، َیْوَم ال ْیَ

َ
ِ َعل

ّ
ُمَصیل

ْ
ِلل

در قسمت های مختلف مساجد نماز بخوانید؛ زیرا هر قطعۀ زمین، 

در روز قیامت برای کسی که روی آن نماز خوانده گواهی می دهد«. 

بنابرایـن هـر عضـوی از اعضـای انسـان نیـز، تمـام اعمالی را كه انسـان با آن عضو 

انجـام داده اسـت در باطـن خـود ضبـط و نگه داشـته اسـت، تـا در روز قیامت، به امر 

خـدا بـه گونـه ای كـه فعـاًل از حیطـۀ درك مـا بیـرون اسـت بـاز شـود و آنهـا را بـارز سـازد و 

بدیـن طریـق، شـهادت خـود را بـه وقـوع آنهـا در دنیـا ادا كند. 

1. بحار األنوار، ج 7، ص 97. 
2. وسائل الّشيعه، ج 5، ص 188. 
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پـس بنابـر احتمـال اّول در آیـه، طریـق شـهادت اعضـا و جـوارح انسـان بـه صـدور 

ارائـه و  آنهـا، »نطـق و سـخن گفتـن« اسـت و بنابـر احتمـال دّوم، »طریـق  از  اعمـال 

نشـان دادن« اسـت. 

م اسـت و مـا اعتقـاد قطعـی بـه آن 
ّ
حاصـل اینكـه آنچـه از دیـدگاه قـرآن كریـم مسـل

داریـم، ایـن اسـت كـه اعضـا و جـوارح انسـان، در روز قیامـت، بـه ارتـكاب اعمـال از 

ناحیـۀ انسـان شـهادت خواهنـد داد. ولـی ایـن كـه آن شـهادت چگونـه خواهـد بـود، 

تفصیـل آن بـر مـا مجهـول اسـت و راهـی جـز بیـان احتمـاالت گوناگـون نداریـم و علـم 

بـه تفصیـل آن نیـز بـرای مـا لزومـی نـدارد. 

شهادت اعضای بدن

آیـۀ مـورد  ایـن اسـت كـه در  نكتـه ای كـه اینجـا توضیـح آن الزم به نظـر می رسـد 

می خوانیـم:  بحـث 

ُهْم 
ُ
ل ْر�جُ

ئَ
ا َهُد 

ْ سش
َو�تَ ِهْم  ِد�ی �یْ

ئَ
ا ا  َ ُم�ن

ّ
ِل كَ َو�تُ َواِهِهْم 

�نْ
ئَ
ا ٰی 

َ
َعل ُم  �تِ

�نْ
�نَ ْوَم  �یَ

ْ
>ال

1 و�نَ ؛  ِس�جُ
ْ

ك �یَ وا 
َما َكا�نُ �جِ

با ما سخن  ُمهر بر دهانشان می نهیم و دست هایشان  امروز 

کرده اند  که  کارهایی  به  پاهایشان  و  می گویند 

گواهی می دهند<. 

ـم 
ّ
ایـن آیـه نشـان می دهـد كـه آن روز دهان هـا بسـته اسـت و زبان هـا مـأذون در تكل

نمی باشـند. ولـی در سـورۀ نـور آمده اسـت: 

وا 
َكا�نُ َما  �جِ ُهْم 

ُ
ل ُ

ْر�ج
ئَ
َوا ِهْم  ِد�ی �یْ

ئَ
َوا ُهْم  �تُ ِس�نَ

ْ
ل

ئَ
ا ِهْم  �یْ

َ
َعل َهُد 

ْ سش
�تَ ْوَم  َ >�ی

2 و�نَ ؛ 
ُ
ْعَمل َ �ی

1. سورۀ یس، آیۀ 65. 
2. سورۀ نور، آیۀ 24. 
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روزی که زبان ها و دست ها و پاهای آنها، به اعمالی که 

انجام داده اند، شهادت می دهند<. 

ـم می باشـند. 
ّ
آیـۀ اخیـر، بـر ایـن داللـت دارد كـه زبان هـا هـم آن روز مـأذون در تكل

در مقـام جمـع بیـن ایـن دو آیـه ممكـن اسـت گفتـه شـود: آنچـه در آیـۀ مـورد بحـث از 

ـم بـه گونـۀ عـادی اسـت كه زبـان در دنیا عـادت به 
ّ
سـورۀ »یـس« نفـی شـده اسـت تكل

آن كـرده و احیانـًا بـا دروغ و تكذیـب حقایـق و انـكار واقعّیـات، تـوأم می باشـد و آنچـه 

ـم بـه گونـۀ ارائـۀ آثـار مضبـوط و مكنون 
ّ
در سـورۀ مباركـۀ »نـور« اثبـات شـده اسـت، تكل

ـم دسـت و پـای انسـان كـه 
ّ
از گفتارهـا و سـخنان جـاری بـر زبـان اسـت از سـنخ تكل

شـهادت بـه عامـل صـادر شـده از خـود می دهنـد و لـذا در سـورۀ »نـور« هـم از كار زبـان 

ل<  تعبیـر بـه شـهادت شـده اسـت كـه:  ر�جُ
َ
دی<  و >ا �یْ

َ
در ردیـف >ا

وا 
َكا�نُ َما  �جِ ُهْم 

ُ
ل ْر�جُ

ئَ
َوا ِهْم  ِد�ی �یْ

ئَ
َوا ُهْم  �تُ ِس�نَ

ْ
ل

ئَ
ا ِهْم  �یْ

َ
َعل َهُد 

ْ سش
�تَ ْوَم  َ >�ی

و�نَ <؛ 
ُ
ْعَمل َ �ی

دیگـر اینكـه در سـورۀ مباركـۀ »یـس« سـخن از زبـان بـه میـان نیامده بلكـه تعبیر به 

دهان شـده اسـت: 

َواِهِهْم ؛ 
�نْ
ئَ
ٰی ا

َ
ُم َعل �تِ

�نْ
ْوَم �نَ �یَ

ْ
>ال

امروز ُمهر بر دهان هاشان می نهیم<. 

ه<  یعنی زبان ها شده است:  ِس�نَ
ْ
ل

َ
ولی در سورۀ نور تعبیر به >ا

ُهْم< ؛  �تُ ِس�نَ
ْ
ل

ئَ
ِهْم ا �یْ

َ
َهُد َعل

ْ سش
ْوَم �تَ َ >�ی

ایـن  اسـت،  ممكـن  كـه  می دهنـد  شـهادت  آنهـا  علیـه  زبان هاشـان  كـه  روزی 

اختـالف در تعبیـر دو آیـه، قرینـه ای باشـد بـر مطلبی كه در مقـام جمع دو آیه به عرض 

رسـید. 
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گون بر اعمال انسان گونا شاهدان 

را  آن  و  بیندیشـیم  دربـاره اش  اسـت  الزم  مـا  بـر  شـدیدًا  كـه  حقیقتـی  آن  حـال 

نصب العیـن خـود قـرار دهیـم، موضـوع تعـّدد شـاهدان بـر اعمـال اسـت كـه سـبب 

بوجـود آمـدن حـال »ُمراقبـه« در زندگـی دینـی مـا می شـود و مـا را بـه پرهیـز از گناهـان و 

انجـام اعمـال عبـادی وا مـی دارد. 

در رأس تمام شاهدان، »ذات اقدس حضرت حق« است كه فرموده است: 

ِم�نْ  و�نَ 
ُ
ْعَمل �تَ ا 

َ
َول �نٍ 

آ
ْ�ا

�تُ ِم�نْ  ُه  ِم�نْ و 
ُ
ل �تْ �تَ َوَما  �نٍ 

ئْ
ا

َ ی سش ِ
�ن و�نُ 

ُ
ك �تَ >َوَما 

1 ُهوًدا؛ 
ُ سش ْم 

ُ
ك �یْ

َ
َعل ا 

َ ُك�نّ ا 
َّ ل اإِ َعَمٍل 

تلاوت  که  را  قرآن  از  قسمتی  هر  و  هستید  حالی  هر  در 

می کنید و هر عملی را که انجام می دهید ما شاهد بر شما 

می باشیم<. 

همچنین فرموده است: 

و�نَ ؛ 
ُ
ْعَمل ْم �تَ �تُ ِس�نُ َما ُك�نْ �نْ ْس�تَ

ا �نَ
َ ا ُك�نّ

َ �نّ >اإِ

...ما کنار اعمال شما بودیم و آنچه را که انجام می دادید، 

استنساخ می کردیم و از آن نسخه برمی داشتیم<. 

در رتبۀ بعد »فرشتگان خدا« شاهدند كه دربارۀ آنها فرموده است: 

َما  ُمو�نَ 
َ
ْعل َ �نَ * �ی �ی �جِ َكا�تِ * ِكَ�اًما  �نَ �ی ِ �ن َ�ا�نِ

َ
ل ْم 

ُ
ك �یْ

َ
َعل  

�نَّ >َواإِ

و�نَ ؛ 
ُ
َعل

�نْ �تَ

هم  آن  شده اند  گماشته  شما  بر  حافظانی  و  نگهداران 

راه  کارشان  در  زیاد  و  کم  هیچ  ]كه  بزرگوار  نویسندگانی 

نمی یابد[ آنچه را که انجام می دهید، آنها می دانند<. 

1. سورۀ یونس، آیۀ 61. 
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حكیـم  قـرآن  كـه  می باشـند  امامـان«؟مهع؟  و  »انبیـاء  عمـل،  شـاهدان  جملـۀ  از 

اسـت:  فرمـوده 
؛ 1 و�نَ ِم�نُ ُموئْ

ْ
ُه َوال

ُ
ْم َوَرُسول

ُ
ك

َ
ـُه َعَمل

َّ
َ�ى الل َس�یَ

وا �نَ
ُ
ِل اْعَمل

>َو�تُ

و مؤمنان،  و رسولش  بدانید که خدا  و  بگو: عمل کنید 

عمل شما را می بینند<. 

در تفسـیر آیـه فرموده انـد: مقصـود از مؤمنـان، امامـان معصـوم؟مهع؟ هسـتند كـه در 

زیارت نامه هاشـان عـرض می كنیـم: 

 َسلِمى؛ 
ُ

َك َتری َمقاِمى َو َتْسَمُع َكلِمى َو َتُرّد
َ
ّن

َ
ْشَهُد ا

َ
»ا

مـن شـهادت می دهـم کـه تـو]ای ولـّی خدا![محـّل ایسـتادن مـرا 

می بینـی و سـخنم را می شـنوی و جـواب سـالمم را می دهـی«. 

قبـاًل گفتیـم كـه »زمیـن و زمـان« نیـز شـاهدان اعمـال هسـتند. از حضـرت امـام 

اسـت:  شـده  نقـل  علـی؟ع؟  امیرالمؤمنیـن 

َیْوُم َیـا اْبَن آَدَم 
ْ
ـُه َذِلَك ال

َ
 ل

َ
 َقال

َّ
 اْبـِن آَدَم ِإال

َ
ِت َعـیل

ْ
»َمـا ِمـْن َیـْوٍم َیـأ

 
ً
 یِفَّ َخْیرا

ْ
 َو اْعَمـل

ً
  یِفَّ َخْیـرا

ْ
ْیـَك  َشـِهیٌد َفُقـل

َ
َنـا َعل

َ
َنـا َیـْوٌم  َجِدیـٌد َو أ

َ
أ

؛ 2
ً
َبدا

َ
ـْن َتَراِن َبْعَدَهـا أ

َ
َك ل

َ
ِقَیاَمـِة َفِإّن

ْ
ـَك ِبـِه َیـْوَم ال

َ
ْشـَهْد ل

َ
أ

هـر روزی کـه بـر فرزنـد آدم می گـذرد، آن روز خطـاب به او می کند 

و می گویـد: ای فرزنـد آدم! مـن روز نویـی هسـتم کـه قباًل نبوده ام 

روز  و  هسـتم  تـو  بـر  شـاهد  اکنـون  و  بـود  نخواهـم  نیـز   
ً
بعـدا و 

قیامـت برایـت شـهادت خواهـم داد؛ پـس تـا می توانـی در مـن 

حـرف خـوب بـزن و کار نیـك انجـام بـده کـه بعـد از ایـن، هرگز مرا 

نخواهـی دیـد«. 

1. سورۀ توبه، آیۀ 105. 
كافی، ج 2، ص 523.   .2
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نمایش اعمال روزانۀ ما در روز قیامت

در روایات آمده است: برای هر ساعتی از ساعات شبانه روز ما، صندوقی از اعمال 

ما پر كرده اند )مانند جعبه های ضبط صوت كه تمام كلمات و حّتی َنَفس های ما 

را ضبط می كنند( آنگاه آنها را در روز قیامت می آورند و در مقابل انسان باز می كنند. 

یکی از آنها كه باز می شود مملّو از نور و روشنایی است. از دیدن آن نور چنان فرح و 

ُسُروری در دل انسان به وجود می آید كه اگر آن نشاط و انبساط در میان جهّنمیان 

تقسیم شود، احساس درد و عذاب آتش نمی كنند!! این آن ساعتی است كه انسان 

در حال توّجه به خدا بوده و گفتار و كرداری نیك از او صادر شده است. 

صنـدوق دیگـری بـاز می كننـد بوی گنـد و عفونتـی از آن خـارج می شـود و ظلمـت 

و تاریكـی وحشـت انگیـزی سـراپای آدم را می گیـرد كـه اگـر آن عفونـت و ظلمـت و 

وحشـت را در میـان بهشـتیان تقسـیم كننـد، بهشـت بـرای آنهـا زندانی پر از شـكنجه 

می شـود!! این آن سـاعتی اسـت كه انسـان در آن معصیت و گناهی مرتكب شـده و 

گفتـاری یـا كـرداری نامرضـّی خـدا انجـام داده اسـت. 

نـه  و  دارد  انگیـز  فـرح  نـوری  نـه  می بینـد  انسـان  و  می كننـد  بـاز  سـّومی  صنـدوق 

ظلمتـی وحشـت زا. ایـن هـم آن سـاعتی اسـت كـه در آن نـه معصیتـی مرتكب شـده 

و نـه طاعتـی انجـام داده اسـت؛ مثـاًل در مجلـس انسـی بـا دوسـتان نشسـته و یـا در 

خـواب بـوده و یـا كاری كـه ثـواب و گناهـی نـدارد از وی صـادر شـده اسـت. از دیـدن 

آن صنـدوق خالـی، آه از نهـادش بـر می آیـد و می گویـد: ای حسـرت و افسـوس! مـن 

می توانسـتم در آن سـاعت بـا یـك توّجـه بـه خـدا و گفتـن ذكـری و انجـام یـك كاری، 

بـه  را  آن سـرمایه  و  نكـردم  كنـم، چـرا  و سـعادت تحصیـل  نـور  از  درجـات عظیمـی 
رایـگان از دسـت دادم.1

1. مجموعۀ وّرام، ج 1، ص 233. 
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حسرت و اندوه بی پایان

مـا امـروز می نشـینیم و حسـاب می كنیـم پنجـاه سـال پیـش مثـاًل در بیابان هـای 

خارج شـهر تهران، زمین ارزان بود و متری ده ریال و پنج ریال خرید و فروش می شـد! 

فـالن آدم آن روز صـد متـر زمیـن در فـالن گوشـۀ تهـران خریـد و مـا مسـخره اش كردیـم 

كـه بـرای بیابـان خشـك خالـی پـول دادن و زمیـن خریـدن حماقت اسـت! ولـی امروز 

همـان بیابـان در وسـط شـهر افتـاده و همـان زمیـن متـری ده ریـال، متـری دو یـا چنـد 

میلیـون تومـان شـده اسـت. ای عجـب! چـه ربـح عظیمـی و چـه سـود فراوانـی! ای 

حسـرت و افسـوس بـر مـن كـه چـه غفلتـی كـرده و چـه خسـرانی بـرده ام. 

بـا آنكـه آن روز مـن پـول داشـتم و می توانسـتم پانصـد متـر و هـزار متـر زمیـن بخـرم 

و امـروز از میلیاردرهـای دنیـا بشـوم؛ پـس چـرا نكـردم و این چنیـن ربـح و سـود عظیـم 

را از دسـت دادم؟! ایـن قـدر فكـر می كنیـم و دسـت روی دسـت می زنیـم كـه نزدیـك 

می شـود دیوانـه بشـویم. 

حـال ایـن حقیقـت باورمـان بشـود كـه میلیاردهـا برابـر ایـن حسـرت و افسـوس را 

پـس از مـرگ خواهیـم داشـت. آن روز كـه صندوق  هـای سـاعات عمـر را بـاز كننـد و 

ببینیـم فـالن آدم یـك نفـس كشـیده و در آن نفـس یـك كلمـه بـرای خـدا گفتـه و یـك 

قدم برای خدا برداشته است و با همان یك نفس، مملكت ها از نور و ُسرور و جّنت 

و رضـوان خـدا را بـه دسـت آورده اسـت؛ آنجاسـت كـه آتـش حسـرت و افسـوس از 

درونمان شـعله می كشـد: ای عجب! من پنجاه شـصت سـال عمر كردم. هر سـالی 

سـیصد و شـصت و پنـج شـبانه روز و هـر شـبانه روزی بیسـت و چهـار سـاعت و هـر 

سـاعتی شـصت دقیقه و در هر دقیقه ای چهل پنجاه نفس كشـیده ام و با هر نفسـی 

می توانسـتم چـه درجاتـی از جّنـت و رضـوان خـدا را بـه دسـت آورم. پـس چـه زیـان 

ْهفـاه و 
َ
بزرگـی كـرده ام و آتـش بـه عمـر پنجـاه شـصت سـالۀ خـود زده ام! فواحسـرتا و وال

داَمة«  َحسـَرة« و »َیـْوُم الّنِ
ْ
وافضیحتـاه! از ایـن روسـت كـه از اسـماء روز قیامـت، »َیْوُم ال
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غاُبـن« اسـت. روز حسـرت، روز پشـیمانی و روز ظهـور مغبونّیت هاسـت1 و  و »َیـْوُم الّتَ

لـذا قـرآن كریـم هشـدار می دهـد: 

ا 
َ
ل َوُهْم  هتٍ 

َ
ل

�نْ
عنَ ی  ِ

�ن َوُهْم  ْمُ� 
ئَ
ا

ْ
ال َی  �نِ

�تُ  
دنْ اإِ ْسَ�هتِ  َ�

ْ
ال ْوَم  َ �ی ْرُهْم  ِ دن

�نْ
ئَ
>َوا

2 و�نَ ؛  ِم�نُ وئْ ُ �ی

روز  از  نمی آورند  ایمان  )كه  را  زدگان  غفلت  این  رسول!  ای 

حسرت بترسان( هشدارشان ده )كه روزی می رسد که همه 

چیز پایان یافته و کار از کار گذشته و راه جبران عمل، 

مسدود گشته است(<. 

حسرت یك لحظه زنده بودن

از یكی از صلحا، نقل شده كه من دوستی صالح و مؤمن داشتم. از دنیا رفت. 

العالمین  رّب  الحمدهلل  گفتم:  دیدم.  خواب  در  خوش  حالی  با  را  او  مرگ  از  پس 

عمری به سالمت ایمان گذراندی. گفت: اگر بدانی اكنون چقدر آرزومندم كه یك 

لحظه زنده شوم و یك َنَفس بكشم و بگویم: »الحمدهلل رّب العالمین« و بمیرم؛ 

بدان ای دوست عزیز! در بازار آخرت، لحظات عمر دنیا بسیار ارزشمند است! 

آن را ارزان نفروشی. روزی كه دفنم كردید، یكی از تشییع كنندگان ایستاد دو ركعت 

ای  گفتم،  كه  شد  پیدا  دلم  در  حسرت  آنچنان  نماز  آن  دیدن  از  من  خواند.  نماز 

كاش! تمام دنیا و آنچه در آنست مال من بود و آن را از من می گرفتند و چند لحظه 

به من مهلت می دادند كه به دنیا برگردم و دو ركعت نماز بخوانم و بمیرم. 

حــال بنگریــم كــه مــا ایــن ســرمایۀ عظیــم و عزیــز عمــر را چگونــه بــه غفلــت و احیانًا 

توأم بــا معصیــت و آتــش افــروزی جهّنــم از دســت می دهیــم و عاقبــت روزی می رســد 

1. فریب خوردگی. 
2. سورۀ مریم، آیۀ 39. 
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كــه می گوییــم: 

ِم�نَ 
َ
ل �تُ  ُك�نْ �نْ  َواإِ ـِه 

َّ
الل �جِ  �نْ َ �ج ی  ِ

�ن ْ��تُ  َ�ّ
�نَ َما  ٰی 

َ
َعل ٰی 

َ�ْسَ��تَ ا  َ >�ی

�نَ ؛1  ِ��ی ا�نِ الّسَ

خدا  حضور  در  که  کوتاهی هایی  از  من!  بر  افسوس  ای 

كردم و دستورهای او را به مسخره گرفتم و با بی اعتنایی 

از کنار آنها گذشتم<. 

ِسِه 
�نْ
ٰی �نَ

َ
َسا�نُ َعل

�نْ اإِ
ْ
ِل ال َ َ� * �ج

�نَّ
ئَ
َم َوا

َ
ّد

َما �تَ ٍ �جِ دن ْوَم�ئِ َ َسا�نُ �ی
�نْ اإِ

ْ
 ال

ئُ
ا َ �جّ

�نَ ُ >�ی

َ�ُه؛  �ی ٰى َمَعادنِ �تَ
ْ
ل

ئَ
ْو ا

َ
َ�هتٌ * َول ِ��ی َ �ج

پیش  که  آنچه  به  می شود  داده  خبر  انسان  روز،  آن  در 

خودش  بر  انسان  بلکه  است،  گذارده  واپس  و  فرستاده 

شاهدی بیناست. هر چند عذرهای خود را پیش افکند<. 

كیانند ؟ كنندگان »عمل«  ضبط 

1. فرشتگان

قـرآن كریـم از جملـه ُحّفـاظ و ضبـط كننـدگان اعمال آدمیان را نشـان می دهد كه 

فرشـتگان، یعنـی موجـودات پـاك مصـون از خطـا و پنهـان از دیـدۀ انسـان می باشـند 

كـه از ظاهـر و باطـن اعمـال آدمـی باخبرنـد، چنانكـه می فرماید: 
و�نَ ؛ 2

ُ
َعل

�نْ
ُمو�نَ َما �تَ

َ
ْعل َ �نَ * �ی �ی �جِ * ِكَ�اًما َكا�تِ �نَ �ی ِ �ن �َا�نِ

َ
ْم ل

ُ
ك �یْ

َ
 َعل

�نَّ >َواإِ

نویسندگان  که  بزرگوار  هستند  نگهبانانی  شما  بر   
ً
محّققا

]اعمال شما[ می باشند، می دانند آنچه می کنید<. 

1. سورۀ زمر، آیۀ 56. 
2. سورۀ انفطار، آیات 10 تا 12. 
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فهمیـده   > و�نَ
ُ
َعل

�نْ
�تَ َما  ُمو�نَ 

َ
ْعل َ >�ی جملـۀ  از  چنانكـه  حافـظ،  نویسـندگان  ایـن 

می شـود، عاِلـم بـه نّیـات درونـی انسـان نیـز می باشـند، زیـرا علـم به»فعـل« از لحـاظ 

طاعت و عصیان وقتی صادق اسـت كه علم به»نّیت« فاعل نیز كه منشـأ پیدایش 

فعـل اسـت تحّقـق پیـدا كنـد1 و هـم می فرمایـد: 

ٌد * َما  ِع�ی
�تَ َماِل 

ّ
السشِ َوَع�نِ  �نِ  ِم�ی �یَ

ْ
ال َع�نِ  ا�نِ  َ �ی

ّ
�تِ

َ
ل ُم�تَ

ْ
ال ى 

�تَّ
َ
ل �تَ َ �ی  

دنْ >اإِ
2 ٌد ؛  �ی َع�تِ �جٌ  �ی َر�تِ ِه  َ��یْ

َ
ل ا 

َّ ل اإِ ْوٍل 
�تَ ِم�نْ   

طنُ �نِ
ْ
ل �یَ

چپ]انسان[  و  راست  جانب  از  که  فراگیرنده  دو  چون 

سخنی  هیچ  می گیرند.  فرا  را[  وی  نشسته اند]اعمال 

نگوید]انسان[ مگر اینکه در نزد او نگهبانی آماده و حاضر 

است<. 

در آیۀ دیگر می فرماید: 

ِْهْم  َ��ی
َ
ا ل َ �ن

ُ
ٰی َوُرُسل

َ
ل َ َواُهْم �ج ْ

�ج
ُهْم َو�نَ ْسَمُع ِسّ�َ

ا �نَ
َ
ا ل

َ �نّ
ئَ
و�نَ ا َس�جُ ْ� َ

ْم �ی
ئَ
>ا

3 و�نَ ؛  �جُ �تُ
ْ

ك �یَ

آری  نمی شنویم؟  را  نهانشان  و  راز  ما،  که  می پندارند  یا 

با  آنانند]آنچه  ]فرشتگان[نزد  ما  فرستادگان  و  ]می شنویم[ 

را  همه  می کنند،  پنهان  دل  در  و  می گویند  راز  یکدیگر 

رسولان ما[ می نویسند<. 

در تفسیر آیۀ: 

ُهوًدا ؛ 4 
ْ ِ� َكا�نَ َمسش حجْ

�نَ
ْ
�نَ ال

آ
ْ�ا

 �تُ
�نَّ >اإِ

به حقیقت که قرآن فجر]نماز صبح[ مشهود]هر دو گروه 

از فرشتگان روز و شب[ می باشد<. 

1. تفسير الميزان، ج 20، ص 339. 
2. سورۀ ق، آیات 17 و 18. 

3. سورۀ زخرف، آیۀ 80. 
4. سورۀ اسراء، آیۀ 78. 



لا�ت و عمل اد و ا�ن �ت ی گاه اع�ت
ّ

ل �ج
ت

معاد، �

318

نویسـندگان  كـه  اسـت  رسـیده  ُمسـَتفیضًا1  ی(  سـِنّ و  طریَقین)شـیعه  از  روایـات 

اعمـال روز از فرشـتگان، موقـع فـرا رسـیدن شـب بـاال می رونـد و نویسـندگان اعمـال 
شـب پاییـن می آینـد و هنـگام طلـوع فجـر، اینان صعـود كرده و آنان نازل می شـوند. 2

کتاب یا »نامۀ عمل«  .2

در آیات بسـیاری از قرآن كریم اسـم »كتاب« و »كتابت« در موضوع »حفظ عمل« 

بـه میـان آمـده اسـت و بـا كمـال وضـوح، ایـن حقیقـت را نشـان می دهـد كـه بـرای 

نگهـداری اعمـال انسـان، دسـتگاه ضبـط مخصـوص برقـرار اسـت و هرگونـه عمـل از 

كوچك و بزرگ، آشـكار و نهان، در آن ثبت می شـود و روز قیامت در موقف حسـاب، 

عیـن آن دسـتگاه كـه فعـاًل مـا از ماهّیـت و كیفّیـت آن بـی اّطالعیـم بـه كار افتـاده و در 

برابـر انسـان گشـوده می گـردد و او را از ریـز و درشـت اعمالـش باخبـر می سـازد و قـرآن 

كریـم از آن دسـتگاه ضبـط عمـل تعبیـر بـه »كتـاب« می فرمایـد: 

و�نَ 
ُ
ول �تُ َ ِه َو�ی �ی ا �نِ �نَ ِمّمَ �ی �تِ �نِ

ْ �نَ ُمسش ِ�ِم�ی ُمحجْ
ْ
َ�ى ال �تَ

ا�جُ �نَ َ ِك�ت
ْ
َع ال >َوُو�نِ

ا 
َّ ل اإِ َ�هتً  �ی َك�جِ ا 

َ
َول َ�هتً  �ی َ�عنِ اِدُر  َ عن ُ �ی ا 

َ
ل ا�جِ  َ ِك�ت

ْ
ال ا 

دنَ َهـٰ َماِل  ا  َ �ن �تَ
َ
ل َو�یْ ا  َ �ی

ْ�َ�اَها؛3
ئَ
ا

را  گنهكاران  پس  انسان4[  دست  ]در  شود  نهاده  كتاب، 

ببینی که از آنچه در آن ]كتاب[ است ترسان و هراسانند و 

می گویند: ای وای بر ما، این چگونه کتابی است که از 

و  را جمع  و همه  فرو گذار نکرده  ما  اعمال  بزرگ  و  كوچك 

ِاحصاء نموده است<. 

كنند، ولی عددشان به حّد تواتر نرسد آن خبر را ُمسَتفيض می گویند.  كه افرادی از معصوم؟ع؟ نقل  1. خبری 
2. تفسير الميزان، ج 20، ص 339 و تفسير برهان، ج 2، ص 437، حدیث 8. 

كهف، آیۀ 49.  3. سورۀ 
كه حاوی پرونده های همۀ افراد باشد.  كتابی باشد  4. شاید هم در این آیه مراد 
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و هم می فرماید: 
وًرا ؛ 1

ُ سش اُه َم�نْ َ �ت
ْ
ل ا �یَ ً ا�ج َ اَمهتِ ِك�ت َ �ی �تِ

ْ
ْوَم ال َ ُه �ی

َ
ُ ل ِ�حج

�نْ
>َو�نُ

و بیرون می آوریم برای او در روز قیامت کتابی را که باز و 

گشاده اش می بیند<. 

آیۀ دیگر: 

َما  ِس�نُ  �نْ ْس�تَ
�نَ ا 

َ ُك�نّ ا 
َ �نّ اإِ  ّ

ِ �ت َ�
ْ

ال �جِ ْم 
ُ

ك �یْ
َ
َعل ِ��تُ  �نْ َ �ی ا  َ �ن ُ ا�ج َ ِك�ت ا 

دنَ >َهـٰ
و�نَ ؛2

ُ
ْعَمل ْم �تَ �تُ �نْ

ُ
ك

حق  به  گواهی  شما  بر  که  ماست  ضبط  کتاب  این 

انجام  دنیا[  ]در  شما  که  را  آنچه  ما  آنکه  چه  می دهد، 

می دادید استنساخ می نمودیم و از آن نسخه می گرفتیم<. 

خصوصّیات نامۀ عمل

»كتاب« انسان یا نامۀ عمل دارای این خصوصّیات است: 

الـف( ایـن نامـه در دنیـا پیچیـده و سربسـته اسـت و در آخـرت گشـاده و منشـور 

خواهـد گشـت، چنانكـه قـرآن می فرمایـد: 

َ��تْ ؛ 3  سشِ
 �نُ

ُح�نُ
ُ

ا الّ�
دنَ >َواإِ

و چون نامه ها گشوده شود<. 

وًرا <؛ 4
ُ سش اُه َم�نْ َ �ت

ْ
ل ا �یَ ً ا�ج َ اَمهتِ ِك�ت َ �ی �تِ

ْ
ْوَم ال َ ُه �ی

َ
ُ ل ِ�حج

�نْ
>َو�نُ

روز قیامت برای او نامه ای که آنرا گشوده می بیند بیرون 

می آوریم<.

1. سورۀ اسراء، آیۀ 13. 
2. سورۀ جاثيه، آیۀ 29. 

3. سورۀ تكویر، آیۀ 10. 
4. سورۀ اسراء، آیۀ 13. 
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ب( »نامـۀ عمـل«، الزم الینفـّك انسـان اسـت ماننـد »طـوق« یـا »گردن آویـزی« كه 

بـه گـردن انسـان باشـد، در همـه جـا و در همـه حـال بـا آدمـی همـراه اسـت و از او ابـدًا 

جـدا نمی گـردد، چنانكـه قـرآن حكیـم می فرمایـد: 
ِه؛ 1 �تِ ی ُع�نُ ِ

َ�ُه �ن اُه َ�ا�ئِ َ ْم�ن �نَ
ْ
ل

ئَ
َسا�نٍ ا

�نْ  اإِ
>َوُكّلَ

نامۀ عمل هر انسانی را ملازم گردنش قرار دادیم<. 

معنـای حقیقـی »طائـر« پرنـده اسـت، ولـی در اینجـا بنـا بر گفتـۀ مفّسـرین، مراد از 

آن »عمـل« اسـت2 كـه دائمـًا مـالزم انسـان می باشـد و اگـر در آیـۀ شـریفه مـالزم »گردن« 

تعبیـر شـده اسـت، شـاید از آن نظـر باشـد كـه گـردن عضـو الزُم الُوجود در بقای انسـان 

بـوده و نبـودش مسـاوی بـا نبـود انسـان می باشـد و هـم هـر چـه كـه بـر دور گـردن آدم 
پیچیـده باشـد در اّولیـن برخـورد بـا دیگـران مشـهود می گـردد.3

بنابرایـن، قـرآن كریـم بـا ایـن بیـان نشـان داده اسـت كـه نامـۀ عمـل، هـم همیشـه 

همـراه انسـان اسـت و هـم روز شـهود عمـل، بـر همه كـس نمایان خواهد گشـت و خبر 

از آینـدۀ زشـت و زیبـای صاحبـش خواهـد داد. 

>َو ُكّلَ  َقْوِلـِه:  ِب َجْعَفـٍر؟ع؟   یِف 
َ
ـاُروِد َعـْن أ َ ِب الْ

َ
ِرَواَیـِة أ »َو یِف 

ُه  َمَعـُه  -َحْیـُث    َخْیـُرُه  َو َشـّرُ
ُ

ِه < َیُقـول �تِ ی ُع�نُ ِ
َ�ُه �ن اُه �ا�ئِ ْم�ن �نَ

ْ
ل

ئَ
�نسا�نٍ ا اإِ

ـا  ِبَ ِقَیاَمـِة 
ْ
ال َیـْوَم  ِكَتاَبـُه  ُیْعَطـى  َحـىّتَ  ِفَراَقـُه-  َیْسـَتِطیُع    

َ
ال َكاَن  

؛4
َ

َعِمـل

در روایت ابی الجارود از امام باقر؟ع؟ منقول است که ذیل این 

فرموده انـد  ِه<  �تِ ُع�نُ ی  ِ
�ن َ�ُه  اُه �ا�ئِ ْم�ن �نَ

ْ
ل

ئ
ا �نسا�نٍ  اإ >َو ُكّلَ  شـریفه  آیـۀ 

1. سورۀ اسراء، آیۀ 13.  
كّشاف و صافی و الميزان رجوع شود.  2. به تفسير مجمع البيان و 

3. تفسير الميزان، ج 13، ص 56. 
4. تفسير الميزان، ص74 و تفسير برهان، ج 2، ص 411و تفسير صافی، ذیل همان آیه. 
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خیر و شـّر او چنان با او مالزم و در همه جا همراه وی قرار داده 

شـده اسـت کـه قـدرت بـر جـدا شـدن از آن نـدارد تـا نامـۀ عمل به 

او داده شـود«. 

در مفردات راغب می گوید: 

ـِذی  َطـاَر 
َّ
ـُه ال

َ
ْى َعَمل

َ
ِه<، ا �تِ ی ُع�نُ ِ

َ�ُه �ن اُه �ا�ئِ ْم�ن �نَ
ْ
ل

ئَ
�نسا�نٍ ا  اإِ

»>َو ُكّلَ

؛  ْو َشـّرٍ
َ
َعْنـُه  ِمـْن  َخْیٍر أ

پریـده  او  از  کـه  اسـت  انسـان  بـد  و  نیـك  ازطائـر، عمـل  مقصـود 

اسـت[«.  پـرواز  در  او  سـر  اسـت]باالی 

سایۀ عمل بر سر انسان

َغْیـِر  ِمـْن  اهلُل   
َّ

ِإال ـَه 
َ
ِإل  

َ
ال ـاَل 

َ
ق َمـْن  ـاَل: 

َ
ق اهلِل؟ع؟  َعْبـِد  ِبـی 

َ
أ »َعـْن 

ْن 
َ
ـی أ

َ
ِس َصاِحِبَهـا ِإل

ْ
ـی  َرأ

َ
  َعل

ُ
ـِرف

ْ
 ُیَرف

ً
ـَق  اهلُل  ِمْنَهـا َطاِئـرا

َ
ـٍب َخل َتَعّجُ

ِلَقاِئِلَهـا؛1 ُکـُر 
ْ

َیذ َو   
ُ

ـاَعة الّسَ َتُقـوَم 

بـدون  کـس  هـر  فرمـود:  کـه  اسـت  منقـول  صـادق؟ع؟  امـام  از 

تعّجـب بگویـد»ال الـه اال اهلل« خـدا از آن]کلمـۀ توحیـد[ پرنـده ای 

می آفرینـد کـه بـه دور سـر صاحـب خـود بـال و پـر می زنـد ]آنچنـان 

کـه گویـی می خواهـد بـر او بنشـیند2[ تـا وقتـی کـه رسـتاخیز بـه پـا 

گـردد و پیوسـته بـه نفـع گوینـده اش، ذکـر ]خـدا[ می گویـد«. 

مرغ جّنت ساختش َرّبُ الفلقچونكه پّرید از دهانش حمد حق

برگشـاید بـی حجابـی پـّر و بـالباش تا روزی كه آن فكر و خیال

از این روایت و َاشباه آن، لطف تعبیر از»عمل« به»طائر« روشن می شود. هر چند 

1. ثواب االعمال، ص 22. 
يِه«، )مجمع البحرین، لغت رفرف(. 

َ
یِء َیَقُع َعل

َ
 الّش

َ
َك ِجناَحُه َحول 2. »َرفَرَف الّطاِئر: ِاذا َحّرَ
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آقایان مفّسران در توجیه این تعبیر می فرمایند: مردم زمان جاهلی را عادت چنین 

ل« به »َطْیر« می زدند، یعنی از حاالت مختلف پرندگان 
ُّ
بود كه در كارهای خود »َتَفأ

استنباط نیك و بد عاقبت كار خود می نمودند و به اصطالح »فال« می گرفتند. 

مثـاًل موقـع اقـدام بـه یـك كار مهـم، پـرواز پرنده را از سـمت چپ به جانب راسـت 

عالمـت میمنـت و مباركـی می دانسـتند و عكـس آن را كاشـف از َشـآَمت و نامباركی 

می پنداشـتند. اولـی را »سـاِنح« و دّومـی را »بـاِرح« می نامیدنـد. تـا آنكـه بـر اثـر مـرور 

زمـان و رسـوخ اعتمـاد بـه ایـن عمـل، دامنـۀ اعتقـاد بـه فالگیـری از پرنـده بـه دیگـر 

موجـودات گوناگـون نیـز كشـانده شـد و بـر هـر چـه كـه در زعـم خـود می توانسـتند آن 

م«1 بداننـد، كلمـۀ »طائـر« را اطـالق می نمودنـد.2 چنانكـه 
ُّ
ل« یـا »َتَشـأ

ّ
را وسـیلۀ »تفـأ

ْیِر، ُثّمَ ُیْسـَتْعَمُل ِفی  ل ِبالّطَ
ُّ
َفـأ ـالٌن َو اطّیـر، اصله الّتَ

ُ
ـَر ف راغـب در مفـردات می گویـد: »َتَطّیَ

ـر«  ْرنـا ِبُکـْم«؛3 یعنـی معنـای اصلـی كلمۀ»َتَطّیُ ـوا ِاّنـا َتَطّیَ
ُ
ُم قال

َّ
 ِبـِه َو ُیَتَشـأ

ُ
ل

َّ
ُکّلِ مـا ُیَتَفـأ

باشـد  بـد  و  نیـك  فـال  موجـب  كـه  چـه  هـر  در  سـپس  اسـت،  بـوده  پرنـده  بـه  ل 
ّ
َتَفـأ

اسـتعمال شـده اسـت و می شـود تـا آنجـا كـه بـه پیغمبـران خـدا گفتنـد: مـا بـه شـما 

»فـال بـد« می زنیـم. 

بـه  توّجـه  بـا  ِه<  �تِ ُع�نُ ی  ِ
�ن َ�ُه  �ا�ئِ اُه  ْم�ن �نَ

ْ
ل

ئَ
ا �نسا�نٍ  اإِ ُكّلَ  >َو  شـریفۀ  آیـۀ  از  آنكـه  غـرض 

معنـای معهـودی كـه از كلمـۀ »طائـر« در اذهـان مـردم عصـر نـزول قـرآن بـوده اسـت بـه 

دسـت می آید كه چیزی با انسـان بطور لزوم دائم و همیشـگی همراه اسـت كه نشـان 

دهنـدۀ میمنـت و مباركـی و ُحْسـن ختـام كار او و یـا كاشـف از شـآمت و بدحالـی و 

سـوءَمآل4 زندگـی اش می باشـد و آن همـان »نامـۀ عمـل« یـا بـه تعبیـر قرآن»كتـاب« 

1. فال بد زدن. 
 ِاْنساٍن الَزْمناه طاِئَرُه فی ُعُنقه« بحث لغت و تفسير كّشاف، ج3، 

َ
ُكّل 2. به تفسير مجمع البيان، سورۀ اسراء، آیۀ »و 

رنا ِبَك و ِبَمْن َمَعَك« و تفسير الميزان، ج13، ص56 رجوع شود.  ّيَ سورۀ نمل، آیۀ »قالوا اّطَ
3. مفردات راغب، ص 312. 

4. بدعاقبتی، بدفرجامی. 
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انسـان اسـت كـه فعـاًل غایـب از حـّس و در نهـاد انسـان پنهـان اسـت تـا روز جـزا كـه 

»نهـان« بـه »عیـان« آمـده و بـا وضـوح تمـام بـرای صاحـب خـود قابل خوانـدن خواهد 

شـد كه: 
ا ؛ 1 ً �ج َك َ�ِس�ی �یْ

َ
ْوَم َعل �یَ

ْ
ِسَك ال

�نْ �نَ ٰى �جِ
َك َك�نَ ا�جَ َ  ِك�ت

ئْ
َ�ا

>ا�تْ

به  رسیدگی  برای  خود  تو  امروز  که  را  نامه ات  بخوان 

حساب خود کافی هستی<. 

نامۀ عمل در روز جزا قابل خواندن برای همه كس خواهد بود. 

َك< كـه ترجمـه اش گذشـت بـه خوبـی اسـتفاده می شـود  ا�جَ  ك�ت
ئ
�ا از آیـۀ شـریفۀ >ِا�ت

كـه هـر انسـانی از بیسـواد و باسـواد، بینـا و نابینـا، همـه در آن روز، آشـنا بـا كتـاب خـود 

بـوده و قـادر بـر خوانـدن آن مكتـوب می باشـند. چنانكـه در آیـۀ دیگـر نیـز می فرمایـد: 

ِه  ِ �ن ِم�ی �یَ �جِ ُه  ا�جَ َ َی ِك�ت ِ
و�ت

ئُ
ا َم�نْ 

�نَ َماِمِهْم  اإِ �جݪِ اٍس 
َ �ن
ئُ
ا ْدُعوا ُكّلَ 

�نَ ْوَم  َ >�ی
2 َُهْم؛  ا�ج َ ِك�ت َ�ُءو�نَ  �تْ َ �ی َك  �ئِ ـٰ ولَ

ئُ
ا

َ �ن

امامشان  و  پیشوا  با  را  مردم  از  گروهی  هر  که  روزی 

دست  به  عملشان  نامۀ  که  کسانی  پس  می خوانیم، 

راستشان داده شود، به قرائت کتابشان می پردازند و نامۀ 

خود را می خوانند<. 

: ِإَذا َكاَن  َیـْوُم  
َ

ِب َعْبـِد اهّلِل؟ع؟ َقـال
َ
یـٍح َعـْن أ ِ

َ
»َعـْن َخاِلـِد ْبـِن جن

ـُت َفَیْعـِرُف َما 
ْ
 ُقل

ْ
ـُه اْقـَرأ

َ
 ل

َ
َّ ِقیـل ُ

ْنَسـاِن  ِكَتاُبـُه ث ِ
ْ

ِقَیاَمـِة ُدِفـَع  ِإیَل  ال
ْ
ال

 َنْقـِل َقـَدٍم َو 
َ

 َكِلَمـٍة َو ال
َ

َظـٍة َو ال ْ ـا ِمـْن لَ َ
َ

ـُرُه ف ّكِ
 ِإّنَ اهّلَل ُیذَ

َ
ِفیـِه َفَقـال

ـوا یـا 
ُ
ـاَعَة َفِلَذِلـَك َقال ـَك الّسَ

ْ
ـُه ِتل

َ
ـُه َفَعل

َ
ّن

َ
 َذَكـَرُه َكأ

َّ
ـُه ِإال

َ
 َشْ ٍء َفَعل

َ
ال

1. سورۀ اسراء، آیۀ 14. 
2. همان، آیۀ 71. 
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ْحصاهـا؛ 1
َ
 أ

َّ
ِكتـاِب ال ُیغـاِدُر َصِغیـَرًة َو ال َكِبیـَرًة ِإال

ْ
ا ال

َ
َتنـا مـا ِلـذ

َ
َوْیل

خالدبـن نجیـح از امـام صـادق؟ع؟ نقـل کـرده اسـت کـه فرمـود: 

داده  دسـتش  بـه  انسـان  اعمـال  نامـۀ  شـود،  قیامـت  روز  چـون 

او گفتـه می شـود: بخـوان]راوی گویـد[ گفتـم:  بـه  آنـگاه  شـده و 

آیـا می فهمـد کـه در آن چـه هسـت؟]به محتویـات نامـۀ خـودش 

کمتریـن  پـس  مـی آورد،  یـادش  بـه  خـدا  فرمـود:  می بـرد؟[  پـی 

نـگاه یـا گوشـۀ چشـمی و کوچكتریـن سـخن و یـك قـدم برداشـتنی 

و]خالصـه[ هیـچ کاری کـه انجـام داده اسـت نمی مانـد مگـر اینكه 

آن را بـه یـاد می آورد]آنچنـان واضـح و روشـن[ کـه گویـی آن کار 

را همـان سـاعت انجـام داده اسـت و بـه همیـن جهـت اسـت کـه 

می گوینـد: ای وای بـر مـا! ایـن چگونـه کتابی اسـت که از کوچك و 

بـزرگ ]اعمـال مـا[ فروگـذار ننمـوده و همـه را احصـاء و جمع آوری 

کـرده اسـت«. 

و عجیب تـر اینكـه دیگـران نیـز آن روز، قـادر بر خواندن كتاب انسـان خواهند بود. 

یعنـی هـر كسـی می توانـد نامـۀ اعمـال هـر كسـی را بخوانـد و از »سـرائر« و اعمـال خفّیۀ 

�ُ <؛2 روز ظهـور بواطـن و صحنـۀ اعـالن  َ�ا�ئِ ی الّسَ
َ

ل �جْ
�تُ ْوَم  َ >�ی او باخبـر گـردد. چـه آنكـه: 

خفّیـات اسـت. »تـا سـیه روی شـود هـر کـه در او غـّش باشـد« لـذا نیكـوكاران از ظهـور 

اعمالشـان شـاد گردیـده و نامـۀ خـود را بـا سـربلندی بـه دیگـران عرضـه می دارنـد كـه 

بیاییـد و بخوانیـد: 
ْه ؛ 3 �یَ ا�جِ َ َ�ُءوا ِك�ت

ُم ا�تْ وُل َهاوئُ �تُ �یَ
ِه �نَ ِ �ن ِم�ی �یَ ُه �جِ

ا�جَ َ َی ِك�ت ِ
و�ت

ئُ
ا َم�نْ ا ّمَ

ئَ
ا

َ >�ن

اّما کسی که نامۀ عملش به دست راستش داده شود]كه 

1. بحار األنوار، ج7، ص315، حدیث 10. 
2. سورۀ طارق، آیۀ 9. 

3. سورۀ حاّقه، آیۀ 19. 
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یا  بگیرید  می گوید:  است[  رستگاری  و  سعادت  نشان 

بیایید]اهل محشر[ بخوانید نامۀ عملم را<. 

یعنـی ُمفَتخـرم كـه چهـرۀ اعمالـم روشـن اسـت و كوچكتریـن نقطـۀ تاریـک كـه 

مایـۀ رسـوایی و خـواری ام گـردد در نامـۀ مـن نخواهیـد دیـد. اّمـا بدَعَمـالن نامـه سـیاه 

ـت و خـواری، نالـه كنـان 
ّ
از برَمـال گشـتن اعمـال ننگینشـان منفعـل می شـوند و بـا ذل

می گوینـد: ای كاش ایـن نامـه بـه دسـتم نمی رسـید: 

و�تَ 
ئُ
ا ْم 

َ
ل ی  �نِ

�تَ �یْ
َ
ل ا  َ �ی وُل  �تُ �یَ

�نَ َماِلِه  سشِ �جِ ُه  ا�جَ َ ِك�ت َی  ِ
و�ت

ئُ
ا َم�نْ  ا  ّمَ

ئَ
>َوا

؛1 هتَ �یَ ا�نِ َ �ت
ْ
ال �تِ 

َكا�نَ َها  �تَ �یْ
َ
ل ا  َ ْه * �ی �یَ ِ�َسا�جِ َما  ْدرِ 

ئَ
ا ْم 

َ
ْه  *  َول �یَ ا�جِ َ ِك�ت

شود]كه  داده  چپش  دست  به  نامه اش  که  کسی  اّما  و 

می گوید:  است[  بدبختی  و  عذاب  به  محکومّیت  نشان 

ای کاش نامه ام به من داده نمی شد و من از حساب خود 

منتهی  حالت]شرم آور[  این  کاش  نمی گشتم،  آگاه 

این  و  می نمود]می ُمردم  من  از  حیات  قطع  و  می شد  مرگ  به 

صحنۀ ننگین را به خود نمی دیدم[<. 

گاهان »آفاقی« یا خبرگیران خارج از وجود انسان کارآ  .3

از قـرآن و روایـات اسـتفاده می شـود عـالوه بـر »فرشـتگان« و »نامـۀ عمـل« كـه در 

گذشـته بیـان شـد، خداونـد حكیـم، محافظان دیگری نیز از سـایر موجـودات جهان 

بـر مـا گماشـته و آنهـا را»َرقیـب« و شـاهد اعمـال مـا قـرار داده اسـت كه در دنیـا قیام به 

ضبـط و در آخـرت اداء شـهادت می نماینـد. از جملـه همیـن »زمیـن« كـه مـا روی آن 

زندگـی می كنیـم مراقـب اعمـال ماسـت و روزی در مقـام خبرگـزاری برآمـده و پـرده از 

1. سورۀ حاقه، آیات 25 تا 27. 
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روی اسـرار مـا خواهـد برداشـت: 
اَرَها ؛ 1 َ �ج

�نْ
ئَ
ُ ا �ش ِدّ َ�

ٍ �تُ دن ْوَم�ئِ َ َها ... �ی
َ
ال �نَ

ْ
ل ِ  رن

ْر�نُ
ئَ
ا

ْ
ِ ال �ت

َ
ل ِ �ن

ْ
ل ا رنُ

دنَ >اإِ

آنگاه که زمین به شدیدترین لرزشش لرزانده شود ... در 

آن روز، زمین خبرهای خود را باز گوید<. 

از رسول خدا؟ص؟ منقول است كه ضمن حدیثی می فرمایند: 

بـاٌت   ِقـِه  َو ُمَعّقِ
ْ
ِ َعْبـٍد ُرَقَبـاُء ِمـْن  ُكِل  َخل

ّ
 ُكل

َ
 َعـیل

َّ
ـِه َعـّزَ َو َجـل

َّ
»َفِلل

ْیِه 
َ
َفُظوَن َعل ْمـِر اهّلِل  َو َیْ

َ
َفُظوَنُه ِمْن أ ِفِه َیْ

ْ
ِمـْن  َبـنْیِ  َیَدْیـِه  َو ِمـْن َخل

ِبَقاُع 
ْ
اِظـِه َو ال َ لْ

َ
َفاِظـِه َو أ

ْ
ل

َ
ْقَواِلـِه َو أ

َ
ْعَماِلـِه َو أ

َ
ـوُن ِمْنـُه ِمـْن أ

ُ
َمـا َیك

ـاُم َو  ّیَ
َ ْ
َیاِلـى َو ال

َّ
ْیـِه َو الل

َ
ْو َعل

َ
ـُه أ

َ
ـِه ل ْیـِه ُشـُهوُد َرّبِ

َ
 َعل

ُ
ـىِت َتْشـَتِمل

َّ
ال

ْیـِه؛ 2
َ
ـُهوُر ُشـُهوُدُه َعل

ُ
الّش

خدا را بر هر یك از بندگان، پاسبانانی است از جمیع مخلوقاتش 

و فرشـتگانی کـه از پیـش رو و پشـت سـر محافـظ او می باشـند از 

حـوادث و تمـام آنچـه را کـه از وی صـادر می شـود از گفتارهـا و 

کردارهـا و نگاه هـا ضبـط می کننـد. نقـاط زمیـن و روزهـا وشـب ها 

و ماه هـا، همـه شـاهد خـدا بـر انسـانند کـه بـه زیـان و یـا سـود او 

گواهـی خواهنـد داد«. 

امام صادق؟ع؟ می فرمایند: 

ْشَهْد 
َ
 أ

ً
  یِف  َیْوِمَك  َهَذا َخْیرا

ْ
: َیا اْبَن  آَدَم ! اْعَمل

َ
اَر ِإَذا َجاَء َقال َ »ِإّنَ الّنَ

ْن 
َ
َك ِفیَما َمَض َو ل

َ
ْشَهُد ل

َ
ْ آِتَك أ ِقَیاَمِة؛ َفِإّنِ لَ

ْ
َك َیْوَم ال َك ِعْنَد َرّبِ

َ
ل

 َذِلَك؛ 3
َ

ُه ِمْثل
َ
 ل

َ
َك َقال

ُ
ْیل

َ
آتك ]آِتَیَك [ ِفیَما َبِقَ َو ِإَذا َجاَء ل

1. سورۀ زلزال، آیات 1 تا 4. 
2. بحار األنوار، ج 7، ص 315، حدیث 11. 

3. همان، ص 325، حدیث 22. 
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در  آدم!  فرزنـد  ای  می گویـد:  می رسـد  فـرا  روز  کـه  هنگامـی 

پیشـگاه  در  قیامـت  روز  مـن  کـه  ده  انجـام  نیـك  کار  روزت  ایـن 

پـروردگارت شـاهد کار تـو خواهـم بـود، چـه آنكـه مـن در گذشـته 

بـا تـو نبـودم، پـس از ایـن نیـز نخواهـم بـود. همچنیـن شـب وقتـی 

می دهـد«.  سـر  ندایـی  این چنیـن  رسـید 

از امام صادق؟ع؟ ضمن روایتی رسیده است: 

َتْشـَهُد  ُبْقَعـٍة   
َّ

ُكل َفـِإّنَ  َتِلَفـٍة  ُمْ ِبَقـاٍع  یِف  َسـاِجِد  َ الْ یِف  ـوا 
ُّ
»َصل

1 ِقَیاَمـِة؛ 
ْ
ال َیـْوَم   ـا  ْیَ

َ
َعل   ِ

ّ
ُمَصـیل

ْ
ِلل

در مسـاجد، در نقـاط مختلفـی نمـاز بخوانیـد، زیرا هر نقطه ای در 

روز قیامت برای نمازگزار در آن شـهادت می دهد«. 

4. اعضاء و جوارح انسان

بـرای نشـان دادن اعمـال  طبیعی تریـن ُمخبـر صـادق و گویاتریـن شـاهد عـادل 

انسـان در روز قیامـت، همانـا اعضـاء و جوارح خود انسـان اسـت كه آیـات عدیده ای 

از قـرآن كریـم و احادیـث كثیـره ای از رسـول خـدا و ائّمـۀ هـدی؟مهع؟ ایـن حقیقـت را بـا 

َسا�نُ 
�نْ اإِ

ْ
ِل ال َ وضـوح تمـام اعـالم فرموده انـد و مـا ان شـاءاهلل ذیـل آیـۀ 14سـورۀ قیامـت >�ج

و  آیـات  آن  بسـیار  از  اندكـی  و  می پردازیـم  آن  دربـارۀ  بحـث  بـه  َ�هتٌ <  ِ��ی َ �ج ِسِه 
�نْ
�نَ ٰی 

َ
َعل

روایـات را می آوریـم. 

َ�هتٌ <؛  ِ��ی َ ِسِه �ج
�نْ
ٰی �نَ

َ
َسا�نُ َعل

�نْ اإِ
ْ
ِل ال َ >�ج

كلمۀ»بصیره« از حیث معنی دارای احتماالت عدیده است: 

1. بـه معنای»رؤیـت« قلبـی و ادراك باطنـی. بنابرایـن »ُمضـاف» در تقدیـر اسـت 

1. روضة الواعظين، ص 395. 
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یعنـی»ذو بصیـره«1 كـه معنـی چنیـن می شـود: انسـان، نسـبت بـه خـودش صاحـب 

بینایـی و دارای بصیـرت اسـت. 

2. بـه تقدیـر موصـوف كـه: »َعیـٌن َبصیـَرٌة« یعنـی انسـان بـر خـودش چشـمی بینـا 

بنابرایـن كه»بصیـره« بـه معنای»بّینـه«2  »ُحّجـٌة بصیـرٌة«  یـا  و جاسوسـی آگاه اسـت 

باشـد، یعنـی انسـان نسـبت بـه اعمـال خـودش شـاهد یـا دلیلـی آشـكار اسـت. 

َمٌة َو َنّسـاَبٌة«3 یعنی انسـان بر 
ّ

3. »تـاء« عالمـت مبالغـه اسـت، ماننـد: »َرُجـٌل َعال

اعمـال خـودش شـدیدًا واقف و دقیقًا آگاه اسـت. 

ح انسان، بر »عمل« شهادت اعضاء و جوار

بـه هـر حـال آیـۀ شـریفه بـا داللـت كلمۀ»َبـل« كـه بـه معنـای ترّقـی اسـت در مقـام 

اثبـات ایـن معنـی اسـت كـه آگاهـی انسـان، نسـبت بـه اعمالـش بسـی باالتـر از ِاخبار 

از طریـق عوامـل خـارج از وجـود او می باشـد، چه آنكه فرضًا هیـچ عامل دیگری برای 

ضبـط اعمـال او و سـپس گـزارش بـه او در محشـر نباشـد، تنهـا خـود انسـان، یعنـی 

اعضـاء و جـوارح انسـان از دسـت و پـا و چشـم و گـوش و زبـان، حّتـی پوسـت بـدن و 

دیگـر اعضـای تـن بـرای نشـان دادن اعمـال نیك و بدش، شـاهد كافـی خواهند بود. 

یعنـی خـود، در مقـام شـهادت بـر خـود ایسـتاده و خویشـتن را فاعـل آن همـه افعـال 

زشـت و زیبـا می شناسـد: 
ا ؛ 4 ً �ج َك َ�ِس�ی �یْ

َ
ْوَم َعل �یَ

ْ
ِسَك ال

�نْ �نَ ٰى �جِ
�نَ

َ
>ك

امروز، تو خود برای رسیدگی به حساِب خود کافی هستی<. 

یعنـی هیچگونـه نیـازی بـه گزارشـهای خـارج از وجـود خود نداری. تو بـه تنهایی، 

1. تفسير الميزان، ج 20، ص 192. 
2. تفسير مجمع البيان، سورۀ قيامت. 

3. همان و مجمع البحرین، لغت»بصر«. 
4. سورۀ اسراء، آیۀ 14. 
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هـم گـزارش اعمـال خـود می دهـی و هـم خـود را محكـوم بـه عـذاب و كیفـر اعمـال 

خویـش می سـازی. بـه ایـن آیـات شـریفه نیـز در همیـن زمینـه توّجـه فرماییـد: 

وا 
َكا�نُ َما  �جِ ُهْم 

ُ
ل ْر�جُ

ئَ
َوا ِهْم  ِد�ی �یْ

ئَ
َوا ُهْم  �تُ ِس�نَ

ْ
ل

ئَ
ا ِهْم  �یْ

َ
َعل َهُد 

ْ سش
�تَ ْوَم  َ >�ی

و�نَ ؛1 
ُ
ْعَمل َ �ی

روزی که زبان ها و دست ها و پاهایشان به آنچه که]در 

دنیا[ مرتکب می شدند گواهی می دهند<. 

َ�اُرُهْم  ْ �ج
ئَ
َوا َسْمُعُهْم  ِهْم  �یْ

َ
َعل ِهَد 

َ سش اُءوَها  َ �ج َما  ا 
دنَ اإِ ٰی 

>َ��تَّ

ْم  ِهْد�تُ
َ وِدِهْم ِلَم سش

ُ
ل ُ

وا ِل�ج
ُ
ال

َ و�نَ * َو�ت
ُ
ْعَمل َ وا �ی

َما َكا�نُ وُدُهْم �جِ
ُ
ل َو�جُ

ْم 
ُ

ك �تَ
َ
ل َوُهَو �نَ ْیٍء 

َ َ��تَ ُكّلَ �ش
�نْ
ئَ
ا ی  ِ �ن

َّ
ال ـُه 

َّ
الل ا  َ �ن َ��تَ

�نْ
ئَ
ا وا 

ُ
ال

َ �ت ا  َ �ن �یْ
َ
َعل

؛2 ُعو�نَ َ ْ��ج �تُ ِه  �یْ
َ
ل َواإِ هتٍ  َمّ�َ َل  ّوَ

ئَ
ا

تا چون به آتش دوزخ رسند]در آن هنگام[ گوش و چشم ها 

می دادند  دنیا[انجام  ]در  که  آنچه  به  پوست هایشان  و 

گویند]ای  بدنشان  پوست های  به  آنان  و  دهند  شهادت 

عجب! شما[ چرا به زیان ما شهادت دادید]آنها در جواب[

گویند: خدایی که همه چیز را به نطق آورده، ما را به سخن 

واداشته است و او شما را نخستین بار آفرید و]پس از مرگ[ 

به سوی او بازگشت داده می شوید<. 

ُهْم 
ُ
ل ْر�جُ

ئَ
ا َهُد 

ْ سش
َو�تَ ِهْم  ِد�ی �یْ

ئَ
ا ا  َ ُم�ن

ّ
ِل كَ َو�تُ َواِهِهْم 

�نْ
ئَ
ا ٰی 

َ
َعل ُم  �تِ

�نْ
نَ

� ْوَم  �یَ
ْ
ل

ݦَ
>ا

3 و�نَ ؛  ِس�جُ
ْ

ك �یَ وا 
َما َكا�نُ �جِ

امروز، ُمهر]خموشی[بر دهانهاشان می نهیم و دست های آنان 

با ما سخن می گویند و پاهایشان به آنچه که]در دنیا[ 

كرده اند گواهی می دهند<. 

1. سورۀ نور، آیۀ 24. 
2. سورۀ فّصلت، آیات 20 و 21. 

3. سورۀ یس، آیۀ 65. 
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اینك نمونه ای از گفتار معصومین؟مهع؟ : 

 
ً
َرَصـدا ـْم  

ُ
ْیك

َ
َعل ّنَ 

َ
أ اهّلِل   ِعَبـاَد  ُمـوا 

َ
ِاْعل میراُلؤِمنـنی؟ع؟: 

َ
ا »َعـن 

َفُظـوَن  ـاَظ ِصـْدٍق َیْ
َ

ـْم َو ُحّف
ُ

 ِمـْن َجَواِرِحك
ً
ْم  َو ُعُیونـا

ُ
ْنُفِسـك

َ
ِمـْن  أ

 
َ

ْیٍل َداٍج َو ال
َ
َمـُة ل

ْ
ـْم ُظل  َتْسـُتُرُكْم ِمْنُ

َ
ْم ال

ُ
ْنَفاِسـك

َ
ـْم َو َعـَدَد أ

ُ
ك

َ
ْعَمال

َ
أ

ـْم َبـاٌب ُذو ِرَتـاٍج؛ 1 ـْم ِمْنُ
ُ

ك ُیِكّنُ

بدانیـد ای بنـدگان خـدا! دیده بانانی از خودتان و جاسـوس هایی 

نگهدارنده هایـی  فرشـتگان[  و]از  هسـت  شـما  بـر  اندامتـان  از 

راسـتین هسـتند کـه اعمـال و شـماره های َنَفس هـای شـما را ضبـط 

می کننـد، نـه تاریكـی شـِب تـار، شـما را از آن نویسـندگان مسـتور 

آنهـا  از  را  شـما  بسـته شـده،  بـزرگ محكـم  درِب  نـه  و  می سـازد 

می گردانـد«.  پنهـان 

باز همان امام بزرگ)كه روحم فدایش باد( می فرماید: 

ِعَبـاُد ُمْقَتِرُفـوَن  یِف  
ْ
ْیـِه َمـا ال

َ
ـَف َعل  َیْ

َ
»ِإّنَ اهّلَل ُسـْبَحاَنُه َو َتَعـایَل ال

ْعَضاُؤُكـْم 
َ
أ  

ً
مـا

ْ
ِعل ِبـِه  َحـاَط 

َ
أ َو   

ً
ُخْبـرا ِبـِه  ُطـَف 

َ
ل اِرِهـْم  َنَ َو  ْیِلِهـْم  

َ
ل

ـْم 
ُ

َواُتك
َ
َخل َو  ُعُیوُنـُه  َضَماِئُرُكـْم  َو  ُجُنـوُدُه  ـْم 

ُ
َجَواِرُحك َو  ُشـُهوُدُه 

ِعَیاُنـه ؛2 

آنچـه را کـه بنـدگان در شـب و روزشـان بـه جـا می آورنـد]از گفتـار 

و کردارشـان[ بـر خداونـد بلندمرتبـه و سـبحان پوشـیده نیسـت. 

از کوچكتریـن کارشـان آگاه اسـت و ِعلَمـش بـه تمـام اعمالشـان 

از جانـب[  ]گماشـتۀ  گواهـان  اعضای]بـدن[ شـما  اسـت.  محیـط 

درونی اتـان،  نیروهـای  و  او  فرمانبـر  لشـكریان  اندامتـان  و  او 

1. شرح نهج البالغۀ فيض، خطبۀ 156. 
2. همان، خطبۀ 190. 
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و  آشـكار  او  نـزد  شـما  نهانی هـای  و  می باشـند  او  جاسـوس های 

اسـت«.  عیـان 

كیفّیت شهادت اعضای بدن در روز قیامت

ایـن  بـر  روشـن  داللـت  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  امـام  گفتـار  و  كـر 
ّ

فوق الذ شـریفۀ  آیـات 

دارنـد كـه اعضـای بـدن انسـان بـا صراحـت تمـام شـهادت بـر اعمـال صـادر شـدۀ از 

خـود می دهنـد آنچنـان كـه هیچگونـه مجـاِل انـكار یـا توجیه عمـل برای انسـان باقی 

نمی گذارنـد. بلكـه چنـان زشـتی ها و قبائـح اعمـال آدمـی برمـال می گـردد و رسـوایی 

بـه بـار می آورنـد كـه انسـان بینـوا آرزوی نابـودی خـود نمـوده و از دل فریـاد »واُثُبـوراه«1 

می كشـد و ناله كنـان در آتـش افروختـه و سـوزان فـرو مـی رود كـه قـرآن می فرمایـد: 

ٰی 
َ

ْ�ل َ وًرا * َو�ی �جُ
ُ ْدُعو �ش  �یَ

َسْو�نَ
ْهِ�ِه * �نَ

ُه َوَراَء �نَ ا�جَ َ َی ِك�ت ِ
و�ت

ئُ
ا َم�نْ ا ّمَ

ئَ
>َوا

ً�ا ؛ 2  َسِع�ی

داده  او  به  سرش  پشت  از  نامه اش  که  کسی  آن  اّما  و 

شود3]كه نشان محکومّیت به عذاب است[نابودی]خویش[

را می طلبد و در آتش شعله ور در می آید<. 

حـال، آیـا ایـن شـهادت اعضـای بـدن بـه چـه كیفّیـت اسـت كـه چنیـن رسـوایی 

بـه بـار مـی آورد و از هـر طـرف راه انـكار و توجیـه را بـه روی انسـان می بنـدد و بیچاره اش 

می سـازد. مـا، ذیـاًل بـه پاسـخ ایـن سـؤال می پردازیـم: 

كاش من ُمردمی و از این فضاحت ننگين بیاسودمی.  كجایی ای مرگ! ای  1. یعنی: 
2. سورۀ انشقاق، آیات 10 تا 12. 

گردنشان بسته و دست چپشان نيز به پشت سرشان پیچيده  3. چون این دسته از تبهكاران، دست راستشان به 
است. )تفسير مجمع البيان و صافی، ذیل همين آیه(. بنابراین، نامۀ عمل از پشت سر به دست چپ این دسته از 
گنهكاران داده می شود و بر اساس این معنی، آیاتی كه داللت بر این دارند كه نامۀ عمل مجرمين به دست چپشان 
كه می فرماید از پشت سر داده می شود، طریق جمع دارند و معارض با هم نمی باشند. البّته  داده می شود با این آیه 

وجوه دیگری هم محتمل است و در تفاسير آمده است. 
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تجّسم اعمال دنیایی انسان، در روز قیامت

تأّمل در آیات قرآن كریم و روایات معصومین؟مهع؟ این حقیقت را روشن می سازد 

كه اعمال انسان در عوالم بعد از مرگ در »برزخ« و »محشر« به صورتی غیر صورت 

دنیایی متصّور خواهد گشت. یعنی هر چند آنچه كه امروز از اعضاء و جوارح انسان 

از دست و پا و چشم و گوش و زبان به صورت »كار« و »عمل« صادر می شود ظاهرًا 

نابود گشته و از بین می رود، بطوری كه از هزاران بار گردش مردمك چشم و میلیون ها 

كلمات حاصله از چرخیدن زبان در طول عمر هفتاد سالۀ یك انسان، كوچكترین 

اثر باقی محسوس در هیچ گوشه ای از زوایای وجود وی مشهود و عیان نمی باشد و 

چنین پنداشته می شود كه تمام آنها پدید آمده و سپس از بین رفته اند. 

ولـی خیـر، آنچـه كـه اصـاًل در عالـم وجود تحّقق نـدارد همان نابود گشـتن و از بین 

بات آدمی، از لطیف ترین احساسات 
ّ
رفتن است. بلكه تمام افعال و حركات و تقل

روانـی گرفتـه تـا بارزتریـن فعالّیت هـای بدنـی، از نگاه هـای چشـم و گفته هـای زبـان، 

شـنیدنی های گـوش و جویـدن دنـدان، هـر چـه كـه هسـت از ریـز و درشـت و نیـك و 

بـد، همـه در صحیفـه یـا صحائفـی از ایـن جهـان بـا دّقـت تمـام مضبـوط و محفـوظ 

گردیـده و باقـی خواهـد مانـد كـه می فرمایـد: 
ا ؛ 1 ً ا�ج َ اُه ِك�ت َ �ن ْ�َ��یْ

ئَ
ْیٍء ا

َ >َوُكّلَ �ش

نوشتیم،  عددش  بر  احاطۀ  و  شمارش  با  را  چیزی  هر 

نوشتنی]دقیق[<. 

َسی ؛ 2 �نْ َ ا �ی
َ
ی َول ّ

ّلُ َر�جِ �نِ ا �یَ
َ
ا�جٍ ل َ ی ِك�ت ِ

ی �ن ّ
َد َر�جِ ُمَها ِع�نْ

ْ
اَل ِعل

َ >�ت

گفت ]موسی؟ع؟ [ علم آنها ]انسان های گذشته و اعمال و 

1. سورۀ نبأ، آیۀ 29. 
2. سورۀ طه، آیۀ 52. 
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آثارشان[ نزد پروردگار من در کتابی ]دقیق و جامع[ محفوظ 

است. پروردگار من، اشتباه و فراموشی ندارد<. 

ْو 
ئَ
َ�هتٍ ا

ی َ�حنْ ِ
�نْ �ن

ُ
ك �تَ

ْ�َدٍل �نَ هتٍ ِم�نْ �نَ
اَل َ��جَّ َ �ت ْ ُك ِم�ش �نْ �تَ َها اإِ

�نَّ  اإِ
�نَّیَ ُ ا �ج َ >�ی

�ٌ ؛ 1 �ی �جِ
 �نَ

�نٌ ِ��ی
َ
ـَه ل

َّ
 الل

�نَّ ـُه اإِ
َّ
َها الل �تِ �جِ

ئْ
ا َ ْر�نِ �ی

ئَ
ا

ْ
ی ال ِ

ْو �ن
ئَ
َماَوا�تِ ا ی الّسَ ِ

�ن

اعمال  آنکه  حقیقت  عزیزم!  فرزند  ای  گفت[  ]لقمان 

نیك و بد آدمیان اگرچه به مقدار َخْرَدلی باشد و آن َخرَدل 

در میان تخته سنگی سخت و عظیم و یا در]اعماق[ آسمان ها 

و یا]طبقات[ زمین]نهان[باشد، خدا تمام آنها را می آَوَرد ]در 

محاسبه قرار می دهد[ چه آنکه خدا عالم به دقائق امور و بر 

همه چیز آگاه است<. 

حاصـل آنكـه جمیـع اعمـال صـادره از انسـان در »ِکَتـاٌب َحِفیـٌظ«2 خـدا ثابـت و 

باقـی اسـت تـا روز جـزا و ظهـور قیامـت كبـری كـه آن روز، عین همان اعمـال مضبوطۀ 

پنهـان از حـّس انسـان بـه صورت هـا و اشـكال مخصوصـی كـه مناسـب بـا تطـّورات 

ـی كـرده و در قیافـۀ موجوداتـی زنـده و اجسـامی 
ّ
همـه جانبـۀ آن جهـان اسـت، تجل

فّعال)عذاب انگیـز یـا مسـّرت بـار( در معـرض دیـد و شـهود انسـان قـرار می گیرنـد. در 

آن موقـع اسـت كـه وجـود انسـان ماننـد یـك چیـز بسـته و پیچیـده ای بـاز می شـود و 

محتویـات خـوب و بـدش هـر چـه كـه هسـت آشـكار می گـردد یـا ماننـد شـاخ و بـرگ 

درخـت و رنـگ و بـو و طعـم میوه هـای آن كـه در بذر و دانه و هسـته اش ُمنَطوی اسـت، 

آنـگاه در فصـل معّیـن و در شـرایط ویـژه ای ِانشـراح پیـدا كـرده و برمـال می شـود. 

�تْ 
َ
ً�ا َوَما َعِمل

ٍ� ُمْح�نَ �یْ
�تْ ِم�نْ �نَ

َ
ٍس َما َعِمل

�نْ
ُد ُكّلُ �نَ �جِ

ْوَم �تَ َ >�ی

1. سورۀ لقمان، آیۀ 16. 
كتاب نگهدارنده ای است. )سورۀ ق، آیۀ 4( ِكتاٌب َحفيٌظ« نزد ما،  2. اشاره به این آیه است: »و ِعنَدنا 
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ًدا؛ 1 ِع�ی َ َمًدا �ج
ئَ
ُه ا �نَ �یْ َ َها َو�ج �نَ �یْ َ  �ج

�نَّ
ئَ
ْو ا

َ
 ل

ُ
َوّد ِم�نْ ُسوٍء �تَ

است  کرده  که  نیکو  کار  هر  کسی  هر  که  روزی 

آن را احضار شده]در نزد خود[ بیابد و هر کار بدی که 

کار  آن  و  او  بین  کاش  ای  که  کند  آرزو  است  كرده 

بدش مسافت دوری فاصله می شد<. 

از این آیۀ كریمه نیز مطلب مورد نظر ما به دست می آید و آن اینكه هر كسی عین 

»عمل« و »كردار« خود را در آن روز حاضر و محسوس و مجّسم می یابد و مخصوصًا 

تعبیر به »ُمْحَضر« كه به معنای»احضارشونده« است داللت بر این دارد كه»عمل« 

در مراحل پیش از قیامت، موجود و محفوظ بوده است، منتهٰی غائب از دید و نظر 

انسان بوده و آن روز »ِاحضار« می گردد و انسان، آن را حاضر در نزد خود می یابد. 

چـه آنكـه تعبیـر بـه »احضـار« وقتـی صحیـح اسـت كـه چیـزی موجـود باشـد و در 

عین حال غائب و آنگاه كسـی آن را از حال»غیاب« به حال»حضور« آورد. چنانكه 

همیـن معنـی از آیـۀ دیگـر بـا وضـوح بیشـتری اسـتفاده می شـود. آنجـا كـه می فرماید: 

َ�اَءَك  عنِ َك  َع�نْ ا  َ �ن
�نْ

َ سش
َ

ك
�نَ ا 

دنَ َهـٰ ِم�نْ  هتٍ 
َ
ل

�نْ
عنَ ی  ِ

�ن �تَ  ُك�نْ ْد  �تَ
َ
>ل

ٌد ؛2 ْوَم َ�ِ��ی �یَ
ْ
َ�ُ�َك ال �جَ

�نَ

غفلت  در  قیامت[  روز  در  مشهوده  این]حقایق  از  تو   
ً
محّققا

ت[را از تو برداشتیم و لذا امروز چشم 
َ
بودی، پس ما، پردۀ ]َغفل

تو تیزبین است]پشت پرده را که نمی دیدی، امروز می بینی[<. 

بدیهـی اسـت تـا چیـزی موجـود نباشـد نمی شـود گفـت تـو از آن چیـز غافـل بودی 

یـا آن چیـز از تـو در پـرده بـود یـا نسـبت بـه آن، چشـم تـو نافـذ و تیزبیـن نبـود، بلكـه 

1. سورۀ آل عمران، آیۀ 30. 
2. سورۀ ق، آیۀ 22. 
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تمـام ایـن تعبیـرات در جایـی صحیـح اسـت كـه چیـزی موجـود باشـد و انسـان بـر اثـر 

موجبـات و جهاتـی از آن در غفلـت و بی خبـری باشـد یـا پـرده ای میـان آن و انسـان 

حائـل گـردد و یـا تیزبیـن نبـودن چشـم انسـان موجـب ندیـدن آن بشـود. اكنـون آیـۀ 

شـریفه كـه می فرمایـد: در روز قیامـت بـه انسـان گفتـه می شـود:1 تـو در گذشـته از ایـن 

حقایـق مشـهودۀ فعلـی غافـل بـودی. ما اینـك پرده بـرداری نموده ایم و تو امـروز، آنچه 

را كـه پشـت پـرده بـود و چشـمت توانایـی دیـدن آن را نداشـت، می بینـی، داللـت بـر 

ایـن دارد كـه: 

اعمـال مشـهودۀ انسـان در روز قیامـت، همـان اعمـال صـادر شـدۀ از او در دنیـا 

می باشـد كـه پنهـان از صاحـب خـود در حفـظ خـدا بـوده و در روز جـزا از پـرده بیـرون 
آمـده و »عینـًا« محسـوس و عیـان انسـان می گـردد. 2

بـــاش تــا از صدمــۀ صـــور ســرافیلی شــود

صورت خوبت نهان و سیرت زشت آشكار
ً�ا؛ 3 وا َ�ا�نِ

ُ
ُ�وا َما َعِمل >َوَو�جَ

و آنچه را که در دنیا عمل کرده اند آن را حاضر می یابند<.

م، بهتریـن نـوع شـهادت بـر وقـوع یك»عمـل« ارائـۀ عیـن آن عمـل اسـت كـه 
ّ
مسـل

راه هرگونـه انـكار و توجیـه را بـه روی»عامـل» می بنـدد و هـر ِقسـم ُعـذر و بهانـه ای را 

< ؛ آری، انسـان بـه اعمـال خـودش  َ�هتٌ ِ��ی َ ِسِه �ج
�نْ
ٰی �نَ

َ
َسا�نُ َعل

�نْ اإِ
ْ
ِل ال َ بی اثـر می سـازد: >�ج

َ�ُه <؛  �ی َمَعادنِ ٰى  �تَ
ْ
ل

ئَ
ا ْو 

َ
>َول گویاسـت.  شـاهدی  خـودش  بـر  خـودش  و  بیناسـت  شـدیدًا 

كلمۀ»َمعاذیـر« جمع»َمْعـِذَره« اسـت بـه معنـای عـذر آوردن و از خـود دفـاع نمـودن، 

1. آیۀ شریفه به حكم سياق و محفوف بودن آن به آیات مربوط به قيامت، ظهور در خطاب به انسان قيامتی دارد 
)تفسير الميزان، ج18، ص379(. 

ٍة ِمن هذا...« از تفسير الميزان استفاده و اقتباس شده است. )ج1، ص 91 و 92 
َ
ُكنَت ِفی َغفل َقد 

َ
2. در توضيح آیۀ »ل
و ج18، ص380(. 

كهف، آیۀ 49.  3. سورۀ 
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بنابرایـن، معنـای آیـۀ شـریفه ایـن می شـود: 

هـر چند)انسـان گنهـكار( عذرهـای خـود را پیـش افكنـد)در مقـام دفـاع از خـود 

برآمـده و اعمـال زشـت خـود را توجیـه َحَسـن و نیكـو نمایـد تـا شـاید از عـذاب خـدا 

خـود را برهانـد، فایده ای نخواهد داشـت(. بعضـی گفته اند: »معاذیر« جمع»ِمْعذار« 

بـه معنـای »پـرده« اسـت.1 روی ایـن قـول، آیـۀ شـریفه چنیـن معنـی می شـود: انسـان 

اگرچـه بـه هنـگام ارتـكاب گنـاه، پرده هـا را بیفكنـد و درهـا را ببنـدد كه عمل زشـتش 

بـرد و گناهـش پوشـیده  بـاز هـم نفعـی نخواهـد  برمـال نگـردد، ولـی  و  مخفـی بمانـد 

بـوده و اعضـاء و جوارحـش  نخواهـد مانـد. چـه آنكـه خـودش شـاهد اعمـال خـود 

نشـان دهنـدۀ اعمـال او می باشـند. 

پرده هـای  نـه  یعنـی  فهمیـده شـود،2  معنـی  دو  هـر  مباركـه  آیـۀ  از  اسـت  ممكـن 

آویختـه و درهـای بسـتۀ دنیـا بـه هنـگام ارتـكاب گنـاه، می توانند اعمال زشـت آدمی 

را مسـتور نگـه دارنـد كـه روز جـزا ظاهـر نگـردد و نـه عذرتراشـی ها و محمل سـازی های 

انسـان در روز »َعـرض عمل«ممكـن اسـت او را تبرئـه كـرده و از شـمول قانون»عـدل« 

خـدا بـر كنـارش گرداننـد. چـه آنكـه تمـام كرده هـا و گفته هـا و اندیشـه های آدمیـان بـا 

قـات و خصوصّیـات از كـّم و كیـف و زمـان و مكان، به منّصۀ بروز و ظهور 
ّ
جمیـع متعل

ی 
َ
در می آیـد. هـر نهانـی عیـان گردیـده و هـر باطنـی ظاهـر می شـود و حقیقت »َیـوَم ُتبل

)روز ظهـور خفّیـات( تحّقـق پیـدا كـرده و مصـداق َجلـی می یابـد. در ایـن  ـرائر«  الّسَ

صـورت، طبیعـی اسـت كـه هرگونـه دسـت و پـا كـردن انسـان، بـرای پوشـاندن اسـرار و 

اعمـال خفّیـه اش بیهـوده و بی اثـر خواهـد بـود. 

چه چندین عذرانگیزی و چندین حیله ها سازی

چـــو می دانــی كـــه می دانــم و می دانــم كـــه می دانــی

1. الميزان و مجمع البيان. 
كثر از معنای واحد جایز باشد، چنانكه برخی قائلند.  كه در بحث »اصولی« استعمال لفظ در ا 2. بنابراین 
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و�نَ  ِم�نُ ُموئْ
ْ
َوال ُه 

ُ
َوَرُسول ْم 

ُ
ك

َ
َعَمل ـُه 

َّ
الل َ�ى  َس�یَ

�نَ وا 
ُ
اْعَمل ِل 

>َو�تُ

ْم  �تُ ُك�نْ َما  �جِ ْم 
ُ

ك �ئُ ّ
�جِ

�نَ �یُ
�نَ َهاَدهتِ 

َّ َوالسش �جِ  �یْ
عنَ

ْ
ال َعاِلِم  ٰی 

َ
ل اإِ و�نَ 

ُ
َ�ّد َوَس�تُ

و�نَ ؛ 1
ُ
ْعَمل �تَ

بگو: بکنید ]آنچه می خواهید از نیك و بد[ پس زود است]یا 

را  شما  عمل  مؤمنان،  و  او  رسول  و  خدا  که  است[2  م 
ّ
مسل

برگردانده  عیان  و  نهان  دانای  سوی  به   
ً
حتما و  می بینند 

می شوید، آنگاه شما را به آنچه که می کرده اید آگاهتان 

می سازد<. 

جملـۀ  كـه  می آیـد  دسـت  <  بـه  َهاَدهتِ
َّ َوالسش �جِ  �یْ

عنَ
ْ
ال َعاِلِم  ٰی 

َ
ل اإِ و�نَ 

ُ
َ�ّد >َوَس�تُ جملـۀ:  از 

< مربـوط بـه ظـرف حیـات دنیـا  و�نَ ِم�نُ ُموئْ
ْ
ُه َوال

ُ
ْم َوَرُسول

ُ
ك

َ
ـُه َعَمل

َّ
َ�ى الل َس�یَ

نخسـتین >�نَ

روایـات  طبـق  مؤمنان)كـه  و  رسـول  و  خـدا  یعنـی  اسـت.  قیامـت  وقـوع  از  پیـش  و 

تفسـیری، مـراد از»مؤمنـون« ائّمـۀ اهـل بیـت؟مهع؟ هسـتند3( در همین دنیـا، حقیقت 

اعمـال آدمیـان و چهـرۀ ملكوتـی آن را می بیننـد و خـوِد آدمیـان نیـز در روز بازگشـت 

ـهاَدة« از حقیقـت اعمـال خـود باخبـر خواهنـد گشـت 
َ

بـه سـوی »عالـم الَغیـِب َو الّش

و صـورت تحـّول یافتـۀ اعمـال را كـه قبـاًل بـرای خـدا و رسـول و مؤمنـان مشـهود بـوده 
اسـت، آنـان نیـز خواهنـد دیـد. 4

در  بر»تجّسـم عمـل«  روشـن  بسـیار  كـه داللـت  آیـات دیگـری هـم هسـت  البّتـه 

قیامـت دارد و مـا ِان شـاءاهلل در آینـده بـه تناسـب بحـث در آیـات بعـدی، نمونه ای از 

آنهـا را بـا روایـات وارده در ایـن بـاب خواهیـم آورد. 

1. سورۀ توبه، آیۀ 105. 
كيد و حتمّيت وقوع فعل دارد)مغنی، حرف الّسين(.  2. »سين« در مورد َوعد یا َوعيد داللت بر تأ

3. به تفسير برهان، ج 2، ص 157 و تفسير نورالّثقلين، ج 2، ص 262 و تفسير الميزان، ج 9، ص 406رجوع شود. 
4. تفسير الميزان، ج 9، ص 400. 
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پـس تـا اینجـا نتیجـۀ بحـث ایـن شـد كـه وسـایل عدیـده و گوناگـون بـرای ضبط و 

نگهـداری اعمـال انسـان بـه امـر خـدا در كار اسـت؛ از فرشـتگان، نامـۀ عمـل، زمـان و 

مكان، اعضاء و جوارح انسـان كه همه و همه بر تمام اعمال ریز و درشـت انسـان در 

ی در سراسـر عالم به وجود 
ّ
همیـن جهـان ناظـر و شـاهدند و روز قیامـت كه دگرگونی كل

می آیـد، تمـام آن وسـایل ضبـط و شـاهدان عمل، به تناسـب انقـالب عمومی عالم، 

انقـالب و تحـّول مخصـوص بـه خـود یافتـه و آنچـه را كـه در باطـن خـود نهـان دارنـد 

طـرزی  بـا  و  می نماینـد  شـهادت  ادای  عجیـب،  صراحتـی  بـا  و  می سـازند  آشـكار 

غریـب، عیـن اعمـال دنیـوی انسـان را بـی كـم و زیـاد ارائـه كـرده و او را از صغیـر و كبیـر 

اعمالـش باخبـر می گرداننـد. آری: 

�َ ؛1 
�نَّ

ئَ
َم َوا

َ
ّد

َما �تَ ٍ �جِ دن ْوَم�ئِ َ َسا�نُ �ی
�نْ اإِ

ْ
 ال

ئُ
ا َ �جّ

�نَ ُ >�ی

با خبر می کنند انسان را در آن روز قیامت از آنچه که قبلًا 

 فرستاده است<.
ً
و بعدا

شهادت خدا، فوق تمام شهادت ها

بـر وقـوع  م و قطعـی اسـت كـه بزرگتریـن شـاهد و راسـتگوترین ُمخبـر 
ّ
البّتـه مسـل

می فرمایـد:  خـود  كـه  اسـت  الَعزیـز«  شـأنه  حق»تعالـی  اقـدس  ذات  عمـل،  هرگونـه 

ًدا ؛2  ِه�ی
َ ـِه سش

َّ
الل ٰى �جِ

�نَ
َ

>َوك

خدا برای گواهی و شهادت، کافی است<. 

ا ؛3  ً �ج �ی ْم َر�تِ
ُ

ك �یْ
َ
ـَه َكا�نَ َعل

َّ
 الل

�نَّ >اإِ

حقیقت آنکه خدا بر شما مراقب است<. 

1. سورۀ قيامت، آیۀ 13. 
2. سورۀ نساء، آیۀ 79. 

3. همان، آیۀ 1. 
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ً�ا ؛1 و�نَ ُمِح�ی
ُ
ْعَمل َ َما �ی ـُه �جِ

َّ
>َوَكا�نَ الل

خدا به آنچه که عمل می کنند، کاملًا احاطه دارد<. 

�نُ  ْ�
َو�نَ ُسُه 

�نْ
�نَ ِه  �جِ َوْسِوُس  �تُ َما  ُم 

َ
ْعل

َو�نَ َسا�نَ 
�نْ اإِ

ْ
ال ا  َ �ن �تْ

َ
ل �نَ ْد  �تَ

َ
>َول

ِد ؛2 َوِر�ی
ْ
ال ِل  َ��جْ ِم�نْ  ِه  �یْ

َ
ل اإِ َ��جُ 

�تْ
ئَ
ا

را  او  نفسی  اندیشه های  و  آفریده ایم  را  انسان  ما   
ً
محّققا

می دانیم و ما از رگ گردن به او نزدیکتریم<. 

ولـی بـا همـۀ اینهـا، از نظـر لطـف و عنایتـی كـه خالـق مّنـان نسـبت بـه انسـان و 

تأمیـن سـعادت وی دارد، عـالوه بـر علـم و احاطۀ ذات اقدسـش »َحَفَظـه« )مراقبان( 

او  بـر  بی شـمار  و  متعـّدد  و»شـهداء«)گواهان(  »ُكّتاب«)نویسـندگان(گوناگون  و 

گماشـته اسـت تـا هـم عظمـت موقعّیـت او و عملـش را بـه خـودش بشناسـاند و هـم 

بـا توّجـه دادن وی بـه كثـرت اصنـاف و افـراد شـهود و مراقبـان عمـل، حالـت تقـوا و 

تحّفـظ كامـل و مراقبـت شـدید در او به وجـود آورده و داعـی بر پرهیـز از گناه را در دلش 

قویتـر سـازد. چـه آنكـه انسـان طبعـًا چنیـن اسـت كـه توّجـه بـه تعـّدد و كثـرت نّظـار و 

بیننـدگان كارش، تعّفـف و تحّفـظ بیشـتری را در او باعـث می شـود و وی را بـه حفـظ 

حریـم عّفـت و تقـوا دقیقـًا وا مـی دارد. 

َتاُطوا  ْ َ
ْن  ت

َ
َمَرُكْم  أ

َ
 َكَمـا أ

َّ
َمـا ِإّنَ اهّلَل َعـّزَ َو َجل

َ
 اهّلِل؟ص؟   أ

ُ
 َرُسـول

َ
»َقـال

ُعـُدوِل 
ْ
ال ـُهوِد 

ُ
الّش ِباْسِتْشـَهاِد  ـْم 

ُ
ْمَواِلك

َ
أ َو  ـْم 

ُ
ْدَیاِنك

َ
أ َو  ْم  

ُ
ْنُفِسـك

َ
ِل

اْسِتْشـَهاِد  ـْم یِف 
ُ

ك
َ
ل َو  ِعَبـاِدِه   

َ
َعـیل اْحَتـاَط  َقـِد  ِلـَك 

َ
ذ

َ
َفك ـْم 

ُ
ْیك

َ
َعل

ِ َعْبـٍد ُرَقَبـاُء؛ 3
ّ

 ُكل
َ

 َعـیل
َّ

ـِه َعـّزَ َو َجـل
َّ
ـْم َفِلل ْیِ

َ
ـُهوِد َعل

ُ
الّش

خدا  که  همچنان  باشید  داشته  توّجه  فرمود:  خدا؟ص؟  رسول 

1.  سورۀ نساء، آیۀ 108. 
2. سورۀ ق، آیۀ 16. 

3. بحار األنوار، ج7، ص 315، حدیث 11. 
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دربارۀ مال و جان و دینتان به شما دستور احتیاط داده و امر به 

استشهاد ُعدول]شاهد گرفتن افراد عادل در معامالت و اجرای 

است]تا  فرموده  اجتماعی[  روابط  انواع  و  ِایقاعات  و  عقود 

حقوق، از تباهی مصون بماند و اختالف وتنازع به میان نیاید[ 

ف از فرمان خدا و انجام یا 
ّ
همچنین]نسبت به اطاعت یا تخل

عقاب[دربارۀ  و  ثواب  استحقاق   
ً
نتیجتا و  بندگی  وظایف  ترك 

نموده  شهود  استشهاد  و  فرموده  احتیاط  رعایت  نیز  بندگانش 

است]تا راه هرگونه اختالف حساب و توجیه عمل در روز جزا 

مسدود گردد و انسان بی همه گونه اضطراب و سوءظّن، خود را 

عامل اعمال خویشتن بشناسد و فرد دیگری را مسئول کار خود 

ر در محكومّیت خود نشناسد[ و لذا بر هر بنده ای از 
ّ
نداند و مؤث

جمیع خلقش، شاهدان و نگهبانانی گماشته است«. 

گزارش اعمال ما به محضر امامان معصوم؟مهع؟  چگونگی 

حضرت امام صادق؟ع؟ به داود رّقی فرمود: 

ْیُت ِفیَما 
َ
ِمیـِس  َفَرأ َ ـْم  َیـْوَم  الْ

ُ
ك

ُ
ْعَمال

َ
َّ  أ َ

َقـْد ُعِرَضـْت  َعـیل
َ
»َیـا َداُوُد ل

ٍن؛ 1
َ

ـَك ُفل َتـَك اِلْبِن َعّمِ
َ
َّ ِمـْن َعَمِلـَك ِصل َ

ُعـِرَض َعـیل

ای داود! وقتـی اعمالـت در روز پنجشـنبه بـه مـن گـزارش داده 

شـد و در میان اعمالت دیدم که نسـبت به پسـر عمویت احسـان 

کـرده ای، خوشـحال شـدم«. 

راه گـزارش اعمـال بنـدگان بـه حضـور امامـان؟مهع؟ نیـز گوناگـون اسـت، در عیـن 

حـال كـه بـه اذن خـدا خودشـان احاطـۀ علمـی بـه حقایـِق اعمـال و احـوال آدمیـان 

ل بر گزارش اعمال به حضورشـان می باشـند. 
َ

دارند، از طرف خدا نیز فرشـتگانی ُموّك

1. مستدرك الوسائل، ج 15، ص 253. 



م ه�نّ �ت و �ج هسش �ج

341

همانگونـه كـه خداونـد بـا این كـه خـودش عاِلم و محیط بر اعمال ما هسـت، در عین 

بـر مـا قـرار داده كـه اعمـال مـا را ضبـط می كننـد،  حـال از فرشـتگان، گماشـتگانی 

می فرمایـد:  چنان كـه 
و�نَ ؛1

ُ
َعل

�نْ ُمو�نَ َما �تَ
َ
ْعل َ �نَ * �ی �ی �جِ �نَ * ِكَ�اًما َكا�تِ �ی ِ �ن �َا�نِ

َ
ْم ل

ُ
ك �یْ

َ
 َعل

�نَّ >َو اإِ

و همانا بر شما نگهبانانی مقّرر شده است که نویسندگانی 

بزرگوارند و آنچه را که انجام می دهید می دانند<. 

با این كه خودش اعمال ما را می بیند و بر همه چیز احاطه دارد و می فرماید: 
ٌط <؛ 2 ِهْم ُمِح�ی ـُه ِم�نْ َوَرا�ئِ

َّ
>َوالل

در عیــن حــال ایــن چنیــن نظــام را برقــرار كــرده كــه فرشــتگان بایــد ضبــط اعمــال 

نماینــد و گــزارش دهنــد. دربــارۀ ائّمــۀ اطهــار؟مهع؟ نیــز مطلــب چنیــن اســت كــه عــالوه 

ــان  ــف در َجَری ــاء مختل ــه انح ــز ب ــتگان نی ــزارش فرش ــان، گ ــی خودش ــۀ علم ــر احاط ب

اســت. بعضــی پنج شــنبه ها گــزارش می دهنــد و بعضــی هفتــه ای دو روز و بعضــی 

صبــح و شــام. 

از ابـن ابـان نقـل شـده كـه خدمـت امـام ابوالحسـن الّرضـا؟ع؟ عـرض كـردم بـرای 

مـن و خانـدان مـن دعـا كنیـد. فرمـود: مگـر مـن دعـا نمی كنـم؟!
ة؛3

َ
ْیل

َ
ِ َیْوٍم َو ل

ّ
َّ  یِف  ُكل َ

ُتْعَرُض  َعیل
َ
ْم  ل

ُ
ك

َ
ْعَمال

َ
»ِإّنَ أ

تمام اعمال شما هر شبانه روز به من گزارش می شود«. 

اگـر ببینـم اعمـال نیـك انجـام داده ایـد، دعا می كنـم كه خدا پاداشـتان دهد و اگر 

كار بـد در اعمالتـان ببینم، برای شـما اسـتغفار می كنم. 

1. سورۀ انفطار، آیات 10 تا 12. 
2. سورۀ بروج، آیۀ 20. 

كافی، ج 1، ص 219.  3. اصول 
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بعد فرمود: مگر این آیه را در قرآن نخوانده ای: 

و�نَ ؛1  ِم�نُ ُموئْ
ْ
ُه َوال

ُ
ْم َوَرُسول

ُ
ك

َ
ـُه َعَمل

َّ
َ�ى الل َس�یَ

وا �نَ
ُ
ِل اْعَمل

>َو�تُ

مؤمنان  و  و رسول خدا  بزودی خدا  و بگو عمل کنید پس 

عمل شما را می بینند<.

بیطاِلٍب«؛ 
َ
»ُهَو َواهّلِل َعیِلُّ ْبُن ا

بـه خـدا قسـم! »مؤمنـون« كـه در آیـه آمـده اسـت، علـّی بـن ابیطالـب و فرزنـدان 

را می بیننـد.  اعمـال شـما  كـه  معصومـش هسـتند 

در این آیه هم كه: 

اِس 
َ ال�نّ ی 

َ
َعل َهَداَء 

ُ وا سش
و�نُ

ُ
ك ِل�تَ َوَسً�ا  هتً  ّمَ

ئُ
ا اُكْم  َ �ن

ْ
َعل َ ِلَك �ج

دنَٰ
َ

>َوك
ًدا ؛2 ِه�ی

َ سش ْم 
ُ

ك �یْ
َ
َعل ُسوُل  الّ�َ و�نَ 

ُ
ك َو�یَ

 واین چنین قرار دادیم شما را امتّی وسط تا بر مردم گواهانی 

باشید و رسول خدا هم بر شما گواه باشد<.

اهـل بیـت؟مهع؟ فرمودنـد: اّمـت َوَسـطی كـه خـدا آنهـا را شـاهد بـر خلـق قـرار داده 

اسـت، مـا هسـتیم وگرنـه افـراد عـادی اّمـت، شـاهد بـر خلـق نیسـتند. 

اَنا َعَی ؛3  »ِإَن  اهّلَل  َتَعایَل  ِإّیَ

مقصود خداوند از اّمت وسط ما هستیم«. 

ِقِه ؛4
ْ
  َخل

َ
ُن  ُشَهَداُء اهّلِل  َعیل ْ َ

ْیَنا َو ن
َ
اِهُد َعل

َ
 اهّلِل الّش

ُ
»َفَرُسول

رسول خدا شاهد بر ما و ما شاهد بر خلق خدا هستیم«. 

1. سورۀ توبه، آیۀ 105. 
2. سورۀ بقره، آیۀ 143. 

3. بحار األنوار، ج 22، ص 441. 
4. همان، ج 23، ص 344. 
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آشكار شدن باطن ها در روز قیامت

آری فعـاًل مـا تفاصیـل و جزئّیـات عالـم پـس از مـرگ از بـرزخ و محشـر، حسـاب و 

كتاب، صراط و میزان، بهشـت و جهّنم و... را از بیانات معصومین؟مهع؟ می شـنویم 

تـا برسـیم بـه مرحلۀ دیـدن كه: 

َواِ�ِ� 
ْ
ـِه ال

َّ
وا ِلل َ�رنُ َ َماَوا�تُ َو�ج ْر�نِ َوالّسَ

ئَ
ا

ْ
َ� ال �یْ

 عنَ
ْر�نُ

ئَ
ا

ْ
ُل ال

َ
ّد �جَ

ْوَم �تُ َ >�ی
1 ارِ ؛ 

َ
ّه �تَ

ْ
ال

آسمان  و  زمین  به  مبّدل  آسمان  و  زمین  این  که  روزی 

پیشگاه  در  چیزشان  همه  با  آدمیان  همۀ  و  می شود  دیگری 

خداوند واحد قّهار آشكار می گردند<. 

آن روز، روز ظهور و ُبروز باطن هاسـت. روزی اسـت كه همۀ باطن ها ظاهر و آشـكار 

می شـود و رسـوایی ها برمـال می گـردد. در دنیـا باطن هـا در شـكم ظاهرها پنهان اسـت 

و مـا از باطـن یكدیگـر بـی خبریـم و چـه بسـا مـن از باطـن خـودم بـی خبـرم و هسـتند 

مردمـی كـه خیـال می كننـد خـدا هـم از باطـن آنهـا بـی خبـر اسـت و لـذا در ارتـكاب 

گنـاه و معصیـت، بـی پـروا هسـتند. ولـی آن روز بـرای آنهـا هم معلوم می شـود كه خدا 

از باطـن آنهـا باخبـر بـوده و اینـك بـه صحنه آورده اسـت. 

1. سورۀ ابراهيم، آیۀ 48. 
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گوشه ای از حاالت و عذاب دوزخیان

حاالت»بهشـتیان«  و  بهشـت«  توصیف»نعمت هـای  فصـل  در  كـه  همچنـان 

گفتیـم، اصـل درك حقایـق عالـم پـس از مـرگ و شـناخت ُكنه»نعمـت« و»عـذاب« 

ات« آن جهـان بـرای مـا تا 
ّ

بهشـت و جهّنـم و چگونگی هـا و خصوصیـات»آالم« و»لـذ

در ایـن نشـأه دنیـا هسـتیم مقـدور نمی باشـد. بنابرایـن مـا چگونه می توانیـم حقیقت 

آن آتشـی را درك كنیـم كـه امـام صـادق؟ع؟ می فرمایـد: 

َقـْد  َو    َ َجَهـّمَ َنـاِر  ِمـْن    
ً
ُجـْزءا َسـْبِعنَی   ِمـْن   ُجـْزٌء  َهـِذِه   َناَرُكـْم   »ِإَن  

 َذِلـَك َمـا اْسـَتَطاَع 
َ

ـْو ال
َ
َبـْت َو ل َتَ

ْ
َّ ال ُ

ـاِء ث َ
ْ

ًة ِبال ْطِفَئـْت َسـْبِعنَی َمـّرَ
ُ
أ

 
َ

ِقَیاَمـِة َحـىّتَ ُتوَضَع َعیل
ْ
ـا َیـْوَم ال ُیـْؤَت ِبَ

َ
ـُه ل

َ
ْن ُیِطیَقَهـا َو ِإّن

َ
آَدِمـّىٌ أ

 َجَثا 
َّ

 ِإال
ٌ

 َنِبٌّ ُمْرَسـل
َ

ٌب َو ال ـٌك ُمَقـّرَ
َ
 َیْبـَق َمل

َ
ـاِر َفَتْصـَرَخ َصْرَخـًة ال الّنَ

ـا؛ 1  ِمـْن َصْرَخِتَ
ً
 ُر ْكَبَتْیـِه َفَزعـا

َ
َعـیل

حقیقـت آنكـه ایـن آتـش شـما]که در دنیاسـت[ جزئـی از هفتـاد 

بـا آب خامـوش شـده و  بـار  کـه هفتـاد  اسـت  آتـش جهّنـم  جـزء 

سـپس شـعله ور گشـته ]تا به این حّد از سـوزندگی و حرارت تنّزل 

یافته اسـت[ وگرنه هیچ انسـانی تاب تماّس با آن را نداشـت ]یا 

احـدی در دنیـا قـادر بـر خامـوش کـردن آن نمی شـد[ و روز قیامـت 

کـه فـرا رسـد، آتـش دنیـا هـم بـر آتـش آخـرت نهـاده شـود، آنـگاه 

آتش فریادی سـر دهد که هیچ ملك مقّرب و نبّی ُمرَسـلی نماند، 

مگـر آنكـه از وحشـت آن فریـاد بـه زانـو درآیـد«. 

و هم از آن حضرت منقول است كه: 

  یِف  َضْحَضـاٍح  ِمـْن  
ٌ

َرُجـل
َ
ِقَیاَمـِة ل

ْ
 َیـْوَم  ال

ً
ابـا ـاِس َعذَ ْهـَوَن الّنَ

َ
»ِإّنَ أ

1. بحار األنوار، ج 8، ص 288، حدیث 21. 
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ا ِدَماُغُه َكَما  ِن ِمـْن َناٍر َو ِشـَراَكاِن ِمْن َناٍر َیْغـیِل ِمْنَ
َ

ْیـِه َنْعـل
َ
َنـاٍر َعل

 ِمْنـُه َو َمـا یِف 
ً
ابـا

َ
 َعذ

َ
َشـّد

َ
 أ

ً
َحـدا

َ
ـاِر أ ّنَ یِف الّنَ

َ
 َمـا َیـَرى أ

ُ
ْرَجـل ِ

ْ
َیْغـیِل امل

 ِمْنـُه؛ 1
ً
ابـا

َ
ْهـَوُن َعذ

َ
َحـٌد أ

َ
ـاِر أ الّنَ

َسُبك عذابترین مردم در روز قیامت، مردی است که میان آتشی 

اندك و کم عمق2 ]از آتش های دوزخ[ قرار گرفته و یك جفت 

کفش بنددار آتشین به پا دارد که بر اثر آن، مغز سرش می جوشد؛ 

آنچنان که دیگ مسی می جوشد و او چنین می پندارد که میان 

جهّنم کسی سخت عذابتر از وی نمی باشد، در حالتی که کسی 

سبك عذابتر از او در میان جهّنم وجود ندارد«. 

و از رسول خدا؟ص؟ ضمن حدیث مفّصلی مأثور است كه: 

ـْت ِمْنـُه 
َ
َغل

َ
ـْمِس  ل

َ
ـِع  الّش

َ
 ُصـّبَ ِمـْن ِغْسـِلنٍی  یِف  َمْطل

ً
ـوا

ْ
ّنَ َدل

َ
ـْو أ

َ
»َو ل

ـا؛ 3 اِجـُم َمـْن یِف َمْغِرِبَ َجَ

شـكم  از  کـه  جهّنـم  آتشـین  مایعـات  ِغْسـلین]از  از  ـوی 
ْ
َدل اگـر 

هـر  شـود،  ریختـه  عالـم  مشـرق  در  می آیـد[4  بیـرون  دوزخیـان 

آینـه ُجمُجمه ها]جایـگاه مغـز سـر[ از کسـانی کـه در مغـرب عالـم 

منهـا[«.  اهلل  نـا 
َ
عاذ

َ
]ا می آینـد.  جـوش  بـه  هسـتند 

آری، اگرچـه مـا تـا در ایـن جهانیـم، از درك حقایـق آن جهـان چنانكـه در واقـع 

بیـان  بـا  حكیـم  قـرآن  كـه  آنجـا  تـا  ـه« 
ّ
ُكل ذِلـك  »َمـَع  اّمـا  ناتوانیـم.  و  عاجـز  هسـت، 

اعجازآمیز خود، پرده از روی آن حقایق پنهان برداشـته و ما را با همین درك ناقصی 

1. همان، ص 295، قسمت آخر حدیث 44. 
)مجمع  نپوشاند  را  پا  روی  درست  گذارند  آن  در  پا  وقتی  كه  زمين  روی  بر  گویند  را  كمی  آب  »ضحضاح«   .2

البحرین( و در این حدیث بر سبيل »استعاره« به معنای آتش اندك آمده است )لسان العرب(. 
3. مجموعۀ وّرام، ج 2، ص 58. 

4. مجمع البحرین و مفردات راغب. 
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كـه فعـاًل داریـم موّظـف به»تدّبـر« در محتـوای بیانـات آسـمانی خـود فرمـوده اسـت، 

پیـش می رویـم و در پرتـو نور»وحـی« و مشـعل فروزان»قرآن« كه تنهـا منبع آگاه و خبیر از 

مطالـب مربـوط بـه عوالـم پس از مرگ اسـت، به تماشـای قسـمت هایی از آن صحنۀ 

رعب انگیـز دهشـتبار كـه سـطوت آن، مالئكـۀ مقـّرب و پیامبـران مرسـل را بـه هـراس 

افكنـده و مدهوششـان می سـازد، می پردازیـم: 

انواع عقوبت و عذاب دوزخیان

عقوبت هـا و عذاب هـای اهـل جهّنـم بـه ُمفـاد آیـات كریمـۀ قـرآن و روایـات مأثـورۀ 

از اهـل بیـت عصمـت؟مهع؟ بعضـی »جسـمانی« و بعـض دیگـر »روحانی« اسـت. 

الف: عذاب های جسمی

و  بـه صورت هـای گوناگـون نشـان داده شـده اسـت  آنـان  از عقوبـات  ایـن قسـم 

آن:  اینـك شـرح 

1. عقوبت َمْسکن

قرآن كریم می فرماید: 

ا�جٍ  �جَ ِلّ  ِلكُ َوا�جٍ  ْ �ج
ئَ
ا َعهتُ  َها َس�جْ

َ
�نَ * ل َمِع�ی ْ �ج

ئَ
ا َمْوِعُ�ُهْم 

َ
ل َم 

َه�نَّ َ  �ج
�نَّ >َواإِ

1 ُسوٌم ؛  ٌء َم�تْ �نْ ُ ُهْم �ج ِم�نْ

آنان است]محّل وفا به وعدۀ عذابی  بطور حتم، جهّنم موعد 

تباع شیطان داده شده است[ برای آن هفت 
َ
است که به ا

باب است که برای هر باب، قسمتی از آنان]تبهكاران بر 

حسب اختلاف در استحقاق نوع عذاب[ مشّخص گردیده 

است<. 

1. سورۀ حجر، آیات 43 و 44. 
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بـر طبقـات روی  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ منقـول اسـت كـه: جهّنـم، مشـتمل  امـام  از 

هـم قـرار گرفتـه اسـت، بعضـی فـوق بعضی)و دسـت مبارك خـود را روی دسـت دیگر 

ظی«و 
َ
نهاد و فرمود: این چنین اسـت(و َاسـَفل َدَركات آن، جهّنم اسـت و باالی آن»ل

از  باالتـر  و  فـوق آن»َسـعیر«  و  فـوق آن، »َجحیـم«  روی آن»ُحَطَمـه« و روی آن »َسـَقر« 

همه»هاوَیـه« اسـت.

و در روایـت دیگـر اسـت كـه: َاسـفل آن، »هاویـه« و اعـالی آن »جهّنـم« اسـت1 و 

�نَ  �ی �تِ ا�نِ َ ُم�ن
ْ
ال  

�نَّ >اإِ بـه هـر تقدیـر، اسـفل دركات آتـش، جایـگاه »منافقیـن« اسـت كـه: 

و  امیـد نجـات  كـه  توحیـد  اهـل  از  و جـای گنهـكاران  اِر<؛2 
َ ال�نّ ِم�نَ  ِل 

ْس�نَ
ئَ
ا

ْ
ال ْرِك 

َ
الّ� ی  ِ

�ن
شـفاعت دربـارۀ آنهـا هسـت، طبقـۀ بـاالی آتـش اسـت.3

آری، آن دسـته از َبدِسـگاالنی كه پلیدی كفر و نفاق، آنچنان به اعماق جانشـان 

راه یافتـه و راسـخ در روحشـان گشـته اسـت كـه كمتریـن خضـوع در برابـر حـق از خـود 

نشـان نداده انـد، طبیعـی اسـت كـه اینـان تناسـبی جـز بـا طبقـۀ زیریـن آتـش و َاسـفل 

اعمـاق جهّنـم نخواهند داشـت. 

اّمـا فریـب خـوردگان نادانـی كـه تنها سـطح وجودشـان بـر اثر ضعف نیـروی ایمان 

و غلبـۀ شـهوات نفـس، آلودگی هایـی پیـدا كـرده اسـت، ولـی قلبـًا لجاج و عنـادی با 

حـق نداشـته اند، طبقـۀ روییـن جهّنـم بـا اینهـا مناسـب اسـت كـه آتـش آن نفـوذی به 

عمق جانشـان ننماید و تنها اثرش زدودن تیرگی ها از ظاهر جسـم و روحشـان باشـد. 

بـاز هـم بـه آیـات دیگـری كـه عقوبت مسـكن را ارائـه می دهد توّجـه فرمایید: 
وًرا ؛ 4 �جُ

ُ اِلَك �ش َ �نَ َدَعْوا ُه�ن �ی �نِ َ�ّ ا ُم�تَ ً �ت ّ
�یِ

ا �نَ
ً َها َمَكا�ن وا ِم�نْ �تُ

ْ
ل

ئُ
ا ا

دنَ >َواإِ

انداخته  آن ]جهّنم[  به تنگنای  بسته  هنگامی که دست 

شوند، در آنجا آرزوی هلاکت و نابودی نمایند<. 

1. مجمع البيان، سورۀ حجر، ذیل آیۀ 43. 
2. سورۀ نساء، آیۀ 145، یعنی: بطور حتم منافقان، در پایین ترین طبقات از آتشند...

كفایة الموّحدین، ج 4، ص 410.   .3
4. سورۀ فرقان، آیۀ 13. 
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ِم�نَ  �نُ  َم�یَّ �تَ َكاُد  �تَ  * وُر 
�نُ �تَ َوِهَى  ا  ً �ت ِه�ی

َ سش َها 
َ
ل َسِمُعوا  َها  �ی �نِ وا  �تُ

ْ
ل

ئُ
ا ا 

دنَ >اإِ
؛1 ِ طن �یْ

عنَ
ْ
ال

وقتی که در آن ]جهّنم[ افکنده شوند، نعرۀ خشم آلود آن 

از  است  نزدیك  که  می شنوند  می جوشد  که  حالی  در  را 

شّدت غیظ و غضب پاره شود<. 

ـِه 
َّ
الل اُر 

َ َ�َمهتُ * �ن ُ�
ْ

ال َما  ْدَراَك 
ئَ
ا َ�َمهتِ * َوَما  ُ�

ْ
ال ی  ِ

�ن  
�نَّ

دنَ �جَ
�نْ �یُ

َ
ل ا 

َّ ل >كَ

ی  ِ
َ�َدهتٌ * �ن ُموئْ ِهْم  �یْ

َ
َعل َها 

�نَّ َدهتِ *اإِ �ئِ
�نْ
ئَ
ا

ْ
ال ی 

َ
َعل ِلُع 

َ
�ّ �تَ ی  �تِ

َّ
َدهتُ * ال

ُمو�تَ
ْ
ال

2 َدهتٍ ؛ 
َ

ُمَمّد َعَمٍد 

هر  است[  پنداشته  نادان  اندوز  ثروت  است]كه  چنان  نه 

 در ُحَطمه انداخته می شود و چه دانی که چیست 
ً
آینه قطعا

ُحطمه؟ آتش افروختۀ ]از خشم[ خداست، چنان آتشی که 

بر دل ها سركشد]و جان ها را فرا گیرد[ بطور حتم آن آتش 

بر آنان محیط و ملازم گردد]كه هرگز از آنها جدا نشود[ در 

بسته  پا  و  دست  به  زنجیرهایی  یا  کشیده]و  ستون هایی 

ص از آن نباشند[<. 
ّ
كه قادر بر تخل

2. جامه های آتشین

ُهْم ِم�نْ 
ُ
ل �ی اِد * َسَ�ا�جِ

َ ْ��ن
ئَ
ا

ْ
ی ال ِ

�نَ �ن �ی �نِ َ�ّ ٍ ُم�تَ دن ْوَم�ئِ َ �نَ �ی ِ�ِم�ی ُمحجْ
ْ
َ�ى ال >َو�تَ

ارُ ؛3
َ وَهُهُم ال�نّ ُ ٰی ُو�ج

َ سش عنْ ِ�َ�ا�نٍ َو�تَ
�تَ

به  قرینی  با  آن روز که هر یك  را در  ببینی تو گنهكاران 

زنجیر بسته شده اند]یا[ در حالتی که دست ها َمغلول به 

1. سورۀ ملك، آیات 7 و 8. 
2. سورۀ همزه، آیات 4 تا 9. 

3. سورۀ ابراهيم، آیات 49 و 50. 
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َقِطران  از  پیراهن هایشان  زنجیرند.  و  بند  در  گردن هاست، 

است]روغنی سیاه و بدبو که به شترهای مبتلا به بیماری 

ْر« می مالند[ و آتش، چهره های آنها را می پوشاند<. 
»گݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨَ

ُهْم 
َ
َع�تْ ل ّ�ِ

ُ�وا �تُ
�نَ َك�نَ �ی ِ �ن

َّ
ال

َ ِّهْم �ن ِی َر�جِ
َ�ُموا �ن �تَ ْ�َما�نِ ا�نْ ا�نِ �نَ

>َهـٰدنَ

ِی 
ِه َما �ن ْ�َهُ� �جِ ُ ُم * �ی ِم�ی َ�

ْ
ِ ُرُءوِسِهُم ال ْو�ت

َ��جُّ ِم�نْ �نَ اٍر �یُ
َ ا�جٌ ِم�نْ �ن �یَ �شِ

�نْ 
ئَ
ا َراُدوا 

ئَ
ا َما 

َّ
ٍد * ُكل َ�ِ��ی ِم�نْ  اِمُع  َ َم�ت ُهْم 

َ
وُد * َول

ُ
ل ُ

�ج
ْ

َوال ِهْم  ُ�و�نِ ُ �ج
ِ ؛ 1 �ت ِ��ی َ�

ْ
ا�جَ ال

وا َع�نَ
و�تُ

َها َودنُ �ی ُدوا �نِ ِع�ی
ئُ
ٍمّ ا

َها ِم�نْ عنَ وا ِم�نْ ُ ُ��ج
�نْ َ

�ی

كسانی که کافرند، برایشان جامه هایی از آتش بریده شده 

و از بالای سرشان آب جوشان ریخته می شود که پوست ها 

برای  و  می گردد  گداخته  آن  اثر  بر  درونی اشان  اجزای  و 

]كوبیدن[ آنان، ُگرزهای آهنین]ُمهّیا[ است. هر دم که 

بخواهند از شّدت اندوه و ِمَحن]خود را برهانند و[ از میان 

آنان  و]به  می شوند  برگردانده  جهّنم  به  درآیند،  به  جهّنم 

گفته می شود[ بچشید عذاب سوزان را<. 

ْرُعَها 
دنَ هتٍ 

َ
ِسل

ْ
ِسل ی  ِ

�ن ّمَ 
ُ وُه * �ش

ُّ
َ�ل َم  ِح�ی َ

�ج
ْ

ال ّمَ 
ُ وُه * �ش

ُّ
ل عنُ

�نَ وُه 
�نُ >�نُ

2 وُه ؛ 
ُ

ك
ُ
اْسل

َ �ن َراًعا  دنِ ُعو�نَ  َس�جْ

میان  سپس  بیندازید،  پایش  و  دست  به  غل  و  بگیریدش 

جهّنمش درآورید، آنگاه او را به زنجیری که طول آن هفتاد 

ذراع است در کشید<. 

1. سورۀ حّج، آیات 19 تا 22. 
2. سورۀ حاّقه، آیات 30 تا 32. 
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اَ�هتٌ  ّوَ
َ
ُر * ل

دنَ ا �تَ
َ
ى َول �تِ �جْ

ا �تُ
َ
ُ� * ل ْدَراَك َما َس�تَ

ئَ
َ� * َوَما ا ِه َس�تَ ْ�ِل�ی

ئُ
>َسا

�َ ؛ 1
َ ْسَعهتَ َعسش َها �تِ �یْ

َ
ِ� * َعل

َ سش �جَ
ْ
ِلل

بزودی ]یا[ بطور حتم، او را به َسَقر درآورم و چه دانی که 

دگرگون  کند.  رها  نه  و  گذارد  باقی  نه  سقر؟  چیست 

نوزده  آن  بر  را،  بدن  پوست  َمْر  است  سوزنده  و  كننده 

]فرشته[ نگهبانند<. 

ّمَ 
ُ ِم �ش ِم�ی َ�

ْ
ی ال ِ

و�نَ * �ن ُْسَح�جُ اِسُل �ی
َ
ل ِهْم َوالّسَ ا�تِ َ ْع�ن

ئَ
ی ا ِ

اُل �ن
َ
ل

عنْ
ئَ
ا

ْ
دنِ ال >اإِ

؛ 2 ُ�و�نَ ُْسحجَ اِر �ی
َ ی ال�نّ ِ

�ن

وقتی در حالتی که ُغل ها و زنجیرها به گردن دارند، در 

آب جوشان کشیده شوند و سپس به آتش افکنده شده و 

آتش گیرۀ جهّنم گردند<. 

�تْ  حجَ �نِ
َما �نَ

َّ
اًرا ُكل

َ ِهْم �ن ْ�ِل�ی
 �نُ

ا َسْو�نَ َ �ن ا�تِ َ �ی
آ
ا ُ�وا �جِ

�نَ َك�نَ �ی ِ �ن
َّ
 ال

�نَّ >اإِ
؛ 3 ا�جَ

َعدنَ
ْ
وا ال

و�تُ
دنُ َ�َها ِل�یَ �یْ

وًدا عنَ
ُ
ل اُهْم �جُ َ �ن

ْ
ل

َ
ّد وُدُهْم �جَ

ُ
ل �جُ

در  را  آنها  بزودی  شده اند،  کافر  ما  آیات  به  که  كسانی 

]به  تنشان  پوست های  هرگاه  که  می کنیم  وارد  آتشی 

سبب آن[ بریان گردد]و بسوزد[ پوست های دیگر به جای 

آن به آنها می دهیم تا عذاب را بچشند<. 

1. سورۀ مّدّثر، آیات 26 تا 30. 
2. سورۀ مؤمن، آیات 71 و 72. 

3. سورۀ نساء، آیۀ 56. 
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3. خوراك از درخت زّقوم
ٍع ؛ 1 ِ��ی

ا ِم�نْ �نَ
َّ ل ُهْم َ�َعاٌم اإِ

َ
َس ل �یْ

َ
>ل

آنان طعامی جز َضریع ]چیزی است در جهّنم  نیست برای 

شبیه به خار که تلخ تر از »َصِبر«2 و بدبوتر از مردار و داغ تر 
از آتش است[<. 3

وٍع ؛ 4 ُ ی ِم�نْ �ج �نِ
عنْ ُ ا �ی

َ
ُْسِم�نُ َول ا �ی

َ
>ل

نه فربه کند و نه از گرسنگی جلو گیرد<. 

ًما ؛ 5 ِل�ی
ئَ
ا ا ً ا�ج

هتٍ َوَع�نَ
َ

�ّ
ا عنُ

ًما * َوَ�َعاًما دنَ ِح�ی َ الًا َو�ج كَ
�نْ
ئَ
ا ا َ �ن ْ َ��ی

َ
 ل

�نَّ >اإِ

آتشی  و  شدید  بندهایی  و  قید  جزاء[  روز  ما]در  نزد   
ً
حتما

افروخته و طعامی گلوگیر ]كه نه از حلق فرو می رود و نه به 

خارج بر می گردد[ و عذابی دردناك است<. 

ی  ِ
�ن ِلی 

عنْ َ �ی ُمْهِل 
ْ
* َكال ِم  �ی �شِ

ئَ
ا

ْ
ال وِم * َ�َعاُم 

�تُّ ال�نَّ َ��تَ  حجَ
َ سش  

�نَّ >اإِ
ِم ؛6 ِم�ی َ�

ْ
ِی ال

ْ
ل

ُ�و�نِ * َكعنَ �جُ
ْ
ال

همچون  است.  گنهكار  خوراك  َزّقوم  درخت  که   
ً
حّقا

شکم ها]ی  در  است،  گداخته  فلّز[  نوع  هر  مس]یا 

دوزخیان[ می جوشد مانند جوشیدن آب داغ جوشان<. 

1. سورۀ غاشيه، آیۀ 6. 
2. »َصِبر« عصاره ی درخت تلخی است )المنجد(. 

3. تفسير مجمع البيان در سورۀ غاشيه، نقل از رسول خدا؟ص؟ . 
4. سورۀ غاشيه، آیۀ 7. 

5. سورۀ مزّمل، آیات 12 و 13. 
6. سورۀ دخان، آیات 43 تا 46. 



لا�ت و عمل اد و ا�ن �ت ی گاه اع�ت
ّ

ل �ج
ت

معاد، �

352

ٍ� ِم�نْ  حجَ
َ و�نَ ِم�نْ سش

ُ
ِكل

آ
ا

َ
و�نَ * ل �جُ

ّ
ِ دن

َ
ُمك

ْ
و�نَ ال

ُّ
ال

َ َها ال�نّ ُّ �ی
ئَ
ْم ا

ُ
ك

�نَّ  اإِ
ّمَ

ُ >�ش
ُ�و�نَ ؛ 1 �جُ

ْ
َها ال و�نَ ِم�نْ َماِل�ئُ

وٍم * �نَ
�تُّ رنَ

سپس شما ای گمراهان مکّذب! ]كه تکذیب آیات خدا و 

خواهید  َزّقوم  درخت  از  حتم،  بطور  نموده اید[  انبیاء  گفتار 

خورد و شکم ها از آن پر خواهید ساخت<. 

4. آشامیدنی از چرك و خون
ْمَعاَءُهْم ؛2

ئَ
َع ا

َ
�ّ �تَ

ًما �نَ وا َماًء َ�ِم�ی >َوُس�تُ

پاره  پاره  را  امعائشان  که  بنوشانند  آنها  به  جوشانی  آب 

گرداند<. 

اُد  كَ َ ا �ی
َ
ُعُه َول َ�ّ حجَ �تَ َ ٍد * �ی ٰى ِم�نْ َماٍء َ�ِد�ی ُْس�تَ ُم َو�ی

َه�نَّ َ ِه �ج >ِم�نْ َوَرا�ئِ

َوِم�نْ  �تٍ  ّ
َم�یِ �جِ ُهَو  َوَما  ا�نٍ  َمكَ ُكِلّ  ِم�نْ  َمْو�تُ 

ْ
ال ِه  �ی �تِ

ئْ
ا َ َو�ی ُه  عنُ ُِس�ی �ی

3 ؛ 
طنٌ ِل�ی

عنَ ا�جٌ 
َع�نَ ِه  َوَرا�ئِ

که  آبی  از  و  دارد  پیش  در  جهّنم  عنید[  جّبار  ]انسان 

بیرون  دوزخیان  جراحات  و  شکم  از  ]و  است  خون  و  چرك 

و  سوزندگی  شّدت  ]از  که  حالتی  در  بنوشانند،  او  به  آید[ 

برد]ملزم  فرو  خود  حلق  از  را  آن  نمی تواند  نفرت انگیزی[ 

است که[ جرعه جرعه و پی در پی آن را بیاشامد. مرگ از هر 

سو به او رو می آورد و حال آنکه او مردن نخواهد داشت و غیر 

از آن نیز عذابی دشوار و سخت دارد<. 

1. سورۀ واقعه، آیات 51 تا 53. 
2. سورۀ محّمد، آیۀ 15. 

3. سورۀ ابراهيم، آیات 16 و 17. 
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وا  ُ �ش �ی عنِ َْس�تَ �ی �نْ  َواإِ َها 
ُسَ�اِد�تُ ِهْم  �جِ َ�اَط 

ئَ
ا اًرا 

َ �ن �نَ  اِلِم�ی
َ ِلل�نّ ا 

َ ْد�ن ْع�تَ
ئَ
ا ا 

َ �نّ >اإِ

َوَساَء�تْ  َ�ا�جُ 
َّ السش َس 

�ئْ �جِ وَه  ُ ُو�ج
ْ
ال ِوی 

ْ َسش �ی ُمْهِل 
ْ
َكال َماٍء  �جِ وا 

ُ ا�ش َ عن ُ �ی
ا ؛ 1 ً �ت

�نَ ُمْ��تَ

کرده ایم  مهّیا  ستمكاران  برای  آتشی  ما،  آنکه  حقیقت 

اگر]از  و  گردد  آنان  بر  محیط  آن  پرده های  سرا  كه 

شّدت تشنگی[ فریادرس بطلبند با آبی چون مس گداخته 

بد  چه  نماید]آه[  بریان  را  چهره ها  که  شوند  داده  كمك 

نوشابه ای است ]آن آب[ و چه بد جایگاهی است]آن آتش[<. 

ب: عذاب های روحی

ایـن قسـم از عـذاب كـه بـرای انسـان بسـی دشـوارتر از عـذاب جسـمانی اسـت نیز 

انـواع مختلـف دارد و مـا بـه قسـمتی از آن اشـاره می كنیـم: 

1. تحّسر)حسرت خوردن از اتالف عمر خود(

یعنـی هجـوم حـاالت انـدوه و َندامـت و حسـرت كـه می بیننـد عمـر گرانمایـه و 

نیروهـای عظیـم و عزیـز از دستشـان رفتـه و محرومّیـت بـی پایـان و خسـران غیـر قابـل 

جبـران نصیبشـان شـده اسـت كـه خداونـد متعـال می فرمایـد: 

َمَع  �تُ 
دنْ

�نَ
ا�تَّ ی  �نِ

�تَ �یْ
َ
ل ا  َ �ی وُل  �تُ َ �ی ِه  َد�یْ �یَ ٰی 

َ
َعل اِلُم 

َ ال�نّ  
َع�نُّ �یَ ْوَم  َ >َو�ی

2 لًا؛  ِل�ی �نَ ا 
ً ا�ن

َ
ل

�نُ  
دنْ �نِ

�تَّ
ئَ
ا ْم 

َ
ل ی  �نِ

�تَ �یْ
َ
ل �تَٰی 

َ
ل َو�یْ ا  َ لًا * �ی �ی َس�جِ ُسوِل  الّ�َ

به  را  خود  دست های  ندامت[  روی  ستمگر]از  که  روزی 

حق  راه  پیامبر،  همراه  به  کاش  ای  گوید:  بگزد،  دندان 

گمراه  فلان]آدم  کاش  من،  بر  وای  می گرفتم  پیش 

كننده [ را به دوستی بر نمی گزیدم<. 

كهف، آیۀ 29.  1. سورۀ 
2. سورۀ فرقان، آیات 27 و 28. 
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�نْ  ـِه َواإِ
َّ
�جِ الل �نْ َ یی �ج ِ

ْ��تُ �ن َ�ّ
ٰی َما �نَ

َ
ٰی َعل

ا َ�ْسَ��تَ َ ٌس �ی
�نْ
وَل �نَ �تُ �نْ �تَ

ئَ
> ا

؛1 �نَ ِ��ی ا�نِ الّسَ ِم�نَ 
َ
ل �تُ  �نْ

ُ
ك

]هشیار که مباد، این چنین وضعی پیش آید در روز قیامت[ 

آنچه  بر  ندامت  و  افسوس  ای  بگوید:  شما  از  کسی  كه 

خدا  بندگی  امر  در  تقصیر  و  دادم  دست  از  حق  جانب  در  كه 

نمودم. به راستی که من]از شّدت جهل و َسفاهت[ در زمرۀ 

مسخره کاران بودم]با سعادت خود بازی کرده و حق را 

به استهزاء و تمسخر گرفتم[<. 

ُه 
َ
ل ٰی 

�نَّ
ئَ
َوا َسا�نُ 

�نْ اإِ
ْ
ال  �ُ

َ
ّك

دنَ �تَ َ �ی  ٍ دن ْوَم�ئِ َ �ی َم 
َه�نَّ َ

�ج �جِ  ٍ دن ْوَم�ئِ َ �ی ىَء  >َوحجِ
2 ی ؛  ِ

ا�ت َ �ی
ِل�َ ْم�تُ 

َ
ّد

�تَ ی  �نِ
�تَ �یْ

َ
ل ا  َ �ی وُل  �تُ َ �ی  * ْكَ�ٰى 

ّ
ِ ال�ن

هویدا  و  مکشوف  دوزخیان  شود]بر  آورده  جهّنم  روز،  آن 

گردد[ آن روز، انسان پند پذیرد]و به حقّیت آنچه که در 

دنیا از زبان پیامبران خدا راجع به قیامت شنیده بود توّجه 

یابد و اعتراف نماید، ولی[ کجاست برای او پندپذیری؟ 

ر در آنجا چه نفعی به حال او خواهد داشت 
ّ

]یعنی دیگر تذك

توبه  جای  که  دنیا  و  گذشته  تدارك  و  جبران  مّدت  كه 

ای  می گوید:  است[  گشته  سپری  بوده  عمل  اصلاح  و 

حیات  و  یافته  تحّقق  اکنون  زندگی ام]كه  برای  كاش 

صالحه ای[پیش  اعمال  است،  گردیده  آغاز  جاودانه ام 

فرستاده بودم<. 

1. سورۀ زمر، آیۀ 56. 
2. سورۀ فجر، آیات 23 و 24. 
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ت
ّ
2. احساس حقارت و ذل

و  شـكنجه  بـا  مقـارن  دوزخ،  موّكلیـن  و  عـذاب  مأموریـن  برابـر  در  جهّنـم  اهـل 

تعذیـب، انـواع سـخنان توهیـن آمیـز از زبـان آنـان می شـنوند و بـه طرق گوناگـون، مورد 

می فرمایـد:  چنانكـه  می شـوند،  واقـع  سـرزنش  و  تحقیـر 
و�نَ ؛ 1 ُ ْم َماِك�ش

ُ
ك

�نَّ اَل اإِ
َ َك �ت ا َر�جُّ َ �ن �یْ

َ
�نِ َعل �تْ ا َماِلُك ِل�یَ َ اَدْوا �ی

َ >َو�ن

]جهّنمیان[ ندا می کنند ای مالك ]نگهبان آتش[! بخواه از 

از عذاب[  ص 
ّ
یا تخل بر ما حکم کند ]به مرگ،  تا  خدایت 

می گوید: شما ماندنی هستید<. 

از ابن عباس منقول اسـت: مالك دوزخ، بعد از هزار سـال كه آنان ندا و التماس 
كم ماكُثون«. 2

َ
می كننـد، جواب می دهـد: »ِاّن

ِسِه ِم�نْ 
ئْ
َرا ْو�تَ 

�نَ وا  ّمَ ُ��جُّ
ُ ِم * �ش ِح�ی َ

�ج
ْ

ال َسَواِء  ٰی 
َ
ل اإِ وُه 

ُ
ل اْع�تِ

َ �ن وُه 
�نُ >�نُ

3 ُم ؛  ِ��ی
َ

ك
ْ
ال �نُ  �ی ِ َع�ن

ْ
ال �تَ 

�نْ
ئَ
ا َك 

�نَّ اإِ �تْ 
ِم * دنُ ِم�ی َ�

ْ
ال ا�جِ 

َع�نَ

بگیرید و او را در میان جهّنمش بکشید، آنگاه از عذاب آب 

جوشان بر سرش ریزید ]و به او بگویید[ بچش ]این عذاب 

عالی  شخصّیت  ]بزرگ  کریم  نیرومند  همان  تو  که  را[ 

مقام قوم خود[هستی<. 

و روشـن اسـت كـه اینگونـه خطـاب، از بـاب تحقیـر و اسـتخفاف بـه آن متكّبـر 

نـادان اسـت كـه در دنیـا بـه خـود می بالیـد و شـأن خـود را َاعـّز و َاكـرم از ایـن می دیـد 

كـه اذعـان بـه حـق نمـوده و تسـلیم انبیـاء؟مهع؟ گـردد و لـذا معنـای ایـن سـخن در واقع 

چنیـن اسـت: 

1. سورۀ زخرف، آیۀ 77. 
2. مجمع البيان، سورۀ زخرف. 

3. سورۀ دخان، آیات 47 تا 49. 
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 اَلِهنی؛ 
ُ

لیل
َّ

نَت الذ
َ
َك ا

َ
ْق ِاّن

ُ
»ذ

ایـن عـذاب را بچـش کـه تـو همـان فـرد ذلیـِل خـوار هسـتی کـه در 

دنیـا احسـاس نیرومنـدی و کرامـت داشـتی«.

ا  َ �ن َّ �نَ * َر�ج �ی
ّ
اِل

َ �ن ْوًما 
�تَ ا 

َ �نّ
ُ

َوك ا  َ �ن َو�تُ �تْ ِ سش ا  َ �ن �یْ
َ
َعل �تْ  �جَ

َ
ل

عنَ ا  َ �ن َّ َر�ج وا 
ُ
ال

َ >�ت

ا 
َ
َول َها  �ی �نِ وا  َس�ئُ ا�نْ اَل 

َ اِلُمو�نَ * �ت
َ �ن ا 

َ �نّ اإِ
َ �ن ا 

َ ُعْ��ن �نْ  اإِ
َ �ن َها  ِم�نْ ا  َ �ن ْ ِ��ج �نْ

ئَ
ا

1 ُمو�نِ ؛ 
ّ
ِل كَ �تُ

]دوزخیان[ گویند: پروردگارا! بدبختی ]ناشی از گناهان 

و ُخْبث سریرت[ بر ما غالب آمد و ما قومی گمراه بوده ایم 

]حال[ ای خدای ما! ما را از آتش بیرون آر، اگر ]بعد از این، 

به  ستمگرانیم]و  ما  آنگاه  بازگشتیم  گناه[  و  کفر  به 

ݨُم  ݧ ݧ ݧ ݧ )گݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݧ باشید  دور  گوید:  ]خدا[  عذابیم[.  خور  در  خود  اذعان 

شوید( و ساکت و]دیگر[ با من سخن مگویید<. 

وقتـی  لـذا  و  مـی رود  كار  بـه  آن  سـاختن  دور  و  سـگ  رانـدن  بـرای   »
ْ
كلمۀ»ِاْخَسـأ

و منفورّیتـی اسـت  ـت 
ّ
ذل نـوع  یـك  بـر وجـود  اسـتعمال شـد، دلیـل  انسـان  مـورد  در 

و  توّجـه  و  اعتنـا  اهلّیـت  وجـه  هیـچ  بـه  و  بـوده  و»زجـر«  مسـتحّق»طرد«  كـه  وی  در 

< در جایـی گفتـه  ُمو�ن
ّ
َكل شایسـتگی ابقـاء در حضـور را نـدارد و همچنیـن جملـۀ >لا �تُ

و شـدیدًا  اسـت  افتـاده  و خـواری  پسـتی  منتهـٰی درجـۀ  بـه  كه»مخاطـب«  می شـود 

ـم« بـوده و اصـاًل قابلّیـت بـرای سـخن گفتـن و طـرح سـؤال و جـواب 
ّ
مبغوض»متكل

بـه هیـچ عنـوان در او باقـی نمانـده اسـت و لـذا نقـل شـده اسـت كه ایـن، آخرین كالم 

اهـل آتـش می باشـد و بعـد از آن نعـره ای همچـون نعـرۀ االغ از خـود سـر می دهنـد.2 

1. سورۀ مؤمنون، آیات 106 تا 108. 
2. مجمع البيان، سورۀ مؤمنون. 
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ِخـزِی َو الَفضیَحـه؛ بـه خـدا پنـاه می بریـم از ایـن خـواری و 
ْ
»َنسـَتجیر ِبـاهلِل ِمـْن ذِلـَك ال

رسـوایی«. 

3. سرزنش و استهزاء از سوی بهشتیان

سـرزنش و اسـتهزایی كـه از رفتـار و گفتـار بهشـتیان می بیننـد و می شـنوند و ایـن 

هـم عـذاب روحـی دیگـری اسـت كـه بـه دوزخیـان می رسـد. 

آری، آن قـوم تبهـكاِر رذالت مآبـی كـه در دنیـا بـه طـرق گوناگـون در مقام اسـتهزاء و 

تمسـخر اهـل ایمـان بـر می آمدنـد و با سـخنان نیشـدار خود زجر شـدید روحـی به آنان 

می دادنـد و بـه فرمودۀ قـرآن كریم: 

وا  ا َمّ�ُ
دنَ و�نَ * َواإِ

ُ
َحك

�نْ وا �یَ َم�نُ
آ
�نَ ا �ی ِ �ن

َّ
وا ِم�نَ ال

َ�ُموا َكا�نُ ْ �ج
ئَ
�نَ ا �ی ِ �ن

َّ
 ال

�نَّ >اإِ

ا 
دنَ �نَ * َواإِ ِكِه�ی

وا �نَ �جُ
َ
ل �تَ

ْهِلِهُم ا�نْ
ئَ
ٰی ا

َ
ل وا اإِ

�جُ
َ
ل �تَ

ا ا�نْ
دنَ و�نَ * َواإِ اَم�نُ َ عن �تَ َ ِهْم �ی �جِ

و�نَ ؛ 1
ُّ
ال

َ �ن
َ
اِء ل

َ
ل وئُ ـٰ  َه

�نَّ وا اإِ
ُ
ال

َ ْوُهْم �ت
ئَ
َرا

مجرمان ]و گنه پیشگان در دنیا[ به اهل ایمان می خندیدند 

]آنان را به مسخره و استهزاء می گرفتند[ و هرگاه مرورشان 

یکدیگر  به  َتمسُخر[  و  َطعن  روی  می افتاد]از  آنها  بر 

یا  خانواده]و  سوی  به  بازگشت  هنگام  و  می زدند  چشمك 

باز  خود[  زشت  کردار  خوشحالی]از  با  کیشانشان[  هم 

می گشتند ]ممکن است معنی چنین باشد که فكاهت 

کردن  بازگو  نسشان 
ُ
ا محافل  در  آنان  گویی  خوشمزه  و 

اعمال مسخره آمیزشان با اهل ایمان بود[ 2 و هر وقت آنها را 

می دیدند می گفتند: بطور قطع، اینان گمراهان و به خطا 

افتادگانند<. 

1. سورۀ مطّففين، آیات 29 تا 32. 
2. الميزان، ج 20، ص 355. 
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اعمـال  سـایر  كیفـر  بـر  عـالوه  جـزاء  روز  در  بایـد  مسـخره،  هوچیگـران  ایـن  آری 

و جرائمشـان، بـه تناسـب ایـن سـنخ از افعـال زشتشـان كـه بـه سـبب آن، دل هـا را 

ب بـه عـذاب روحی فوق العاده شـدیدی 
ّ

غمگیـن و جریحـه دار می سـاخته اند، معـذ

گردنـد تـا قانون»عـدل« خـدا بـه تمام معنای كلمـه اش جاری شـود و هرگونه رذیلت و 

هـر نـوع گناهـی بـه كیفـر مناسـب خـود منتهـی گـردد و لـذا می فرمایـد: 

ِك  َرا�ئِ
ئَ
ا

ْ
ال ی 

َ
َعل  * و�نَ 

ُ
َحك

�نْ �یَ اِر 
َ �نّ

ُ
ك

ْ
ال ِم�نَ  وا  َم�نُ

آ
ا �نَ  �ی ِ �ن

َّ
ال ْوَم  �یَ

ْ
ال

َ >�ن
1 ؛  و�نَ

ُ
َعل

�نْ َ �ی وا 
َكا�نُ َما  اُر 

َ �نّ
ُ

ك
ْ
ال �جَ  ِوّ

ُ �ش ُ�و�نَ * َهْل 
�نُ �نْ َ �ی

پس امروز]روز رستاخیز[ اهل ایمان به کافران می خندند]از 

غرفه های بهشت در حالی که[ بالای تخت ها]تکیه داده 

آنچه  سزای  به  کافران  آیا  که  آرمیده اند[می نگرند  و 

كه]در دنیا[ مرتکب می شدند، رسیده اند؟<. 

و  بدبختی هـا  چـه  بـه  جهّنـم  َدَركات  در  كـه  می بیننـد  را  دنیـا  اسـتهزاگران 

چنـگال  و  افعی هـا  نیش هـای  در  بعضـی  شـده اند،  مبتـال  گوناگـون  عقوبت هـای 

عـذاب  مأموریـن  آتشـین  تازیانه هـای  زیـر  در  برخـی  بنـد، 
ّ

معذ جهّنـم  درنـدگان 

و  در»َغّسـاق«  گروهـی  و  در»ِغسـِلین«  قومـی  و  در»َحمیـم«  جمعـی  می زننـد،  نعـره 

مبتالینـد.  عـذاب  از  دیگـر  انـواع  بـه  دیگـر  جمعّیت هـای 

در این حال، اهل ایمان كه با ناز و »َنضارت«2 خاّصی تكیه بر تختهای بهشتی 

داده اند و متنّعم به انواع ِنَعم و َعطّیات الهی می باشند، در مقام توبیخ و تمسخر آن 

دورشدگان از جوار رحمت حق بر می آیند و آن مطرودان از باِب َكَرم و عنایت رّبانی را 

كه به امر خدا محكوم به تحّمل عذاب روحی از جانب»مؤمنان« شده اند تا جبران 

شكنجه های روحی دنیایی آنان گردد، مخاطب قرار داده و می گویند: 

1. سورۀ مطّففين، آیات 34 تا 36. 
2. نضارت: تازگی و آبداری.
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ای فـالن! و ای فـالن! )بـه اسـم، آنهـا را می خواننـد( چه شـده اسـت شـما را كه در 

ـت درنـگ كرده ایـد، بشـتابید و بـه سـوی مـا بیاییـد، ایـن درهـای بهشـت 
ّ
مواقـف ذل

اسـت كـه بـه روی شـما باز، چـرا نمی جنبید، اینك بنگریـد و ابواب»ِجنان« را مفتوح 

و آمـاده ببینید!

و درهای  نموده  باال  و سر  این سخن تطمیع می شوند  از  نیز  بینوا  آن سیه روزان 

میان  در  خیزان  و  ُافتان  و  پریده  جا  از  تمام  شوق  با  می بینند،  گشوده  را  بهشت 

مأمورین عذاب  ابواب جنان می دوند، در حالتی كه  به سوی  آتش سوزان  دریای 

تا  بر سر و پیكرشان می كوبند  تازیانه های دردآور و سوزانگیز  و  آتشین  با عمودهای 

بدان نقطه ای كه پنداشته اند درهای بهشت است می رسند؛ اّما ناگهان با درهای 

بسته مواجه گشته و شرمنده و با كمال خجلت و انفعال از این درماندگی، بار دیگر 

زیر ضربات كوبنده و آتشین نگهبانان جهّنم به جایگاه اّول خود باز می گردند. در 

بار آن  ت 
ّ
این موقع است كه بهشتیان خّرم دل و شادان، به این چنین رسوایی ذل

نگون بختان وامانده و حیران می خندند و سزای خنده و استهزای دنیایی آنان را در 

روز جزا، به آنان می دهند.1 این است گفتار خدا در قرآن كه می فرماید: 
<؛ 2 و�نَ

ُ
َحك

�نْ اِر �یَ
َ �نّ

ُ
ك

ْ
وا ِم�نَ ال َم�نُ

آ
�نَ ا �ی ِ �ن

َّ
ْوَم ال �یَ

ْ
ال

َ >�ن

پس امروز کسانی که ایمان آورده اند به کّفار می خندند<.

4. مطرودّیت از مقام قرب

سـاقط گشـتن از چشـم و لطـف حضـرت معبـود و دور گشـتن از مقـام قـرب، حّقـًا 

نـزد اربـاب »معرفـت« و اهـل »محّبـت«، طـرد از »حضـور« و »دوربـاش« از محبـوب، 

اعظـم عقوبـات جانسـوز و شـدیدترین عذاب هـای روحـی انسـان اسـت كـه بالِعیـان 

ـف از فرامیـن خـدا و ارتـكاب گناهـان، چـه آلودگی ننگینی 
ّ
مشـاهده می نمایـد، تخل

1. كفایة الموّحدین، ج 4، ص 420، با تلخيص و نقل به مضمون از نگارنده و بحار األنوار، ج 8، ص 298، حدیث 52. 
2. سورۀ مطففين،  آیۀ 34. 
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ت »دیدار« و »لقاء« خدا كرده 
ّ

در روح وی پدید آورده و او را مستحّق محرومّیت از لذ

اسـت و اهلّیـت اینكـه حضـرت معبـود جّل جاللـه از روی عنایـت و رحمـت، نظـری 

بـه او افكنـد و از راه كـرم بـا وی سـخنی گویـد، در او باقـی نگذاشـته اسـت، چنانكـه 

می فرمایـد: 
ِم ؛ 1 ِح�ی َ

�ج
ْ

و ال
ُ
َ�ال

َ
ُهْم ل

�نَّ  اإِ
ّمَ
ُ و�نَ * �ش و�جُ َمْححجُ

َ
ٍ ل دن ْوَم�ئِ َ ِّهْم �ی ُهْم َع�نْ َر�جِ

�نَّ ا اإِ
َّ ل >كَ

از  آنان  روز،  آن  در   
ً
محّققا که  نکنند  چنین  و  ایستند  باز 

پروردگارشان در حجابند و سپس آنان به آتش سوزان داخل 

شونده و با آن ملازمند<. 

و نیز می فرماید: 

 �ُ
�نُ �نْ َ �ی ا 

َ
َول ـُه 

َّ
الل ُمُهُم 

ّ
ِل كَ ُ �ی ا 

َ
َول َ�هتِ  �نِ

آ
ا

ْ
ال ی  ِ

�ن ُهْم 
َ
ل ا�تَ 

َ
ل �نَ ا 

َ
ل َك  �ئِ ـٰ ولَ

ئُ
>ا

؛2 اَمهتِ َ �ی �تِ
ْ
ال ْوَم  َ �ی ِهْم  �یْ

َ
ل اإِ

ُرمت[ در آخرت ندارند و خدا 
ْ

...آنان، نصیبی]از رحمت و َمک

و  نظر]لطف  و  قیامت،  روز  در  نمی گوید  سخن  ایشان  با 

َرم[ به آنان نمی نماید<. 
َ

ك

آه از آن دم كـه محبـوب جمیـل از انسـان رو برگردانـد، نـه گوشـۀ چشـمی بـه سـوی 

تاه« و »یا حسـرتاه« كه ندا به گوشـش 
َ
او افكنـده و نـه بـا وی سـخنی گویـد، بلكـه »واَویل

رسد: 
ا؛ 3

دنَ ْم َهـٰ
ُ

ْوِمك َ اَء �ی َ ْم ِل�ت �تُ ِس�ی
َساُكْم َكَما �نَ �نْ

ْوَم �نَ �یَ
ْ
>ال

امروز ]كه روز دیدار و لقاء است[ ما، شما را فراموش می کنیم 

1. سورۀ مطّففين، آیات 15 و 16. 
2. سورۀ آل عمران، آیۀ 77. 

3. سورۀ جاثيه، آیۀ 34. 
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]مورد بی مهرِی خود قرارتان می دهیم[ آنچنان که شما ]در 

دنیا[ برخورد با چنین روزی را فراموش کردید]و اعتنایی 

به شأن آن ننمودید[<. 

و�نَ ؛ 1
ُ
ْعَمل ْم �تَ �تُ َما ُك�نْ ِ� �جِ

ْ
ل

�نُ
ݦݦْ

ا�جَ ال
وا َع�نَ

و�تُ
اُكْم َودنُ َ �ن ِس�ی

ا �نَ
َ �نّ >اإِ

شما  از  خود  کردیم]لطف  فراموشتان  ما،  آنکه  حقیقت 

بریدیم[و]اینك[ بچشید عذاب دائم را به سبب آنچه که 

در دنیا مرتکب می شدید<. 

ا ؛ 2 ً ا�ج
ا َع�نَ

َّ ل ْم اإِ
ُ

َدك �ی ِ �ن
�نْ �نَ

َ
ل

وا �نَ
و�تُ

دنُ
>�نَ

اینك بچشید]عذاب را[ که جز عذاب، هرگز چیزی بر شما 

نخواهیم افزود<. 

ـن( بـرای همیشـه و تـا ابـد، در رحمـت را بـه روی 
َ
د)كلمـۀ ل ایـن آیـه، بـا نفـی ُمؤّبَ

بـه عـذاب  را  آنـان  و  بسـته  آتشـند(  در  بـه خلـود  كـه محكـوم  آنهـا  )البّتـه  دوزخیـان 

مجـّدد و نـو بـه نـو، وعیـد فرمـوده اسـت و لـذا بـه گفتـۀ بعـض مفّسـرین، نقـل از رسـول 

خـدا؟ص؟ شـده اسـت كـه: 
ْهِل الّناِر؛ 3

َ
ُقرآِن َعیل ا

ْ
 ما یِف ال

ُ
َشّد

َ
»هِذِه الَیُة ا

ایـن آیـه سـخت ترین آیاتـی اسـت در قـرآن که]وعـدۀ عذاب[بـر 

اهـل آتـش داده اسـت«. 

دین در آتش می فرماید كه: بسـته می شـود 
ّ
حضـرت امـام باقـر؟ع؟ در وصف ُمَخل

بـر روی ایشـان ابـواب جهّنـم بـه قسـمی كـه داخـل نشـود بـر ایشـان ابـدًا َروح و راحتـی 

1. سورۀ سجده، آیۀ 14. 
2. سورۀ نبأ، آیۀ 30. 

كّشاف و صافی)سورۀ نبأ(.  3. تفسير 
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و شـنیده نمی شـود از ایشـان كالمـی مگـر »َشـهَقۀ ِبغال«)شـیهۀ َاسـتران( و َنهقـه ای 

َخـران( و صدایـی ماننـد صـدای ِكالب)َعْوَعـْو سـگان( و  َنْهَقـۀ حمار)َعرَعـر  ماننـد 

خـارج نشـود از ایشـان ُهمـوم و ُغمـوم ابـدًا و نباشـد از برای ایشـان از مالئكه شـفیعی و 

ّبُ ُسـبحاَنه و َتعالی« )رّب كریم فراموششـان  نه از اهل جّنت َصدیقی »و َیْنسـاُهُم الّرَ

نمایـد( و»َنْسـیًا َمْنسـّیًا« خواهنـد بـود در نـزد پـروردگار، یعنـی ابـدًا رحمتـی از جانـب 
خـدای تعالـی بـرای ایشـان نباشـد. 1

ْشـَق 
َ
ْبـَرى، َو أ

ُ
ك

ْ
ِصیَبـِة ال ُ ُعْظَمـى ، َو الْ

ْ
ْسـَرِة ال َ »َو َنُعـوُذ ِبـَك ِمـَن  الْ

ِعَقـاِب؛ 2
ْ
ـوِل ال

ُ
ـَواِب، َو ُحل

َ
ـآِب، َو ِحْرَمـاِن الّث َ

ْ
ـَقاِء، َو ُسـوِء ال

َ
الّش

پنـاه بـه تـو می آوریـم]ای خـدا[ از عظیم تریـن حسـرت و بزرگتریـن 

از  نومیـدی  و  عاقبـت  بـدی  از  و  بدبختـی  بدتریـن  و  مصیبـت 

ثـواب و نـزول ِعقـاب، بـه جـاه محّمـد و آلش]صلـوات اهلل علیهـم 

اجمعیـن[ مـا را بـه چنیـن عـذاب الیمـی مبتـال مگـردان«. 

توصیف حاالت جهّنمیان از لسان امام امیرالمؤمنین؟ع؟ 

ِإیَل   ْیـِدَی    
َ ْ
ال   

َّ
َغـل َو  َداٍر  َشـّرَ  ـْم   ُ ْنَزلَ

َ
َفأ ْعِصَیـِة  َ الْ   

ُ
ْهـل

َ
أ ـا  ّمَ

َ
أ »...َو 

َقِطـَراِن 
ْ
 ال

َ
َبَسـُهْم َسـَراِبیل

ْ
ل

َ
 ْقـَداِم َو أ

َ ْ
ـَواِصَ ِبـال ْعَنـاِق َو َقـَرَن الّنَ

َ ْ
ال

ْطِبـَق 
ُ
ُه َو َبـاٍب َقـْد أ  َحـّرُ

َ
اٍب َقـِد اْشـَتّد

َ
یـَراِن یِف َعـذ َعـاِت الّنِ َو ُمَقّطَ

 
ٌ

ٌب َسـاِطٌع َو َقِصیٌف َهاِئل َ ٌب َو لَ َ ـٌب َو لَ
َ
ـا َكل َ ْهِلـِه یِف َنـاٍر لَ

َ
 أ

َ
َعـیل

َة 
َ

 ُمـّد
َ

ـا ال َ  ُتْفَصـُم ُكُبولُ
َ

ِسـیُرَها َو ال
َ
 ُیَفـاَدى أ

َ
 َیْظَعـُن ُمِقیُمَهـا َو ال

َ
ال

َقـْوِم َفُیْقـَض؛ 3
ْ
 ِلل

َ
َجـل

َ
 أ

َ
اِر َفَتْفـَی َو ال

َ
ِللـّد

در  را  آنان  خدا،  که  است[  معصیت]چنین  اهل  اّما]کیفر[  و 

كفایة الموّحدین، ج4، ص421.   .1
2. قسمتی از دعای هشتم صحيفۀ سّجادّیه. 

3. شرح نهج البالغۀ فيض االسالم، خطبۀ 108، آخر قسمت چهارم. 
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گردن ها  به  را  وارد سازد، در حالتی که دست ها  بدترین جایی 

بسته و موهای پیشانی را به قدم ها پیوسته و پیراهن هایی از 

ِطران]روغنی است بسیار بدبو[ و]جامه های[ ُبِرش شدۀ از آتش 
َ
ق

سوزان به آنان پوشانده است. در عذابی باشند که گرمی آن در 

اهلش  به روی  آن  دِر  نهایت درجۀ شّدت است و]خانه ای که[ 

بس  هستند  آتشی  در  ندارند[.  آن  از  ص 
ّ
تخل راه  شده]و  بسته 

سوزان و پرغوغا که زبانۀ آن، بلند گشته و صدایی ترساننده و 

آن  از  مكان دهد]و  تغییر  نمی تواند  آن  در  مقیم  دارد.  موحش 

بیرون رود[ و اسیر آن ممكن نیست که با ِفدَیه رها شود]چه آنكه 

انسان جهّنمی نه مالی دارد که فدای خود سازد و نه بر فرض 

شكسته  آن  بندهای  و  ُغل ها  و  می پذیرند[  وی  از  مال،  داشتن 

نمی شود؛ نه برای آن خانه، مّدتی است که به آخر رسد و نه برای 

آن قوم]تبهكار[ اجل و زمان معّینی است که سر آید و بگذرد]درد 

و عذابی است بی پایان و عذاب خانه ای است جاودان[«. 

در دنیـا هـر چـه هـم كـه بـر انسـان فشـار آیـد و زندگـی سـخت شـود، در سـیاه چـال 

زندان و زیر شـكنجه و آزار هم كه باشـد، مع هذا یك دلخوشـی بسـیار مهّم آرام بخش 
جـان دارد كـه »می گـذرد« شـب َسـمور »می گـذرد« و لـب تنـور هم »می گـذرد«. 1

احیانـًا لوحـی نوشـته و بـر دیـوار خانـۀ خـود می آویزیـم كـه: »ایـن نیـز بگـذرد« و هـر 

دم كه از فشـار نامالیمات جهان به سـتوه آمدیم، بدان »لوح« می نگریم و از گذشـت 

زمـان دلخـوش می شـویم و آرام می گیریـم. 

َو  َشـدیُدااَلْخِذ  خـدای  خشـم  مظهـر  كـه  سـرا  آن  از  واَغوثـاه«  ُثـّمَ  »واَغوثـاه،  اّمـا، 

الِعقـاب اسـت. آنجاسـت كـه از در و دیـوار و زیـر و بـاالی آن به چشـم می خورد كه: »ال 

كنایه از  كه از پوست آن پوستين سازند)برهان قاطع(. و اینجا  1. »سمور« بر وزن »تنور«، جانوری است معروف 
تنّعم و خوشگذرانی است. 
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ُیْقَضـٰی؛ ایـن خانـه، ویـران شـدن نـدارد و ایـن قـوم، 
َ
َقـْوِم ف

ْ
 ِلل

َ
َتْفَنـٰی َو ال أَجـل

َ
اِر ف

َ
َة ِللـّد

َ
ُمـّد

آزاد شـدن ندارنـد«. 
اِلُ�و�نَ ؛ 1 َ َها �ن �ی اِر ُهْم �نِ

َ ْ�َ�ا�جُ ال�نّ
ئَ
َك ا �ئِ ـٰ ولَ

ئُ
>ا

اینان یاران آتشند و برای همیشه در آن ساکنند<. 
ارِ ؛ 2

َ �نَ ِم�نَ ال�نّ �ی ار�ج �ن >َوَما ُهْم �جِ

آنان از آتش، بیرون شدنی نیستند<. 

عقوبات جهّنم در مناجات امام سّجاد؟ع؟ 

ــد« در  از دعــای شــبانۀ حضــرت امــام زیــن العابدیــن؟ع؟ پــس از فــراغ از»َتَهّجُ

حالــی كــه هنــوز ســپیدۀ صبــح ندمیــده و خــروس ســحری، بانــگ برنداشــته اســت، 

حّجــت حــق امــام سّیدالّســاجدین؟ع؟ دســت بــه دعــا برداشــته ایــن چنیــن لــب بــه 

تضــّرع می گشــاید. 

  َمـْن  َعَصـاَك ، َو 
َ

ـا َعـیل ْظـَت  ِبَ
َّ
ُعـوُذ ِبـَك  ِمـْن  َنـاٍر َتَغل

َ
ُهـَم  ِإّنِ  أ

َّ
»الل

َمـٌة، 
ْ
ـا َمـْن َصـَدَف َعـْن ِرَضـاَك، َو ِمـْن َنـاٍر ُنوُرَهـا ُظل ـْدَت ِبَ َتَوّعَ

 َبْعَضَهـا َبْعـٌض، 
ُ

ُكل
ْ
ِلـٌم، َو َبِعیُدَهـا َقِریـٌب، َو ِمـْن َنـاٍر َیـأ

َ
ـا أ ُنَ َو َهّیِ

، َو 
ً
ِعَظـاَم َرِمیمـا

ْ
 َبْعـٍض. َو ِمـْن َنـاٍر َتـَذُر ال

َ
 َبْعُضَهـا َعـیل

ُ
َو َیُصـول

 
َ

ا، َو ال ْیَ
َ
َع ِإل  َمـْن َتَضـّرَ

َ
 ُتْبـِق َعـیل

َ
، َو ِمـْن َنـاٍر ال

ً
یمـا َهـا َحِ

َ
ْهل

َ
َتسـِق أ

ا  َ ْن َخَشـَع لَ ْخِفیـِف َعّمَ  الّتَ
َ

 َتْقـِدُر َعـیل
َ

َتْرَحـُم َمـِن اْسـَتْعَطَفَها، َو ال

اِل َو 
َ

ك ِلـِم الّنَ
َ
ـا ِمـْن أ َدْیَ

َ
َحـّرِ َمـا ل

َ
ا ِبأ اَنَ

َّ
ـَق ُسـك

ْ
ـا َتل ْیَ

َ
َم ِإل

َ
َو اْسَتْسـل

ا  اِتَ ْفَواُهَهـا، َو َحّیَ
َ
َفاِغَرِة أ

ْ
ـا ال ُعـوذُ ِبـَك ِمْن َعَقاِرِبَ

َ
َوَبـال  َو أ

ْ
َشـِدیِد ال

ا،  اِنَ
َّ

ْفِئَدَة ُسـك
َ
ْمَعاَء َو أ

َ
ُع أ ِذی ُیَقّطِ

َّ
ا ال ا، َو َشـَراِبَ ْنَیاِبَ

َ
اِلَقِة ِبأ الّصَ

1. سورۀ بقره، آیۀ 257. 
2. همان، آیۀ 167. 
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ُهّمَ 
َّ
ـا. الل ـَر َعْنَ

َ
ّخ

َ
ـا، َو أ ـا َباَعـَد ِمْنَ ِدیَك ِلَ ْسـَتْ

َ
ـْم، َو أ وَبُ

ُ
َو َیْنـِزُع ُقل

ِتـَك؛ 1 ـا ِبَفْضـِل َرْحَ ِجـْرِن ِمْنَ
َ
ـٍد َو آِلـِه، َو أ ّمَ  ُمَ

َ
ِ َعـیل

ّ
َصـل

بارالهـا! مـن بـه تـو پنـاه مـی آورم از آتشـی کـه بـه وسـیلۀ آن بـر هـر 

کـه تـو را عصیـان کـرده اسـت سـخت گرفتـه ای و هـر کـه را کـه از 

رضـای تـو ِاعـراض نمـوده اسـت وعـدۀ عـذاب داده ای و از آتشـی 

کـه نورش]بـر اثـر شـّدت درجـۀ حـرارت[ تاریكـی اسـت و آسـانش 

دردنـاك و دورش نزدیـك اسـت]که از دور هـم می سـوزاند[ و از 

آتشـی که قسـمتی از آن، قسـمت دیگر را می خورد و پاره ای از آن 

بـر پـارۀ دیگـرش حملـه می برد]شـعله های سـوزان، ماننـد دریایـی 

از آتشـی  مـّواج، جوشـان و خروشـان بـه روی هـم می غلطنـد[و 

کـه اسـتخوان ها را می پوسـاند و سـاکنان خـود را از آب جوشـان 

ابقـاء نمی نمایـد  کنندگانـش  زاری  بـر  کـه  آتشـی  از  می خورانـد و 

بـر تخفیـف ]عـذاب[  بـر عطوفـت طلبانـش رحـم نمـی آورد و  و 

از کسـی کـه برایـش خشـوع کنـد و در برابـرش تسـلیم شـود، توانـا 

نمی باشـد، سـاکنین خـود را بـا گرمتریـن ِعقـاب دردنـاك خـود و بـا 

گرفتـاری سـخت دیـدار می کنـد و پنـاه مـی آورم بـه تـو از کژدم هـای 

کـه  آشـامیدنی اش  از  و  نیش زننـده اش  مارهـای  و  گشـوده  دهـان 

حشـاء سـاکنینش را پـاره پـاره می سـازد و دل هایشـان را 
َ
معـاء و ا

َ
ا

َبـر می کنـد و از تـو هدایـت می طلبـم بـه آنچـه کـه از آن دور سـازد 

و واپـس دارد. بارالهـا! بـر محّمـد و آلـش درود فرسـت و مـرا بـه 

فضـل رحمتـت از آن]آتش[پنـاه ده«. 

1. قسمتی از دعای32 صحيفۀ سّجادّیه. 
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هراس بزرگان از عذاب سوزان قیامت

ما می بینیم واقع بینان جهان، آنها كه با علم و حكمت خود دنیا را لرزانیده اند، 

از تصّور و تذّكر آتش سوزان قیامت، بر خود لرزانیده اند. 

و  محـال  فـرض  )بـه  كـه  معصومـش؟مهع؟  فرزنـدان  و  علـی  امیرالمؤمنیـن  امـام 

م به عقل و درایت 
ّ
َالِعیاذبـاهلل( اگـر بـه رهبـری و امامتشـان هم قائل نباشـیم بطور مسـل

و حكمتشـان معترف هسـتیم. نه تنها ما، بلكه تمام حكماء و اندیشـمندان جهان 

كـه تمـاّس بـا مقامـات علمـی آن معـادن علـم خـدا پیـدا كرده انـد، در برابـر عظمـت 

فكـر و رشـد عقلـی آنـان خاضـع گشـته و سـر فـرود آورده انـد. 

آری، همان»علـّی« علیـم و حكیـم)ارواح العالمیـن لـه الفـداء( و فرزنـدان كـرام و 

ِعظامـش؟مهع؟ كـه هـر یـك در هـر زمـان، راهنمـای جامعـۀ انسـان در مسـیر سـعادت و 

قافله سـاالر كاروان علوم و ِحكم بوده اند و هسـتند، در مقام توّجه به اوضاع»محشـر« 

و یادآوری صحنه های هول انگیز»قیامت« دیدگانی اشـكبار و قلبی لرزان و هراسـان 

داشـته اند و جـّدًا ماننـد انسـان مارگزیـده، بـه خـود پیچیـده و در دل شـب های تـار، 

اشـك ها ریخته انـد!

حـال، آیـا سـزاوار نیسـت كـه همیـن نداهای آسـمانی مـردان خدا كـه از عمق روح 

طّیـب و طاهرشـان برخاسـته اسـت، تـكان در جـان مـا افكنـده و ایـن دل هـای خفتۀ 

مـا را بیـدار كنـد تـا بـه آینـدۀ بسـیار خطیـر خـود بیندیشـیم و از عواقـب شـوم غفلـت و 

 .»
ً
بدا

َ
ـَة َعیـٍن ا

َ
نُفِسـنا َطرف

َ
نـا ِالـٰی ا

ْ
ُهـدٰی و ال َتِکل

ْ
قنـا ِلل ِ

ّ
ُهـّمَ َوف

ّ
لل

َ
بـی خبـری بپرهیزیـم! »ا

غّزالـی گویـد: ایمـان بـه روز قیامـت در صمیـم قلـب اكثـر مـردم وارد نگشـته و در 

بـرای  مـردم  آنكـه می بینیـم  ایـن حـرف  سـویدای جانشـان ننشسـته اسـت. شـاهد 

مصونّیـت از گرمـای تابسـتان و سـرمای زمسـتان، بـا جـّد تمـام می كوشـند و بـا تهّیـۀ 

اسـباب و وسـایل گوناگـون، خـود را مجّهـز بـه جهـازات الزم می نماینـد. 

و اّما نسبت به حرارت سوزان جهّنم و َزْمهریر آن، با تمام سختی ها و انواع َمصاِعبی 
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كه دارد با دیدۀ سهل انگاری می نگرند و صعوبت های آن را سست و سبك می شمارند. 

آری، از معـاد و قیامـت اگـر مـورد سـؤال واقـع شـوند، اقـرار زبانـی دارنـد، اّمـا قلبـًا در 

حـال غفلـت از حقیقت»َبعـث« و بی توّجـه نسـبت بـه واقعّیـت آن می باشـند. اگـر 

بـه كسـی بگوییـد: ایـن غـذا كـه پیـش روی خـود، داری مسـموم اسـت. او هـم بـه زبـان 

تصدیـق كـرده و بگویـد: راسـت گفتـی مسـموم اسـت، ولی در عین حال دسـت برای 

خـوردن آن دراز كنـد، بدیهـی اسـت كـه ایـن آدم، به زبان، تصدیق »ُمخبـر« كرده و در 

»عمل« تكذیب او نموده اسـت و روشـن اسـت كه تكذیب عملی، رسـاتر از تكذیب 
لسـانی می باشـد. 1

یعنی ای مسلمانان! كه به »زبان« شهادت به رسالت پیغمبراكرم؟ص؟ می دهید و 

او را در تمام آنچه كه »ِاخبار« نموده است صادق می شناسید، اّما »عماًل« طوری رفتار 

می كنید كه گویی نه معاد و حسابی در كار است و نه پاداش و عقابی برقرار. بنابراین 

ب آن حضرت می باشید! پناه 
ّ

شما لسانًا ُمصّدق پیغمبراكرم؟ص؟ بوده و عماًل ُمكذ

بر خدا كه چنین ضعف عقیده و سستی ایمان گریبانگیر ما شده باشد. 

كیفّیت مجازات پاسخ به دو شبهه در خصوص 

اینجـا مطلبـی كـه توضیـح آن الزم به نظـر می رسـد، ایـن اسـت كـه: در برخـی از 

ذهن هـا مخصوصـًا نسـل نوخاسـته  ای كـه آشـنایی كامـل بـا معـارف دینـی و منطـق 

بلنـد قـرآن ندارنـد، دو شـبهه پدیـد می آیـد. 

الف: فایدۀ مجازات در عالم آخرت

كـه  دارد  فایـده ای  چـه  آخـرت  عالـم  در  مجـازات  اصـاًل  كـه:  ایـن  شـبهه  اّولیـن 

گنهـكار را كیفـر بدهند؟چـون دیده انـد در دنیـا مجـازات مجـرم، دارای چنـد فایـده 

اسـت و آن ایـن كـه: 

1. المحّجة البيضاء، ج 8، ص 319. 
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 دیگـران 
ً
 خـوِد مجـرم متنّبـه می شـود و آن جـرم و گنـاه را تكـرار نمی كنـد و ثانیـا

ً
اّوال

نیـز عبـرت می گیرنـد، در نتیجـه جلـوی گسـترش جـرم و جنایـت در جامعـه گرفتـه 

می شـود. 

فایـدۀ سـّوم ایـن كـه تشـّفی قلـب و دل خنكـی حاصـل می شـود بـرای كسـی كـه 

مـورد سـتم قـرار گرفتـه اسـت؛ زیـرا وقتـی می بینـد آن سـتمگر را كیفـر می دهنـد، طبعـًا 

خوشـحال می شـود و آرامـش خاطـر می یابـد. 

دیگـر  آخـرت،  در  زیـرا  نـدارد،  وجـود  آخـرت  در  فایده هـا  ایـن  از  هیچ یـك  اّمـا 

اجتماعـی بـه ایـن كیفّیـت دنیـوی وجـود نـدارد تا مجرم بـا مجازات تنّبه پیـدا كرده و 

آن جـرم را تكـرار نكنـد و دیگـران هـم عبـرت بگیرنـد. پـس آنجـا نـه فایـدۀ تنّبـه هسـت 

و نـه فایـدۀ عبـرت. تشـّفی قلـب هـم آنجـا معنـا نـدارد كـه بگوییـم خدا)العیاذبـاهلل(، 

در دنیـا نتوانسـته جلـوی مجـرم و گنهـكار را بگیـرد؛ حـال آنجـا كـه مالـِك امـر شـده و 

قـدرت یافتـه اسـت انتقـام از او می گیـرد! 

ایـن سـخن نیـز سـخن نامعقولـی اسـت؛ زیـرا خداونـد در همـه جـا قـادر اسـت و 

می توانـد َنَفـس هـر گنهـكار را در همـان حیـن ارتـكاب گنـاه قطـع كنـد. 

ــد ــر گردن ــات كاف ــۀ كائن ــر جمل ــر دامــن كبریــاش ننشــیند گــردگ ب

هیـچ ضـرری از گنـاه بنـدگان به خدا نمی رسـد كـه بخواهد در آخـرت با مجازات 

آنهـا تشـّفی قلـب پیـدا كنـد. بنابرایـن شـبهه، مجـازات گنهـكاران در عالـم آخـرت، 

هیـچ فایـده ای نـدارد، نـه نتیجـۀ فـردی دارد و نـه اجتماعی. 

ب: عدم تناسب بین جرم و جریمه

دنیـوی  گنـاه  و  ُاخـروی  مجـازات  بیـن  تناسـب  عـدم  مسـألۀ  دّوم،  شـبهۀ  اّمـا  و 

اسـت. در دنیـا می دانیـم كـه تناسـب بین جـرم و جریمه رعایت می شـود. مثاًل مجرِم 

قاتـل را اعـدام می كننـد و دسـت سـارق را می ُبرنـد؛ ولـی آدمـی را كـه یـك سـیلی بـه 
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نمی كننـد.  قطـع  را  دسـتش  و  نمی كننـد  اعـدام  اسـت،  زده  بی گناهـی  صـورت 

رعایـت تناسـب بیـن جـرم و جریمـه محفـوظ اسـت. اّمـا در مجـازات هـای آخـرت 

ایـن تناسـب رعایـت نشـده اسـت. مثـاًل آدم دروغگـو، صدهـا سـال بایـد در آخـرت 

شـكنجه ببینـد و عقوبت هـای طویل المـّدت را تحّمـل كنـد؛ در صورتـی كـه فرضـًا 

عمـر گناهـش پنجـاه شـصت سـال بـوده اسـت. 

كـه كیفـرش در عالـم آخـرت،  و شـرك« اسـت  انسـان، »كفـر  گنـاه  اعـالی  درجـۀ 

قـرآن مجیـد:  فرمـودۀ  بـه  خلـود در جهّنـم اسـت؛ 
اِلُ�و�نَ ؛ 1 َ َها �ن �ی اِر ُهْم �نِ

َ ْ�َ�ا�جُ ال�نّ
ئَ
َك ا �ئِ ـٰ ولَ

ئُ
>ا

آنان اصحاب آتشند در آن جاودانه  اقامت دارند<.

حـاال آدمـی كـه فرضـًا در دنیـا 50 و 60 و 100 سـال عمـر كـرده و كافـر و مشـرك بـوده 

اسـت، در آخـرت بـرای همیشـه بایـد در جهّنـم باشـد. 

حال، آیا کیفر نامحدود برای گناه محدود، تناسب دارد؟ 

و  فكـری  انحـراف  یـك  شـبهات،  ایـن  تمـام  منشـأ  می شـود:  عـرض  جـواب  در 

یـك اشـتباه در درك و فهـم اسـت و آن اشـتباه و انحـراف فكـری، مقیـاس قـرار دادن 

عالـم  كـه  صورتـی  در  اسـت؛  جهـان  آن  نظامـات  درك  بـرای  جهـان  ایـن  نظامـات 

آخـرت، نظامـات خاّصـی دارد كـه بـا مقیاس هـای دنیـوی نمی شـود آنها را به دسـت 

آورد. آنجـا آسـمانی دیگـر دارد و زمینـی دیگـر كـه قرآن كریم می فرماید: روزی اسـت که 

زمیـن و آسـمان مبـّدل بـه زمیـن و آسـمان دیگـری می شـوند. تمـام نظامـات دنیـوی در 

آن، بـه هـم خـورده و عالـم دیگری به وجود می آیـد و قانون مخصوصی دارد. مجازات 

در آن عالـم نیـز جریانـی غیـر از جریـان مجازات در ایـن دنیا دارد. در این دنیا جنایت 

و مجـازات دو چیزنـد، دو عملنـد و دو عامـل جـدا از هـم دارنـد. 

1. سورۀ بقره، آیۀ 39. 
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ق می زند. 
ّ

مثـاًل زیـد دزدی می كنـد، َعْمـرو كـه مأمور اجرای قانون اسـت، او را شـال

ق زدن، كار دیگـری اسـت. عامـل سـرقت، 
ّ

بدیهـی اسـت كـه سـرقت یـك كار و شـال

ق زدن، عمرو اسـت. 
ّ

زیـد و عامـل شـال

اینجـا می تـوان بحـث فایـدۀ مجازات و تناسـب آن را به میان آورد كه می پرسـیم: 

ق زدن سـارق چـه فایـده ای دارد؟می گوینـد: فایـده اش تنّبـه فـرد و عبـرت گرفتن 
ّ

شـال

دیگـران و تشـّفی قلـب شـخص متضـّرر اسـت. تناسـب آن دو هـم بـا یكدیگـر معلـوم 

اسـت. اّمـا در عالـم آخـرت، جنایـت، عیـن مجـازات اسـت و دو چیز نیسـت، عامل 

مجـازات نیـز همـان عامـل جنایت اسـت كه عقوبت و كیفر گناه از درون خوِد انسـان 

گنهـكار می جوشـد، نـه ایـن كـه دیگـری او را كیفر دهد. همان كس كـه در دنیا گناهی 

مرتكـب شـده اسـت، گناهـش در وجـود خـودش تكامـل پیـدا می كنـد، تحـّول یافتـه 

و صـورت عـذاب بـه خـودش می گیـرد. در واقـع »یـك عمـل« و »یك عامل« اسـت. 

مثالی برای تفهیم مطلب

گنـدم  مثـاًل  دنیـا  در  شـما  می كنـم:  عـرض  ذهـن  بـه  تقریـب  و  تشـبیه  بـاب  از 

عیـن  گنـدم  خوشـۀ  ایـن  می چینیـد.  گنـدم  خوشـۀ  چنـدی،  از  پـس  و  می افشـانید 

همـان بـذر گنـدم اسـت كـه تكامـل و تحـّول یافتـه و خوشـۀ گندم شـده اسـت. همین 

هسـتۀ خرماسـت كه تبدیل به درخت خرما و خوشـه های خرما شـده اسـت. این دو 

چیـز نیسـت، بلكـه تخمـی اسـت كـه مـا افشـانده ایم و آن را به صورت خوشـۀ گندم و 

درخـت خرمـا بـه دسـت آورده ایـم. ایـن محصول كار مـا و نتیجۀ عمل ماسـت. حال 

آیـا جـا دارد كـه بگوییـم: ایـن خوشـۀ گنـدم و درخـت خرمـا شـدن چـه فایـده ای دارد 

یـا بگوییـم، مبـّدل شـدن یـك حّبـۀ گنـدم بـه خوشـۀ گنـدم و مبـّدل شـدن یك هسـتۀ 

خرمـا بـه درخـت تنومنـد خرمـا چـه تناسـبی دارد؟!

ـی و معلولـی اسـت كـه بایـد دانـۀ گنـدم مبـّدل بـه 
ّ
ایـن یـك جریـان طبیعـی و ِعل
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خوشـۀ گنـدم و هسـتۀ خرمـا مبـّدل بـه درخـت خرمـا بشـود. 

در مجـازات ُاخـروی نسـبت بـه اعمـال دنیـوی نیـز، همیـن سـیر تكاملـی تحّقـق 

یافتـۀ  تبـّدل  بـذر اسـت و بهشـت و جهّنـم، صـورت  انسـان در دنیـا  دارد كـه عمـل 

همـان عمـل اسـت كـه در مزرعـۀ جـان انسـان، بـه مسـیر تكامـل، افتـاده اسـت؛ خـدا 

می فرمایـد: 

و�نَ ؛ 1  �نُ �نِ
ْ

ك ْم �تَ �تُ وا َما ُك�نْ
و�تُ

دنُ
ْم �نَ

ُ
ِسك

�نُ
�نْ
ئَ
ْم ِلا �تُ �نْ ا َما َك�نَ

دنَ >َهـٰ

برای  خودتان  که  است  همان  جهّنم[  ]عذاب های  این 

خودتان ذخیره کرده و روی هم انباشته اید. اینك بچشید 

آنچه را که برای خود ذخیره کرده اید<. 

ِلُمو�نَ ؛ 2
�نْ َ َسُهْم �ی

�نُ
�نْ
ئَ
وا ا

ِك�نْ َكا�نُ ـٰ ـُه َولَ
َّ
َمُهُم الل

َ
ل

>َوَما �نَ

خدا به آنها ظلمی نکرده است بلکه خودشان بر خودشان 

ستم کرده اند<. 

پـس مالحظـه می فرماییـد كـه بـذر، همـان میـوۀ آینـده و میـوه، همـان بذر گذشـته 

اسـت كـه تكامـل یافتـه و آن شـده اسـت. 

ضرورت انطباق با قانون عالم هستی

مسـألۀ مهـم ایـن اسـت كـه انسـان، قانـون عالـم را خـوب بشناسـد و خـودش را بـا 

قانـون عالـم منطبـق كند. مثاًل شـما وارد كشـوری می شـوید كه قانـون و قاعده و برنامۀ 

خاّصـی دارد كـه بایـد اجـرا كنیـد. نمی توانیـد آن طـور كـه خودتـان می خواهیـد، عمل 

كنیـد، بلكـه بایـد خودتـان را بـا قانـون آن كشـور، منطبـق كنیـد. ایـن عالم هسـتی هم 

قانـون دارد. هـر كـه وارد ایـن عالـم شـد بایـد خـودش را بـا قانـون عالـم منطبـق كنـد و 

1. سورۀ توبه، آیۀ 35. 
2. سورۀ نحل، آیۀ 33. 
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صاحـب ایـن عالـم هـم قانـون را بیـان كـرده و فرمـوده اسـت: قانـون ایـن اسـت؛ ایـن 

جهـان، دسـتگاه ضبـط و پـرورش دارد، اعمـال شـما را می گیـرد و ضبـط می كنـد و 

پـرورش می دهـد و پـس از مـرگ، بـه خودتـان بر می گرداند. شـما خودتان مگـر در ابتدا 

نطفـه ای نبودیـد؟ ایـن نطفـه در دامـن ایـن عالـم افتـاده و عالـم آن را گرفتـه و ضبـط 

كـرده و پـرورش داده و بـه ایـن صـورت كه اآلن هسـتید، درآورده اسـت. همۀ ما همان 

قطـرۀ آب منـی بودیـم كـه در دامـن ایـن عالـم افتـاده و پـرورش یافته ایـم و این گونـه كـه 

اآلن هسـتیم، شـده ایم. همیـن دسـتگاه ضبـط و پـرورش اسـت كـه افـكار و اخـالق و 

اعمـال مـا را می گیـرد و می پرورانـد و در عالـم پـس از مـرگ، بـه صـورت مـار و عقـرب و 

افعـی یـا نعمت هـای بهشـتی بـه خودمـان، بـر می گردانـد و می گویـد: 

ْم ؛ 
ُ

ْیك
َ
 ِإل

ُ
ْم  ُتَرّد

ُ
ك

ُ
ْعَمال

َ
ا ِهَى  أ َ َ

»ِإّن

اینها همان اعمال شماست که به خود شما برگردانده می شود«. 

قرآن كریم چه تعبیر جالبی دارد كه می فرماید: 

ُد  ِ��ی ُ ِه َوَم�نْ َكا�نَ �ی ی َ�ْ��شِ ِ
ُه �ن

َ
ْد ل ِ �ن

َ�هتِ �نَ �نِ
آ
ا

ْ
َ ال ُد َ�ْ��ش ِ��ی ُ >َم�نْ َكا�نَ �ی
َها؛ 1 ِه ِم�نْ �تِ وئْ

ا �نُ َ �ی
�نْ

ُ
َ الّ� َ�ْ��ش

»َحـْرث« یعنـی ِكشـت، آیـۀ شـریفه می فرمایـد: شـما در عالم می كاریـد و محصول 

می چینیـد. آیـا كسـی كـه كشـت می كنـد و محصـول بـر مـی دارد، جـا دارد كـه بگویـد، 

چـه تناسـبی بیـن یـك حّبـۀ گنـدم بـا هفتصـد دانـۀ آن وجـود دارد؟ بایـد بـه او گفـت: 

ایـن قانـون عالـم اسـت كـه یك دانـه می گیرد و هفتصـد دانه تحویـل می دهد؛ همین 

قانـون اسـت كـه یـك لفـظ از زبـان شـما بـه نـام »غیبـت« می گیـرد و پـس از مـرگ، آن 

را بـه یـك افعـی و اژدهـای عجیـب مبـّدل می سـازد. ایـن قانـون را هـم خداونـد علیـم 

قدیـِر حكیـم مقـّرر فرمـوده و بـه دسـت پاك تریـن بندگانـش، از طریـق قـرآن فرسـتاده و 

1. سورۀ شوری، آیۀ 20. 
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فرموده اسـت: 

ای بندگانـی كـه شـما را مـن خلـق كـرده ام! بدانیـد ایـن عالـم قانـون دارد و شـما 

گلـه  كسـی  از  شـدید،  گرفتـار  فـردا  و  نكردیـد  اگـر  كنیـد.  تبعّیـت  قانـون  ایـن  از  بایـد 

نكنیـد. كسـی بـه شـما ظلـم نمی كنـد؛ آنچه هسـت، اعمـال خودتان اسـت و نتیجۀ 

خودتـان:  اعمـال 
و�نَ ؛1

ُ
ْعَمل ْم �تَ �تُ ا َما ُك�نْ

َّ ل  اإِ
ْو�نَ �نَ ْ

�ج
ا �تُ

َ
ا َول ً �ئ �یْ

َ ٌس سش
�نْ
ُم �نَ

َ
ل

�نْ ا �تُ
َ
ْوَم ل �یَ

ْ
ال

َ >�ن

امروز کسی مورد ستم واقع نمی شود؛ زیرا به شما جزا داده 

نمی شود؛ مگر همان اعمالی که انجام می داده اید<. 

گر به خاری خسته ای خود ِكشته ای

2 دری خــوْد رشــته ای َقــّز  ور حریــر 

ز آنچـــه می بافـــی همــه روزه بپــوش

و آنچــه مــی كاری همــه روزه بنــوش

***

از تو ُرسته است َار نكوی است، َار بد است

ناخوش و خوش هم ضمیرت از خود است

مـا هـر روز و هـر سـاعت داریـم بذرافشـانی می كنیـم. همیـن جـا كـه نشسـته ایم، 

بـر  را  همـان  محصـول  مـرگ،  از  پـس  و  می افشـانیم  بـذر  گفتارمـان  بـا  نگاهمـان،  بـا 

می داریـم. 

چون عمل كردی، شجر بنشانده ای

خوانــده ای اّول  حــرف  آخــر،  انــدر 

1. سورۀ یس، آیۀ 54. 
2. ابریشم. 
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چـه  می دانـد  خـدا  كاشـتی.  درختـی  دادی،  انجـام  عملـی  كـه  همیـن   

بـه  نشسـت.  خواهـد  ثمـر  بـه  فـردا  و  كاشـته ایم  جانمـان  زمیـن  در  درخت هایـی 

همـان كیفّیتـی كـه هسـتۀ خرمـا باز می شـود و درخـت خرما از آن بیـرون می آید، ما 

هـم فـردا بـاز می شـویم و درخـت طوبـی یـا درخـت زّقـوم از مـا بیـرون می آیـد. 

حرفی را كه اّول زده ای، در آخر، همان را خواهی خواند و به تو خواهند گفت: 
ا ؛ 1 ً �ج َك َ�ِس�ی �یْ

َ
ْوَم َعل �یَ

ْ
ِسَك ال

�نْ �نَ ٰى �جِ
َك َك�نَ ا�جَ َ  ِك�ت

ئْ
َ�ا

>ا�تْ

بخوان نامۀ خود را که کافی است تو خودت حسابرس 

خود باشی<. 

آن نامه را هم از درون جانمان بیرون می كشند و نشانمان می دهند. 

اَمهتِ  َ �ی �تِ
ْ
ال ْوَم  َ �ی ُه 

َ
ل  ُ ِ�حج

�نْ
َو�نُ ِه  �تِ ُع�نُ ی  ِ

�ن َ�ُه  َ�ا�ئِ اُه  َ ْم�ن �نَ
ْ
ل

ئَ
ا َسا�نٍ 

�نْ اإِ ّلَ  >َوكُ
2 وًرا ؛ 

ُ سش َم�نْ اُه  َ �ت
ْ
ل �یَ ا  ً ا�ج َ ِك�ت

روز  و  آویخته ایم  او  گردن  به  را  انسانی  هر  عمل  نامۀ  و 

به  و  گشوده  کتابی  می آوریم  بیرون  او  برای  قیامت 

گردن او آویخته<. 

هـم اكنـون نامـۀ اعمـال مـا را بـه گردنمـان آویختـه انـد و فـردا آن را از درون مـا بیرون 

می كشـند و می گوینـد: بخـوان!

آن همه از بهـر میوه، ُمرَسل استگرچه شاخ و برگ و بیدش اّول است

هـر درختـی اینگونـه اسـت. اّول شـاخ و برگـی دارد؛ اّمـا غایـت و مقصـود اصلـی از 

اینهـا، میـوه اسـت. اآلن درختـی می كاریـم و فـردا میـوه اش را می چینیـم. 

در عمـل ظاهـر بـه آخـر می شـودمیوه ها در فكر دل اّول بود

1. سورۀ اسراء، آیۀ 14. 
2. همان، آیۀ 13. 
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ت های حرام
ّ

گناهكاران از لذ نفرت 

این منطق قرآن مجید است كه با كمال صراحت می فرماید: 

ی  ِ
�ن و�نَ 

ُ
ُكل

ئْ
ا َ �ی َما 

�نَّ اإِ ًما 
ْ
ل

�نُ اَمٰى  َ �ت �یَ
ْ
ال ْمَواَل 

ئَ
ا و�نَ 

ُ
ُكل

ئْ
ا َ �ی �نَ  �ی ِ �ن

َّ
ال  

�نَّ >اإِ

اًرا؛ 
َ �ن ِهْم  ُ�و�نِ ُ �ج

كسانی که اموال یتیمان را با ظلم و ستم می خورند، همین 

الآن در شکم های خویش آتش می ریزند<. 

ً�ا ؛ 1 ْو�نَ َسِع�ی
َ
ْ�ل >َوَس�یَ

شعله ور  آتش  میان  در  را  خود  دور،  چندان  نه  آیندۀ  در  و 

می بینند<. 

بـاز  همانطـور كـه اآلن نمی فهمیـم هسـتۀ خرمـا در درون خـود چـه دارد؟ و فـردا 

ایـن  نمی فهمیـم  نیـز  اآلن  می گـردد؛  آشـكار  هسـت  درونـش  در  آنچـه  و  می شـود 

لقمه هـای چـرب و نـرم حـرام كـه می خوریم، آتش در درونش هسـت، فردا باز می شـود 

ُمشـَتَهیات  از  بسـیاری  امـروز  كـه  آدمـی  از درون جانمـان شـعله می كشـد. همیـن  و 

ت بخـش دنیـا را بـه خـود می چسـباند و از آنهـا دل نمی كنـد، فـردا چنـان از آنهـا 
ّ

لذ

متنّفـر می شـود كـه آرزو می كنـد، ای كاش! میـان مـن و آنهـا فاصلـۀ بسـیار دوری بـود. 

این گفتار خداوند در قرآن شریف است كه می فرماید: 
ًدا؛ 2 ِع�ی َ َمًدا �ج

ئَ
ُه ا �نَ �یْ َ َها َو�ج �نَ �یْ َ  �ج

�نَّ
ئَ
ْو ا

َ
 ل

ُ
َوّد �تْ ِم�نْ ُسوٍء �تَ

َ
>َوَما َعِمل

و کار زشتی را که انجام داده است آن روز دوست می دارد 

ای کاش میان او و آن عمل، فاصلۀ دوری بود<. 

1. سورۀ نساء، آیۀ 10. 
2. سورۀ آل عمران، آیۀ 30. 
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ْوَم؛ 1 �یَ
ْ
ُروا ال ِ دن ْع�تَ ا �تَ

َ
ُ�وا ل

�نَ َك�نَ �ی ِ �ن
َّ
َها ال ُّ �ی

ئَ
ا ا َ >�ی

که  خود[نیاورید  کفر  عذری]برای  امروز  کافران!  ای 

پذیرفته نخواهد شد<. 

و�نَ ؛ 
ُ
ْعَمل ْم �تَ �تُ ا َما ُك�نْ

َّ ل  اإِ
ْو�نَ �نَ ْ

�ج
ا �تُ

َ
>َول

از  چیزی  و  شماست  مجازات  شما،  خود  اعمال  عین  امروز 

خارج به شما داده نمی شود<. 

گناه كیفر و  تناسب بین 

طبیعـی اسـت كـه بـذر صالـح در زمیـن صالـح كـه واجـد هرگونـه شـرایط حاصـل 

خیـزی اسـت رشـد كـرده و محصـول می دهـد. حـال اگـر كسـی بـذر صالـح در زمیـن 

شـوره زار بیفشـاند و آن بذر روی طبع ناصالح آن زمین، پوسـیده و محصولی ندهد، 

ـف از قانـون زراعـت در موقـع بهره بـرداری و 
ّ
آیـا صحیـح اسـت كـه آن بذرافشـان متخل

خرمـن، فریاد»واَغوثا«بـرآورده و اعتـراض نمایـد كـه ای خـدا! بـر مـن ظلـم شـد بـه بـذر 

صالـح مـن میـوه و محصولـی داده نشـد. 

م مـردم عاقـل، او را مـورد ذّم و نكوهـش قـرار 
ّ
خیـر، ابـدًا صحیـح نیسـت و مسـل

داده و می گوینـد: ای خیـره َسـر نـادان! ظالـم تـو خـود هسـتی كـه بـذر در زمین شـوره زار 

افكنـده و كار خـودر ا تبـاه نمـوده ای! ایـن قانـون حتمـی عالم اسـت كه زمین شـوره زار 

و خـاك نامناسـب، بهتریـن بـذر را هـم كـه در آن بیفشـانند، می پوسـاند و محصولـی 

نمی دهـد؛ تـو چـرا تبعّیـت از قانون ننموده ای تا امروز از كشـت و زرع خویش بهره های 

فـراوان برگیری؟

آری، خالـق و آفریـدگار جهـان، بـرای پرورش و رشـد و نمـّو اعمال صالح و كارهای 

1. سورۀ تحریم، آیۀ 7. 
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نیـك، قانـون معّیـن كـرده و انسـان ها را نیـز از آن قانـون باخبـر سـاخته اسـت كـه آگاه 

باشـید آن انسـانی زمیـن جانـش بـرای پـرورش اعمـال نیـك آمـاده اسـت كـه دارای 

مایـۀ ایمـان بـه مبـدأ و معـاد عالـم باشـد. 

وا 
ُ
َوَعِمل وا  َم�نُ

آ
ا �نَ  �ی ِ �ن

َّ
ال ا 

َّ ل ْسٍ� * اإِ �نُ ى  �نِ
َ
ل َسا�نَ 

�نْ اإِ
ْ
ال  

�نَّ َعْ�ِ� * اإِ
ْ
>َوال

اِلَ�ا�تِ ؛ 
َ

الّ�

انسان  افراد  تمام  گوناگونش[  معانی  عصر]به  به  قسم 

کارهای  و  داشته  ایمان  که  کسانی  آن  جز  زیانند،  در 

شایسته به جا آورند<. 

یعنـی مـردم كافـر بی ایمـان كـه منقطـع از خدا و رسـول و بی اعتقاد به روز حسـاب 

و جـزا می باشـند زمیـن قلبشـان بـرای اعمـال خیـر)از هـر قبیـل كه باشـد( بسـان خاك 

شـور و زمیـن ناپـاك اسـت كـه هـر عمـل نیكـی را بـی اثـر كرده و در سـرای دیگـر كه جلوه 

گاه آثـار ایمانـی اسـت بهره ای نخواهند داشـت. 

 �ُ �ی ِه الِ�ّ  �جِ
�تْ

َ
ّد �تَ

ْ ُهْم َكَ�َماٍد اسش
ُ
ْعَمال

ئَ
ِّهْم ا

َ��جِ ُ�وا �جِ
�نَ َك�نَ �ی ِ �ن

َّ
ُل ال َ >َم�ش

ُهَو  ِلَك 
دنَٰ ْیٍء 

َ �ش ٰی 
َ

َعل وا  َكَس�جُ ا  ِمّمَ ِدُرو�نَ  �تْ َ �ی ا 
َ
ل  ٍ َعاِ��ن ْوٍم  َ �ی ی  ِ

�ن
1 ُد ؛  ِع�ی �جَ

ْ
ال اُل 

َ
ل

ال�نَّ

چنین  شده اند  کافر  پروردگارشان  به  که  کسانی  َمَثل 

که  است  خاکستری  تودۀ  مانند  اعمالشان  که  است 

در یك روز طوفانی دستخوش بادی تند و شدید گردد]كه 

[ بر چیزی از آنچه فراهم نموده اند دست نمی یابند؛ این 
ً
قهرا

همان گمراهی دور و عمیق است<. 

1. سورۀ ابراهيم، آیۀ 18. 
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�نُ 
آ
ْما

ال�نَّ ُه  َس�جُ ْ� َ
�ی َعهتٍ  �ی �تِ �جِ َكَسَ�ا�جٍ  ُهْم 

ُ
ْعَمال

ئَ
ا ُ�وا 

َك�نَ �نَ  �ی ِ �ن
َّ
>َوال

1 ا؛  ً �ئ �یْ
َ ْدُه سش �جِ

َ
ْم �ی

َ
ل اَءُه  َ ا �ج

دنَ اإِ ٰی 
َ��تَّ َماًء 

كسانی که کافرند، اعمالشان مانند سرابی است در زمین 

صافی که شخص تشنه آن را آب پندارد تا وقتی که نزد آن 

آید، آن را چیزی نیابد<. 

و اّما از این طرف: 

َك َكا�نَ  �ئِ ـٰ ولَ
ئُ
ا

َ ِم�نٌ �ن َها َوُهَو ُموئْ َها َسْع�یَ
َ
َ�هتَ َوَسَعٰى ل �نِ

آ
ا

ْ
َراَد ال

ئَ
>َوَم�نْ ا

وًرا ؛ 2
ُ

ك
ْ ُهْم َمسش َسْع�یُ

خیرات[  به  برای]نیل  و  بوده  آخرت  خواهان  که  كسانی 

حالتی  در  آورند  جا  به  را  آن  شایستۀ  کوشش  و  سعی  آن 

این  در  باشند،  آخرت[  جزای  و  حساب  مؤمن]به  آنان  كه 

سپاس  و  قدردانی  مورد  آنان  کوشش  که  است  صورت 

واقع می شود<. 

درخـت  می شـود  باورشـان  مـردم  كـه  اسـت  آور  تعّجـب  بسـی  مطلـب  ایـن 

مخصوصـی  شـرایط  و  معّیـن  قانـون  دادنـش  گل  و  میـوه  روییـدن  گل،  بوتـۀ  و  خرمـا 

و  درخت»طوبـی«  دادن  میـوه  و  روییـدن  كـه  نمی شـود  باورشـان  گویـی  اّمـا  دارد؛ 

باغسـتان های»َجّنُة الَمـأوٰی« نیـز قانـون معّیـن و شـرایط مخصـوص دارد كـه بایـد از 

صاحـب آن باغسـتان ها و پـرورش دهنـدۀ درخـت طوبـی پرسـید تـا بیـان كنـد كـه 

چیسـت؟ آن  شـرایط  و  قانـون 

نامناسـبی  جـای  در  را  گالبـی  درخـت  چـون  كشـاورز،  مـرد  فـالن  بگوییـم  اگـر 

1. سورۀ نور، آیۀ 39. 
2. سورۀ اسراء، آیۀ 19. 
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كاشـت، در نتیجـه میـوه نـداد، هیـچ تعّجبـی نمی كننـد و اعتراضـی نمی نماینـد. 

اّمـا اگـر بگوییـم مـردم كافـر، چون اعمال نیكشـان منبعـث از جان بی ایمانشـان بوده 

و آنـان، بـذر عمـل را در زمیـن قلـب كفرآلـود افشـانده اند و پلیدی»كفـر« آفتـی اسـت 

كارهـای  از  آخـرت، چیـزی  لـذا در عالـم  را می پوسـاند،  اعمـال«  ریشـۀ»درخت  كـه 

نیكشـان دستگیرشـان نمی گـردد، تعّجـب می كننـد و زبـان به اعتراض می گشـایند. 

راسـتی عجیـب اسـت مـردم، چیـدن یـك گالبـی از درخـت گالبـی را مشـروط 

از  گشـتن  برخـوردار  و  جـاودان  بهشـت  بـه  رسـیدن  اّمـا  می داننـد،  شـرایطی  بـه 

نمی داننـد.  قیـدی  و  شـرط  هیـچ  بـه  مشـروط  را  ثمرات»ِجنـان« 

»َسـن«1 و»ملـخ« را آفـت درخـت و َزرع می شناسـند و بـه انـواع وسـایل می كوشـند 

كـه ایـن آفـات را از بیـن ببرنـد تا از مـزارع خود محصول بردارند. اّمـا هرگز نمی خواهند 

بفهمنـد و بـاور كننـد كـه كفـر و شـرك و نفـاق هـم آفـات اعمـال سـعادت انگیز ابـدی 

اسـت و بایـد در مقـام از بیـن بـردن آن آفـات از زمیـن جـان خـود برآینـد تـا بتواننـد از 

ِكشـته های خـود در آن جهـان برخـوردار گردنـد وگرنـه جـز شـكنجه ها و عذاب هـای 

بی پایـان و آتش هـای سـوزان نصیبـی نخواهنـد داشـت كـه قـرآن حكیـم می فرمایـد: 

ُهْم 
َ
ْعَمال

ئَ
ا ِهْم  �یْ

َ
ل اإِ  

ّ
ِ َو�ن

�نُ َها  �تَ �نَ �ی ِ َورن ا  َ �ی
�نْ

ُ
الّ� اهتَ  َ �ی

َ�
ْ

ال ُد  ِ��ی ُ �ی َكا�نَ  >َم�نْ 

ی  ِ
�ن ُهْم 

َ
ل َس  �یْ

َ
ل �نَ  �ی ِ �ن

َّ
ال َك  �ئِ ـٰ ولَ

ئُ
ُسو�نَ * ا

حنَ �جْ ُ �ی ا 
َ
ل َها  �ی �نِ َوُهْم  َها  �ی �نِ

وا 
َكا�نُ َما  اِ�ٌل  َ َو�ج َها  �ی �نِ ُعوا  َ��نَ َما  َط  َوَ��جِ اُر 

َ ال�نّ ا 
َّ ل اإِ َ�هتِ  �نِ

آ
ا

ْ
ال

2 و�نَ ؛
ُ
ْعَمل َ �ی

كسانی که خواهان زندگی دنیا و آرایش آن باشند، در همین 

آن،  در  آنان  و  می پردازیم  آنها  به  را  اعمالشان  ]نتایج[  دنیا 

ناقص نمی گردند ]از حّقشان در دنیا کم داده نمی شود 

كه بر درخت ها پیچد و آن را به عربی»َعَشقه«خوانند)برهان قاطع(.  گياهی است  1. َسن بر وزن»من« 
2. سورۀ هود، آیات 15 و 16. 
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البّته تا آنجا که اسباب و شرایط دیگر نیز مساعد درآید[. 

چیزی  آتش  جز  آخرت  در  که  هستند  کسانی  اینان 

برایشان نیست و آنچه در دنیا انجام داده اند ]از کارهای 

نیك[از ارزش افتاده است و باطل ]بی فایده[ است آنچه در 

دنیا می کرده اند<. 

مولوی در این باب بیانی بس بدیع آورده است و می گوید: 

بـیـــشــــه ای آمـــــــــد وجـــــــود آدمــــی

آدمــی َار  وجــوْد  زیــن  بــر حــذر شــو 

سیرتی كاندر وجودت غالب است

هم بر آن تصویر َحْشَرت واجب است

ــردار خــوار ــر حــرص َخــس ُم َحْشــر ُپ

صـــــورت خـــوكـــی بــــود روز شــمــــار

ُحْكْم آن خورا است كان غالبتر است

چونكه زر بیش از مس آمد آن زر است

در وجــود مــا هــزاران گــرگ و خــوك

صالح و ناصالح و خوب و خشــوك

بشــر در  درآیــد  گرگــی  ســاعتی 

ســاعتی یوســف ُرخی همچون قمر

یوســفان پوســتین  دریــده  ای 

گــرگ برخیــزی از ایــن خــواب گــران

گشــته گــرگان یك بــه یك خوهای تو

تــو اعضــای  از غضــب  می دراننــد 
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سبب خلود در آتش

اینجـا بـا نقـل یـك حدیث از امام صادق؟ع؟ در مسـألۀ خلـود در آتش بحث این 

فصـل را خاتمه می دهیم: 

یِف   ـوِد 
ُ
ل ُ الْ َعـِن   َعْبـِد اهّلِل؟ع؟  َبـا 

َ
أ ُت 

ْ
ل

َ
َسـأ  :

َ
َقـال َهاِشـٍم  ِب 

َ
أ »َعـْن 

ْم َكاَنْت  اِتِ ّنَ ِنّیَ
َ
ـاِر ِل اِر یِف الّنَ  الّنَ

ُ
ْهـل

َ
َد أ ِ

ّ
ـا ُخل َ

َ
 ِإّن

َ
ـاِر َفَقـال ـِة َو الّنَ ّنَ َ الْ

 
ُ

ْهـل
َ
ـَد أ ِ

ّ
ـا ُخل َ

َ
ِإّن َو   

ً
َبـدا

َ
ْن َیْعُصـوا اهّلَل أ

َ
ـُدوا ِفَیـا أ ِ

ّ
ـْو ُخل

َ
ل ْنَیـا 

ُ
یِف الّد

ْن ُیِطیُعوا اهّلَل 
َ
ْو َبُقوا أ

َ
ْنَیا ل

ُ
ـْم َكاَنـْت یِف الّد اِتِ ّنَ ِنّیَ

َ
ـِة ِل ّنَ َ ـِة یِف الْ ّنَ َ الْ

 
ْ

ُه َتَعایَل  ُقل
َ
 »َقْول

َ
َّ َتـل ُ

ِء ث
َ

ِء َو َهُؤال
َ

ُد َهُؤال ِ
ّ
ل َ ُ
ـاُت ت ّیَ  َمـا َبُقـوا َفالّنِ

ً
َبـدا

َ
أ

ِتـِه؛ 1  ِنّیَ
َ

 َعـیل
َ

ِتِه « َقـال
َ
 َعـیٰل شـاِكل

ُ
 َیْعَمـل

ٌّ
ُكل

خلـود  از]سـّر[  پرسـیدم  صـادق؟ع؟  امـام  از  می گویـد:  ابوهاشـم 

ـت اینكه]جمعـی از[ اهـل آتـش، 
ّ
در بهشـت و آتـش؟ فرمـود: عل

ـد در آتـش می باشـند ایـن اسـت کـه نّیـت آنهـا در دنیـا ایـن 
ّ
ُمَخل

بـوده کـه اگـر بـرای همیشـه در دنیـا بماننـد، الـی االبـد معصیـت 

 و بطـور 
ً
خـدا کننـد و]همچنیـن[ اهـل بهشـت از آن جهـت دائمـا

ایـن  دنیـا  نّیتشـان در  و  کـه قصـد  جـاودان در بهشـت می ماننـد 

ـی ااَلَبـد تـا هسـتند اطاعـت فرمـان خـدا 
َ
بـوده کـه اگـر بماننـد، ِال

د و 
ّ
نمایند. بنابراین نّیت هاسـت که این دسـته و آن دسـته را ُمَخل

جـاودان می سـازد. آنـگاه امـام؟ع؟ ایـن آیه و گفتـار خدا را تالوت 

ِتِه«2 بگـو هـر کسـی بـر اسـاس 
َ
 َیْعَمـُل َعلـٰی شـاِکل

ٌ
ـْل ُکّل

ُ
فرمـود: » ق

شـاکله اش کار می کنـد. فرمـود: یعنـی بـر اسـاس نّیتـش«. 

باید توّجه داشت كه با در نظر گرفتن اینكه»خلود« در عذاب بر حسب استفادۀ 

كفایة الموّحدین، ج 4، ص 430.  1. بحار األنوار، ج 8، ص 347، حدیث 5 و 
2. سورۀ اسراء، آیۀ 84. 
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از ُنُصـوص قـرآن كریـم و روایـات معصومیـن؟مهع؟ مخصـوص آن دسـته از گنهكارانـی 

اسـت كـه »ُمعانـد« بـا حـق بوده انـد و از اینـرو پلیـدی كفـر و نفـاق، آنچنـان در اعمـاق 

روحشـان ریشـه دوانیده و ظلمت اعراض از خدا، آنگونه بر سـراپای جانشـان ُمَسْیِطر 

و غالـب شـده اسـت كـه گناه انگیـزی و عصیانگری همچون طبیعـت ثانوّیه ای برای 

آنان گردیده و از ذات آلوده و طغیان خیزشان جز تصمیم گناه و عزم عصیان چیزی 

بـر نمی خیـزد، تمایـل و گرایشـی جـز بـه شـّر و فسـاد از طبعشـان نمـودار نمی گـردد. بـا 

در نظـر گرفتـن ایـن مطلـب، مقصـود حدیـث از اینكـه می فرمایـد: نّیت هاسـت كه هر 

ـد )جاودانـه ( می سـازد، روشـن می شـود كـه مقصـود ایـن نیسـت كـه 
ّ
دو دسـته را مخل

مطلق»نّیـت« و قصـد گنـاه، ایجـاب عـذاب و یـا خلـود در عـذاب می نمایـد! بلكـه 

از قرائـن آیـات و روایـات دیگـر ایـن بـاب، بـه دسـت می آیـد كـه مقصـود از »نّیـت« در 

ایـن حدیـث، همان»طبیعـت ثانوّیـه« و خصیصـۀ راسـخۀ »گنـاه انگیـزی« اسـت كه 

در روح آلـوده بـه عنـاد انسـان كافـر و منافـق، پدیـد آمـده و او را»دائـُم الَعـزم« بر عصیان 

نمـوده اسـت و طبیعـی اسـت كـه چنیـن روح »فسـادانگیز« دنیایـی، جـز ذات»آتـش 

افـروز« ُعقبایـی، صـورت دیگـر نخواهد داشـت!

خروی اعمال بد انسان!
ُ
چهرۀ ا

خداوند متعال می فرماید: 
ِهْم؛ 1 �یْ

َ
ُهْم َ�َسَ�ا�تٍ َعل

َ
ْعَمال

ئَ
ـُه ا

َّ
ِهُم الل ِ��ی ُ ِلَك �ی

دنَٰ
َ

>ك

اینگونه خدا، اعمال آنان ]كافران[ را ]در قیامت[ به صورت 

حسرت زا، نشانشان می دهد<. 

واضح است كه اعمال زشت در دنیا به صورت حسرت زا و غم انگیز نمی باشند 

تی 
ّ

لذ آن  ارتكاب  از  و  نمی دادند  نشان  خود  از  گناه  به  تمایلی  گنهكاران  وگرنه 

نمی بردند. 

1. سورۀ بقره، آیۀ 167. 
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ت زای 
ّ

آری آن صـورت، صـورت ُعقبایـی اعمـال اسـت؛ یعنی همان گناهـان لذ

دنیایـی اسـت كـه در آن عالـم بـه صورت هـای غم انگیـز وحشـتزا مجّسـم می شـوند 

و تبهـكاران هـم آنهـا را می بیننـد و هـم از دیدنشـان در آتـش حسـرت می سـوزند كـه 

چـرا عمـر گرانمایـه و امكانـات فـراوان از دسـت داده اند و نتیجتًا جهانی آتشـین برای 

خـود به وجـود آورده انـد. 
ًدا؛ 1 ِع�ی َ َمًدا �ج

ئَ
ُه ا �نَ �یْ َ َها َو�ج �نَ �یْ َ  �ج

�نَّ
ئَ
ْو ا

َ
 ل

ُ
َوّد �تْ ِم�نْ ُسوٍء �تَ

َ
>َوَما َعِمل

]در روز قیامت هر کسی[ آرزو می کند: ای کاش بین او 

و کار بدش مسافت دوری فاصله می شد<. 

ایـن آیـه هـم نشـان می دهـد كـه انسـاِن تبهـكار از دیـدن كار بـدش در روز حشـر، 

آنچنـان نفـرت و انزجـار شـدید در خـودش می یابد كه دوسـت مـی دارد و آرزو می كند: 

ای كاش بیـن او و آن عمـل فاصلـۀ زمانـی2 یـا مكانـی3 دوری به وجـود می آمـد!

ت بخش دنیاسـت كه 
ّ

َعَجـب، ایـن عمـل نفـرت انگیز قیامت همان گناه لذ
ْ
ل

َ
یال

همیـن آدم، بـرای رسـیدن بـه آن، چـه اشـتیاق فـراوان از خـود نشـان مـی داد و وسـیله 

انگیزی هـا تـا حـّد بـذل مـال و جـان می نمـود، از آبـرو و شـرف و تشـّخصات گوناگـون 

خـود می گذشـت! اینـك چگونـه اسـت كـه تـا ایـن حـّد انزجـارآور و وحشـتبار شـده 

اسـت كـه نمی خواهـد حّتـی یـك لحظـه هـم آن را ببینـد و آن چهـره را منسـوب بـه 

خـودش بشناسـد، بلكـه فاصلـۀ مكانـی یا زمانی بسـیار دور و»َاَمـد َبعید«كه هیچگاه 

احتمـال نزدیـك شـدن هـم ندهـد،4 بیـن آن و خـود آرزو می كنـد. 

پـس معلـوم می شـود صـورت ُاخـروی عمـل غیـر از صـورت دنیـوی آن اسـت. زیـرا 

1. سورۀ آل عمران، آیۀ 30. 
2. مفردات راغب. 
كّشاف.  3. تفسير 

را  آن  كه دیگر  دور شود، طبيعی است  آن  از  مثاًل هزار سال  بگيرد،  زمانی  با یك حادثه ای فاصلۀ  انسان  گر  ا  .4
كه باز احتمال نزدیك شدن می رود.  نخواهد دید و به آن نزدیك نخواهد شد. بر خالف فاصلۀ مكانی 
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اگـر همـان صـورت دنیـوی بـود، طبعـًا نشـاط انگیـز و مسـّرت بخش می بـود و آنجـا هم 

انسـان، مشـتاق وصـال آن می گردیـد نـه آرزومنـد فراقـش! ولـی خیـر، آن صـورت غیـر 

ایـن صـورت و آن چهـره غیـر ایـن چهـره اسـت»َبْیَنهما ُبـوٌن  َبعیـٌد«!

مثـاًل در اینجـا سـخنی خیلـی روان در مجمـع انـس یـاران بـه زبان شـخص جاری 

جـی در هـوا به وجـود آمـده و»غیبتـی« از شـخصی تحّقـق می پذیـرد و یا  می گـردد و َتَمّوُ

فـرد محترمـی بـه بـاد »اسـتهزاء« و تمسـخر گرفتـه می شـود و طبعـًا نشـاطی بـه مجلس 

داده و موجـی از خنـده و شـادی، محفـل انـس دوسـتان را در بـر می گیـرد و سـپس در 

البـه الی سـایر امـواج انـواع سـخن محـو می شـود و ظاهـرًا از بیـن می رود!

آنجـا كه»قیامـت« اسـت، همیـن  اّمـا  اسـت؛  ایـن چهـرۀ دنیوی»غیبـت«  آری، 

ج ناچیـز نشـاط انگیز در فضای دنیـا را می بیند كه چهرۀ دیگری  سـخن و همیـن َتَمـّوُ

بـه خـود گرفتـه و عینّیـت خارجـی پیـدا كـرده و در قیافۀ یك مردار َعِفن درآمده اسـت 
و او بـا اكـراه تمـام آن را می جـود و بـا اجبـار از گلـو پاییـن می دهـد. 1

یـا آن تمسـخر نیشـدار جانسـوز، آنجـا مبـّدل بـه یـك مـار گزنـده و افعـی خطرناكـی 

شـده اسـت كـه آتـش بـه سـراپای وجـودش كشـیده اسـت. 

مــار و كــژدم گــردد و گیــرد ُدَمــتاین سخن های چو مار و َكْژُدمت

آن غـذای چـرب و نـرم و لذیـذی كـه یـك آدم جّبـار و سـتمگر از مـال یتیمـان در 

دنیـا می خـورد، در آن جهـان تحـّول صـورت یافتـه و تبدیـل بـه آتـش سـوزان شـده و از 

شـكمش شـعله می كشـد كـه خـدا می فرمایـد: 

ی  ِ
�ن و�نَ 

ُ
ُكل

ئْ
ا َ �ی َما 

�نَّ اإِ ًما 
ْ
ل

�نُ اَمٰى  َ �ت �یَ
ْ
ال ْمَواَل 

ئَ
ا و�نَ 

ُ
ُكل

ئْ
ا َ �ی �نَ  �ی ِ �ن

َّ
ال  

�نَّ >اإِ
اًرا<؛2

َ �ن ِهْم  ُ�و�نِ ُ �ج

ایـن آیـه بـا صراحـت تمـام، اّتحـاد كیفـر و گنـاه را نشـان می دهـد و رابطـۀ عینّیـت 

1. اشاره به آیۀ غيبت است )سورۀ حجرات، آیۀ 12(. 
2. سورۀ نساء، آیۀ 10. 
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بیـن »جـزاء« و »عمـل«، یعنـی یگانگـی واقعّیـت مشـهودۀ در قیامـت و عمـل صـادر 

شـدۀ در دنیـا را اثبـات می نمایـد كـه: 

منتهی  است!  خوردن«  عین»آتش  ستم،  طریق  از  خوردن  یتیم«  »مال 

صورت»ُملكی« و چهرۀ دنیوی آن»عمل« لقمه های چرب و نرم و لذیذ است؛ اّما 

صورت»ملكوتی« و چهرۀ ُاخروی آن، پاره های آتش سوزان و عذاب سعیر است. 

آری ظالم تا در دنیاست از سرانجام كار خود در حجاب است و سرگرم صورت 

ت بخش این لقمه های چرب و شیرین است؛ اّما همین كه پرده كنار رفت و آن 
ّ

لذ

جهان با ارائۀ چهره های واقعی اعمال آدمیان نمودار گردید، آنجاست كه ظالمان 

خود  شكم های  در  آتشین  لقمه های  و  می روند  فرو  آتش  شكم  در  شكم خواره، 

می ریزند كه خدا فرموده است: 

ٍ� ِم�نْ  حجَ
َ و�نَ ِم�نْ سش

ُ
ِكل

آ
ا

َ
و�نَ * ل �جُ

ّ
ِ دن

َ
ُمك

ْ
و�نَ ال

ُّ
ال

َ َها ال�نّ ُّ �ی
ئَ
ْم ا

ُ
ك

�نَّ  اإِ
ّمَ

ُ >�ش
ُ�و�نَ ؛ 1 �جُ

ْ
َها ال و�نَ ِم�نْ َماِل�ئُ

وٍم * �نَ
�تُّ رنَ

از  سپس شما ای گمراهان مکّذب! بطور حتم خورندگان 

درخت زّقوم بوده و شکم ها را از آن پر خواهید کرد<. 

ٍد  ِلعنَ َم�تْ 
َ

ّد
�تَ َما  ٌس 

�نْ
�نَ  �ْ

�نُ �نْ �تَ
ْ
َول ـَه 

َّ
الل وا  �تُ

ا�تَّ وا  َم�نُ
آ
ا �نَ  �ی ِ �ن

َّ
ال َها  ُّ �ی

ئَ
ا ا  َ >�ی

2 و�نَ ؛ 
ُ
ْعَمل �تَ َما  �جِ  �ٌ �ی �جِ

�نَ ـَه 
َّ
الل  

�نَّ اإِ ـَه 
َّ
الل وا  �تُ

َوا�تَّ

نوامیس  و  او  ]مقّررات  نمایید  پروا  خدا  از  داران!  ایمان  ای 

کسی  هر  و  مگیرید[  سهل انگاری  و  تسامح  به  را  خلقت 

[ بنگرد که برای فردا]قیامت[ چه چیز]اعمال 
ً
باید]دقیقا

نیك و بد[ پیش فرستاده است و از خدا پروا کنید که خدا 

 به آنچه می کنید آگاه است<. 
ً
محّققا

1. سورۀ واقعه، آیات 51 تا 53. 
2. سورۀ حشر، آیۀ 18. 
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یعنـی ای خردمنـدان دوراندیـش! كامـاًل چشـم خـود را بـاز كنیـد و اعمـال خـود 

را دقیقـًا بررسـی نماییـد كـه فـردای قیامـت، جـز همیـن اعمـال امـروزی خـود چیـزی 

نمی بینیـد و بـر چیـزی وارد نمی شـوید. هـم اكنـون در آیینۀ اعمال خود، چهرۀ زشـت 

و زیبـای آینـدۀ خـود را ببینیـد و در اصالحـش بكوشـید. دانه هـای بسـیار ریـز و سـر 

بسـتۀ اعمـال و اقـوال شماسـت كـه فـردا مبـّدل بـه درخت هـای پـر از انـواع ثمرهـای 

تلخ و شـیرین خواهد گشـت. درخت»طوبی« یا»شـجرۀ زّقوم« از همین گفتار و كردار 

شـما خواهـد روییـد!

در روایـات آمـده اسـت، عـذاب قیامـت آن چنـان شـدید اسـت كـه اگـر یـك فـرد 

ب در جهّنـم را از جهّنـم بیـرون آورده، میان تنوری از تنورهای دنیا كه گداختۀ از 
ّ

معـذ

آتـش اسـت بیندازنـد، آن چنـان احسـاس آسـایش می كنـد كـه میـان آن تنور آتشـین، 

خوابـش می برد!

و�نَ ؛1 
ُ
ُمْ�َسل

ْ
�نُ َوَ�َد�تَ ال ـٰ ْ�َم ا َما َوَعَ� الّ�َ

دنَ >َهـٰ

و  است  داده  وعده  ما  به  رحمان  خدای  آنچه  است  این 

فرستادگان او راست گفته اند<. 

آن روز كـه حتمّیـت قیامـت را بالعیـان مشـاهده می كننـد، می گوینـد، ایـن همان 

اسـت كـه خداونـد رحمـان وعـده داده بـود و فرسـتادگان او راسـت می گفته اند. 
ُ�و�نَ ؛2

ا ُمْح�نَ َ �ن ْ َ��ی
َ
ٌع ل ِم�ی َ ا ُهْم �ج

دنَ اإِ
َ َحهتً َواِ�َ�هتً �ن ا َ��یْ

َّ ل  اإِ
�تْ

�نْ َكا�نَ >اإِ

تنها یك صیحه و یك فریاد در عالم برمی خیزد و آنها]مردگان[

بی درنگ ]از قبرها بیرون می آیند[ و همگی در نزد ما احضار 

می شوند<. 

1. سورۀ یس، آیۀ 52. 
2. همان، آیۀ 53. 
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سرعت رسیدگی به حساب اعمال 

َسا�جِ ؛ 1 ِ�
ْ

ُع ال ـَه َسِ��ی
َّ
 الل

�نَّ >اإِ

 به حساب اعمال همه کس می رسد<. 
ً
خدا سریعا

دیگـر از ایـن سـریعتر نمی شـود تصـّور كـرد كه در یـك لحظه، تمام اعمـال یك عمر 

انسـان، مقابل چشـمش حاضر شـود. این سـخن قرآن كریم اسـت: 
ً�ا؛ 2 وا َ�ا�نِ

ُ
ُ�وا َما َعِمل >َوَو�جَ

اند در پیش خود حاضر  انجام داده  آنچه ]را که در دنیا[ 

می یابند<. 

محشـر  در  قیامـت  روز  تـا  ابوالبشـر؟ع؟  آدم  حضـرت  زمـان  از  انسـان  میلیاردهـا 

حاضـر  خـود  پیـش  در  آن،  یـك  در  را،  خـود  عمـر  سراسـر  اعمـال  همـۀ  و  حاضرنـد 

می بیننـد. همـان خـدا كـه رزق و روزی میلیاردهـا روزی خـوار، از حیـوان و انسـان را در 

یـك لحظـه می رسـاند، آری همـان خداسـت كـه در موقـف حسـاب محشـر نیـز، در 

یـك لحظـه بـه حسـاب اعمـال تمام آدمیان می رسـد بـدون اینكه سـاعت ها یا روزها 

در صف هـای طوالنـی بـه انتظـار بایسـتند تـا نوبـت بـه آنهـا برسـد. 
ِه ؛3 ُروا �جِ

دنَ �نْ اِس َوِل�یُ
َ  ِلل�نّ

اعنٌ
َ
ل ا �جَ

دنَ ـٰ >َه

این قرآن است که پیام خدا را به همۀ مردم ابلاغ می کند 

تا به وسیلۀ قرآن انذار و هشدار داده شوند<. 

و بـه فكـر تأمیـن آینـدۀ خـود در عالـم پـس از مـرگ بیفتنـد و باورشـان بشـود كـه هـم 

اكنـون بـا اخـالق و اعمـال زشـت و زیبـای خـود، دارنـد جهّنـم یا بهشـت آخـرت خود 

را پی ریـزی می كننـد. 

1. سورۀ آل عمران آیۀ 199. 
كهف، آیۀ 49.  2. سورۀ 

3. سورۀ ابراهيم، آیۀ 52. 
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؛1 ا�جِ َ �ج
ْ
ل

ئَ
ا

ْ
و ال

ُ
ول

ئُ
َ� ا

َ
ّك

دنَّ ٌه َواِ�ٌ� َوِل�یَ ـٰ لَ َما ُهَو اإِ
�نَّ
ئَ
ُموا ا

َ
ْعل >َوِل�یَ

و بدانند که او معبودى یگانه است، و تا صاحبان خرد پند 

گیرند<.

و از مطالعـۀ آیـات توحیـدی، پـی بـه وحدانّیـت خـدا ببرنـد و جـز خـدا معبـودی 

منـد كـه می تواننـد بر 
َ
را نشناسـند و ایـن را بداننـد كـه تنهـا خردمنـدان و مغـزداراِن عال

اسـاس اندیشـه و تفّكـر بـا مبـدأ و منتهـای جهـان هسـتی آشـنا گردنـد و از پیام هـای 

آسـمانی قـرآن پنـد بگیرنـد و در مسـیر تأمیـن حیـات ابـدی و سـعادت جاودانـۀ خـود 

كوشـا باشـند، وگرنـه مـردم لجـوج و معاِنـد جاهـل، از پندهـای ایـن كتـاب آسـمانی 

بهـره ای نخواهنـد بـرد. 

مّدت عذاب به میزان شّدت و ضعف عصیان

بـه گوشـه ای از حـاالت اهـل محشـر در روز قیامـت اشـاره شـد كـه گروهـی سـعید و 

خوشـبخت می باشـند و گروهـی شـقّی و بدبخـت. اشـقیاء بـرای همیشـه در جهّنـم و 

ُسـَعداء بـرای همیشـه در بهشـت خواهنـد بـود. اینجـا چنـد مطلـب قابـل ذكر اسـت: 

م در قـرآن، مسـألۀ خلـود در بهشـت و 
ّ
مطلـب اّول: اینكـه از جملـه  مسـائل مسـل

جهّنـم اسـت؛ بـا ایـن تفـاوت كـه انسـان بهشـتی، هیچـگاه از بهشـت بیـرون نخواهد 

م 
ّ
ـد در آن باشـند بلكه آنچه مسـل

ّ
آمـد اّمـا جهّنمیـان طـوری نیسـتند كـه همگـی مخل

معاصـی  بـه  آلـوده  كـه  مؤمنـان  از  ُفّسـاق  اّمـا  دنـد 
ّ
مخل جهّنـم  در  كّفـار  گـروه  اسـت 

بوده انـد و بـی توبـه هـم ُمرده انـد، البّتـه محكـوم بـه عـذاب می باشـند تـا از آلودگـی 

گناهـان تطهیـر شـوند و شایسـتگی اقامت در بهشـت را پیدا كننـد منتهٰی گنهكاران 

بـر حسـب اختـالف شـّدت و ضعـف حـال عصیـان و طغیانشـان مـّدت عذابشـان 

متفـاوت خواهـد بـود. 

1 سورۀ ابراهيم، آیۀ 52.  
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در بعض روایات آمده: برخی از آنان اگر چه از دوستداران اهل بیت رسول؟مهع؟ 

تا مشمول شفاعت گردند!!1 در  ب بشوند 
ّ

باید »سیصدهزار سال« معذ نیز باشند 

سورۀ نبأ می خوانیم: 

َها  �ی �نِ �نَ  �ی ِ �ش ا�جِ
َ
ا * ل ً �ج

آ
َما �نَ  �ی اعنِ

َ
ِللّ� ِمْ�َ�اًدا *  �تْ 

َكا�نَ َم 
َه�نَّ َ �ج  

�نَّ >اإِ

ا <؛2  ً ا�ج َ ْ��ت
ئَ
ا

<  می شـود فهمیـد كـه مـّدت عذابشـان در جهّنم محدود  �ن �ی �ش از همیـن كلمـه>لا�ج

 بـر همیـن معناسـت منتهـی 
ّ

<  نیـز دال
ً
ا ا�ج ـد نیسـتند. كلمـۀ >ا��ت

ّ
اسـت و در آن مخل

داللـت بـر یك مـّدت طوالنـی دارد. 

حقاب«، 
َ
از حضـرت امـام صـادق؟ع؟ نقـل می كنند كه ذیـل همین آیه  فرمـود: »ا

هشـت »ُحْقب« اسـت و هر ُحْقبی هشـتاد سـال اسـت و هر سـال سـیصدو شـصت 

روز و هـر روز هـزار سـال. 3 

و�نَ ؛ 4 
ُ

ُعّد ا �تَ هتٍ ِمّمَ ِ َس�نَ �ن
ْ
ل

ئَ
َك َكا ّ

َد َر�جِ ْوًما ِع�نْ َ  �ی
�نَّ >َواإِ

...روز، نزد خدا بسان هزار سال به حساب شماست<. 

و در این مّدت: 

ا ؛ 5 
ً ا�ت ّسَ

ًما َوعنَ ا َ�ِم�ی
َّ ل ا * اإِ ً َ�ا�ج

َ ا سش
َ
ْ�ًدا َول َ َها �ج �ی و�نَ �نِ

و�تُ
دنُ ا �یَ

َ
>ل

جز آبی داغ وجوشان و مایعی از چرك و خون، چیزی نمی نوشند 

و خنكی نمی یابند<. 

1. بحار األنوار، ج 6، صفحات 153 و 154. 
2. سورۀ نبأ، آیات 21 تا 23. 

3. تفسير نورالثقلين، ج 5، ص 495. 
4. سورۀ حّج، آیۀ 47. 

5. سورۀ نبأ، آیات 24 و 25. 
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ایـن یـك كیفـر بی حسـاب و كتابـی اسـت  آنـگاه می فرمایـد، خیـال نكنیـد كـه 

گنـاه  طبـع  ]بـا  موافـق  و[  گناهشـان  بـا  ]مناسـب  مجازاتـی   ؛1 
ً
ا ا�ت ِو�ن اًء  �ن َ >�ج بلكـه: 

انگیزشـان[ اسـت<. خالق انسـان، آگاه از طبع و مزاج مخلوقش می باشـد و تناسـب 

بیـن اعمـال و آثـار زشـت و زیبـای اعمالـش را می دانـد و در عین حـال كمترین تعّدی 

از مـرز عـدل و حسـاب نمی نمایـد. در همیـن سـوره آیـه ای هسـت كـه فرموده انـد: 
ْهِل الّنار؛ 2

َ
ُقرآِن َعیل ا

ْ
 ما یِف ال

ُ
َشّد

َ
»هِذِه الَیُة ا

سخت ترین آیه  در قرآن برای اهل آتش، این آیه  است: 

ا ؛ 3  ً ا�ج
ا َع�نَ

َّ ل ْم اإِ
ُ

َدك �ی ِ �ن
�نْ �نَ

َ
ل

وا �نَ
و�تُ

دنُ
>�نَ

اینك بچشید که بر عذابتان جز عذاب نمی افزاییم!<. 

تفاوت معنای خلود

مطلـب دّوم آنكـه ُخلـود در لغـت، هـم بـه معنـای »طـول مـّدت« آمـده و هـم بـه 

معنـای »ابدّیـت«. در ایـن آیـه  ظاهـرًا بـه معنـای »طـول مـّدت« اسـت: 

َها  �ی اِلً�ا �نِ َ اًرا �ن
َ ُه �ن

ْ
ل ِ ْد�ن  ُ�ُ�وَدُه �یُ

َ
َعّد �تَ َ ُه َو�ی

َ
ـَه َوَرُسول

َّ
ْعِ� الل َ >َوَم�نْ �ی

�نٌ ؛ 4  ا�جٌ ُمِه�ی
ُه َع�نَ

َ
َول

و کسی که خدا و رسولش را نافرمانی کرده و از حدود 

او تجاوز نماید، خدا او را داخل آتش می کند در حالی که 

خوار کننده ای  عذاب  به  معّذب  و  دارد  آتش  در  خلود 

می باشد<. 

1. سورۀ نبأ، آیۀ 26. 
2. تفسير صافی، ذیل همين آیه. 

3. سورۀ نبأ، آیۀ 30. 
4. سورۀ نساء، آیۀ 14. 
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از اینكـه مضمـون آیـۀ شـریفه، مطلِق گناهـكار تجاوزگر از حدود خدا را محكوم به 

خلـود در آتش نشـان می دهـد و حـال آنكـه كافراننـد كه اسـتحقاق عذاب همیشـگی 

و  اسـت  مـّدت«  »طـول  معنـای  بـه  آیـه،  ایـن  در  »خلـود«  كـه  می شـود  معلـوم  دارنـد 

لـذا قـرآن كریـم آنجـا كـه »خلـود بـه معنـای ابدّیـت« باشـد بـا قیـدی همـراه مـی آورد تـا 

فهماننـدۀ مـراد باشـد مثـاًل دربـارۀ بهشـتیان می فرمایـد: 
ًدا؛1 �جَ

ئَ
َها ا �ی �نَ �نِ اِلِ��ی َ َهاُر �ن

�نْ
ئَ
ا

ْ
َها ال �تَ ْ�

ِ�ی �تَ ْ
�ج
ا�تٍ �تَ

َ �نّ َ ُهْم �ج
َ
 ل

َ
َعّ�

ئَ
>َوا

نهر ها  آن  زیر  که  کرد  آماده  بهشت هایی  ایشان  برای  و 

جاری است و جاودانه در آن اقامت دارند<.

جاودانـه  و  »ابدّیـت«  اینجـا  در  »خلـود«  از  مـراد  كـه  می دهـد  نشـان   > 
ً
دا قیـد>ا�ج

می فرمایـد:  جهّنمیـان  از  كّفـار  مـورد  در  همچنیـن  و  اسـت 
ًدا<؛2 �جَ

ئَ
َها ا �ی �نَ �نِ اِلِ��ی َ ً�ا * �ن ُهْم َسِع�ی

َ
 ل

َ
َعّ�

ئَ
�نَ َوا ِ��ی ا�نِ كَ

ْ
َع�نَ ال

َ
ـَه ل

َّ
 الل

�نَّ >اإِ

همانا خداوند کافران را لعنت کرده و برای ایشان آتش 

آن  در  جاودانه  بطور  که  است  نموده  فراهم  گداخته ای 

زندگی می کنند<.

 <  نشانگر معنای ابدّیت در خلود است. 
ً
دا كلمۀ >ا�ج

در آیات دیگر راجع به بهشتیان آمده است: 

�نَ ؛ 3  �ی َ��جِ
ُمحنْ َها �جِ َ��جٌ َوَما ُهْم ِم�نْ

َها �نَ �ی ُهْم �نِ
ُ

َمّس َ ا �ی
َ
>ل

از  آنها  هیچگاه  و  نمی رسد  آنان  به  رنجی  و  خستگی  هرگز 

بهشت اخراج نمی شوند<. 

1. سورۀ برائت، آیۀ 100. 
2. سورۀ احزاب، آیات 64 و 65. 

3. سورۀ حجر، آیۀ 48. 



لا�ت و عمل اد و ا�ن �ت ی گاه اع�ت
ّ

ل �ج
ت

معاد، �

392

و راجع به جهّنمیان آمده است: 

ُهْم 
َ
َول َها  ِم�نْ �نَ  �ی ار�ج �ن �جِ ُهْم  َوَما  اِر 

َ ال�نّ ِم�نَ  وا  ُ ُ��ج
�نْ َ

�ی �نْ 
ئَ
ا ُدو�نَ  ِ��ی ُ >�ی

ٌم ؛1 �ی ُم�تِ ا�جٌ 
َع�نَ

آنها پیوسته می خواهند از آتش خارج شوند ولی توانایی بر آن 

ندارند و آنجا عذابی ثابت و پایدار خواهند داشت<. 

 بر ابدّیت است. زیرا كسی 
ّ

ار؛ یعنی یاران آتش< دال اصاًل خود كلمۀ>ا��ا�ج ال�نّ

كه یار و همراه چیزی شد، طبیعی است كه از او جدا نخواهد شد وگرنه یار و همراه 

بهشتی  و  شوند  تطهیر  تا  می روند  جهّنم  به  موّقتًا  كه  گروهی  لذا  و  بود  نخواهد  آن 

ار< نیستند و از آتش جدا خواهند شد.  گردند در واقع آنها  >ا��ا�ج ال�نّ

مطلـب سـّوم: گاهـی ممكـن اسـت در بعـض اذهان این شـبهه راه یابد كه مسـألۀ 

خلـود در عـذاب و كیفـر جـاودان حّتـی بـرای كافران، چگونه با عدل خـدا قابل جمع 

اسـت؟ كه قباًل توضیحات الزم ارائه شـد.2 

آیا دوستان پیامبر و علی؟امهع؟ به جهّنم می روند؟

كسی از پیامبر؟ص؟ پرسید: 

؛  ّب َعیِلٍّ ّبیَك َو ُمِ َحٌد ِمْن ُمِ
َ
َ ا  َجَهّمَ

ُ
 َیْدُخل

ْ
»َهل

آیا کسی از دوستان شما و دوستان علی داخل جهّنم می شود؟«. 

توّجـه می فرماییـد كـه راجـع بـه محّبـان و دوسـتداران پیامبـر و علـی؟امهع؟ )كـه مـا 

خـود را بـه همـان عنـوان می شناسـیم( از رسـول خـدا؟ص؟ سـؤال شـده اسـت. آیـا از 

دوسـتداران شـما و علـی؟ع؟ كسـی بـه جهّنـم خواهـد رفـت؟!

َماِت ،  َحّرَ ُ ، َو َواَقـَع  الْ ٍد َو َعیِلٍّ ّمَ َفـِة ُمَ
َ
َخال : َمـْن َقِذَر َنْفُسـُه ِبُ

َ
»َقـال

1. سورۀ مائده، آیۀ 37. 
2. ص 367. 
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اِت  ْرِعّیَ
َ

ُه ِمَن الّش
َ
ا ل َف َما َرَسَ

َ
ْؤِمَناِت، َو َخال ُ ْؤِمِننَی َو الْ ُ َم الْ

َ
َو َظل

؛ 
ً
 َطِفسـا

ً
ِقَیاَمِة َقِذرا

ْ
َجاَء َیْوَم ال

هـر کـس بـر اثـر مخالفـت بـا دسـتور محّمـد و علـی خـود را آلـوده 

کنـد و مرتكـب محّرمـات شـود و دربـارۀ مـردان و زنان مؤمن سـتم 

روا دارد و بر خالف راه و رسـم شـریعت عمل کند روز قیامت در 

حالـی کـه آلـوده و کثیـف اسـت وارد محشـر می شـود!«. 

ـُح 
ُ
 َتْصل

َ
ْنـَت َقـِذٌر َطِفـٌس، ال

َ
ُن أ

َ
: َیـا ُفـل ـٌد َو َعـیِلٌّ ّمَ ـُه ُمَ

َ
 ل

ُ
»َیُقـول

ْخَیـاِر؛ 
َ ْ
ال َمَواِلیـَك  َراَفَقـِة  ِلُ

حضرات محّمد و علی؟امهع؟ به او می گویند: ای فالنی! تو پلید و 

کثیفی؛ شایستگی هم نشینی با موالهای پاك و خوبت را نداری«. 

َر َعْنَك ما ٰهُینا؛  ْن ُتَطّهِ
َ
 ِبا

ّ
 ِایل ما ُهناَك ِإال

ُ
»ال َتِصل

تـا خـودت را از آلودگی هـا تطهیـر نكنـی نمی توانـی بـه مرافقـت 

پـاکان نائـل شـوی«. 

ُب  ِبَبْعِض  ُذُنوِبِه ؛1
َ

َ ، َفُیَعّذ   ِمْن  َجَهّمَ
َ

ْعیل
َ ْ
َبِق  ال   ِإیَل  الّطَ

ُ
»َفُیْدَخل

و  قذارت هـا  از  تطهیـر  بـرای  بایـد  و  نیسـت  چـاره ای  بنابرایـن 

بـه  نسـبت  ]کـه  طبقـات جهّنـم  فوقانی تریـن  بـه  را  او  پلیدی هـا 

کننـد«.  داخـل  دارد[  کمتـری  عـذاب  زیریـن  طبقـات 

اینكه در روایت فرموده است: 

ُنوِبِه ؛  ُب  ِبَبْعِض  ذُ
َ

»َفُیَعّذ

ب می شود«. 
ّ

برای بعضی از گناهانش در جهّنم معذ

1. بحار األنوار، ج 68، ص 154، حدیث 11. 
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احتمااًل برای این اسـت كه قسـمتی از گناهان در دنیا با آب توبه شسـته می شـود 

و قسـمتی بـا تحّمـل رنج هـا )از فقـر و بیمـاری و مصیبـت( از بیـن می رود و قسـمتی در 

سـكرات مـرگ و عذاب هـای برزخـی زائـل می گـردد و بعـض دیگـر كه رسـوخ بیشـتری 

در جـان انسـان )العیاذبـاهلل( داشـته اسـت در طبقـۀ اعـالی جهّنـم كـه جـای اعیان و 

اشـراف گنهكاران اسـت! تصفیه می شـود. 

ـد در جهّنـم نخواهـد بـود اّمـا آلـودگان 
َّ
م، مخل

ّ
آری، محـّب علـی؟ع؟ بطـور مسـل

م بـه دارالّسـالم و جایـگاه پـاكان راه نخواهنـد داد. ابتـدا 
ّ
بـه گناهـان را نیـز بطـور مسـل

شستشـو و تطهیـر در جهّنـم و سـپس ورود بـه بهشـت و پذیرایـی در سـایۀ حـّب علی و 

آل اطهـارش؟مهع؟ ممكـن و میّسـر اسـت. 

َئٌة؛   ُتِضّرُ َمَعَها َسّیِ
َ

؟ع؟ َحَسَنٌة ال »ُحّبُ َعیِلٍّ

ُحـّب علـی؟ع؟ حسـنه ای اسـت کـه هیـچ سـّیئه ای نمی توانـد آن را 

از اثـر بیندازد«. 

اّمـا آلودگـی بـه گنـاه از هـر كـه باشـد احتیـاج بـه تطهیـر دارد چنانكـه در روایـت 

از رسـول خـدا؟ص؟ در مـورد جهّنـم رفتـن دوسـتداران علـی؟ع؟ سـؤال شـد  دیدیـم؛ 

و فرمـود: اگـر آنهـا آلـودۀ بـه گنـاه وارد محشـر شـوند عاقبـت در طبقـۀ اعـالی جهّنـم، 

ابتـدا مطّهـر گردنـد و سـرانجام بهشـتی شـوند.  تـا  ب می شـوند 
ّ

معـذ
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فصلیازدهم

ا�ݑ معاد �ب
ر�ه اهی ��ش
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اثبات مسألۀ معاد از راه تفّكر

»راه تفّکـر«  آیـات متعـّدد اقامـۀ برهـان می كنـد،  قـرآن در  از جملـه راه هایـی كـه 

در خلقـت خـود انسـان از نطفـه اسـت و ایـن مسـألۀ بسـیار مهّمـی اسـت كـه انسـان 

بیندیشـد در ایـن كـه خلقـت من از چه بوده و چطور شـده كه بـه این حال درآمده ام؟ 

الَسـف كـه مجـال تفّكـر در ایـن امـور بـرای مـا باقـی نمانـده اسـت. یـك عمـر 
َ
ولـی یال

سـرگرم خانـه و ماشـین و پوشـاك و غیـر آن هسـتیم و اصـاًل دربـارۀ خـود نمی اندیشـیم. 

بـا ایـن كـه انسـان دارای نیـروی فكـر اسـت و از او تفّكـر خواسـته اند و بـه راسـتی اگـر 

فكـر را بـه كار بیفكنـد و بیندیشـد مطلـب برایـش بـه قـدری روشـن می شـود كـه بـه حّد 

رؤیـت و دیـدن بـا چشـم سـر می رسـد كـه خـدا می فرمایـد: 
هتٍ ؛ 1

ْ��نَ
اُه ِم�نْ �نُ َ �ن �تْ

َ
ل ا �نَ

َ �نّ
ئَ
َسا�نُ ا

�نْ اإِ
ْ
َ� ال َ ْم �ی

َ
َول

ئَ
>ا

آیا انسان ندیده که ما او را از نطفه ای آفریدیم؟<. 

1. سورۀ یس، آیۀ 77. 

ن
آ

ر�
ݦݦݑ

ا�ݑ معاد �رݐ �ݐگاه � �ب
��ش
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با این كه این جریان با چشم سر قابل رؤیت نیست و نیاز به اندیشیدن دارد ولی 

تفّکر آنقدر  آیا انسان ندیده< اشاره به این باشد كه  َسا�نُ ؛ 
�نْ اإِ

ْ
ال  �َ َ �ی ْم 

َ
َول

ئَ
>ا شـاید تعـبیِر 

راه را روشن می كند كه از شّدت روشنی به حّد رؤیت و دیدن با چشم سر می رسد. 

نكتۀ دیگر آن كه، به اصطالح اهل ادب، كلمۀ »نطفه« كه به صورت نكره آمده 

اشاره به بی ارزشی آن دارد. نطفه یعنی آب اندك و بی ارزش، و عجیب این كه تمام 

اعضای بدن ما و تمام اجزای داخلی و خارجی ما با تمام این تفاوت ها كه با هم 

دارند، گوشت و پوست و استخوان های ریز و درشت و سلسلۀ اعصاب و عروق و 

اینها  و...همۀ  شنوایی  و  بینایی  محّیرالعقول  دستگاه های  و  مغز  پیچیدگی های 

ساخته شدۀ از یك قطرۀ آب است و عجیب تر این كه تازه تمام این یك قطرۀ آب هم 

َصرف این ساختمان نشده بلكه فقط یك از صد میلیونیم آن صرف شده است!! 

نطفۀ  از  مكّعب  سانتی متر  یك  در  می گویند:  كه  شده  نقل  فّن  متخّصصین  از 

شناور  »ِاْسِپْرم«  نر  ول 
ّ
سل میلیون  دویست  بعضی  گفتۀ  به  بلكه  صدمیلیون  مرد، 

است و به قدری هم ریز هستند كه بعضی از دانشمندان جنین شناس گفته اند: آن 

مقدار نطفه ای كه مایۀ پیدایش تمام بشر فعلی روی زمین است در یك انگشتانه 

ول 
ّ
هم جای می گیرد. آنگاه از میان این صد و یا دویست میلیون ِاسپرم، یكی با سل

مادۀ نطفۀ زن )ُاُوول( با هم تركیب می شوند و »انسان« به  وجود می آید. 

ُ ِم�نْ  ُ�حج
�نْ
َ
ٍ * �ی �ت ِل�تَ ِم�نْ َماٍء َدا�نِ ِل�تَ * �نُ َسا�نُ ِمّمَ �نُ

�نْ اإِ
ْ
ِ� ال

�نُ �نْ �یَ
ْ
ل

>�نَ
َ�ا�ئِ�جِ ؛ 1

�جِ َوال�تَّ
ْ
ل

ُ
�نِ الّ� ْ �ی َ �ج

از  است؟  شده  خلق  چه  از  که  بیندیشد  باید  انسان  پس 

َمْرد و سینۀ  از پشت  آفریده شده است که  آب جهنده ای 

زن خارج می شود<. 

محیـط  آن  در  می شـود.  سـاخته  رحـم  تاریک خانـۀ  در  نامرئـی  ذّرۀ  ایـن  آنـگاه 

1. سورۀ طارق، آیات 5 تا 7. 
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تاریكـی كـه غیـر از ایـن ذّرۀ نامرئـی و مقـداری خـون كـه اطـراف آن را گرفتـه، هیـچ چیز 

نیسـت! اّمـا كـدام دسـِت نّقـاش ماهـر ایـن همـه نقش هـای بدیـع، آن هم با مقیاسـی 

دقیـق روی ایـن قطـرۀ آب به وجـود آورده اسـت؟ آن چنـان اندازه گیـری دقیـق شـده 

كـه چشـم چطـور باشـد و گـوش چطـور؟ زبـان چـه جـور باشـد و دسـت و پا و...بـه تمام 

اینهـا یـك بـه یـك شـكل مناسـب و انـدازه ای مناسـب داده شـده اسـت تـا آنجـا كـه 

مژه هـا كنـار پلك هـا و ناخن هـا بـر سـر انگشـتان قرار گرفتـه و خطوط بسـیار باریك كف 

دسـت ها و سـر انگشـت ها بـا حسـابی دقیـق تنظیـم شـده اسـت. 

كه كرده است در آب صورتگریدهــد نطفــه را صورتی چون پری

معـروف اسـت كـه نقـش زدن بـر آب، ُمحـال اسـت و نمی تـوان روی آب نّقاشـی 

كرد. 

جز او كیست كز خاك، آدم سرشت؟

و بر آب این چنین نقش زیبا نوشت

قـــــــطره آب یــك  ز  آفـــرینــــد  همـــــو 

آفـــــتاب از  روشـــن تـــر  گــــــهرهای 

سه واقعّیت مهم در اثبات معاد

قـرآن كریـم، در مقـام اثبـات حتمّیت مسـألۀ معاد و حیـات پس از مرگ در جواب 

انـكار كافـران بـه سـه واقعّیـت اشـاره می كنـد كه بـا پذیرش آنها مسـألۀ معـاد و حیات 

م می گردد. 
ّ
پـس از مـرگ بـرای هـر انسـان باوجـدان دور از لجاج و عناد، مقطوع و مسـل

یكــی از آن ســه واقعّیــت، مســألۀ »حکمــت« یعنــی هدفــدار بــودن خلقت اســت. 

البّتــه ایــن حقیقــت را هیــچ گاه نبایــد از نظــر دور داشــته باشــیم كــه مــا بحــث معــاد 

ــودش  ــه خ ــم ك ــی می گیری ــم پ ــم علی ــق حكی ــود خال ــاد به وج ــان و اعتق ــس از ایم را پ

فرمــوده اســت: 
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الف: حکمت خدا

ًما ؛ 1 ًما َ�ِك�ی ـَه َكا�نَ َعِل�ی
َّ
 الل

�نَّ >اإِ

به حقیقت که خداوند دانا و حکیم بوده است<.

و بدیهی است حكیم هرگز كار بی هدف انجام نمی دهد. چنان كه می فرماید: 
َ�َك ُسًدى ؛ 2 �تْ ُ �نْ �ی

ئَ
َسا�نُ ا

�نْ اإِ
ْ
َس�جُ ال ْ� َ

�ی
ئَ
>ا

رها  خود  حال  به  بیهوده  و  ُمهَمل  که  می پندارد  انسان  آیا 

می شود؟<. 

اگر بنا بر رها كردن بود كه در مراحل قبلی خلقت، رهایش كرده بودیم. 
ْم�نَٰی ؛ 3 ُ ٍیّ �ی هتً ِم�نْ َم�نِ

ْ��نَ
ُك �نُ ْم �یَ

َ
ل

ئَ
>ا

آیا او ابتدا نطفه و آب اندکی از منی که در رحم مادر ریخته 

می شود نبود؟<. 

اگـر قانـون خلقـت ایـن بـود كـه تكامـل و حركـت بـه سـوی كمـال در كار نباشـد، 

از همـان اّول، نطفـه و علقـه و مضغـه و...را از بیـن می بردیـم. می بینیـد كـه چنیـن 

نشـده اسـت و خلقـت در مسـیر تكامـل پیـش مـی رود. اكنـون اگـر بعضـی از افـراد در 

مرحلـۀ  در  مثـاًل  می شـوند  خـارج  تكامـل  مسـیر  از  و  می گیرنـد  قـرار  خاّصـی  شـرایط 

ـی خلقـت مربـوط 
ّ
قـه و ُمضغـه و جنیـن بـودن سـقط می شـوند ایـن بـه قانـون كل

َ
َعل

نیسـت؛ بلكـه تحـت یك سلسـله شـرایط خـاّص اسـتثنایی قرار می گیرنـد و از طریق 

دیگـری بـاز بـه مسـیر تكامـل بـر می گردنـد. توّقـف و ركـود در عالـم خلقت تحّقـق پذیر 

بـه سـوی كمالنـد و مقتضـای قانـون  نمی باشـد. تمـام موجـودات در حـال حركـت 

1. سورۀ احزاب، آیۀ 1. 
2. سورۀ قيامت، آیۀ 36. 

3. همان، آیۀ 37. 
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حكمـت در خلقـت، تكامـل و حركـت بـه سـوی كمـال اسـت. 

ب: علم خدا

ـم دارد. او 
َ
واقعّیـت دّوم مسـألۀ »علـم خالـق« اسـت كـه احاطـۀ بـر همـه چیـز عال

كـه می خواهـد مخلـوق خـود را بـه هـدف برسـاند طبیعـی اسـت كـه بایـد علمـش بـه 

ـم َخلـق محیـط باشـد؛ بـه تمـام اعمال آدمیان احاطه داشـته باشـد. 
َ
تمـام ذّرات عال

او می دانـد كـه ذّرات بـدن شـما پـس از مـرگ و پوسـیدن، بـه كجـا مـی رود و بـه چـه 

صـورت در می آیـد. 
�جٌ ؛ 1 �ی ْیٌء َعحجِ

َ ا �ش
دنَ ُ�و�نَ َهـٰ ا�نِ كَ

ْ
اَل ال َ �ت

>�نَ

مردم کافر، سرپوش روی فکرشان نهاده اند و نمی خواهند 

از مرگ زنده خواهند  بیندیشند! وقتی می شنوند که بعد 

شد می گویند: این، چیز شگفت آوری است!<. 

ٌد ؛ 2 ِع�ی َ ٌع �ج ْ ِلَك َر�ج
ا دنَٰ ً َ�ا�ج ا �تُ

َ �نّ
ُ

ا َوك َ �ن ا ِم�تْ
دنَ اإِ

ئَ
>ا

آیا وقتی ما ُمردیم و خاك شدیم، بازگشتی داریم؟این چنین 

چیزی دور و بعید ]از فکر و ذهن[ است<. 

خداوند جواب می دهد: 

ُهْم؛   ِم�نْ
ْر�نُ

ئَ
ا

ْ
ُ� ال �تُ �نْ ا َما �تَ َ ْد َعِلْم�ن

>�تَ

به یقین ما می دانیم که زمین از آنها چه مقدار کم می کند<. 

اگـر زمیـن اجـزای بـدن شـما را خـورده اسـت، ما می دانیـم آن اجزاء به كجـا رفته و 

اگـر بـاد وزیـده و آن اجـزاء دسـتخوش امـواج هـوا گشـته، می دانیـم بـه كجـا رفتـه، جـزء 

1. سورۀ ق، آیۀ 2. 
2. همان، آیۀ 3. 
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بـدن كـدام كـرم شـده، جـزء بـدن كـدام حیـوان دّرنده شـده؛ همـۀ اینهـا را می دانیم: 
 ؛ 1

طنٌ �ی ا�جٌ َ��نِ َ ا ِك�ت
َ َد�ن ُهْم َوِع�نْ  ِم�نْ

ْر�نُ
ئَ
ا

ْ
ُ� ال �تُ �نْ ا َما �تَ َ ْد َعِلْم�ن

>�تَ

آنچه را که زمین از بدن اینها می کاهد می دانیم و نزد ما 

كتابی هست که نگه دارندۀ همه چیز است ]و همه چیز 

در آن مضبوط است[<. 

َماِء  ی الّسَ ِ
�ن ا 

َ
َول ْر�نِ 

ئَ
ا

ْ
ال ی  ِ

�ن هتٍ  ّرَ
اِل دنَ َ �ت ْ َك ِم�نْ ِم�ش ّ

َر�جِ �جُ َع�نْ  ْع�نُ َ �ی >َما 
2 �نٍ ؛  �ی ا�جٍ ُم�جِ َ ی ِك�ت ِ

�ن ا 
َّ ل اإِ  �َ

ْك�جَ
ئَ
ا ا 

َ
َول ِلَك 

َ� ِم�نْ دنَٰ ْ�عنَ
ئَ
ا ا 

َ
َول

پنهان  تو  خدای  علم  از  آسمان  و  زمین  در  ذّره ای  قدر  به 

نمی ماند و چیزی کوچك تر و بزرگ تر از ذّره ای نیست مگر 

این که در کتاب آشكار کننده ای محفوظ است<. 

پـس واقعّیـت اّول، مسـألۀ »حکمـت« اسـت كـه عالـم خلقـت »هدفـدار« اسـت 

و واقعّیـت دّوم، مسـألۀ »علـم« اسـت كـه خالـق عالـم و آدم احاطـۀ علمـی بـر تمـام 

ذّرات بـدن آدمیـان پـس از مـرگ و خـاك شدنشـان دارد و همچنیـن از تمـام جزئّیـات 

اعمالشـان آگاه اسـت. 

ج: قدرت خدا

واقعّیـت سـّوم، مسـألۀ »قـدرت« اسـت كـه حضـرت خالـق حكیم علیـم می تواند 

ذّرات پراكنـدۀ مـردۀ در دل خـاك را جمـع آورده و از نـو بسـازد، نه مگر شـما ابتدا نطفه 

و ذّرۀ نامرئی داخل آن نطفه بوده اید، او شـما را از آن حالت به این شـكلی كه اكنون 

هسـتید درآورده اسـت. همـو یـك ذّره از بـدن شـما را از میـان خاك هـا بـر مـی دارد و 

انسـانی می سـازد و عجیـب ایـن كه: 

1. همان، آیۀ 4. 
2. سورۀ یونس، آیۀ 61. 
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ُكُ� 
دنْ ا �یَ

َ
َول

ئَ
ا * ا ً ُ َ��یّ َ�حج �نْ

ئُ
 ا

َسْو�نَ
َ
 ل

ا َما ِم�تُّ
دنَ اإِ

ئَ
ا َسا�نُ 

�نْ اإِ
ْ
وُل ال �تُ َ >َو�ی

ا ؛ 1 ً �ئ �یْ
َ ُك سش ْم �یَ

َ
ُل َول �جْ

اُه ِم�نْ �تَ َ �ن �تْ
َ
ل ا �نَ

َ �نّ
ئَ
َسا�نُ ا

�نْ اإِ
ْ
ال

باز  ُمردم  وقتی  من  آیا  می گوید:  ]فراموشكار[  انسان  این 

زنده از قبر برمی خیزم؟ آیا انسان به یاد نمی آورد که ما او را 

قبلًا خلق کردیم، در حالی که اصلًا چیزی نبود و هستی 

نداشت<. 

یادآوری قدرت خدا در امر معاد

در قـرآن، تنهـا در یـك جـا نامـی از »ُعَزْیـر« بـه میـان آمـده كـه آن هم در آیۀ 30 سـورۀ 

توبـه اسـت. آنچـه از قرائـن آیـات و تعـدادی از روایـات اسـتفاده می شـود، او پیامبـر 

بـوده؛ گرچـه بعضـی هـم گفته انـد: از علمـای بنی اسـرائیل بـوده اسـت. 

ْصـر حاكـم جّبـار و سـلطان سـّفاك باِبل به بنی اسـرائیل حمله  ـُت الّنَ وقتـی كـه ُبخـْ

تـار و مـار نمـود، مردانشـان را ُكشـت و زنـان و كودكانشـان را اسـیر كـرد  كـرد و آنهـا را 

و همه جـا را ویـران و معبدهایشـان را از بیـن بـرد و كتابخانه هایشـان را طعمـۀ آتـش 

سـاخت، حّتـی تـورات، كتـاب آسمانی شـان را هم سـوزاند و اسـیران را بـه طرف باِبل 

حركـت داد و قریـب بـه صـد سـال در باِبـل نگهشـان داشـت! نسـخه های تـورات از 

ـی متـروك و مفقود گشـت تا پس از صد سـال كه كورش، شـاه ایران، 
ّ
بیـن رفـت و بـه كل

حـاء و یـا پیامبـر زمان بود نزد كورش شـفاعت كرد كه 
َ
باِبـل را فتـح كـرد. ُعَزیـر كـه از ُصل

یهـود را بـه وطـن خودشـان برگردانـد و اجـازه بدهـد كـه تـورات را مجـّددًا بنویسـند. او 

هـم پذیرفـت و یهـود بـه وطنشـان بازگشـتند و جناب عزیر نیز تـورات را پس از یكصد 

سـال كـه مفقـود گشـته بـود، برحسـب آنچـه كـه در خاطـرش مانـده بـود، از نو نوشـت و 
بـه دسـت قوم یهـود داد. 2

1. سورۀ مریم، آیات 66 و 67. 
2. تفسير الميزان، ج 9، ص 253. 
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ُعَزیر همان كسـی اسـت كه در سـورۀ بقره، قّصه ای از او نقل شـده، اگرچه در آنجا 

اسـمی از ُعَزیـر بـرده نشـده ولـی در روایـات اشـاره شـده كـه ایـن، همـان ُعَزیر اسـت كه 

سـوار بـر مركـب شـد و بـه جایـی می خواسـت بـرود. همراه خـود آذوقه ای شـامل انجیر 

و آب میوه داشـت، سـِر راه به قریه ای رسـید كه ویران شـده بود: 
َها< ؛ 1 ِ ٰی ُعُ�وسش

َ
هتٌ َعل اِو�یَ َ هتٍ َوِهَى �ن ْ��یَ

ٰی �تَ
َ

ی َمّ�َ َعل ِ �ن
َّ
ْو َكال

َ
>ا

حالی  در  کرد  عبور  قریه ای  بر  که  کسی  آن  داستان  یا 

كه دیوار های آن بر روی سقف هایش فرو ریخته بود<.

كـه  گونـه ای  بـه  اسـت!  شـده  تبدیـل  كاملـی  ویرانـۀ  بـه  قریـه  ایـن  عجـب!  دیـد 

سـقف ها فـرو ریختـه و دیوارهـا بـر سـر آن خوابیـده و این، نهایت درجۀ ویرانی اسـت، 

چـون گاهـی سـقف فـرو می ریـزد ولـی دیوارهـا سرپاسـت. اّمـا اگـر سـقف فـرو بریـزد و 

دیوارهـا هـم روی آن بخوابـد دیگـر اثـری از آبـادی نخواهـد مانـد، دیـد آن قریـه بـه ایـن 

صـورت درآمـده مثـل ایـن كـه سـیل و زلزلـه ای آمده و همـه را از بین برده اسـت. وقتی 

اجسـاد مردگان و اسـتخوان های پوسـیده و متالشـی شـدۀ آنها را دید از روی تعّجب 

بـا خـودش گفـت: ای عجـب!
َها ؛2 ْعَد َمْو�تِ َ ـُه �ج

َّ
ِه الل ِ دن ـٰ ی َه �یِ

ْ� ُ
ٰی �ی

�نَّ
ئَ
>ا

چگونه خدا اینها را پس از مرگ زنده می کند؟!<. 

البّتـه ایـن سـخن از روی انـكار نیسـت چـه آنكـه او پیامبـر اسـت و پیامبـر انـكار 

معـاد نمی كنـد، بلكـه از بـاب تذّكـر قـدرت خداسـت؛ یعنـی چـه قـدرت عظیمـی 

اسـت كـه ایـن اسـتخوانهای پوسـیده را دوبـاره برمی گردانـد و انسـان می سـازد!! ایـن 

مطلـب را بـه ذهنـش آورد و بـه زبـان جـاری كـرد. 

1. سورۀ بقره، آیۀ 259. 
2. همان. 
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خـدا هـم بـرای ایـن كـه نمونـه ای از مظاهـر قـدرت خـود را بـه برخـی از بندگانـش 

نشـان دهـد تـا بـر مرتبـۀ یقینشـان افـزوده شـود، صحنـه ای را بـه آنهـا ارائـه می فرمایـد 

)چـون یقیـن مراتـب دارد، وقتـی بندگان صحنه ای را با چشـم خـود ببینند، طبیعی 

اسـت كـه بـر مرتبـۀ یقینشـان افـزوده می شـود(. مثاًلحضـرت ابراهیـم؟ع؟ گفـت: 
ٰی ؛ 1

َمْو�تَ
ْ
ی ال �یِ

ْ�
 �تُ

�نَ ی َك�یْ ِ
ِر�ن

ئَ
ّ ا

>َر�جِ

خدایا! نشانم بده که چگونه مرده ها را زنده می کنی!<. 

فرمود: مگر ایمان نیاورده ای؟! گفت: چرا: 
ی؛ 2 �جِ

ْ
ل

�نَّ �تَ ْ�َم�ئِ ِك�نْ ِل�یَ ـٰ >َولَ

ولی می خواهم قلبم آرامش یابد ]حالت اطمینان قلبی که 

مرتبۀ عالی تر یقین است، برایم پیدا شود[<. 

در اینجـا هـم خداونـد بـرای ایـن كه نمونه ای از معـاد به جناب ُعَزیـر ارائه فرماید، 

خـوِد او را میرانـد و قبـض روحش كرد. 
ُه ؛ 3 َ َع�ش َ ّمَ �ج

ُ هتَ َعاٍم �ش
ـُه ِما�ئَ

َّ
ُه الل َما�تَ

ئَ
ا

َ >�ن

صد سال او را میراند و سپس زنده اش کرد<. 

این مسأله، خود دلیل بر امكان رجعت در همین عالم است؛ یعنی كسی بمیرد 

و دوباره در همین عالم زنده شود، این رجعت است و ما برحسب روایات معتقدیم 

و  برمی گردند  أئّمه ؟مهع؟ رجعت می كنند؛ یعنی به همین دنیا  در زمانی، حضرات 

برمی گردند.  دنیا  به  هم  صلحاء  از  بعضی  می كنند،  حكومت  طوالنی  زمان های 

وقتی حضرت ُعزیر زنده شد خدا از او سؤال كرد: چقدر درنگ كردی؟ 

1. سورۀ بقره، آیۀ 260. 
2. همان. 

3. همان، آیۀ 259. 
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پیامبـران  بـا  تنهـا  خـدا  چـون  اوسـت،  بـودن  پیامبـر  بـر  دلیـل  گفتگـو  ایـن  خـوِد 

صحبـت می كنـد و سـؤال و جـواب دارد. فرمـود: چقـدر در اینجـا توّقـف داشـته ای؟ 

گفـت: یـك روز یـا قسـمتی از یـك روز! فرمـود: نـه، یكصـد سـال درنـگ كـرده ای )صـد 

سـال اسـت كـه تـو مـرده ای و تـازه زنـده شـده ای(! 
ْه ؛ 1

َس�نَّ �تَ َ ْم �ی
َ
َك ل َ�ا�جِ

َ ٰی َ�َعاِمَك َوسش
َ
ل ْ� اإِ

�نُ
ا�نْ

َ >�ن

از  پس  داشتی  همراه  ]كه  ات  نوشیدنی  و  غذا  به  بنگر  حال، 

گذشت سال ها[ هیچگونه تغییری نیافته است. 

صد سال گذشته اّما آب میوه و انجیر به همان كیفّیت اّول خود باقی است، و 

حال آنكه در میان میوه ها، انجیر زودتر فاسد می شود و آب میوه هم چنین است. 

آنگاه: 
ٰی ِ�َماِرَك ؛ 2

َ
ل ْ� اإِ

�نُ
>َوا�نْ

به الاغ خود نگاه کن ]كه چگونه از هم متلاشی گشته 

است[<. 

و حـال آنكـه آن حیـوان، قابـل بقـاء اسـت و ممكـن اسـت سـالها بمانـد برخـالف 

میـوه و آبمیـوه كـه در انـدك زمانـی فاسـد می شـود و از بیـن مـی رود! اینجـا می بینیـم 

بـه عكـس شـده اسـت، بـا گذشـت صـد سـال، تغییـری در میـوه و آب میـوه حاصـل 

نشـده ولی االغ متالشـی شـده اسـت! حاال با چشـم خود ببین كه ما همین االغی را 

كـه متالشـی شـده و اسـتخوانهایش پوسـیده اسـت چگونـه زنـده  می كنیـم!
ُسوَها ؛ 3

ْ
ك

ّمَ �نَ
ُ َها �ش �نُ سشِ �نْ

 �نُ
�نَ اِم َك�یْ

َ ِع�ن
ْ
ی ال

َ
ل ْ� اإِ

�نُ
>َوا�نْ

1. سورۀ بقره، آیۀ 259. 
2. همان. 
3. همان. 
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پیوند  هم  به  و  برمی داریم  چگونه  را  استخوان ها  ما  ببین؛ 

می دهیم و گوشت بر آن می پوشانیم<. 

در مقابـل چشـم او خداونـد ایـن كار را كـرد؛ یعنـی اسـتخوانهای پراكنـده را جمـع 

كـرد و گوشـت بـر آن پوشـانید و حیـوان زنـده  شـد. 

این قّصه در سـورۀ بقره آمده، اّما اسـم عزیر آنجا برده نشـده اسـت ولی در روایات 

آمـده كـه همـو بـوده اسـت؛ البّتـه بعضـی گفته انـد: حضرت إرمیـا و یا حضـرت ِخْضر 

بـوده ولـی اكثـر علمـاء حضـرت ُعزیـر را نشـان می دهنـد. حـال، چـون عزیـر بـه ایـن 

صـورت مـرده و بعـد از صـد سـال زنـده شـده اسـت، یهـود گفته انـد: او ابـن اهلل و پسـر 

د 
ّ
خداسـت! نصـاری هـم حضـرت مسـیح؟ع؟ را چـون بـدون پـدر و فقط از مـادر متول

شـده اسـت، پسـر خـدا می دانند. 

گویای حقایق عالم پس از مرگ تنها قرآن، 

یــات مســائل مربــوط بــه معــاد، بــا ســیر قرآنــی 
ّ
تــا اینجــا دیدیــم كــه ســیر عقلــی در كل

یــات، دیگــر 
ّ
هماهنــگ اســت. اّمــا در تفاصیــل آن مســائل و تشــریح جزئّیــات آن كل

عقــل راه نــدارد كــه آیــا حیــات برزخــی چگونــه اســت و صحنه هــای محشــری از 

حســاب و كتــاب و میــزان و صــراط و معیــار در كیفــر و پــاداش و بهشــت و جهّنــم، 

بــه چــه وضــع و كیفّیتــی خواهــد بــود؟ نظــر دادن در ایــن مســائل، از عهــدۀ عقــل 

بیــرون اســت و تنهــا وحــی و قــرآن اســت كــه بایــد در ایــن ســنخ از حقایــق نظــر بدهــد 

و عالــم انســان را از آن مطالــب آگاه ســازد و لــذا عقــل هــم كــه مــا را تــا دِر خانــۀ وحــی 

آورده اســت، دســتور تســلیم محــض بــودن در مقابــل »وحــی« می دهــد چــرا كــه هیــچ 

راهــی بــرای نیــل بــه ســعادت مطلوبــه اش جــز فرمانبــری از خالــق علیــِم حكیــم خــود 

نمی یابــد. 
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حـال از جملـه مسـائل مربـوط بـه كیفـر و پـاداش در روز جزا از دیـدگاه وحی و قرآن، 

این اسـت كه مالك سـعادت و راهیابی به بهشـت در سـرای آخرت دو چیز اسـت: 

اّواًل: ایمان، ثانیًا: عمل صالح. 

وا 
ُ
َوَعِمل وا  َم�نُ

آ
ا �نَ  �ی ِ �ن

َّ
ال ا 

َّ ل ْسٍ� * اإِ �نُ ى  �نِ
َ
ل َسا�نَ 

�نْ اإِ
ْ
ال  

�نَّ َعْ�ِ� * اإِ
ْ
>َوال

اِلَ�ا�تِ  ؛ 1 
َ

الّ�

افراد  تمام  دارد[  که  مختلفی  معانی  ]با  عصر!  به  سوگند 

انسان، در ُخسرانند! جز گروهی که ایمان آورده و عمل 

صالح انجام داده اند<. 

نـه ایمـاِن خالـی از عمـل صالـح، كافـی در نجـات انسـان، در عالـم آخـرت اسـت 

ـد عمـل صالـح و عمـل صالـِح مولـود 
ّ
و نـه عمـِل صالـِح خالـی از ایمـان. ایمـاِن مول

ایمـان الزم اسـت و لـذا آیـۀ 18 سـورۀ ابراهیـم می فرمایـد: 

 �ُ �ی ِه الِ�ّ  �جِ
�تْ

َ
ّد �تَ

ْ ُهْم َكَ�َماٍد اسش
ُ
ْعَمال

ئَ
ِّهْم ا

َ��جِ ُ�وا �جِ
�نَ َك�نَ �ی ِ �ن

َّ
ُل ال َ >َم�ش

ْیٍء ؛ 
َ ٰی �ش

َ
وا َعل ا َكَس�جُ ِدُرو�نَ ِمّمَ �تْ َ ا �ی

َ
ٍ ل ْوٍم َعاِ��ن َ ی �ی ِ

�ن

ورزیده اند  کفر  خدایشان  به  که  کسانی  حال  وصف 

بودن  بی ارزش  و  بی اثر  ]در  نیکشان  اعمال  که:  است  این 

در سرای آخرت[ بسان خاکستری است که در یك روز 

طوفانی، تندبادی بر آن بوزد و ذّرات آن را پراکنده سازد<. 

همان طور كه آن ذّرات خاكستر پخش شدۀ در یك بیابان، هیچ ارزشی ندارد، 

اعمال خوب یك آدم كافر بی ایمان نیز در عالم پس از مرگ، هیچ اثر سعادت بخشی 

نخواهد داشت!

حّتــی تشــبیه بــه خــاك هــم نشــده اســت؛ چــون اگــر مشــتی خــاك در میــان یــك 

1. سورۀ عصر، آیات 1 تا 3. 
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گلــدان ریختــه شــود و آب بــه آن داده شــود، حّداقــّل یــك علــف ســبز از آن می رویــد، 

اّمــا یــك خــروار و ده خــروار خاكســتر اگــر بــا آب هــم مخلــوط شــود، اصــاًل ذّرات آن 

بــه هــم نمی چســبد تــا چیــزی از آن بروید!حــال، آن خاكســتر اگــر در معــرض تندبــاد 

ــده ای  ــه فای ــا آن چ ــت، آی ــی رف ــه جای ــر ذّره اش ب ــت و ه ــرار گرف ــی ق ــك روز طوفان در ی

خواهــد داشــت؟

مـالك  كننـدۀ  تعییـن  و  انسـان  آفریننـدۀ  كـه  حكیـم  علیـم  خداونـد  دیـدگاه  از 

سـعادت و شـقاوت آدمی اسـت اّولین شـرط سـعادت انسـان در عالم آخرت، ایمان 

اسـت كـه بـه دنبـال آن اعمـال نیـك از وی صـادر شـود و ثمربخـش گـردد. 

در واقع، جان انسان با ایمان، بسان زمینی حاصلخیز است كه بذر هرگونه درخت 

و بوته در آن رشد می كند و به محصول می نشیند. اّما جان انسان كافر همانند زمینی 

شوره زار است كه بهترین بذر در آن می پوسد و هیچ محصولی نمی دهد. 

این سـّنت و قانون سـازندۀ عالم اسـت كه »ایمان«، بذر بهشـت و جّنت رضوان 

اسـت و »کفـر«، بـذر جهّنـم سـوزان!حال ایـن قانـون را شـما روشـنفكرمآبان بپسـندید 

یـا نپسـندید، تأثیری در آن نخواهد داشـت!

ا 
َ �نّ ْ� اإِ

�نُ
ْ

ك �یَ
ْ
ل

اَء �نَ
َ ِم�نْ َوَم�نْ سش وئْ �یُ

ْ
ل

اَء �نَ
َ َم�نْ سش

ْم �نَ
ُ

ك ّ
 ِم�نْ َر�جِ

�تُّ َ�
ْ

ِل ال
>َو�تُ

َها؛ 1
ِهْم ُسَ�اِد�تُ َ�اَط �جِ

ئَ
اًرا ا

َ �نَ �ن اِلِم�ی
َ ا ِلل�نّ

َ ْد�ن ْع�تَ
ئَ
ا

از جانب پروردگار شما است؛ حال هر  این قانون ثابت  بگو: 

کس  هر  و  بپذیرد  را  آن  و  بیاورد  ایمان  می خواهد  كس 

این  برای  ما  نپذیرد.  را  آن  و  گردد  کافر  می خواهد 

ستمگران]متجاوز از مرز بندگی[آتشی فراهم کرده ایم که 

سراپرده اش آنها را از هر سو احاطه کرده است<. 

كهف، آیۀ 29.  1. سورۀ 
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»قیامت« از نظر قرآن بطور اجمال

م قرآنـی كـه بـا كمال صراحـت و وضوح، از آیـات كریمه اش 
ّ
از جملـۀ حقایـق مسـل

بـه دسـت می آیـد بطـوری كـه َابـدًا مجالـی بـرای كوچكتریـن شـّك و َریـب دربـارۀ آن 

نمی مانـد، مسـألۀ وجـود عالـم دیگـری بعـد از این دنیا به نام »عالـم آخرت و قیامت« 

می باشـد كه انسـان پس از مرگ و سـپری گشـتن عمر این جهانی اش، در آن عالم به 

حیـات و زندگـی مخصوصـی خواهـد رسـید كـه بـر حسـب واجـد بـودن وی اعمـال و 

ملكاتی را كه در دنیا به دسـت آورده و در خزانۀ جانش ذخیره نموده اسـت، سراسـر 

زندگـی اش سـعادت و نعمـت و بهجـت دائـم خواهـد گردیـد و یـا بـه َدَركاتـی مملـّو از 

شـقاء و بـال و بدبختـی بی پایـان مبتـال خواهـد شـد و بـه بیـان دیگـر آنچـه كـه در ایـن 

جهـان، َبـذر اخـالق و عمـل در زمیـن َنفـس و روح خـود پاشـیده اسـت، در آن جهـان 

»میـوۀ« تلـخ و یـا شـیرین آن را خواهـد چشـید. درسـت مانند كشـاورزی كـه در فصلی 

بـذر می افشـاند و در فصـل دیگـری محصـول »ِكشـت« خـود را بـر مـی دارد. 

»حتمّیـت ایـن حقیقـت از نظـر قـرآن تـا حّدی اسـت كـه روز قیامت را ُمقَسـٌم ِبه1« 

< ؛2 چـه آنكـه  اَمهتِ َ �ی �تِ
ْ
ْوِم ال �یَ ِسُم �جِ

�تْ
ئُ
ا ا

َ
قـرار داده و سـوگند بـه آن یـاد كـرده اسـت كـه: >ل

می می خورنـد تـا 
ّ
طبعـًا در ُمحـاورات ُعـرف ُعقـالء، قسـم بـه موضـوع مقطـوع و مسـل

مطلـب مشـكوك دیگـری را ثابـت نماینـد. 

م كـه بـرای رفـع شـّك و اسـتبعاد از 
ّ
یعنـی »قیامـت« آنچنـان مقطـوع اسـت و مسـل

نفـوس آدمیـان، نسـبت بـه »َحشـر« و »َبعـث« َابنـاء بشـر، جا دارد كه »ُمْقَسـٌم ِبـه« واقع 

شـده و سـوگند بـه حقیقـت آن یـاد گـردد و بـا لحنـی قاطـع و محكـم گفتـه شـود: قسـم 

بـه قیامـت كـه قیامـت، واقع شـدنی اسـت. 

كه بدان سوگند می خورند.  1. آنچه 
2. سورۀ قيامت، آیۀ 1. 
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نمونه ای از آیات قرآن در حتمّیت بعث قیامت

تصریح به قطعّیت رسـتاخیز و قیامت در قرآن كریم با بیانات مكّرر آمده اسـت. 

از جملـه بـه این آیات توّجه شـود: 
؛ 1

�تٌّ َ�
َ

ُه ل
�نَّ ی اإِ

ّ
ْل ای َوَر�جِ

 ُهَو �تُ
َ��تٌّ

ئَ
َك ا

و�نَ �ئُ �جِ
�نْ َْس�تَ >َو�ی

از تو ]ای پیغمبر![ می پرسند که آیا آن]قیامت[ حق است؟ 

م آن حق است<. 
ّ
بگو: آری به پروردگارم قسم بطور مسل

ِم�نَ  ْ�َد�تُ 
ئَ
ا َوَم�نْ  ِه  �ی �نِ ْ�جَ  َر�ی ا 

َ
ل اَمهتِ  َ �ی �تِ

ْ
ال ْوِم  َ �ی ٰی 

َ
ل اإِ ْم 

ُ
ك

َمَع�نَّ حجْ �یَ
َ
>ل

ا ؛2 ً �ش ـِه َ�ِ��ی
َّ
الل

 شما را در روز قیامت، جمع خواهد کرد. در آن 
ً
هر آینه قطعا

تردیدی نیست و کیست راست گفتارتر از خدا؟<. 

ّمَ 
ُ �ش �نَّ 

ُ َع�ش �جْ �تُ
َ
ل ی  ّ

َوَر�جِ ٰی 
َ

ل َ �ج ْل 
�تُ وا  ُ َع�ش �جْ ُ �ی �نْ 

َ
ل �نْ 

ئَ
ا ُ�وا 

َك�نَ �نَ  �ی ِ �ن
َّ
ال َعَم  >رنَ

ْم؛3 �تُ
ْ
َعِمل َما  �جِ  

�نَّ وئُ �جَّ
�نَ �تُ

َ
ل

هرگز  که  پنداشته اند  ورزیده اند،  کفر  که  كسانی 

پروردگارم هر  آری قسم به  برانگیخته نخواهند شد، بگو: 

 مبعوث خواهید گشت و سپس به آنچه که 
ً
آینه قطعا

 خبر داده خواهید شد<. 
ً
]در دنیا[ انجام داده اید حتما

؛ 4 
�تُّ َ�

ْ
ْوُم ال �یَ

ْ
ِلَك ال

>دنَٰ

این]رستاخیز قیامت[ روز حق است<. 

1. سورۀ یونس، آیۀ 53. 
2. سورۀ نساء، آیۀ 87. 
3. سورۀ تغابن، آیۀ 7. 

4. سورۀ نبأ، آیۀ 39. 
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اثبات قطعّیت رستاخیز از چهار طریق

1. قیامت از نظر اصل »حکمِت خلقت«

م ُمعترف 
ّ
اندكـی تفّكـر در نظـام خلقت موجودات جهان، ما را به این اصل مسـل

می سـازد كـه آفرینـش هـر موجـودی به منظور نیل به هدف و غایتی اسـت كـه آفریدگار 

حكیم، آن را با حسـابی دقیق در نظر گرفته و آن موجود را برای رسـیدن به آن غایت 

تجهیز نموده اسـت. 

آفتـاب بـا طلـوع و غـروب منّظمـش گواهـی می دهـد كـه خـودش مقصـود و هـدف 

آفریـده  نورافكنـی و حرارت بخشـی  به منظـور  كـه  آلـت موّقتـی اسـت  بلكـه  نیسـت، 

شـده اسـت و پـس از انقضـاء مـّدت كارش سـرد و بی نـور خواهـد شـد. 

ایـن كـره خاكـی كـه مـا روی آن زندگـی می كنیـم و از دامـن آن میوه هـای لطیـف 

كـه  پیداسـت  می نوشـیم،  خوشـگوار  و  صـاف  آب هـای  و  می خوریـم  شـیرین  و 

ویرانـی  بـه  سـرانجام  كـه  آدمیـان  عائلـۀ  بـرای  گـذرا  و  موّقـت  اسـت  آسایشـگاهی 

می گرایـد و محتویاتـش شـادابی و طـراوت خـود را از دسـت داده و همچـون ذّرات 

پراكنـدۀ در هـوا از هـم می پاشـد و نابـود می گـردد و همچنیـن دسـت و پـا و چشـم و 

گـوش و زبـان و جمیـع جهـازات داخـل و خـارج وجـود انسـان و باالخـره مجموعـۀ 

اینكـه خـود،  بـر  گویایـی هسـتند  بـا كمـال وضـوح، همـه شـاهد  مخلوقـات جهـان 

دارای اصالـت در خلقـت نمی باشـند و مقصـود اصیـل از آفرینـش نیسـتند. بلكـه 

مّیـت1 دارنـد و طبعـًا در مسـیر هـدف و مقصـدی بـه جریـان 
َ

ـت و مقّد همـه جنبـۀ آلّیَ

ایـن همـان اصـل  و  و ذی المقّدمـه ای در حركـت می باشـند  بـه غایـت  رو  و  افتـاده 

»حكمـت« و قانـون »ِاتقـان صنـع« اسـت كـه كاشـف از وجـود مدّبـری علیـم و حكیـم 

كار انجام دادن.  1. آلّيت مصدر آلی: یعنی 
     مقّدمّيت: مقّدمه بودن.
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می باشـد كه كارگاه عظیم خلقت را منّزه از هرگونه عبث كاری و بیهوده سـازی نشـان 

داده و خالـق حكیـم را اجـّل و اكرم)باالتـر و برتـر( از ایـن معّرفـی می كنـد كـه اینچنیـن 

دسـتگاه مجّهـز بـه جهـازات شـگفت انگیز آسـمان ها و زمیـن را بـا تمـام محتویـات 

فوق العـاده شـگفت آور و خیره كننـده اش، لغـو و بی  هـدف آفریـده باشـد و آخراالمـر 

ایـن همـه سـازمان های عظیـم را در هـم بریـزد و تبدیـل بـه عـدم سـازد. 

هـم  دور  بـازی،  و  سـرگرمی  بـرای  كـه  تمیـزی  و  بی عقـل  كـودكان  ماننـد  درسـت 

جمـع می شـوند و خـاك و گل روی هـم می چیننـد و بـه گمـان خـود خانـه می سـازند و 

پـس از پایـان مـّدت بـازی، همـه را بـر هـم می زننـد و تمـام سـاخته های خـود را ویـران 

می كننـد و می رونـد! تعالـی اهلل و حاشـا كـه خـدای حكیـم اینچنیـن كار كنـد، دائـم 

و الیـزال بسـازد و ویـران نمایـد، انسـان بیافرینـد و سـپس بمیرانـد و بـاز از سـر بگیـرد. 

پیوسـته كارش همیـن سـاختن و ویـران نمـودن، زنـده كردن و میراندن باشـد بی آنكه 

هـدف و مقصـد عاقالنـه ای مناسـب بـا ایـن اسـاس عظیـم و پی ریـزی متیـن در نظـر 

گرفتـه باشـد. »ُسـبحان اهلل َعّمـا َیِصُفـون« و حـال آنكـه ذات اقدسـش خـود در كتـاب 

می فرمایـد:  كریمـش 

�نَ * َما  �ی اِع�جِ
َ
ل ُهَما  �نَ �یْ َ �ج َوَما   

ْر�نَ
ئَ
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ْ
َوال َماَوا�تِ  الّسَ ا  َ �ن �تْ

َ
ل �نَ >َوَما 

1 ؛  ُمو�نَ
َ
ْعل َ �ی ا 

َ
ل َ�ُهْم 

َ ْك�ش
ئَ
ا ِك�نَّ  ـٰ َولَ  ّ

ِ �ت َ�
ْ

ال �جِ ا 
َّ ل اإِ اُهَما  َ �ن �تْ

َ
ل �نَ

ی  ارن �ج ه  �ج  ، هاس�ت �ن
آ
ا �ن  �ی �ج ه را كه ما  ��

�ن
آ
ا و  را  �ن  م�ی رن و  سما�ن ها 

آ
ا

م  ]ملارن اس�ت ��ت  عالم  �ت  ل�ت �ن اساس  لكه  �ج م،  ده ا�ی ��ی ا�ن �ی �ن

ا�تی در كار  ّ� و �ج �ت ا�ی�ت مس�ت اء اس�ت و هد�ن و عن �ت ا�ت و �ج �ج ا �ش �ج

د<.  �ن مى دا�ن �ن ا�ن  �ن
آ
ا  � اك�ش ولك�ن   ] اس�ت

آری، این كاروان ُمْعَظم خلقت كه با این َطنَطنه و ُطمُطراق2 و جوشان و خروشان 

1. سورۀ دخان، آیات 38 و 39. 
2. فّر و شكوه. 
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بـه حركـت افتـاده و بـی هرگونـه َوقفه ای باتجهیـزات عجیب حیـرت زا، پیش می رود 

و بـر سـر راه خـود حوادثـی عظیـم به وجـود مـی آورد و غلغله هـا برپـا می سـازد، حتمـًا 

بـه مقصـدی بی نهایـت وسـیع و  و قطعـًا هدفـی بسـیار عالـی و درخشـان دارد و رو 

دامنـه دار مـی رود كـه آنجـا بایـد بـار خـود را فـرو نهـد و زندگـی و حیـات اصلـی خـود را 

آغـاز نمایـد. چنانكـه خالـق حكیـم می فرمایـد: 
؛ 1 ُعو�نَ َ ْ��ج ا �تُ

َ
ا ل َ �ن �یْ

َ
ل ْم اإِ

ُ
ك

�نَّ
ئَ
ا َوا ً �ش اُكْم َع�جَ َ �ن �تْ

َ
ل َما �نَ

�نَّ
ئَ
ْم ا �تُ ِس�جْ َ�

نَ
�

ئَ
>ا

ما  م و سش ده ا�ی ��ی �ن
آ
�ش ا و و ع�ج ما را لعن د كه سش ا گما�ن ك�ده ا�ی �ی

آ
ا

د؟<.  و�ی مى سش �ت داده �ن گسش ارن ه سوی ما �ج �ج

نـه، بـه حقیقـت قسـم كـه چنیـن نیسـت. مـا را در ایـن عالـم سراسـر حكمـت، 

لغـو و عبـث نیافریده انـد و در ایـن باغسـتان وجـود، درخـت هسـتی مـا را بیهـوده و 

نكاشـته اند.  بی هـدف 

اَك  َسّوَ
َك �نَ �تَ

َ
ل ی �نَ ِ �ن

َّ
ِم * ال ِ��ی

َ
ك

ْ
َك ال ّ

َ��جِ َك �جِ
َ�ّ
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�نْ اإِ

ْ
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ئَ
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َّ

اَء َرك
َ ّیِ ُ�وَرهتٍ َما سش

َ
ی ا ِ

َك * �ن
َ
َعَدل

�نَ

ای انسان! چه باعث شده که نسبت به پروردگار کریمت 

اندامی  و  صورت  و  آفریده  معتدل  و  تاّم  خلقتی  در  را  تو  كه 

مغرور  است،  کرده  عنایت  تو  به  موزون  و  حکیمانه 

گشته ای؟<. 

�نِ ؛ 3 �ی الِ�ّ و�نَ �جِ �جُ
ّ
ِ دن

َ
ك

ْل �تُ َ ا �ج
َّ ل

َ
>ك

نیست[  کار  در  کرم  به  شدن  است]مغرور  چنین  نه 

ت انحراف شما تکذیب روز جزا و 
ّ
بلکه اساس کار و عل

انكار قیامت کبری است<. 

1. سورۀ مؤمنون، آیۀ 115. 
2. سورۀ انفطار، آیات 6 تا 8. 

3. همان، آیۀ 9. 
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ولی مطمئن باش ای انسان! كه روز »لقاء خدا«1 خواهد رسید. 
ِه ؛ 2 �ی ا�تِ

َ
ُمل

َك َكْدً�ا �نَ ّ
ٰی َر�جِ

َ
ل َك َكاِدٌح اإِ

�نَّ  اإِ
َسا�نُ

�نْ اإِ
ْ
َها ال ُّ �ی

ئَ
ا ا َ >�ی

م با رنج و کوشش دائم به سوی 
ّ
ای انسان، تو بطور مسل

خواهی  او  دیدار  به  سرانجام  و  هستی  تكاپو  در  پروردگارت 

رسید]ثواب و عقاب او را خواهی دید[<. 

پـس مشـاهدۀ قانـوِن »حكمـت« در سراسـر عالـم كـه هـر موجـودی بـرای نیـل بـه 

مجموعـۀ  اینكـه  بـر  روشـن  اسـت  دلیلـی  اسـت،  آمـده  به وجـود  مطلوبـی  »غایـِت« 

از  بعـد  كـه  گرفتـه  خـود  بـه  هسـتی  صـورت  مقصـود،  غایـت  و  هـدف  بـرای  عالـم، 

انقضـاء مـّدت عمـر طبیعـی3، سـر از جهانی بی نهایت وسـیع و درخشـان و بی پایان 

بـر مـی آورد و هـر انسـانی بـه میـزان سـرمایه های روحـی كـه از ایـن عالـم بـرده اسـت، 

بـه حیـات خـود در آن جهـان ادامـه می دهـد و در غیـر ایـن صـورت، یعنـی اگـر مـرگ، 

پایـان زندگـی انسـان باشـد، بـی شـّك دسـتگاه خلقـت، دسـتگاهی لغـو و بیهـوده و 

بـی هـدف خواهـد بـود و ایـن، خـالف حكمـت پـروردگار حكیـم اسـت. 4 

2. قیامت از نظر اقتضاء فطرت

بـا اندكـی تأّمـل در روابـط حیاتـی انسـان و عالم هسـتی، به خوبی روشـن می شـود 

كـه چـه وابسـتگی و ارتبـاط عمیقـی بیـن تقاضاهـا و خواسـت های فطـری انسـان بـا 

انـواع نعـم و مواهـب جاریـۀ در متـن جهـان موجـود اسـت، بطـوری كـه اگـر یكـی از آن 

نعـم و مواهـب خلقـت، در رشـتۀ نظـام طبیعـت جـا خالـی نمـوده و از سلسـله خـارج 

1. یعنی دیدار خدا و مراد جزا و مكافات اعمال است. 
2. سورۀ انشقاق، آیۀ 6. 

كه به پایان خواهد رسيد، چنانكه خدا می فرماید:  َجل« و مّدت محدود معّينی است 
َ
3. همه چيز عالم دارای »ا

ی...«، )سورۀ احقاف، آیۀ 3(، یعنی: نيافریدیم  َحّق َو أَجٍل ُمَسّمً
ْ
ماواِت َو االْرَض َو ما َبْیَنُهما إال ِبال ْقَنا الّسَ

َ
»ما َخل

كه ميان آنهاست مگر به حق و مّدتی معّين... آسمان ها و زمين و آنچه را 
كه بحث »معاد« و »قيامت« بعد از اعتقاد به »مبدأ حكيم« است.  یم  4. البّته توّجه دار
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شـود، نظام زندگی انسـان مختل گشـته و خواسـتی و یا »خواسـت هایی« از َتمّنیات 

غریـزی اش ارضـاء نشـده می مانـد و قهـرًا از نظـر خلقـت، لغـو و بی ثمـر می گـردد. 

مثـاًل می بینیـم تقاضـای آب و حـال آب خواهی)تشـنگی( در وجـود بشـر هسـت 

كـه بـه صـورت خواهـش تكوینـی، از دسـتگاه آفرینـش، آب می طلبـد و از آن طـرف 

می بینیـم كـه نظـام خلقـت نیـز بی درنـگ، آب صـاف و زالل مناسـب بـا مـزاج آدمـی 

و بـه قـدر حاجـت او مهّیـا نمـوده و در دسـترس او می گـذارد. 

»جنیـن« تـا در عالـم »َرحـم« اسـت، مزاجـش متناسـب بـا غـذای شـیر نیسـت و 

تقاضـای شـیر نـدارد و لـذا شـیر هـم بی جهـت بـه او عرضـه نمی شـود و پسـتان مـادر، 

خالـی از شـیر اسـت، بلكـه غـذای مناسـب بـا ُبنیـۀ او در عالـم رحـم، خـون اسـت و 

خـون هـم در داخـل رحـم برایـش آمـاده اسـت. اّمـا همیـن كـه بـه عالـم خـارج رحـم 

منتقـل شـد و انقـالب و تحـّول در مـزاج كـودك بـه عمـل آمـد، تقاضـای شـیر در او پیدا 

بـا  كـه نظـام حكیمانـۀ خلقـت  آنـگاه می بینیـم  می شـود و خواهـان شـیر می گـردد. 

توّجهـی دقیـق بـه خواسـت ایـن میهمـان نورسـیدۀ محتـاج بـه غـذا، غـذای شـیر را 

بـه او عرضـه كـرده و رفـع  ـل 
ّ
در پسـتان مـادر فراهـم نمـوده و بـی هرگونـه تأخیـر و تعل

و  نـان  و  گردیـد  بی نیـاز  شـیر  از  مـزاج،  و  گذشـت  مّدتـی  چـون  و  می نمایـد  او  از  نیـاز 

گوشـت طلبی آغـاز كـرد و دندانهـای ُبرنـده و كوبنده در دهان طفـل رویید، در آن موقع 

اسـت كـه دسـتگاه علیـم و حكیـم خلقـت نیـز بـا رعایت تناسـب و توازن كامل، شـیر 

را در پسـتان مـادر می خشـكاند و نـان و گوشـت و سـبزی و انـواع غذاهـای دیگـر بـرای 

ارضـاء غریـزۀ گرسـنگی و غذاخواهـی وی آمـاده می سـازد و در حـّد وفـور در اختیارش 

می گـذارد و همچنیـن می بینیـم تقاضـای حـاّد »غریـزۀ جنسـی« را در وجـود آدمیـان 

بـا رعایـت تناسـبی دقیـق از جهـات  چـه مـرد و چـه زن نهـاده اسـت و از آن طـرف 

گوناگـون جسـمی و روحـی َازواج و همسـران از جنـس مخالـف را آفریده و در دسـترس 

آنان)اگـر موانـع مصنوعـی سـر راهـش نیایـد( گـذارده اسـت. 
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اینهـا نمونـه ای از هماهنگـی كامـل »عرضـه« و »تقاضـا« در دسـتگاه حكیمانـۀ 

خلقـت اسـت كـه در برابـر و ازای هـر تقاضایـی از درون انسـان، عرضـه ای كافـی از 

بیـرون وجـود او و از متـن جهـان بـه عمـل آمـده اسـت. 

و از همین رشتۀ تفّكر در نظام وجود، این نتیجۀ عالی به دست می آید كه هر 

م 
ّ
چه به صورت میل و عالقۀ فطری در وجود انسان موجود است، روی اصل مسل

نیز بطور حتم و  باید آن چیز مطلوب و مورد میل و عالقۀ فطری انسان  »حكمت« 

قطع در خارج از وجود او و در متن عالم هستی موجود باشد كه انسان، سیر طبیعی 

آن مطلوب فطری خود تالش  به  برای رسیدن  و  كرده  توجیه  آن  به سمت  را  خود 

نماید و در غیر این صورت، وجود آن میل و عالقه در فطرت انسان، لغو و بیهوده 

خواهد بود و تقاضایی بدون عرضه خواهد ماند و این، پر واضح است كه سازگار با 

قانون »حكمت« نمی باشد و لذا مشاهده می كنیم چون میل به آب و غذا در وجود 

ما هست، در عالم هستی نیز آب و غذا بر اساس میل ما موجود است. احتیاج به 

نور و هوا در ما هست در عالم هم نور و هوا به قدر كافی آفریده شده است. میل به 

اّتخاذ همسر در نهاد ما مكنون است و لذا همسران موافق و مناسب با تمایل فطری 

ما، در عالم خارج از وجود ما نیز موجود است و خالصه آنكه موضوع تطابق و برابری 

خواست های  تطبیق  قدرت  بشر،  كه  آنجا  جهان)تا  و  انسان  بین  تقاضا  و  عرضه 

فطری انسانی را با مواهب موجود در جهان دارد( در همه جا روشن و مشهود است و 

مقتضای حكمت دستگاه صنع و تدبیر پروردگار حكیم همین است. 

عشق به »خلود«، مكنون در فطرت انسان

حـال، از جملـه امیـال روانـی و تقاضاهـای فطـری كـه خـدای حكیـم در وجـود 

انسـان آفریـده اسـت، »میـل بـه بقـاء دائـم« و »عشـق بـه خلود« اسـت. یعنی انسـان بر 

حسـب طبـع اّولـی و خواهـش فطـری خـود می خواهـد و می كوشـد كـه بـرای همیشـه 
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ت بخـش جهـان برخـوردار گـردد و 
ّ

ات موجـوداِت لذ
ّ

زنـده بمانـد و علی الـّدوام از لـذ

هرگـز رو بـه زوال و فنـا نـرود و بـر اسـاس همیـن تقاضـای خلـود و »ابدّیـت خواهـی« 

فطـری اسـت كـه انسـان از »مـرگ« بـه معنـای فنـا و نیسـتی گریـزان اسـت و از تصـّور 

پیـش آمـدن آن در مسـیر حیاتـش شـدیدًا متنّفـر و بیـزار. در صورتـی كـه اگـر راسـتی، 

انسـان بـرای »فنـا« آفریـده شـده بـود و كمالـش در مـرگ بـه معنـای نیسـتی بـود، حتمـًا 

ریشـه و بـذر ایـن كمـال در فطـرت وی نهـاده می شـد و آتـش عشـق بـه مـرگ از درونـش 

شـعله می كشـید و همچـون سـایر امیـال درونـی كـه آدمـی را بـا حـرص و ولـع فـراوان به 

سـوی آب و غذا و نور و هوا و همسـر و فرزند می كشـند، عشـق به مرگ نیز او را با ولعی 

ُمفـِرط بـه سـوی نیسـتی و نابـود شـدن می كشـید و بـا میـل و عالقـه ای شـدید، خـود را 

ت می بـرد. 
ّ

بـه آغـوش عوامـل مـرگ و فنـا می افكنـد و از تمـاس بـا آنهـا لـذ

در حالتی كه كاماًل مطلب به عكس است و انسان نه تنها عشق به مرگ و نابود 

شدن ندارد، بلكه شدیدًا با عوامل مرگ و نابودی مبارزه می كند و با وحشت تمام از 

هیوالی »نیستی« می گریزد و خود را به پناه موجبات حیات و بقاء می افكند و دست 

به دامن هر عامل محتملی در راه ابقاء حیات و تمدید آن می زند. تا آنجا كه حّتٰی 

انسان های ُملِحد بی دین كه در مرحلۀ فكر و زبان، منكر مبدأ و معاد می باشند و 

اعتقاد به روح و بقای روح ندارند، مع هذا عشق و عالقۀ مفرطی به بقای »نام نیك« 

باقی  اثری  خود  از  می كوشند  حّتی المقدور  و  می دهند  نشان  خود  از  جمیل  ذكر  و 

بگذارند كه پس از مرگشان موجب ذكر و یاد و ثنایشان گردد. در صورتی كه اگر راستی، 

انسان با مرگ نابود می شود و از بین می رود، پس نام نیك و ذكر و ثناء به چه كسی 

فایده می بخشد و برای چه كسی می ماند؟ زیرا بر فرض فنا و نابودی انسان پس از 

مرگ، دیگر كسی و »انسانی« نیست تا برای او و به نفع او چیزی بماند و لذا به فرمودۀ 

بعض بزرگان1 این، جز یك پندار موهوم و خرافی، چیز دیگری نخواهد بود. 

1. صاحب تفسير الميزان. 
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ولـی نظـر بـه همـان واقعّیتـی كـه در گذشـته بیـان شـد كـه: » هیـچ عشـق و میـل 

ریشـه دار انسـان، بیهـوده و لغـو ایجـاد نشـده اسـت« همیـن میـل بـه بقـای »نـام نیك« 

و »ذكـر جمیـل« كـه همـۀ انسـان ها اعـّم از معتقدیـن و منكریـن معـاد دارنـد، دلیـل 

روشـنی اسـت بـر اینكـه انسـان، بطـور ناخـودآگاه، خود را برای همیشـه باقی و هسـت 

عبـارت  بـه  و  اسـت  جاویـدان  و  باقـی  وجـود  یـك  فطرتـًا  انسـان،  وجـود  و  می دانـد 

دیگـر، معلـوم می شـود بـذر »خلـود« و هسـتۀ »بقـاء« در اعمـاق زمیـن وجـود انسـان 

نهـاده شـده اسـت و انسـان در عمـق وجدانـش آن را تصدیـق دارد و آثـار آن نیـز گاه 

و بیـگاه از خـالل افـكار و گفتـارش نمایـان می شـود و احیانـًا چنانكـه اندیشـمندان 

و محّققیـن می گوینـد، یـك قسـمت قابـل توّجهـی از مظاهـر تمـّدن بشـری بـر اسـاس 

همیـن عقیـدۀ بـه بقـای پـس از مـرگ، به وجـود آمـده اسـت از قبیـل »اهـرام« مصـر بـا 

آن بناهـای شـگفت انگیز و نگهـداری َابـدان مـردگان بـه وسـایل گوناگـون و دیگـر آثـار 

یـات مختلفی اسـت از خصیصۀ 
ّ
باسـتانی مصـر و آشـور و بابـل و غیـره كـه همـه، تجل

»ابدّیـت خواهـی« انسـان در عالـم فطـرت و ایـن خـود دلیـل واضحـی اسـت بـر اینكـه 

انسـان بـر حسـب سـازمان خلقـت در مسـیر »بقـاء« افتـاده اسـت نـه در مسـیر »فناء«. 

آمـده اسـت تـا همیشـه بمانـد، نیامـده اسـت كـه بـه نابـودی گرایـد. 

در بیان امام صادق؟ع؟ اشاره به این حقیقت شده است: 

َعَجـِب  
ْ
ـا ُخِلْقَنـا ِلل

َ
َبـا َعْبـِد اهّلِل  ِإّن

َ
ـٍد َیـا أ ّمَ ْعَفـِر ْبـِن ُمَ  ِلَ

ٌ
 َرُجـل

َ
»َقـال

ِخ 
َ
 َمـْه َیـا اْبـَن أ

َ
َفَنـاِء َفَقـال

ْ
 ُخِلْقَنـا ِلل

َ
ْنـَت َقـال

َ
 َو َمـا َذاَك هلِِل أ

َ
َقـال

 
ْ

ِكْن ُقل
َ
ُمُد َو ل ْ َ

 ت
َ

 َتِبیُد َو َنـاٌر ال
َ

ـٌة ال َبَقـاِء َو َكْیـَف َتْفـَی َجّنَ
ْ
ُخِلْقَنـا ِلل

ُك ِمـْن َداٍر ِإیَل َداٍر؛ 1 ـا َنَتَحـّرَ َ
َ

ِإّن

مـردی بـه امـام صـادق؟ع؟ عـرض کـرد: آقـا! مـا بـرای امـر شـگفتی 

1. تفسير الميزان، ج 20، ص 206، نقل از علل الّشرایع. 
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آفریـده شـده ایم. فرمـود: آن چیسـت خـدا خیـرت دهـد؟ گفـت: 

بـرای فنـا و نابـود شـدن خلـق شـده ایم. فرمـود: ای پسـر بـرادر! 

می شـود  فانـی  چگونـه  و  شـده ایم  آفریـده  مانـدن  و  بقـا  بـرای 

نمی گـردد؟  خامـوش  کـه  آتشـی  و  نمی پذیـرد  فنـا  کـه  بهشـتی 

بـه خانـه ای تحـّول می یابیـم«.  از خانـه ای  بگـو:  ولیكـن 

در  باشـد،  بـه حیـات جـاودان، هـر چنـد در عالـم دیگـر  آنكـه شـوق  »حقیقـت 

درون همـۀ انسـان ها بـه صـورت یـك نـوع احسـاس عمومـی تحّقـق دارد، طـوری كـه 

نمی تـوان َسرَسـری بـدان نگریسـت و بطـور قطـع آن حقیقتـی كـه مـا بـا ایـن قـّوت و 

اسـتحكام بـه سـوی آن می تازیـم و اشـتیاق بـه آن را در اعمـاق وجـود خـود می یابیـم 

باید دارای یك ریشـه و اصل اساسـی در عالم هسـتی باشـد تا انعكاس آن در فطرت 
انسـان بـارز گـردد«.1

احساس غربت انسان در این دنیا

ایـن همـه ناله هـای دردآلـود و سـوز و گدازهـای جگرسـوز و غم انگیـز كـه در طـول 

و شـعرا،  و عرفـا  از حكمـا  انسـان های حّسـاس لطیف الّطبـع  از حلقـوم  بشـر  تاریـخ 

بلكـه انبیـاء و اولیـای خـدا؟مهع؟ بـه صـورت وعـظ و انـذار و مناجـات و دعـا و شـعر و 

غزل برخاسـته و در گوش ها طنین افكنده و قلب ها را به ارتعاش آورده اسـت، همه 

بدین سـبب اسـت كه به قول »غّزالی« انسـان، خود را در دنیا غریب و »نامتجانس« 

بـا ایـن جهـان فانـی دیـده و از همـه چیـز آن خسـته و دلگیـر می شـود و همچـون آدم 

ظلمـت  رسـیدن  فـرا  و  غـروب  تنگاتنـگ  غربـت،  دیـار  در  كـه  وطنـی  از  دور  غریـب 

شـب، بـه یـاد وطـن مألـوف و عزیـزان مأنـوس افتـاده و طوفـان غـم در فضـای قلبـش 

برمی خیـزد و امـواج كوبنـدۀ غّصـه و انـدوه از همـه جانـب بـر روحـش هجـوم مـی آورد، 

1. روح الّدین االسالمی، ص 115 و 116. 
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ناچـار بـه كنجـی خزیـده و بـه گوشـۀ خلوتـی پنـاه بـرده و آه از دل پـردرد سـر داده و از 

فـراق وطـن و عزیـزان و دورمانـدگان از وی می نالـد و می گریـد. 

آری، دنیـا بـرای عارفـان واقع بیـن و حقیقت شـناس، ماننـد شـامگاه دیـار غربـت 

بـرای غریـب دور افتـاده از وطـن اسـت كـه پیوسـته بـا آه و نالـه و افغـان قریننـد تـا آنگاه 

كـه بـه وطـن مألـوف رسـیده و آرام بگیرند. 

ناتوانی»دنیا« از جوابگویی به»ابدّیت خواهی« انسان

پـس بی تردیـد، »حـّب بقـاء« و »عشـق بـه خلـود« در فطـرت انسـان موجـود اسـت 

و انسـان بـرای تحصیـل بقـاء، دائمـًا در تـالش و تكاپـو اسـت. ایـن حقیقـت در جـای 

تمـام  بـا  »دنیـا«  عالـم  می بینیـم  هـم  طرفـی  از  ولـی  اسـت،  م 
ّ
مسـل و  درسـت  خـود 

محتویاتـش قـادر بـر جوابگویـی ایـن خواهـش فطـرت انسـان یعنـی تقاضـای »خلود« 

و »بقـاء جـاودان« نمی باشـد. 

فنـاء  و  زوال  بالعیـان، در مسـیر  و  كـه دارد  بـا محدودّیـت همـه جانبـه ای  دنیـا، 

اسـت، هرگـز ظرفّیـت ایـن را نخواهـد داشـت كـه جلـوه گاه ابدّیـت بـوده و انسـان را به 

آرزوی »خلود« و حیات جاودان نائل سازد. چه آنكه بدیهی است كه یك حقیقت 

نامحـدود، در یـك ظـرف محـدود نمی گنجـد و مطلـوب محدود، پاسـخگوی طالب 

كـه غوغـاء  اسـت  كثـرت طالبیـن، طبیعـی  در صـورت  هـم  و  نمی باشـد  نامحـدود 

برمی خیـزد و تصادم هـای خطرنـاك و زیانبـار به وجـود می آیـد. ایـن همـه اصطـكاك 

تمّنیات زورمندان بشـری در صحنۀ دنیاطلبی، بر اسـاس همین اسـت كه بر اثر یك 

اشـتباه عمیـق فكـری، دنیـا را مطلـوب اصیـل خـود دانسـته و آنگاه عشـق بـه خلود و 

ابدّیـت خواهـی را كـه در كمـون »فطـرت« دارنـد، در راه دنیاطلبـی بـه كار انداخته اند؛ 

ماننـد جمعّیـت تشـنه ای كـه از بـاب َمَثـل، در دسـت هر كـدام یك ظرف هـزار لیتری 

هسـت و جملگـی دنبـال آب می گردنـد و آب هـم مثـاًل بیـش از یـك لیتـر در دسـترس 
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نیسـت، طبیعـی اسـت كـه در این شـرایط، تشـنگان بر سـر و روی یكدیگـری می پرند 

و جنـگ و سـتیز و غوغـا به وجـود می آورنـد و جسـم و روح خـود را می آزارنـد. 

 
�نَّ

ئَ
ا َس�جُ  ْ� َ

َدُه * �ی
َ

َوَعّ� َمالًا  َمَع  َ �ج ی  ِ �ن
َّ
هتٍ * ال َم�نَ

ُ
ل هتٍ  ُهَم�نَ ِلُكِلّ  ٌل  ْ >َو�ی

َ�ُه ؛1
َ
ل �نْ

ئَ
ا ُه 

َ
َمال

مالی  که  کس  همان  هرزه زبان،  عیب جوی  هر  بر  وای 

است.  سرگرم  شماره اش  و  حساب  به  دائم  و  کرده  جمع 

می پندارد که مالش او را پاینده و جاوید خواهد ساخت<. 

و  اسـت  صائـب  طلبـی«  »ابدّیـت  و  »خلـود«  آرزوی  اصـل  در  انسـان  آری، 

حقیقت خـواه. اّمـا در پنـدار اینكـه مـال دنیـا، موجـب اخـالد اسـت و ابدّیـت آفریـن، 

سـخت در اشـتباه اسـت و خطاكار و روی همین اشـتباه و خطاسـت كه یك عمر در 

ایـن عالـم  بزعـم خـود دنبـال سـعادت و خوشـبختی مـی دود و خون دل هـا می خورد، 

تمـام  می بـرد.  گـور  بـه  را  جاویـد  سـعادت  آرزوی  و  داده  جـان  تشـنه  عاقبـت  ولـی 

قدرتمنـدان جهـان بـا دیدگان حسـرتبار از این سـرا رخت بربسـته و رفته انـد و به آنچه 

كـه عمـری در آرزوی آن بوده انـد از سـعادت دائـم نرسـیده اند. 

این حقیقت در گفتاری بدیع از شـاعری شـیرین سـخن، نیكو بیان شـده اسـت 

كـه می گوید: 

دیــدم باســتان  آثــار  و  رفتــم  مصــر  بــه 

به چشــم آنچه شــنیدم ز داســتان دیدم

بسی چنین و چنان خوانده بودم از تاریخ

چنیــن فتــاد نصیبــم كه آن چنــان دیدم

دهــر مســافر  ارمغــان  َبــَرد  روزگار  بــه 

دیــدم ارمغــان  بســیار  و  گزیــدم  ســفر 

1. سورۀ همزه، آیات 1 تا 3. 
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گذشته در دل آینده آنچه پنهان داشت

به مصر از تو چه پنهان كه در عیان دیدم

شــدم بــه مــوزۀ مصــر و ز عهد عــاد و ثمود

دیــدم باســتان  فرعــون  ز  وصلــه  هــزار 

تو كاخ دیدی و من خفتگان در دل خاك

تــو نقــش قدرت و من َنعش ناتوان دیدم

تو تخت دیدی و من بخت واژگون از تخت

تو صخره دیدی و من ُسخرۀ زمان دیدم

تــو تــاج دیــدی و مــن ُملــك رفته بــر تاراج

تو عاج دیدی و من مشت استخوان دیدم

تو عكس دیدی و من گردش جهان بر عكس

تو شكل ظاهر و من صورت نهان دیدم

تو سّكه دیدی و من در رواج سّكه سكوت

تو حلقه، من به نگین، نام بی نشان دیدم

تو چشم دیدی و من دیدۀ حریصان باز

هنــوز در طمــع عیــش جــاودان دیــدم

میــان ایــن همــه آثــار خــوب و بد بــه َمَثل

دو چیــز از بــد و از خــوب توأمــان دیــدم

یكی نشــانۀ قدرت یكی نشانۀ حسرت

كــه بازمانــده ز دیــوان ُخســروان دیــدم
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بـه راسـتی مـا اگـر گـوش دل بـه فریاد مـردگان و زیر خـاك خفتگان بدهیـم خواهیم 

شـنید كـه همـه می گوینـد: مـا هنـوز در طمـع عیـش جـاودان هسـتیم و تشـنۀ حیـات 

بی پایـان، مـا همـه، نـاكام مرده ایـم و بـه مقصـد نرسـیده ایم. 

حـال اندكـی بیندیشـیم آیـا ایـن تقاضـای »خلـود« و میـل بـه »بقـای دائـم« كـه بـه 

صـورت یـك اسـتعداد اصیـل و خواهـش فطـری در درون ذات مـا مكنـون اسـت و 

نشـانه های آن را در تمام شـئون زندگی و از خالل تمام اعمال حیاتی خود می یابیم، 

آیـا ایـن در واقـع جـز یـك آرزوی پـوچ و جـز یـك خواهـش موهـوم، ماننـد هوس هـای 

زودگـذر كودكانـه و نامعقـول، چیـز دیگـری نیسـت؟ آیـا ایـن حـال طلـب و میـل بـه 

بقـاء، منشـأ هیـچ اثـری نبـوده و كاشـف از هیـچ واقعّیـت عینی خارجی نمی باشـد؟

ذّرۀ  كوچكتریـن  كـه  عالمـی  ایـن  در  زیـرا  نیسـت،  چنیـن  قطعـًا  و  حتمـًا  نـه، 

آفریـده  بـر اسـاس حكمـت و مصلحـت  جسـمانی و لطیف تریـن احسـاس روانـی، 

شـده و به منظـور نیـل بـه هـدف و غایـت مطلوبـی در جریـان افتـاده اسـت، چگونـه 

ممكـن اسـت یـك چنیـن تقاضـای بـارز و اسـتعداد اصیـل و ریشـه دار انسـانی لغـو 

و عبـث آفریـده شـده باشـد و بـرای همیشـه آن تقاضـای فطـری بشـری، بـی َعرضـه 

ی ااَلَبـد آن اسـتعداد بـارز آدمـی در مرتبـۀ اسـتعداد باقی مانـده و هرگـز بـه 
َ
بمانـد؟ و ِال

كاّل.  و  نرسـد؟ حاشـا  »فعلّیـت«  سـرحّد 

ُ�وا 
�نَ َك�نَ �ی ِ �ن

َّ
�نُّ ال

ِلَك �نَ
 ، >دنَٰ

ً
ْقَت هذا باِطـل

َ
نـا مـا َخل »ُسـبحاَنَك َرّبَ

اِر<؛ 1
َ ُ�وا ِم�نَ ال�نّ

�نَ َك�نَ �ی ِ دن
َّ
ٌل ِلل ْ َو�ی

�نَ

پـاک و منّزهـی تـو ای پـروردگار مـا! ایـن عالـم عظیـم خلقـت را 

بیهـوده نیافریـدی ایـن گمـان کسـانی اسـت کـه کافـر شـدند پـس 

وای بـه حـال کسـانی کـه کافـر شـدند از شـّدت آتـش جهّنـم«.

1. سورۀ ص، آیۀ 27. 
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خـدا منـّزه از ایـن اسـت كـه »اسـتعداد« میـوه شـدن، بـه هسـته بدهـد، ولـی هرگـز 

هسـته را بـه سـر حـّد میـوه شـدن نرسـاند! آدمـی را تشـنۀ آب بسـازد، ولـی ابـدًا آب در 

م حكمـت نمی سـازد. بلكـه 
ّ
عالـم نیافرینـد! خیـر، ایـن كار لغـو اسـت و بـا اصـل مسـل

وجـود »عطـش« در انسـان دلیـل وجـود آب اسـت و اسـتعداد هـر كمالـی در ُكُمـون 

ذات هـر موجـودی شـاهد روشـن بـر لـزوم تحّقق پذیـری آن كمـال بـوده و دورنمایـی از 

واقعّیـت عینـی آن می باشـد. 

همچنیـن تقاضـای »خلـود« و خصیصۀ»ابدّیـت خواهـی« در انسـان نیـز كاشـف 

از وجـود یـك عالـم ابـدی و حیـات جاودانـۀ سـرمدی اسـت كـه آنجـا همـه چیـز از 

ت و الـم، دارای خلـود و همیشـگی اسـت و انسـان بـا دارا بـودن خاصّیـت »بقـا 
ّ

لـذ

جویـی« و »دائـم طلبـی« در حـال حركـت بـه سـوی آن عالـم می باشـد و تـا بـه آنجـا 

نرسـد، تقاضـای »ابدّیـت« و طبـع خلـود طلبـی اش ارضـا نمی گـردد و قهـرًا بـه غایـت 

نائـل نمی شـود.  مقصـودۀ از خلقـت حكیمانـه اش 

»مـا بـه چشـم خـود می بینیـم و بـا وجـدان خـود درك می كنیـم كـه زندگانـی ایـن 

جهانـی مـا ماننـد كتابـی ناقـص اسـت كـه چنـد فصـل آن در ایـن دنیـا نوشـته شـده 

و نتیجـه و فصـول حّسـاس آن، باقی مانـده اسـت و از ایـن جهـت، ضمیـر مـا حكـم 

می كنـد كـه زندگـی مـا بـا مـرگ و رخـت بـر بسـتن از ایـن جهـان بـه پایـان نمی رسـد و 

بایـد جهانـی دیگـر باشـد كـه ایـن كتـاب در آن پایـان پذیـرد و فصل هـای آخـر ایـن 
كتـاب در آنجـا نوشـته و پرداختـه گـردد«.1

آری آن جهـان، همـان جهـان بی نهایت وسـیع »قیامت« و عالم جاودانی آخرت 

اسـت كـه قـرآن كریـم بـا بیانـات جـّدی و صریح خود دربـارۀ آن بحث كرده و انسـان ها 

را بـرای برخـورداری از انـواع ِنَعـم و مواهـب عالیـۀ آن، دعـوت بـه آمادگـی می فرمایـد و 

از اینكـه خـود را بـر اثـر آلودگـی بـه گناهـان، مسـتحّق عذاب هـای دائـم آن بسـازند بـر 

1. فرهنگ قصص قرآن، ص 99. 
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حـذر مـی دارد كه: 

ٰی 
َ

اِر َعل
َ ی ال�نّ ِ

و�نَ �ن ُْسَح�جُ �ی ْوَم  َ اٍل َوُسُعٍ� * �ی
َ
ل

ی �نَ ِ
�نَ �ن ِ�ِم�ی ُمحجْ

ْ
 ال

�نَّ >اإِ
�َ ؛ 1 وا َمّسَ َس�تَ

و�تُ
وِهِهْم دنُ ُ ُو�ج

حقیقت آنکه گنهكاران، در گم گشتگی و ضلالتی]از 

افروخته و شعله ور هستند. در روزی که  آتشی  و  بهشت[ 

به رو در آتش کشیده شوند]و گفته شود[ بچشید ]اثر[ 

برخورد ]سوزان[ جهّنم را<. 

و از آن طرف: 

ٍك  َمِل�ی َد  ِع�نْ  ٍ ِ�ْد�ت َعِد  َم�تْ ی  ِ
َهٍ� * �ن

َو�نَ ا�تٍ 
َ �نّ َ �ج ی  ِ

�ن �نَ  �ی �تِ
ُم�تَّ

ْ
ال  

�نَّ >اإِ
ِدرٍ ؛2 �تَ ُم�تْ

بهشت  ]در  نهرهایی  و]كنار[  باغ ها  در  پرهیزكاران،   
ً
محّققا

جاودان[ هستند. در جایگاه راستی نزد خداوندی قادر و توانا<. 

3. قیامت از نظر اصل »عدالت«

مقتضای حكمت حضرت حق؟ج؟ عادل بودن او است و عدالت او نیز مستلزم 

برقـرار سـاختن تناسـب اسـت میـان »مقّدمـات« و »نتایـج« و رسـاندن هـر صاحـب 

حّقـی بـه حّقـش. زیـرا اگـر بنـا شـود، هـر نـوع كاری مقّدمـۀ هـر نـوع نتیجه ای)اعـّم از 

مناسـب و نامناسـب( واقـع بشـود و هـر حّقـی در دسـترس هـر كسـی)اعّم از مسـتحّق 

و غیـر مسـتحّق( قـرار گیـرد، پیداسـت كـه چـه عالـم نامـوزون و اساسـًا نامعقـول و غیـر 

قابـل تحّمـل، بلكـه غیـر قابـل امـكان خواهـد بود. 

از بـاب َمَثـل آیـا ممكـن اسـت هـم آتـش سـوزان، موجـب رفـع عطـش گـردد و هـم 

1. سورۀ قمر، آیات 47 و 48. 
2. همان، آیات 54 و 55. 
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ی انسـان، هـم نـان و گوشـت و برنـج صالحّیـت داشـته 
ّ

آب سـرد و روان؟ بـرای تغـذ

باشـد و هـم سـنگ و آهـن و فـوالد و ُچـَدن؟ بـرای پـرواز در آسـمان هـم هواپیما وسـیله 

باشـد و هـم زیردریایـی؟ بـرای رسـیدن بـه »كعبـه« هـم رفتـن رو بـه عربسـتان راه باشـد 

و هـم رفتـن رو بـه تركسـتان؟ نـه، چنیـن نیسـت! بلكـه هـر غایتـی مناسـب بـا خـود 

مبدئـی دارد و هـر راهـی سـر از مقصـد خاّصـی در مـی آورد. 

و  »مبـادی«  بیـن  دادن  ارتبـاط  و  خلقـت  اجـزاء  میـان  تناسـب  سـاختن  برقـرار 

م عدالـت آفریـدگار حكیـم اسـت كـه قانـون عمومـی عالـم 
ّ
»غایـات« از شـئون ُمسـل

خلق و برپا دارندۀ این همه ُكرات و كهكشـان ها با تمام محتویات عظیم و بی شـمار 

ـف از آن، موجـب نابـودی همـه چیـز می گـردد. ایـن 
ّ
آنهـا می باشـد و كوچكتریـن تخل

حدیـث از رسـول خـدا؟ص؟ منقـول اسـت: 
ْرُض ؛ 1

َ ْ
َماَواُت  َو ال َعْدِل  َقاَمِت  الّسَ

ْ
»ِبال

آسمان ها و زمین بر اساس عدل استوار است«. 

نوعـی  كمـال  دارای  جهـان،  موجـودات  دیگـر  ماننـد  كـه  نیـز  انسـان  حـال، 

مخصـوص بـه خـود می باشـد و از آغـاز پیدایـش در حـال حركـت بـه سـوی آن كمـال 

اسـت، بطـور حتـم، مشـمول قانـون عمومـی عالـم یعنی »عدالـت« خواهد بـود. بلكه 

او بیـش از سـایر موجـودات تحـت نظـارت و مراقبـت شـدید ایـن قانـون بایـد واقـع 

شـود. چـه آنكـه او دارای امتیـاز بـزرگ »اراده« و »اختیـار« اسـت و بـر اسـاس همیـن 

امتیـاز اسـت كـه تكامـل روحـی و اخالقـی در مسـیر انسـانی را در اختیـار خـودش قـرار 

داده انـد. یعنـی ایـن خـود انسـان اسـت كـه می توانـد در مسـیر تكامـل افتـاده و خـود را 

بـه نهایی تریـن درجـات سـعادت و كمـال قـرب به خدا ارتقاء دهد و هم خود اوسـت 

كـه می توانـد در مسـیر ضـّد كمـال افتاده و خویشـتن را به پسـت ترین مرحلـۀ بدبختی 

َعها َو َوَضَع الميزان«. 
َ
ماء َرف 1. تفسير صافی، سورۀ رحمن، ذیل آیۀ »َوالّسَ
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و دوری از خـدا و محرومّیـت بی منتهـا فـرود آورد. 

به همین جهت، دسـتگاه رحمت حضرت »رحمان« در مقام حفظ و حراسـت 

انسـان از انحـراف و خطـا، عـالوه بـر قانـون »عدالـت تكوینـی« كـه بـر عمـوم كائنـات 

حاكـم اسـت، قانـون »عدالـت تشـریعی« را نیـز كـه همـان قوانیـن مربـوط بـه »حقـوق« 

اسـت )اعـّم از حقـوق خـدا و خلـق خـدا بـر انسـان كـه آن هـم بـا نظـر تحلیلـی، ریشـۀ 

تكوینـی دارد( مقـّرر فرمـوده و انسـان را در عالـم اراده و اختیـار، موّظـف بـه تبعّیـت از 

آن نمـوده اسـت تـا بـر اثـر ایـن تبعّیـت، در مسـیر تكامـل انسـانی حركـت كـرده و بـا بـه 

دسـت آوردن اعتقـادات حّقـه و اخـالق فاضلـه و اعمـال صالحـه، نائـل بـه كمـال و 

سـعادت مطلـوب خـود گـردد. 

ف« خالف عدل است
ّ

مساوی بودن »ُمطیع« و »ُمتخل

بـا كمـال وضـوح می بینیـم كـه در این دنیا به تمام حسـاب ها رسـیدگی نمی شـود 

فیـن و مطیعیـن، اجـرا نمی گـردد. 
ّ
و مجـازات كافـی)از كیفـر و پـاداش( دربـارۀ متخل

یعنـی نـه چنـان اسـت كـه تمـام اطاعـت كاران بـه پـاداش بندگـی و طاعتشـان در این 

ت گشـته و دور از هرگونـه رنـج و بـال و مصیبـت بـه سـر ببرنـد 
ّ

دنیـا غـرق در نعمـت و لـذ

نـه پیشـگان، در ایـن عالـم بـه كیفـر اعمـال زشـت 
ُ
و نـه آنطـور كـه جمیـع تبهـكاران و گ

و اخـالق پلیدشـان، مبتـال بـه انـواع بلّیـات و مصائـب گردیـده و محـروم از همـه گونـه 

تمّتعـات و خوشـگذرانی  ها بماننـد. 

البّتـه جـای انـكار نیسـت كـه بعـض گنهـكاران، به قسـمتی از كیفـر دنیوی بعض 

گناهانشـان می رسـند و آتـش »مكافـات عمـل« دامـن بسـیاری از جنایتـكاران بشـری 

بـا سـرعت و شـّدتی عبرت  انگیـز می گیـرد و نابودشـان می سـازد؛  را در همیـن دنیـا 

چنانكـه قـرآن كریـم از قصـص اّمت هـای گذشـته و سرنوشـت شـوم »طاغیـان« بشـر 

كـه چـوب خیـره سـری های خـود را در همیـن دنیـا خـورده و نابـود گشـته اند، فـراوان 
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آورده اسـت. 1 كمـا اینكـه بسـیاری از نیكـوكاران و خدمتگـزاران بـه جامعـۀ بشـری نیـز 

بـه پـاره ای از پـاداش دنیـوی بعـض اعمـال نیكشـان می رسـند و خیـر و سـعادت در 

زندگـی ایـن جهانـی نصیبشـان می شـود. 

البّتـه، ایـن واقعّیتـی اسـت در جـای خـود درسـت و مـورد تصدیـق. اّمـا سـخن 

اینجاسـت كـه در ایـن دنیـا، نـه چنیـن اسـت كـه همـۀ گنهـكاران در ازای هـر گونـه 

ُجـرم و گناهـی كـه مرتكـب شـده اند، بـه جمیـع اقسـام ُمجازاتـی كـه در خـوِر آن جـرم 

و شایسـتۀ آن گنـاه اسـت مجـازات شـوند و نـه آنچنـان كـه تمـام نیكـوكاران، در قبـال 

هرگونـه كار خیـر و طاعتـی كـه انجـام داده انـد، بـه ثواب هایـی كـه مناسـب آن خیـر 

و نكویـی اسـت نائـل گردنـد، بطـوری كـه در ایـن جهـان، نـه نكـوكاران رنـج و بالیـی 

دیـده  غالبـًا  عكـس،  بـه  بلكـه  بچشـند!  زندگـی  از  تـی 
ّ

لذ گنهـكاران  نـه  و  ببیننـد 

می شـود كـه مـردم بـدكار و سـتمگر، از كّفـار و ُفّسـاق، در دنیـا بیـش از نیكـوكاران بـه 

ات زندگـی رسـیده و از خوشـی های آن، برخـوردار می شـوند و می میرنـد. در حالـی 
ّ

لـذ

كـه بسـیاری از مـردم صالـح بـا ایمـان، ُعمـری بـا ناكامـی و محرومّیـت از تمّتعـات، 

زندگـی می گذراننـد و سـرانجام بـا روحـی رنجدیـده از نامالیمـات فـراوان، چشـم از 

می رونـد.  و  می پوشـند  دنیـا 

حـال، اگـر راسـتی زندگـی بشـر بـه همیـن جـا خاتمـه پیدا كنـد و انسـان ها همه در 

خـاك فـرو رونـد و نابـود شـوند و »مـرگ« پایـان زندگـی بشـر باشـد و پس از آن نه حسـابی 

در كار باشـد و نـه كیفـر و پاداشـی بـه میـان آیـد؛ یعنـی نـه آن سـتمگر دیوسـیرتی كـه پـا 

روی قوانین الهی)كه ریشـه از نظام طبیعت و فطرت گرفته اسـت( نهاده و برای نیل 

بـه هواهـای نفسـانی خـود، فضایـل را كشـته و رذایل را پرورانده اسـت و گلوها فشـرده 

و شـكم ها دریـده و دل هـا سـوزانده اسـت، بـه كیفـر و سـزای مناسـب بـا روح پلیـدش 

سوره های  در  فيل،  اصحاب  و  قارون  و  فرعون  ُشعيب،  قوم  و  لوط  قوم  ثمود،  و  عاد  نوح،  قوم  سرگذشت  به   .1
»شعراء« و »فجر« و »فيل« رجوع شود. 
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برسـد و نـه آن انسـان پاكـدل نیكوسـیرت فرشـته خو كـه بـا داشـتن همـه گونـه وسـایل 

طغیـان، دسـت از روش انسـانی و بندگـی خـدا برنداشـته و نسـبت بـه تمـام حقـوق 

خـدا و بنـدگان خـدا وفـادار بـوده و حّقـی از صاحـب حّقـی تضییع ننموده اسـت و در 

ایـن راه دنـدان روی جگـر نهـاده و انـواع شـدائد و سـختی هـا را تحّمـل نمـوده و تمـام 

عمـر دنیایـی خـود را بـا صبـر بـر محرومّیت هـای بی شـمار از جهات جسـمی و روحی 

ـف از 
ّ
گذرانـده اسـت؛ تنهـا بـرای اینكـه اطاعـت از قانـون »عـدل« الهـی كـرده و تخل

فرامیـن حّقـۀ آسـمانی ننموده باشـد. 

آری، پس از مرگ، نه آن ستمگر ناپاكدل به كیفر برسد و نه این پرهیزكار روشندل 

بـه پـاداش نائـل شـود. اگـر مطلـب اینطـور باشـد آیـا راسـتی اینچنیـن دسـتگاهی جـز 

ایـن اسـت كـه یـك دسـتگاه ظالمانـه خواهـد بـود، سراسـر بی نظمـی و بی حسـابی و 

َهـرج و َمـرج بسـیار زشـت و ناپسـند كـه از طرفـی وضع قانون نموده و امـر و نهیی صادر 

ف 
ّ
می كنـد، تعییـن حـدود و حقـوق می نمایـد و از طـرف دیگـر، همه را مطیـع و متخل

بـه نقطـۀ واحـدی رسـانیده و جملگـی را بـه یـك چشـم دیـده و محكـوم بـه سرنوشـت 

واحـدی می سـازد؟یعنی هـم مسـألۀ »تناسـب مقّدمه با نتیجه«یـك مطلب موهوم و 

ه« باطل و پوچ اعالم 
َ

بی اسـاس از آب درآمـده و هـم موضـوع »ِاعطـاُء ُکّلِ ِذی َحـّقٍ َحّق

مۀ عالـم آفرینـش و از لـوازم 
ّ
شـده اسـت!! در صورتـی كـه هـر دو مسـأله از حقایـق مسـل

َحتمّیـۀ »حكمـت« خلقـت اسـت و سـّنت جاریۀ پـروردگار حكیم كـه فرموده: 
ُم؛ 1 ّ

�یِ
�تَ

ْ
�نُ ال �ی ِلَك الِ�ّ

ـِه دنَٰ
َّ
ِ الل �ت

ْ
ل

َل ِل�نَ ِد�ی �جْ
ا �تَ

َ
>ل

و  دین  است  این  نیست،  خدا  آفرینش  برای  کردن  جابجا 

روش پابرجا<. 

پـس بـه حكـم »عقـل« و »وجـدان« و بـر حسـب اقتضـاء قانـون »عدالـت« عمومـی 

1. سورۀ روم، آیۀ 30. 
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كـه در جهـان بایـد در مـاورای ایـن عالـم، عالـم دیگـری باشـد كـه جمیـع افـراد بشـر، 

پـس از گذشـتن از »پـل مـرگ« در آنجـا مجتمـع گردنـد و در موقف حسـاب و سـنجش 

اعمـال بایسـتند و هـر یـك، بـه نتایـج فعالّیت هـای فكـری و اخالقـی و عملـی خـود، 

بـا رعایـت »تناسـب« و »تـوازن« كـه نامـوس طبیعـی عالـم خلقـت اسـت، نائـل شـوند 

و هـر فـرد ُمسـتحّقی بـه همـان حّقـی كـه اسـتحقاق آن را بـر اسـاس آزادی در »اراده« 

و »اختیـار« خـود، در زمینـۀ روح و وجـود خـود تحصیـل نمـوده اسـت واصـل گـردد. 

اینـك بـه آیـات قـرآن در زمینـۀ اسـتدالل بـه اصـل عدالـت توّجـه فرماییـد: 

ا  ً �ئ �یْ
َ ٌس سش

�نْ
ُم �نَ

َ
ل

�نْ ا �تُ
َ
ل

اَمهتِ �نَ َ �ی �تِ
ْ
ْوِم ال ْسَط ِل�یَ �تِ

ْ
�نَ ال �ی ِ َمَوارن

ْ
ُع ال

�نَ
>َو�نَ

�نَ ؛1 �ی ا َ�اِس�جِ َ �ن ٰى �جِ
�نَ

َ
َها َوك ا �جِ

َ �ن �یْ
�تَ
ئَ
ْ�َدٍل ا هتٍ ِم�نْ �نَ اَل َ��جَّ َ �ت ْ �نْ َكا�نَ ِم�ش َواإِ

کسی  به  پس  می نهیم.  قیامت  روز  در  را  عدل  ترازوهای 

ستمی نخواهد شد و اگر ]عملی[ به سنگینی دانۀ َخرَدلی 

باشد، آن را ]به حساب[ می آوریم و ما برای حساب]عادلانۀ 

عمل[ کافی هستیم<. 

ی  ِ
�ن �نَ  ِسِد�ی

ُم�نْ
ْ
َكال اِلَ�ا�تِ 

َ
الّ� وا 

ُ
َوَعِمل وا  َم�نُ

آ
ا �نَ  �ی ِ �ن

َّ
ال َعُل  ْ

�ج
�نَ ْم 

ئَ
>ا

2 ارِ ؛  �جَّ
�نُ

ْ
َكال �نَ  �ی �تِ

ُم�تَّ
ْ
ال َعُل  ْ

�ج
�نَ ْم 

ئَ
ا ْر�نِ 

ئَ
ا

ْ
ال

شایسته  کارهای  و  دارند  ایمان  که  را  کسانی  آیا 

یکسان  می انگیزند  فساد  زمین  در  که  آنها  با  كرده اند، 

می گردانیم؟ یا پرهیزكاران و نابكاران را با هم مساوی قرار 

می دهیم؟! ]حاشا[<. 

1. سورۀ انبياء، آیۀ 47. 
2. سورۀ ص، آیۀ 28. 
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�نَ  �ی ِ �ن
َّ
َكال ُهْم 

َ
َعل ْ

�ج
�نَ �نْ 

ئَ
ا ا�تِ  َ �ئ ّ

�یِ
الّسَ َ�ُ�وا  �تَ ْ ا�ج �نَ  �ی ِ �ن

َّ
ال َ�ِس�جَ  ْم 

ئَ
>ا

َما  َساَء  َوَمَما�تُُهْم  اُهْم  َ َمْح�ی َسَواًء  اِلَ�ا�تِ 
َ

الّ� وا 
ُ
َوَعِمل وا  َم�نُ

آ
>ا

ٰى  �نَ حجْ َوِل�تُ  ّ
ِ �ت َ�

ْ
ال �جِ  

ْر�نَ
ئَ
ا

ْ
َوال َماَوا�تِ  الّسَ ـُه 

َّ
الل �تَ 

َ
ل ُمو�نَ * َو�نَ

ُ
ك ْ� َ

�ی
1 ُمو�نَ ؛ 

َ
ل

�نْ ُ �ی ا 
َ
ل َوُهْم  �تْ  َكَس�جَ َما  �جِ ٍس 

�نْ
�نَ ُكّلُ 

آیا کسانی که مرتکب اعمال بد شده اند، گمان دارند 

و  آورده  ایمان  که  دهیم  قرار  کسانی  ردیف  در  را  آنها 

مردنشان  و  بودن  زنده  که  کرده اند  شایسته  كارهای 

مساوی باشد؟ چه بد داوری می کنند! در صورتی که خدا 

آسمان ها و زمین را به حق ]و بر اساس عدل[ آفریده است تا 

هر کس به تناسب اعمالی که انجام داده است، جزا داده 

شود و آنان مورد ستم واقع نمی شوند<. 

راه  از  یكـی  راه شـده اسـت،  از دو  اثبـات قطعّیـت »معـاد«  آیـۀ شـریفه،  ایـن  در 

»حكمـت« خلقـت كـه داشـتن هـدف و غایـت اسـت و از آن تعبیـر بـه »حـق« شـده 

< و دیگـر از راه »عدالـت« كـه رسـیدن هـر  ِ
�تّ َ�

ْ
ال  �جِ

ْر�نَ
َ
لا

ْ
ماوا�تِ َو ا �تَ اهلُل الّسَ

َ
ل اسـت >�نَ

مسـتحّقی بـه حّقـش را مسـتلزم اسـت و از آن تعبیـر بـه »جزاء« شـده اسـت»َو ِلُتْجزی 

 َنْفـٍس ِبمـا َکَسـَبْت«. 
ُّ

ُکل

و چـون هیـچ كـدام از »غایـت« و »جـزاء« بـه صـورت كامـل و تـاّم الّشـرایط در ایـن 

قانـون  جوابگـوی  كـه  اسـت  الزم  دیگـری  نشـأه  وجـود  پـس  نمی یابـد،  تحّقـق  دنیـا 

»حكمـت« و »عدالـت« حضـرت خالـق عـادل حكیم)تعالـی شـأنه العزیـز( باشـد و 

آن، نشـأه »آخـرت« اسـت. بنـا بـر آنچـه گفتـه شـد، دیدیـم كـه اسـتدالل بـه عدالـت 

در اثبـات لـزوم قیامـت یـك روش قرآنـی بـوده و از صریـح كالم خـدا اسـتفاده می شـود 

1. سورۀ جاثيه، آیات 21 و 22. 
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كـه موضـوع »جـزاء عمـل« را مـورد توّجـه قـرار داده و سـخن از موازین قسـط و ترازوهای 

عـدل بـه میـان آورده اسـت و صریحـًا می فرمایـد: در دسـتگاه مـن، ممكـن نیسـت 

دربـارۀ كسـی بـه ظلـم و خـالف عدالـت رفتـار شـده و كیفـر و پاداشـی بـه غیـر میـزان 

عـدل و حسـاب عمـل بـه او داده شـود و یـا آنكـه مـن، فاجـر و مّتقـی را بـه یـك چشـم 

دیـده و آن دو را از لحـاظ جـزاء بـا هـم مسـاوی گردانـم. 

4. »قیامت« از نظر اصل تکامل

م و 
ّ
قانـون تكامل)یعنـی حركـت از مرتبـۀ نقـص بـه سـوی كمـال( از قوانیـن مسـل

عظیم تریـن  تـا  ذّره  كوچكتریـن  از  كائنـات،  تمـام  اسـت.  طبـع  عالـم  تعطیل ناپذیـر 

كـرات و كهكشـان ها، جانـدار و بی جـان، در حـال حركـت بـرای رسـیدن بـه كمـال 

می باشـند.  خـود  نوعـی 

لـی كـه در زمیـن افشـانده می شـود، 
ُ
دانـۀ گندمـی كـه در دل خـاك مـی رود، بـذر گ

نطفـه ای كـه در شـكم یـا تخـم یـك حیـوان و یـا در رحـم یك انسـان قرار می گیـرد، تمام 

اینهـا طبـق قانـون »تكامـل«، بـه مسـیر معّینـی افتـاده و تحـت شـرایطی خـاّص، رو 

بـرای رسـیدن بـه همـان غایـت، قـدم بـه عرصـۀ هسـتی  بـه غایتـی مخصـوص كـه 

نهاده انـد، می رونـد. تـا یكـی تبدیـل بـه ُسـنبلی پـر از دانه هـای فـراوان گـردد. دیگـری 

بـه صـورت یـك بوتـۀ شـاداب از گلبرگ هـای زیبـا و معّطـر بـه روی تماشـاگران َطـرف 

چمـن خنـدد. سـّومی مثـاًل طاووسـی دلربـا و یـا بلبلـی شـیدا شـده و چهارمـی یـك 

قامـت افراشـته و انسـانی متفّكـر و باهـوش و زیـرك و دانـا گـردد. 

حـال اگـر فرضـًا در میـان انـواع، افـرادی بـر اثـر برخـورد بـا مانعـی متوّقـف گشـته و 

و  نرفتـه  بیـرون  »تكامـل«  قانـون  از حیطـۀ  بپیماینـد، مع الوصـف  راه عـدم  در ظاهـر 

بـاز از راه دیگـری مجـّددًا در مسـیر اصلـی خـود افتـاده و رو بـه غایـت نوعـی خلقـت 

خـود می رونـد. ایـن جریـان در جـزء جـزء عالـم بـه چشـم می خـورد و تـا آنجـا هـم كـه 
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دانش پژوهـان، بـا چـراغ روشـن علـم بـه زوایـای تاریک جهان سـر كشـیده اند، در همه 

م 
ّ
جـا بـه پیشـتازی قانـون تكامـل پـی بـرده و تأییـد نموده اند كـه به هر حال آنچه مسـل

اسـت، ایـن كاروان ُمْعَظـم هسـتی بـا ُجنـب و جـوش و تـالش دائـم بـا تمـام اركان و 

اجـزاء و محتویاتـش سـرگرم تحـّول و تكامـل بـوده و طبعـًا بـا هرگونـه توّقـف و ركـود در 

حـال جنـگ و نبـرد می باشـد و هـر نـوع عامـل ضـّد تكامـل را بـا قـّوت و قدرتـی تمـام 

در هـم شكسـته و آن را در شـكم امـواج كوبنـدۀ خـود هضـم می كنـد و نابـود می گردانـد 

كـه خـدا  آنجـا  تـا  مـی رود  پیـش  و  داده  ادامـه  تكاملـی خویـش  بـه سـیر  و همچنـان 

خواسـته و ایـن جهـان سـّیال پرغوغـا را بـرای نیـل بـه آن مقصـد اعـال به وجـود آورده و 

بـا تجهیزاتـی عجیـب بـه راه انداختـه اسـت، واصـل شـود. 

 آری در آن نقطـه و در آن سـرمنزل مقصـود اسـت كـه ایـن كاروان عظیـم، بـار خـود 

را افكنـده و از آن همـه غوغـا و ُجنـب و جوش هـای پـر سـر و صـدا كـه در حـال حركـت 

بـه تمّتـع و بهره گیـری و برخـورداری  آرامشـی خـاّص  بـا  و  داشـت خالصـی می یابـد 

از حیـات اصلـی خـود می پـردازد و چنـان ثبـات و اسـتقراری در آن جهـان به وجـود 

فـردوس  كـه  می رسـد  فعلّیـت  بـه  آنگونـه  هسـت  كـه  چـه  هـر  اسـتعدادها  و  می آیـد 

نشـینان، بـه فرمـودۀ قـرآن: 
َها ِ�َولًا ؛ 1 و�نَ َع�نْ عنُ �جْ َ ا �ی

َ
>ل

طالب هیچگونه دگرگونی و تحّول از آن زندگی نمی باشند<. 

گاری با ناموس »تكامل« ناساز

اكنـون مـا از خردمنـدان و صاحبنظـران می پرسـیم: آیـا اگـر راسـتی ایـن دسـتگاه 

و  عجیـب  تجهیـزات  همـه  ایـن  بـا  هسـتی  معظـم  كاروان  ایـن  و  خلقـت  عظیـم 

سـازمان های شـگفت انگیزش، بـه همیـن جـا ختـم گـردد و بعـد از چندی)چنانكـه 

كهف، آیۀ 108.  1. سورۀ 
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دیگـری  از  بعـد  یكـی  شمسـی  منظومه هـای  و  ُكـرات  ایـن  می گوینـد(  دانشـمندان 

سـرد و خامـوش شـوند و تمـام مظاهـر حیـات، تبدیـل بـه موجوداتـی مـرده و بـی روح 

ل َسرسـبد مخلوقـات« و)الاقل 
ُ
گردنـد؟ و در ایـن میـان، انسـان كـه بـه قـول معروف »گ

تـا آنجـا كـه مـا شـناخته و دانسـته ایم( عالی تریـن محصـول جهـان خلقـت اسـت، بـا 

آن همه تشـكیالت عجیب و شـاهكارهای بدیعی كه در سـاختمان جسـم و روح او 

بـه كار رفتـه و كامـاًل پیداسـت كـه جنبـۀ مقّدماتی بـرای یك زندگی فوق العاده وسـیع 

دیگـری دارد، اگـر تمـام هـدف و غایـت خلقـت او در همیـن زندگـی بسـیار كوتاه عالم 

دنیـا، آن هـم چنانكـه می بینیـم مملّو از انواع نامالیمات و دشـواری های طاقت فرسـا 

و نیش هـای جانگـزا خالصـه گشـته و دوران عمـر و دفتر حیاتش با »مرگ« بسـته شـود 

و تمـام آن دسـتگاه های حیـرت انگیـز مغـز و اعصـاب و قـوای دّراكـه و حّساسـه اش 

تبدیـل بـه خـاك و ذّرات خاكـش دسـتخوش امـواج بـاد گردیـده و آنچنـان نابـود شـود 

كـه گویـی هرگـز نبـوده اسـت! 

آیـا حّقـًا در ایـن صـورت كاری بـر خـالف عقل و حكمت تحّقق نیافته اسـت؟ آیا 

م و عمومـی »تكامـل« 
ّ
انصافـًا ممكـن اسـت ایـن ركـود و توّقـف شـوم، بـا نامـوس مسـل

كـه در طبیعـت عالـم آفرینـش، سـاری و جـاری اسـت، موافـق و سـازگار درآیـد؟ آیـا 

هیـچ امـكان ایـن هسـت كـه موجـودی، عامـل پیدایـش آثـاری ضـّد آثـار خود باشـد؟ 

یعنـی توّقـف از تكامـل زاییـده شـود و »تحـّرك« تولیـد كننـدۀ »ُسـكون« گـردد؟

نه، حاشا و كاّل. چنین چیزی محال است و هرگز توّقف و سكون با طبع قانون 

تكامل كه در جوهر خلقت در جریان است نمی سازد. بلكه همانطور كه گفتیم این 

جهان با تمام محتویاتش كه از جملۀ آن، انسان است دائمًا در حال تبدیل و تحّول 

است و الیزال، از نقص، رو به كمال می رود و در هر مرحله، صورتی كامل تر از صورت 

پیشین به خود می گیرد تا سرانجام، مبّدل به جهانی شود در نهایت درجۀ وسعت و 

نورانّیت و آسایش در حیات و استغراق در كمال، آنگونه كه نسبت این جهان سّیال 
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و گذرا با آن جهان ثابت و مستقّر، همچون نسبت بذر است با ثمر و نسبت نطفه 

قت تا 
َ
مًا نظام َقهری عالم و سیر َجبری ِخل

ّ
است با انسان و چنانكه می دانیم مسل

هسته و َبذر را به سر حّد میوه شدن نرساند از كار خود دست بردار نخواهد بود و لذا 

به وجود آوردن »بذر« در واقع اعالم قطعّیت »میوه« را داده است. اساسًا »بذر« و ثمر 

با هم مّتحدند. بذر همان مرتبۀ ناقص میوه است و میوه هم مرتبۀ كامل بذر است. 

یعنی یك هستۀ خرما كه در دل خاك می رود، در واقع همان درخت پر از شاخ و برگ 

نخل است با تمام خوشه های خرما و رنگ و بو و طعمش. و چون به حركت درآمد 

و رو به تكامل رفت، تبدیل به درختی بزرگ و مفّصل می شود؛ دارای شاخ و برگ 

فراوان و خوشه های شاداب و رطب. 

ــد. نطفــه، همــان مرتبــۀ ناقــص انســان  ــا هــم مّتحدن همچنیــن نطفــه و انســان ب

اســت و انســان نیــز مرتبــۀ كامــل نطفــه اســت و هكــذا »دنیــا« را كــه می بینیــم بــا 

همــه چیــزش در حــال حركــت و انتقــال اســت از همیــن جــا بایــد پــی بــه حتمّیــت 

م بدانیــم. چــه آنكــه نظام قهری 
ّ
»آخــرت« بــرده و آن را مقطوعــًا مخلــوق و موجــود مســل

خلقــت تــا دنیــا را بــه ســر حــّد »آخــرت« نرســاند، از حركــت بــاز نخواهــد ایســتاد و از 

ســیر تكاملــی خــود دســت بــر نخواهــد داشــت. دنیــا چــون »تخــم« اســت و »آخــرت« 

میــوه اســت. دنیــا هماننــد نطفــه اســت و آخــرت چــون انســان اســت. دنیــا و آخــرت 

بــا هــم مّتحدنــد از ســنخ اّتحــاد میــوه و تخــم و نطفــه و انســان. یعنــی »دنیــا«، آخــرت 

سربســته و پیچیــده اســت و »آخــرت«، دنیــای مشــروح و مفّصــل اســت. 

 ٍ دن ْوَم�ئِ َ َها … �ی
َ
ال َ �ت

ْ �ش
ئَ
 ا

ْر�نُ
ئَ
ا

ْ
ِ ال �ت َ��جَ �نْ

ئَ
َها * َوا

َ
ال �نَ

ْ
ل ِ

 رن
ْر�نُ

ئَ
ا

ْ
ِ ال �ت

َ
ل ِ �ن

ْ
ل ا رنُ

دنَ > اإِ
اَرَها ؛ 1 َ �ج

�نْ
ئَ
 ا

ُ �ش ِدّ َ�
تُ

�

لرزانده  لرزشش  شدیدترین  به  زمین،  که  هنگام  آن  در 

1. سورۀ زلزال، آیات 1 تا 4. 
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]زمین[ روز  آن  در   ... دهد  بیرون  را  بارهایش  زمین،  و  شود 

خبرهایش را باز گوید<. 

َ��تْ ؛ 1 سشِ
 �نُ

ُح�نُ
ُ

ا الّ�
دنَ >َواإِ

و آنگاه که نامه ها گشوده شود<. 

در حقیقـت، »دنیـا« مرحلـۀ پیچیدگی صحیفه های وجود اسـت و دوران ضبط 

خبـر. اّمـا »آخـرت« دور »َنشـر صحائف« اسـت و مرحلۀ »پخش خبر«. 

ناموس »تكامل« در منطق قرآن

تا اینجا سخن از ناموس »تكامل« بود از طریق استدالل عقلی. 

حـال، از دیـدگاه قـرآن كریـم بـه مطلـب می نگریـم و در تحكیـم اسـاس آن بـه آیاتی 

چنـد از كتـاب خـدا تمّسـك می جوییم. 
ُعو�نَ ؛ 2 َ ْ��ج ا �تُ

َ
ا ل َ �ن �یْ

َ
ل ْم اإِ

ُ
ك

�نَّ
ئَ
ا َوا ً �ش اُكْم َع�جَ َ �ن �تْ

َ
ل َما �نَ

�نَّ
ئَ
ْم ا �تُ ِس�جْ َ�

نَ
�

ئَ
>ا

آیا گمان بردید که شما را]با این همه تجهیزات عجیب 

غایتی  و  آفریدیم؟]هدف  عبث  و  بیهوده  خارج[  و  داخل  از 

و  نیست[  کار  در  خلقت  عظیم  سازمان  این  با  متناسب 

اینکه شما به سوی ما بازگردانده نمی شوید؟<. 

و  بیهـوده  انسـان  آفرینـش  كـه  بدانیـد  بطـور حتـم  آیـۀ شـریفه می فرمایـد:  ایـن  در 

بی هـدف نبـوده اسـت و او بایـد در مسـیر»تكامل« تـا حـّد رجـوع و بازگشـت بـه خـدا 

)كمـال بی پایـان( در حركـت باشـد و هرگـز بـا حادثـۀ مـرگ از راه نمی مانـد و ُمـردن، 

نمی باشـد.  وی  زندگـی  پایـان 

1. سورۀ تكویر، آیۀ 10. 
2. سورۀ مؤمنون، آیۀ 115. 
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ٍیّ  َم�نِ ِم�نْ  هتً 
ْ��نَ

�نُ ُك  �یَ ْم 
َ
ل

ئَ
ُسًدى * ا َ�َك  �تْ ُ �ی �نْ 

ئَ
ا َسا�نُ 

�نْ اإِ
ْ
ال َس�جُ  ْ� َ

�ی
ئَ
>ا

�نِ  ْ �ی َ ْو�ج ال�نَّ ُه  ِم�نْ َعَل  َ
�ج
نَ

ٰى * � َسّوَ
�نَ �تَ 

َ
ل

�نَ
نَ

� هتً  �تَ
َ
َعل َكا�نَ  ّمَ 

ُ ْم�نَٰی * �ش ُ �ی
ٰی ؛ 1

َ �ش
�نْ
ئُ
ا

ْ
َكَ� َوال

ال�نَّ

واگذاشته  ُمهَمل  و  بیهوده  که  می برد  گمان  انسان  آیا 

می گردد؟[  رها  خود  حال  به  بی جزا  و  ]بی تكلیف  می شود؟ 

َرِحم[ ریخته می شود؟  َمنیّی که]در  از  نبود  او نطفه ای  آیا 

آفرید]شكل  را  او  ]خدا[  و  گردید  بسته ای  خون  سپس 

معتدلش  و  کامل  و  داد[  او  به  مخصوص  صورتی  و 

و  ساخت[  مقّرر  جوارحش  و  اعضا  بین  گردانید]تناسب 

از وی دو جفت نر و ماده قرار داد<. 

اُكْم  َ �ن �تْ
َ
ل ا �نَ

َ �نّ اإِ
َ ْع�شِ �ن �جَ

ْ
ْ�جٍ ِم�نَ ال ی َر�ی ِ

ْم �ن �تُ �نْ ُك�نْ اُس اإِ
َ َها ال�نّ ُّ �ی

ئَ
ا ا َ >�ی

هتٍ 
�تَ

َّ
ل ُم�نَ هتٍ 

عنَ
ِم�نْ ُم�نْ ّمَ 

ُ �ش هتٍ 
�تَ

َ
َعل ِم�نْ  ّمَ 

ُ �ش هتٍ 
ْ��نَ

�نُ ِم�نْ  ّمَ 
ُ �ش َ�ا�جٍ  �تُ ِم�نْ 

ٍل  �جَ
ئَ
ا ٰی 

َ
ل اإِ اُء 

َ سش
�نَ َما  ْرَ�اِم 

ئَ
ا

ْ
ال ی  ِ

�ن  ُ�ّ �تِ
َو�نُ ْم 

ُ
ك

َ
ل �نَ  ّ

�یِ
�جَ ِل�نُ هتٍ 

�تَ
َّ
ل ُم�نَ  �ِ �یْ

َوعنَ

ْم َم�نْ 
ُ

ك ُكْم َوِم�نْ
َ

ّد
ُ سش

ئَ
وا ا عنُ

ُ
ل �جْ ّمَ ِل�تَ

ُ لًا �ش
ْم ِ��نْ

ُ
ك ِ��جُ

�نْ
ّمَ �نُ

ُ ى �ش ُمَسّمً

ْعِد  َ �ج ِم�نْ  َم 
َ
ْعل َ �ی ا 

َ
ل �یْ

َ
ِلك ُعُمِ� 

ْ
ال ِل 

ْردنَ
ئَ
ا ٰی 

َ
ل اإِ  

ُ
َ�ّد ُ �ی َم�نْ  ْم 

ُ
ك َوِم�نْ ٰی 

َو�نَّ �تَ ُ �ی

�تْ  �نَّ َماَء اْه�تَ
ْ
َها ال �یْ

َ
ا َعل َ �ن

ْ
ل �نَ

�نْ
ئَ
ا ا 

دنَ اإِ
َ  َهاِمَدهتً �ن

ْر�نَ
ئَ
ا

ْ
ال َ�ى  ا َو�تَ ً �ئ �یْ

َ ٍم سش
ْ
ِعل

 
�تُّ َ�

ْ
ال ُهَو  ـَه 

َّ
الل  

�نَّ
ئَ
ا �جِ ِلَك 

دنَٰ �جٍ *  ِه�ی َ �ج ْوحجٍ  رنَ �تْ ِم�نْ ُكِلّ  �تَ �جَ
�نْ
ئَ
َوا َ�تْ  َوَر�ج

 
هتٌ �یَ �تِ

آ
 ا

اَعهتَ  الّسَ
�نَّ

ئَ
ٌ� * َوا ِد�ی

ْیٍء �تَ
َ ٰی ُكِلّ �ش

َ
ُه َعل

�نَّ
ئَ
ٰی َوا

َمْو�تَ
ْ
ی ال �یِ

ْ�
ُ
ُه �ی

�نَّ
ئَ
َوا

ورِ ؛ 2 �جُ
�تُ

ْ
ی ال ِ

 َم�نْ �ن
ُ َع�ش �جْ َ ـَه �ی

َّ
 الل

�نَّ
ئَ
َها َوا �ی ْ�جَ �نِ ا َر�ی

َ
ل

ی 
ّ
شك و  ریب  در  رستاخیز]قیامت[  دربارۀ  اگر  مردم!  ای 

هستید، پس]به کیفّیت آفرینش خود توّجه نمایید که[ 

1. سورۀ قيامت، آیات 36 تا 39. 
2. سورۀ حّج، آیات 5 تا 7. 
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حقیقت آنکه ما شما را از خاكی آفریدیم. آنگاه از نطفه ای، 

آنگاه از خونی بسته، سپس از پاره گوشتی صورت گرفته 

برای  کنیم  بیان  تا  ناقص[  و  َقه 
ْ
الِخل ]كامل  نگرفته  و 

شما]قانون تكامل خلقت و امكان بعث قیامت را[. آنچه را 

َحمل[  دوران  معّین]تمام  مّدتی  تا  َجنین ها[  بخواهیم]از  كه 

در َرِحم ها ُمستقّر می سازیم، آنگاه شما را به صورت طفل ]از 

َرِحم[ بیرون می آوریم، سپس]شما را می پروریم[ تا به شّدت 

و کمال قّوت خود برسید. و بعضی از شما]در سنین اوایل یا 

اواسط عمر[می میرد و بعضی از شما به پست ترین دوران عمر 

]نهایت پیری[ می رسد که بعد از ]آن همه[ دانایی، چیزی 

نداند و زمین را]فصل زمستان[ خشك و بی گیاه می بینی، 

بر  و  می ُجنبد  کنیم  نازل  آن  بر  را  آب  که  همین  پس 

می آید1 و از هر نوع ]گیاه[ َبهَجت زا و نشاط انگیز می رویاند. 

در  َنبات  تكامل  و  رحم  در  انسان  ]تطّورات  جریانات  این 

حق  َهمو  خدا  که  می یابد  تحّقق  جهت  بدان  زمین[  َمهد 

است و او زنده می کند مرده ها را و او بر هر چیز تواناست و 

 
ً
ی در آن نیست و محّققا

ّ
بطور حتم، قیامت آمدنی است. شك

مبعوثشان  و  زنده  هستند،  قبرها  در  که  را  کسانی  خدا 

می گرداند<. 

كه  كردن و برآمدن  كّشاف( و »ِانِتفاخ«یعنی: باد  َبْت« به معنای »ِاْنَتَفَخت« ترجمه شده است)تفسير  كلمۀ»َر  .1
گویی زمين مانند زنان آبستن شكمش بر می آید. 
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اُه  َ �ن
ْ
َعل َ �ج ّمَ 

ُ �ش �نٍ *  ِ��ی ِم�نْ  هتٍ 
َ
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َ
ُسل ِم�نْ  َسا�نَ 
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ْ
ال ا  َ �ن �تْ

َ
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َ
>َول
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َ
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ْ
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َ
ل
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نَ

هتً � �تَ
َ
هتَ َعل

ْ��نَ
ا ال�نُّ َ �ن �تْ

َ
ل ّمَ �نَ

ُ �نٍ * �ش َ�اٍر َمِك�ی
ی �تَ ِ

هتً �ن
ْ��نَ

�نُ

ّمَ 
ُ �ش ًما  ْ�

َ
ل اَم 

َ ِع�ن
ْ
ال ا 

َ َسْو�ن
َ

ك
�نَ اًما 

َ ِع�ن هتَ  عنَ
ُم�نْ

ْ
ال ا  َ �ن �تْ

َ
ل

�نَ
نَ

� هتً  عنَ
ُم�نْ

ْم 
ُ

ك
�نَّ اإِ ّمَ 

ُ �نَ * �ش �ی اِل�تِ
َ �ن
ْ

ال ْ�َس�نُ 
ئَ
ا ـُه 

َّ
الل اَرَك  َ �ج �تَ

�نَ  �َ �نَ
آ
ا ا  ً �ت

ْ
ل �نَ اُه 

َ �ن
ئْ
ا

َ سش
�نْ
ئَ
ا

1 و�نَ ؛  ُ َع�ش �جْ
�تُ اَمهتِ  َ �ی �تِ

ْ
ال ْوَم  َ �ی ْم 

ُ
ك

�نَّ اإِ ّمَ 
ُ و�نَ * �ش �تُ ّ

َم�یِ
َ
ل ِلَك 

دنَٰ ْعَد  َ �ج

آفریدیم.  ِگل  از  چکیده ای  از  را  انسان  که  به راستی 

آنگاه او را نطفه ای در قرارگاهی َمنیع و ُمناسب]پرورش[ قرار 

خون  آنگاه  ساختیم.  بسته ای  خون  را  نطفه  سپس  دادیم. 

را  پاره  گوشت  و  گردانیدیم  پاره ای  گوشت  را  بسته 

پوشانیدیم.  را گوشت  استخوان ها  و  استخوان ها ساخته 

آوردیم. پس  را به صورت خلق دیگری پدید  او  آن  از  پس 

بلند مقام و دائم البركات است خدا که بهترین آفریدگاران 

است. باز حقیقت آنکه شما بعد از این]مراحل و طّی قسمتی 

از طریق تكامل[ مردنی هستید]سرانجام می میرید[ و سپس 

 روز قیامت برانگیخته می شوید<. 
ً
شما محّققا

در ایـن آیـات شـریفه نیـز سـخن از تطـّورات تكامـل »انسـان« و »نبـات« بـه میـان 

آمـده و حركـت انسـان از مرحلـۀ خـاك تـا بـه عالی ترین مراحـل دنیوی اش، »َاشـّد« كه 

سـّن كمال قّوت اعضاء و نیروهای آدمی اسـت، نشـان داده شـده اسـت و همچنین 

َتبّدالت اجزاء خشـك و افسـرده و بی جان زمین در اندام َبذرها و هسـته های نباتی، 

تـا سـر حـّد اهتـزاز و رویـش انـواع گیاهـان و َریاحیـن، نمودار گردیده اسـت. 

آنـگاه ایـن دو جریـان كـه دو نمونـه از مجـاری قانـون »تكامـل« اسـت، شـاهد بـر 

1. سورۀ مؤمنون، آیات 12 تا 16. 
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امكان »قیامت« و زنده گشـتن مرده ها در روز »جزاء« ارائه شـده اسـت كه می فرماید: 

تـا صـورت  كـم«؛ یعنـی تشـریح مراحـل سـیر وجـود از صـورت خـاك مـرده 
َ
ل ـَن  »ِلُنبّیِ

یـك انسـان زنـده، بـرای ایـن اسـت كـه شـما یقیـن بـه »َتحـّول« مجـّدد اجـزای خاكـی 

آدمیـان پـس از مـرگ پیـدا كنیـد 

نتیجـه آنكـه: در ایـن نـوع از آیـات شـریفۀ قـرآن، نشـأۀ»قیامت« در قیافـۀ آخریـن 

مرحلـۀ یـك »سـیر تكاملـی منّظـم« ارائـه گردیـده و مخصوصـًا در مواضـع عدیـده ای 

صریحـًا موضـوع زنـده شـدن انسـان ها پـس از ُمـرَدن و در دل خـاك رفتـن، تشـبیه بـه 

»احیـاء زمیـن و روییـدن انـواع نباتـات بـر اثـر نـزول بـاران« شـده اسـت و بـا ایـن تشـبیه 

بسـیار رسـا، مسـألۀ بعـث و حیـات مجـّدد انسـان، یـك جریـان صـد در صـد طبیعـی 

م بـه دنبـال مراحـل قبلـی خلقـت، نشـان داده شـده اسـت. 
ّ
و َحتمـّی الوقـوع و مسـل

تأّمـل در آیـات ذیـل، ایـن واقعّیـت را بـا كمـال وضـوح ارائـه می دهـد. 

�تْ 
َّ
ل

�تَ
ئَ
ا ا

دنَ ٰی اإِ
ِه َ��تَّ َدْی َرْ�َم�تِ �نَ �یَ ْ �ی َ ً�ا �ج

ْ ُسش اَح �ج َ �ی ْ�ِسُل الِ�ّ ُ ی �ی ِ �ن
َّ
>َوُهَو ال

ِه  �جِ ا  َ �ن ْ َ��ج �نْ
ئَ
ا

َ �ن َماَء 
ْ
ال ِه  �جِ ا  َ �ن

ْ
ل �نَ

�نْ
ئَ
ا

َ �ن �تٍ  ِ
َم�یّ  �ٍ

َ
ل ِل�جَ اُه  َ �ن ُس�تْ الًا  َ �ت �شِ ا  ً َسَ�ا�ج

1 ُ�و�نَ ؛ 
َ

ّك
دنَ �تَ ْم 

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ل ٰی 

َمْو�تَ
ْ
ال  ُ ِ�حج

�نْ
ِلَك �نُ

َمَ�ا�تِ َكدنَٰ
َّ ال�ش ِم�نْ ُكِلّ 

که  حالی  در  می فرستد  را  بادها  که  کسی  آن  اوست  و 

بشارت دهندۀ]باران[ رحمت او هستند تا همین که حامل 

آن]ابر[  می رانیم  شدند،  فراوان[  آب  بار]از  سنگیْن  ابرهای 

بر آن سرزمین نازل  را  آنگاه آب  ُمرده،  را به سوی سرزمینی 

َثَمرات]از زمین[  انواع  از  آن آب،  می سازیم. سپس به سبب 

خارج  َقبرها[  ]از  را  ُمردگان  هم  طور  همین  می آوریم،  بیرون 

شما  شاید  که  آوردیم[  نظر  آن  از  را  تشبیه  می سازیم]این 

ر شوید<. 
ّ

متذك

1. سورۀ اعراف، آیۀ 57. 
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ورُ ؛ 1
ُ سش

ِلَك ال�نُّ
َها َكدنَٰ ْعَد َمْو�تِ َ  �ج

ْر�نَ
ئَ
ا

ْ
ِه ال ا �جِ َ �ن �یْ ْ��یَ

ئَ
ا

َ >�ن

پس زمین را پس از مرگش به سبب آن]باران[ زنده کردیم. 

همچنین است ُنُشور ]برانگیختگی انسان در رستاخیز[<. 

و�نَ ؛ 2 ُ َ��ج
�نْ
ِلَك �تُ

ا َكدنَٰ ً �ت َ�هتً َم�یْ
ْ
ل َ ِه �ج ا �جِ

َ ْ��ن
َ سش

�نْ
ئَ
ا

َ >�ن

پس زنده کردیم به سبب آن]آب آسمان[ سرزمین مرده ای 

را. اینچنین بیرون آورده می شوید]از قبرها برمی خیزید[<. 

ْم 
ُ

ك ِ��جُ
�نْ ُ

َها َو�ی �ی ْم �نِ
ُ

ُدك ِع�ی ُ ّمَ �ی
ُ ا * �ش ً ا�ت َ �ج

ْر�نِ �نَ
ئَ
ا

ْ
ْم ِم�نَ ال

ُ
ك �تَ �جَ

�نْ
ئَ
ـُه ا

َّ
>َوالل

ا ؛ 3 ً َ�ا�ج �نْ اإِ

و خدا شما را از زمین رویانیده است، رویانیدنی شگفت انگیز. 

را]از  شما   ]
ً
و]مجّددا می گرداند  بر  زمین  به  را  شما  سپس 

زمین[ بیرون می آورد، بیرون آوردنی بس عجیب<. 

در سـورۀ واقعـه پـس از اشـاره بـه خلقـت انسـان از »منـی« سـخن از مـرگ و حیـات 

بعـد از مـرگ وی بـه میـان آمـده اسـت و می فرمایـد: 

�نْ 
ئَ
ا ٰی 

َ
�نَ * َعل �ی و�تِ َمْس�جُ �جِ �نُ  ْ�

�نَ َوَما  َمْو�تَ 
ْ
ال ُم 

ُ
ك �نَ �یْ َ �ج ا 

َ ْر�ن
َ

ّد
�تَ �نُ  ْ�

>�نَ

ُم  َعِلْم�تُ ْد  �تَ
َ
ُمو�نَ * َول

َ
ْعل

�تَ ا 
َ
ل َما  ی  ِ

�ن ْم 
ُ

ك �ئَ سشِ �نْ
َو�نُ ْم 

ُ
ك

َ
ال َ ْم�ش

ئَ
ا َل  ِدّ �جَ

�نُ
ُ�و�نَ ؛4

َ
ّك

دنَ
�تَ ا 

َ
ْول

َ
ل

�نَ ٰی 
َ
ول

ئُ
ا

ْ
ال هتَ 

ئَ
ا

ْ سش
ال�نَّ

مغلوب]هیچ  ما،  و  نمودیم  مقّدر  را  مرگ  شما  بین  در  ما، 

از مرگ شود[ نمی باشیم. بر این اساس  عاملی که جلوگیر 

1. سورۀ فاطر، آیۀ 9. 
2. سورۀ زخرف، آیۀ 11. 

3. سورۀ نوح، آیات 17 و 18. 
4. سورۀ واقعه، آیات 60 تا 62. 
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قرار  شما  جای  در  را  شما  مثل  افرادی  مرگ[  سبب  كه]به 

از  که  خروی 
ُ
ا خلقت  نمی دانید]از  آنچه  در  را  شما  و  داده 

 نشأه 
ً
خصوصّیات آن بی خبر هستید[ ایجاد بنماییم و محّققا

ر نمی شوید]و 
ّ

اّول را]كه دنیاست[ دانسته اید. پس چرا متذك

در آن نمی اندیشید تا از تحّقق این نشأه معلوم، به امكان آن 

نشأه نامعلوم پی ببرید[<. 

امیرالمؤمنین علی؟ع؟ می فرمایند: 
ویَل ؛ 1

ُ ْ
َة ال

َ
ْشأ ْخَرى  َو ُهَو َیَرى  الّنَ

ُ ْ
َة ال

َ
ْشأ َر الّنَ

َ
ْنك

َ
ْن  أ »َعِجْبُت  ِلَ

شـگفت دارم از کسـی کـه نشـأه دیگـر را]کـه نقطـۀ نهایـی و هدف 

از سـیر کمالـی اسـت[ انـكار می کنـد در حالـی کـه او نشـأه نخسـتین 

را]کـه مراحـل اّولیـۀ تكامـل اسـت[ می بیند«. 

یعنی انساِن عاقِل هوشمند، از دیدن »سیر تكاملی« عالم متوّجه حتمّیت دنبالۀ 

آن گردیده و انقطاع و توّقف و بریده شدن در بین راه را منافی با طبع جهان و ضّد 

ناموس »تكامل« در خلق می شناسد و قهرًا به وجود عالم دیگری كه منتهی الیه »سیر 

تكاملی« دستگاه آفرینش و غایت اصلی خلقت انسان است، معتقد می گردد. 

تأّمل در آیندۀ انسان

حـال اگـر می بینیـم حضـرت واالی انسـان فعـاًل بـه تمـام ایـن موجـودات بیجـان 

نیازمنـد اسـت. در زمسـتان بـه آتـش و انـواع وسـایل گرمـازا و در تابسـتان بـه َانحـاِء 

بـه  تاریكـی  نباشـد در  اگـر  فـراوان دارد. شـمع و چـراغ  آفریـن احتیـاج  وسـایل سـرما 

زحمـت و وحشـت دچـار می شـود. مسـافت های دور را بـی اسـتمداد از مركب هـای 

گوناگـون از جمـاد و حیـوان نمی توانـد طـّی كنـد. 

1. نهج البالغه، باب الحكم، حكمت 121. 
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آری، تمـام ایـن نیازمندی های فعلی انسـان بـه جهان خارج و پایین تر از خودش 

بـرای ایـن اسـت كـه هنـوز سـیر خـود را بـه پایـان نرسـانیده و نیروهـا و شایسـتگی های 

بـارز نشـده اسـت. فعـاًل در حـال سـفر اسـت و زندگـی اش زندگـی  نهفتـۀ در ذاتـش 

موّقـت اسـت. از بـاب َمَثـل: 

یـك جـوان دانشـجو در رشـتۀ مهندسـی مثـاًل مسـافرت بـه یـك كشـور دور از وطـن 

بـه  رشـتۀ مخصـوص  در  ادامـۀ تحصیـل  بـه  اسـت،  مركـز علمـی  كـه  آنجـا  و  نمـوده 

رسـیده  »فعلّیـت«  بـه  باطنـش  در  نهفتـۀ  اسـتعداد  و  نیـرو  آن  تـا  خـودش می پـردازد 

و او نتیجتـًا مهندسـی متخّصـص در قسـمت سـاختمان گـردد و بتوانـد در پرتـو آن 

تخّصـص فّنـی و ملـكات عالیۀ علمی كه به دسـت آورده اسـت، نقشـه هایی بسـیار 

ـل و محكـم به وجـود آورد. 
ّ
بدیـع و زیبـا طـرح نمـوده و طبعـًا بناهایـی باشـكوه و مجل

تـا زمانی كـه رشـتۀ تخّصصـی اش را تكمیـل نكـرده،  ایـن جـوان محّصـل  البّتـه 

طبیعـی اسـت كـه قـدرت بـر ایجاد سـاختمان های عالی و محكم نخواهد داشـت و 

حّتـی در مـّدت مسـافرت تحصیلـی خـود نیـز یـك اطـاق بسـیار محّقـر دور از تجّمـل و 

زیـور اجـاره كـرده و در آن بـا اثـات مختصـری كه مناسـب با زندگی یك مسـافر اسـت، 

دوران آموزشـی خـود را خواهـد گذرانیـد. 

در حالی كه واضح است این جوان روی آن استعداد عالی كه در وجودش نهفته 

است، شأنش اجّل از این است كه در یك اطاق محّقر ِخشت ِگلی زندگی كند و 

روی حصیر بخوابد و در پرتو نور شمع و چراغ پیه سوز بنشیند. اّما در جواب هر كس 

كه در این مورد به او اعتراضی كند می گوید: من كه هنوز زندگی اصلی و همیشگی 

كه  هم  این  و  می باشم  تحصیل  حال  در  و  مسافر  فعاًل  من  نكرده ام،  شروع  را  خود 

می بینید، زندگی موّقت هفت هشت ده سالۀ دوران تحصیل من است. 

اصـل زندگـی مـن بایـد در وطـن آغـاز گـردد. آنجـا كـه رسـیدم، مهندسـی عالیقـدر 

و درس خوانـده ام. طّراحـی قابـل و نقشـه ریزی ورزیـده ام. آنجاسـت كـه نقشـه هایی 



ا�ت معاد �ج راه های ا�ش

445

و  باُشـكوه  مهمانسـراهای  می سـازم؛  عظیـم  سـاختمان هایی  و  كـرده  طـرح  بدیـع، 

ـل به وجـود مـی آورم و آنهـا را بـه انـواع تجّمـالت و نقـش و نگارهـا و 
ّ
سـالن های مجل

نورافكن هـا می آرایـم و خالصـه یـك زندگـی بسـیار ُمَرّفـه و دلپسـند در آنجـا تشـكیل 

داده و آنچنـان كـه بـا شـئون علمـی و اجتماعـی مـن مناسـب باشـد بـه سـر می بـرم. 

حاِل انسـان نیز در این جهان، وضعش به همین منوال اسـت كه فعاًل می بینیم 

او بـه صدهـا و هزارهـا وسـیله و ابـزار، از جمـاد و نبـات و حیـوان بـرای تأمیـن خـوراك 

اینكـه  بـا  اسـت.  محتـاج  زندگـی اش  نیازمندی هـای  دیگـر  و  مسـكن  و  پوشـاك  و 

می دانیـم انسـان موجـودی اسـت كـه اسـتعداد عجیـب تصـّرف و نفـوذ در كائنـات 

در وجـودش بـه ودیعـت نهـاده شـده اسـت و جـّدًا شـأن او اجـّل از ایـن اسـت كـه در 

حیـات خویـش احتیـاج بـه مـادون خـود داشـته باشـد و لـذا می فهمیـم ایـن انسـان، 

آن انسـان بـه معنـای واقعـی كلمـه اش نمی باشـد. یعنـی هنـوز قیافـۀ اصلـی خـود را 

بـه خـود نگرفتـه و بـه آخریـن نقطـۀ خویـش نرسـیده اسـت. او فعـاًل دوران مسـافرت 

بـه دسـت  را  انسـانی  راقیـۀ  تـا عالی تریـن مقامـات  را طـی می كنـد  تحصیلـی خـود 

آورده و از ایـن جهـان بـا روحـی مجّهـز بـه جهـاز تصـّرف در كائنـات، بـه آن جهـان كـه 

وطـن اصلـی و قـرارگاه دائمـی انسان هاسـت منتقـل شـود. آنجـا دیگر میـدان، میدان 

ـق بگیـرد، در آنجـا بـرای آنـان 
ّ
انسـان اسـت. بهشـتیان بـه هـر چـه كـه مشّیتشـان تعل

فراهـم اسـت: 
َها؛1 �ی اُءو�نَ �نِ

َ َسش ُهْم َما �ی
َ
>ل

برای ایشان فراهم است آنچه در بهشت خواهان آنند<.

آری: 

كاین هنوز از نتایج ســحر اســتبــاش تــا صبــح دولتــش بدمــد

1. سورۀ ق، آیۀ 35. 
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صبـر كنیـد تـا ایـن شـب ِدیجـور »دنیـا« بـه پایـان برسـد، صبـح »قیامـت« دمیده و 

روز بـزرگ انسـان فـرا برسـد. روِز انسـان، روزی اسـت كـه: 
�نُ  ؛1 ُ ْع�ی

ئَ
ا

ْ
 ال

�نُّ
َ
ل ُس َو�تَ

�نُ
�نْ
ئَ
ا

ْ
ِه ال ِه�ی �تَ

ْ سش
َها َما �تَ �ی >َو�نِ

از  و در آن بهشت آنچه دلخواهشان باشد و چشم هایشان 

آن غرق لّذت شود برای آنان فراهم است<.

و آنچه بیند دلش همان خواهدهر چه خواهد دلش همان بیند

چرا بعضی منكر قیامتند؟

ـــر اســـاس  حـــال، اینجـــا ســـؤالی طـــرح می شـــود كـــه: اگـــر انســـان بـــه حكـــم عقـــل و ب

ــراف بـــه حّقّیـــت  ــز اعتـ ــاره ای جـ ــر در جوانـــب گوناگـــون از نظامـــات جهـــان، چـ تفّكـ

ـــه  ـــود ك ـــده می ش ـــزان دی ـــه می ـــس روی چ ـــدارد، پ ـــرگ ن ـــس از م ـــث« پ ـــتاخیز« و »بع »رس

بســـیاری از انســـان ها و چـــه بســـا برخـــی از دانشـــمندان و صاحبنظـــران در علـــوم، 

ــا بـــه حكـــم »عقـــل« و منطـــق »وحـــی« زده و عالـــم  از دِر انـــكار در می آینـــد و پشـــت پـ

حتمـــی الوقـــوع قیامـــت را در ردیـــف افســـانه های كهـــن و بـــه فرمـــودۀ قـــرآن جـــزء 

می شـــمارند؟! »َاســـاطیراالّولین«2 

در جواب این سـؤال گفته می شـود: ِاعراض و انكار بشـر نسـبت به مسـائل مربوط 

ی نسـبت به »معارف حّقۀ آسـمانی« و »وظایف دینی« علل و 
ّ
به »قیامت« و بطور كل

موجبـات گوناگـون و متعـّدد دارد و مـا ذیاًل به بعضی از آنها اشـاره می كنیم: 

1. نداشـتن فرصـت و مجـال كافـی بـرای تفّكـر در ایـن امـور از نظـر صـرف اوقـات 

حیـات در تأمیـن و توسـعۀ زندگـی مـاّدی. 

1. سورۀ زخرف، آیۀ 71. 
2. به سوره های: انعام، آیۀ 25 و انفال، آیۀ 31 و نحل، آیۀ 24 و مؤمنون، آیۀ 83 و فرقان، آیۀ 5 و نمل، آیۀ 68 و 

احقاف، آیۀ 17 و قلم، آیۀ 15 و مطّففين، آیۀ 13 رجوع شود. 
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آمـدن جـّو  به وجـود  و  از دوران كودكـی  تربیـت دینـی  و  تعلیـم  فقـدان شـرایط   .2

از حقایـق معنـوی.  ُعمـر  آخـر  تـا  خـاّص بی خبـری 

دوران  در  »مذهـب«  نـام  بـه  »مسـموعات«  بیـن  تناُقـض  و  تضـاّد  مشـاهدۀ   .3

كودكـی در دامـن والدیـن و مرّبیـان جاهـل و بیـن معلومـات بعـدی بـه دسـت آمـده از 

مراكـز علمـی، بـدون اینكـه خـود فـرد، در مقـام تحقیـق و تعّمـق الزم و صحیـح برآمده 

و حـق و باطـل را از هـم جـدا كـرده و رفـع تناقـض بنمایـد. 

4. بعضــًا در مقــام حق جویــی و پی گیــری از مطالــب دینــی بــه اشــتباه خطرناكتــری 

افتاده انــد! بــه ایــن معنــی كــه افــكار و عقایــد آمیختــۀ بــه اوهــام و گفتــار و رفتــار تــوأم بــا 

هــزاران خطــا و انحــراِف جمعــی از مــردم جاهــل متدّین نمــا را، بــه غلــط، مظهــر اســالم 

ــّوز  ــه مج ــدون هیچگون ــخیص داده و ب ــرآن« تش ــۀ »ق ــم عالی ــكام و تعالی ــدۀ اح و نماین

عقلــی انســانی، پایــۀ تحقیقــات دینــی خــود را روی آن نهاده انــد، آنــگاه ناجوانمردانــه 

و یــا احمقانــه بــه اســالم و قــرآن تاخته انــد. در صورتــی كــه هــر انســان محّقــق بــا انصافــی 

در مقــام تحقیــق دربــارۀ هــر مكتبــی، خــود را موّظــف بــه ایــن می دانــد كــه بــه متــون 

اصلــی و اســناد و مــدارك قطعــی آن مكتــب مراجعــه كــرده و آنگاه بر ُكرســی قضــاوت در 

»اصالــت« یــا عــدم »اصالــت« آن مكتــب بنشــیند. نــه اینكــه افــكار و اعمال تــودۀ مردم 

نــادان را معیــار درك مبانــی و میــزان شناســایی تعالیــم یــك مذهــب بشناســد و آنگاه به 
داوری دربــارۀ آن مذهــب بپــردازد.1

ت اصلی انكار »قیامت« از نظر قرآن
ّ

عل

به مسائل  اعراض بشر نسبت  و  انكار  برای  فراوان كه  و موجبات  در میان علل 

ة العلل« بنامیم ِاغراق 
ّ
ت كه اگر آن را »عل

ّ
مربوط به »قیامت« می توان شمرد، یك عل

1. برای پی بردن به موجبات دیگر انحراف بشر از مسير ایمان به حقایق دینی، به كتاب »علل گرایش به ماّدیگری« 
تأليف آقای مطّهری رجوع شود. 
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نگفته ایم بیش از سایر موجبات و علل، پرده روی عقل و بصیرت انسان می افكند 

از موضوعات اصیل حیاتی باز می دارد و جّدًا نیروی  از تفّكر در بسیاری  را  و آدمی 

ج می سازد و آن موضوع »اّتباع هوی« و »ارادۀ ُفجور« است. 
َ
تشخیص و تمیز آدمی را َفل

یعنی انسان بر حسب اقتضای طبیعت اّولّیه اش كه هم َمرز با حیوان است و 

هنوز از نظر »تربیت«، تحّول و انقالب آدمی در وجودش به عمل نیامده است، تابع 

و  اشباع شهوات  و هّمی جز  تمایالت حیوانی خود می باشد  و مطیع  نفس  هوای 

سیر در مسیر »فجور« و ارضای هوس ندارد و از طرفی هم بدیهی است كه اعتراف 

هوٰی  اّتباع  و  فجور  در  آزادی  با  »جزاء«  روز  پاداش«  و  »كیفر  به  اقرار  و  »قیامت«  به 

نمی سازد و قهرًا با هوسبازی های انسان َهَوسران، ِاصِطكاك پیدا كرده و او را از انواع 

مقهور  و  پیشه«  »گنه  انسان  كه  است  طبیعی  لذا  و  می دارد  حذر  بر  تجاوزكاری ها 

هوس، چاره ای جز این نمی بیند كه برای حفظ آزادی خود در مسیر عصیان و گناه، 

جّدًا پا بر سر منطق عقل نهاده و از دِر انكار »قیامت« درآید و با وقاحتی تمام و لحنی 

اَمه؛ قیامت یعنی چه و روز قیامت  �ی وُم ال�تِ َ ا�نَ �ی �یّ
َ
آمیخته با تمسخر و استهزاء بگوید: >ا

یعنی كی؟< چه كسی دیده چنین روزی را؟ از كجا كه چنان باشد؟

آری از چنیـن انسـان ُمنحـّط سـبك مغـزی، جـز چنیـن گفتـار سسـت و بـی وزنی، 

توّقـع دیگـری نباید داشـت. 

اَمهتِ ؛  َ �ی �تِ
ْ
ْوُم ال َ ا�نَ �ی َ �یّ

ئَ
ُل ا

ئَ
َْسا َماَمُه * �ی

ئَ
َ� ا حجُ

�نْ َسا�نُ ِل�یَ
�نْ اإِ

ْ
ُد ال ِ��ی ُ ْل �ی َ > �ج

سؤال  باشد  باز  او  مقابل  که  می خواهد  انسان  بلکه 

می کند روز قیامت كی خواهد بود؟<.

ایـن آیـۀ شـریفه در واقـع پاسـخی اسـت كـه قــرآن حكیـم بــه سـؤال سـابق كـه در 

اَمُه ؛ آیـا انسـان 
َ َمَع ِع�ن ْ

�ج
�نْ �نَ

َّ
ل

ئَ
َسا�نُ ا

�نْ اإِ
ْ
َس�جُ ال ْ� َ

�ی
ئَ
آیـۀ قبـل گــذشت می دهــد كــه فرمـود: >ا

می پنـدارد کـه مـا اسـتخوانهای او را جمـع نمی کنیـم<؛ و بـا ایـن جـواب، پـرده از راز 
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ـف انسـان از منطـق عقـل و فطـرت سـلیم در موضوع »قیامت« بر مـی دارد. یعنی 
ّ
تخل

نـه چنیـن اسـت كـه انسـان بـر اسـاس »تعّقـل« و ِاعمـال نیـروی فكـر و اقامـۀ »برهـان 

و دلیـل« انـكار قیامـت نمـوده و یـا گمـان بـه عـدم امـكان حیـات پـس از مـرگ پیـدا 

كـرده باشـد. خیـر، چنیـن نیسـت. بلكـه ایـن میـل شـدید انسـان بـه »فجـور« و تمایـل 

مفـرط وی بـه كامجویـی بـی قیـد و بنـد از خواهش هـای نفسـانی اسـت كـه پـرده بـر 

چهـرۀ »عقـل« افكنـده و بینایـی از چشـم »بصیـرت« و واقع بینـش گرفتـه و او را بسـان 

آدم َمسـت الَیعقـل، بـه گفتـن این چنیـن سـخن واهـی نامعقـول ضـّد »فطرت« سـالم 

 .> اَمهت �ی وُم ال�تِ َ ا�نَ �ی �یّ
َ
انسـانی واداشـته اسـت كـه بگویـد: >ا

وقت وقوع قیامت؟ 

َها؛1 ّىٌ َع�نْ َك َ��نِ
�نَّ
ئَ
َك َكا

و�نَ
ُ
ل

ئَ
َْسا ... �ی اَعهتِ َك َع�نِ الّسَ

و�نَ
ُ
ل

ئَ
َْسا > �ی

سؤال  می کنند...  سؤال  تو  از  قیامت  وقوع  از  پیامبر!  ای 

می کنند گویی که تو عالم به زمان وقوع قیامت هستی<.

»حفـّی« یعنـی عاِلـم و آگاه. گویـی تـو را عاِلـم بـه زمان وقوع قیامـت می دانند. از تو 

سـؤال می كننـد كـه قیامـت كـی خواهد شـد؟ بگو علم مربـوط به وقت وقـوع قیامت، 

منحصرًا در نزد خداسـت. 
ُمو�نَ ؛ 2

َ
ْعل َ ا �ی

َ
اِس ل

َ َ� ال�نّ َ ْك�ش
ئَ
ِك�نَّ ا ـٰ ـِه َولَ

َّ
َد الل ُمَها ِع�نْ

ْ
َما ِعل

�نَّ ْل اإِ
>�تُ

ای پیامبر! پاسخ ده که علم وقوع قیامت نزد خداست ولی 

اکثر مردم، آگاه از این حقیقت نمی باشند<. 

زمـان ظهـور حضـرت مهـدی موعـود ؟جع؟ هـم بـه همیـن كیفّیـت اسـت. این را 

هـم جـز خـدا كسـی نمی دانـد. لـذا فرموده انـد: 

1. سورۀ اعراف، آیۀ 187. 
2. همان. 
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اُتون ؛ 1
َ
َوّق

ْ
َب  ال

َ
»َكذ

دروغ گفته اند آنان که وقت ظهور را معّین کرده اند«. 

یعنــی  اســت.  »بدائــی«  حضــرت  آن  ظهــور  كــه  می شــود  اســتفاده  روایــات  از 

ممكــن اســت بــدون مقّدماتــی، خــدا اراده كنــد و ناگهــان ظهــور محّقــق شــود. چنــان 

كــه مــرگ هــم مشــروط بــه مقّدماتــی نیســت و ممكــن اســت بــدون انتظــار قبلــی واقــع 

شــود. وقــوع قیامــت نیــز امــكان ایــن را دارد كــه بطــور ناگهانــی تحّقــق یابــد و لــذا كســی 

جــز خــدا آگاه از وقــت آن نمی باشــد. از ایــن رو قــرآن مجیــد هیــچ گاه روی حقیقــت 

قیامــت و وقــت وقــوع آن بحــث نمی كنــد و تنهــا روی حتمّیــت وقــوع آن بحــث 

می فرمایــد:  و  می كنــد 
؛ 2 �نَّ

ُ َع�ش �جْ �تُ
َ
ی ل ّ

ٰی َوَر�جِ
َ

ل َ ْل �ج
>�تُ

م شما مبعوث خواهید شد<. 
ّ
بگو آری به خدا قسم بطور مسل

حاال مشركان: 

ُ�و�نَ 
�نُ �نْ َ �نَ * َما �ی �ی ْم َ�اِد�تِ �تُ �نْ ُك�نْ َوْعُ� اإِ

ْ
ا ال

دنَ و�نَ َم�تَٰی َهـٰ
ُ
ول �تُ َ >َو�ی

َحهتً َواِ�َ�هتً ؛ 3 ا َ��یْ
َّ ل اإِ

می گویند: این وعده كی محّقق خواهد شد؟ اگر راست 

می گویید تعیین کنید. آنها جز یك صیحه و یك فریاد، 

انتظار چیزی را ندارند<. 

آنــان تصــّور می كننــد ایــن كار در دســت مــا مشــكل اســت؛ در صورتــی كــه اّواًل 

ناگهانــی خواهــد رســید و ثانیــًا یــك فریــاد بــرای میرانــدن و نابــود كردنشــان كافــی 

كافی، ج 1، ص 368.   .1
2. سورۀ تغابن، آیۀ 7. 

3. سورۀ یس، آیۀ 48 و 49. 
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اســت. »نظــر« در اینجــا بــه معنــای انتظــار اســت. یعنــی اینهــا كــه می گوینــد مــا 

منتظریــم، آن كــی و چگونــه خواهــد آمــد؟ آیــا اینهــا انتظــار چــه چیــز را دارنــد؟ آن 

چیــزی كــه در كمیــن آنهاســت، تنهــا یــك فریــاد اســت. بــا یــك فریــاد، همــه جــان 

خــود را از دســت خواهنــد داد؛ همان طــور كــه فــرد فــرد مــا در یــك لحظــه ممكــن 

اســت ســكته كنیــم و نفســمان بنــد آیــد، تمــام عالــم نیــز بــه همیــن منــوال اســت؛ یــك 

فریــاد در عالــم برمی خیــزد؛ تمــام مــردم كــه در حــال ســوداگری های دنیــوی هســتند، 

می افتنــد.  بی حركــت  و  بی حــّس 
ُمو�نَ ؛ 1 ّ�ِ �نِ

َ
ُهْم َوُهْم �ی

�نُ �نُ
ئْ
ا َ > �ت

مرگ، ایشان را در می یابد، در حالی که آنها با هم در حال 

مخاصمه هستند<. 

در همان حال كه دارند با هم مخاصمه و گفتگو می كنند و متاع خود را برای خرید 

و فروش به یكدیگر عرضه می كنند، در همان حال ناگهان فریادی بلند می شود. 
ُعو�نَ ؛ 2 ْ��جِ َ ْهِلِهْم �ی

ئَ
ٰی ا

َ
ل ا اإِ

َ
هتً َول ْوِ��یَ ُعو�نَ �تَ ِ��ی َْس�تَ ا �ی

َ
ل

>�نَ

 آنها دیگر مجال این را پیدا نمی کنند که به خانۀ خود 

برگردند و به اهل و عیال خود، وصّیت و سفارشی بنمایند<. 

از نشانه های وقوع قیامت 

از جملـه نشـانه های وقـوع قیامـت »خسـوف قمـر« اسـت كـه بـه دو معنـی آمـده 
اسـت.3

1. نابـود گشـتن خـود مـاه، چنـان كـه بـه همیـن معنی)نابـودی خـود شـیء( 

1. سورۀ یس، آیۀ 49. 
2. همان، آیۀ 50. 

3. تفسير فخررازی، ج 30، ص 220. 
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اسـت در آیـۀ: 

 ؛ 1
ْر�نَ

ئَ
ا

ْ
َداِرِه ال ِه َو�جِ ا �جِ َ �ن

َس�نْ
�نَ
نَ

�<

او را ]قارون[ و خانه اش را در زمین فرو بردیم]نابود کردیم[<. 

از  مـا  اذهـان  در  معهـود  معنـای  چنانكـه  مـاه،  گردیـدن  بی نـور  و  شـدن  تیـره   .2

»خسـوف ماه« در دنیا همین اسـت و البّته خسـوف به معنای دّوم كه عارض بر ماه 

می شـود در حـال عـادی و جریـان طبیعـی كـه فعـاًل موجـود اسـت، بـر اثـر حائـل شـدن 

زمیـن بیـن مـاه و خورشـید تحّقـق می یابـد كـه مـاه در سـایۀ زمیـن قـرار گرفتـه و تاریـک 

می شـود و در ایـن موقـع می گوییـم: مـاه، ُمنَخِسـف شـد. 

اّمـا خسـوفی كـه از عالئـم و شـرایط قیامـت اسـت و آیـۀ شـریفه در مقـام ارائـۀ آن 

می باشـد، نـه آن اسـت كـه مـاه در سـایۀ زمیـن حـادث می شـود، بلكـه آن، معلـول 

منظومـۀ  هم ریختگـی  بـه  و  خورشـید  گشـتن  خامـوش  و  سـتارگان  نظـام  اختـالل 

بـود.  خواهـد  شمسـی 

از دیگـر تحـّوالت جهانـی كـه ُمقـارن و یـا قبـل از قیـام »قیامـت« تحّقـق خواهـد 

وجـوه  آن،  تفسـیر  در  مفّسـرین،  كـه  اسـت  قمـر«  و  »اجتمـاع شـمس  یافـت، حادثـۀ 
2 آورده انـد.  گوناگـون 

و تنهـا وجهـی كـه از میـان وجـوه مختلـف تفسـیری، به نظر روشـن تر می رسـد، این 

اسـت كـه مقصـود، اشـاره بـه دگرگونـی اوضـاع سـتارگان و پیدایـش اختـالل عظیـم 

در نظـام ابعـاد و مـدارات كواكـب باشـد تـا آنجـا كـه »خورشـید« از مـدار خـود خـارج 

گشـته و بـا »مـاه« بپیونـدد و طبیعـی اسـت كـه در ایـن صـورت سـایر اجـرام كیهانـی 

و منظومه هـای شمسـی نیـز از ایـن پراكندگـی و فـرو افتـادن و بـه هم ریختگـی مصـون 

1. سورۀ قصص، آیۀ 81. 
ر رجوع نمایند.  گاُز كّشاف و فخر رازی و  2. طالبان تفصيل آن وجوه، به تفسير 
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نخواهنـد مانـد. همچنـان كـه می فرمایـد: 

َ�اُر  �جِ
ْ
ال ا 

دنَ َ��تْ * َواإِ َ �ش �تَ
ا�نْ َواِك�جُ 

َ
ك

ْ
ال ا 

دنَ َ�َ��تْ * َواإِ
�نَ
ا�نْ َماُء  الّسَ ا 

دنَ >اإِ
َ��تْ ؛ 1 ّ

�جِ
نُ

�

وقتی آسمان بشكافد و ستارگان پراکنده شوند و دریاها به 

هم راه یابند و با هم بپیوندند<. 

1. سورۀ انفطار، آیات 1 تا 3. 
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فصلدوازدهم

ام�ݑ �ی
ب� �ݑ ر �باور ى ٮی

�ش أ
ا �ݑ

فصلدوازدهم

ام�ݑ �ی
ب� �ݑ ر  �ݭݭݭباور ى ٮی

�ش أ
ا �ݑ
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كید فراوان قرآن به توحید و معاد  تأ

اصـواًل اكثـر بحث هـای قـرآن در سـوره های مّكّیـه، بر محور اصـول عقاید از توحید 

و ُنُبّوت و معاد دور می زند و بخصوص روی مسـألۀ معاد تكیۀ بسـیاری شـده اسـت. 

نظـر  از  ولـی  اسـت  انبیـاء؟مهع؟  بعثـت  مسـألۀ  اساسـی ترین  توحیـد،  مسـألۀ  اگرچـه 

سـازندگی و تربیـت انسـان و تهذیـب روح و واداشـتن انسـان بـه برنامه هـای عملـی 

ّیتـی نیـز 
ّ
دیـن، اعتقـاد بـه معـاد در مـورد اكثرّیـت مـردم تأثیـر بیشـتری دارد. البّتـه اقل

هسـتند كـه خـدا را از روی »حـّب« و »شـكر« عبـادت می كننـد و هیچـگاه تـرس از 

جهّنـم و امیـد بـه بهشـت رفتـن بـه گونـۀ انگیـزه در عبادات آنـان دخالتی نـدارد. تنها 

انگیـزۀ آنهـا در عباداتشـان همـان »حـّب خـدا« و »شـكر« و عـرض سـپاس بـه آسـتان 

اقـدس اوسـت؛ یعنـی فرضـًا اگـر قیامـت و بهشـت و جهّنمـی هـم در كار نبـود، آنهـا 

اهـل عبـادت و بندگـی بودنـد چنـان كـه از امـام الموّحدیـن امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ 

ام�ݑ �ی
ب� �ݑ اد ى �ݦݑ ی �ع�ݦݦݦݨݨݨݑ

ݑ
� �ی ر�ݪݬݬݬݬݬݬب ر �ݑ ٮی

�ش أ
ا �ݑ
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منقـول اسـت: 

ِكْن 
َ
 یِف َثَواِبـَك َو ل

ً
 َطَمعـا

َ
 ِمـْن ِعَقاِبـَك َو ال

ً
ـى َمـا َعَبْدُتـَك َخْوفـا ِ

َ
»ِإل

ِعَبـاَدِة َفَعَبْدُتَك ؛ 1
ْ
 ِلل

ً
ْهـل

َ
َوَجْدُتـَك أ

خدایا! من تو را نه به خاطر ترس از جهّنمت عبادت کرده ام و نه به 

طمع بهشتت؛ بلكه تو را اهل عبادت یافته ام و عبادتت کرده ام«. 

اّمـا اكثرّیـت مـردم كـه مـا هـم جـزء اكثرّیـت هسـتیم اینگونه رشـد عقلـی و معرفت 

در مرتبـۀ اعـال را نداریـم كـه تنهـا توحیـد و ایمـان به معبود واحد، ما را در مسـیر بندگی 

قـات فـراوان 
ّ
بـه حركـت درآورد. چـون اكثـِر مـا مقهـور شـهوات نفسـانی هسـتیم و تعل

نسـبت بـه امـور مـاّدی داریـم. از آن سـو تدّیـن و تقّیـد بـه دسـتورات دیـن از حـالل و 

حـرام موجـب محرومّیت هـا در زندگـی مـاّدی می شـود و انسـان متدّیـن، آزاد نیسـت 

كـه هـر كاری خواسـت انجـام بدهـد و هـر چـه خواسـت بخـورد یـا بپوشـد و بـه هـر جـا 

كـه خواسـت نـگاه كنـد. دیـن در زندگـی، محدودّیت مـی آورد و قهـرًا محرومّیت های 

مـاّدی، در زندگـی انسـان متدّیـن به وجـود می آیـد. از آن طـرف وقتـی كّفـار و فّسـاق را 

بـه تمّتعـات2 و كامروایی هـا در زندگـی رسـیده اند، احسـاس كمبـود و  می بینـد كـه 

نقـص در زندگـی خـود می كنـد و از طـرف دیگـر معرفـت خـدا آن چنـان در وجـودش 

غالـب نیسـت كـه ایـن فقدان هـا را در مقابـل معرفـت او فقـدان ندانـد و بگویـد اینهـا 

محرومّیـت نیسـت و بـه تبعّیـت از موالیـش امـام سّیدالّشـهداء؟ع؟ بگویـد: 
ِذی َفَقَد َمْن َوَجَدك ؛ 3

َّ
ى [ َما َذا َوَجَد َمْن  َفَقَدَك  َو َما ال ِ

َ
 »]ِإل

ـم کـرده اسـت و آن کـس کـه 
ُ
خدایـا! آن کـس کـه تـو را یافتـه چـه گ

تـو را گـم کـرده چـه یافتـه اسـت؟«. 

1. بحار األنوار، ج 67، ص 186. 
ات دنيایی. 

ّ
2. لذ

3. دعای عرفه. 
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آری! از یـك سـو عظمـت و ُشـكوه دنیـا در جـان مـا نشسـته و از دیگـر سـو عظمـت 

فقـدان  لـذا  و  اسـت  ننشسـته  مـا  جـان  در  بایـد  كـه  چنـان  خـدا  معرفـت  شـكوِه  و 

اّمـا فقـدان خـدا را فقـدان نمی دانیـم و از ایـن رو حاضـر  دنیـا را »فقـدان« می دانیـم 

نمی شـویم كـه تنهـا بـرای رسـیدن بـه قـرب خـدا پـا روی هواهـای نفسـانی بگذاریـم و 

محرومّیت هـای زندگـی را بـدون جبـران و تنهـا بـرای بـه دسـت آوردن رضـای خـدا و 

ایمـان بـه خـدا تحّمـل كنیـم بلكه تـا اعتقاد به این پیـدا نكنیم كه ایـن محرومّیت ها 

در عالـم پـس از مـرگ بـه نحـو احسـن جبـران خواهـد شـد تن بـه تحّمـل محرومّیت ها 

در دنیـا و از دسـت دادن مـال و جـان در راه خـدا نمی دهیـم. 

بــه كســی  بــه ســادگی چیــزی  نشــود،  تــا چیــزی عایدمــان  تاجــر هســتیم؛  مــا 

نمی دهیــم. مــا انفــاق مــال و جــان نمی كنیــم تــا بدانیــم كــه جــای آن پــر خواهــد شــد 

و لــذا بــا اعتقــاد بــه معــاد، جــای از دســت داده هــا را پــر شــده می دانیــم كــه خــدا 

فرمــوده اســت: 
ُه؛1

ِل�نُ
�نْ ُ

ُهَو �ی
ْیٍء �نَ

َ ْم ِم�نْ �ش �تُ �تْ
�نَ
�نْ
ئَ
>َوَما ا

آنچه که انفاق می کنید، او جای آن را پر می کند<. 

ً�ا  �یْ
�نَ ُهَو  ـِه 

َّ
الل َد  ِع�نْ ُدوُه  �جِ

�تَ  �ٍ �یْ
�نَ ِم�نْ  ْم 

ُ
ِسك

�نُ
�نْ
ئَ
ِلا ُموا  ِدّ �تَ �تُ >َوَما 

ً�ا؛2 ْ �ج
ئَ
ا َم 

ْع�نَ
ئَ
َوا

آنچه را که برای خودتان پیش می فرستید نزد خدا بهتر از 

آن را با پاداشی بزرگ تر خواهید یافت<. 

1. سورۀ سبأ، آیۀ 39. 
2. سورۀ مّزّمل، آیۀ 20. 
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تأثیر پاداش اخروی در تحریك انسان 

همانطور كه قباًل اشاره كردیم امام امیرالمؤمنین علی؟ع؟ می فرماید: 

ْرَواُحُهـْم  
َ
ْ  َتْسـَتِقّرَ أ

َ
ـْم ل ْیِ

َ
ـْم [ َعل ُ ـِذی َكَتـَب اهّلُل ]لَ

َّ
 ال

ُ
َجـل

َ ْ
 ال

َ
ـْو ال

َ
»َو ل

ِعَقـاِب؛ 1
ْ
 ِمـَن ال

ً
ـَواِب َو َخْوفـا

َ
 ِإیَل الّث

ً
ْجَسـاِدِهْم  َطْرَفـَة َعـنْیٍ َشـْوقا

َ
یِف  أ

اگـر نبـود آن عمـری کـه خـدا بـرای آنهـا )مّتقیـن( مقـّرر فرمـوده کـه 

بایـد در دنیـا بماننـد، یـك چشـم بـه هـم زدن هـم مـرغ جانشـان 

نمی توانسـت در قفـس تنشـان آرام بگیـرد«. 

چــرا؟ از بــس كــه اشــتیاق بــه ثــواب و تــرس از ِعقــاب دارنــد، دلشــان می خواهــد 

زود از ایــن قفــس تــن رهــا شــوند و بــه آن نعمت هــای ابــدی برســند. پــس اعتقــاد بــه 

قیامــت و روز حســاب و اعتقــاد بــه پــاداش و كیفــر اســت كــه باعــث می شــود انســان 

مســلمان تمــام شــدائد را در دنیــا تحّمــل كنــد و تــن بــه محرومّیت هــای مــاّدی بدهد و 

از انفــاق مــال و جــان در راه خــدا دریــغ نــورزد. چــون معتقــد اســت، جــای آنهــا در عالم 

ــذا حضــرت امــام  پــس از مــرگ پــر خواهــد شــد و چیــزی از دســت نخواهــد رفــت. ل

سّیدالّســاجدین؟ع؟ در ضمــن دعایــی از دعاهــای صحیفــۀ ســّجادّیه می فرمایــد: 
َخْرَت  ِلى  ِمْن  َثَواِبَك ؛ 2

َ
  َما اّد

َ
ِب ِمَثال

ْ
ْر یِف َقل »َو َصّوِ

خدایـا! نمونـه ای از آن پاداش هـا ]کـه در عالـم آخـرت[ بـرای مـن 

مقـّرر فرمـوده ای در صفحـۀ قلبـم منعكـس کـن«. 

 تـا جمـال آنهـا در دلـم جلوه گـر شـود و مـن بـه اشـتیاق رسـیدن بـه آنهـا، تـن بـه 

تكالیـف مقـّرر در دیـن بدهـم. ایـن نشـان می دهـد، اعتقـاد بـه معـاد و روز حسـاب و 

كیفر و پاداش، در واداشـتن انسـان به عمل و تحّمل شـدائد در دنیا الزم اسـت و تنها 

1. نهج البالغۀ فيض، خطبۀ 184. 
2. صحيفۀ سّجادّیه، دعای 14. 
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ایمـان بـه خـدا كافـی نیسـت! ایـن هـم منطـق قـرآن كریـم اسـت كـه می فرمایـد: 

ُسوا 
َما �نَ ٌد �جِ ِد�ی

َ ا�جٌ سش
ُهْم َع�نَ

َ
ـِه ل

َّ
ِل الل �ی و�نَ َع�نْ َس�جِ

ُّ
ل �نِ �نَ �یَ �ی ِ �ن

َّ
 ال

�نَّ >اإِ
َسا�جِ ؛ 1 ِ�

ْ
ْوَم ال َ �ی

كسانی که از راه خدا ]منحرف شده[ به ضلالت می افتند، 

عذاب شدید در انتظار آنهاست و این برای آن است که روز 

حساب را فراموش کرده اند<. 

چنیـن كسـانی ایمـان بـه خـدا دارنـد، ولـی چـون معـاد و روز حسـاب و جـزا را بـه 

طـاق نسـیان نهاده انـد از ایـن رو گمـراه شـده و در عالـم آخـرت بـه عـذاب شـدید خدا 

مبتـال می شـوند. پـس تـا ایمـان بـه معـاد و روز جـزا در دل هـا زنـده نشـود و رسـوخ پیـدا 

قات 
ّ
نكنـد، تنهـا ایمـان بـه خـدا كافـی نیسـت كـه مـا را حركـت دهـد و از چنـگال تعل

مـاّدی برهانـد و تحّمـل محرومّیت هـای دنیـوی را بـر مـا آسـان گردانـد. از ایـن جهـت 

اسـت كـه قـرآن روی مسـألۀ معـاد تكیـۀ بسـیار دارد و از طـرق گوناگـون اقامـۀ برهـان 

بـرای اثبـات آن می نمایـد. 

تأثیر اعتقاد به »قیامت« در زندگی بشر

شـئون  و  گوناگـون  جهـات  از  مـرگ،  از  پـس  جاودانـی  زندگـی  بـه  معتقـد  انسـاِن 

فوق العـاده  تحـّول  و  انقـالب  و  می گـردد  مّتصـف  عالیـه ای  صفـات  بـه  مختلـف 

عظیـم فكـری و اخالقـی و عملـی در پرتـو اعتقـاد بـه »قیامت« در او به وجـود می آید كه 

نشـان داده می شـود.  آن  از  نمونه هایـی  ذیـاًل 

1. توسعه در بینش

اعتقـاد بـه حیـات ابـدی و زندگـی بی پایان پس از مرگ، پیداسـت كه فكر انسـان 

1. سورۀ ص، آیۀ 26. 
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ـم َطبـع رهایـی بخشـیده و آمـادۀ انتقـال بـه 
َ
را از تنگنـای زندگـی بسـیار محـدود عال

یـك جهـان فوق العـاده وسـیع و پهنـاور دیگـری می سـازد كـه بـرای همیشـه بایـد در 

آنجـا زنـده بمانـد و هرگـز مـرگ و فنـا بـه سـراغش نیایـد. طبیعـی اسـت كـه صاحـب 

چنیـن فكـری، دارای هّمتـی عالـی خواهـد بـود و بـا شـور و نشـاطی بـس عظیـم بـه 

فعالّیت هـای ُمسـتمّر و دامنـه دار حیاتـی خواهـد پرداخـت و شـعاع اندیشـه و هّمـت 

و فعالّیتـش از دایـرۀ محـدودۀ دنیـا بطـور بی نهایـت، دورتـر رفتـه و تـا آنجا كـه از قدرت 

اندازه گیـری بشـر، خـارج اسـت پیـش خواهـد رفـت. 

نــه ماننــد ماّده پرســتان كوَتــه َنَظــر كــه خود را موجــودی كوچك و محــدود می بینند 

و فقــط بــرای تأمیــن حیــات چنــد روزۀ دنیــا بــه فراهــم ســاختن یــك سلســله موجبــات 

ــازند،  ــرگرم می س ــود را س ــی، خ ــی ارزش حیوان ــر و ب ــیار حقی ات بس
ّ

ــذ ــورداری از ل برخ

ت هــای زودگــذر آلــودۀ 
ّ

شــعاع فكــر و منطقشــان از چهارچــوب محــدودۀ دنیــا و لذ

بــه هــزاران نامالیمــات و ِمَحــن تجــاوز نمی كنــد، نــه از عالــم روح و لذائــذ معنــوی 

انســان خبــری دارنــد و نــه از جهــان بی منتهــای ُقــرب ربوبــی و رضــوان الهــی ســخنی 

شــنیده اند. درســت، خــود را ماننــد حیوانــی می شناســند كــه جــز ِاشــباع شــهوات و 

ــان كار خــود را نیــز جــز  ــد و پای ارضــای غرایــز پســت َبهیمــی در ایــن دنیــا هّمــی ندارن

مــردن و نابــود شــدن، چیــز دیگــری نمی داننــد! بــه فرمــودۀ قــرآن كریــم: 
َعاُم؛ 1

�نْ
ئَ
ا

ْ
ُكُل ال

ئْ
ا

َ و�نَ َكَما �ت
ُ
ُكل

ئْ
ا َ ُعو�نَ َو�ی

َم�تَّ >�تَ

بهره می برند و می خورند، آنچنان که چهارپایان می خورند<. 

انبیـاء؟مهع؟  وحـی  منطـق  از  گرفتـن  الهـام  بـا  كـه  نظـر«  بلنـد  »آخرت بینـاِن  اّمـا 

نـور و سـرور و بهجـت آخـرت را معتقـد شـده اند و  عالـم بی نهایـت وسـیع و سراسـر 

لشـن ُقـدس« روحشـان، بـه عشـق آن گلسـتان جـاودان در 
ُ
پیوسـته و الیـزال »طائـر گ

1. سورۀ محّمد، آیۀ 12. 
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َتـب و تـاب و پـر از سـوز و گـداز اسـت، بـه این چنیـن دون هّمتی هـا و كوته نظری هـا 

»شـاهباز  ایـن  الیـق  ِنشـیمن  را  آبـاد  ِمحَنـت  ایـن  ُكنـج  و  می زننـد  تمسـخر  لبخنـد 

می گوینـد:  نـوا  و  شـور  از  سرشـار  دلـی  بـا  و  ِسْدره نشـین«نمی دانند 

بــروم ویــران  منــزل  كزیــن  روز  آن  خــّرم 

راحــت جــان طلبــم و ز پــی جانــان بــروم

دلــم از وحشــت زنــدان ِســكندر بگرفت

َرْخــت بربنــدم و تــا ُملــك ســلیمان بــروم

 * * * 

چه ِشكرها است در این شهر كه قانع شده اند

شـاهـبـــازان طـریقـت بــه شـكار َمـگـسی

كاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش

وه كه بس بی خبر از ُغلُغل چندین َجَرسی

بـــال بگـشـا و صـفـیر از شـجـر طـوبی َزن

حـیف باشـد چـو تو مرغی كه اسیر قفسی

امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در وصف این دسته از روشندالن می فرماید: 

ْرَواُحُهـْم  
َ
ْ  َتْسـَتِقّرَ أ

َ
ـْم  ل ْیِ

َ
ـْم [ َعل ُ ـِذی َكَتـَب اهّلُل ]لَ

َّ
 ال

ُ
َجـل

َ ْ
 ال

َ
ـْو ال

َ
»َو ل

ِعَقـاِب؛ 1
ْ
 ِمـَن ال

ً
ـَواِب َو َخْوفـا

َ
 ِإیَل الّث

ً
ْجَسـاِدِهْم َطْرَفـَة َعـنْیٍ َشـْوقا

َ
یِف  أ

اگـر نبـود اجـل و مّدتـی کـه خـدا]در دنیـا[ بـرای آنـان مقـّرر فرموده 

اسـت، از شـوق ثـواب و تـرس عـذاب بـه قـدر یـك چشـم بـر هـم 

زدن، جـان در بدنشـان قـرار نمی گرفـت. 

آری ایـن جهـان بینـی وسـیع و توسـعۀ در دایـرۀ فعالّیـت و نشـاط دائـم، معلـول 

1. نهج البالغه، خطبۀ 184. 
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اعتقـاد بـه قیامـت و عالـم »ُخلـود« پس از مرگ اسـت كه ماّده پرسـتان كوته بین، فاقد 

آن می باشـند. 

2. تعدیل اخالق و تهذیب نفس

ت طلبـی در 
ّ

البّتـه روشـن اسـت موجـودی كـه از یـك سـو غریـزۀ كامجویـی و لذ

ات موجـود و نقدینـۀ دنیـا چیـز 
ّ

درون خـود دارد و از سـوی دیگـر جـز همیـن دنیـا و لـذ

تـا  اسـت  طبیعـی  نمی دانـد،  خـود  بـرای  مطلوبـی  آن،  غیـر  و  نمی شناسـد  دیگـری 

آنجـا كـه از دسـتش برآیـد، در راه ارضـای تمایـالت نفـِس »ال َتْقَنـع« و بطـِن »ال َیْشـَبع«1 

خویـش می تـازد و بـا هـر مانـع و راِدعـی كـه بـر سـر راهـش بیایـد بـی هرگونـه قیـد و بنـد و 

پـروا، می جنگـد و از هیچگونـه ظلـم و ِاجحـاف و تعـّدی و جنایـت ِعرضـی و جانـی 

نسـبت بـه احـدی فروگـذار نمی كنـد. طبعًا نتیجه همین می شـود كـه می بینیم، دنیا 

ماننـد یـك میـدان بـازی شـده اسـت بـرای زورمنـدان شـكمخواره و َطّمـاِع بشـر كـه بـر 

اثـر ُحـّب شـدید و عشـق بـه دنیـا و »تكاثـر« در مـال و جـاه، اینچنیـن آتـش افروخته اند 

و صحنـۀ زندگـی را تبدیـل بـه یـك میـدان جنـگ آتش بـار سـوزان نموده انـد، از هر سـو 

شـعله های سـوزانندۀ حـرص و آز بشـری اسـت كـه بـا داغـی و سـوزندگی عجیـب، 

سرتاسـر جامعـۀ انسـانی را احاطـه كـرده و تمـام شـئون زندگـی آدمیـان را در كام خـود 

كشـیده اسـت. 
�نَ ؛ 2 ِ��ی َكا�نِ

ْ
ال َ�هتٌ �جِ ُمِح�ی

َ
َم ل

َه�نَّ َ  �ج
�نَّ >َواإِ

راستی که جهّنم محیط بر کّفار است<. 

آدمـی،  كـه  ناشـی شـده اسـت  آنجـا  از  افسـاد حیـات  و  ایـن فسـاد اخـالق  آری 

ات برتر و 
ّ

دنیـا را هـدف نهایـی خـود شـناخته و غیـر ایـن جهـان، بـه جهان دیگـر و لـذ

كه خواسته هایش تمامی و شكمش سيرمانی ندارد.  1. یعنی نفسی 
2. سورۀ عنكبوت، آیۀ 54. 



ام�ت �ی ه �ت اور �ج � �ج �ی �ش
ئ
ا �ت

465

باالتـری پـی نبـرده اسـت. اّمـا انسـان مؤمن بـه »قیامـت« و معتقد به حیـات جاودانۀ 

نـور وحـی و قـرآن بینشـی فوق العـاده وسـیع و نافـذ پیـدا كـرده  »آخـرت« كـه در پرتـو 

و عالمـی بی نهایـت دامنـه دار و روشـن، دارای ثبـات و اصالـت جـاودان از دریچـۀ 

 و بصیـرت كامـل، مشـاهده می كنـد، در واقـع خـود را همـراه كاروان 
ّ

ایمـان ُمسـَتَدل

عظیـم هسـتی ماننـد یـك ُمهـرۀ كوچـك واقـع شـده در ردیـف اجـزاء یـك كارخانـه و 

یـك دسـتگاه بـزرگ ماشـینی می بینـد كـه همـه، وابسـتۀ بـه هـم در حـال حركـت بـه 

سـوی یـك مقصـد اعـالی مشـترك می باشـند و هـر فـردی نیـز در ایـن دسـتگاه عظیـم 

خلقـت، دارای وظیفـۀ خاّصـی اسـت كـه بایـد آن وظیفـه را بـا وظایـف مخصـوص 

و ماشـین، منطبـق  كارخانـه  و درشـت  ریـز  و مهره هـای  پیـچ  بسـان همـان  دیگـران 

ـی  گاه بسـیار روشـن اخـالق 
ّ
گردانـد تـا همـه بـا هـم بـه مقصـد رسـیده و آنجـا كـه تجل

یـا َمْكُرَمـت و  َنْفسـانی آدمـی اسـت هـر كسـی بـه فضیحـت و رسـوایی و  و ملـكات 

سـرافرازی فرآورده هـای روحـی دنیایـی خـود دچـار و یـا ُمثـاب و بهـره ور گـردد. 
هتٌ ؛ 1 �نَ �تْ َرِه�ی َما َكَس�جَ ٍس �جِ

�نْ
ّلُ �نَ >كُ

هر کسی در گرو آنچه که انجام داده است می باشد<. 

البّتـه طبیعـی اسـت كـه چنیـن انسـان دوراندیشـی، َابـدًا دامـن روح عظیم القـدر 

خـود را بـه رذیلـۀ بسـیار زشـت و كریـه »تكاثـر« در مـال و جـاه دنیـا نمی آالیـد و هرگـز 

و كشـتزار  باشـد  كانـون حـّب خـدا  بایـد  كـه  را  پایـه اش  بلنـد  قلـب  اقـدس  سـاحت 

»جّنـت« و »رضـوان« آخـرت بـا آن َجاللـت و َرفعـت گـردد، چـراگاه شـیطان پلیـد و 

لجنـزار عفونـت زای خواهش هـای نفسـانی و حیوانـی نمی سـازد. ِحـرص و ُبخـل و 

َطَمـع و ِكبـر و َنْخـَوت و خودبینـی و سـایر خوی هـای زشـت شـیطانی مطلقـًا از وجـود 

َوفـاء و  انـواع ملـكات فاضلـۀ انسـانی را از َسـخاء و  بـر بسـته و در عـوض،  او رخـت 

1. سورۀ ُمّدّثر، آیۀ 38. 
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قناعـت، َتواضـع و َوقـار و ِمتانـت، صـدق و َصفـا و امانـت و باالخـره ایثـار و فـداكاری 

و از خودگذشـتگی در راه تحصیـل رضـای خـدا و تأمیـن سـعادت عقبـی در روح و 

روانـش ثابـت و راسـخ می گـردد و جـّدًا موجـود مباركـی می شـود كـه همچـون آفتـاب 

تابـان، نـور علـم و حـرارت ایمـان، بـه اطراف و جوانب خود پخش كـرده و جمعّیت ها 

را بـه سـعادت و خوشـبختی می رسـاند. 

3. مراقبت شدید در عمل

و  است  انسان  اعمال  به  رسیدگی  و  »حساب«  روز  »قیامت«  روز  كه  نظر  آن  از 

مراقبت  نهان( تحت  و  باطن)آشكار  و  از ظاهر  آدمیان  اعمال  از  كوچكترین عمل 

شدید خدای علیم و خبیر است و به حكم قانون »عدل الهی« از مجازات »ذّره ای« 

و  َافعال  مراقب  شدیدًا  روزی،  چنین  به  معتقد  انسان  لذا  شد؛  نخواهد  فروگذار 

خود  اعمال  تفتیش«  و  »وارسی  از  لحظه ای  و  می باشد  خود  كردار(  و  َاقوال)گفتار 

َتساُهل نمی ورزد و در واقع، اعتقاد به قیامت در باطن جان انسان مانند یك پلیس 

مخفی و نگهبان شدیدًا وظیفه شناس همراه انسان است كه از باریكترین ُجنبش 

فكری و َخفی ترین حركت َمرُدمك چشم آدمی غفلت نمی كند و جزئی ترین كارهای 

نهان در پیش او روشن و عیان است. پس نتیجه این شد كه: اعتقاد به قیامت در 

تمام نواحی وجود انسان از فكر و اخالق و عمل اثر می گذارد و او را موجودی عالی 

هّمت و كریم الّنفس و صالح الَعَمل می پروراند. 

          و السالم علٰی من اتبع الهدٰی

پایان      


