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 مواجهه با مرگدر 

 قیامت يدر سوره تامليو 

 زندگي، مرگ،

 و باز دو باره زندگي؟!

 1عمرو.عجب داستان شگفتي اي ام

 

ي عالم پس از مرگ را در فرهنگ و زبان خود داشتند، در اشعار اعراب روزگار بعثت، از ديرباز مضامیني درباره

قبل از بعثت سروده شده، آشكارا به روز بازپسین و حساب و كتاب آخرت اشاره شده است و مردم  انيزهیر كه سالی

بت اي ثكنند بیم داده كه آنان را از انتقام خداوند گريزي نیست، اعمالشان در نامهرا از ستمي كه به يكديگر مي

برخي از اعراب به با اين همه،  2خواهد گرفت.كه خداوند در همین جهان از آنان انتقام شود براي روز حساب يا آنمي

زنده شدن پس از مرگ براي روز حساب را صريحًا  ند وبه اين پند و اندرزها نداشت ويژه قبايل بیانگرد يا باوِر چنداني

  دند: شبراي خود قايل مي که شفیعاني را براي گريز از حساب روز قیامت ند، يا اينخواندانگیز مياي شگفتخرافه

خدا چیزها  يواس َو َيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللِه ما ال َيُضرُُّهْم َو ال َيْنَفُعُهْم َو َيُقوُلوَن هُؤالِء ُشَفعاُؤنا ِعْنَد اَّللِه ..." 

  11 يونس، آيه... پرستند كه نه ضررشان رساند و نه سودشان دهد و گويند: اينان شفیعان ما بنزد خدايندمي

ينه امري نهاد -ها نسبت به همتعّدي و تجاوز آدم اي کهبسي سنگین است. به ويژه در جامعه الدين[حساب]يومتن دادن به روز 

م. در بینیها ميها براي افروختن آتش جنگجوييچنین در بهانهاين نهادينگي را نیز در اشعار عرب قبل از اسالم و هم .باشدشده 

 ي زندگي كردن بود. )تعّدي و هجوم به ديگران( الزمه« ظلم»ارائه شده است كه انگار « ظلم»ها، تصويري از اين اشعار و گزارش

                                                      

 .272ي تاريخ مفصل عرب، جلد اول، صفحه قسمتي از يك شعر منسوب به عرب روزگار قبل از بعثت، نقل از كتاب -  1

ر نه به عنوان رسولي از جانب خداوند بلكه چنین زهیي معّلقات سبع آمده است همي زهیر بن أبي سلمي كه در مجموعهابیاتي از قصیده - 2

 گفتتنها به عنوان شاعري حكیم و خردمند سخن مي
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حساب و كتاب مواجه است. كسي كه اهل ظلم و تعّدي بر ديگران در اين تصويرها انسان با جهاني پرآشوب و بي

اگر آدمي  .گران له خواهد شداش به يغما خواهد رفت و زير پاي ديگیرد، زندگينباشد، مورد هجوم ديگران قرار مي

« مظلوم»بودن، ارزشي و ارج و منزلتي نیست. « مظلوم»براي  1به ديگران هجوم نبرد، ديگران به او هجوم خواهند آورد.

اري در بسی« ظلم»بودن، يعني ناتوان بودن، يعني فاقد جرأت و جسارت الزم براي زندگي كردن، بنابراين مفهوم 

 ، ناتوان بودن و مورد ظلم قرار گرفتن نكوهیده و ناشايست بود.و برعكس 2شديست شمرده نمينكوهیده و ناشا موارد،

ي بهشت و جاودانگي كه وعدههاي نخستین بعثت، پیش از آنرسد طرح عالم پس از مرگ در سالبه نظر مي

كسي هايي كه هرها و ستمعدالتيبيباشد، بیشتر به معناي حضور براي حساب اعمالي است كه هر كسي انجام داده و 

از آن  اياي دقیق توصیف شده است كه حّتي ذّرهاندازهاين حساب نیز در قرآن بهديگري روا داشته است. نسبت به

  3هم ناديده نخواهد ماند.

ز و شود و در كلّیت جامعه با اعمال رياي ميچون انبوه درهم تنیدهاعمال ريز و درشت هركسي همجايي که 

تواند اين محاسبات گاه كدام ترازو، كدام ذهن بزرگ و دقیق و فراگیر ميآن ،آمیزددرشت ديگر افراد جامعه در مي

 و اين كالف سردرگم را از هم بگسلد و اعمال هركسي را هاي درهم تنیده پیچیده را انجام دهد و اين رشته

رار براي فباور داشته باشند،  به عالم پس از مرگني هم که کسابه محاسبه درآورد؟  را ي آن ترين ذّرهحّتي كوچك

 باشند.كنند تا در پناه آن شفیعان، از حضور در روز حساب طفره رفتهاز روز حساب، شفیعاني را جستجو مي

                                                      

 و َمن َلم َيُذد عن حوضِه بسالحِه            ُيَهّدم و ماال يظِلِم الناس ُيظَلم - 1

مورد ستم واقع خواهد شد. نكند، آن كس كه با شمشیر از حريم خود صیانت نكند، خاندانش بر باد رود و آن كس كه به مردم ستم 

 (65معّلقات سبع، بیت شماره  ابي سلمي،ي زهیربن)قصیده

 .بود كند چنان است كه هركسي ناگزير از ظلم خواهدنیست، اّما تصويري كه ارائه مي« ظلم» در اين اشعار زهیر طرفدار

 . 33تا  37نگاه كنید به همان قصیده ابیات  - 2

 ي زلزله.اشاره به سوره - 3
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شان در همین اي ياد شده است كه ستمكار بودند و به سزاي ستمكاريهاي گذشتهي يونس از نسلدر سوره

جاي آنان. چون اين ده شدند. اين جزا چیزي نبود جز نابودي تمامي قوم و جايگزين شدن قومي ديگر بهجهان جزا دا

 يا برخي« قرآني ديگر بیاور»كردند كه: شد اعراب از پیامبر درخواست ميوقايع از سوي رسول بر اعراب خوانده مي

 آيات آن را تبديل كن. 

گونه كه ما امروزه دانستند، هماندر روابط اجتماعي را دور از ذهن ميرسد كه در آن روزگار نفي ظلم به نظر مي

هاي آشکار اگر دروغ گويي را از نمونهدانیم. و گاهي غیرممكن مي واقعیتي خودمان دور از نیز نفي ظلم را در جامعه

اب، در ل روز حسجا بود كه براي حل مشكاحتمااًل همینستم يکي بر ديگري بشماريم کیست که ستمکار نباشد؟ 

 گفتند: كردند و در برابر پیامبر صريحًا ميو قّديساني را طرح مي خدايانآمدند، جستجوي شفیعاني بر مي

 11تا  13آيات  يونس «.هُؤالِء ُشَفعاُؤنا ِعْنَد اَّلله»

م ند، چگونه حريرسالت پیامبر آن بود تا مردم را بیاموزد كه چگونه در روابط با هم به عدل و قسط و داد عمل كن

ترين مردمان توان ايستادن روي پاي خود را پیدا كنند،  ويژه ضعیفو حدود يكديگر را محترم بشمارند، تا همگان به

رسد و هر كس ناگزير به روز حساب خوانده خواهد شد، مرگي و حسابي كه گريزي از و گرنه به زودي مرگ فرا مي

 آن نیست.

 در توصیف قیامت

شود به جز چند تمثیل و استعاره و ايهام که وير کامال روشني از جزئیاِت عالم پس از مرگ ديده نميدر قرآن، تص

متشابهات هم نام گرفته است. همین سبب شده است که بسیاري از مفسران قرآن با توسل به حدس و گمان و انواع 

 زگار خود پديد آورند. و دانش رو هايي مطابق ذوق و سلیقهپردازيرواياِت قديم و جديد صحنه

 که عالم پس از مرگ را قطعي معرفي نموده در عین حال اي هم که نام "قیامت" بر آن نهاده شده با آنسوره
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ي پس از مرگ را جمع آوري و از نو بنیان نهد و به همین اکتفا کرده است که خداوند قادر است پیکرهاي تباه شده

ياد ي پس از مرگ را بهينِش نخستین نخواهد بود. پس از اينکه آفرينش دو بارهاين کار براي خداوند دشوارتر از آفر

 گويد که:آورده،  از ويژگي مهم انسان در اين باره مي

 کند ]راِه[ پیِش روي خود را بگشايدَأماَمٌه / انسان اراده مي ِلَیْفُجَر اْلِْْنساُن ُيِريُد َبْل 

راز در آدمي تعبیه است تا موانع را از راه زندگِي گیتیانه بردارد و بر عمر  اي پر رمز ودر تعبیرهاي قرآن، اراده

تا هنگامي هم که خود را در چنگال پر قدرت مرگ نبیند بسا که چندان باوري به داستان قیامت  خويش بیافزايد.

 پرسند:نداشته باشد. همین است که مي

 است؟، رستاخیز چه هنگام َأيَهان َيْوُم اْلِقَیاَمِة 

و  ي صحراي محشرها که در بارهاي به آن داستانپاسخ قرآن به اين پرسش بسي تامل بر انگیز است، هیچ اشاره 

 کند که:بر خاستن از گور آمده ندارد بلکه به همان ساعِت مرگ اشاره مي

 ،َق اْلَبَصُرَفِإَذا َبِر

ي ي کوتاه، چندان پیچیده و چند پهلو است که به جاي ترجمه نیاز به توضیح دارد. هنگامي که صاعقهاين جمله

يابد، آنگاه ي محتضر شالِق برق آساي اين صاعقه را بر هستي خود درميآيد و انديشهمرگ به جان آدمي فرود مي

 شود. چنان است که تازه چشمانش گشوده مي

اند و کسي نیست که خود در حال مرگ باشد بلکه آناني هستند که بر بالین محتضر گرد آمدهمخاطب اين آيات 

آيد و بسا که چشم در چشم بینند، حیرتي که به وصف نميزدگي چشمان او مياي از حاالِت وي را در حیرتشمه

زبانش از گفتن ناتوان شده و بیند که برخي محتضران دوختن هراسي گنگ به جاِن آدمي اندازد. او ]محتضر[ چه مي

چرخد؟ ديدن اين حاالِت محتضر ي چشم به اين و آن سو ميخانهگونه هراسناک و ملتمسانه در کاسهچشمانش اين

  ي اين حیرت زدگي از سوي کساني که بر بالین محتضر هستند، سهم آنان است.مشاهدهبراي زندگان چه پیامي دارد؟ 
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بیند؟ اگر روز باشد ه و بر کجا دارد؟ اگر شب هنگام باشد، باز هم تاللوء ماه را مياما به راستي محتضر چشم بر چ

 البصر" آمده است که:ي کوتاه "فاذا برقبیند؟ پس از آن جملهدرخشش خورشید را همچون روزهاي پیش مي

 شونداه برچیده ميشود، خورشید و م، ماه پنهان مي َوُجِمَع الشَّْمُس َواْلَقَمرُ  ،َوَخَسَف اْلَقَمرُ 

 ابن داود:اي از کتاب جامعىها از برخي جهات شبیه است به قطعهاين جمله

ها از در آن روز دست بلرزد، پاي، تو را بخماند، آرواره آفتاب و ماه و ستارگان در نظرت خاموش شوند. ....

ي سرودها و آواها خوار و ، همههر آوازي بسته شودي نگاه تاريك شود. درهاي كوچه بهكار بايستند، پنجره

   1شتابد.ي خود ميي جاودانهذلیل شود. هراس در راه كمین كند. زيرا انسان به خانه

ي مرگ بخشي از قیامت شمرده شده است که از آن نه راه گريزي هست نه ي قیامت، همان هنگامهدر سوره

اي کوتاه تمامي ي هوِل ابديت، براي لمحهدره ي پرتاب شدن بهصخره و پناهي، و چنان است که در اين لحظه

 کند و:سرگذشت خويش را از دور تا نزديک مرور مي

 ُيَنبَُُّأ اْلِْنَساُن َيْوَمِئٍذ ِبَما َقدَهم َوَأخَهر 

ي قیامت است. اما گويي محمد رسول شتاب داشت تا اين قرائت را به آخر برساند. اين خوانشي از ورود به واقعه

هاي پس از مرگ را هم مشاهده کند، خداوند چگونه پیکرهاي يکسان شده با خاک را دو باره خواست صحنهميشايد 

 ي ابراهیم را هم را به چالش گرفته بود آنگاه که پرسیده بود:کند؟ اين پرسشي بود که انديشهباز آفريني مي

 کنی؟ اي خداوند، مرا نشان بده که چگونه مردگان را زنده مي

ا ي قیامت دارد. گويي نسبتا زيادي با سورهی بقره است که به لحاظ زمان نزول فاصلهسوره 252بخشي از آيه  اين

 پاسخ خداوند به محمِد رسول هم از جنس همان پاسخي است که خداوند به ابراهیم گفته بود. 

                                                      

 امباطل اباطیل، فصل دوازدهم، ترجمه اصلي را من بازخواني کرده - 1
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 خطاب به پیامبر آمده است که:ي ورهام. اما در اين سرا به اختصار آوردهدر فصل بعدي داستاِن ابراهیم و پرسش او 

ي ماست. پس هنگامي که آن را خوانديم، تو آن براي گفتن شتاب مکن، جمع کردن و خوانش آن بر عهده

 1ي ماست.خوانش را پیروي کن، بعدا نیز بیان آن بر عهده

نگاِم مرگ پرداخته است. پس از اين هشدار، باز هم  به جاي بیاِن ساز و کاِر عالم پس از مرگ به حال و هواي ه

 کند:ي متفاوت ديگري هم به عنوان شاهد ياد مياما اين بار از چهره

 ىَناِظَرها َرب يِإلى، ُوُجوٌه َيْوَمئٍذ نهاِضَر

ي کسي يا کساني است که به هنگام مرگ نه هراسانند و نه در اندوه فراق از اين گیتي، بلکه با روي اين چهره

 ي ديگري است که گفت:اين آيه ياد آور آيه 2کنند.فر ميگشاده و خرم عزِم س

  21و  27فجر، اي نفِس به اطمینان رسیده، به سوي خداوندت باز آ، اي که خود خشنودي و ديگران از تو خشنود 

پردازد که هنوز دل در ي توصیِف هنگام مرگ همان گروهي ميبعد از ياد آوري اين سیماي شاهد، باز به ادامه

اي که اي است که براي حاضراِن بر بالین محتضر قابل مشاهده است، چهرهگونهگیتي دارند. اين توصیفات بهگرو 

 توان قرائت کرد.درد فراق از اين گیتي و نا امیدي از تدام زندگي را در خطوط آن مي

" را صرفا براي عالم پس ي عذاب براي قیامت نیز ياد شده است. اگرچه بسیاري از مفسرين "عذابدر قرآن از واژه

ي عذاب و نوع به کار گیري آن در آيات قرآن توجه شود، تصوير ديگري هم اند، اما اگر به خوِد واژهاز مرگ دانسته

ي پاياِن آورد و هم نقطهي پاياِن اقوامي چون عاد و ثمود و قوم لوط را به ياد ميبینیم.  تصويري که هم نقطهمي

 زندگي يک فرد را. 

                                                      

 آَنُه، ُثمَّ ِإنَّ َعَلْیَنا َبَیاَنهُ ْأَناُه َفاتََّبْع ُقْرآَنُه، َفِإَذا َقَرْك ِبِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِبِه، ِإنَّ َعَلْیَنا َجْمَعُه َوُقرْ اَل ُتَحرِّ - 1

 ٌةبِهها َناِظرَ َر يٌة ، ِإلِئٍذ نََّاضرَ ُوُجوٌه َيْوَم - 2
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باز داشتن كسي را از راهي  ،يعني هر مانعي كه بر سر راه انسان نهاده شود و او را از قصدش باز دارد« عذاب»ي ژهوا

 1است به معناي: ناخوردن از شدت عطش.« azbعذب ». اين واژه از مصدر خواهد برودكه مي

اين نکته که به هر حال آفرينشي شود، البته با ياد آوري ي قیامت به پايان خود نزديک ميو به اين سان سوره

پس از مرگ در کار است، همان گونه که آفرينش نخستیني بوده است. اما ساز وکار و چگونگي اين آفرينش از دانش 

 کنوني ما پوشیده و پنهان است. 

غلب که ا ي عالم پس از مرگ، از آن جهت باشددر بارهگوناگون هاي داستانهمه آن رسد پديد آمدن به نظر مي

ي با اين ابهام بزرگ را نداريم و اگر انصاف در میانه باشد بسیار دشوار خواهد بود کسي مّدعي ما آدمیان تحّمل مواجهه

 در مشّخص و قطعي از چگونگي زنده شدن مردگان پس از مرگ را به دست آورده باشد.دقیق، شود که تصويري 

ده های ابراهیم آمشود مانند تمثیلی که در قالب يکی از داستانهايی چند از اين واقعه ديده نمیقرآن هم جز تمثیل

 است.

 کني؟اي خداوند، چگونه مردگان را زنده مي

در اين توانگري چنان است که جادوي درخت جاوداني  2آدمي چون خود را توانگر بپندارد، بسا که طغیان کند،

ي مرگ و زندگی، داستان گفت و گوي ابراهیم در باره 3ي آدمي خوش نشسته باشد.اش به ذائقهکارگر افتاده و میوه

 با کسی از همین گونه آدمیان است. 

داستان از آنجا شروع شده که ابراهیم با صاحب قدرتی که تکیه بر تخت حکومت زده در حال گفت و گو است. 

ست ا گويد سخِن اغلب حاکمانيکند اما آنچه ميحکومت ميروشن نیست که اين پادشاه در کدام سرزمین و بر چه کساني 

                                                      
 ي عذاببرای توضیح بیشتر نگاه کنید به بخش فرهنگ واژگان، واژه - 1

 ي علقاشاره به آياتي از  سوره - 2

 ي طهاز سوره 122ي اشاره به آيه - 3
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 گويد:بینیم که ابراهیم به پادشاه میکردند. ما صحنه را از جايي ميکه در هر سرزمیني حکومت مي

 میراندکند و ميابراهیم: خداوند من است که زنده مي

 میرانمکنم و ميپادشاه: من زنده مي

 توانی آن را از مغرب بر آور.می ابراهیم: خدا طلوع خورشید را از مشرق قرار داده، تو اگر

ي مبهوِت فرمانرواي مدعي. طلوع خورشید از شود البته با نشان دادن چهرهاين گفت و گو در همین جا تمام می

مشرق و ناتوانی انسان برای برآوردن آن از مغرب چه معنايي دارد که فرمانروا را بهت زده کرده است؟ اين درست که 

بايد  طلوع و غروب را عوض کند، اما چه ربطي به ادعاي آن فرمانروا دارد؟ احتماال اين جمله تواند جایهیچکس نمي

ساني تواند فرمان مرگ کيعنی می« میرانمکنم و ميمن زنده مي»از ايهام قابل تاملي بر خوردارباشد. فرمانروا گفته بود 

 :را صادر کند يا ببخشايد. ابراهیم هم گفته بود

 « خورشید را از مغرب برآور توانياگر می» 

شود که قدرت خدای ابراهیم بسیار بیشتر از قدرت فرمانروای مدعی است. در ابتدا اين معنا به ذهن متبادر می

ي ابراهیم شايد اين باشد که افزون بر ناتوانی انسان در برابر اين چرخِش مقدِر گیهان، تر معنای جملهي عمیقاما اليه

تواند تواند غروب زندگی را باز گرداند تا به مرگ دور باش گفته باشد. کدام جبار در زمین میهمچنین چه کسی می

 ي مرگ برهاند؟خود را از پنجه

 پردازد:ي با خدا میکند و به محاجهپادشاه را در بهت رها می

 کنی؟ای خداوند مرا نشان بده، چگونه مردگان را زنده می  -

 ؟ایمگر به ايمان نرسیده -

 چرا، برای اطمیناِن قلبم -

ها به خود آموخته کن]متمايل گردان[، سپس هر بخشی را بر کوهی قرار بده، چهار گونه از پرنده بگیر، آن -
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 252بقره ها به سوی خودت بخوان، شتابان به سوی تو خواهند آمد. آگاه باش که خدا عزيز و حکیم است. گاه آنآن

تمامی اين گفت و گو در يک آيه و بسیار به اختصار آمده است. ظاهر تمثیل بسیار ساده است. انواع پرندگان از 

کديگر آيند بی آنکه يهر جنس که باشند چون آموزش بینند و با آدمی انس و الفت گیرند، با يک فراخوان به نزدش می

کبوتر. احتماال به اين معنا که وقتی آدمیان در ارتباط با  را مورد تعرض قرار دهند، خواه يکی عقاب باشد و ديگری

پر گشوده به سوی او پیدا کنند، با فراخوان او نیز شتابان به سويش  اشتیاقهای خداوند ]رّب[ صیرورت يابند و آموزه

 خواهند رفت. 

» ین قرآن جملهای که اين داستان در تورات داشته سبب شده است تا بسیاری از مفسريزمینهاحتماال پیش

 را کشتن و تکه تکه کردن پرندگان معنا کنند. « = به سوی خود صیرورت ده و متمايل کنَفُصْرُهنه ِإَلْیَك

کرد متفاوت قرآن ي تورات و قرآن از گفت و گو  و عهد خداوند با ابراهیم به دو رویمقايسه دو روايت يا دو صحنه

های پیشین هم شرح آن آمد و اين که به روايت تورات آدمی که در فصلگونه ي مرگ است. همانو تورات در باره

شود ی خود کثیر میسپارد و روانش در آيندگان تداوم خواهد يافت و در نسِل آيندهپس از مرگ، تن به خاک می

ن عهد کرد پرسش ابراهیم از خداوند به همان میراث زمین معطوف است و براي اين که از ايمتناسب با اين روي

 اطمینان پیدا کند گفته بود:

 «بود؟ خواهم آن وارث که بدانم نشان چه خداوند به یا»

 نم یبرا یو کبوتر یو قمر ساله سه یو قوچ ساله سه يهو بز ماد ساله سه يهماد يهگوسال: »گفت یو به

 .«ریبگ

 مرغان ، لکنگذاشت جفتش را مقابل یاکرد، و هر پاره دو پاره ،انی، و آنها را از مرا بگرفت همه نيا پس 

 آنها را راند. ها فرود آمدند، ابرامالشخورها بر الشه نکرد. و چون را پاره

  )....(.گرفت ، او را فروسخت ترسناک یکيتار نکيشد، و ا یمستول بر ابرام گران یخواب کرد،یم غروب آفتاب و چون
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ها پاره آن انیاز م مشتعل یپر دود و چراغ یشد، تنور کيبود و تار کرده غروب آفتاب چون شد که و واقع

هر ن یعني ،مینهر عظ را از نهر مصر تا به نیزم نيا: »و گفت عهد بست روز، خداوند با ابرام گذر نمود. در آن

 16باب پیدايش .امدهیتو بخش نسل ، بهفرات

ي خلق جديدي دانسته شده و هر مرگي مقّدمه 1گیرددر قلمرو آفرينش قرار مي هممرگ   ،هاي قرآندر آموزه

آگاه  زندگي کند، به هر حال چنان است که مرگکه آدمي مرگ را موقتًا به فراموشي بسپارد و چه آنچه آن است.

ي آدمي را به بازي چه انديشهتر نیست اّما آنايان، قطعيي پي مرگ و رسیدن به نقطهاي از واقعهکه هیچ واقعه

 گیرد، ابهام بزرگ عالم پس از مرگ و چیستي و چگونگي آن خلق جديد است.مي

ي پايان که بگذريم، در آيات قرآن از زنده شدن آدمیان پس از مرگ يا از همان  خلق جديد  بسیار از قطعیت نقطه

مي آد .انان از آيات مزبور آن است که اين زنده شدن صورتي عیني و ماّدي هم داردياد شده است و تلّقي اغلب مسلم

  2ند.کصورتي و سیرتي زنده پیدا مي خیزد،دو باره از خاک بر مي، در فرصتي ديگر باز يگانه شده با خاک زمینکه 

ست اّما در چگونگي آن ي زنده شدن آدمي پس از مرگ امري قطعي دانسته شده ادر عین حال که در قرآن واقعه

ابهام بسیاري وجود دارد. ابهام در اينکه مردگان در چه زماني، در کدام جغرافیا و با چه هیُأتي از نو برانگیخته و زنده 

ي هايماند؟ آيا داستانخواهند شد؟ آيا پس از مرگ جسم، عنصري به نام روح در اين عالم يا هر عالم ديگري باقي مي

ي تخیل ما هستند؟ آيا زنده شدن هايي چون شب اول قبر واقعیت دارند يا زادهردگان يا داستانچون احضار ارواح م

ي پايان رسیده باشند و قیامت آغاز شده باشد و ي مردمان روي زمین به نقطهمردگان پس از آن خواهد بود که همه

 انداند و مردهماني که در اين جهان زندگي کردهاند با آخرين مردها سال پیش مردهي آناني که از هزارها و میلیونهمه

                                                      

 )الملک(.57ي ي دوم از سورهاشاره به آيه - 1

 )قیامت(.  76ي از سوره 2و 3اشاره به آيات  - 2
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جا از خاک برخواهند خواست؟ و بسیاري مسايل ديگر از اين دست که انبوه روايات متنوع و تفاسیر همه با هم يک

 گوناگون را به خود اختصاص داده است.

واند تپذير هستند که هر کسي ميي عالم پس از مرگ چندان کّلي، مبهم و تُأويلبه تعبیر ديگر، آيات قرآن درباره

اي پیرامون آن پديد آورد. بديهي است که از میان اين همه بنا به موقعیت فکري و انتظارات خود، تفسیر و نظريه

 نظريات گوناگون و متنّوع، دشوار است که به تصويري مشّخص و دقیق دست يافت.

 يسبب هم باشد که اغلب ما آدمیان تحّمل مواجهه رسد پديد آمدن اين همه نظريات گوناگون به آنبه نظر مي

با اين ابهام بزرگ را نداريم و اگر انصاف در میانه باشد بسیار دشوار خواهد بود کسي مّدعي شود که تصويري مشّخص 

توانم از کالم ديگري ياد جا ميدر اين و قطعي از چگونگي زنده شدن مردگان پس از مرگ را به دست آورده باشد.

 م که منسوب به امام علي است و در واپسین روز زندگي خود بیان داشته است:کن

ي اين امر پوشیده، خدا نخواست مگر پنهان داشتن آن را. هیهات چه بسیار روزها که انديشه نمودم درباره 

  1چه دور است آگاهي به آن، دانشي است پوشیده 

ترين کسان به محّمد رسول بود ي اين کالم از نزديککه گويندهاين کالم از دو جهت بسیار اهمیت دارد . اول اين

که  دانستو از آغاز بعثت تا هنگام مرگ پیامبر، گام به گام با او همراه بود و طبعًا از متن مقّدس و آيات قرآن، آن مي

يعني  امام علي است که اين سخن مربوط به آخرين روز زندگيدانستند. دّوم اينشايد بسیاري ديگر از مسلمانان نمي

 ها و جستجوها.ها، تجربهي انديشهحاصل همه

د تواني جزيیات و چگونگي عالم پس از مرگ نخواهد بود و نميچه گذشت، در اين مقال بحثي دربارهبنا بر آن

 باشد.ي زمان ديني و به نقل از قرآن ميهم باشد مگر طرح کلیتي که بیشتر در پیوند با مسُأله

 /مشهد1333اول اسفند  :تازهويرايش 
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