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در مواجهه با مرگ
و تاملي در سورهي قیامت

زندگي ،مرگ،
و باز دو باره زندگي؟!
عجب داستان شگفتي اي امعمرو.
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اعراب روزگار بعثت ،از ديرباز مضامیني دربارهي عالم پس از مرگ را در فرهنگ و زبان خود داشتند ،در اشعار
زهیر كه سالیاني قبل از بعثت سروده شده ،آشكارا به روز بازپسین و حساب و كتاب آخرت اشاره شده است و مردم
را از ستمي كه به يكديگر ميكنند بیم داده كه آنان را از انتقام خداوند گريزي نیست ،اعمالشان در نامهاي ثبت
ميشود براي روز حساب يا آنكه خداوند در همین جهان از آنان انتقام خواهد گرفت 2.با اين همه ،برخي از اعراب به
ويژه قبايل بیانگرد يا باورِ چنداني به اين پند و اندرزها نداشتند و زنده شدن پس از مرگ براي روز حساب را صريحًا
خرافهاي شگفتانگیز ميخواندند ،يا اينکه شفیعاني را براي گريز از حساب روز قیامت براي خود قايل ميشدند:

َّلل  "...سواي خدا چیزها
ُرهُمْ وَ ال يَنْ َفعُهُمْ وَ يَقُولُونَ هؤُال ِء شُفَعاؤُنا عِنْ َد ا هِ
ن دُونِ اَّللهِ ما ال يَض ُّ
وَ َيعْبُدُونَ مِ ْ
ميپرستند كه نه ضررشان رساند و نه سودشان دهد و گويند :اينان شفیعان ما بنزد خدايند ...يونس ،آيه 11

تن دادن به روز حساب[يومالدين] بسي سنگین است .به ويژه در جامعهاي که تعدّي و تجاوز آدمها نسبت به هم -امري نهادينه
شده باشد .اين نهادينگي را نیز در اشعار عرب قبل از اسالم و همچنین در بهانهجوييها براي افروختن آتش جنگها ميبینیم .در
اين اشعار و گزارشها ،تصويري از «ظلم» ارائه شده است كه انگار «ظلم» (تعدّي و هجوم به ديگران) الزمهي زندگي كردن بود.

 - 1قسمتي از يك شعر منسوب به عرب روزگار قبل از بعثت ،نقل از كتاب تاريخ مفصل عرب ،جلد اول ،صفحهي .272
 - 2ابیاتي از قصیدهي زهیر بن أبي سلمي كه در مجموعهي معلّقات سبع آمده است همچنین زهیر نه به عنوان رسولي از جانب خداوند بلكه
تنها به عنوان شاعري حكیم و خردمند سخن ميگفت
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در اين تصويرها انسان با جهاني پرآشوب و بيحساب و كتاب مواجه است .كسي كه اهل ظلم و تعدّي بر ديگران
نباشد ،مورد هجوم ديگران قرار ميگیرد ،زندگياش به يغما خواهد رفت و زير پاي ديگران له خواهد شد .اگر آدمي
به ديگران هجوم نبرد ،ديگران به او هجوم خواهند آورد 1.براي «مظلوم» بودن ،ارزشي و ارج و منزلتي نیست« .مظلوم»
بودن ،يعني ناتوان بودن ،يعني فاقد جرأت و جسارت الزم براي زندگي كردن ،بنابراين مفهوم «ظلم» در بسیاري
موارد ،نكوهیده و ناشايست شمرده نميشد 2و برعكس ،ناتوان بودن و مورد ظلم قرار گرفتن نكوهیده و ناشايست بود.
به نظر ميرسد طرح عالم پس از مرگ در سالهاي نخستین بعثت ،پیش از آنكه وعدهي بهشت و جاودانگي
باشد ،بیشتر به معناي حضور براي حساب اعمالي است كه هر كسي انجام داده و بيعدالتيها و ستمهايي كه هركسي
نسبت بهديگري روا داشته است .اين حساب نیز در قرآن بهاندازهاي دقیق توصیف شده است كه حتّي ذرّهاي از آن
هم ناديده نخواهد ماند.
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جايي که اعمال ريز و درشت هركسي همچون انبوه درهم تنیدهاي ميشود و در كلیّت جامعه با اعمال ريز و
درشت ديگر افراد جامعه در ميآمیزد ،آنگاه كدام ترازو ،كدام ذهن بزرگ و دقیق و فراگیر ميتواند اين محاسبات
پیچیده را انجام دهد و اين رشتههاي درهم تنیده و اين كالف سردرگم را از هم بگسلد و اعمال هركسي را
حتّي كوچكترين ذرّهي آن را به محاسبه درآورد؟ کساني هم که به عالم پس از مرگ باور داشته باشند ،براي فرار
از روز حساب ،شفیعاني را جستجو ميكنند تا در پناه آن شفیعان ،از حضور در روز حساب طفره رفتهباشند.

 - 1و مَن لَم يَذُد عن حوضهِ بسالحهِ

ُيهَدّم و ماال يظلِ ِم الناس يُظلَم

آن كس كه با شمشیر از حريم خود صیانت نكند ،خاندانش بر باد رود و آن كس كه به مردم ستم نكند ،مورد ستم واقع خواهد شد.
(قصیدهي زهیربنابي سلمي ،معلّقات سبع ،بیت شماره )65

در اين اشعار زهیر طرفدار «ظلم» نیست ،امّا تصويري كه ارائه ميكند چنان است كه هركسي ناگزير از ظلم خواهد بود.
 - 2نگاه كنید به همان قصیده ابیات  37تا .33
 - 3اشاره به سورهي زلزله.
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در سورهي يونس از نسلهاي گذشتهاي ياد شده است كه ستمكار بودند و به سزاي ستمكاريشان در همین
جهان جزا داده شدند .اين جزا چیزي نبود جز نابودي تمامي قوم و جايگزين شدن قومي ديگر بهجاي آنان .چون اين
وقايع از سوي رسول بر اعراب خوانده ميشد اعراب از پیامبر درخواست ميكردند كه« :قرآني ديگر بیاور» يا برخي
آيات آن را تبديل كن.
به نظر ميرسد كه در آن روزگار نفي ظلم در روابط اجتماعي را دور از ذهن ميدانستند ،همانگونه كه ما امروزه
نیز نفي ظلم را در جامعهي خودمان دور از واقعیت و گاهي غیرممكن ميدانیم .اگر دروغ گويي را از نمونههاي آشکار
ستم يکي بر ديگري بشماريم کیست که ستمکار نباشد؟ احتماالً همینجا بود كه براي حل مشكل روز حساب ،در
جستجوي شفیعاني بر ميآمدند ،خدايان و قدّيساني را طرح ميكردند و در برابر پیامبر صريحًا ميگفتند:
«هؤُالءِ شُفَعاؤُنا عِنْ َد اَّلله».

يونس آيات  13تا 11

رسالت پیامبر آن بود تا مردم را بیاموزد كه چگونه در روابط با هم به عدل و قسط و داد عمل كنند ،چگونه حريم
و حدود يكديگر را محترم بشمارند ،تا همگان بهويژه ضعیفترين مردمان توان ايستادن روي پاي خود را پیدا كنند،
و گرنه به زودي مرگ فرا ميرسد و هر كس ناگزير به روز حساب خوانده خواهد شد ،مرگي و حسابي كه گريزي از
آن نیست.

در توصیف قیامت
در قرآن ،تصوير کامال روشني از جزئیاتِ عالم پس از مرگ ديده نميشود به جز چند تمثیل و استعاره و ايهام که
متشابهات هم نام گرفته است .همین سبب شده است که بسیاري از مفسران قرآن با توسل به حدس و گمان و انواع
ت قديم و جديد صحنهپردازيهايي مطابق ذوق و سلیقه و دانش روزگار خود پديد آورند.
روايا ِ
سورهاي هم که نام "قیامت" بر آن نهاده شده با آنکه عالم پس از مرگ را قطعي معرفي نموده در عین حال
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به همین اکتفا کرده است که خداوند قادر است پیکرهاي تباه شدهي پس از مرگ را جمع آوري و از نو بنیان نهد و
اين کار براي خداوند دشوارتر از آفرينشِ نخستین نخواهد بود .پس از اينکه آفرينش دو بارهي پس از مرگ را بهياد
آورده ،از ويژگي مهم انسان در اين باره ميگويد که:

َبلْ يُرِيدُ اْلِْنْسانُ لِیَفْجُرَ أَمامَهٌ  /انسان اراده ميکند [راهِ] پیشِ روي خود را بگشايد
در تعبیرهاي قرآن ،ارادهاي پر رمز و راز در آدمي تعبیه است تا موانع را از راه زندگيِ گیتیانه بردارد و بر عمر
خويش بیافزايد .تا هنگامي هم که خود را در چنگال پر قدرت مرگ نبیند بسا که چندان باوري به داستان قیامت
نداشته باشد .همین است که ميپرسند:

أَيَهان يَوْ ُم الْقِیَامَةِ ،رستاخیز چه هنگام است؟
پاسخ قرآن به اين پرسش بسي تامل بر انگیز است ،هیچ اشارهاي به آن داستانها که در بارهي صحراي محشر و
ت مرگ اشاره ميکند که:
بر خاستن از گور آمده ندارد بلکه به همان ساع ِ

ق الْبَصَرُ،
فَإِذَا بَرِ َ
اين جملهي کوتاه ،چندان پیچیده و چند پهلو است که به جاي ترجمه نیاز به توضیح دارد .هنگامي که صاعقهي
مرگ به جان آدمي فرود ميآيد و انديشهي محتضر شالقِ برق آساي اين صاعقه را بر هستي خود درمييابد ،آنگاه
چنان است که تازه چشمانش گشوده ميشود.
مخاطب اين آيات کسي نیست که خود در حال مرگ باشد بلکه آناني هستند که بر بالین محتضر گرد آمدهاند و
ت وي را در حیرتزدگي چشمان او ميبینند ،حیرتي که به وصف نميآيد و بسا که چشم در چشم
شمهاي از حاال ِ
ن آدمي اندازد .او [محتضر] چه ميبیند که زبانش از گفتن ناتوان شده و
برخي محتضران دوختن هراسي گنگ به جا ِ
ت محتضر
چشمانش اينگونه هراسناک و ملتمسانه در کاسهخانهي چشم به اين و آن سو ميچرخد؟ ديدن اين حاال ِ
براي زندگان چه پیامي دارد؟ مشاهده ي اين حیرت زدگي از سوي کساني که بر بالین محتضر هستند ،سهم آنان است.
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اما به راستي محتضر چشم بر چ ه و بر کجا دارد؟ اگر شب هنگام باشد ،باز هم تاللوء ماه را ميبیند؟ اگر روز باشد
درخشش خورشید را همچون روزهاي پیش ميبیند؟ پس از آن جملهي کوتاه "فاذا برقالبصر" آمده است که:

س وَالْ َقمَرُ  ،ماه پنهان ميشود ،خورشید و ماه برچیده ميشوند
شَمْ ُ
ف الْ َقمَرَُ ،و ُجمِ َع ال ّ
س َ
َوخَ َ
اين جملهها از برخي جهات شبیه است به قطعهاي از کتاب جامعىابن داود:

 ....آفتاب و ماه و ستارگان در نظرت خاموش شوند .در آن روز دست بلرزد ،پاي ،تو را بخماند ،آروارهها از
كار بايستند ،پنجرهي نگاه تاريك شود .درهاي كوچه بههر آوازي بسته شود ،همهي سرودها و آواها خوار و
ذلیل شود .هراس در راه كمین كند .زيرا انسان به خانهي جاودانهي خود ميشتابد1.

در سورهي قیامت ،همان هنگامهي مرگ بخشي از قیامت شمرده شده است که از آن نه راه گريزي هست نه
صخره و پناهي ،و چنان است که در اين لحظهي پرتاب شدن به درهي هولِ ابديت ،براي لمحهاي کوتاه تمامي
سرگذشت خويش را از دور تا نزديک مرور ميکند و:

يُنَبَُُّأ اْلِْنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَهم وََأخَهر
اين خوانشي از ورود به واقعه ي قیامت است .اما گويي محمد رسول شتاب داشت تا اين قرائت را به آخر برساند.
شايد ميخواست صحنههاي پس از مرگ را هم مشاهده کند ،خداوند چگونه پیکرهاي يکسان شده با خاک را دو باره
باز آفريني ميکند؟ اين پرسشي بود که انديشهي ابراهیم را هم را به چالش گرفته بود آنگاه که پرسیده بود:

اي خداوند ،مرا نشان بده که چگونه مردگان را زنده ميکنی؟
اين بخشي از آيه  252سورهی بقره است که به لحاظ زمان نزول فاصلهي نسبتا زيادي با سورهي قیامت دارد .گويا
پاسخ خداوند به محمدِ رسول هم از جنس همان پاسخي است که خداوند به ابراهیم گفته بود.

 -1باطل اباطیل ،فصل دوازدهم ،ترجمه اصلي را من بازخواني کردهام
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در فصل بعدي داستانِ ابراهیم و پرسش او را به اختصار آوردهام .اما در اين سورهي خطاب به پیامبر آمده است که:

براي گفتن شتاب مکن ،جمع کردن و خوانش آن بر عهدهي ماست .پس هنگامي که آن را خوانديم ،تو آن
خوانش را پیروي کن ،بعدا نیز بیان آن بر عهدهي ماست1.

ن ساز و کا ِر عالم پس از مرگ به حال و هواي هنگامِ مرگ پرداخته است.
پس از اين هشدار ،باز هم به جاي بیا ِ
اما اين بار از چهرهي متفاوت ديگري هم به عنوان شاهد ياد ميکند:

ُوجُوهٌ يَوْمَئذٍ نهاضِرَى ،إِلي رَبها نَاظِرَى
اين چهره ي کسي يا کساني است که به هنگام مرگ نه هراسانند و نه در اندوه فراق از اين گیتي ،بلکه با روي
گشاده و خرم عزمِ سفر ميکنند 2.اين آيه ياد آور آيهي ديگري است که گفت:
اي نفسِ به اطمینان رسیده ،به سوي خداوندت باز آ ،اي که خود خشنودي و ديگران از تو خشنود فجر 27 ،و 21

بعد از ياد آوري اين سیماي شاهد ،باز به ادامهي توصیفِ هنگام مرگ همان گروهي ميپردازد که هنوز دل در
گرو گیتي دارند .اين توصیفات بهگونهاي است که براي حاضرانِ بر بالین محتضر قابل مشاهده است ،چهرهاي که
درد فراق از اين گیتي و نا امیدي از تدام زندگي را در خطوط آن ميتوان قرائت کرد.
در قرآن از واژهي عذاب براي قیامت نیز ياد شده است .اگرچه بسیاري از مفسرين "عذاب" را صرفا براي عالم پس
از مرگ دانستهاند ،اما اگر به خودِ واژه ي عذاب و نوع به کار گیري آن در آيات قرآن توجه شود ،تصوير ديگري هم
ميبینیم .تصويري که هم نقطهي پايانِ اقوامي چون عاد و ثمود و قوم لوط را به ياد ميآورد و هم نقطهي پايانِ
زندگي يک فرد را.

ل بِهِ ،إِنَّ َعلَیْنَا جَمْعَ ُه وَقُرْآنَهُ ،فَإِذَا َقرَأْنَا ُه فَاتََّبعْ ُقرْآنَهُ ،ثُ ّمَ إِنَّ َعلَیْنَا بَیَانَهُ
ك لِتَعْجَ َ
ك بِ ِه لِسَانَ َ
حرِّ ْ
 -1الَ تُ َ
 -2وُجُو ٌه يَوْمَئِذٍ نََّاضرَ ٌة  ،إِلي َربِهها نَاظِرَةٌ
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واژهي «عذاب» يعني هر مانعي كه بر سر راه انسان نهاده شود و او را از قصدش باز دارد ،باز داشتن كسي را از راهي
كه ميخواهد برود .اين واژه از مصدر «عذب  »azbاست به معناي :ناخوردن از شدت عطش.

1

و به اين سان سورهي قیامت به پايان خود نزديک ميشود ،البته با ياد آوري اين نکته که به هر حال آفرينشي
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.
به نظر ميرسد پديد آمدن آن همه داستانهاي گوناگون در بارهي عالم پس از مرگ ،از آن جهت باشد که اغلب
ما آدمیان تحمّل مواجههي با اين ابهام بزرگ را نداريم و اگر انصاف در میانه باشد بسیار دشوار خواهد بود کسي مدّعي
شود که تصويري دقیق ،مشخّص و قطعي از چگونگي زنده شدن مردگان پس از مرگ را به دست آورده باشد .در
قرآن هم جز تمثیلهايی چند از اين واقعه ديده نمیشود مانند تمثیلی که در قالب يکی از داستانهای ابراهیم آمده
است.
اي خداوند ،چگونه مردگان را زنده ميکني؟
آدمي چون خود را توانگر بپندارد ،بسا که طغیان کند 2،در اين توانگري چنان است که جادوي درخت جاوداني
کارگر افتاده و میوهاش به ذائقهي آدمي خوش نشسته باشد 3.داستان گفت و گوي ابراهیم در بارهي مرگ و زندگی،
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.
روشن نیست که اين پادشاه در کدام سرزمین و بر چه کساني حکومت ميکند اما آنچه ميگويد سخنِ اغلب حاکماني است

 - 1برای توضیح بیشتر نگاه کنید به بخش فرهنگ واژگان ،واژهي عذاب

 - 2اشاره به آياتي از سورهي علق
 - 3اشاره به آيهي  122از سورهي طه
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که در هر سرزمیني حکومت ميکردند .ما صحنه را از جايي ميبینیم که ابراهیم به پادشاه میگويد:

ابراهیم :خداوند من است که زنده ميکند و ميمیراند
پادشاه :من زنده ميکنم و ميمیرانم
ابراهیم :خدا طلوع خورشید را از مشرق قرار داده ،تو اگر میتوانی آن را از مغرب بر آور.
ت فرمانرواي مدعي .طلوع خورشید از
اين گفت و گو در همین جا تمام میشود البته با نشان دادن چهرهي مبهو ِ
مشرق و ناتوانی انسان برای برآوردن آن از مغرب چه معنايي دارد که فرمانروا را بهت زده کرده است؟ اين درست که
هیچکس نميتواند جای طلوع و غروب را عوض کند ،اما چه ربطي به ادعاي آن فرمانروا دارد؟ احتماال اين جمله بايد
از ايهام قابل تاملي بر خوردارباشد .فرمانروا گفته بود «من زنده ميکنم و ميمیرانم» يعنی میتواند فرمان مرگ کساني
را صادر کند يا ببخشايد .ابراهیم هم گفته بود:
«اگر میتواني خورشید را از مغرب برآور»
در ابتدا اين معنا به ذهن متبادر میشود که قدرت خدای ابراهیم بسیار بیشتر از قدرت فرمانروای مدعی است.
اما اليهي عمیقتر معنای جملهي ابراهیم شايد اين باشد که افزون بر ناتوانی انسان در برابر اين چرخشِ مقدرِ گیهان،
همچنین چه کسی میتواند غروب زندگی را باز گرداند تا به مرگ دور باش گفته باشد .کدام جبار در زمین میتواند
خود را از پنجهي مرگ برهاند؟
پادشاه را در بهت رها میکند و به محاجهي با خدا میپردازد:

 ای خداوند مرا نشان بده ،چگونه مردگان را زنده میکنی؟ مگر به ايمان نرسیدهای؟ چرا ،برای اطمینانِ قلبم چهار گونه از پرنده بگیر ،آنها به خود آموخته کن[متمايل گردان] ،سپس هر بخشی را بر کوهی قرار بده،1
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آنگاه آن ها به سوی خودت بخوان ،شتابان به سوی تو خواهند آمد .آگاه باش که خدا عزيز و حکیم است .بقره 252

تمامی اين گفت و گو در يک آيه و بسیار به اختصار آمده است .ظاهر تمثیل بسیار ساده است .انواع پرندگان از
هر جنس که باشند چون آموزش بینند و با آدمی انس و الفت گیرند ،با يک فراخوان به نزدش میآيند بی آنکه يکديگر
را مورد تعرض قرار دهند ،خواه يکی عقاب باشد و ديگری کبوتر .احتماال به اين معنا که وقتی آدمیان در ارتباط با
آموزههای خداوند [ربّ] صیرورت يابند و اشتیاق پر گشوده به سوی او پیدا کنند ،با فراخوان او نیز شتابان به سويش
خواهند رفت.
احتماال پیشزمینهای که اين داستان در تورات داشته سبب شده است تا بسیاری از مفسرين قرآن جملهی«
فَصُ ْر ُهنه إِلَ ْیكَ= به سوی خود صیرورت ده و متمايل کن» را کشتن و تکه تکه کردن پرندگان معنا کنند.
مقايسه دو روايت يا دو صحنهي تورات و قرآن از گفت و گو و عهد خداوند با ابراهیم به دو رویکرد متفاوت قرآن
و تورات در بارهي مرگ است .همانگونه که در فصلهای پیشین هم شرح آن آمد و اين که به روايت تورات آدمی
پس از مرگ ،تن به خاک میسپارد و روانش در آيندگان تداوم خواهد يافت و در نسلِ آيندهی خود کثیر میشود
متناسب با اين روي کرد پرسش ابراهیم از خداوند به همان میراث زمین معطوف است و براي اين که از اين عهد
اطمینان پیدا کند گفته بود:

«ای خداوند به چه نشان بدانم که وارث آن خواهم بود؟»
به وی گفت« :گوسالهي مادهي سه ساله و بز مادهي سه ساله و قوچی سه ساله و قمری و کبوتری برای من
بگیر».
پس اين همه را بگرفت ،و آنها را از میان ،دو پاره کرد ،و هر پارهای را مقابل جفتش گذاشت ،لکن مرغان
را پاره نکرد .و چون الشخورها بر الشهها فرود آمدند ،ابرام آنها را راند.
و چون آفتاب غروب میکرد ،خوابی گران بر ابرام مستولی شد ،و اينک تاريکی ترسناک سخت ،او را فرو گرفت)....(.
3
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و واقع شد که چون آفتاب غروب کرده بود و تاريک شد ،تنوری پر دود و چراغی مشتعل از میان آن پارهها
گذر نمود .در آن روز ،خداوند با ابرام عهد بست و گفت« :اين زمین را از نهر مصر تا به نهر عظیم ،يعنی نهر
فرات ،به نسل تو بخشیدهام.پیدايش باب 16

در آموزههاي قرآن ،مرگ هم در قلمرو آفرينش قرار ميگیرد 1و هر مرگي مقدّمهي خلق جديدي دانسته شده
است .چه آنکه آدمي مرگ را موقتاً به فراموشي بسپارد و چه آنکه مرگآگاه زندگي کند ،به هر حال چنان است
که هیچ واقعهاي از واقعهي مرگ و رسیدن به نقطهي پايان ،قطعيتر نیست امّا آنچه انديشهي آدمي را به بازي
ميگیرد ،ابهام بزرگ عالم پس از مرگ و چیستي و چگونگي آن خلق جديد است.
از قطعیت نقطهي پايان که بگذريم ،در آيات قرآن از زنده شدن آدمیان پس از مرگ يا از همان خلق جديد بسیار
ياد شده است و تلقّي اغلب مسلمانان از آيات مزبور آن است که اين زنده شدن صورتي عیني و مادّي هم دارد .آدمي
که با خاک زمین يگانه شده ،در فرصتي ديگر باز دو باره از خاک بر ميخیزد ،صورتي و سیرتي زنده پیدا ميکند.

2

در عین حال که در قرآن واقعهي زنده شدن آدمي پس از مرگ امري قطعي دانسته شده است امّا در چگونگي آن
ابهام بسیاري وجود دارد .ابهام در اينکه مردگان در چه زماني ،در کدام جغرافیا و با چه هیُأتي از نو برانگیخته و زنده
خواهند شد؟ آيا پس از مرگ جسم ،عنصري به نام روح در اين عالم يا هر عالم ديگري باقي ميماند؟ آيا داستانهايي
چون احضار ارواح مردگان يا داستانهايي چون شب اول قبر واقعیت دارند يا زادهي تخیل ما هستند؟ آيا زنده شدن
مردگان پس از آن خواهد بود که همهي مردمان روي زمین به نقطهي پايان رسیده باشند و قیامت آغاز شده باشد و
همهي آناني که از هزارها و میلیونها سال پیش مردهاند با آخرين مردماني که در اين جهان زندگي کردهاند و مردهاند

 - 1اشاره به آيهي دوم از سورهي (57الملک).
 - 2اشاره به آيات 3و  2از سورهي (76قیامت).
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همه با هم يکجا از خاک برخواهند خواست؟ و بسیاري مسايل ديگر از اين دست که انبوه روايات متنوع و تفاسیر
گوناگون را به خود اختصاص داده است.
به تعبیر ديگر ،آيات قرآن دربارهي عالم پس از مرگ چندان کلّي ،مبهم و تُأويلپذير هستند که هر کسي ميتواند
بنا به موقعیت فکري و انتظارات خود ،تفسیر و نظريهاي پیرامون آن پديد آورد .بديهي است که از میان اين همه
نظريات گوناگون و متنوّع ،دشوار است که به تصويري مشخّص و دقیق دست يافت.
به نظر ميرسد پديد آمدن اين همه نظريات گوناگون به آن سبب هم باشد که اغلب ما آدمیان تحمّل مواجههي
با اين ابهام بزرگ را نداريم و اگر انصاف در میانه باشد بسیار دشوار خواهد بود کسي مدّعي شود که تصويري مشخّص
و قطعي از چگونگي زنده شدن مردگان پس از مرگ را به دست آورده باشد .در اينجا ميتوانم از کالم ديگري ياد
کنم که منسوب به امام علي است و در واپسین روز زندگي خود بیان داشته است:

چه بسیار روزها که انديشه نمودم دربارهي اين امر پوشیده ،خدا نخواست مگر پنهان داشتن آن را .هیهات
چه دور است آگاهي به آن ،دانشي است پوشیده

1

اين کالم از دو جهت بسیار اهمیت دارد  .اول اينکه گويندهي اين کالم از نزديکترين کسان به محمّد رسول بود
و از آغاز بعثت تا هنگام مرگ پیامبر ،گام به گام با او همراه بود و طبعاً از متن مقدّس و آيات قرآن ،آن ميدانست که
شايد بسیاري ديگر از مسلمانان نميدانستند .دوّم اينکه اين سخن مربوط به آخرين روز زندگي امام علي است يعني
حاصل همهي انديشهها ،تجربهها و جستجوها.
بنا بر آنچه گذشت ،در اين مقال بحثي دربارهي جزيیات و چگونگي عالم پس از مرگ نخواهد بود و نميتواند
هم باشد مگر طرح کلیتي که بیشتر در پیوند با مسُألهي زمان ديني و به نقل از قرآن ميباشد.
ويرايش تازه :اول اسفند /1333مشهد

 - 1نهجالبالغهی فیض خطبهی .123
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