فصلنامه علمی
پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی

سال یازدهم ـ شماره 44ـ زمستان 1400

The Quarterly Journal of
Theological - Doctrinal Research
11 th Year/ No: 44/ Winter 2022

نوع مقاله :پژوهشی
صفحات  26ـ 7

چیستی مرگ و تفکرعام گرایانه آن با محوریت آیه  78سوره نساء
1

ریحانه امام جمعه
جعفر نکونام
3
مهرداد عباسی
2

چکیده

مرگ از اساسیترین دغدغههای پیش روی بشر ،همواره مـورد توجهـه اندیشـمندان
علوم قرآنی بوده و هر نظریههپرداز بـه فراخـور منـابع معرفتـی ،از زاویـهای بـه ایـن مسـلله
پرداخته است .در بدیهی بودن این موضوع برای تمـام انسـانهـا تردیـدی نیسـت ،امهـا در
اینکه چیستی مرگ چیست و اساساً انسان در قبال آن چه موضعی میتواند داشـته باشـد،
همیشــه محــلت ترــار دیــدگاه هــا گردیــده و هــر مکتبــی بــرای طرفــداران خــود،
دستورالعملهایی صادر نموده است .در این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلـی بـه آیـه 78
سوره نساء یکی از سور مدنی قرآن میپردازیم .این سوره در مدینه نـازل شـده اسـت .بـا
دقت درآیات این سوره و موضوعات مطرح در آن میتوان گفت که ایـن سـوره در سـال
چهارم و پنجم هجرت نازل شده است.در این مقاله ابتدا به مفهوم شناسی مـرگ از منظـر
آیه  78سوره نساء پرداخته شده و سپس سایر دیدگاه ها درباره مرگ مطرح گشته است.
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طرح مسأله

انسان با گذر زمان رشد عقلی و علمی دارد.این رشد انسان او را به تفکر دربـاره خـود
وپدیده های طبیعی اطراف خود فرامی خواند .با گذر زمان و براسـاس قاعـده لطـل الهـی،
انسان از نعمت نبوت و کتب آسمانی برخوردارشده و به مطالعـه آن پرداختـه اسـت.یکی از
کتب آسمانی ،قرآن است .این کتا الهی انسان را به تدبروتفکردر باره خودش دعوت می
کند.قرآن نوری است که خاموشی ندارد ،چراغی است کـه درخشـندگی آن زوال نپـذیرد،
دریایی است که ژرفای آن درک نشود ،راهی است که رونده آن گمراه نگـردد ،شـعله ای
است که نور آن تاریک نشود ...دریایی است که تشنگان آن ،آبش را تمام نتوانند کشید ،و
چشمه ای است که آبش کمی ندارد ،محل برداشت آبی است کـه هـر چـه از آن برگیرنـد
کاهش نمییابد ...خدا قرآن را فرو نشاننده عطش علمـی دانشـمندان ،و بـاران بهـاری بـرای
قلب فقیهان ،و راه گسترده برای صالحان قرار داده است.بررسی معارف و علوم قرآن تقریبـاً
در هیچ دورانی از تاریخ اختصاص به مسلمانان نداشته بلکـه ایـن موضـوع همـواره از سـوی
عالمان و پژوهشگران غیر مسلمان نیز پی گیـری شـده اسـت بـه ویـژه در قـرون اخیـر شـاهد
اهتمام جدی خاورشناسان قرآن پژوه نسبت به پژوهشهای قرآنی هستیم.
اکثر متفکتران در حوزة انسان شناسی برای رفع مشـکالت روحـی و روانـی او در بـا
غایت زندگی و نحوة برخورد با مرگ ،دلمشغولی داشتهاند ،امها این دیـدگاه وجـودی 1بـود
که این دغدغه ها را به صورت رسمی وارد محافل علمی نمـود و بـه نظریهـهپـردازی در ایـن
حوزه پرداخت (یـالوم .) 1390،دیـن اسـالم بـا اسـتفاده از منـابع معرفتـی خـود یعنـی قـرآن
کریم و روایات اهل بیت(ع)  ،یک برنامة جامع برای موضوع مـرگ دارد .همننـین ،عالتمـه
طباطبائی بـه عنـوان یکـی از بـارزترین فیلسـوفان و مفسهـران قـرآن در قـرن اخیـر ،صـاحب
اندیشه ای است کـه مـورد تیییـد علمـای قـرن حاضـر اسـت (لگنهاوسـن )1380 ،و یکـی از
بهترین راههای آشنایی با الهیهات و مباحث قرآنی شیعه ،آثار ایشان اسـت .در ایـن پـژوهش،
مبنای بررسی قرآنی موضوع مرگ ،تفسیر المیزان بـوده اسـت .ایـن تفسـیر از نظـر بررسـی
مهم ترین منابع معرفتی زمان خویش و برگزیدن زیباترین و درستترین نظریهه ،برتری خـود
1. Existential
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را بر سایر تفاسیر روشن ساخته اسـت (شـمس .)1385 ،بنـابراین ،بررسـی نقـاش اشـتراک و
افتراق این دو دیدگاه میتواند ما را با مفهوم مرگ بیشتر آشنا کند و نحوة مواجهة ما با ایـن
حقیقتِ انکارناپذیرِ زندگی را بهدرستی تبیین نماید تـا هـم بتـوانیم از فرصـتهـای زنـدگی
استفاده کرده ،از آنها لـذتت ببـریم و هـم نگـران تمـام شـدن فرصـتهـا و افتـادن در وادی
پوچگرایی 1و ضاللت نباشیم.
فقرات نزول
فقره عبارت است از ،یک یا چند آیه پیاپی که ازلحاظ لفظ ومعنابـاهم ارتبـاش دارنـد،
فقره گفته میشود .ممکن است چند فقره از یک سوره باهم یا پشت سرهم نازل شده باشـد.
سوره نساء دارای ده فقره نزول است که عبارتاند از:
ردیف

عنوان فصل

موضوع مطرح در فصل

بازه زمانی نزول

1

آیات 42-1

حقوق مالی و غیر مالی زنان و یتیمان

سال چهارم هجرت

2

آیه 43

بیان وجوه این آیه در بین آیات حقوقی

سال چهارم هجرت

3

آیات 57-44

بیان ستم گری یهود ساکن درمدینه

سال چهارم وپنجم

4

آیات 70-58

هشدار به مسلمانان در عدم پیروی از یهود

سال چهارم و پنجم

5

آیات 104-71

شیوه های برخورد با منافقان و اهل کتا

سال پنجم

6

آیه 78

بیان مسلله فراگیر بودن مرگ

سال پنجم

7

آیات 115-105

بیان شیوه صحیح داوری

سال پنجم

8

آیات 135-116

بیان اعتقاد و عمل درست

سال پنجم

9

آیات 175-136

10

آیه 176

تبیین وضعیت اعتقادی مومنان ،مشرکان،
منافقان
بیان احکام میراث کالله

سال پنجم
سال پنجم

(جدول :1جدول فقرات نزول سوره نساء)
که در این پژوهش به بررسی چیستی مـرگ و دیـدگاه عـام گرایانـه از منظـر آیـه 78
سوره نساء میپردازیم.
1. Nihilism
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روش تحقیق
این پژوهش تالش دارد با عنایت به تفاسیر مختلل و برداشت های مختلل از آیـه 78
سوره نسا درباره چیستی مرگ و فراگیر بودن آن و بـا مراجعـه بـه منـابع تفسـیری ،فقهـی و
حقوقی ،به روش توصیفی ـ تحلیلی و بهره بردن از تفاسیر مختلل ،دیدگاه های متفـاوت را
پیرامون فراگیر بودن مـرگ و بررسـی قـرار داده و در جامعـه ی معاصـر تبیـین نمایـد .ایـن
پژوهش توصیفی-تحلیلـی مـی باشـد و در ایـن راسـتا از منـابعی چـون کتابهـا ،اسـناد،
مدارک و مقاالت جهت اخذ اطالعات استفاده خواهـد شـد و همننـین روش گـردآوری
اطالعــات بــه صــورت کتابخانــه ای بــوده و بــا مراجعــه بــه کتابخانــه هــای عــادی و
دیجیتالی(الکترونیکی) صـورت خواهـد پـذیرفت .الزم بـه ذکـر اسـت ابـزار گـردآوری
اطالعــات فــیش بــرداری از نوشــتههــا و اســناد و متــون حقــوقی مــرتبط (کتــب علمــی،
تخصصی ،مقاالت علمی-پژوهشی) و استفاده از سایت های معتبر فقهی می باشد.
معرفی سوره نساء
سوره نساء چهارمین سوره و از سوره های مدنی قرآن است که در جزء چهارم تا ششم
قرار دارد .این سوره را نساء نامیده اند چون بسیاری از احکام فقهیِ مربـوش بـه زنـان در ایـن
سوره آمده است .سوره نساء بیشتر درباره احکام زناشویی و ارث سخن می گوید و در میـان
آنها به احکام نماز ،جهاد و شهادت میپردازد .همننـین در ایـن سـوره مطـالبی بـه صـورت
خالصه درباره اهل کتا و سرگذشت پیشینیان آمده و خداوند درباره منافقان هشـدار داده
است.این سوره را به این دلیل سوره نساء نامیده اند که واژه «نساء :زنـان» بـیش از بیسـت بـار
در این سوره به کار رفته و بیشتر احکام فقهی مربوش به زنان در این سوره آمـده اسـت .نـام
دیگر این سوره نساءالکُبری یعنی سوره بزرگ زنان است ،چون سوره طالق «نساءالصُغری«
یا «نساءُالقُصری« یعنی سوره کوچک زنـان نـام دارد(خرمشـاهی .)1377،سـوره نسـاء جـزو
سورههای مدنی و در ترتیب نزول ،نود و دومین سورهای است که بر پیامبر(ص) نـازل شـده
است .این سوره در چینش کنونی مُصحَل ،چهارمین سوره است(معرفت )1371،و در جـزء
چهارم تا ششم قرآن جای دارد .سـوره نسـاء  176آیـه 3764 ،کلمـه و  16328حـرف دارد.
این سوره به لحاظ حجمی جزو سوره های سـبعُ طِـوال و بعـد از سـوره بقـره ،طـوالنی تـرین
سوره قرآن است .سوره نساء حدود یک و نیم جزء قرآن را به خود اختصاص داده است.
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یافته های پژوهش
اهمیت مرگ در نگرش قرآنی

مرگ در منطق قرآنی به معنای فنا و نابودی نیسـت بلکـه درینـه ای بـه سـوی جهـان
جاودانگی و بقاست .حقیقت مرگ چون حقیقت حیات و زندگی از اسرار هسـتی اسـت بـه
گونه ای که حقیقت آن تاکنون بر کسی روشن نشده است .بلکه آن چـه مـا از حقیقـت آن
می شناسیم تنها آثار آن است .آن چه از قرآن بـر مـی آیـد آن اسـت کـه مـرگ یـک امـر
عدمی و به معنای فنا و نیستی نیست بلکه یـک امـر وجـودی اسـت .یـک انتقـال و عبـور از
جهان به جهان دیگر است ،از این رو بسیاری از آیات قرآن از مرگ بـه تـوفی تعبیـر کـرده
اند که به معنای بازگرفتن و دریافت روح از تن است.
خداوند در بیان این امر وجودی می فرماید :الـذی خلـق المـوت و الحیـوه (ملـک)2/
خداوندی که مرگ و زندگی را آفرید .در این جا خداوند ،مرگ را هماننـد زنـدگی یـک
آفریده از آفریده های خویش بیان می دارد .چون اگر مـرگ امـری عـدمی بـود مخلـوق و
آفریده به شمار نمی آمد از مخلوقات هیچ گاه جز به «امور وجودی» تعلق نمی گیرد.
به هر حال مرگ از مخلوقات و امر وجودی و درینه ای است به سوی زندگی دیگر،
در سطحی بسیار وسیع تر و آمیخته با ابدیت؛ خداوند می فرماید :وللن متم او قتلتم اللـی اهلل
تحشرون(آل عمران )58/اگر بمیرید و یا کشته (شهید) شوید به سوی خدا باز می گردید.
در حقیقت مرگ پایان راه نیست بلکه آغاز راهی است که بدان به جهـان هـای دیگـر
منتقل می شوید؛ و این جهان با همه عظمتش تنها مقدمه ای برای جهان هـای گسـترده تـر و
فراخ تر ،جاودانی و ابدی است .و به سخنی دیگر مرگ نه تنها موجب نمی شود تا زندگی،
پــوچ و بیهــوده جلــوه کنــد بلکــه بــه زنــدگی ایــن جهــانی معنــا و مفهــوم مــی بخشــد و از
کارکردهای مرگ می توان معنا بخشی به زندگی دنیـایی دانسـت؛ چـون مـرگ اسـت کـه
آفرینش هستی را از بیهودگی خارج می سازد و بدان جهت ،معنا و مفهوم می بخشد.
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واژهشناسی مرگ از دیدگاهقرآن کریم

قرآن دربارة مرگ ،کلمة «توفتی» رابه کـار بـرده اسـت« .تـوفتی» و «اسـتیفاء» هـر دو از
یک مادهه اند (وفاء) .هرگاه کسی چیزی را بدون کـم و کسـر دریافـت کنـد ،آن را اسـتیفاء
کرده ،در زبان عربی ،کلمة توفتی رابرای آن به کار میبرند« .توفیتالمال» یعنی تمام مـال را
بدون کم و کسر دریافت کردم .در چهارده آیـه از آیـات قـرآن کـریم ،ایـن تعبیـر دربـاره
مرگ آمده است .از همة آنها چنین استنباش میشود که مرگ از نظر قرآن ،تحویل گـرفتن
است؛ یعنی انسان در حین مرگ ،به تمام شخصیهت و واقعیهت خود در تحویل میموران الهـی
قرار میگیرد و آنان انسان را دریافت میکنند (مطههری .)1372 ،ترس از مرگ و نگرانـی از
آن ،مخصوص انسان است .حیوانات دربارة مرگ ،فکر نمیکنند .آننه در حیوانات وجـود
دارد ،غریزة فرار از خطر و میل به حفظ حیات حاضر است .البتته میل به بقا بـه معنـای حفـظ
حیات موجود ،اندیشة او را به خود مشغول میدارد که چیزی جدا از غریزة فـرار از خطـر و
عکسالعمل آنی و مبهم هر حیوانی در مقابل خطرها میباشد ( مطهری.)1392 ،
از سوی دیگر ،خداوند مرگ و زندگی را میآفرینـد .مفسهـران بحثـی را در ایـن آیـه
مطرح می کنند که حیات ،امری وجودی و قابل آفرینش است ،امها مرگ که فقدان حیات و
نیستی میباشد ،چگونه آفریده می شود! مثل اینکه ما نور داریم و سـایه ،سـایه همـان نبـودن
نور است ،نه اینکه چیز دیگری باشد که خلق شود .عالتمه طباطبائی در این بـا چنـین بیـان
میدارد:
«کلمة حیات دربارة چـیزی به کار میرود که شـعــور و اراده دارد و کلمـة مَـوبت بـه
معنای نداشتن آن است و معنای دیگری در اینجا از تعلیم قرآن برمیآید و عبارت اسـت از
آنکـه همان موجود صاحب شـعور و اراده ،از یـک مرحلـة زنـدگــی بــه مرحلـه ای دیگـر
منتقل شود و قرآن کریم صرف این انتقال را مَوبت خوانده ،با اینکـه منتقـلشـونده شـعور و
ارادة خود را از دست نداده است .بنابراین ،دیگـر نبایـد پرسـید :مگـر مـرگ هـم آفریـدنی
است؟! چون گفتیم :از تعلیم قرآن برمی آید که مرگ به معنای عدم حیات نیست ،بلکـه بـه
معنای انتقال است .امری وجودی که مانند حیات ،خلقتپذیر است» (طباطبائی.)1374 ،
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مفهومشناسی مرگ درقرآن کریماز منظر آیه  78سوره نساء
یکی از تک آیه هـای مـرتبط بـا سـوره نسـاء و نـزول پیوسـته آن آیـه « َأيْنَما تََُونُوان ت
تعن ْ ِدت ه َ ِ
ن ِ
تهذ ِه ِ
تح َسن َ ٌةتيَ وقنلون ِ
متفيتتبوروجٍت ومشَ ي َّ َد ٍة َتوت ِإ ْنتَ ِ
ّلل َتوت ِإ ْنت
يودْ ِركُْو ومت ل َْم ْن و
تم ْ
م َ
وصبْ وه ْ
ت َتوتل َْنتكون ْ وت ْ
و
ِ
ِ
ن ِ
ل ِ
ن ِ
تهذ ِه ِ
تسي ِّ َئ ٌةتيَ وقنلون ِ
َ ِ
اننت
تعن ْ ِد َ
تعن ْ ِدت ه َّللتفَم تلِ و
ونتيَ ْف َتق وه َ
هؤالءت لْ َق ْن ِمتالتيَُ ود َ
تم ْ
تم ْ
م َ
وصبْ وه ْ
لتكو ٌّ
كت وق ْ

َحديثت» (نساء ،)78 /میباشد.
ذیل این آیه از ابن عباس روایت شده کـه چـون عـدههاى از مسـلمانان در جنـگ احـد
شهید شدند ،منافقین که از جهاد سرباز زده بودند ،گفتند :اگر این برادران نزد مـا ددر شـهر
مانده بودند ،نمىمردند و کشته نمىشدند .لذا آیه  78نساء ددر مذمت منافقان نازل گردید.
منافقان از شرکت در جن گ احد سرباز زدند و در شهر ماندند .این درشـهر مانـدن را عامـل
حفظ جان خودشان میدانستند.
«اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده :هر کجا باشـیدمرگ شـما را
در می یابد ،اگر چه در بناهای استوار و بلند باشید»(،بروج )جمع برج به معنـای بنـائی اسـت
که در چهار کن ج قلعه ها بنا مـی کننـد و بنیـان آن را محکـم مـی سـازند ،تـا بتواننـد در آن
برجها دشمن را دفع کنند( ،مشیده ) از ریشه (تشیید) به معنی رفعت و بلنـدی اسـت ،بـه هـر
حـال آیـه شـریفه در مقـام تمثیـل اسـت ومـی فرمایـد :مـرگ سرنوشـتی محتـوم اسـت کــه
گریبانگیر همه ابناء بشر خواهد شـد،اگر چـه شـما بـه منظـور فـرار از آن بـه محکـم تـرین
پناهگاهها پناهنده شوید،بنا براین دیگرجای آن نیست که توهم کنید ،اگر در جنگ و قتـال
حاضر نشوید از خطرمرگ رهایی می یابیـد ،چـون مـرگ بـه هـر حـال خواهـد آمـد« ،وان
تصبهم حسنه یقولوا هذه من عند اهلل وان تصبهم سیله یقولوا هـذه مـن عنـدک قـل کـل مـن
عنداهلل فمال هؤالء القوم ال یکادون یفقهون حدیثا :و اگر خیری بـه آنهـا برسـد،می گوینـد:
این از جانب خداست و اگر شری به آنها برسد می گوینـد:این شـر ازناحیـه توسـت  ،بگـو:
همه از جانب خداست ،پس این گروه را چه شده است که به هیچ وجه بنا ندارنـد چیـزی را
درک کنند و بفهمند؟» ،این آیه در بیان دو لغزش دیگر از بعری از مسـلمانان اسـت و ایـن
اعتراضات نوظهور نیست ،بلکه یهـود هـم چنـین ایراداتـی را بـه انبیـاء خـود مـی گرفتنـد و
چنانکه قرآن می فرماید«:تشابهت قلوبهم » ،یعنی افکار و قلبهای آنها با هم شباهت دارد .بـه
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هر حال از سیاق آ یه بدست مـی آیـد کـه منظـور از حسـنه پیشـامدهای خـو مثـل فـتح و
پیروزی و غنیمت و منظور از (سـیله )پیشـامدهای بـد مثـل کشـته شـدن ومجـروح گشـتن و
گرفتار و اسیر شدن است و اینها حوادث خو را به خدا نسبت می دادنـد و حـوادث بـد را
به پیامبر خدا(ص) نسبت می دادند ،حال یا از راه تطیر وفال بد زدن و یا از با نسـبت دادن
ضعل مدیریت و تدبیر به آن جنا بوده است  ،در حالیکه شـخ

مـؤمن بایـد بدانـد کـه

همه حوادث از اراده خدا ناشی می شود و ایـن حـوادث را نـاظم نظـام تکـوین ردیـل مـی
نماید که همه موجودات در ایجاد و بقاء و افعال و حوادثی که بـرای آنهاحـادث مـی شـود
منقاد ومطیع اوهستند ،سپس در مقام تعجب از جمـود فکـری و خمـود فهـم آنهـا کـه نمـی
تواننــد ایــن حقیقــت رادرک کننــد ،مــی فرمایــد :اینهاراچــه شــده اســت کــه هــیچ مطلبــی
رانمیفهمند؟(ایمانی فر و همکاران)1390،
با توجه به آیات قبل و آیات بعد ،چنین استفاده مى شـود :ایـن دو آیـه نیـز مربـوش بـه
جمعى از منافقان است که در صفوف مسلمانان جاى گرفته بودند.
همان طور که در آیات قبل خواندیم ،آنها از شرکت در میدان جهاد وحشـت داشـتند
و هنگامى که دستور جهاد صادر گردید ناراحت شـدند ،قـرآن بـه آنهـا در برابـر ایـن طـرز
تفکر سه پاسخ مى گوید:
پاسخ اول همان بود که در آیه قبل گذشت ،که اینها از مردم بیشتر از خدا مى ترسند.
و پاسخ دوم این که :زندگى دنیـا زودگـذر اسـت و پـاداش هـاى جهـان دیگـر بـراى
پرهیزکاران بهتر.
و پاسخ سوم این است که در آیه مورد بحث مى خوانیم و آن این که :فـرار از مـرگ
چه سودى براى شما مى تواند داشته باشد؟ شما در هر کجا که باشید مرگ بـه دنبالتـان مـى
شتابد و باالخره روزى شما را در کام خود فرو خواهد برد ،حتى اگر در بـرج هـاى محکـم
باشید ،پس چه بهتر که این مرگ حتمى و اجتنا ناپذیر در یـک مسـیر سـازنده و صـحیح
همنون جهاد انسان را دریابد ،نه بیهوده و بى اثر.
مى فرماید« :هر کجا باشید مـرگ شـما را مـى گیـرد ،اگـر چـه در بـرج هـاى محکـم
وجتمشَ ي َّ َدة».
متفیتبو ور
باشید»« َأيْنَم تََُونُون تيودْ ِركُْو ومت ل َْم ْن و
و
ت َتوتل َْنتكون ْ وت ْ
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جالب توجه این که :در آیات متعددى از قرآن مجید همانند آیـه  99سـوره «حجـر» و
آیه  47سوره «مدثر» از مـرگ تعبیـر بـه «یقـین» شـده اسـت ،اشـاره بـه ایـن کـه :هـر قـوم و
جمعیتى ،هر عقیده اى داشته باشند و هر چیـز را بتواننـد انکـار کننـد ،ایـن واقعیـت را نمـى
توانند منکر شوند که زندگى باالخره پایانى دارد ،و از آنجـا کـه بعرـى از افـراد بـه خـاطر
عشق به حیات ،و یا به گمان این کـه :مـرگ را بـا فنـا و نـابودى مطلـق مسـاوى مـى داننـد،
همواره از نام آن و مظاهر آن گریزانند.
این آیات به آنها هشدار مى دهد و آیه مورد بحث با تعبیر (یُدْرِکْکُم) به آنهـا گوشـزد
مى کند که :فرار از این واقعیت قطعى عالم هستى ،بیهوده است; زیرا معنى ماده «یُـدْرِکْکُم»
این است که :کسى از چیزى فرار کند و آن به دنبالش بدود و بـدون تردیـد اگـر مـرگ در
پى کسى درآید ،او را خواهد گرفت(سلیمی بجستانی و وجدانی همت.)1394،
ت ِ
ت ِ
تفایت
تفیت ِ ْدب َ
رتوت ل َْم ْن و
امیر مؤمنان(علیه السالم) در «نهج البالغه» مى فرماید ِ :ذ تكون ْ َ

ِ ْقب ل،تفَم ت َأ ْس َر َع ت ل وْم ْلتَقی!« :هنگامى که تو عقب مى روى و مرگ به جلو مى آید ،چـه زود
با یکدیگر مالقات خواهید کرد».
آیا با توجه به این واقعیت ،عاقالنه است انسان خود را از صحنه جهاد و نیل بـه افتخـار
شهادت کنار بکشد ،و در خانه در میان بستر بمیرد؟ به فرض که با عـدم شـرکت در جهـاد،
چند روز بیشترى عمر کند و مکررات را تکرار نماید و از پاداش هاى مجاهدان راه خدا بى
بهره شود ،آیا این به عقل و منطق نزدیک است؟!
اصوالً مرگ یک واقعیت بزرگ است و باید براى اسـتقبال از مـرگ تـومم بـا افتخـار
آماده شد.
نکته دیگرى که باید به آن توجه داشت این است :آیه فوق مى گوید« :هیچ چیز حتى
برج هاى محکم» (بُرُوج مُشَیَّدَة) نمى تواند جلو مرگ را بگیرد ،سـرت آن نیـز روشـن اسـت;
زیرا مرگ بر خالف آننه تصور مى کنند از بیرون وجود انسان نفوذ نمى کند ،که معمـوالً
از درون انسان سرچشمه مى گیرد; چرا که استعدادهاى دستگاه هاى مختلـل بـدن خـواه و
ناخواه ،محدود است ،و روزى به پایان مى رسد.
البته مرگ هاى غیر طبیعى از بیرون به سـرا انسـان مـى آینـد ،ولـى مـرگ طبیعـى از
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درون ،و لذا برج هاى محکم و قلعه هاى استوار نیز نمى توانند مانع آن شوند.
درست است که قلعه هاى محکم گاهى جلو مرگ هاى غیر طبیعى را مى گیرند ،ولى
باالخره چه سود؟ مرگ را به طور کلتـى نمـى تواننـد از بـین ببرنـد ،چنـد روز دیگـر مـرگ
طبیعى به سرا آدمى خواهد آمد.
قرآن به دنبال آن ،در ذیل همین آیه به یکى دیگـر از سـخنان بـى اسـاس و پنـدارهاى
باطل منافقان اشاره کرده که هر گاه به پیروزى برسند و نیکى ها و حسناتى به دست آورند،
مى گویند :از طرف خدا است ،یعنى ما شایسته آن بوده ایم که خدا چنین مـواهبى را بـه مـا
داده ،مى فرماید« :اگر به آنها حسنه اى برسد مى گویند :از ناحیه خدا اسـت» (وَ إِنْ تُصِـبْهُمْ

حَسَنَةٌ یَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّهِ).
ولى هنگامى کـه شکسـتى دامنگیـر آنهـا شـود و یـا در میـدان جنـگ آسـیبى ببیننـد،
مىگویند« :اینها بر اثر سوء تدبیر و عدم کفایـت نقشـه هـاى نظـامى تـو بـوده اسـت» ( َو ت ِإ ْنت
ن ِ
تهذ ِه ِ
تسيِّئَ ٌةتيا وقنلون ِ
َ ِ
ک) و مثالً شکست جنگ اُحُـد را معلـول همـین موضـوع
تعن ْ ِد َت
تم ْ
م َ
وصبْ وه ْ
َ

مى پنداشتند.
بعرى از مفسران احتمال داده اند :آیه فوق درباره یهود اسـت ،و منظـور از «حسـنة» و
«سیلة» همه حوادث خو و حوادث بد است; زیرا یهـود بـه هنگـام ظهـور پیـامبر(صـلى اهلل
علیه وآله) حوادث خو زندگانى خود را به خدا نسبت مى دادند و حـوادث بـد را از قـدم
پیامبر(صلى اهلل علیه وآله) مى پنداشتند(سلطانی رنانی.)1398،
ولى ارتباش آیه با آیات قبل و بعد که درباره منافقان اسـت نشـان مـى دهـد :ایـن آیـه
بیشتر مربوش به آنها است.
در هر حال ،قرآن به آنها پاسخ مى گوید که :از نظر یک موحهد و خداپرست تیـزبین،
همه این حوادث ،پیروزى ها و شکست ها از ناحیه خدا است که بر طبق لیاقـت هـا و ارزش
هاى وجودى مردم به آنها داده مى شود ،مى فرماید« :بگو :همـه اینهـا از ناحیـه خـدا اسـت»
ن ِ
ل ِ
ّلل).
تعن ْ ِدت ه َ ِت
تم ْ
لتكو ٌّ
( وق ْ

و در پایان آیه به عنوان اعتراض به عـدم تفکـر و تعمـق آنهـا در موضـوعات مختلـل
هؤ ِ
الء ت لْ َق ْن ِم تالت
زندگى مى گوید« :پس چرا اینها حاضر نیستند حقایق را درک کنند»؟! (فَم تلِ و
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تحديثت).
ونتيَ ْف َق وه َ
يَُ ود َ
نن َ
پیشفرضهای مهم و مؤثّر سایر آیات قرآن در دیدگاه عالّمه طباطبـایی نسـبت
به مرگ

برای شناخت صحیح مرگ در اندیشة قرآنی باید سه مطلب تبیین گردد :مبانی حـاکم
بر انسانشناسی قرآنی ،جایگـاه خداونـد در هسـتی و نسـبت انسـان بـا او ،قـوانین حـاکم بـر
مخلوقات الهی.
 -1انسان مخلوق و فعل خداست
ُس ِن ِ
تخ َل ْقن َ ت
تم ْذكونر * ِإُ َّ َ
نت َّ
تم َ
تح ٌ
َمتيَُونتشَ يْئ َّ
لد ْهرِتل ْ
لت َأََیت َعلَیت ْ ِْل َ
ين ِّ
در تفسیر آیـة « َه ْ
تمنُ ُّْط َف ٍتة َأ ْمشَ جٍتَُّبَْتلِ ِ
ُس َن ِ
يهتف ََج َع ْلنَ وه َتس ِميع تبَ ِصير » :آیا زمانى طوالنى بر انسان گذشـت کـه
ْ ِْل َ

چیز قابل ذکرى نبود؟! * ما انسان را از نطفهای مختلط آفریدیم ،و او را مىآزماییم؛ (بـدین
سبب) او را شنوا و بینا قرار دادیم! (الدههر1/ـ ،)2منظور از جملة «شَیبلًا مَّذْکُورًا» این است کـه
چیزی نبود و اصالً به حسا نمـی آمـد .پـس انسـان موجـودی اسـت حـادث کـه در پدیـد
آمدنش نیازمند به صانعی است تا او را بسـازد و بـه خـالقی نیـاز اسـت کـه او را خلـق کنـد
(ر.ک؛ طباطبائی.)1374 ،
 -2هدفمندی خداوند در خلقت انسان
4

5

عالتمه طباطبائی با اشاره به آیة  32سورة دخان  ،آیة  191سورة آلعمران و آیـة 115
سورة مؤمنون 6می فرماید« :از آنجا که خدای متعال ،حقت اسـت و فعـل او هـم حـقت اسـت و
خود تصریح کرده که عالم را به حق آفریده ،بنابراین ،او هـم در آفـرینش مجموعـة عـالم و
همة اجزای آن هدف داشته است» (همان .)157 ،عالوه بـر هدفـداری خداونـد از آفـرینش
عالم به طور عام ،هدفداری او از آفرینش انسان به طور خاص هم مورد تصریح قـرار گرفتـه
است (همان.)302 ،
 -3انسان مرکّب از جسم و روح است

در قرآن کریم ،حدود بیست موضع واژة «روح» بـه کـار رفتـه اسـت کـه شـامل روح
ُسا َنت
انسان ،جبرئیل و قرآن میشود (مصباح .)446 :1378 ،در آیات شریفة « َولَقَدْ َ
تخ َل ْقن َ ت ْ ِْل َ
ِ
ٍتم ُِ ٍ
نتط ٍ
تخ َل ْقنَا  لن ُّْط َفا َةت َع َل َقاةتف ََخ َل ْقنَا  ل َْع َل َقا َةت
ِمن وس ََلل ٍتَة ِّم
وام َ
وم َ
تج َع ْلن َ وتهُو ْط َفةت ِفیت َق َر ر َّ
اينتث َّ
ينتث َّ
ار :و مـا انسـان را از
ترخ َت
تخلْقا َ
وام ت َأُشَ ا ْنَُ وه َ
ومضْ غَةتف َ
َخ َل ْقن َ  ل وْمضْ َغ َتة ِع َظ م ت َفَُ َس ْنَُ ت ل ِْع َظا َم تل َْْما تث َّ
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عصاره ای از گِل آفریدیم؛ سپس او را نطفه ای در قرارگاه مطملن (رحم) قرار دادیم؛ سـپس
نطفه را به صورت علقه (خـون بسـته) ،و علقـه را بـه صـورت مرـغه (چیـزی شـبیه گوشـت
جویده شده) و مرغه را به صـورت اسـتخوانهـایی درآوردیـم؛ و بـر اسـتخوانهـا گوشـت
پوشاندیم؛ سپس آن را آفرینش تازهای دادیـم» (المؤمنـون12/ــ ،)14عالتمـه طباطبـائی بیـان
می دارد که قرآن ابتدا به خلقت جسم و آنگاه به آفـرینش روح انسـان اشـاره کـرده اسـت.
خداوند متعال هنگام آفرینش ،انسان را صاحب دو جوهر قرار داد :یکی جوهر جسمانی کـه
مادهة بدنی اوست و دیگری جوهر مجرتد که روح و روان اوست .این دو پیوسته در زندگانی
دنیوی ،همراه و مالزم یکدیگرند (یاوری .)1386 ،همننین ،از سیاق آیات روشن مـیشـود
که صدر آیات ،آفرینش تدریجی مادهی انسان را وصل میکند (همان )23 ،و در ذیل آنهـا
که به پیدایش روح یا شعور و اراده اشاره دارد ،آفرینش دیگری را بیان میدارد که بـا نـوع
آفرینش قبلی مغایر است (طباطبائی ، )1387 ،که این اخـتالف تعبیـر خـود شـاهد اسـت بـر
اینکه خلق آخر از سنخ دیگری است که نمیتواند مادهی باشد ،بلکه مجـرتد اسـت .بنـابراین،
انسان دو بُعدِ جسم و روح دارد که اصالت انسان هم به روح اوست و در بُرههای از زنـدگی
خویش ،جسم او که متعلتق به عالم دنیایی و فانی میباشـد ،از روح جـدا مـیشـود و پدیـدة
مرگ اتتفاق میافتد.
عالتمه طباطبائی با نگاهی به دیدگاه متفکتران مسلمان و غیرمسلمان عـالَم دربـارة روح،
چنین متذکتر میشود:
«هیچ کس نمیتواند حقیقت داشتن روح و روان را انکار کند و معتقد باشـد کـه روح
وجود ندارد .حتتی متعصهبترین ماتریالیستها نیز منکر روح (بـه طـور کلتـی) نیسـتند؛ یعنـی
نمیگویند که بین موجود جاندار و بیجان فرقی نیست ،مُنتها آنها روح را به گونهای دیگـر
تفسیر میکنند که با تعریل اسالم از مرگ همخوانی ندارد» (مصباح.)1378 ،
 -4اصل تسمیه در خلقت تمام مخلوقات از جمله انسان

ض َومَـا َب بی َن ُهمَـا ِبلهـا بِـا ْلحَق
ت وَالْـ َی بر َ
ق اللهـ ُه السَّـمَاوَا ِ
خلَـ َ
خداوند سبحان میفرماید P« :مَّا َ
وَمَجَلٍ مُّسَمًّی :خداوند ،آسمانها و زمین و آننه را میان آن دو قرار دارد ،جز بهحق و بـرای
زمان معیهنی نیافریده است» (الرتوم .)8/عالتمه طباطبائی در تفسیر آیة فوق اشاره دارد:

چیستی مرگ و تفکرعام گرایانه آن با محوریت آیه  78سوره نساء 19 /

«هر موجودی ،از آسمان و زمین گرفته تا آننه در میان آنهاسـت ،وجودشـان محـدود
به اصلی است که خداوند آن را تسمیه ،یعنی تعیهن و برآورد نموده است .اجل شیء ،ظرفـی
است که شیء به آن خاتمه مییابد (الرتوم)8 /؛ به عبارتی دیگـر ،آننـه کـه مخلـوق خـدای
حکیم است ،طبق یک برنامة زمانی منظتم و تعیین شده به عـالم وجـود پـا مـینهـد و در هـر
نقطه از زمان ،هستی و وجود معیهن خواهد داشت» (طباطبائی.)1374 ،
 -5پایان انسانها رجوع إلیاهلل است

عالتمــه طباطبــائی در تفســیر آیــاتی همنــون آیــة  6ســورة انشــقاق و آیــة  53ســورة
شوری میفرماید:
«نتیجه و مُنتهای امر آفریدگان ،بازگشت به خداست .حقیقتی که برای همه و از جملـه
انسانها ،بیکموکاست اتتفاق خواهد افتاد؛ زیرا ایـن خواسـته و امـر تکـوینی خـدای متعـال
است .بنابراین ،قرار گرفتن در راهی که به خدا ختم میشـود ،اجبـاری و اضـطراری اسـت»
(طباطبائی،1374 ،؛به نقل از دیهانی.)1390 ،
احادیث مرتبط با آیه  78سوره نساء
نت َأب ِیت َعب ْ ِدت هَ ِ
ّللت(عليهت لسَلم):ت
تح ْم َز ْهً ًَتب ْ ِ
تح ْم َر َنت َع ْ
ن و
لص دقت(عليهت لسَلم)-ت َع ْ
ن َ
َ -1
ِ
تس َرت َأبون َعب ْ ِدت هَ ِ
ِ
ج وتم ْسل ِ ِمیت لْ ِ
نت َف َق لون ت
ّللت(عليهت
نت ل َْم ِدينَ ْهًًت...ت َأََتْ وهت َأف َْن و
لسَلم)تم َ
ج ِّ
...ت َق لتلَ َّم َ
ن ِ
اک َتوت
کتف وَم ْرَُ تب ِ َن ْمر َ
ک َتوت َأُ ْ َص رو َ
لت َعدو وٍّ تلَ َ
يعتو َ
تسي ِّ َدَُ تَُ ْْ و
يَ َ
تش َ
ِک َتو َتم تََشَ وءت َفل َْنتَتأ َم ْرََنَ تب ِ َقتْ ِلتكو ِّ
لتلَ وه ْ َ
ار ْأَ ْومت
نت(عليهت
َ
کتلََُ َفيْنَ َ
َأُ ْ َ
کتذَل ِ َ
تتب َِمَُ ُ ِ َ
ومت ل وْْ َسي ْ و
لسَلم)تخيْر َتوت َق َ
کتف ََج َز ه و
متأ َو َتم ت َق َ
نلت هَ ِ
بت هَ ِ
مت
یتر وس ِ
َیتج ِّد َ
لت َعل َ
ّللت ل وْمن ْ َز َ
كِتَ َ
ّللت(صلیت هَّللتعليهتوترله)ت َأيْنَما تََُونُوان تيوادْ ِركُْو و
م ِ
الت ِإلایت
ل َْم ْن و
ينتكوت ِ َ
تسب ْ َْ َُ وهتلَبَ َر َزت ل َِّذ َ
ٍتمشَ ي َّ َد ٍة َتوت َق َ
ل و
تفیتبو وروج و
اَت َعلَايْه و
ت َتو تلَ ْن تكونْتو ْ
ِمت لْ َقتْ و
ِ
َمض ِ
ون َتوت
ِم َتوت ِإ َذ ت َأ َق ْم و
انُ َتوتب َِما ت َذ تيوخْ تَبَا ور َ
ج ِعه ْ
تتب َِمَُ ُیت َفب َِم ت َذ تيوبْتَلَیت َه َذ ت ل َْخلْقو ت ل َْمتْ وع و
ِ
ن و ِ
تج َع َل َها َتم ْع ِقاَلت
نت َذ تيَُو و
ان َم َ
َم ْ
تد َحا ت ََْرْ َ َتو َ
تس ك ِ َ
ّللتيَ ْ
نن َ
تح ْف َرَیتبَُِ ْربَ ََل َء َتوت َقدت خْ تَ َر َه ت هَ و
ننتلَ وه ْمت َأ َم ُ ِتفیت لدُّ ُْيَ َتوت ْْل ِخ َر ْته .امام صادق (علیـه السـالم) -حمـزهبًبـنحمـران
يعتِنَ َتوتيَُو و
ل ِ ِش َ

نقل می کند :امام صادق (علیه السالم) فرمود ... :هنگـامی کـه امـام حسـین (علیـه السـالم) از
مدینــه حرکــت نمــود ...گــروههــایی از جــن کــه مســلمان بودنــد بــه حرــور امــام حســین
(علیهالسالم) مشرتف شدند و گفتند« :ای سیهد ما! ما شیعه و انصار تـو هسـتیم .هـر امـری کـه
داری و هرچه که می خواهی به ما بفرما! اگر تو ما را به قتل کلیه ی دشمنانت مـیمور فرمـایی
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و در همین مکان باشی ما برای تو کافی خواهیم بـود» .امـام حسـین (علیـه السـالم) بـه آنـان
جزای خیر داد و فرمود« :آیا قرآنی را که خدا بـر جـدهم نـازل کـرده قرائـت نکـردهایـد کـه
میفرماید :أَیْنَما تَکُونُوا یُدْرِکْکُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ کُنْتُمْ فِی بُرُوجٍ .نیـز مـیفرمایـد :کسـانی کـه
کشتهشدن بر آنها مقرتر شده است از خانه به قتلگاهشان بیرون میرفتند( .آل عمـران.)154/
اگر من در مکان خود بمانم پس این مردم چگونه آزمـایش خواهنـد شـد؟ و چـه کسـی در
بقعه ی من که در کربال است ساکن خواهد شد؟ درصورتی که خدا در موقع گسترش زمـین
آن بقعه را برای من انتخا نموده و آن را پناگاهی بـرای شـیعیان مـا قـرار داده و در دنیـا و
آخــرت بــرای ایشــان محـلت امــن و امــان خواهــد بــود»(مجلســی1403،؛ بحــاراونوار ،ج،44
ص.)330
ِ
انلت
ّللتَ ََعا لَیتيَ وق و
 -2الرتسول (صلی اهلل علیه و آلـه) -ف َََلتَ ََخ ف َّ
َنت َأ َحد تغَي ْ َرت هَّللتفَا ِِ َّنت هَ َ

َأيْنَم تََُونُون تيودْ ِركُْو ومت ل َْم ْن وت َتوتلَ ْنتكونْتو ْم ِتفیتبو وروج وٍتمشَ ي َّ َد ٍتة .پیـامبر (صـلی اهلل علیـه و آلـه)-
کسی جز از خدا نهراسد؛ زیرا که خدای متعال می فرماید :أَیْنَما تَکُونُوا یُدْرِکْکُمُ المَـوْتُ وَ

لَوْ کُنْتُمْ فِی بُرُوجٍ مُشَیَّدَةٍ(تفسیر اهل بیت علیهم السـالم ج ،3ص 312مسـتدرک الوسـایل،
ج ،12ص /327مکارم اوخالق ،ص.)450
 -3الباقر (علیه السالم) -فِی قَوْلِه أَیْنَما تَکُونُوا یُدْرِکْکُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ کُنْتُمْ فِی بُـرُوجٍ
مُشَیَّدَةٍ یَعْنِی الظُّلُمَاتِ الثَّلَاثَ الَّتِی ذَکَرَهَا اللَّهُ وَ هِیَ الْمَشِیمَهُْ وَ الرَّحِمُ وَ الْبَطْنُ.امام بـاقر

(علیه السالم) -أَیْنَما تَکُونُوا یُدْرِکْکُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ کُنْتُمْ فِی بُرُوجٍ مُشَیَّدَةٍ؛ یعنی سه تاریکی
که خدا ذکر کرده دکه جنین را احاطه کرده  ،غـالف (پوشـش دور جنـین) ،رحـم و شـکم
است(مجلسی1403،؛ بحاراونوار ،ج ،57ص.)366
تعند ت هَ ِ
ن ِ
ّللت
تم ْ
ل ِّ
 -4علیه بن ابراهیم (رحمة اهلل علیه) -مراد از کالم خداوند متعال :وق ْ
ل تكو ًّ

تمام نیکی ها و بدی هاست(مجلسی1403،؛ بحاراونوار ،ج ،5ص /201القمی ،ج ،1ص/143
اؤ وُ َتوت
ار وء َتوت لْبو ْ
وانت َّ
البرهان) .ابنعبهاس (رحمة اهلل علیـه) -ل َْْ َسنَ ْتهت َوت َّ
لسايِّئَ ْتهته َ
ار وء َتوت لضَّ َّ
لس َّ
لر َخ ء َتوت لن ِّ ْع َم ْتهت َوت ل وْم ِ
ب.ابنعبهاس (رحمة اهلل علیه) -منظور از حَسَنَةٌ
َ َتوت ل َْجدْ وت
صيبَ ْتهت َوت ل ِْخ ْص و
َّ و

و سَیِّلَةٌ همـان آسـایش و تنگدسـتی و بـدبختی و رفـاه و نعمـت و مصـیبت و حاصـلخیزی و
خشکسالی است(تفسیر اهل بیت علیهم السالم ج ،3ص 314متشابه القرآن ،ج ،1ص)194
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امام (علیه السالم) فرمود« :آنان وقتی که اسب هایشان ماده به دنیا می آوردند و زنانشـان پسـر
به دنیا میآوردند و بـا هـای نخلشـان خـو بـار مـیداد و کشـت و زرعشـان پربـار بـود و
تجارتشان سوددار بود و شیر در پستان احشامشان زیاد بود می گفتند :انگار که این از برکت
بیعت ما با علی (علیه السالم) است درحالی که او خود ثروتمند است ،بـه خـاطر همـین بایـد
یک پولی به او بدهیم ،تا بتوانیم بر اطاعـت او ظاهرسـازی کنـیم تـا بتـوانیم در حکومـت او
زندگی کنیم داز سر مجبوری و کراهت بودند تا آنکه کار بـرعکس شـد و چـون خـاموش
شود ،از رفتن بازایستند( .بقره .)20/یعنی دوقتی آننه می خواستند نشد و  ...اسبان آن ها پسر
زاییدند و زنانشان دختر زاییدند و در تجارتشان سود نبردند و نخل هایشان بار نداد و کشـت
و زرعشان پربار نبود ،ایستادند و دبه شکایت گفتند ،این دبالها به خاطر شـومی ایـن بیعتـی
است که با علی (علیه السالم) کردیم و به خاطر شومی آن است که محمهد (صلی اهلل علیـه و
آله) را در نبوهتش تصدیق کردیم ،این برخورد اینان مانند آن موردی است که کـه خداونـد
فرمود« :ای پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) و اگر به آن ها (منافقـان) نیکـی دو پیـروزی برسـد،
می گویند« :این ،از ناحیه ی خداست» .و اگر به آن ها بـدی دو شکسـتی برسـد ،مـی گوینـد:
«این ،از ناحیه ی توست» .و خداوند در جوا آنان فرمود :بگو« :همه از ناحیـه ی خداسـت».
یعنی دای پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) به آنان بگو همه ی این امور دمصائب یا فراخی هـا بـه
خاطر حکمت حتمی و مقدهر خداوند است و قرایی است که حتمی شـده و هـیچ ربطـی بـه
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شومی من یا یمن و پربرکتبودن مـن نـدارد»(مجلسـی1403،؛ بحـاراونوار ،ج ،31ص/570
اإلمام العسکری ،ص)132
 -6الصّادق (علیه السالم) -مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشَاءِ فَقَدْ کَذَبَ عَلَـی
اللَّهِ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخَیْرَ وَ الشَّرَّ بِغَیْرِ مَشِیَّتِهِ فَقَدْ أَخْرَجَ اللَّـهَ مِـنْ سُـلْطَانِهِ وَ مَـنْ زَعَـمَ أَنَ
الْمَعَاصِیَ عُمِلَتْ بِغَیْرِ قُوَّهِْ اللَّهِ فَقَدْ کَذَبَ عَلَی اللَّهِ وَ مَنْ کَـذَبَ عَلَـی اللَّـهِ أَدْخَلَـهُ اللَّـهُ

النَّارَ.امام صادق (علیه السالم) -هر آن کس که گمان برد ،خداوند به بـدی و پلیـدی فرمـان
می دهد ،قطعاً بر خداوند درو بسته است ،و هر آن کس کـه گمـان بـرد خیـر و شـر بـدون
خواست خداست ،خداوند را از ددایره ی قدرتش خارج می سازد .و هر آن کس که گمـان
برد که گناهان بدون قدرت الهی صورت می پذیرند ،بر خداوند درو بسـته اسـت و کسـی
که بر خداونـد درو بنـدد ،خداونـد او را بـه جهـنتم داخـل مـی کند(مجلسـی1403،؛ بحـار
اونوار ،ج ،5ص.)127
 -7الرتسول (صلی اهلل علیه و آله) -عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السالم) قَـالَ قَـالَ رَسُـولُ
اللَّهِ (صلی اهلل علیه و آله) مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشَاءِ فَقَدْ کَذَبَ عَلَی اللَّـهِ وَ
مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخَیْرَ وَ الشَّرَّ بِغَیْرِ مَشِیئَهِْ اللَّهِ فَقَـدْ أَخْـرَجَ اللَّـهَ مِـنْ سُـلْطَانِهِ وَ مَـنْ زَعَـمَ أَنَّ

الْمَعَاصِیَ بِغَیْرِ قُوَّهِْ اللَّهِ فَقَدْ کَذَبَ عَلَی اللَّهِ وَ مَنْ کَذَبَ عَلَی اللَّهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّـارَ .پیـامبر
(صلی اهلل علیه و آله) -از امام صادق (علیه السـالم) روایـت اسـت :پیـامبر (صـلی اهلل علیـه و
آله) فرمود :هرکس گمان کند که خدا امر کرده که گنـاه و بـدی هـا انجـام شـود ،بـر خـدا
درو بسته و هرکس گمان کند که خیر و شر جز به مشیهت و ارادهی خـدا انجـام مـیشـود،
خدا را از سلطنت دبر همه چیز خارج دانسته و هرکس گمان کند که گناهان بـدون اراده و
قدرت خدا انجام شده به خدا درو بسته و هرکس به خدا درو ببنـدد خـدا او را بـه آتـش
جهنتم میافکند(مجلسی1403،؛ بحرالعرفان ،ج ،4ص)316
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نتیجه گیری
 -1برخی احتمال داده اند آیه ی  78سوره نساء در مـورد یهودیـان باشـد کـه پـس از
ظهور پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله حوادث خو زندگی و پیروزی ها را به خـدا نسـبت
می دادند و حوادث بد و شکست ها را از قدم پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله می دانسـتند.
و برخی از مفسران نیز برآن اند که با توجه به ارتباش آیه با آیات قبل کـه در مـورد منافقـان
است ،این آیه نیز مربوش به آنهاست .اما این احتمال نیز وجود دارد که آیه ی فوق در مورد
مسلمانان بی عمل باشد که در آیه ی قبل به آنها اشاره شـد؛ یعنـی ترسـوهایی کـه از میـدان
می گریزند و تحلیل های غلطی از حوادث دارند.
 -2انسان از مرگ می گریزد ولی مرگ او را تعقیـب مـی کنـد و بـاالخره بـه او مـی
رسد .این تعبیر به افراد گوشزد می کند که فرار از مرگ ،به عنوان یک واقعیت قطعی عـالم
هستی ،بیهوده است.
 -3امام عارفان در مورد توجه به مرگ خو و بد می فرماینـد« :مـا رفتنـی هسـتیم ،و
این یک مسلله واضحی است ،لذا کوشش کنید کـه آن وقـت کـه ملـک مـوت مـی آیـد و
مشاهده می کنید او را ،آن با شما به یک صورت رحمانیت عمل کند؛ شما را که می برد به
یک صورت خو ببرد؛ کوشش کنید که آن جا که با رحمت است بسـته نشـود و بـا
غرب باز نشود».
 -4مرگ گاهی از بیرون و در اثر حوادث بر انسان غلبه می کند که برج های محکـم
ممکن است جلوی آن را بگیرد ،اما معمولًا از درون بر انسان چیره می شود؛ چـون اسـتعداد
دستگاههای بدن محدود است و روزی به پایان می رسد ،یا بیماری ها بر او غلبه میکنـد؛ از
این رو قلعه های استوار هم نمی تواند جلوی مرگ طبیعی را بگیرد.
 -5حال که مرگ انسان حتمی است ،عاقالنه نیست که انسان برای چنـد روز زنـدگی
بیش تر در این دنیا خود را از صحنه ی جهاد کنار بکشد و از افتخار شهادت و پـاداش هـای
مجاهدان محروم شود و در خانه و در میان بستر بمیرد.
 -6برخی افراد سطحی نگر میکوشیدند رهبر اسالم را بدنام کنند و تمـام بـدی هـا و
شکست ها را از او می دانسـتند و از خـود سـلب مسـلولیت مـی کردنـد .آنـان تفکـر عمیـق
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نمی کردند ،و گرنه متوجه می شـدند کـه علـت اصـلی همـه ی امـور خداسـت کـه آنهـا را
آفریده است و بر اساس حکمت خویش و برای انسان ها آزمایش قرار داده است.
آموزه ها و پیام ها
 همــه ی نعمــت هــا و پیــروزی هــا و حــوادث تلــخ و شــیرین زنــدگی از مقـدهراتحکیمانه ی خداست.
 قانون مرگ حتمی است و موانع مادی چاره ساز آن نیست. نظام هستی را دو پاره نیست ،که امور جهان دو خالق داشته باشد. در سخنان عمیقاً باید اندیشید. خدا مدافع پیامبر خویش است (پس بر انسان ها واجب است که مدافع رهبر الهـیباشند).
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 /26فصلنامۀ علمی پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی ،سال یازدهم ،شماره چهل و چهارم ،زمستان 1400

پژوهشی امام خمینی(ره).
 .13مطههری ،مرتری ،)1372( ،زنـدگی جاویـد یـا حیـات اُخـروی .چ  .7تهـران :انتشـارات
صدرا.
 .14مطهری،مرتری ،)1392( ،عدل الهی .چ  .40تهران :انتشارات صدرا.
 .15معرفت ،محمد هادی ، )1371(،آموزش علوم قرآن ،شرکت نشر چاپ و نشـر سـازمان
تبلیغات اسالمى ،ج ،2ص.168
 .16مقاتــل بــن ســلیمان بلخــی1423 ،ق،تفســیر مقاتــل بــن ســلیمان ،دار احیــاء التــراث
العربی،بیروت.
 .17یالوم ،اروین .)1375( .روایت هایی از روان درمانی (روانشناسی وجودی) .ترجمة مهشید
یاسایی .چ  .1تهران :نشر آمون.
 .18یــاوری ،محمهــدجواد« ،)1386(،.آفــرینش انســان و مراحــل حیــات او از منظــر عالتمــه
طباطبائی» .معرفت .س  .16ش  .121ص
.
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