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  کریم قرآندر قیامت ازمنظر  مندانآرزو

 

پیروزمحمد حسین ،  کیلم له یدا  دکتر  

 

 

 حدیثگرایش علوم قرآن و ، خرم آباد دانشگاه آزاد اسالمیدانشجوی دکتری 

 

 

پژوهش حاضر به بررسی بررسی آرزومندان از منظر قرآن کریم پرداخته است. در چکیده:

این پژوهش که محقّق سعی نموده تعدادی از مصادیق آرزومندان و متمنیّان اُخروی، 

در قیامت را معرفی کرده است. بدیهی است که همه اهداف  تحت عنوان آرزوکنندگان

تحلیلی  -گیری از احادیث به روش توصیفیو با بهره آمده، در پرتو آیات وحیانی

ای مورد بررسی قرار گرفته است.در پژوهش انجام گرفته در آیات نورانی کالم کتابخانه

شود، چرا که خدا تنها آگاه به  الهی، مصادیق آرزو)آرزوکنندگان( از نگاه قرآن مشخص می

سی ندیده و به قطع بجز باری علم غیب و تنها قطعییت گویی روز هولناکی است که ک

باشند تعالی نمی تواند درباره اش سخن براند. مصادیق آورده شده آرزومندان متضرّری می

که در شکل کلّی با خصائص مربوط به خود آورده شده اند. الزم به ذکر است، در تمامی 

محور  مراحل تحقیق سعی گردیده، رکن بودن آیات و برگرفتن مطالب و یافته ها برحول

 آیات مربوطه حفظ گردد. 

 کذب ،امل ، برا ، لیت، لو کلیدی: های واژه

 

 مقدمه

آشنایی با مصادیق هر موضوعی می تواند بهترین روش برای شناخت آن موضوع باشد، چرا که مصادیق را عینی و        

آرزوها از یکسو، و از سوی دیگر؛ واقع ملموس می کند، خصوصاً اینکه این موضوع، آرزو باشد که با توجه به شباهت آمال و 

شدن این تمنیات در قیامت، این مصادیق است که می تواند آنها را عینی کند تا در درک صحیح هر ضعفی و شناخت جایگاه 

آن دچار اشتباه و توهّم نشویم. با نگاه کلی و دقیق به این مصادیق است که می توانیم به شناخت و تشخیص آرزوها و آمال 

آرزوهایی که در زمان برپایی قیامت، از لسان و قلب  انسانهای زیادی  گردند، دست یابیم. -ری که در قیامت بر او مترتب میبش

که بر اثر ارنکاب برخی از گناهان و اعمال اشتباه خود در دنیا دچار مشکالت اساسی در محضر خداوند متعال می گردندودر 

مده اند، ضمن اضطرار و اظهار پشیمانی، جاری می شود و قرآن کریم آن را ذکر می کند این ورطه گرفتاری عظیم که در بند آ

سرمشقی باشند برای نظارت و حتی جبران اعمالمان پیش از آنکه جبران  تر از مفهوم آرزو،ضمن شناختی عینی و واقعی تا

 کردن و مهلت و فرصت خواستن برای آن را جبران کنیم.
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در نخستین مبحث ناشی، از کلی بودن آرزو و آمال برای همه افراد نوع بشر است گرچه مطابق آیات  قرار دادن تمنی انسان،

داده شده آرزوی انسان در قیامت مورد نظر شرح ما واقع شده است. سپس مصادیق و موارد مجسم دیگر از آرزومندان در وجوه 

 آمران به منکر و مکذبان به ترتیب آمده، آورده شده است. ، ظالمان، ناسیان قیامت، پیروان گمراهان، گمراهان، کفار لجوج 

آنچه که در نگاه کلی به مصادیق ذکر شده متبادر است ،شباهت کلی و ضمنی آمال و آرزوهایی است که در قیامت ایجاب شده 

آتش دوزخ است، سایر و برآورده ناشدنی اند، بجز انسان که در آرزوی اعمال نیک برای پیش کشی در آن روز برای رهایی از 

و برای روشن شدن وجوه تفاوت و  آمال در بازگشت به دنیا مشترکند. هر چند نمی توان وجوه تفاوت آنها را نادیده انگاشت؛

تحقیق حاضر در جهت پاسخگویی به این پرسش است که  تشابه آنان باید آرزومندان در آخرت را بشناسیم بنابراین؛

  رآن چه کسانی می داند؟آرزوکنندگان در قیامت را ق

 انسانها  مبحث اول :

پرداختن به انسان در نخستین مبحث این فصل، گویای کلی ترین و بارزترین مصداق آرزو کننده در کالم وحیانی پروردگار     

است. آدمی به عنوان موجودی که با آرزوهایش دنیای خویش را سپری می کند، در جهان عقبی نیز با آرزوهای دیگری نیز 

ا آرزوهای دنیوی او، خواهان سعادت و رستگاری اویند . قرآن کریم جنس آرزوهای مواجه می گردد و همین آرزوها در تقابل ب

آخروی زیان کاران را در وجه حسرت و آمالی نشان می دهد که حکایت از افسوس انسان خسران دیده و به واقعیت رسیده ای 

انجام عمل  برای تبه کاران ،آرزومندیاست که کاری جز آرزو از دستش ساخته نیست.مواجه با واقعه عظمای قیامت و هول آن 

سوره مبارکه فجر بدین ترتیب تبیین شده  42در  آیه ،  ی را برایشان تداعی می کند که صالح در دنیا براى حیات آخرتى خود

: گوید باشد؟* پندگرفتن جاى را او کجا[ لى] و گیرد پند انسان که است روز آن آورند،[ حاضر] روز آن در را جهنّم و» 1است ؛

مواجه انسان زیان دیده با جهنم و بیان افسوس او در دو آیه ذکر   «*.بودم فرستاده پیش[ چیزى] خود زندگانى براى کاش»

شده نشانگر آرزومندی انسان در آن روز بزرگ است. این آیه برای ما تذکر و برای کافر و گنه کار تذکری بیش نیست ،چون هم 

وردگارشان،نیک می دانند که تذکر به هنگام برخورد آنان با واقعیتی که همواره در صدد انکارش خود کافر و گنه کار و هم پر

 اثبات او براى دهد، نفع را او تذکّر چگونه پس شده داده وعده باو که را آنچه میداند یقینا» بودند عملی نامعقول و منتفی است

 در بود شایسته و است نبوده اینکه مثل پس نشود منتفع آن بسبب او اینکه بمعناى نمود، نفى او از را آن سپس نموده تذکّر

 خود نفس بر جنایتکار گنهکار و کافر که را آنچه کرد حکایت سبحان خداوند پس باشد، مفید برایش که شود متذکّر وقتى

انسان زیان دیده چاره ای جز حسرت ندارد  .( 11ص ،43ج ، ش1734طبرسی،  )«.میکند خودش بقول را آن آرزوى و میگوید

و کاری از دستش بر نمی آید حتی اگر دیگران هم شاهد این حسرت باشند و حتی اگر این دیگران شامل وجود مقدس نبی 

 از و پرید آله و علیه اللَّه صلّى خدا رسول صورت رنگ از شد نازل آیه این که آمده خدرى سعید ابى روایتی از در» )ص( باشد.

 بعضى خدمت و سر آمد( ص) پیامبر اصحاب تحمل دیدند حضرت آن حال از آنچه اینکه از تا مشخص شد صورت نورانی اش

 در را پیغمبر و آمد )ع( على پس دیدیم،( ص) پیغمبر چهره در را آن اثر ما که اتفاق تازه ای اقتاده گفتند و رفتند(  ع) على

: است؟ فرمود شده چه امروز شما فداى مادرم و پدر خدا رسول اى گفت سپس بوسید، را حضرت کتف دو میان و گرفت آغوش

 را آن که فرشته هزار هفتاد را آن فرمود، آورند، را آن چگونه گوید( بِجَهَنَّمَ یَوْمَئِذٍ ءَجِی وَ) کرد قرائت من براى و آمد جبرئیل

 محشر اهل تمام کنند رها را آن اگر که خورد و سرکشی  می کندمی  طوری تکان پس زنجیر، و زمام هزار هفتاد با می کشند

                                                           

 «قَدَّمْتُ لِحَياتی * يَقُولُ يا لَيْتَنی يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ وَ أَنَّى لَهُ الذِّكْرىءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ وَ جی*»
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 را تو گوشت کرده حرام بتحقیق خداوند چکار محمد اى تو با مرا: می گوید پس میکنم اعتراض من سپس سوزانید، خواهد را

قمی  )«امّتى  امّتى ربّ میگوید آله و علیه اللَّه صلّى محمد و نفسى نفسى میگوید اینکه مگر نمیماند نفسى هیچ پس من، بر

بیان صحنه هولناک قیامت و دهشتناک بودن آن ،آرزومندی افرادی را در پی دارد .(» 432 و433ص ،12ج ش،1731،مشهدی

که اعمال خود را به عینه ناظرند و به پلیدی باطن آن واقف گشته اند. در تفسیر نمونه این درجه از وقوف به تباه کردن اعمال 

 "براى گویدمى بلکه آخرتم زندگى "براى گویدنمى اینکه توجه جالب»زندگی را، در حدی بسیار باال می داند؛ و در نتیجه 

 زندگى دنیا در مصائب انواع با آمیخته زودگذر زندگى و نیست، آخرت زندگى غیر شایسته "حیات "واژه گویى "زندگیم

 و این از را ارث اموال نگذاشتند، گرسنگان دهان در اىلقمه بردند، غارت به را یتیمان اموال که آنها ...آرى.شودنمى محسوب

 براى چیزى کاش اى که کنندمى آرزو روز آن در بود، کرده تسخیر را قلوبشان تمام دنیا اموال محبت و گرفتند یغما به آن

 بجایى هرگز که نتیجهبى است آرزویى این ولى بودند، فرستاده پیش از است جاویدان و حقیقى حیات که آخرت حیات

وقوف بر گناهان را عالّمه بسیار نزدیک و در حد رای العین می بیند. از  .(237ص ،43جش،1732مکارم شیرازی،  )«رسد.نمى

 که است آرزویى آیه مضمون و آخرت، زندگى براى است صالح عمل فرستادن پیش از جمله )قدمت( در تقدیم از مراد» این رو 

 در تالشش که بیندمى العین راى به و دهد،مى سر خود از آن حقایق دیدن از شدن متذکر و قیامت به رسیدن هنگام در انسان

امّا این آرزو در لسان قرآن امری محال و ناشدنی  ( .233ص ،42جش،1712طباطبایی، ) «.دهدنمى حالش به سودى دنیا

 گفته محال یا بیجا آرزوهاى موارد در بیشتر لیت،» است.زیرا بنیه ای برای تحقق آن نه دارد ، نه از پیش فرستاده است؛

 که شودمى معلوم شخص به حیات اضافه و قدمت، فعل از. آیدبرمى لحیاتى اختصاص و انتفاع الم از قدمت مفعول. شودمى

 در داده،مى انجام و اندیشیدهمى آنچه نبوده، انسانى خاص کمال و حقیقى حیات و آینده جهت در او، گذشته کوشش و اندیشه

در واقع زمینه ای برای تحقق و وقوع  .( 33ص ،2جش،1734طالقانی، )«.است بوده بیهوده و آن، براى و گذشته دنیاى محیط

آرزویش نگذاشته زیرا آرزو هر چند در ذهن آدمی شکل می گیرد و پَر وبال می گستراند، امّا پس زمینه های وجودی آن و باور 

 به محقق شدنش نیز در انسان به عنوان حامل و موجب آرزو موجود است و این با آنچه که انسان سیه روز در آنجا آرزو می

کند و طالب آن است بکلّی متفاوت است ،چرا که نه قابلیتی مطابق با آن در خود می بیند و حقی برای اکتساب آرزو.او خود 

 که افتدمى خویش جوانى یاد به کرد، تباه گذشته در را آنها همه که افتدمى خود پاکیزه چیزهاى یاد به»بهتر از هر کس دیگر 

 جز جایى در و آورد، دست به حالل راه از جز که افتدمى اموالى یاد به کرد، تباه پروردگار زا دورى و سهو سبکسرى در را آن

 از ساعتى هر با و گذراند معنىبى کارهاى به پرداختن و غفلت و لهو به که اوقاتى یاد به کرد، خرج است خدا رضاى که جا آن

امّا نکته جالبی که در زیان اینان  .( 99ص ،11جش،1733مترجمان،  ) «آورد چنگ به آخرت در بزرگى ملک توانستمى آنها

نباید فراموش شود این است که؛ حسرت بر عدم تحقق آرزو محققاً نمی تواند صِرف دنیای عقبی و مواجه با صحنه قیامت 

باشد.آنچه که باور عموم از شرح حال سیه روزان وحسرت ورزان قیامت است، باور به کامیابی کامل آنان و تحقق آرزوهای 

دراین دنیاست. امّا باید گفت اینان بسیار زیان دیده تر از آنچه هستند که تصورمی رود. اندکی تعمق در این سخن بی باطلشان 

اعتناترین فرد عالم به دنیا  و آرزوهایش، ما را به درستی متوجه این نکته می کند، که خاصیت آرزوهای دنیوی، برجا گذاشتن 

 در آنها نومیدترین و ستد و داد در مردم زیانکارترین»ا، بلکه هر دو دنیا. چرا که؛ حسرت است. حسرتی نه تنها خاصّ آن دنی

 و( برد بسر عمر نموده پیر را خویش) گرداند کهنه را بدنش خود آرزوهاى به رسیدن براى که است مردى تالش و کوشش

 که) گناهانش با و برود دنیا از دریغ و حسرت با پس( نرسیده آرزوهایش به) نکرده یارى خواستش و اراده به را او قدرها و قضاء

 .(1413 ىصفحه ،3، ج244حکمت و پند )سید رضی)حسین موسوی(،ا «.شود وارد بآخرت( رسیده باو بسیار تالش از
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 ااااا    در  ظالمان                                                                                          مبحث دوم :

آرزومند یافتن راهى برمی خوریم. کسانی که )ظالمان ( ستمگران مصادیق آرزومندان صحنه قیامت، بهادامه شناخت در ااااااا

اینان گمراه شدگان وادی کمال و هدفی که برای آن خلق شده اند می باشند. افرادی که با آشکار   هستند. براى گریز از عذاب

ظلمی که بر خود روا داشته اند، در آن روز عظیم، آرزوی بازگشت، برای جبران و دوباره سازی حیات و شدن حقیقت ستم و 

مسیری را می کنند که با ویران کردنش، جز حسرت و آمال دست نیافتنی، چیزی برای خود باقی نگذاشته اند. شرح حسرت 

، بدین بیان تیببن 22داوند در سوره مبارکه شوری آیه این ظالمان و آرزوی بازگشت شان به دنیا،برای جبران مافات را خ

 که دید خواهى را ستمگران و داشت نخواهد دوستى هیچ خدا از بعد واگذارد گمراهى به را او خدا که وکسى» نموده است

                                                                                                                                                             4*«دارد؟ وجود بازگشتى راه آیا: »گویندمى کنند مشاهده را عذاب چون

 آنان است.                                                                                                                    در آیه آمده حاکی از آرزومندی  (اشاره به ظالمین در دیدن عذاب و گفتن و طلبیدن راهی برا بازگشت) مَرَدٍّ 

در آیه مذکور دو نکته قابل تأمل می باشد؛ نخست، واگذاشتن انسان به گمراهی و دوم؛اظهار عجز و البه و تقاضا برای بازگشت 

 درخواست و آرزو .                                                           و متحقق نشدن این

در مورد نکته اول باید اظهار داشت که می دانیم که رفتار  و اعمال انسان علی رغم اختیار و انتخاب او در طول مشیت و در 

نجا نه جای طرح آن است نه زمانی برایش وجود قدرت خداوندی است.و این خود،بحثی کالمی و جداگانه را می طلبد که در ای

 ضاللتند و هدایت زمینه در قرآن تعبیرات به آشنا که آنها براى» دارد فقط به این نکته از تفسیر نمونه بسنده می کنیم که 

 انسان گاه است، انسانها اعمال مستقیم نتیجه بلکه ضاللت، نه دارد، اجبارى جنبه هدایت نه که است روشن کامال مطلب این

 رها گمراهى ظلمات در را او گیرد،ومى او قلب از را هدایت نور و کرده سلب او از را توفیقش خدا که دهدمى انجام کارى

 شوم اثرات این شد بیماریها انواع گرفتار خمر شرب در اصرار خاطر به کسى اگر که همانگونه است، اختیار عین این.سازدمى

 به و است، اشیاء به اثر بخشیدن و اسباب به تسبیب خداوند کار ساخته، فراهم را آن خودش دست با نبوده، اىناخواسته مطلب

                                            و          .(237ص ،42ج ش،1732مکارم شیرازی، )«دهند.مى نسبت او به را هانتیجه گاه جهت همین

و دوم عدم تحقق آرزوها؛ همانگونه که پیش از این نیز اشاره رفت متوجه شدن ستمگران به حقایق اُخروی از نوع رسیدن آنها 

به حقایق با نیروی ایمان و مجاهدت نیست ، بلکه رسیدن حقایق به آنهاست. که این با تالش و حق طلبی که برای ایمان به 

گ و درک واقعیت عظیم قیامت آنها را در باور به قیامت البدّمِنه می کند و همانگونه حقایق می شود متفاوت است.چرا که مر

که می دانیم اختیار و انتخاب انسان بر عکس سایر موجودات او را بهشتی یا جهنمی می کند و در آن دنیا محل برداشت 

 خواهد روبرو منفى پاسخ با باشد صورت هر به اضاتق این ولى» ثمرات اختیار است نه انتخاب اختیارات اعلی یا سفلی.بنابراین؛ 

 از و جوانى، به پیرى از انسان که همانگونه است، الهى تغییر قابل غیر سنت یک این و نیست، پذیر امکان بازگشت که چرا شد،

« .نیست پذیر امکان نیز دنیا به آخرت و برزخ عالم از قهقرایى سیر گردد،نمى باز جنین عالم به کودکى از و کودکى، به جوانى

و صرفاً آرزوی اینان در اینجا عکس العملی ناخودآگاه در برابر واقعه ای سراسر   .(232ص ،42ج ش،1732مکارم شیرازی، )

                                                           

 ،«مَرَدٍّ مِنْ سَبيل إِلىوَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ وَلِیٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَ تَرَى الظَّالِمينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ يَقُولُونَ هَلْ »؛*



232-241، ص 2331،  خرداد 3، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره   
ISSN: 9174-8792 

   http://www.joih.ir 

 
 

731 
 

 از نباشد، این که دانند ایشان چه جزع، باب از کنند ایشان که باشد تمنایى این» حقیقی است که جنبه آگاهی و وقوف دارد.

به همین دلیل است که جزع و فزع  .(122ص ،13ج ،ق1221ابواالفتوح رازی،  )«باشد ضرورى قیامت در ایشان معارف که  آن

آنان از درجه اعتبار در جهت علو آنان ساقط است و بیهوده و صرفاً ایجاد نمایشی برای تحقق وعده های الهی و اثبات آن به 

دادیم به مانند نبی)ص(وسایر امّت.این صحنه همان وعیدهای خداوند است  همه کسانی که آیه به آنها اشاره دارد و ما نیز شرح

که باورش نمی کردند و به سخره اش می گرفتند و اکنون آرزومند تکرار فرصت های از دست رفته و سوخته خویش اند که 

 را مشاهده عذاب وقتى»شد؛ تکرار ناشدنی است. ثقفی تهرانی به زیبایی این صحنه را مطابق داده های قرآن به تصویر می ک

 داشته عرضه که را آنها تو بینىمى و برگردیم بدنیا ما دیگر یکمرتبه است ممکن آیا میگویند و مینمایند آرزو که نمودند

 کشتن براى که کسانى مانند چشم زیر از آتش به مینگرند که خوارى و ذلّت از خشوع و خضوع حال در جهنّم آتش بر میشوند

 آنکسانى زیانکاران الحقّ میگویند بینندمى حال باین را آنها ایمان اهل چون و میکنند نگاه بشمشیر که شوند کرده حاضر

 بلکه ننمودند بحق سوق را آنها چون قیامت روز در نمودند زیانکار و انداختند بخسران را عیالشان و اهل و خودشان که هستند

 میفرماید خدا و شدند جهنّم عذاب مستحق و ماندند باز صالح عمل و ایمان اخروى فوائد و منافع از و کردند بباطل تربیت

( .213ص ،2ج ق،1791، ثقفی تهرانی «.دارند جاى زوالبى دائم عذاب در ضالل و بکفر خلق و خویش بر ستمکاران که بدانید

آنان گوشزد کند تا شکی باقی نماند که هدایت و و چه حجت و برهانی از این باالتر که سرنوشت ستمگران را قبل ابتالی آن به 

 ضاللت بر عهده خود اوست.و تنها پروردگار گزارنده قوانین فرجام ضاللت و هدایت است.

                                                                                 مبحث سوم : فراموش کنندگان قیامت     

می گردند. اینان انتظار برآن دارند  کنندگان قیامت، پس از برپایى قیامت، آرزومند بهره مندى از شفاعت شفیعانفراموش    

در روز حسابی را که همواره در معرض نسیان خویش قرار داده اند کسانی را شفیع گیرند که وعده هایشان را به فراموشی 

سوره مبارکه اعراف اینگونه تبیین شده  27ده می یابند. آرزوی آنان در آیه سپرده بودند.و اکنون تمام آن وعده ها را محقق ش

 پروردگار فرستادگان حقاً: »گویندمى اندسپرده فراموشى به آن از پیش را آن که کسانى رسد، فرا تأویلش که روزى ...  »است؛

 شویم،تا بازگردانیده[ دنیا به است ممکن]یا کنند شفاعت ما براى که هست شفاعتگرانى را ما[ امروز] آیا پس. آوردند را حق ما

تَأْویلُه( و فراموشی )نَسُوهُ( آن روز را از ذهن پدیدار شدن نتیجه اعمال )*روز «دهیم؟... انجام دادیممى انجام آنچه از غیر

موم ترجمه لغات به معنی تَأْویلُه( مصدر مشتق ،اسم مفرد مذکر از )أول( که در ع)ناسیان آن می زداید و سبب آرزومندیشان. 

آمده امّا این نهایت ترجمه نبوده و گروهی از لغویون امعان نظر بیشتری . (71ص ،11ج ، ق1212ابن منظور،)«الرجوع»بازگشت

آن را بازگشت به اصل »برآن داشته اند که با توجه به لغت مشابه )رجع( این امعان نظر چندان بی جا به نظر نمی آید.راغب 

 ،ش1732)مصطفوی،  و اصل را بر معنی بازگشت تبصره زده است و مصطفوی. (99ص ،1ج،ق1214راغب اصفهانی، ) «آورده

به نوعی ترتیب در معنی قائل شده ولی توجه به بُعد مادی و معنوی واژه امتیاز او به حساب می آید. امّا  7*(132ص ،1ج

 گاهى و نتیجه و غائى علّت بصورت گاهى که است خبر یک و عمل یک خارج و واقع»قرشی آن را اینگونه معنی کرده است

این تعریف دو مفهوم رجوع به  .(121ص ،1جش،1731قرشی،  )«میگرد بر خبر و عمل به و شده متجلّى خارجى وقوع بصورت

تحقق امر خارجی را بصورت مسلم و اشاره به بازگشت به خبر یا عمل آن را در خود دارد که به نظر مدقق تر می رسد .از جمله 

                                                           
 «.المعنوىّ و المادّىّ من أعمّ هو و آخر، عليه يترتّب حتّى متقدّما ءشي جعل: التأويل و»*
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قرشی،  )«میباشد قیامت وقوع جمله از و است آن هاىوعده خارجى وقوع قرآن، تأویل» در ارتباط با آیه مذکور آن را 

جدای از بحث لغوی که در ارتباط با واژه تاویل رفت از نظر تفسیری جبائی نیز    معنی کرده است. .(124ص ،1جش،1731

طبرسی، )« .است شده داده بآنها عقاب، و حساب و نشور و بعث باره در که است هایىعده و تأویل، از مقصود» معتقد است؛ 

یاببند و خود را در برابر دستگاه عظیم آفرینش بخاطر استهزاء و وقتی وعده های خرا محقق شده می .(143ص ،9ج ،ش1734

یعنی » رد )در دنیا( تمام آنچه می بینند مغلوب و دست وپا بسته می یابند به ناچار و ناخودآگاه تمنی بسراغشان می آید 

 خواهند اعتراف بودند آورده برایشان انبیا که شرایعى حقانیت به وقت آن شد معلوم برایشان امر حقیقت قیامت روز در وقتى

 اند،ساخته هالک را خود اندشده مرتکب که زشتى هاىعمل با و است خالى چیزى هر از شاندست بینندمى وقتى و کرد،

 هالکتى از را ما که هست شفیعى آیا: گویندمى یا. شود اصالح مفاسدشان که باشد نمایند،مى مسئلت را چیز دو از یکى ناچار

این اعتراف برایشان سودی »طبیعی است که  (.131ص  ،1ج ،ش1712طباطبایی،  )«دهد؟ نجات افکنده سایه سرمان بر که

ندارد اعتراف به نبوت رسل و ایمان و گواهی و بعثت و روز جزاء و عقاب حق وقتی میسور شده که با آنها برخورد کرده و آنها را 

امّا موضوعی که گاهی در ارتباط با تمنّی و آرزوی اهل دوزخ مطرح می گردد ** 2.(423ص ،4جق،1212بغدادی،  )«دیده اند

کیفیت کالم و نوع تمنّایی است که بکار برده می شود و امام فخر رازی در میان مفسران به آن اشاره دارد و آن واقعی بودن 

  اجه با خسران خود می زنند؟.تمنّی آنان در معنی امید کامل داشتن است؟ یا سخنی از حسرت و یأس است که در مو

در اشاره  به این موضوع در تفسیر دو آیه قبل)که در ارتباط با  . (424ص ،12ج ، ق1242الدین رازی،فخر )ایشان)امام فخر(

طلب آب کردن دوزخیان از بهشتیان است(و در اینجا و تمنی گناهکاران مصداق دارد، دو نظر را مطرح می کنند از ابن عباس 

ه عقابت اعمالشان وقوف دارند. که این تمنی واقعی و امیدوار گونه است و نظر قاضی که از سر ناامیدی و یأس بوده زیرا خود ب

که این موضوع فکر محقق)اینجانب( را نیز بسیار مشغول داشته بود زیرا، در مواجه متوالی با آرزوی اهل جهنم بربازگشت یا 

 رهایی شان این سؤال بسیار به ذهنم خطور می کرد که آیا اینان واقعاً از سر امیدواری متمنّی می شده اند یا از سر یأس ویا 

متوجه شدم که  2حسرت این البه ها را می کرده اند تا اینکه حداقل در این قسمت از تحقیق با استدالل رسای تفسیر المنار

واقعاً از سر امید تقاضای مهلت می کرده اند تا هنگامی که به متوجه ناکارآمدی آرزوهایشان می شوند و به قطعیت در می 

سوره مبارکه شعراء(. گرچه به نظر  127تا 122ریاد رسی دارند نه شفیعی )مطابق آیه یابند که جایگاهشان جهنم است و نه ف

 ممکن چگونه یعنى است سفاهت از اىگونه دنیا به بازگشت انتظار یا شفیع انتظار» تفسیر هدایت انتظار بازگشت احمقانه است

 زمان است ممکن چگونه و شخص؟ عمل اساس بر نه دهد دیگران عمل مبناى بر را کسى عمل جزاى حکیم خداوند است

 و نیاید دست به ابد تا دیگر آید سر فرصت آن چون. عمرش مدت تمام در است فرصت یک تنها را گردد؟انسان باز گذشته

امّا وضعیت و هول عظیمی که دامن سیه روزان آخرت را می گیرد فراتر از تقاضای آنان از  3«نشناختند فرصت آن که کسانى

                                                           

 الرسل به جاءت الذي بأن أقروا الكفّار أن المعنى و. اإلقرار و االعتراف ذلك ينفعهم ال حين اعترفوا ... العذاب معاينة عند القيامة يوم به يؤمنوا لم » **

 ذلك و معاينة شاهدوها ألنهم األشياء بهذه أقروا إنما و صدق و حق العقاب و الثواب و القيامة يوم البعث و النشر و الحشر و التصديق و اإليمان من

 «.ينفعهم ال حين

فَالِاسْتِفْهَامُ هُنَا لِلتَّمَنِّي ، َيُحْتَمَلُ أَنْ و أَيْ يَتَمَنَّوْنَ أَحَدَ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ » .493،ص8ج ،پيشين،رضا، محمد بن رشيد، تفسيرالقرآن الحكيم، )المنار(علي. 1 

يقٍ حَمِيمٍ هَا كَمَا فِي سُورَةِ الشُّعَرَاءِ : )فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيَكُونَ عَلَى أَصْلِهِ فَيَقَعُ قَبْلَ دُخُولِ النَّارِ . وَبَعْدَ الْيَأْسِ فِيهَا مِنَ الشُّفَعَاءِ ، حَيْثُ يَقُولُونَ فِي

 «.فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ(

 .888ص ،4ج ،پيشين مترجمان، تفسير هدايت،. 1 
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سر سفاحت می باشد.اگر ما معتقدیم که بسیاری از امور اُخروی از دایره حس و درک این دنیایی ما خارج است و نمی توان به 

با سخت ترین واقعه هر انسان نیز از توان درک و شعور تمامه آن امور را ادراک نمود چه بسا آین آرزو و تمنّی در برخورد 

دنیوی ما خارج باشد و به اتقان نتوان درباره این آرزو و حالتی که بر شخص مضطرر آن روز بزرگ مترتب می شود سخن سر 

 داد و فقط آن )آرزو(را از سر سفاهت و حماقت دانست.

 آمران به منکرم : مبحث چهار

به آرزو و تمنای آنان می رسیم و بخشی از آنان در آیه و  43مندان صحنه قیامت توسط قرآن که در آیه در ادامه معرفی آرزو   

مبحث قبل معرفی گردیدند،در اینجا و آیه این مبحث شناخت کسانی می رسیم که نه تنها خود را از سعادت باز می دارند 

ی کشانند و بدین ترتیب، همراه خود به هالکت می افکنند. معرفی و بلکه دیگران را نیز از ایمان آوردن باز داشته و به ضاللت م

 سوره مبارکه انعام، 43توصیف عمل این آرزومندان روز محشر بهنگام مواجه با خطاهای خویش آرزوی بازگشت به دنیا در آیه  

 به را خویشتن جز[ لى] و کنند،مى دورى آن از[ نیز خود] و دارندمى باز آن از[ را مردم] آنان و» اینگونه تبیین شده است؛

عده ای                                                                                                       3*«.دانندنمى و افکنندنمى هالکت

                                                                                                                 ( ندارند در آیه مذکور معرفی شده اند. که با ممانعت مردم از ایمان آوردن )یَنْهَوْنَ(  سرانجامی جز هالکت)یُهْلِکُونَعده ای 

تباط با از ورود به شناخت آمران به منکر در آیه مذکور الزم است مصداقی شبه آور که متأسفانه برخی مفسرین در ارقبل  قبل

به مانند زمخشری معتقدند که این مصداق به ابوطالب برمی برخی آمر به منکر در اینجا وارد کرده اند پاسخ داده شود.

 آنان و داشتمى باز( ص)پیغمبر آزار از را مشرکان طالب، ابو که معنى این به.  است شده نازل طالب أبی باره در آیه این»گردد

البته ابن  1(**12ص ،4ج ق،1223زمخشری،  )«.ساخت و به او مؤمن نبودمى دور دهند انجام خواستندمى که کارهائى از را

مصدر این روایت را ذکر کرده است. ولی بسیاری از مفسرین بر  9(***1433و1431ص ،2ج ق،1219ابن ابی حاتم، )ابی حاتم

 شده نازل مکه کفار باره در آیه این: گویند ضحاک و سدى و حنفیة بن محمد» این باورند که مخاطب آیه کفّار می باشند؛

 ق،1211واحدی، )«.جستندمى دورى او از هم خودشان و داشتندمى باز( ص) محمد کردن پیروى از را مردم آنان است،

آیه درباره ابوطالب دالیل و مستندات زیادی وجود دارد که بیشتر به سابقه حب به  البته برای رد نزول این 12. (****411ص

پیامبر)ص( و دین او از سوی ابوطالب بر می گردد.که ده مثال آن در تفسیر نور آمده است.که به برخی از آنها نظری می 

 افکنیم؛                               

 بر دلیل بهترین اند،فرموده او ایمان درباره السالم علیهم بیت اهل و آله و علیه اللَّه صلى اکرم پیامبر شخص که جمالتى .1» 

 به نسبت خود اشعار در که طالب ابو . اقرارهاى7.سخت بسیار شرائط در پیامبر از وى دریغبى هاىحمایت .4.اوست ایمان

                                                           

 «وَ هُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَ يَنْأَوْنَ عَنْهُ وَ إِنْ يُهْلِكُونَ إِالَّ أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُون» *

 «.به يؤمن ال و عنه ينأى و سلم و عليه اللّه صلى اللّه لرسول التعرض عن قريشاً ينهى كان ألنه طالب أبو هو: قيل و»**2 

 أبي في نزلت: عَنْهُ يَنْهَوْنَ هُمْ وَ: قوله في يقول عباس ابن سمع عمن ثابت، أبي بن حبيب عن سفيان،، عن وكيع،، ثنا األشج، سعيد أبو حدثنا***4 

 «طالب

 يتباعدون و سلم، و عليه اللَّه صلى محمد اتِّباع عن الناس ينهون كانوا مكة، كفار في نزلت: الضَّحَّاك و السُّدِّي و الحَنَفِيَّة بن محمد قال و »  ****

 «..الوالبي رواية في عباس ابن قول هو و. عنه بأنفسهم
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 حمایت پیامبر و نماز و اسالم از که حمزه برادرش و فرزند و همسر به او هاىسفارش .2.دارد خدا با خود رابطه و پیامبر

 ،7ش،ج1717قرائتی،  )...«شد و  پیدا طالب ابو فوت خاطر به آله و علیه اللَّه صلى پیامبر براى که فراوانى اندوه و .حزن2.کنند

به جهت شأن مرتبه آن شاید بری کردن ابوطالب در این قسمت از بحث از موضوع آمران به منکر خارج باشد امّا  .(474ص

همراه بزرگ و حامی رئوف رسول ما)ص( و جدا کردن وی الزم بود که گمراهان واقعی در این تفسیر کامال مشخص و مبرهن 

 حنفیه بن محمد و عباس ابن»کسانی که شرح اوصاف و عملکرد آنان از منظر راویان در مجمع اینگونه ذکر شده است؛ گردند.

 و قتاده. میکنند فرار و میشوند دور او از خود و میکنند نهى پیامبر پیروى از را مردم کافران عنىی: گویند سدّى و حسن و

 )«میشوند دور قرآن استماع از خود و نکند اثر دلشان در تا کنندمى منع قرآن شنیدن از را مردم یعنى: گویند مجاهد

دلیل تصور دور کردن مردم که علّامه نیز به آن اذعان دارند،دور کردن مردم از قرآن و تأثیر   .(21ص ،1ج ،ش1734طبرسی،

 نهى قرآن پیروى از را مردم اگر کردندمى خیال کفار زیرا»وحیانی پیامبر)ص( بود تا نور این معجزه الهی را خاموش کنند 

 نور ناخواه خواه تعالى خداى اینکه با و برند،مى بین از را خدایى دعوت و کرده هالک را قرآن سازند دور قرآن از را آنان و کنند

اشاره  .(34ص ،3جش،1712طباطبایی، )«فهمندنمى و کنندمى هالک را خود دارند نوایانبى این الجرم کند،مى تمام را خود

شمولیتی فراگیرتر را دارد ایشان روی گردانی از قرآن را روی گردانی از نه  11به خاموش کردن نور قرآن از نظر صاحب المنار

تنها شنیدن آن که هدایت آن و حمایت آورنده آن می داند. اشاره ای که صاحب این تفسیر به انتهای آیه و وعده هالکت 

داند و تنها جنبه آخروی و هالک ناهیان به معروف دارند نیز، اشاره ای درخور توجه است که آن را از معجزات قرآن می 

و این از معجزات قرآن است و اخبار غیبی که تمام کسانی که بر دشمنی با رسول پافشاری داشتند با بالی »معنوی ندارد.

خاصی نابود شدند. برخی در جنگ بدر و سایر در باقی جنگهاو نابودی دنیوی بر آنان از نابودی اُخروی پیشی گرفته است که 

این هالک دنیوی تازه ابتدای راه سخت و هراسناک آنان است و  14«دنیوی و مرگ دنیایی آنها در آیه مشهودتر استنابودی 

آرزومندی اینان که در آیه بعد مورد اشارت قرار گرفته گویای ادامه سختی آنهاست. نکته ای که شاید با توجه به تفسیر المنار 

گران عالوه برگمراه کردن خود ظلمی مضاعف به حساب آید، جزا و کیفر آن نیز به آن رسید این است که اگر گمراه کردن دی

حتی در سطح قلیل دنیوی و عینی نیز مضاعف است. هالکت آنها در دنیا علی رغم جهنمی شدنشان و حسرت خوردن و 

اه کردن سایرین پس از حاکی از گناه عظیم آلوده ساختن دیگران و گمر -که در آیه بعد آمده-آرزومندیشان در جهان دیگر

 گمراهی خود است.که آیه مذکور ظریفانه به آن اشاره داشته است. 

 پ مکذّبان                                                                                                 مبحث پنجم :  

آیات الهی می رسیم که همراه دو گروه گذشته در این آیه  از معرفی مصادیق در دو آیه و مبحث گذشته،به مکذّبانپس دس

آرزومند و متمنّای بازگشت به دنیا و ایمان آوردن می شوند. عرضه شدن آتش به همراه آنچه آن را دروغ می پنداشتند و 

و آرزومند آنان را در  وا داشته _در آیه بعد اشاره رفته_تکذیب می کردند، مکذبان آیات الهی را به باور آنچه قبول نمی کردند

                                                           
وَالنَّأْيُ عَنْهُ يَشْمَلُ الْإِعْرَاضَ عَنْ سَمَاعِهِ وَالْإِعْرَاضَ عَنْ هِدَايَتِهِ . وَقِيلَ : ».898،ص7ج پيشين،رضا، محمّد بن رشيد، تفسير القرآن الحكيم)المنار(،علي. 77 

 «.مَاعِ لَهُ جَمِيعًانْعِهِ وَعَنِ اتِّبَاعِهِ وَالسَّإِنَّ الْمَعْنَى يَنْهَوْنَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ يَنْهَوْنَ الْعَرَبَ عَنْ حِمَايَتِهِ وَمَ

وَهَذَا مِنْ مُعْجِزَاتِ الْقُرْآنِ وَإِخْبَارِهِ بِالْغَيْبِ فَقَدْ هَلَكَ جَمِيعُ الَّذِينَ أَصَرُّوا عَلَى »  رضا، محمّد بن رشيد، تفسير القرآن الحكيم)المنار(،پيشين،علي .78 

الدُّنْيَوِيَّ هَلَاكُ الْآخِرَةِ ،  عْضُهُمْ بِالنِّقَمِ الْخَاصَّةِ ، وَبَعْضُهُمْ فِي بَدْرٍ ، ثُمَّ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْغَزَوَاتِ ، وَيَلِي هَذَا الْهَلَاكَعَدَاوَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ

 .«وَلَفْظُ الْآيَةِ يَشْمَلُهَا وَهُوَ فِي هَلَاكِ الدُّنْيَا أَظْهَرُ 
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سوره مبارکه انعام،   41و  43آن مرحله دشوار ایجاب می کند. پروردگار جبّار تمنای مکذبان آیات خود را بدین شرح در آیه 

 بازگردانده کاش: »گویندمى که دیدىمى شوند،مى عرضه آتش بر که هنگامى[ را منکران] کاش اى و»تبیین می کند؛ 

 اعمال بلکه( نیستند پشیمان آنان واقع در) شدیم *مى مؤمنان از و کردیمنمى تکذیب را پروردگارمان آیات[ دیگر] و شدیممى

معرفی مکذّبان در وجه آرزوی تکذیب نکردن  *...« است  شده آشکار آنها برابر در میکردند، پنهان قبال که( پلیدى) نیات و

در آیه بعد  يُخْفُونَ()نُکَذِّبَ بِآیاتِ( آیات الهی بعنوان آرزومندان صحنه قیامت، در آیه قید شده است وآنچه تکذیب می کردند)

 آورده است.                                                                            

رح و تفحص تفسیری آیه بررسی واژه )کذب( بدلیل وضوح معنی و اتفاق لغویون بر دروغ بعنوان معنای آن چندان قبل از ش

ضروری به نظر نمی آید امّا در معنی واژه مذکور مصطفوی ظرافتی را بکار می برد که خود بار معنایی و حتی تفسیری خاصی 

آن اعتنایی ننمود. ایشان با امعان نظری خاص پس از ایراد معنی کذب آن را را داراست که نمی توان آن را نادیده انگاشت و به 

این تعبیر از آن جهت حائز  17. (*77ص ،12جش،1732مصطفوی،  )«داند. -بدون حد وسط  با اصطالح متعارض کذب می»

نه ای برای این دو وجود ندارد اهمیت است که در برخورد با اهل قیامت الجرم باید جویای مکذبّان یا مصدّقان آن باشیم و میا

و می توان این نتیجه را نیز اکتساب نمود که اهل آخرت نیز یا آرزومندان بازگشت و اصالح اعمالند یا مسروران سرخوش از 

اعمال و راضی از کاشت خویش و حدوسط و میانه ای نیست که تصور شود در آن روز انسانهایی خنثی موجودند که سرانجام و 

حالتی بالسّویه دارد. می بینیم که امعان نظر در لغات نیز می تواند در فهم تفسیری آیات بسیار مثمر ثمر باشد. آنچه  عاقبتشان

را مکذبان با تکذیب آن مکذّب شدند،و قرآن در آیه دوم همین مبحث به آن اشاره داشته، مفسران با تعداد بیش و کم ذکر 

 کرده اند؛

 عناد عالمان، که میشوند متوجه و میشود آشکار ایشان براى بودند، کرده مخفى آسمانى کتب مطالب از علما آنچه -1

 گواهى آنها به بدن اعضاى زیرا میشود آشکار آنجا در میداشتند، پوشیده و میدادند انجام نهان در که کارهایى -4.اندداشته

 و کفر کیفر: یعنى -2... میکردند کتمان آنها از را...  و قیامت مساله که اندکرده پیروى مردمى مشت یک از اینها -7میدهند

که البته صاحب المنار با  . (21ص ،1ج ،ش1734طبرسی،  )«میشود آشکار آنها براى کردند،مى مخفى دنیا در که را ایمانىبى

 که کردندفکرمى و دادندمى نسبت خدا به و کردندمى که است کارهایى -4»ذکر این موارد موارد دیگری را برآن افزوده است؛ 

 با که بخاطر دشمنی که است ایمانى و حق آن، منظوراز  -2... .کرد نابود را آن تعالى خداى و است، کارها آن در رستگاریشان

 شباهت کسانى با این البته و پوشاندند،مى را حق آن، انکار با و را ایمان کفر، بیان با داشتند، حق نخوتی که با و خدا رسول

 -3.است  درونى کفر و پنهان داشتن کردن اسالم و ایمان ابراز منافقین، عمل -3است، ...  بیشتر کفرشان مردم همه از که دارد

 شده حذف مضافى کالم در -1.است کفر معنی اصلی که کردنش تکذیب آن پنهان داشتن  و است، جهنم عذاب و جزا و بعث ،

به آنان وصل شد و رهایشان  و داشتندمى پنهان که گناهى و کفر وبال شد مشخص و...  کانوا ما وبال لهم بدا و: در تقدیر آن و

 آیات به دیگر و گشتندبرمى دنیا به دیگر بار و یافته نجات عذاب این از روزى کاش اى که کردند آرزو درآمده ناله به لذا نکرد

 ندارد، برتری ما نظر در احتماالت این کدام از هیچ اینگونه نمی شدند و و نکرده ترک را خدا به ایمان خدا را تکذیب ننمایند

 نازل آنان امثال و آنان برای آیه  که کافرانی از کدام هر براى قیامت روز در:است پایانی  احتمال است، برتر همه از که احتمالى

                                                           
 «الكذب و الصدق بين واسطة ال و»*
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 آن چه و بوده قبیح خودشان نظر در که زشتی اعمال آن چه شود،مى ظاهر مستور کردند دنیا در که اعمال زشتی تمامى شده،

آنچه که مخفی می داشته اند 12. (*492،ص3ج م،1992رضا، محمّد بن رشید، علی)«.است بوده زشت ناظران نظر در اعمالیکه

 و کتمان کرده اند علت اصلی مکذب شدن آنها گشته است.همان مصداقی که خداوند در روز بزرگ محشر آنان را بدین نام می

خواند و بهتر بگوییم معرفی می کند. که در خواندن آنها به این لقب دو نکته مهم وجود دارد که از نظر حقیر از سایر نکات 

مهمتر و از نظرمفسران نیز پنهان نمانده؛ نکته اول: آمدن صفت کذب برای آرزومندان روز محشر بخاطر بار معنایی آن از سایر 

مهمتر می نماید .گویی ما را متوجه این مطلب می کند که درآرزو و ادعای تمنایشان نیز صفاتی که در مباحث گذشته رفت 

 آتش عذاب از که باشد درآیند، مؤمنین سلک در و برگشته دنیا به دیگر بار کنندمى آرزو کفار»چندان اعتمادی نمی رود؛ 

 شاننفسانى ملکات ظهور باب از خوردنشان دروغ سوگند و خدا به شرک انکار همان نظیر آرزویشان این. یابند رهایى قیامت

 وقتى مخصوصا شده، فوت آنان از که هم منافعى و خیرات آرزوى بود، نفسانیشان ملکه دروغ، که همانطورى کفار زیرا باشدمى

 اظهار چنان هم نفسشان، در است دیگرى ملکه خود باشد عملشان در تدبیر قصور و خودشان اختیار به مستند آن فوت که

 نفس در است دیگرى ملکه -آمد خواهد آن بحث زودى به که -کنند،مى قیامت امر در کوتاهى درباره که هم تحسرى و تاسف

در واقع ما را متوجه این موضوع می کند که اینان با دروغ عجین گشته اند  .(34ص ،3ج ،ش1712)طباطبایی،  «.آنان

وآرزویشان نیز عاری از عمل و صداقت است. نکته دوم: توجه به خصلت کذب بیانگر مغموم شدن خود فرد کذاب پیش از 

د و باور فاعل کذب را تحت دیگران است و دروغ ایشان  ابتداء دامن خودش را فرا خواهد گرفت، سپس به بقیه سرایت می کن

الشعاع قرار می دهد بدین ترتیب که او خود دروغ خود را بعنوان باوری پنهانی قبول می کند یا نقش خود را در فرد کاذب 

بصورت ناخودآگاه گذاشته و او را در باور غلط غوطه ساخته و در نتیجه غفلت زده می کند تا به روز محشر متوجه کذب 

 حقائق از سلسله یک آنها که شودمى استفاده چنین شد آشکار آنها براى لَهُمْ( بَدا جمله) ظاهر از» خود شود.باورهای تلقینی 

 که نیست تعجب جاى این شود،ومى آشکار آنها بر قیامت عرصه در که کردندمى مخفى نیز خود بلکه مردم براى تنها نه را

 .یابد دست کاذبى آرامش به تا بگذارد، سرپوش خویش فطرت و وجدان و بر کند کتمان از خودش حتى را حقیقتى انسان

 جدان و فعالیت به مربوط بحثهاى در که است اىمالحظه قابل مسائل از خویش از حقائق کردن مخفى و جدان و فریب مسئله

 اندشده متوجه خود آلود هوس اعمال شدید زیان به که بینیممى را هوسران افراد از بسیارى مثال است، گرفته قرار دقت مورد

مکارم  )«.دارند مستور خود در را آگاهى این نوعى به کنندمى سعى دهند ادامه را خویش اعمال راحت خیال با اینکه براى اما

نکته  و مطلب مهمی که در پایان این بحث به ذهن حقیر رسید ومطلبی تفسیری، پیرامون  .(421ص ،2ج ش،1732شیرازی، 

( از لسان و طرف خدا آغاز شده و سپس تمنای کافران مذکور ندیدم، کالمی است که در صدر آیه با تمنی )لَوْ تَرىآن در آیه 

                                                           
( أَنَّهُ الْحَقُّ أَوِ الْإِيمَانُ الَّذِي كَانُوا يُسِرُّونَهُ وَيُخْفُونَهُ 3الَى هَبَاءًا مَنْثُورًا . ...)أَنَّهُ أَعْمَالُهُمُ الَّتِي كَانُوا يَغْتَرُّونَ بِهَا ، وَيَظُنُّونَ أَنَّ سَعَادَتَهُمْ فِيهَا إِذْ يَجْعَلُهَا اهللُ تَعَ*

( أَنَّهُ مَا كَانَ يُخْفِيهِ 5لنَّاسِ كُفْرًا مِنَ الْمُعَانِدِينَ الْمُتَكَبِّرِينَ ...)ارِ الْكُفْرِ وَالتَّكْذِيبِ عِنَادًا لِلرَّسُولِ وَاسْتِكْبَارًا عَنِ الْحَقِّ ، وَهَذَا إِنَّمَا يَنْطَبِقُ عَلَى أَشَدِّ ابِإِظْهَ

لَمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ لِرِسَالَةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حَقِّ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ بَدَا لِلْأَتْبَاعِ الَّذِينَ كَانُوا مُقَلِّدِينَ لَهُمْ . وَمِنْهُ كِتْمَانُ بَعْضِ عُالرُّؤَسَاءُ عَنْ أَتْبَاعِهِمْ مِنَ الْ

( أَنَّهُ الْبَعْثُ وَالْجَزَاءُ وَمِنْهُ 7.)( أَنَّهُ مَا كَانَ يُخْفِيهِ الْمُنَافِقُونَ فِي الدُّنْيَا مِنْ إِسْرَارِ الْكُفْرِ وَإِظْهَارِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ 6..)وَسَلَّمَ وَصِفَاتِهِ وَبِشَارَةِ أَنْبِيَائِهِمْ بِهِ . .

( أَنَّ فِي الْكَلَامِ مُضَافًا مَحْذُوفًا ، أَيْ بَدَا لَهُمْ وَبَالُ مَا كَانُوا 8وَهُوَ الْمَعْنَى الْأَصْلِيُّ لِمَادَّةِ الْكُفْرِ .)ارَةٌ عَنْ تَكْذِيبِهِمْ بِهِ ،عَذَابُ جَهَنَّمَ ، وَأَنَّ إِخْفَاءَهُمْ لَهُ عِبَ

قَصِّي مِنْهُ بِالرَّدِّ إِلَى الدُّنْيَا وَتَرْكِ مَا أَفْضَى إِلَيْهِ مِنَ التَّكْذِيبِ بِالْآيَاتِ وَعَدَمِ يُخْفُونَهُ مِنَ الْكُفْرِ وَالسَّيِّئَاتِ ، وَنَزَلَ بِهِمْ عِقَابُهُ فَتَبَرَّمُوا وَتَضَجَّرُوا ، وَتَمَنَّوْا التَّ

وَابُ سِهِ .وَنَحْنُ لَا نَرَى رُجْحَانَ قَوْلٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ ، بَلِ الصَّمَحْبُوبٌ فِي نَفْ الْإِيمَانِ ، كَمَا يَتَمَنَّى الْمَوْتَ مَنْ أَمَضَّهُ الدَّاءُ الْعُضَالُ لِأَنَّهُ يُنْقِذُهُ مِنَ الْآلَامِ لَا لِأَنَّهُ

فِي الدُّنْيَا مِمَّا هُوَ قَبِيحٌ فِي نَظَرِهِ أَوْ نَظَرِ مَنْ  وَلِأَشْبَاهِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ مَا كَانَ يُخْفِيهِرَدَ الْكَلَامُ فِيهِمْ وَهُوَ أَنَّهُ يَظْهَرُ يَوْمَئِذٍ لِكُلٍّ مِنْ أُولَئِكَ الَّذِينَ وَعِنْدَنَا قَوْلٌ آخَرُ،

     «يُخْفِيهِ عَنْهُمْ 
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دوزخی آورده می شود. در واقع تمنا و آرزویی است از خالق مهربان برای دیدن آرزوی کافران و مکذبان.آرزویی از سر رأفت و 

ت و ناچار گشتن.این نهایت مِهر و لطافت خالق یکتا به انسانهاست که دامگه روز مهر به بندگانش، برای دیدن آرزویی از حسر

محشر و هول انگیز قیامت، زمینه ساز آرزوهایش می شود و هر آن او را تهدید می کند.اگر زیان دیدگان در تمنای بازگشت 

را علی رغم عدم قبول آرزویشان خواستارند ند که آرزوی رهایی و بازگشت به هرآنچه دروغ می پنداشتند خود تا بدان حد مصرّ

و آرزو می کنند،پروردگار بلند مرتبه نیز در بیان آرزو باید بسیار مصرتر و مصممانه تر آرزوی دیدن و عبرت گرفتن و در نتیجه 

  اکمل شدن ما را در مسیر سعادت حقیقی و آخروی خواستار باشد.

 گیری نتیجه

در جواب سؤال آرزوکنندگان در قیامت از منظر قرآن کریم چه کسانی را شامل می شوند؟ به معرفی آرزومندان اختصاص  در

که در آرزوی اعمال نیک برای پیش کشی در آن  انسانکند؛ می یابد،که کمک شایانی به درک هر چه بهتر موضوع ضعف می

آرزوی آنان  _نیز دارند آمران به منکر و مکذّبانزگشت را تمنّی دارند،صِرف با ظالمانروز برای رهایی ار آتش دوزخ است، 

با این تفاوت که آنان آرزوی تکذیب نکردن و پنهان نکردن آیات الهی را نیز می کنند.  _در مبحث مکذبان ذکر گردیده 

کاش مجاهدانه در تفاسیر بررسی و شناخت صحیح از نگاه قرآن کریم در این مورد نیازمند تفحص صحیح در قرآن کریم وکن

تا با استفاده از منابع و ماخذ شیعه و اهل بیت، زمینه های آرزو کامالً شناخته شود و و آثار آن تبیین گردد.که  معتبر  است

در پایان  البته به تفصیل و در حدّ توان نگارنده این مهم به انجام رسیده است. با این وجود توجه به این موارد ضروری است.

مهمترین پیشنهاد به نظر آمده، علمی و کاربردی کردن شناخت واقعی تمنیّات بشری و آرزو کنندگان آن است که بسی از 

از آنچه   -که قرآن معرِّف آن است -آید؛ چرا که تمییز دادن آرزوی مذموم واقعیتر بنظر میتر و مهمطرح و تحقیق آن حساس

آید و  نتیجه آن ناتوان شدن و اضمحالل روحیّات و معنویات بشر است، وظیفه ه حساب نمیدر چشم دیگران آرزوی مذموم ب

متولّیان امور فرهنگی در سطح خرد و کالن است که بر روی کاربردی نمودن این موضوعات و تفهیم آن به افراد و جامعه 

  قرآن در مسیر کمال قرار گیریم.  گذاری کنند، به این امید که با شناخت و به کاربستن حقیقی مفاهیمسرمایه
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