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 حیات و ممات در قرآن

 

 علیرضا هدائیدکتر 

 :چکیده

اما با دقت بیشتر در می . انسان در جهانی که زندگی می کند با پدیده ای به نام حیات انسانی روبه روست

یابیم که حیات اختصاص به انسان ندارد و بسیاری از دیگر موجودات که بر روی کرة زمین زندگی می کنند نیز 

اما آیا حیات مختص این موجودات است یا هر آنچه بهره ای از وجود دارد دارای حیات . نداز حیات برخوردار

دنیا دارای چه خصوصیاتی است؟ آیا هر حیاتی در پی خویش ممات ( زندگانی)است؟ حیات واقعی چیست؟ حیات 

که هر جستجوگر  چندین سؤال اساسی دیگر از این دست از پرسشهای بنیادینی هستند... دارد؟ ممات چیست؟ و 

این مقاله در پی آن است تا به پاسخ این پرسشها از دیدگاه قرآن . حقیقت در پی دست یافتن به پاسخ آنهاست

 .بپردازد

 .حیات، ممات، انسان، قرآن: کلید واژه ها

 

 لهطرح مسأ

 ءدوپدیده این .دارد آن سروکار شکلهای مختلف باه ب زندگی درگیر است و مرگ و انسان همواره با مسالۀ

به بشر نیز باهمه پیشرفتهایش از پاسخگویی  یو حتی دانش تجرب رنج وپیچیده اندغظاهرا ساده درواقع بسیار ب

پیچیدگی مساله از یک سو و شاید اساسی ترین  .برخی پرسشهای بنیادین در این خصوص ناتوان مانده است

ای به مبدا و معاد او  و به گونه ام انسان میپردازدانجچرا که به آغاز و ) زندگی بشر بودن از سوی دیگر ءمساله

ر می انگیزد تا در باب آن بیندیشد و کنجکاوانه در کتاب خدا جستجو کند تا مگر به بانسان را  (مربوط است

اما متاسفانه اغلب انسانها با خصوصیات نعمت حیات و آن حقیقت مرگ که پیش رو دارند  .حقیقت امر دست یابد

با توجه به اینکه از دیدگاه اسالم و قرآن، حیات واقعی زندگانی اخروی است و چگونه زیستن و . آشنا نیستند



 

مردن انسانها نقشی کلیدی در حیات پس از مرگ آنان دارد، الزم است این حقایق تبیین شوند تا انسانها از حیات 

 .ز سعادتمند باشندخویش به بهترین وجه ممکن بهره گیرند و با مرگی درست در حیات اخروی نی

 

 وجوه حیات و ممات در قرآن

  :ت در قرآن بر شش وجه به کار رفته اندمایات و مح

بدانید که  اهلل یحیی االرض بعد موتها انا اعملو )رشد و نمو در گیاهان و حیوانات  ةحیات به معنای قو، اول

را از آب  هر چیز زنده ای اء کل شیء حیجعلنا من الم و؛ 17حدید، :خداوند زمین را پس از مرگش زنده می سازد

زمین  یحیی االرض بعد موتها)و مرگ به معنای عدم آن ( و دیگر موارد مشابه ؛11ق، :نیز ؛03انبیاء ،: پدید آوردیم

 (. مشابهموارد ، ودیگر 11ق، ؛11 م،ور :ازدرا پس از مرگش زنده می س

وی اال حیاء یستوما ) ـیوان را حیوان نا میده اند حساس بودن که بر همین اساس ح ةحیات به معنای قو دوم،

محل  رار زمین گمالم نجعل االرض کفاتاً احیاءً و امواتاً  ؛22، فاطر: زندگان و مردگان یکسان نیستند مواتاالوال 

 (؛ و دیگر موارد مشابه 01؛ نیز فصلت، 22و  22مرسالت،  ؟چه برای زندگان چه برای مردگان م؟یدیاجتماع نگردان

مت  مااءِذا ؛ 20مریم، : ه بودمکاش پیش از این مرد یا لیتی مت قبل هذا) و مرگ به معنای از میان رفتن حس کننده 

 (.  22مریم،  ؟آیا وقتی بمیرم به راستی زنده برون آورده می شوم لسوف اخرج حیاً

رده بود پس آنگاه زنده اش آیا کسی که م ناهیاومن کان میتاً فاحی) عاقله  ۀعامل سوم، حیات به معنای قوة

انک  نیز؛ ههمان آی)  هالتو به عبارت دیگر ج ،عاقله ةو مرگ به معنای از میان رفتن قو(  122انعام،  ؟...ساختیم

 (. 03نمل، : البته تو مردگان را شنوا نمی سازی التسمع الموتی

ا فی سبیل اهلل امواتاً بل احیاء عند وال تحسبن الذین قتلو)حیات به معنای از میان رفتن غم و اندوه چهارم،  

اند و نزد پروردگارشان روزی  هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندار، بلکه زنده ربهم یرزقون

که بر اساس روایات بسیاری که در مورد ارواح شهدا وجود دارد بر برخورداری  121آل عمران، : داده می شوند

ویأتیه الموت من کل مکان و ) و مرگ به معنای حزنی که زندگی را تیره می سازد ( می شود معنوی حمل  ذاز لذای

  (. 17ابراهیم، [: و عذابی سنگین به دنبال دارد]مرگ از هر جانبی به سویش می آید ولی نمی میرد  میتبما هو 



 

ـ  می توان بدان دست یافتکه با حیاتی که عقل و علم است   ـ پنجم، حیات به معنای زندگی جاودانی اخروی

خدا و رسول را اجابت کنید آنگاه که شما را به چیزی خواندند که به   استجیبوا هلل و للرسول اذا دعاکم لما یحیکم)

فجر، : ه بودمدکاش برای زندگی خود چیزی پیش فرستا یا لیتی قدمت لحیاتی و؛ 22انفال، : شما حیات می بخشد

را به کار برده « توفی » چرا که خداوند هم در مورد مرگ و هم در مورد خواب لفظ  ـو مرگ به معنای خواب (  22

فی االنفس حین اهلل یتو و؛ 23انعام، : اوست آنکه شبانگاهان شما را می میراند فاکم بالیلتوالذی ی وو ه) ـاست 

د و آن را که نمرده است در را هنگام مرگ به تمام و کمال می گیر اهخداوند جان ت فی منامهاموتها و التی لم تم

  (. 22زمر، : خوابش چنین می کند

آیاتی که خداوند را )ششم، حیات به معنایی که خداوند بدان توصیف می شود یعنی آنکه مرگ بدو راه ندارد 

و مرگ به معنای جداشدن روح (  22من، ؤ؛ و م20؛ فرقان، 111؛ طه، 2؛ آل عمران، 222بقره، : همچونحی خوانده 

تو خواهی  انک میت و انهم میتونو ؛ 102آل عمران، : هر نفسی چشنده مرگ است ه الموتقذائ سکل نف) جسد از 

  1(.03زمر، : مرد و آنان خواهند مرد

 

 مي آموزدبه ما حقايقي که کتاب خدا در باب مرگ و زندگي  فشردة

 حیات واقعي، حیات معنوي است. يك

ان می نمایاند که همین زندگی مادی و خور و خواب و خشم و شهوت نگاهی گذرا به زندگانی مردمان به انس

می گذرانند و از آن حیات واقعی است، زیرا تقریباً تمامی انسانها زندگی خود را در پی دستیابی به همین امور 

به  هنگام که ظاهراً خود را می شناسند تا آن زمان که پای در گور می نهند در پی بازی، سرگرمی، فخر فروشی

و و زینه و تفاخر هحیوه الدنیا لعب و للاعلمو انما ا)زیاده اندوزی و زیاده خواهی و اموری از این قبیلند و یکدیگر 

اما وقتی به قرآن (.  2و  1تکاثر، : قابرمهیکم التکاثر حتی زرتم الال نیز؛ 23حدید، : وال و االوالدماال فی رثنکم و تکایب

آنچه از آسمان آمده است می گوید که این ظواهر شکوفه . قت چیز دیگری استمی نگریم در می یابیم که حقی

طه، : الدنیا ةالحیو ةزهر)یند زودی فرا می رسد، ره نابودی می پوهایی کوته عمرند و با وزش تند باد مرگ، که به 

                                        
 
 . 701و  22راغب اصفهانی، : در خصوص این وجوه بنگرید به  



 

الحیوان ار االخره لهی و ان الد )آن حیات، واقعی است که ماندگار و آن حیات، حقیقی است که جاودانه باشد (. 101

آن حیات است که انسان خود را با آن به  .حیات واقعی، حیات معنوی است(.  22عنکبوت، : لوکانوا یعلمون

آن حیات است که انسان در آن فنایی ندارد و با زنده ساختن . جاودانگی پیوند می زند و به ابدیت متصل می سازد

بدین جهت قران آن کسان را که . زندگانی دست می یابده سرچشمۀ وح الهی موجود در خویش بو پرورش دادن ر

 موات بل احیاء و لکن ال تشعروناوال تقولوا لمن یقتل فی سبیل اهلل : در راه خدا کشته شده اند زنده می خواند

نیز آل ؛ 122بقره، : کسانی را که در راه خدا کشته می شوند مرده نخوانید، بلکه زنده اند ولی شما نمی دانید)

گر چه در تفسیر این آیه برخی گفته اند که چون شهیدان از خود نام نیک باقی می گذارند و این نام (. 02عمران، 

، 1طبرسی، ) نیک تا روزگار بر جای است همچنان بر سر زبانهاست بنابراین گویی شهیدان همواره زنده اند 

در )است  نه به معنای زندگانی بلکه به معنای ایمان ، و برخی دیگر بر آن شده اند که حیات در این آیه(202

ر حقیقت تا روز قیامت زنده اند ، حق این است که شهیدان نمرده اند و د( انعام سورة 122مقایسه با آیه 

 (.027 – 022، 1طباطبائی، )

من  وأ ) من دارای حیات و نوری خاص است که دیگران فاقد آنندؤنیز بدین جهت است که از دیدگاه قرآن م

آیا آنکه مرده بود پس آنگاه زنده اش  ...لمات مشی به فی الناس کمن مثله فی الظوراً یله نکان میتاً فاحییناه و جعلنا 

ساختیم و برای او نوری قرار دادیم که با آن در میان مردمان راه می رود همچون کسی است که در 

است همین حقیقت است نه حیاتی حیوانی در مقابل حیات  نام حیات و آنچه شایستۀ(  122انعام،  ؟تاریکیهاست

 ۀبیط ةو هو مومن فلنحیینه حیومن عمل صالحاً من ذکر او انثی : می فرمایدو بر همین اساس است که قرآن . نباتی

ی پاک حیات یهر کس از مرد یا زن کار شایسته ای انجام دهد در حالی که مومن است مسلماً او را با زندگ) 

ر من کان حیا و ذلین)، یا تنها مومنان را زنده می داند و کافران را مرده می خواند (  17نحل، : می بخشیم[ واقعی]

 (. 73یس، : کافران محقق گردد ر خداوند دربارةکه را زنده است بیم دهد و گفتانآ تا هر الکافرین یحق القول علی

 

 و جاودانه است خداوند است که حيّتنهاد. دو



 

هر چه که باشند  ـ حیات حقیقی برخوردار است و دیگران زعالیم قرآن تنها خداوند متعال است که ابر اساس ت

و توکل علی الحی بدینسان خداوند می فرماید گذارند؛  میواپس آن را سکوچکی از حیات بر می گیرند و  ةبهرـ 

 (.20فرقان، : بر آن زنده ای که نمی میرد توکل کن) الذی الیموت

حیات را منحصر در خدای متعال می  (22غافر، : اوست زنده که خدایی جز او نیست) هو لحی ال اله االهو ا ۀآی

این حصر، حقیقی است نه نسبی و معنای آن این است که حقیقت حیات، یعنی حیاتی که آمیخته با مرگ نیست . کند

) اهلل ال اله اال هو الحی القیوم  ۀآینسان در یبد .و در معرض نابودی قرار نمی گیرد، تنها حیات حضرت حق است

به  اهلل الحییم تا ربگی( خبر  ال اله اال هومبتدا و  اهلل)خبر بعد از خبر را «  الحي» مناسب تر آن است که ( 222بقره، 

دست آید و بر ساند که حیات تنها و تنها خاص خداوند است و اگر دیگران هم بهره ای از حیات برده اند خدا 

 (.003 -020، 2طباطبائی . )عطا کرده استبدانان 

 

 دات و از جمله زمین از حیات برخوردارندوتمامي موج. هس

 ـاز دیدگاه قرآن حیات منحصر به انسان نیست و تمامی موجودات از این نعمت گرانقدر برخوردارند 

 هون تسبیحهمقکن ال تفبحمده و ل بحیس ان من شی االخداوند می فرماید . البته هر یک به فراخور حال خویش

، بر این (22اسراء، : تسبیح آنان را نمی فهمیدهیچ چیز نیست مگر اینکه به تسبیح مشغول است، اما شما )

ازد آنکه برخوردار از د به تسبیح بپرددگار مشغول است، و چگونه می تواناساس همه چیز به تسبیح پرور

 !حیات نیست؟

زش نسیمهای ودرختان خود را به مردگان ماننده می کند در پی زمین که در زمستان می میرد و خاک و 

هر جا جوشش . می گذارد یشخوش بهاری آرام آرام جان می گیرد و دوباره آثار حیات را از خود به نما

است، و پویندگی است جلوه های حیات می درخشد و جزئی از  است، جنبش است، تحول است، دگرگونی

 :ترنم به این ترانه اندمموجود است هستی  همۀ. می زندانوس بیکران حیات موج اقی

 با شما نامحرمان ما خامشیم              ***              یمشما سمییعم و بصیرم و ه

 ( 227، 0مولوی، ) 



 

و آبی که خداوند از  و ما انزل اهلل من السماء من ماء فاحیا به االرض بعد موتها)سورة بقره  122در آیۀ 

خداوند زمین خمود بی گیاه را مرده به شمار می ( و فرستاد و با آن زمین را پس از مرگش زنده ساختآسمان فر

 (.22، 2طوسی، )یاء و زنده ساختن زمین می نامد آورد و روییدن گیاهان در آن به سبب ریزش باران را اح

؛ جاثیه، 20؛ عنکبوت، 1اطر، ؛ ف23، و22، 11؛ روم 22نحل، : توجه به این آیات نیز در این خصوص راهگشاست

 .17؛ و حدید، 2

 

 حیات و ممات از دل يکديگر بیرون مي آيند. چهار

دارند و از دل یکدیگر بیرون می متقابل قرآن کریم بر آن است که حیات و ممات با یکدیگر تعامل و پیوند 

دستخوش مرگ و زندگی و  جهان طبیعت هر لحظه. زنده از دل مرده و مرده از دل زنده بیرون می آید. آیند

  س من خلق جدیدبلفی بل هم : حیات می یابند و جهان علوی دستخوش تجدد امثال است، هر لحظه می میرند

و  حیات بیرون کشد نو ممات را از بطممات آنکه جهان را آفریده است قادر است حیات را از بطن (. 12:ق)

عبیر با الفاظ مختلف در چند جای قرآن به کار رفته است این ت. این دو پدیده را در چرخه ای سیال جای دهد

زنده را از مرده بیرون می آوری و مرده را از زنده بیرون )  تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی :که

گرچه در برخی از روایات این بیرون آوردن زنده (.  11؛ روم، 01؛ یونس، 12؛ انعام، 27آل عمران، : کشیمی 

، 2طبری، ) ب مومن تفسیر شده رون کشیدن مومن از صلب کافر و کافر از صلیه و مرده از زنده به باز مرد

و منظور از اخراج حی از میت همان پیدایش حیات از موجودات  ند، آیات همچنان بر عموم خود باقی ا(220

بیجان به وجود آمدند و پذیرش حیات شد موجودات زنده از مواد  ةمادا آن روز که زمین آزیر ـبیجان است 

و سلولها شده تبدیل به موجود زنده جزموجودات زنده همواره مواد بیجان  ۀاز این گذشته در بدن ما و هم

و مراد از اخراج میت از حی نیز همین واقعیتی است که دائماً در برابر چشمان ما محقق است و  ـمی شوند 

حقیقت اشاره به قانون تبادل دائمی مرگ و حیات است که این آیات در . دیار مرگ می شوندزنده ها راهی 

                                        
 
 .مولوی. و شدن اندر بقای خبر از نب ـ هر زمان نو می شود دنیا و ما : از دیدگاه عارفان این یک حقیقت مسلم است  



 

 کم بر حیات است و می توان از صیغۀعمومی ترین، پیچیده ترین، و در عین حال جالب ترین قانون حا

 .که داللت بر استمرار دارند چنین نکته ای را استنباط کرد( خرجمُدر )اسم فاعل  و( خرجتُ و خرجیُ در)مضارع 

 

 مات تنها به دست خداوند استحیات و م. پنج

زد که حیات و ممات تنها به دست اوست و اخدای متعال در قرآن کریم این حقیقت را آشکار می س

مرگ و حیات از اموری نیستند که به . حضرتش هرگاه اراده کند زنده می سازد و هر گاه بخواهد می میراند

که انسان تنها می تواند چگونه زیستن و ( ند نهم مقالهدر ب)خواهیم دید . اختیار انسان واگذاشته شده باشند

آنکه حیات را از خود دارد، هر . چگونه مردن خود را رقم زند، اما دست او از اصل حیات و ممات کوتاه است

. گاه بخواهد شمه ای از آن را به موجودات، و از جمله انسان، وام می دهد و هر گاه بخواهد باز پس می گیرد

 ما کان لنفس ان تموت اال باذن اهلل کتاباً موجالً» : این جهان پهناور مالک هیچ مرگ و حیاتی نیستدر  هیچکس

آل [ : مقرر کرده است]به عنوان سرنوشتی معین [ خداوند مرگ را. ]جز به فرمان خدا نمی میرد سیهیچ نف

رفته بودند نمی نبه نبرد  چنین می گفتند که اگر کشته شدگان در جنگن نابرخی سست ایما«  .122عمران، 

آل عمران، )، یا اگر اختیار رهبری جنگ در دست ما بود این افراد کشته نمی شدند ( 122آل عمران، )مردند 

ن پاسخ می دهد و ضمن اثبات ملک الهی و تدبیر ربانی یادآور می شود نادابمورد بحث  ۀ؛ خداوند با آی( 122

 (.21و  23، 2طباطبائی، . )اس قضای الهی استکه مرگ و زندگی به دست خداوند و بر اس

وال یملکون موتاً و ال حیوه : ی که مشرکان می پرستیدند می فرمایدیتهابد رای دیگر در موخداوند در آیه 

ان مالک مرگ نیستند تا بتیعنی (. 0فرقان، )نه مرگی در اختیار دارند، نه حیاتی، و نه رستخیزی را  و ال نشوراً

ندگان خود یا از هر کس دیگری که بخواهند دور کنند، مالک زندگی نیستند تا از هرکس آن را از پرست

وث و تند تا مردم را به دلخواه خود مبعبخواهند آن را بگیرند یا به هرکس بخواهند بدهند، و مالک نشور نیس

و حیات در سیاق نفی هم نکره بودن موت  ( .177، 12همو، . )زنده کنند و در مقابل اعمالشان آنان را جزا دهند

 .بدین جهت است که عموم را برساند و تأکید کند که مالک هیچ مرحله ای از مرگ و زندگی نیستند



 

خداوند روح مردم را  حین موتها ستوفی اال نفی اهلل: توجه به این دو آیه نیز در این خصوص راهگشاست

ما هستیم که زنده می کنیم و می  و نمیتنحیی انا نحن  و، (22زمر، )هنگام مرگشان به تمامی می گیرد 

 (.20ق، )میرانیم 

عیسی ؛ 21انعام، : ؛ فرشتگان11سجده، : موتملک ال)البته خداوند گاهی مرگ و زندگی را به دیگران 

نسبت می دهد، اما آن را به اذن الهی می داند و در نتیجه خدشه ای به این حقیقت که ( 21آل عمران ، : مسیح

 .دگی تنها به دست خداوند است وارد نمی شودمرگ و زن

 

 انسان تا رسیدن به حیات اخروي چند مرحله حیات و ممات خاص را تجربه مي کند. شش

تا انسان و زندگی آخرت است، اما بر اساس آموزه های قرآنی دانستیم که حیات واقعی حیات معنوی 

او در ابتدا خاک مرده . ت خاص را تجربه می کنداخروی چند مرحله حیات و مما ۀرسیدن به آن حیات جاودان

ناگاه با  –که هنور مرده است  –ا می روید و خوراک انسانها می شود و پس ازتشکیل نطفه نیهبا رویید. است

تکفرون باهلل و کنتم  کیف. د و پس از چندی پای بر عرصه حیات دنیا می گذارده ای الهی زندگانی می یابفحن

دا کافر می شوید در حالی که مردگانی چگونه به خ)  کم ثم الیه ترجعونیکم ثم یحیمیتم یامواتاً فاحیاکم ث

پس شما را می میراند، آنگاه زنده می کند و پس از آن به سوی او باز سبودید پس آنگاه شما را از زنده کرد، 

الله من ماء مهین، ثم سواه خلق االنسان من طین ثم جعل نسله من س أو بدنیز (.  20بقره،  ؟گردانیده می شوید

 ،پس نسل او را از قطره ای آب بی مقدار قرار دادسخلقت انسان را از گل آغاز کرد، ) و نفخ فیه من روحه

 (.1-7سجده، : یدمد آنگاه او را تسویه کرد و از روح خود در او

که  -ج می شود د و آنگاه می میرد و از حیات مادی دنیوی خارمقدار که مقدر اوست زندگی می کن آن

ل الی ذنوبنا فهین فاعترفنا بتقالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثن. حیات برزخی: آغاز حیاتی دیگر استالبته خود 

به گناهانمان اعتراف . گفتند پروردگارا دوبار ما را میراندی و دوبار ما را زنده ساختی) خروج من سبیل

خی، برای چگونگی داللت این آیه بر حیات برز. 11غافر، : هست [از آتش]کردیم، پس آیا راه بیرون شدنی 

ا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحاً فیما ذحتی ا: نیز (.112 -111، 1طباطبائی، : بنگرید به



 

گوید تا آنکه مرگ یکی از ایشان فرا رسد می ) نها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثوهو قائل کلمها نهترکت کالً ا

این فقط سخنی ! نه چنین است. پروردگارا بازم گردان باشد که در آنچه واگذاشته ام کاری شایسته انجام دهم

 21نیز آیات   .(133 – 11مومنون، : است که او می گوید و پشت سر برزخی دارند تا روزی که مبعوث شوند

 (.020، 2طباطبائی، : بنگرید به)غافر  ةسور 22فرقان؛ و  ةسور 22تا 

در . انسان تا آن زمان که خدا بخواهد در این حیات برزخی به سر می برد تا آنکه قیامت کبری فرا رسد

 .آن حال است که از این زندگانی می میرد و برای پاسخگویی روز حشر زنده می شود

 

 مرگ امري وجودي است نه عدمي. هفت

قرآن . همه چیز می پندارند، مرگ عدم نیستبر خالف تصور انسانها که مرگ را فنا و نیستی و پایان 

آنکه مرگ ) لیبلوکم ایکم احسن عمالً هالذی خلق الموت و الحیا: و آفرینش می آورداز خلق مرگ سخن  ةدربار

و بدیهی است که عدم، نیاز به خالق و ( 2ملک، : را آفرید تا شما را بیازماید که کدامیک نیکوکارتریدو زندگی 

پس مرگ، نیستی و . امر وجودی است که خالق می خواهد. نچه نیست آفریننده نمی خواهدآ. آفریننده ندارد

 .است فریدهنیست بلکه یک هستی جدید است که خدای متعال برای انسانها آ فنا

 

 زمان و مکان مرگ هر کس را فقط خداوند مي داند. هشت

بشر نسبت به آینده او را جکاوی کن. یک پرسش است که همواره ذهن انسان را به خود مشغول می دارد

دربارة اینکه چه  غافلند ـ از آخرت و یاد مرگاغلب و البته نه همیشه، زیرا انسانها  ـوا می دارد که گاهی 

دیدة ترس از مرگ نیز که گاه و بیگاه موجب هراس انسانها می پخود . هنگام و در کجا خواهد مرد بیندیشد

تنها خداوند است که از زمان و که ما می گویند به اما منابع اسالمی  شود به طرح این پرسش کمک می کند،

بسیاری از انسانها . هیچکس نمی داند چه هنگام و در چه سرزمینی خواهد مرد. مکان مرگ انسانها آگاه است

که پای از سرزمین خود بیرون ننهاده اند و مطلقا گمان نمی برده اند در جایی غیر از محل سکونت خود 

ناگاه به مسافرتی رفته اند و دقیقا همانچه تصورش را نیز نمی کرده اند در مورد آنها  ،یرند و دفن شوندبم



 

زیرا هر مرگی در هنگام خاص خود انجام می گیرد و نابهنگام )ست مرگ نابهنگام رترکیب ناد! روی داده است

خود بکار می برند حاکی از این  که انسانها در مورد مرگ عزیزان( گرچه ممکن است ناگهانی باشد ،نیست

اما زمان . احتمال مرگ او در آن زمان را نمی داده اند ـ و مسلماً خود فرد ـحقیقت است که هیچیک از آنان 

ان : انسان را می گیردجان  خداوند است که هر گاه اراده کرد. مرگ، تابع اندیشه ها و پندارهای انسانها نیست

ا و ماتدری نفس بای غدب سل الغیث و یعلم ما فی اال رحام و ماتدری نفس ماذاتکنزیاهلل عنده علم الساعه و 

خداست که علم قیامت نزد اوست، و  باران را فرو می فرستد، و آنچه را  یقینبه ) ارض تموت ان اهلل علیم خبیر

دامین است می داند، و هیچکس نمی داند فردا چه به دست می آورد، و هیچکس نمی داند در کهدر رحم

 (.02لقمان، . به یقیین خداوند دانای آگاه است. سرزمین می میرد

 

 انسان را خود او تعیین مي کند نچگونه مرد. نه

گر چه انسان از زمان و مکان مرگ خویش اطالعی ندارد، در رابطه با مرگ خود از موهبتی الهی بهره 

خوف از سوء خاتمت و بد عاقبتی  .او چگونه مردن خویش را خود مشخص و معین می کند: مند است 

اما بر اساس تعالیم اسالمی انسان می تواند آنگونه زندگی کند که هنگام مرگ مسلمان . بسیاری را می آزارد

و وصی بها ابراهیم بنیه و )بدان توصیه کرده اند این چیزی است که ابراهیم و یعقوب فرزندان خود را . بمیرد

ابراهیم و یعقوب پسران خود را همان   .م مسلمونتموتن اال و انتالم الدین فکاصطفی لاهلل ن نی ابیعقوب یا 

برگزید، خداوند این دین را برای شما ! پسران من:[ و هر دو در وصیتشان چنین گفتند]سفارش کردند [ آیین]

ن سفارش می کند و خدای متعال نیز مومنان را بدا( 102بقره، . دیبنابراین البته نمیرید مگر اینکه مسلمان باش

ای کسانی که ایمان آورده اید تقوای الهی  .و ال تموتن اال و انتم مسلمون یها الذین آمنوا اتقواهلل حق تقاتهیا ا)

چگونه زندگی  .(132آل عمران، . پیشه کنید آنگونه که حق تقوی است، و البته نمیرید مگر اینکه مسلمان باشید

کند، و خدای متعال این نعمت را به انسان بخشیده است که با  را مشخص می نکردن است که چگونه مرد

 .مسلمان زیستن بتواند مسلمان بمیرد

 



 

 مرگ و حیات پس از مرگ امري مسلم و قطعي است. ده

کل نفس ذائقه )راهی برای گریز از مرگ ندارد هیچکس . مرگ امری مسلم و قطعی و تخلف ناپذیر است

عنکبوت، . مرگ است، آنگاه به سوی ما باز گردانیده خواهید شد ةچشند سیهر نف .الموت ثم الینا ترجعون

 تمم الموت ولو کنکاینماتکونوا یدرک)ای مستحکم نیز نمی توانند مرگ را از انسان دور سازند هحتی برج (.27

از و فرار ( 70نساء، . هایی مستحکمجشما را در می یابد، هر چند در برد مرگ یهر جا باش. ةفی بروج مشید

قل ان الموت الذی تفرون منه فانه مالقیکم ثم تردون الی عالم الغیب و الشهاده )نیز سودی نمی رساند  آن

ان و هپس به سوی دانای نس. شماست ةبگو مرگی که از آن می گریزید دیدار کنند .م تعملونتکم بما کنبئفین

ابوالفتوح : بنگرید به. 0جمعه، . ه می سازدآشکار باز گردانده می شوید و شما را بدانچه انجام می دادید آگا

ماییم که میان ) کم الموت و ما نحن بمسبوقیننحن قدرنا بین)عمر دراز نیز همین گونه است . (021، 2رازی، 

که ارزشمندترین ( ص)حتی پیامبر اکرم (. 23واقعه، . شما مرگ را مقدر کرده ایم و بر ما سبقت نتوان جست

به یقین تو میرنده ای و به یقین آنان  .و انهم میتونمیت انک )واقعیت مستثنی نیست  از ایننیز آفریده است 

آب حیات، مرگ : سر انجام خواهد مرد بیاشامدانسان حتی اگر آب حیات افسانه ای را نیز  .(03زمر، . میرایند

ه بیشتر آنان از آن اگر چ ،این حقیقت تلخ همواره در زندگی انسانها جاری است! است که جاودانگی می بخشد

: نگرید بهبنیز . )غافلند و جاهالنه می پندارند که همیشه زنده خواهند بود و مرگ حق است اما برای همسایه

 ( 22؛ و جاثیه، 23؛ قیامه، 00؛ احقاف، 02؛ انعام، 12؛ مومنون، 01فصلت، 

 

 کرندخداوند پس از مرگ همه را زنده مي کند، اما کافران اين امر را من. يازده

امری مسلم و برمی انگیزد این حقیقت که خداوند همگان را پس از مرگ زنده می کند و  میاز دیدگاه اسال

منکرند و همواره در طول تاریخ با قطعی است، اما خود منابع اسالمی نیز تأکید می کنند که کافران این امر را 

ا ان هی االحیاتن)ت و پس از آن هیچ خبری نیست مرگ، پایان اسکه پیامبران مبارزه کرده اند تا اثبات کنند 

نیست، می میریم و زنده [ چیز دیگری]جز زندگی دنیای ما و گفتند  .بمبعوثینو ما نحن  نحییالدنیا نموت و 

و خداوند مردگان را بر نخواهد  (22جاثیه، : ؛ نیز07مومنون، . می شویم، و بر انگیخته شدگان نخواهیم بود

با سخت ترین سوگندهایشان به خدا سوگند یاد کردند  باهلل جهد ایمانهم الیبعث اهلل من یموتو اقسمو )انگیخت 



 

الموت لیقولن الذین ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد ؛ 00نحل، : که خدا کسی را که می میرد بر نخواهد انگیخت

مسلماً آنانکه کفر ورزیدند  و اگر بگویی شما پس از مرگ بر انگیخته خواهید شد کفروا ان هذا اال سحرمبین

و انسان می  خرج حیااسوف لمت  و یقول االنسان اءذا ما؛ 7هود، : خواهند گفت این تنها سحری آشکار است

؛ 02 و 07مومنون، : ؛ نیز22یم، مر بیرون آورده می شوم؟[ از قبر]گوید آیا وقتی بمیرم به راستی زنده 

 ....(؛ و  02؛ دخان،  20و  12صافات، 

 ین کریم در آیات متعدد به این نکته می پردازد و تصریح می کند که کافران هیچ دلیلی بر این ادعاقرآ

البته خدای متعال بارها و بارها دالیل متعددی برای . خود ندارند و آن را به صرف بعید دانستن انکار می کنند

نها تدبر کنند تا بلکه به خود آمده مسلم بودن انگیزش پس از مرگ آورده و از کافران خواسته است که در آ

 .دست از ادعای باطل خویش بردارند

 

 نمونه هايي از حیات و انگیزش پس از مرگ در همین دنیا. دوازده

از حیات پس از مرگ یکی از دالیلی که خداوند برای حقیقت یاد شده در بند پیش می آورد نمونه هایی 

  :ه استاست که در همین زندگانی دنیا اتفاق افتاد

آیا ندیدی آنان را ) الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت فقال لهم اهلل موتوا ثم احیاهمـ 

گفت بمیرید،  نانکه از خانه های خود از بیم مرگ بیرون رفتند در حالی که هزاران نفر بودند، پس خداوند به آ

 (202بقره، . ایشان را زنده ساختو آنگاه 

ی الموتی قال اولم تومن قال بلی و لکن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعه تحینی کیف راذ قال ابراهیم رب او ـ 

آنگاه که ابراهیم [ یاد کن]و ) عهن یأتینک سعیاًدمن الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزء ثم ا

د مگر ایمان نیاورده ای؟ گفت چرا، فرموگفت پروردگارا به من نشان ده که چگونه مردگان را زنده می کنی؟ 

فرمود پس چهار پرنده برگیر و آنها را پیش خود ریز ریز گردان، پس بر هر کوهی . ولی تا دلم آرامش یابد

 (223بقره، . پاره ای از آنها را قرار ده، آنگاه آنها را بخوان که شتابان به سوی تو خواهند آمد



 

[ آنگاه که بنی اسرائیل در مورد قاتل شخصی به نزاع پرداختند] الموتی فقلنا اضربوه ببعضها کذلک یحیی اهللـ 

را زنده  ، اینچنین خداوند مردگان[تا زنده شود]بزنید [ مقتول]به آن [ گاو سر بریده را]گفتیم پاره ای از آن 

 ( 70بقره، . می کند

عام ثم بعثه  أةمه اهلل تموتها فامابعد یی هذه اهللاوکالذی مرعلی قریه و هی خاویه علی عروشها قال انی یح ـ

الی عام فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه و انظر  أةمیوم قال بل لبثت  بعضقال کم لبثت قال لبثت یوماً او 

 لیع قال اعلم ان اهللن له یا فلما تبحموها لسم نکث ظام کیف ننشزهاالع حمارک و لنجعلک آیه للناس و انظر الی

این [ اهل]که به شهری که بامهایش فروریخته بود عبور کرد، و گفت چگونه خداوند نون آیا چ) قدیر ءکل شی

را پس از مرگشان زنده می کند؟ پس خداوند او را صد سال میراند، آنگاه او را برانگیخت و گفت [ ویرانکده]

به . نگ کردیبلکه صد سال در[ نه]گفت . چقدر درنگ کردی؟ گفت یک روز یا بخشی از یک روز درنگ کردم

که چگونه ]تغییر نکرده است، و به درازگوش خود نگاه کن [ طعم و رنگ آن]یدنی خود بنگر که خوراک و نوش

نشانه ای [ در مورد معاد]و هم تو را [ است؟ این واقعه برای این است که هم به تو پاسخ گوییممتالشی شده 

پس سگونه آنها را برداشته به هم پیوند می دهیم، استخوانها بنگر که چ[ این]و به . برای مردم قرار دهیم

می [ اکنون]برای او آشکار شد گفت [ چگونگی زنده ساختن مرده]پس آنگاه که . ن می پوشانیمآ رگوشت ب

 (.221بقره، . دانم که خداوند بر هر چیزی تواناست

 

 نتیجه گیري

. د، حقیقت سادة آنها برای همگان روشن استگرچه حیات و ممات در قرآن کریم به وجوه مختلفی به کار رفته ان

بر اساس تعالیم قرآن، از یک سو فقط خداوند است که زندة واقعی و سرمدی است، و از سوی دیگر حیات واقعی 

. حیات معنوی است نه این حیات مادی و فیزیکی که در تمامی موجودات از جمله زمین و آسمان هم وجود دارد

ت و ممات دو پدیدة کامال جدا و بی ارتباط با یکدیگر باشند، بلکه این دو از دل یکدیگر نیز اینگونه نیست که حیا

بخشی و میراندن هم تنها به دست خداوند است و بدین جهت تنها اوست که زمان و مکان حیات. آیندبیرون می

انسان تا رسیدن به برخالف پندارعمومی مردمان، مرگ امری وجودی است نه عدمی، و . داندمرگ هرکس را می



 

با اینکه بر اساس حقائق مسلم، مرگ و . کندحیات واقعی در آخرت چند مرحله حیات و ممات خاص را تجربه می

هایی از زنده کردن مردگان در همین دنیا نیز اتفاق حیات پس از مرگ اموری قطعی و اجتناب ناپذیرند و نمونه

اما مهمترین نکته این است که با . بسیاری از مؤمنان نیز از آن غافلافتاده است، کافران این حقیقت را منکرند و 

تواند توجه به حساس بودن لحظۀ مرگ در تعیین سرنوشت نهایی انسان، بر اساس آموزه های قرآنی شخص می

 .با تعیین درست مسیر زندگی خویش در دنیا، چگونه مردن خود را خود تعیین کند
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