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اساس  بر  دینی  جامعه  تربیت  و  انسان  روان  و  روح  پرورش 
تاروپود  با  نهادینه کردن آموزه های قرآنی، پیوندی ناگسستنی 
باور به قیامت دارد. یکی از ویژگی های مهم قیامت که علمش 
نزد پروردگار محفوظ مانده است و پنهان بودنش برای تربیت نفوس برشی، معنا 
می یابد، زمان وقوع آن است که با پایان حیات این جهانی رقم می خورد. از منظر 
قرآن کریم آثاری که بر مخفی بودن زمان قیامت مرتتب می شود، از یک سو فرد 
را با آزادی در اعامل، مسئولیت پذیر می کند و با خوف و رجا، نگرشی امیدبخش 
فرا روی او قرار می دهد و از او تالش گری صادق و پارسا می سازد و از غفلت، 
ترس، اضطراب و دنیاطلبی رهایی می بخشد؛ از سوی دیگر، جامعه ی برشی را به 
سوی اطاعت پذیری، تکلیف مداری، اخالق محوری و انتظار و آمادگی دامئی جهت 
حضور در محرض الهی رهنمون می کند و رسانجام طیف گسرتده ی دشمنان دین 
ناامید و منفعل می سازد. در این مقاله درصدد تبیین مهم ترین مثرات  الهی را 
تربیتی اختفای زمان قیامت از منظر آیات قرآن با استفاده از دیدگاه مفرسین 

هستیم.
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بیان مسئله 
نه تنها متایلی به مردن ندارد، مدام برای حیاتی مستمر و الینقطع می کوشد. پس هیچ  انسان فطرتاً 
زمانی را برای مرگ و نیستی خود تعیین منی کند؛ زیرا تعیین زمان، برخالف طلب جاودانگی در حیات و 
بقاء است. این خواست فطری، با احکام عقل برشی همچون »دفع رضر محتمل واجب« و »محال بودن 
نقض غرض بر موالی حکیم« تأیید می شود و قران کریم نیز همسو با فطرت و عقل برش بر اختفاء قیامت 

تأکید کرده و علم آن را منحرص به خداوند بیان می کند.
قیامت به معنای رستاخیز و به پا خاسنت است که همواره، در قرآن کریم از آن با »یوم« ذکر شده و 
در اصطالح، به معنای روز برخاسنت مردگان از قربها و روز زنده شدن و قیام کردن مردم برای رسیدگی به 
حساب و اعامل خود است )راغب، 1387، ص259(. عالوه بر یوم القیامه، برای قیامت بیش از هفتاد اسم و 
ویژ گی ذکر شده که الساعه )لقامن، 34(؛ یوم الدین )اعراف، 29(؛ یوم الفصل )صافات، 1(؛ یوم الحساب )ص، 
16(؛ یوم البعث )روم، 56(؛ یوم التغابن )تغابن، 9(؛ الواقعه )واقعه، 1(؛ الحاقه )حاقه، 1(؛ القارعه )قارعه، 
ه )عبس، 33( و الغاشیه )غاشیه، 1( ازجمله آن است. اختفا به معنای پنهان و غایب بودن است و  1(؛ الّصاخَّ
در این گفتار، مراد از آن، این است که زمان وقوع قیامت و کیفیت آن بر متام موجودات ماسوی الله پنهان 

است )بستانی، 1392، ج2، ص1639(.
از سپری شدن آن،  انسان، اجل معینی دارد و طبعاً پس  از دیدگاه قرآن، مجموعه ی جهان ازجمله   
مرحله ی نوینی از آفرینش آغاز می شود. پیش از رشوع این مرحله ی جدید از حیات، نظام آفرینش به هم  
ُل اأْلَْرُض غیر األرض« )ابراهیم،  می خورد و به نظام نوینی مناسب با حیات مذکور تبدیل می شود: »يَْوَم تَُبدَّ
48(. حال که وقوع قیامت، حتمی و با دنیا عجین شده است، هیچ گاه حیات برشی، از مرگ و زمان وقوع 
قیامت خالی نیست. از این جهت، زمان وقوع قیامت چالشی اساسی در زندگی برش است و انسان درباره ی 

آن فکر می کند و درصدد کشف ارسار مرگ و قیامت و زمان آغاز این تحول عظیم است.
اختفای زمان قیامت علل و فلسفه های مختلفی دارد. مفرسین به اتفاق معتقدند: یکی از علل اساسی 
اختفای زمان قیامت، آثار متعدد تربیتی و اخالقی در ابعاد گوناگون فردی و اجتامعی، روحی و روانی، 
نظری و عملی است که هم از داللت ظاهری و هم از داللت مفهومی آیات مورد بحث استفاده می شود.

منبع  هامن  یعنی  نصوص،  از  تنها  قیامت،  زمان  اختفای  دست نیافتنی  آثار  و  غیبی  حقایق  شناخت 
الیزال وحیانی و معصومانه، قرآن کریم اوالً و احادیث حرضات معصومین ثانیاً ممکن است. اندیشمندان 
متقدم و متأخر اسالمی در حوزه های مختلف معارف اسالمی درباره ی حقیقت و اصل قیامت و حوادث 
قبل و بعد آن و جزئیات رسیدگی به حساب و نامه اعامل و نظام کیفر و پاداش مباحث تفصیلی و کتب 
فراوان نگاشته اند؛ ولی به صورت جامع و کامل، مباحث تربیتی اختفای زمان قیامت را مطرح نکرده اند؛ 
از این جهت، در این مقاله تالش شده است تا با استفاده از آیات و چند روایت که اختصاصاً به مسئله ی 
اختفای زمان قیامت پرداخته اند، برخی از زوایای آشکار و پنهان آن بررسی شود تا بتواند در معرفت افزایی 

و تأثیرات عملی در زندگی انسان، راهگشا باشد.
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1-  بررسی داللت آیات قرآن بر آثار اختفای زمان قیامت
در بیش از یک چهارم آیات قرآن کریم )1640 آیه(، خدای سبحان درباره ی ابعاد مختلف مسئله ی قیامت 
و زندگی ابدی سخن گفته است که تعداد محدودی از آنها )48 آیه( به صورت رصیح، درباره ی اختفای زمان 
قیامت است. عموماً این آیات یا در پاسخ به پرسش کفار و معاندین با انگیزه های تخریب گرایانه و یا در 
پاسخ به استفسار عامه مردم و موحدین با انگیزه های روشنگرایانه بوده است. در این آیات، اشاراتی به 
ارسار نهفته در این لطف الهی دیده می شود و به صورت مکرر بر آثار تربیتی در حوزه های گوناگون ازجمله 
ابعاد فردی، اجتامعی و روحی و روانی، تأکید شده است. در این مقاله، برخی از آیات بررسی می شود که 

دال بر آثار مثبت و منفی تربیتی اختفای زمان قیامت در این سه حوزه است.

1-1. آثار فردی
اختفای قیامت منشأ آثار سازنده و تعالی بخش فراوانی برای فرد می شود که بر اساس آن، زمینه های 
و  آینده نگری  ضعف ها،  و  نقص ها  پذیرش  اخالص،  صداقت،  اختیار،  مسئولیت پذیری،  بر  مبتنی  زندگی 

آخرت محوری را برای او فراهم می کند و متضمن تثبیت و کاربست آنها می شود.

1-1-1. مسئولیت پذیری آزادانه، معیار سنجش در نظام کیفر و پاداش
نظام تربیتی و اخالقی دین، بر نتایج و آثار اعامل و رفتار اختیاری انسان پایه گذاری شده است و این 
اختیار است که انسان را در دنیا مسئولیت پذیر و در آخرت پاسخ گو می کند. قرآن کریم، انسان را مسئول 
کلیه ی اعامل و رفتار خویش دانسته است: »كُلُّ اْمِرٍئ ِبَا كََسَب َرِهنٌي« )طور، 21(؛ هرکسی در گرو دستاورد 
خویش است »کُلُّ نَْفٍس ِبَا كََسَبْت َرِهيَنٌة« )مدثر، 38(؛ هرکسی در گرو عملی است که انجام داده است و 
در جای دیگر، قرآن می فرماید: »َو أَن لَّْيَس لِْلِنَساِن إِالَّ َما َسَعى« )نجم، 39( برای انسان، چیزی جز حاصل 

تالش او نیست.
از منظر قرآن، سود و زیان اعامل هرکسی به خود او بازمی گردد؛ پس هر کس هدایت شود، به سود 
خود اوست و هرکسی گمراه شود، به زیان خویش اقدام کرده است. لذا هر کس به اندازه ی ذرّه ای، کار 
نیک انجام داد، آن را خواهد دید و هر کس به میزان ذره ای، کار زشتی مرتکب شود، به کیفرش خواهد 
با اختیار و آگاهی  این اعامل را  انسان  این است که  این سعی و تالش ارزش می بخشد،  رسید. آنچه به 
کامل از پیامدها و عواقب آن مرتکب می شود که به مثابه ی اصلی تربیتی است؛ یعنی انسان ها برای رشد 
و شکوفایی و حرکت به سوی اهداف عالی انسانی، باید خود را در برابر کارهایی که انجام می دهند، در 
برابر خداوند و جامعه مسئول بدانند، مراقب رفتارها و برخوردهای خویش باشند و تالش  کنند تا عالوه 
بر اینکه در چارچوب احکام الهی و رضای خداوند حرکت می کنند، به کسی آسیبی نرسانند و منافع افراد 
جامعه را مقدم بشامرند؛ زیرا انسان مسئولیت  ناپذیر نه تنها آسیب پذیر است، آسیب رسان نیز خواهد بود، 

پس »مسئولیت پذیری بر اساس اختیار« در امور تربیتی، اصلی اساسی است و توجه زیادی را می طلبد.
اَعَة آتِيٌة أَكَاُد أُْخِفيَها لُِتْجَزى كُلُّ نَْفٍس ِبَا تَْسَعى« )طه، 15( از آیاتی است که به این رکن  آیه ی »إِنَّ السَّ
اساسی در مسئله ی اختفای زمان قیامت اشاره کرده است. مقصود از اخفا که فرمود: »اکاد اخفیها«؛ نزدیک 
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است پنهانش بدارم، اخفا به متام معنا است؛ یعنی آن را پنهان بدارم و مکتوم نگه دارم و به هیچ وجه، 
احدی را از آن آگاه نکنم تا وقتی ناگهانی و دفعی واقع شود. عادت عرب این بود که هرگاه می خواستند در 
کتامن رسی مهم، مبالغه کنند، می گفتند: »کتمته حتی من نفسی« و مقصود این بود که به احدی نخواهم 
گفت. بدین ترتیب، خدا هم حداکرث مبالغه را درباره ی اختفای زمان قیامت کرده است )طربسی، 1372، 
ج16، ص14(. این امر از اهمیت حیاتی آن رّس مهم در رسنوشت انسان، نشان دارد که با اختفای قیامت 
تحقق می یابد. آن رّس مهم از عبارت »ما تسعی« در آیه فهمیده می شود که خداوند می خواهد به هرکسی، 
متناسب با تالش و کوشش هایش، پاداش دهد؛ به تعبیر دیگر، نظام ترشیع و کیفر و پاداش، بر اختیار استوار 
است که با مخفی بودن زمان قیامت، نوعی آزادی عمل برای همگان فراهم می شود که افراد با توجه به 
حق انتخاب خود در کافر شدن یا مؤمن بودن بدون فشارها و عوامل خارجی، اعامل و رفتار های خود را 

تدبیر و سازمان داده و متناسب با آن کیفر و پاداش الهی را دریافت کنند.

1-1-2. متییز مخلصین از غیرمخلصین
اخالص، اکسیر اعظمی است که پروردگار آن را مایه ی نجات انسان دانسته است، به گونه ای که شیطان 
هیچ راهی برای نفوذ به درون مخلصین ندارد: »َقاَل َفِبِعزَّتَِك أَلُْغِويَنَُّهْم أَْجَمِعنَي إِالَّ ِعَباَدَك ِمْنُهُم الُْمْخلَِصنَي« 
که  می شود  برداشت  طه  سوره   15 آیه ی  از  می شود.  اخالقی  صفات  کامل  اخالصموجب   .)83-82 )ص، 
مخلصین به واسطه ی اعامل اختیاری خود، از غیرمخلصین جدا و شناخته می شوند؛ زیرا بیشرت مردم خدا را 
به امید ثواب و ترس از عقاب عبادت می کنند و یا از نافرمانی اش خودداری می کنند، درحالی که درست ترین 
عمل، آن عملی است که رصفاً برای رضای خدا انجام شود؛ نه به طمع بهشت و ترس از جهنم؛ ولی با پنهان 
داشنت روز قیامت این متییز به خوبی صورت می گیرد و معلوم می شود که چه  کسی خدا را به حقیقت، 
بندگی می کند و چه کسی در پی تجارت خویش است )طباطبایی، 1374، ج14، ص196ـ 197(؛ بنابراین، 
خداوند با پنهان کردن زمان وقوع قیامت درصدد تربیت انسان های مخلصو نفوذناپذیر از سوی شیطان 

برآمده است تا از صفوف ریاکاران و مدعیان دروغین جدا شوند.

1-1-3. الگوبرداری از صداقت پیامرب )ص(
در برخی از روایات آمده است: طایفه ی مرشک قریش، عاص بن وائل سهمی و نرضبن حارث بن کلده 
و عقبة بن  ابی معیط را مأموریت دادند که به نجران سفر کنند و از دانشمندان یهود که در آنجا ساکن 
بودند، مسائل پیچیده ای را سؤال کنند و در بازگشت، آنها را در برابر پیامرب )ص(مطرح سازند )به گامن اینکه 
پیامرب )ص(از پاسخ آنها عاجز می ماند(. ازجمله ی سؤاالت، این بود که در چه زمانی قیامت برپا می شود. 
پیامرب اعظم )ص(فرمود: »اگر کسی ادعای علم به وقوع قیامت کند، دروغگو است. خدا، )هیچ کس( حتی 
بر فرشته مقرب و پیامرب مرسل را بر علم به وقوع قیامت مطلع نکرده است« )قمی، 1363، ج1، ص249؛ 

بحرانی، 1419، ج2، ص622(.
در این روایت، رسول گرامی اسالم بر مکتوم و انحصاری بودن زمان قیامت نزد خداوند تأکید کرده 
است، به گونه ای که مدعی فرضی عامل به زمان قیامت را، کاذب می داند و این سخن، می رساند که پیامرب که 
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همواره سخنانشان معصومانه و صادقانه بوده است، این کالم او که »کسی جز پروردگار، از زمان قیامت 
از منبع وحیانی دریافت کرده است. پس  آگاهی ندارد«، سخنی  صادقانه، حکیامنه و آگاهانه است که 
اینکه پیامرب می فرماید من هم از زمان وقوع قیامت ناآگاه هستم، نه از روی جهل به موضوع که از باب 
آگاهی قطعی و حتمی به این موضوع بوده است. اینجا، از آن مواردی است که برش باید بگوید منی دانم؛ 
راه دست یابی به آن، مسدود و ادعای دانسنت، کذب محض است؛ کام اینکه در آیه ی 187  زیرا حقیقتاً 
سوره اعراف، خداوند دو بار به پیامرب می فرماید که بگو علمش نزد پروردگار است؛ زیرا اظهار ىب اطالعى از 
امر قيامت جهل نيست، بلكه علم )به عاىل ترين معارف( است و خداوند، می خواهد اين علم را به پیامرب 

بیاموزد و بفهامند كه »علم به قيامت منحرص در خدا است«؛ نه اين كه وى نسبت به آن جاهل است.
در اینجا، الزم است نکته ای بسیار دقیق و ظریف در تعلیل تفاوت عجز علمی مرشکین و خدایان آنان 
و ناآگاهی پیامرب به زمان وقوع قیامت بیان شود و آن، اینکه عجز منکرین و خدایان آنان به واسطه ی جهل 
مطلق به معنای عدم مطلق و عدم علم و نیستی مطلق )هیچ و پوچ( است که امری مذموم و نشانه ی 
ضعف و انحطاط آنان است، درحالی که خرب نداشنت پیامرب، از باب جهل بسیط و علم به جهل است )اذعان 
می کند از روی آگاهی که منی داند( که امری ممدوح و الزمه ی حرکت کاملی نفس برشی است )مالصدرا، 

1410، ج1، ص116(.

1-1-4. توجه به ضعف ها و محدودیت های برشی
یکی از آثار پنهان بودن زمان قیامت، پی بردن به محدودیت عقل برش در امور فراعقلی است. عقل 
انسان می پذیرد که قلمرو آن محدود به کلیات و امور قابل دسرتسی بوده و بر امور بی نهایت و جزئیات 
متام حوادثی که در آینده اتفاق خواهد افتاد، احاطه ندارد؛ همچنین، معرتف است اگرچه اصل قیامت را 
می تواند اثبات کند؛ اّما درباره ی جزئیات آن و زمان قیامت هیچ اطالعی ندارد و از فهم آن عاجز است؛ 
زیرا الزمه  ی فهم زمان قیامت، احاطه ی کامل بر ابتدا و انتهای خلقت برش است که علم آن منحرصاً در نزد 

پروردگار و فراعقلی است.
َا ِعلُْمَها ِعْنَد َربِّ اَل يَجلِّيَها لَِوْقِتَها إِالَّ ُهَو ثَُقلَْت  اَعِة أَياَن ُمرَْساَها ُقْل إِنَّ آیه ی رشیفه »يْسأَلُونََك َعِن السَّ
َا ِعلُْمَها ِعْنَد اللَِّه َولَِكنَّ أَكَْثَ النَّاِس  َمَواِت َو اأْلَْرِض اَل تَأْتِيكُْم إِالَّ بَْغَتًة يْسأَلُونََك كَأَنََّك َحِفي َعْنَها ُقْل إِنَّ ِف السَّ
آیه، سبب حقيقى  این  در  است.  قیامت  زمان  اختفای  بر  دال  آیات  ازجمله  )اعراف، 187(  يْعلَُموَن«  اَل 
مواِت َو اأْلَْرِض« فهمیده  اختصاصعلم زمان قیامت به خداى تعاىل، از واژه ی ثقل در عبارت »ثَُقلَْت ِف السَّ
می شود. ثقل قيامت، در يك جهت و دو جهت منحرص نيست، بلكه متامى آنچه راجع به آن است؛ از قبيل 
ثبوت آن، علم به آن، اعالم آن، تحقق و تحقیق آن و متام صفات آن، بر آسامن ها و زمني و غريه  همه ثقيل 
است و سنگینی وجود آن، مستلزم فنا و نابودى آنهاست و در آسامن ها و زمني چيزى كه فناى خودش را 
تحمل كند، وجود ندارد؛ بنابراين، هر آنچه در زمین و آسامن از موجودات ازجمله انسان هست، فقط در 
حدود وجود ممکنی و استعداد و قابلیت ذاتی خود، توان تحمل بار امانت الهی را دارد و چون علم به 
زمان قیامت خارج از این محدوده است، سنگینی آن از توان موجودات در آسامن ها و زمني خارج است 
و سنگينى علم به آن، عني سنگينى وجود آن است. چگونه ممکن است چیزی به آن احاطه یابد و یا آن 
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برای چیزی ظاهر شود و حال آنکه ظهور و تحققش مالزم با فنای هر چیزی است و هیچ موجودی از 
موجودات نیست که خودش، ناظر و محیط به فنای خود بوده و یا فنای ذاتش برایش ظاهر شود، عالوه  بر 
اینکه این علم و احاطه  ای که می خواهد به قیامت تعلق بگیرد، خود جزئی از نظام این عامل است و نظام 
سببی که حاکم بر این عامل است، در زمان وقوع قیامت به هم می خورد و به نظام دیگری مبدل می شود و 
دیگر، چیزی ازجمله علم وجود ندارد. پس محدودیت وجودی، محدودیت در متام ابعاد ازجمله محدودیت 
معرفتی به همراه دارد؛ از این جهت، انسان ممكن نيست كه از حدش بريون شود و به آنچه خارج از حد 
و غايت او است، آگاه گردد و معلوم است كه هيچ موجودى نامحدود و نامتناهى و محيط به متام اشياء 

نيست، مگر خداى تعاىل؛ پس تنها او عامل به زمان قیامت است.
اينجا است كه وجه كالم خداى سبحان در »ال تَأْتِيكُْم إِالَّ بَْغَتًة« ظاهر مى شود؛ زیرا »بغتة« و همچنني 
»فجاة« به معناى پديد آمدن ناگهاىن چيزى است، بدون اينكه قبل از پديد آمدن، معلوم باشد و قيامت 
به خاطر هامن سنگينى و عظمتش است كه ناگهاىن پديد مى آيد و چون ممكن نيست قبالً هيچ وصف و 
عالمتى از آن معلوم شود و نيز ممكن نيست كه اول مقدارى از آن ظاهر شود و سپس همه آن صورت 

وقوع بگريد؛ لذا پديد آمدنش براى متامى اشياء، ناگهاىن است )طربسی، 1372، ج3، ص46(.
اینکه اکرث مردم  يَْعلَُموَن« که اشاره دارد به  النَّاِس ال  أَكَْثَ  پایان آیه، خداوند می فرماید: »َو لِكنَّ  در 
با محسوسات دارند، هر  ايشان به خاطر انس ذهنى كه  « را منى فهمند؛ چه  َربِّ ِعْنَد  ِعلُْمها  ا  معناى »إِنَّ
چيزى را كه بشنوند، با محسوسات مقايسه می کنند و آن را به حكم محسوسات، محكوم مى سازند و خيال 
مى كنند هر چيزى را كه تا اندازه اى برايشان توصيف كردند، مى توانند بفهمند و به آن، احاطه ی علمى 
پيدا كنند و اگر در اين ميان، مطلبى از ايشان پنهان داشتند، رصفاً خواسته اند كتامن كنند؛ وگرنه اگر كتامن 
مانند ساير امور محسوسه مى فهميدند و یا تصورشان بر این بود که پیامرب  منى كردند، ايشان آن را عيناً 
برخالف آنان، بر متام علوم غیبی ازجمله زمان قیامت، آگاهی مطلق دارد؛ ولیکن قياس شان باطل و امر بر 
ايشان مشتبه است؛ زيرا جز خداى سبحان، كىس علِم پاره اى از مغيبات و نیز مسئله ی زمان قيامت را ندارد 

)طوسی، بی تا، ج5، ص48(.

1-2. آثار اجتمعی
ساختار  جامعه،  فکری  بافت  تغییر  در  مؤثری  بسیار  نقش  قیامت  زمان  اختفای  اجتامعی،  از جهت 
اجتامعی و شئون اخالقی زندگی جمعی دارد و جامعه به سوی آمادگی و انتظار، اطاعت پذیری، تکلیف مداری 
در قلمرو دین و تالش مستمر در راه رسیدن به زندگی حقیقی در آخرت رهنمون می شود و قرآن استبعاد 
و استنکاف منکرین قیامت را، به قصد جلوگیری از گسرتش دین الهی در جامعه، نشانه ناتوانی و ناامیدی 

آنان برشمرده است.

1-2-1. حفظ آمادگی و انتظار دامئی انسان برای قیامت
آینده نگری و آخرت محوری، بدون حفظ آمادگی و انتظار دامئی جهت حضور در بارگاه الهی تحقق پیدا 
منی کند؛ زیرا این دو خصلت، موجب تالش مستمر و بی وقفه جهت تهیه زاد و توشه و حرکت به سوی کامل 
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اَعَة آتِيٌة أَكَاُد أُْخِفيَها لُِتْجَزى كُلُّ نَْفٍس ِبَا تَْسَعى«  و کسب فضائل اخالقی می شود. آیه ی مبارکه »إِنَّ السَّ
)طه، 15(، به این آثار داللت دارد؛ زیرا با مخفی بودن زمان قیامت، وقت وقوع آن دقیقاً معلوم نیست و 
در هرزمانی، محتمل است که نتیجه اش آمادگی و انتظار دامئی برای همگان است تا به گونه ای رفتار کنند 
که گویی هرلحظه، قیامت اتفاق خواهد افتاد و تکالیف و وظائف الهی و انسانی خود را بدون تأخیر طبق 
دستورات رشیعت انجام دهند؛ زیرا در هنگام وقوع ناگهانی قیامت، فرصت توبه و جربان وجود ندارد. 
هامن گونه که فلسفه ی اختفای شب قدر این است که مردم، همه ی شب های سال یا همه ی شب های ماه 
مبارک رمضان را گرامی دارند و به درگاه خدا ترضع و عبادت کنند تا لحظات آن را از دست ندهند )قرشی 
بنایی، 1375، ج6، ص383(. در تأیید این برداشت، صاحب تفسیر اثناعرشی، هم خرب از آمدن قیامت و هم 
عدم تعیین وقت آن را دو لطف خدا دانسته است؛ زیرا اگر اصالً از آمدن آن خرب ندهد و حال آنکه واقعیت 
دارد، مردم به جهل و هالک ترغیب می شوند و عدم تعیین وقت آن هم باعث می شود که بندگان، هر آن، 
احتامل آمدن قیامت را داده، توبه کنند و آماده ی ورود به رسای دیگر شوند، چنان که درباره ی فلسفه ی 

پنهان داشنت شب قدر گفته اند )شاه عبدالعظیمی، 1363، ج13، ص171(.
در روایتی، رسول گرامی اسالم در پاسخ به مردی که با صدای بلند، از وی در یکی از سفرها سؤال 
کرد، با صدای بلند فرمود: »چه می گویی؟« گفت: متی الساعة؟ روز قیامت کی خواهد بود؟ پیامرب فرمود: 
»کائَِنٌة َفم اَعَددَت لَها؟« قیامت خواهد آمد، برای آن چه تهیه کرده ای؟ عرض کرد: أُِحبُّ اللََّه َو َرُسولَه ، دو 
رسمایه ی من، محبت خدا و پیامرب اوست. پیامرب )ص(فرمود: اَنَت مَع َمن اَحَببَت: تو با کسی خواهی بود که 
او را دوست داری« )ابن طاووس، 1400، ج1، ص، 215(. با دقت نظر در این سؤال و جواب، به چند نتیجه 
دست می یابیم: در نوع برخورد پیامرب )ص(با آن مرد، وقتی پیامرب پی برد که وی سؤال خود را با صدای بلند 
بیان می کند که حاکی از قدرت و قوت در کالم است، برای تأثیرگذاری روحی_روانی بر او و عدم ضعف و 
سستی در پاسخ، با قدرت و قوت و با صدای بلند پاسخ دادند که خود نکته  ی روان شناختی بسیار ظریف 
و دقیقی در فن سخرنانی و پاسخ گویی است؛ نکته دیگری که از این روایت فهمیده می شود، اینکه پیامرب 
به جای پاسخ به اصل پرسش، به لوازم و متعلقات قطعی و حتمی سؤال، جواب دادند تا بفهامنند، آنچه 
در مسئله ی قیامت تکلیف آور و رسنوشت ساز است، آماده کردن زاد و توشه برای آن روز است؛ نه علم به 

زمان وقوع آن که تکلیف محال و رسنوشت سوز و موجب رضر و خرسان است.

1-2-2. اطاعت پذیری و تکلیف مداری در قلمرو رسالت
و  تکلیف پذیری  است،  منانده  مغفول  مفرسین  نظر  از  که  قیامت  زمان  اختفای  آثار  از  دیگر  یکی 
تبعیت کامل افراد جامع در حدود اختیارات و رسالت نبی مکرم اسالم در مسئله ی قیامت است. در آیات 
رشیفه ی 42، 43 و 44 سوره نازعات، خداوند با اشاره به این علت، هرن فصاحت و بالغت کالم خود را نیز 
اَعِة أَياَن ُمرَْساَها« )نازعات، 42(. ظاهراً تعبیر به اینکه  به رخ کشیده است و می فرماید: »يْسأَلُونََك َعِن السَّ
درباره ی  و همیشه،  مرتب  گویا  را می رساند.  استمرار سؤال  پرسیدند،  نفرموده  و  »یسألونک«  می پرسند 
از باب استهزاء و مسلامنان از باب استفسار؛ و بر  زمان آن از حرضت سؤال می کردند، مرشکین و کفار 
این درخواست هم ارصار می کردند. واژه ی »مرسی« به معنای اثبات و برقرار کردن است و جمله ی »ایان 



دوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث8
سال دوم :: شماره پیاپی 4  

مرساها«، بیانی است برای عبارت »یسالونک« و می فهامند که سؤال منکرین و مسخره کنندگان قیامت این 
بوده است که چه زمانی اثبات و برقرار می شود.

قرآن، در پاسخ این سؤال، برای اینکه به آنان بفهامند هیچ کس از لحظه ی وقوع قیامت باخرب نبوده و 
نخواهد بود، روی سخن را به پیامرب اکرم )ص(می کند و می گوید: تو را با یادآوری این سخن چه کار؟ »ِفيَم 
أَنَْت ِمْن ِذكَْراَها« )نازعات، 43(. درواقع، خداوند با این خطاب، درصدد بیان حدود تکلیف رسالت پیامرب 
)ص(درباره ی قیامت است؛ به این معنا که ای پیامرب! تو برای بیان زمان قیامت مبعوث نشده ای. تو تنها 

مبعوث شده ای که اصل وجود آن را اطالع دهی؛ نه لحظه وقوع آن را. تنها اوست که می داند قیامت 
کی برپا می شود. هیچ شخصدیگری از آن آگاه نیست و هرگونه تالش و کوشش برای آگاهی از زمان قیام 
قیامت، بی فایده است )مکارم، 1380، ج 26، ص123؛ طباطبایی، 1374، ج20، ص316(. خداوند با این پاسخ 
ظریف و فصیح، می خواهد متذکر شود که اصوالً آنچه از هدف رسالت در مسئله ی قیامت مهم است، 
توجه به اصل و حقیقت آن است؛ نه بیان زمان آن که پیامدهای ناگواری برای برش دارد و مبعوث شدن 
پیامرب یکی از مصادیق ارشاطه الساعه، یعنی نشانه های نزدیک شدن روز قیامت است: »َفَهْل يَنظُُروَن إِالَّ 
اَعَة أَن تَأْتَِيُهم بَْغَتًة َفَقْد َجاء أَْشَاطَُها َفأَنَّ لَُهْم إَِذا َجاءتُْهْم ِذكَْراُهْم« )محمد، 18(. هامن گونه که در  السَّ
اَعُة كََهاتنَْيِ  روایتی، رسول گرامی اسالم دو انگشت مبارکش را کنار هم گرفت و فرمود: »بُِعْثُت أَنَا َو السَّ
بَّاَحَتنْي«؛ بعثت من با قيامت مثل اين دو انگشت پشت رسهم اند، به هيچ وجه ممكن نبود  َقاَل ثُمَّ َضمَّ السَّ
قيامت جلوتر از بعثت من بيايد )ترمذى، 1421، ج4، ص496؛ فخر رازی، 1420، ج 29، ص29، مجلسی، 

ج2، ص263(.
در تفسیر این آیه، برخی معتقدند کفار از دو امر سؤال می کردند: یکی ساعت وقوع قیامت که چه 
زمانی است و دیگری مکان و قرارگاه آن که در کجا است. خداوند می فرماید: »فیم انت من ذکراها الی ربک 
منتهاها«. مفرسین، جمله ی اول را دو گونه معنی کرده اند: یکی خطاب به خود رسول اکرم )ص(که اشاره دارد 
به عظمت آن روز که تو را چه رسد که از آن روز یاد کنی، بلکه علم آن نزد خداوند است و تعیین وقت 
وظیفه تو نیست؛ و دیگر )فیم( چنان که طربسی فرموده در »ِفيَم أَنَْت ِمْن ِذكَْراَها«، استفهام انکاری است 
)طربسی، 1372، ج10، ص435(. گویی سؤال کفار است که فکر می کردند تنها وظیفه ی تو، انذار و تبشیر 
است که آنان را تهدید کنی و از عذاب برتسانی و به بهشت بشارت  دهی و درواقع، می دانستند که سؤال 
از وقت وقوع قیامت، برای آنان فایده ای ندارد و از طرح این سؤال، انگیزه های تخریبی داشته اند )امین، 
بی تا، ج14، ص335؛ آلوسی، 1415، ج30، ص37(؛ و جمله ی »إِىل  َربَِّك ُمْنَتهاها«، در مقام تعليل جمله ی 
 »ِفيَم أَنَْت ِمْن ِذكْراها« است و معنايش اين است كه تو از وقت آن منى تواىن باخرب شوى، براى اينكه انتهاى 
آن به سوى پروردگار تو است؛ پس جز پروردگار تو، کسی حقيقت آن و صفات و تعني وقتش را منى داند؛ 
پس مردم نبايد از وقت آن بپرسند و در وسع و تکلیف تو هم نيست كه پاسخ  دهى )مغنیه، 1424، ج7، 

ص512؛ قرشی بنابی، 1363، ج12، ص76(.
که  است  چنین  استدالل  نحوه ی  است.  الهی  می کند، حکمت  تقویت  را  اثر  این  که  عقلی  دلیل  اّما 
خداوند حکیم، هیچ گونه کار بیهوده و عبثی انجام منی دهد. اگر دانسنت زمان قیامت در هدایت و رستگاری 
برش مؤثر بود، حتامً موالی حکیم که عین عقل و حکمت است، آن را برای برش اعالم می کرد؛ در غیر این 
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صورت، نقض غرض الهی الزم می آمد؛ بدین معنا که خداوند درصدد هدایت و رستگاری برش است؛ اما امری 
را که دانسنت آن در این هدایت و رستگاری مؤثر است، در اختیار او قرار منی دهد و به سبب فقدان آن، به 
هدایت حقیقی و رستگاری واقعی منی رسد. پس اینکه موالی حکیم بیانی درباره ی زمان برپایی قیامت ذکر 

نکرده است، دلیل بر این است که اختفای زمان قیامت، در رستگاری و هدایت برش مؤثر است.

1-2-3. آشکار شدن دشمنی و ناتوانی مرشکین و کفار و خدایان آنان
مرشکین و منکرین رسالت، با ارصار بر لجاجت و اعتقادات باطل خود، بارها برای نشان دادن ناتوانی 
و تحقیر علمی پیامرب )ص(از اختفای زمان قیامت می پرسیدند، به این امید که از تحکیم و گسرتش رشیعت 
الهی جلو گیری کنند و مردم را از اطراف پیامرب پراکنده سازند. یکی از آیاتی که در پاسخ آنان نازل شد، 
َمَواِت َو اأْلَْرِض الَْغيَب إِالَّ اللَُّه َو َما يْشُعُروَن أَياَن يْبَعُثوَن« )منل، 65(  آیه ی رشیفه ی »ُقْل اَل يْعلَُم َمْن ِف السَّ
است. احتجاج این آیه متناسب با نیت و انگیزه رشورانه مرشکین و منکرین، بر ناتوانی علمی آنان و خدایان 
دروغین زمینی و آسامنی استوار است، با این تقریر که خدایان مرشکین، به غیب و قیامت علمی ندارند و 
منی دانند که در چه زمانی مبعوث می شوند. درست است که هیچ کدام از موجودات زمینی و آسامنی بدان 
علم ندارد؛ ولی شأن معبود این است که امر پرستندگان خود را تدبیر کند. یکی از امور خلق، مسئله ی جزا 
در روز بعث است که باید آن را نیز تدبیر کند و درنتیجه، روز و تاریخ آن را بداند، حال آن که الهه ی ایشان، 
چه مالئکه و چه جن و چه قدیسین از برش، هیچ یک از روز بعث اطالعی ندارند؛ پس الهه و معبود نیستند. 
درواقع، با این پاسخ آنچه مقصود و انگیزه مرشکین از ناتوانی پیامرب و تحقیر خدای او بود، نتیجه ی عکس 

داد و به مجاب شدن و سکوت آنان منجر شد )طباطبایی، 1374، ج15، ص552(.
روایات فراوانی درباره ی شأن نزول آیاِت اختفای زمان قیامت نقل شده است که عمدتاً در پاسخ رسان 
است:  نقل شده  قتاده  و  ابن عباس  از  انگیزه های ستیزه جویانه صورت می گرفت.  با  قریش  کفار  و  یهود 
گروهی از طایفه ی یهود نزد پیامرب )ص(آمدند و گفتند: ای محمد )ص(! اگر تو پیامربی، به ما از برپایی قیامت 
خرب بده. در این هنگام، آیه ی 187 سوره ی اعراف نازل شد که علم برپایی قیامت نزد خداست )واحدی، 

1383، ج1، ص231(.
برای  کرد،  )ص(ظهور  محمد  هنگامی که حرضت  بود.  آمده  آخرالزمان  پیامرب  بشارت  تورات،  کتاب  در 
آزمودن پیامرب در صدق نبوت و سنجش علمش، یکی از سؤاالتی که از او پرسیدند، زمان برپایی معاد بود؛ 
همچنین، کافران لجوج قریش که در بن بست گمراهی به رس می بردند و بر کفرشان، ثابت  بودند و مهر 
انکار و تکذیب حق بر دل های آنان حک شده بود و از هیچ تالشی برای دشمنی و لجاجت با دین خدا 
مضایقه منی کردند، سؤاالتی که علم آن مخصوصپیامرب نبود، از حرضت می پرسیدند و رسول گرامی با تذکر 
این نکته که آنان وظیفه ای در شناخت زمان قیامت ندارند، این گونه سؤاالت را ناشی از قلب پلید و افکار 
لجوجانه و باطل آنان می دانست که موجب خرسان عظیم آنان است. گاهی انسان مال یا مقام یا یکی از 
رسمایه های عارضی و مادی خود را از دست می دهد، اگرچه زیان کرده است، جزء وجود او نبوده است؛ 
ولی بزرگ ترین زیان زمانی است که انسان اصل هستی خود را از کف دهد و وجودش را ببازد. دشمنان 
حق و افراد لجوج، رسمایه ی عمر و رسمایه ی فکر و عقل و فطرت و متام مواهب روحی و جسمی خویش 
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را که باید در مسیر حق به کار گیرند و به تکامل شایسته ی خود برسند، به کلی از دست می دهند و با 
این گونه سؤاالت درباره ی زمان پنهان قیامت، تکلیف ماالیطاقی برای خود می سازند، درحالی که خدا، از 

مردم درباره ی زمان برپایی قیامت تکلیفی نخواسته است.

1-3. آثار روحی و روانی
بخش دیگری از آثار تربیتی که اختفای زمان قیامت برای برش به دنبال دارد، مربوط به تأثیرات مثبت 
و منفِی روحی و روانی است. پنهان بودن زمان وقوع قیامت آثار مثبتی دارد و علم به زمان قیامت در هر 
دو صورت، چه علم به نزدیک بودن و چه علم به دور بودن، موجب تأثیرات منفِی روحی و روانی خواهد 

شد که به برخی از آنها اشاره می کنیم.

1-3-1. دوری از ترس و اضطراب
ترس از مرگ و وقوع قیامت و چگونگی رسنوشت انسان در آخرت، یکی از عواملی است که موجب 
آثار روحی و روانی مهمی در زندگی برش می شود که در قرآن، با تعابیر مختلف و از جهات گوناگون به 
آن پرداخته شده و امروزه با پیرشفت های گسرتده ای که علم روان شناسی پیدا کرده است، به بخش هایی از 
آن دست  یافته است. مفرسین نیز، با استفاده از داللت های مفهومی و منطوقی آیات قرآن در این زمینه، 

برداشت های سلبی و ایجابی متفاوتی از آن کرده اند که برخی از آنها بررسی می کنیم.
اَعَة آتِيٌة أَكَاُد أُْخِفيَها  عده ای از مفرسین در مقام تعلیل اعامل اختیاری در آیه ی 15 سوره طه »إِنَّ السَّ
ِبَا تَْسَعى«، معتقدند آیه درصدد بیان این نکته است که هر آگاهی و دانستنی مفید  لُِتْجَزى كُلُّ نَْفٍس 
نیست و به تعبیر دیگر علم ذاتاً مفید نیست، بلکه بستگی به نتایج و آثار مرتتب بر آن دارد؛ و در اینجا 
ندانسنت زمان وقوع قیامت دارای حکمت و لطفی روحی و روانی است که انسان را از گرفتار شدن به 
اضطراب و ترس ناشی از علم به زمان قیامت و مرگ دور می سازد و از این جهت، برای او آزادی عمل فراهم 
می کند تا آنچه را که خود با کامل آرامش انتخاب کرده است، انجام دهد و پاداش و کیفر مردم نیز بر اساس 

واقعیات و به  اندازه ی تالش و کوشش آنان خواهد بود )حوی، 1424، ج7، ص3354(.
را برجسته  آیه ی 15 سوره طه، جهت سلبی و تهدید و تخویف  از مفرسین در تفسیر  برخی دیگر 
می کنند و فایده ی کتامن زمان قیامت را مخوف تر و هولناک تر بودن آن می دانند؛ زیرا هنگامی که مردم 
ندانند قیامت چه وقت فرامی رسد، بیشرت می ترسند و ترس از مرگ یا ترس از عذاب، آنان را از گناه، دور و 

به امور صواب، نزدیک می کند )طربسی، 1372، ج 4، ص74(.
در سوره ملک نیز، بر تخویف و تهدید نسبت به وعده ی الهی تأکید شده است »َو يُقولُوَن َمَتى َهَذا 
َا أَنَا نَِذيٌر ُمِبنيٌ« )ملک، 25-26(. منظور از وعده در آیه،  َا الِْعلُْم ِعْنَد اللَِّه َوإِنَّ الَْوْعُد إِْن كُْنُتْم َصاِدِقنَي* ُقْل إِنَّ
هامن قیامت موعود است که کفار و منکرین معاد، از باب لجاجت و به منظور استهزاء، تعنیت و اثبات 
کاذب بودن گفتار نبی، در آمدن زمان آن عجله می کردند و می گفتند: شام پیامربان، همیشه وعده ی قیامت 
و عذاب می دهید، اگر راست می گویید چه موقع وقت قیامت می رسد؛ چون شام منی گویید آن روز موعود 
در چه ساعت و در چه زمانی واقع می شود؛ پس دروغ می گویید، بلکه قیامت و روز حسابی در کار نیست. 
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در پاسخ گفتار آنان، بگو که علم به زمان آن روز، تنها نزد خداست و من نیستم مگر پیام آوردنده از جانب 
خدای تعالی و موظفم که شام را تهدید کنم و از آن روزی که البته واقع خواهد شد، برتسانم که خود را 
برای محاسبه آماده  کنید و بدانید که هر چه کنید، از نیک و بد، به جزا و کیفر آن خواهید رسید )امین، 

بی تا، ج14، ص29؛ طباطبایی، 1374، ج19، ص609؛ حسینی همدانی، 1380، ج16، ص508(.
ع  ِعيَس  »َقاَل  نقل می کند،  را چنین  )ع(و جربئیل  عیسی  )ع(گفتگوی حرضت  امام صادق  روایتی،  در 
اَعِة َفانَْتَفَض َجرْبَئِيُل انِْتَفاَضًة أُْغِمَي َعلَْيِه ِمْنَها َفلَمَّ أََفاَق َقاَل يَا ُروَح اللَِّه َما الَْمْسُئوُل  لَِجرْبَئِيَل َمَتى ِقَياُم السَّ
مواِت َو اأْلَْرِض  ال تَأْتِيكُْم إِالَّ بَْغَتًة«؛ حرضت عیسی بن مریم به جربئیل  ائِلِ  َو لَُه َمْن ِف السَّ أَْعلََم ِبَها ِمَن السَّ
)ع(عرض کرد: قیامت کی برپا می شود؟ با شنیدن واژه ی قیامت، جربئیل امین وحی، آن چنان لرزید که بیهوش 

شد. پس زمانی که به هوش آمد، گفت: ای روح خدا! سؤال شده از سؤال کننده، داناتر نیست و علم به 
وقوع قیامت مخصوصکسی است که در آسامن ها و زمین است و قیامت ناگهانی برپا می شود )مجلسی، 

1360، ج6، ص312(.
امام صادق )ع(با نقل این گفتگو، به صورتی منطقی و  آموزنده، برخی از ارسار اختفای قیامت را رمزگشایی 
می کنند: قیامت چنان هولناک و عظیم است که هر موجودی، اگرچه فرشتگان مقرب الهی که از نظام کیفر 
و پاداش قیامت خارج هستند، طاقت شنیدن آن را ندارند و از آن متأثر می شوند تا چه رسد به برش که از 
این واقعه ی بزرگ، در امان نیست؛ خواه انسان های گناهکار، به علت ترس از عذاب و کیفر اعامل خود و 
خواه انسان های مؤمن و فرشتگان الهی به علت مشاهده و معرفت عینی به حقیقت قیامت؛ زیرا هرکس 
به هر میزان، از یک صحنه  و حادثه ی دلهره آور و خطرناک بیشرت مطلع باشد، وحشت حاصل از آن سخت 
و اضطراب و لرزش او شدیدتر است. گویی آن صحنه را مشاهده می کند که در حال وقوع است؛ بنابراین، 
اگر برش از زمان وقوع قیامت خرب داشت، یقیناً زندگی او از حالت عادی خارج و ادامه ی آن طاقت فرسا، 
همراه با رعب و وحشت و اضطراب و به دور از عقالنیت و اختیار خواهد شد و از خطاب تکالیف و امر 
و نهی شارع خارج می شود و این برخالف تربیت نفوس برشی و فلسفه ی خلقت برش و ارسال پیامربان و 

نزول کتب الهی است.

1-3-2. پیشگیری از غفلت و فراموشی یاد خدا و آخرت
برخی از مفرسین معتقدند در عبارت »اکاد اخفیها« در آیه ی 15 سوره طه، »اکاد« به معنای ارید 
است )آلوسی، 1415، ج16، ص173(. اراده به معنای علم به صالح است و صالح انسان، در اخفای زمان 
قیامت است؛ زیرا اگر وقت آن را می دانستند، می گفتند بسیار طوالنی است تا چه رسد به االن که منی دانند، 
می گویند: کو تا قیامت و این تصور، آنان را به غفلت و فراموشی دچار می کرد و از حالت انتظار روحی 
و روانی و آمادگی عملی ورود به قیامت بازمی داشت. حال آنکه در حدیث آمده است: »إَِذا َماَت  ابن آَدم  
قامت قیامته« )طیب ، 1369، ج9، ص16(. هرلحظه، ممکن است با مرگ، قیامت هر فردی بر پا شود. از 
این جهت، در تفسیر نزدیک بودن زمان قیامت با استفاده از آیات قرآن ازجمله »َو إِنَّ يَْوماً ِعْنَد َربَِّك كَأَلِْف 
وَن« )سجده، 5( و »كَأَنَُّهْم يَْوَم يََرْونَها لَْم يَلَْبُثوا إِالَّ َعِشيًَّة أَْو ُضحاها« )نازعات، 46(، فهمیده  َسَنٍة ِممَّ تَُعدُّ
می شود نزدیک بودن قیامت یا به خاطر کوتاه بودن عمر دنیا در مقابل عمر آخرت است و تأکید و توجه 
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مردم به غافل نشدن از این امر مهم که رسنوشت ابدی و حیات محتوم در قیامت رقم می خورد و دنیا و 
مافیها به زودی فانی می شود )طباطبایی، 1374، ج16، ص521، طربسی، 1372، ج5، ص155(؛ و یا به خاطر 
این است که معاد، هامن عود و رجوع به مبدأ است. انسان هرلحظه به مبدأ خود، یعنی باری تعالی و نیز 
به قیامت نزدیک می شود؛ زیرا مبدأ و معاد به منزله ی دو قوس هستند که به یک نقطه می رسند و هر 
ُل َو اْلِخُر َو الظَّاِهُر َو الْباِطنُ « بر آن داللت  دو، جلوه ی یک حقیقت اند، که آیه 3 سوره ی حدید »ُهَو اأْلَوَّ
دارد )جوادی آملی، 1388، ج4، ص21(. از این جهت، مالصدرا نیز اعتقاد دارد قیامت باطن این دنیا است و 
چون حجاب کنار رود، وجه الخلقی برداشته و وجه اللهی که قیامت باشد، آشکار می شود )مالصدرا، 1363، 
ص213(؛ بنابراین، بنده باید، همواره از جهت روحی و ذهنی خدا را حارض و ناظر بر رفتار و گفتار خود 
ببیند. هیچ گاه از جهان آخرت و برپایی قیامت و مراقبت از اعامل و گفتار خود غافل مناند، بلکه از روی 
شوق و رغبت، جمیع اوامر و اجتناب از نواهی الهی را به جا بیاورد )انصاری، 1363، ص157(. در حاشیه ی 
الصاوی علی الجاللین، به این نکته اشاره شده است که اگر انسان زمان وقوع مرگ را بداند، نوعی احساس 
غفلت و بی خیالی بر او حاکم می شود؛ از این جهت، عمر خود را به بطالت گذرانده و مشغول معصیت 
به  اغراء  دانسنت زمان مرگ،  برمی آید؛ پس درواقع،  توبه و جربان  نزدیک زمان مرگ، درصدد  می شود و 

معصیت است و جایز نیست )صاوی، 1437، ج9، ص94(.

1-3-3. حفظ حالت خوف و رجا
مفرسین، یکی دیگر از آثار روحی و اخالقی اختفای زمان قیامت را خوف از هجران خداوند و رجا به 
لقای پروردگار بیان می کنند و برای آن، به چندین آیه استناد می منایند. خوف و رجا یا بیم و امید، حالتی 
تعادل بخش و متوازن کننده درونی برای انسان مؤمن است تا نه خود را از عذاب الهی ایمن بداند و نه از 
رحمتش مأیوس و ناامید شود، بلکه هم منتظر امر خوشایند در هنگام کار خیر و هم منتظر امر ناخوشایند 
در صورت مرتکب شدن به گناه باشد )راغب، 1378، ص194-166(؛ زیرا غلبه ی بیم بر امید، انسان را به 

یاس و سستی و نیستی می کشاند و غلبه ی رجا بر خوف، انسان را به غرور و غفلت دچار می کند.
یکی از برنامه های مخرب و مفسده انگیز کفار و منافقان این بود که گاهی برای استهزاء یا به منظور 
ایجاد شک در قلوب ساده دالن، این سؤال را مطرح می کردند که قیامت با آن همه اوصافی که محمد )ص(از 
اَعَة  آن خرب می دهد، کی برپا می شود. خداوند به پیامرب می فرماید: در پاسخ آنان بگو »َو َما يْدِريَك لََعلَّ السَّ
« )شوری، 17  َقِريٌب * يْسَتْعِجُل ِبَها الَِّذيَن اَل يْؤِمُنوَن ِبَها َو الَِّذيَن آَمُنوا ُمْشِفُقوَن ِمْنَها َو يْعلَُموَن انها الَْحقُّ
و 18( مراد از استعجال كفار به آمدن قيامت، استعجال از باب متسخر است؛ زیرا آن را از اوهام و محال 
می دانستند؛ نه استعجال واقعى كه به راستى خواسته باشند قيامت زودتر بيايد. واژه ی »مشفقون« یعنی 
خائفون و »اشفاق« به معناى نوعى ترس است. راغب مى گويد: اشفاق عنايتى است كه با خوف آميخته 
باشد؛ چون مشفق به كىس گويند كه مشفق عليه را دوست مى دارد و مى ترسد باليى به رس او آيد، اين 
حالت را كه مى ترسد محبوبش در معرض آسيبى واقع شود، اشفاق گويند و خدا در قرآن فرموده است: 
اَعِة ُمْشِفُقوَن« و اين واژه  هرجا با حرف »من« متعدى شود، معناى خوف در آن روشن تر  »َو ُهْم ِمَن السَّ
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مى گردد )راغب، 1378، ص267(.
َا ِعلُْمَها ِعْنَد  اَعِة ُقْل إِنَّ در تأیید این معنا، برخی از مفرسین با اشاره به آیه ی »يْسأَلَُك النَّاُس َعِن السَّ
اَعَة تَكُوُن َقِريًبا« )احزاب، 63(، معتقدند این جواب تنها جوابی است که در همه  اللَِّه َوَما يْدِريَك لََعلَّ السَّ
جای قرآن، برای تهدید مستعجلین و ساکت کردن متعنتین و ممتحنین و تسلیت و آرام کردن پیامرب )ص(در 
برابر استهزاء آنان در مواردی که از تاریخ قیامت سؤال شده، به کار رفته است. از تعبیر قیامت به ساعت 
بر می آید که مراد پرسش کنندگان، تاریخ وقوع قیامت است و می خواستند بفهمند آیا قیامت نزدیک است 
یا دور و خداوند به رسول خدا دستور می دهد که در پاسخ ایشان بگوید: )قل امنا علمها ...( غیر از خدا، 
برای  باید  همیشه  بنابراین،  نیستند؛  مطلع  قیامت  وقوع  از  هم  مرسل  پیامربان  و  مقرب  فرشتگان  حتی 
استقبال از قیامت آماده بود و اصوالً فلسفه ی مخفی بودنش، همین است که هیچ کس خویش را در امان 
نبیند و قیامت را دور نپندارد و خود را از عذاب و مجازات الهی برکنار نداند )تیمی، 1425، ج2، ص740، 
دینوری، 1424، ج2، ص182(. از سوی دیگر، اینکه در آیه، زمان آن بسیار نزدیک دانسته »و ما یدریک 
لعل الساعة تکون قریباً«؛ چه می دانی! ای بسا که تاریخ آن خیلی نزدیک باشد؛ این جمله، ابهام مسئله  
را بیشرت می کند و بیشرت شدن ابهام، مردم را در حالت خوف از اینکه هر آن منتظر وقوع قیامت باشند و 
رجا از این جهت که وعده الهی حتامً تحقق یافته و حیات ابدی آغاز خواهد شد، قرار می دهد )طباطبایی، 

1374، ج 16، ص521(.

1-3-4. دنیاطلبی و کوردلی
از منظر قرآن، علت کفر به معاد و لوازم آن ازجمله اختفای زمان قیامت، یکی شبه علمی است و دیگری 
شهوت عملی و این شهوت عملی است که مانع علم و درک صحیح می شود: »أَ َفَرأَیَْت َمِن اتََّخَذ إِلَهُه َهواُه 
َو أََضلَُّه اللَُّه َعىل  ِعلٍْم َو َخَتَم َعىل  َسْمِعِه َو َقلِْبِه َو َجَعَل َعىل  بََصِِه ِغشاَوًة َفَمْن یَْهدیِه ِمْن بَْعِد اللَِّه أَ َفال 
تََذکَُّرون « )جاثیه، 23( و رسنوشت انسان را در اختیار هوی و هوس و شیطان قرار می دهد؛ در این صورت، 
گمراهی را به جای هدایت خریداری می کند و به کوردلی و ضاللت و خرسان دچار می شود که آیه 16 
اللََة ِبالُْهدى َفم َرِبَحُت تِجاَرتُُهْم َو ما كانُوا ُمْهَتدیَن« بر آن داللت دارد  سوره بقره »اُولِئَك اَلَّذیَن اْشَتَُو االضَّ

)جوادی، 1388، ج4، ص49(.
أَياَن  يْشُعُروَن  َما  َو  اللَُّه  إِالَّ  الَْغيَب  اأْلَْرِض  َو  َمَواِت  السَّ ِف  َمْن  يْعلَُم  اَل  آیه ی 65 سوره منل »ُقْل  در 
عجز  را،  اسالم  دین  )ص(و  پیامرب  با  و مرشکین  کفار  دشمنی  و  عناد  اصلی  عامل  سبحان  يْبَعُثوَن«، خدای 
علمی و عدم درک صحیح آنان از قیامت می داند و علت آن را دنیاطلبی و کوردلی مرشکین بیان می کند و 
ارََك ِعلُْمُهْم ِف اْلِخرَِة بَْل ُهْم ِف َشكٍّ ِمْنها بَْل ُهْم ِمْنها َعُموَن«. واژه ی »ادارك« در اصل  می فرماید: »بَِل ادَّ
»تدارك« بوده و تدارك به معناى اين است كه اجزاى چيزى، يىك پس از ديگرى بيايد تا متام شود و چيزى 
از آن باقى مناند. در اينجا، معنای »تدارك علمشان در آخرت« اين است كه ايشان علم خود را تا آخرين 
جزءاش، برای غري آخرت، مرصف كردند تا به كىل متام شد و ديگر چيزى از آن مناند تا با آن، امر آخرت را 
دريابند و به تعبیر دیگر، تعلقات دنیوی و غلبه ی هوی و هوس نفسانی باعث مى شود كه آدمى، اسباب 
ظاهرى را باقى و زينت حيات دنيا را، دامئى  پندارد : »ما أَظُنُّ أَْن تَِبيَد هِذِه أَبَداً« و تغيري وضع موجود و 
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نْيا، ذلَِك َمْبلَُغُهْم ِمَن الِْعلِْم«. در آيه، خداوند به  قيام قيامت را استبعاد كند: »ِذكْرِنا َو لَْم يُرِْد إِالَّ الَْحياَة الدُّ
پيغمرب خود رو می کند و به يادش مى آورد كه مرشكني قابل خطاب نيستند و از اين مرحله ها به دورند؛ 
زیرا هيچ خربی از امور آخرت ندارند تا چه رسد به وقت و ساعت آن و اين، بدان جهت است كه ايشان، 
آن استعدادی را که براى درك و علم داشتند، در آرزوهای مادی و دلبستگی به زندگى دنيا مرصف كردند؛ 
درنتیجه، نسبت به امور آخرت در جهل مطلق اند؛ بلكه از اين باالتر، آنان نسبت به امور آخرت كورند؛ 
دنیا،  به  اشتغال  زیرا  است؛  كرده  كور  آن  وجود  به  اعتقاد  و  بدان  تصديق  از  را  دل هايشان  خدا  يعنى 
فراموشی از یاد خداوند را به همراه دارد و فراموشی یاد خدا با فراموشی قیامت همراه است و درباره ی 
قیامت تردید و استبعاد می کنند و اینجاست که خداوند نیز، آنان را فراموش می کند: »نَُسوا اللََّه َفأَنَساُهْم 
أَنُفَسُهْم« )حرش، 19( و کسی را که خدا فراموش کند، قلب او کور و کر می شود. دیگر نه چیزی می بیند 
و نه چیزی می شنود و نه چیزی می فهمد و در این حالت رها می شود تا مرگش فرارسد )جوادی آملی، 
1388، ج4، ص22(. صاحب تفسیر انوار درخشان، آرزوهای دامنه دار و خواسته های نفسانی متام نشدنی 
برش را، مانعی درونی برای پی بردن به غرض الهی از خلقت انسان برشمرده است که درنهایت، از مسیر 
زندگی حقیقی، خارج می شود و در شقاوت، جاویدان می ماند )حسینی همدانی، 1380، ج10، ص450(. 
اَعَة أَْن تَأْتَِيُهْم بَْغَتًة َو  ازجمله آیاتی که احتجاج در آیه ی فوق را تأیید می کند، آیه ی »َهْل يَْنظُُروَن إِالَّ السَّ
ُهْم ال يَْشُعُروَن« )زخرف، 66( است. واژه ی »ينظرون« از مصدر »نظر« و به معناى انتظار است و واژه ی 
»بغتة« به معناى ناگهاىن است و مراد از اينكه فرمود: »و ايشان منى فهمند«، غفلتشان از قيامت است؛ به 
خاطر اينكه به امور دنيا رسگرم اند، هم چنان که فرموده است: »ما يَْنظُُروَن إِالَّ َصْيَحًة واِحَدًة تَأُْخُذُهْم َو 
ُموَن«؛ بنابراين، در جمله  ی »بَْغَتًة َو ُهْم ال يَْشُعُروَن«، معنا مكرر نشده و معناى آيه اين است که  ُهْم يَِخصِّ
اين كفار، با كفر و تكذيبشان به آيات خدا انتظار منى كشند، مگر آمدن ناگهاىن قيامت را، درحالی که ايشان 
ْعرُِضون « )انبیاء،  با اشتغال به امور دنيا، به كىل از آن غافل باشند: »اْقَتَب لِلنَّاِس ِحَسابُُهْم َو ُهْم فی َغْفلَة مُّ
1(. پس حالشان، حال كىس است كه هالكت تهديدشان مى كند و درصدد پيشگريى از آن و يافنت وسيله اى 
براى نجات از آن نباشند، پس بنشينند و منتظر آمدن هالكت باشند. در اين تعبري، به كنايه فهامنده است 
كه كفار اعتنايى به اميان به حق ندارند؛ زیرا به آن علم ندارند تا به وسیله ی آن، از عذاب اليم نجات يابند 

)طباطبایی، 1374، ج18، ص181(.

نتیجه گیری 
با استفاده از تحلیل آیات قرآن کریم درباره ی مخفی بودن زمان وقوع قیامت، فهمیده می شود که 
پنهان بودن زمان قیامت در ابعاد مختلف تربیتی، معرفتی و عملی، ازجمله در حوزه ی فردی و اجتامعی و 
روحی و روانی، تأثیرات رسنوشت ساز و ارزشمندی را در زندگی برش بر جای گذاشته است. معرفت بخشی 
برش به حدود تکالیف الهی، تالش مستمر خالصانه و اختیاری جهت انجام مسئولیت ها فردی و اجتامعی، 
پرهیز از گناه، کسب فضائل اخالقی، تدارک و آمادگی برای زندگی در جهان آخرت، امیدبخشی به زندگی 
اجتامعی  و  فردی  روانی،  و  روحی  و مرضات  آفات  از  بسیاری  است؛ همچنین،  آثار  این  ازجمله  دنیوی 
همچون غفلت از یاد خدا وآخرت، اشتغال به شهوات دنیوی، کوردلی، ترس و اضطراب از مرگ، ناامیدی و 
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افرسدگی را از او دفع می کند؛ از این جهت، خداوند هامهنگ با عقل و فطرت برشی و با توجه به آستانه ی 
تحمل برش در دنیا با رعایت حکمت و عدل و عقالنیت، علم وقوع قیامت را در اختیار او قرار نداد و 

به عنوان یکی از علوم غیبی انحصاری در اختیار خود باقی گذاشته است.
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