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 رانیا ،بابلسر علو  قرآن و حدیث، دانشگا  مازندران، اریدانش
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 رانیاحوزة علمیة خواهران حضرم خدیجه، بابل،  4دانش آموختة سطح 
 (1397ن12ن05؛ تاریخ پذیرش: 1396ن04ن08 تاریخ دریافت:  

 چکیده

 ؛اسهت « السَّهرَائرُ  یَوْ َ تُبْلىَ»، هانا شمارد، از جملة آن های مختلفی برمیرآن کریم برای روز قیامت نا ق
است اینکه آیها   سؤالی که این مقاله بدان پاسخ داد  «.شودروزی که اسرار نهان انسان آشکار می»یعنی 

 بامطالعه ردد؟ برای خود  انسان واضح میشود یا صرفاً ها برای همة خالیق آشکار میاسرار نهان انسان
رای به انسانی  و بررسی تفاسیر و کتب مربوط، دو نظر جلب توجّه نمود  است یکی اینکه اسرار نهان هر

طریهق بهر پهاداش یها      شود تا ا ر از خوبان است یا از بدان، همه بفهمنهد و از ایهن  علنی می هاانسانتما  
ف قهدرم   هردد تها از یهك طهر    صرفاً برای خود  انسان آشکار می عذاب او افزود   ردد؛ دیگر اینکه

. آوَرَد حسهاب بهه پنهان کردن اعماف را از او سلب نماید و از طرف دیگر آنچه را فراموش کرد  اسهت  
باشهد کهه تهوان     توانهد در دنیها، هشهداری بهرای انسهان     کدا  معنا درست باشد می کهنیاالبتاله جدای از 

أکیهد بهر   فسهران و بها ت  مندارد! نظر مختار با تکیه بر سیاق، روایام تفسیری و آراء اعماف را  یسازپنهان
یا بهه   وه از او رحمت و ستالاریت الهی این است که اسرار انسان، فقط برای خود  انسان و تما  کسانی ک

  ردد. اند آشکار میاو، خوبی یا بدی داشته

 تجسّم، ستّاریت.السرائر، گواهان، واکاوی، تبلی واژگان کلیدی:

   

                                                           
 E-mail: jloudar@umz.ac.ir )نویسندة مسئوف  
 E-mail: jaafar6464@yahoo.com  
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  مقدمه

است  یا ونهبهبر اساس لطر خدای رحمان  عالم این در آدمی کردارهای و رفتارها
ن از آنِ که مالکیهت مطلهق آ   آخرم جهان در امابر همگان پوشید  است  هاآنکه حقایق 

 قهرآن  کهه   ونهه همهان آشکار خواهند شد  خود اصلی صورمبه حقائق1 خدای منالان است
 افتدمی انسان اعماف از پرد  که زمان آن( نامید 9نالطارق « السرائر تبلی یو »آن را کریم 

 حقائق تواندمی تاز  انسان که آنجاست و نمایدمی رخ واقعیام رودمی کنار هاحجاب و

 بیندىم حاضر داد ، انجا  نیك کار از را آنچه کس، هر که ( روز 22.  قنکند درک را
باشههد.  زیههاد  زمههانىِ فاصههله داد ، انجهها  بههد اعمههاف از آنچههه و او نمیهها کنههدمههى آرزو و

 غافهل ( بزرگ داد ا  و  صحنه این از تو شود:مى خطاب او ( آن روز که به30عمرانن آف
( 22 قن 2!اسهت  تیهزبین  کهامالً  چشهمت  امهروز  و زدیم کنار تو چشم از را پرد  ما و بود 

قهرار داد   یا ونهه به، خداوند، آن جهان را هاانسانبرای پیشگیری از خیاالم واهی برخی 
 فکهر ت به انسان که زمانی و( 20.  فصّلتندهندمی شهادم او علیه جوارحش و اعضاء که

 و وحر چند انهافعاف  از یکی که او پرسشگری حس نشیندمی عظیم مفاهیم این پیرامون
 یسهو بهه   هامی  را آدمهی  کهه  حسهی . شودمی ختهیبرانگ 3،دهدیم تشکیل را انسان روان
 .  دهدمی سوق تکامل

بهر   ( و همیشه54از سوی دیگر خداوند رحمت را بر خویش واجب کرد  است  انعا ن
ود دعهوم  خه را به عد  یأس از رحمت  هاانسانو  4 کندستالاریت و غفاریت خود تأکید می

یای ند( این خدای رحمان، رحیم، غفور و ودود چگونه است که در 87نماید.  یوسرنمی
ی دیگر نماید؟ آیا اقتضای دنیادیگر انسان را جلوی چشم همگان رسوای عا  و خاص می

 هها انسهان برداشهت مها    نهه بود؟ یها   طورنیاقرارداد خداوند با انسان  کهنیااست یا   ونهنیا
  یرانه است؟سخت قدرنیا

 نیامهد  تدسه  به موضوع ینا در مستقلی نگارش یا مقاله، کتاب ،نگارند ان احصاء با

 نهد اهپرداخته  بهدان  روایهی نیز با نگا   برخی و تفسیری نگا  با تفاسیر البالی درمفسّران  اما
و  اسهت  آمد  در نگارش به آن یانامه و قیامت ةزمین در متعددی مقاالمو  هاکتابالبتاله 
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ولهی در ایهن   ها مالحظه شهد  اسهت   نوشته برخی درو شاهدان اعماف  تجسم چون مباحثی
 معنهای  واکهاوی  ل بها قتمسه  طوربه تا شدیم آن بر لذاای یافت نشد خاص، نوشتهموضوع 

هها بهرای همهة    آیا بعد از مرگ، اسرار نهان انسهان  که به این سؤاف پاسخ دهیم السرایر تبلی
فرضهیه مها بها توجّهه بهه        هردد؟ شود یا صرفاً برای خود  انسان واضح میخالیق آشکار می

ان ایهن اسهت کهه اعمهاف انسهان جهز بهرای خهودش و بهرای          نالمرحمانیت و ستالاریت خدای 
   ردد.مربوط است آشکار نمی هاآنکسانی که آن اعماف به 

 مرتبط مبانی و شناسی مفهوم. 1-1

 و باشهد مهی  کردن اریاخت معنای به بالء ویند: برخی لغت شناسان می: «تبلی» ۀواژ
 ص ،ق 1412ب اصهفهانی، غه ا ر دشناسه مهی  کهرد   عمهل  کهه  را آنچهه  حقیقت فرد اینکه
 و سهایی شنا نیهز  و آزمهایش  معنای به است آن از مشتق «تبلی» فعل که «بالء»ة کلم .(145
 عنایم بهرا  تبلی( برخی دیگر نیز 26 ص، 20 ر ،1417 ،ت.  طباطباییاس هانهانی کشر

 هکه  اسهت  مکنونام شناختن و سرایر شدن ظاهر مرادمعتقدند  و دداننمی کشر و اختبار
 «بتلهی ا» و ؛شود داد  تشخیص و تمیز اعمالش مخفیام و انسان ضمیر ناپاکی و پاکی نیب
 بهه  را لهی تبالبتهه   (340 ص ،8 ر ،ق 1410 ،ه است.  فراهیدیرفت کار به امتحان معنای به

معنها   نیهز  مهوردنظر  ةنتیجه  آوردن دسهت  بهه  بهرای  تحویهل  و تقلهب ، تحهوف  ایجهاد  معنای
 رد رجهع  کهه  اسهت  این آیه معنای نتیجه در( 335 ص، 1 ر، 1360اند.  مصطفوی، کرد 
 و خیرش هچ بودند، کرد  پنهان هاانسان که اعماف آثار و عقاید از آنچه که است روزی
 عقایهد  و اعمهاف خهدای سهبحان،    و  یهرد می قرار شناسایی و آزمایش مورد به شرش چه

 و بهود   فاسد کدا  و حلصا کدا  شود معلو  تا آزمایدمی خود زر ری ةبوت در را هاآن
 دههد مهی  جهزا  را صهاحبش  آن طبهق  بهر  و اسهت  ناخالصهی  دارای کهدا   و خهالص  کدا 

 (.13، یونسن41و  40 اعرافن

 و هذرد  مهی  هها نیهت  و هاعقید  و هاقلب در آنچه معنای به سرایر: «رئالسرا» ۀواژ
 خهالف  آنچهه  ؛الِِْسْهرَار  (329 ص ،3 ر ،1375 ،طریحی  است مخفی که اعماف آنچه از

 ما وَ تُس رُّونَ ما یَعْلَمُ وَ :تعالی قاف و (31 ابراهیمن عَالن یَةً وَ س رًّا: تعالی قاف باشدیم اإلعالن
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 در سهرال  معنهای  صورم این در، اند فته روسر را قلب در مکتو  شادی( 4 تغابنن تُعْل نُونَ

 (404 ص ،ق 1412 ،است.  راغب اصفهانی ملحوظ آن
 این .استکریم  قرآن ةسور ششمین و هشتاد نوشتار این در طارقاز  مراد :«طارق»

 آغهاز  یسهو ندهای  بها  قهرآن،  آخهر  جهزء  ههای سهور   از دیگر بسیاری همچون نیز سور 

 در سهور   ایهن  .بهزرگ  واقعیهت  یك بیان برای است ایمقدمه که سو ندهایی شود،می

 .است آیه 17 دارای و شد  نازف مکه

 . گواهان اعمال2

 که باشدمی قیامت مباحث در انکاررقابلیغ و شد  ثابت بحث اعماف  واهان عووضم

 قُلِ وَ» دهند؛  واهی هاانسان عمافاَ بر تا کرد  احضار را شاهدانی قیامت روز در خداوند
 الشَّههادَةِ  وَ غَیْهبِ لْا عهال مِ   ِلهى  سَهتُرَدوونَ  وَ الْمُؤْم نُهونَ  وَ رَسُهولُهُ  وَ عَمَلَکُهمْ  اللَّههُ  فَسَیَرَ  اعْمَلُوا
 ،مؤمنهان  و او ةفرستاد و داوندخ که کنید عمل بگو (105توبهن  «تَعْمَلُونَ کُنْتُمْ بِما فَیُنَبِّئُکُمْ
 و شهوید مهی   باز ردانهد  ،آشهکار  و نهان دانای یسوبه یزودبه و بینندمی را شما اعماف
 .دهدمی خبر کردید عمل آنچه به را شما

 منهان ؤم و وسهلَّم( وَآل هه  عَلَیهه  اهللُ صَهلَّی  اکهر   پیامبر، خداوند انسان؛ فاعما  وا   هس به آیه این در
 (101 ص، 5 ر، ش 1372 طبرسهی،   فراوانی روایام در که  ونههماناشار  شد  است؛ 

 است هاآن زا خاصی  رو  بلکه ،ندنیست مانیباا افراد تما  منانؤم از مراد، است آمد  نیز

 وسهلَّم( وَآل هه  عَلَیهه  اهللُ صَهلَّی  مبرپیها  راستین جانشینانبه  یعنی اندآ ا  غیب اسرار از خدا نفرمابه که
 هدانشها  موضهوع  تشهریح  و بیهان  درصدد مقاله اینکه . با ایندارد اشار  قیامت ةعرص در

 آن هبه  ضهرورم  حد در دارده مقال اصلی ةمسئل با که یارتباط خاطره ب ولی یستن اعماف

 .پرداخت مخواهی

 یها  و بصهیرم  و مشاهد  با و صادر علم روی از که سخنی معنای به لغت در شهادم

 اصطالح در و .(465 ص، ق 1412 ،اصفهانی راغب  شود حاصل چشم و حواس با دیدن

 شنید  و دید  را آن که شرایط واجد فردی ةناحی از امری حقیقت انتقاف از است عبارم
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 التهزا   و سهو ند  ادای با دیگری نفع به و دعوی اصحاب از یکی علیه محکمه، قاضی به

 .(355 ص، 1388 مدنی،  یی وراست به
 شهکل  مخاطهب  ذههن  در افؤسه  ایهن  شاید شهادم اصطالحی و لغوی معنایتبیین  با

 در ؟اسهت  بشهری دنیهای   شههادم  سنخ از قیامت ةعرص در  واهان شهادم آیا که  یرد

 از اندامتیق در اعماف  واهان هاآن که مُخلَصین و مقرالبینکه   فت باید افؤس این پاسخ

 و نهدارد  دسترسهی  هها آن بهه  شهیطان  و انهد رسید  تجرالد مقا  به و اندخارر مکان و زمان
 عهالم  بهه  بتنسه  واقعیّه و علمیّه ةسیطر و ندارند را حضور و عَر  عالم و وکتابحساب

 روشهن  را پاسهخ  خهود خودبهو  یخوببه مسائل این کنند،می پیدا آفرینش جهان و امکان

 ش هرای  و طبع عالم و جهام مضیق از که دهند شهادم توانندمی افرادی یعنی .کندمی
 یادراکهات  بهه  منحصهر  را او مهدرکام  و کندمی محجوب را نفس که دنیا حبّ و مادّ  به
 زا و دباشهن   ذشهته  ،کنهد یمه  پیدا ارتباط خارر با انسان ظاهر، حواسّ را  از که کندمی
 ظهاهر   خمسهه  حهواسّ  بهه  منحصهر  دیگهر  هها آن حهواسّ  و باشند نمود  عبور سطوح این

 هها نآ روح و شهد   بهاز  هها آن قلهب  چشهم  یها  و باشد شد  زند  هاآن ششم حسّ نباشد؛

 دنیها  در کهه  حهاف  عین در که باشند موجوداتی دیگر عبارمه ب و ؛باشد کرد  پیدا سیطر 

 و باشند؛ هداشت موجودام همه به نسبت علمیّه ةاحاط اند،هرفت دنیا از یا و کنندمی زند ی
 1381، تهرانهى  حسهینى   باشهد ینمه  میسور آنان برای شهادم  ونهنیا نباشد طورنیا ا ر
 .(96 ص ،7ر ،ش

 حل و شیوۀ شهادت گواهان. مرا2-1

 شهخص  یعنهی  شههادم  لتحمّه ؛ اداء ةمرحله  و تحمل ةمرحل :دارد مرحله دو شهادم

 شههادم  صهحنه،  آن بهه  نسبت بعداً تا کندمی ضبط سپس و کندمی مشاهد  ار ایصحنه

 هها آن قهبالً  کهه  چیهزی  دادن هادمشه  بهرای  داد ها   در حضهور  یعنی شهادم اداء .دهد

 در انسهان  اعماف  واهانِ پس .(180-183 ص، 41 ر، 1362 نجفی،  است کرد  مشاهد 

 ،افهراد  ةشهد  انجها   اعماف تنسب به بیریعت به و اندبود  نیز دنیا در او فعل شاهدان قیامت
 بهر  شههداء  و پیهامبران  ، لهذا دارنهد  رو پهیش  را ءادا ةمرحله  و دنهد  ذران را لتحمّ ةمرحل
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 م هنْ  عَلَهیْهِمْ  شَههِیداً  أُمَّهة   کُهل   ف هی  نَبْعَهثُ  یَهوْ َ  وَ» دهنهد یمه   واهی امّت افراد از كیكی

 (.89 نحلن« أَنْفُس هِمْ

 وجهودین م از غائیبن، و حاضرین از هاآن یکایك با ن اَعمافادشاه که شودیم معلو 

 بیرون ،وکارکسب سکون، و حرکت خواب، و بیداری جَلوم، و خَلوم در معدومین، و

 کهه  هسهتند  کسهانی  عمهل   واههان  پهس  .هستند هاانسان با لحظه هر در آن درون و خانه

 ارتباط ،افراد عمل با هاآن باطترا و باشندیم ماد  عالم قوانین و محسوسام مرز از فراتر

 آنجها  ؛باشندیم آ ا  آن از خصوصیّام تما  با انسان اعماف از بلکه ستین ظاهری صرفاً

 و دارد اشهار   هها آن فعهل  بهاطن  بهه  حجهار  از کثیهری  جمع دیدن با (ال السَّیه لَعَ  معصو  که
 .(261 ص ،46 ر، ق 1404 ، مجلسی« الضجیج اکثر و الحجیج اقل ما»: ندیفرمایم

 همهان  رد ،اعمهاف   واههان  که رسید یبندجمع این به بتوان شاید فوق مطالب ذکر با

 ،امهت قی روز در لهذا  باشندیم نیز عمل سرایر به عارف هستند عمل ظاهر شاهد که لحظه
 لیتب یو » در و ردی ینم صورم رحمان خداوند سوی از جدیدی کشر و یی شاپرد 

 این برای هک را ثمرهای و نتایج از یکی و باشندیم حاضر و ناظر نیز  واهان این «السرائر

، مکههار  71 ص ،10ر ،ش 1372 طبرسههی،  انههدبرشههمرد  مختلههر تفاسههیر در حضههور
 .باشدیم منینؤم برای پاداش و کفار برای عذاب ؛(370 ص ،26 ر، 1374شیرازی، 

 لاعما تجسم. 3

دن آیهد و بهه موضهوع آشهکار شه     نظهر مهی   تجسّم اعماف انسان که در قیامت، حتمی به
دارد کهه بهه ههر     داللت دارد موافقان و مخالفانی« السرائر تبلی یو »اَعماف انسان در قیامت 

 قسم از آن پرداخته خواهد شد:

 لاعما تجسم موافقان. 3-1

 در انسهان  ههای نهفته و درون شدن آشکار از بارز ةنمون یك خود آدمی عمل تجسم

 و افعهاف  بسهیاری  سببه ب شود غالب کسی بر دنیا در که صفت هر دشابیم قیامتة عرص
 صهورتی ه به  صهاحبش  قیامت روز در وچیر  دارد  صفت آن صاحب بر که است اعمالی
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 النهاس  بعهض  یحشهر  نیهاتهم  صهور  علی الناس یحشر». شودمی محشور صفت آن مناسب

 بهاطن  و هها تیه ن ربه  مهرد   شهوند می محشور« الخنازیر و القردة عندها یحسن صورة علی

 بهه  نسهبت  هها خهوک  و میمهون  صهورم  که ییهاصورم بر شوندیم محشور و شانخود

 ظُلْماً الْیَتامی أَمْوافَ یَأْکُلُونَ الَّذ ینَ  ِنَّ» دیفرمایم سبحان خداوند اینکه یا و ؛نیکوست هاآن

 از را یتیمهان  امهواف  کهه  کسهانی ( 10 نساءن «سَع یراً سَیَصْلَوْنَ وَ ناراً بُطُون هِمْ ف ی یَأْکُلُونَ  ِنَّما

 .سوزندمی سوزانی آتش به یزودبه و خورندمی آتش تنها خورند،می ستم و ظلم روی

 لاعما تجسممختلف موافقان در باب  اتینظر .3-1-1

 همان که را خود بد و خوب کارهای جهینت انسان تنهانه قیامت در ویند: موافقان می

ن ایه  در؛ دید خواهد بد، چه و خوب چه را عمل خود بلکه بیند،یم است، جهنم و بهشت
 را یهاتی نظر، عالئهم مفسرین، حکما و علمای تجربی با توجّه به آیام الهی و دیگهر   ،باب

 پردازیم:که به توضیح هر یك می اندکرد  بیان

 ضهر حا داد ، انجها   نیهك  کار از را آنچه یهرکس که روزیقرآن:  ازنظر. 3-1-1-1

 ایجهاد  انیزمه  فاصهله  داد ، انجها   بد اعماف از آنچه و او میان ،داردیم دوست و ند؛یبیم

 و ؛ستا رستاخیز روز در بد و نیك اعماف حضور به اشار  آیه این( 30عمرانن.  آفباشد
 روز آن در دبه  و نیهك  از ،انهد داد  انجها   را عملهی  هر استثناء بدون افراد همه :دی ویم

 د مشهاه  از و شهوند یمه  خوشحاف نیك اعماف مشاهد  از که تفاوم نای با یافت خواهند

 همان این و بگیرند فاصله هاآن از ندینمایم آرزو که کنندیم وحشت چنانآن بد اعماف

 .(377 ص، 2 ر، 1373 شیرازی، مکار  است  عمل تجسم
 ف هی  أَوْ السَّهماوام   ف هی  أَوْ صَهخْرَة   یف  فَتَکُنْ خَرْدَف  م نْ حَبَّة  م ثْقافَ تَكُ  ِنْ  ِنَّها بُنَیَّ یا»

 انهداز  به هرچند (سرزند انسان از که کاری هر!  فرزند  (16 لقمانن« اللَّهُ بِهَا یَأْم  الْأَرْ ِ

 روز در را آن خداونهد  باشهد،  زمهین  و هها آسهمان  یا و هاصخر  میان در خردلی سنگینی

 را انسان عمل خود خداوند قیامت روز هک است این نیز آیه این ظاهر .آوردیم رستاخیز
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 انکهاری  و بهانهه  و عهذر  ههیچ  تها   دهدیم قرار کیفر یا و پاداش مالک را آن و آوردیم

 .(نماند باقی هاانسان از احدی برای
( 8 و 7 زلهزافن « یَهرَ ُ  شَهرًّا  ذَرَّة  قهافَ م ثْ یَعْمَهلْ  مَهنْ  وَ یَهرَ ُ  خَیْهراً  ذَرَّة  م ثْقهافَ  یَعْمَهلْ  فَمَنْ»
 نهداز ا بهه  یهرکس و ندیبیم را آن دهد، انجا  نیك کار ذرهای سنگینی انداز به یهرکس

 دیهدن،  زرا برخی بر ایهن اعتقادنهد کهه    .ندیبیم را آن دهد، انجا  بد کار ذرهای سنگینی

 ار کیفر و پاداش که است این دیدن، از مقصود شود  فته ا ر و ؛است عمل خود دیدن
 .(411 ص ،9 ر، ش 1384 ،سبحانی  اندکرد  حمل آن ظاهر فالخبر را آیه ،ندیبیم

ا و به  هواهی  که به نظر م -برخی از طرفداران دید ا  اثباتی  فلسفی: ازنظر. 3-1-1-2
ه به  - دهدیماکثر محققان را تشکیل ( 314 ص ،1393، یاقمشه یاله  چون ینظرصاحب

ایهام،  را عهالو  بهر آیهام و رو    دتبیین فلسفی و عرفانی موضوع پرداختهه و برداشهت خهو   
دین صهدرال   انهد کرد مطابق برهان عقلی و موافق مشاهدام ارباب کشر و شهود قلمداد 

 .(282 ص، 1389خمینی، موسوی  ؛162 ص، 1360 ،شیرازی

بهر   پیروان حکمت متعالیه عقید  دارند که اعماف خارجی و حرکام و سکنام عار 
دن به ل نیست و وابسته به موضهوع و قهائم بهه    قتبدن، ا رچه عر  است و در وجودش مس
 وو حالهت    هذارد یمه ، اثهری در روح  شهود یمه است، لکن هر عملی که از انسهان صهادر   

شد  کهه   که در صورم تکرار و تداو  آن حالت و اثر راسخ آوردیمکیفیتی در آن پدید 
و در  شهود یمه  سو ملکام قائم به نفس، ملکه عین  وهر نف شودیم« ملکه»از آن تعبیر به 

 .شوندیمجهان دیگر به صور  ونا ون ظاهر و تجسم 
و  قه تا آنجا که حکیم مالصدرا در اثبام مدعای خویش به مسهخی کهه قهرار بهود در     

رسهوخ نفهس آن    ةواسهط بهه  :سهد ینویمه و  شهود یمه سهك  مانجها  شهود مت   (السال هیعل  موسی
 .شدجماعت در آن صفام بدن نیز متحوف بدان می

علهم نفهس را  مهان    ه اکنون چون جاهل ب :سدینویمسه اصل خود  ةدر رسال مالصدرا
اریتی نیسهت و خهود   عست و ا ست که این چشم و  وش و حواس دنیا امر او را ثابتا آن

و  اسههت قیحقههادانههد و در روز قیامههت کههه روز را بههدین چشههم و  ههوش بینهها و شههنوا مههی
کسب نکرد   مانش آنکهه او را    ردد و چشمی بجهت دیدن آخرممرتفع می هاتیعار
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وَ قَهدْ کُنْهتُ    ل مَ حَشَرْتَن ی أَعْمهی » وید که خدایا اند. پس میچشمی بود  که کورش کرد 
و ندانسته که او را هر ز چشهمی نبهود  جهز چشهم عهاریتی و چشهم عاریهت بکهار          «بَص یراً

د ندانند و وهعلم آخرم و کیفیت حشر اجساد را غیر اهل بصیرم و ش و ؛آیدآخرم نمی
 چه رسد. نانیظاهربه خبرانند تا بارباب علو  حکمیه رسمیه از کیفیت آن بی

زیر د  و خناست بینند  باید که تماشا کند و چندین قرا این نسخ باطن درین امت بسیار
هوم جهت پیروی شه ه و زرق بیند که همه ب و عبد  طاغوم در لباس زهد و صالح و شید

باع و سه ت شیطان چگونه از فطرم اصلی بر شته و بها بههائم و   عبو غضب و  مراهی و متا
سهم  مصهور و مج  «مْوَ  ِذَا الْوُحُهوشُ حُش هرَ  »در روز  هها صورمشیاطین برابر  شته و بدین 

 ص، 1390صهدرالدین شهیرازی،    خواهند  ردید بهیام این جانوران بروز خواهنهد نمهود  
128). 

یهز بهه تبیهین    اخیهر، کسهانی ن   یهها دههدر  ،در این میانعلوم طبیعی:  ازنظر. 3-1-1-3
 5.اندپرداختهعلو  طبیعی و علم فیزیك  یاآورد  دستبا توجه به  مسئله

یها یهك    ردیه  یمه شیمیایی، معموالً یك انرژی « ترکیب»یا « هر تجزیه»توضیح اینکه: 
آن بها   کهربن موجهود در   میزنه یمه ، مثالً هنگامی کهه هیهز  را آتهش    کندیمانرژی آزادی 

عمهل    ردد و انرژی حرارتی را کهه در دف خهود بهه هنگها  انجها      سیژن هوا ترکیب میکا
چیهزی از   کند، بدون اینکهکربن  یری طی سالیان دراز در خود ذخیر  کرد  بود آزاد می

 .کربن درخت یا اکسیژن هوا تبدیل به انرژی شد  باشد
ر بهدن  مهواد غهذایی د   اهمین موضوع در مورد مواد غذایی در بدن ما صادق است، زیر

 ردد و این یانرژی حرارتی آزاد م هاآنسوزند و از ترکیب ما با اکسیژن ترکیب شد  می
 شود.می هاآنانرژی تغییر شکل داد  تبدیل به حرکت و صوم و مانند 

 یهها یانهرژ  صورمبهزند از اصل مطلب دور نشویم، اعماف و سخنانی که از ما سر می
و حتی بدن مها و زمینهی    واریدرودشوند و روی اف ما پراکند  میرط ونا ون در فضای ا

 ذارند اثری جاودانی و فناناپذیر و برای همیشه در کنیم اثر میکه بر روی آن زند ی می
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در  -ایهم  چنانکه قبالً ههم  فتهه   -شوند، زیرا فنا و نابودی جهان طبیعت بایگانی می ةپروند
 تغییر شکل مطرح است. اینجا مفهو  ندارد بلکه دائماً
 ههای ظهاهراً خهاموش و فرامهوش شهد ،     رسد کهه ایهن انهرژی   و سرانجا  روزی فرا می

دهنهد کهه نهابود    شوند و نشان مهی  یرند و آشکار می ردند، از نو جان میمی یآورجمع
 اند!نشد 

توان یکی از معجزام علمی قرآن محسوب داشت و تجسم اعماف را می ةمسئلبنابراین 
در میهان   اًو تبهدیل مهاد  بهه انهرژی و بهالعکس، مطلقه       هها یانهرژ بقاء  ةمسئلروز که  نآدر 

، ش 1342رضهوی،    حت در آیام و روایام عنوان  ردیهد دانشمندان مطرح نبود، با صرا
 .(113 ص

 لاعما تجسم مخالفان. 3-2

ف امه جسّم اعنیز منکر ت ایکه  ذشت، عد  یآیام و روایات به همرا در مقابل نظریام 
 نمایند:و دو اشکاف عمد  را در تأیید نظر خویش مطرح می باشندمی در قیامت

( و دیگهر  .ا نهدارد ر یعنی خهواص مهاد    « جوهر»است نه « عر »عمل از جنس  .3-2-1
هها و اعمهاف   شود، لذا آثاری از سخنان و  فتهه اینکه عمل بعد از وجودش محو و نابود می

، باشهد  د موجود  ذارد ی که تغییری در بعضی از موالاشود، مگر اعمما دید  نمی  ذشت
ای درآورد  که آن هم تجسّهم عمهل نیسهت،    مثالً سنگ و چوب و آجری را به شکل خانه

 در مطالب فوق بیان شد. که پاسخ این اشکاف های ناشی از عمل استبلکه د ر ونی
آنکهه   سهت و حهاف  الزمة قبولی تجسهم عمهل پهذیرش انقهالب در ماهیهام ا      .3-2-2

 .هستتجسم عمل نیز محاف  جهیدرنتانقالب در ماهیام محاف است پس 

 . نقد نظر مخالفان3-3

در پاسخ مخالفان باید  فت که اساساً انقالب ماهیت یهك پدیهد  محهاف اسهت یعنهی      
 صهورم بهه و آنچه در تبدیل صهورم نوعیهه    شودهر ز ماهیتی به ماهیتی دیگر تبدیل نمی
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شهود از سهنخ انقهالب     آب بر اثر حرارم تبدیل بهه بخهار مهی   الًثنوعیّة دیگر مطرح است م
ماهیت نیست بلکه نوعی حرکت جوهری است که هیوالی صور نوعیّه اشیاء مادی بهر اثهر   

یا از سنخ تکامل  و ؛ یردکند و صورم دیگر به خود میحرکت صورم نوعی را رها می
رسهد مثهل   شود و به تجرد مییمتر است که مثالً موجود مادی بر اثر حرکت جواهر کامل

 صهدرالدین   رسهد جریان نفس آدمی طبق مبنای حکمت متعالیه که از مهاد  بهه تجهرد مهی    
زیبها یها زشهت، نهه از سهنخ       صورمبهتجسم عمل انسان نیز  .(368 ص، 8 ر تاشیرازی، بی

ماهیت دیگر است و نه از سنخ حرکت تکاملی عمل، بلکهه   صورمبهانقالب ماهیت عمل 
خودش که زیبا و نیکهو اسهت یها     صورمبهکند ل نیك وقتی تمثالل و تجسّم پیدا میمعهر 

 شود.نازیبا مجسّم می

 مختار ۀنظری. 4

 فورغ کریم، حکیم، علیم، رحیم، رحمان، چنانچه است، العیوب ستار متعاف، خداوند

 نیست اررق و است نمود  خلق اشالزمه قوانین اساس بر را هستی معالَ لذا. هست نیز... و

 کبیر نجوش دعای در. کند هدایت و خشدبب سامان را هستی نظا  غیرعادی صورمبه که

 دیگهر  صهفت  ظههور  و یتجلال مانع صفتی هیچ، است شد  ذکر خداوند برای صفت هزار

 ایگزینجه  صهفتی  نهه . اسهت « نهتقم م» و« رمظه» است، ستار که  ونههمان خداوند؛ نیست

 الدعوام مجیب خداوند مثالًد؛ شومی دیگر صفت ورهظ مانع نه و  رددمی دیگر صفت

 اسهتجابت  بلکهه ، کنهد نمهی  مستجاب وضعیت و شرایط هر در را یهرکس دعای اما است

 یا ونهبه الهی ءاسما و صفام پس. دارد موانعی همچنین و شرایط آداب، مقدمام، دعا
 .کرد نخواهند نقض را همدیگر که اندشد  چینش هم راستای در

رسد که روایت خاصى باشهد کهه بهه مکتهو      به نظر نمى: دی ویمتفسیر نمونه  بصاح
بلکه روایام اشار  دارنهد کهه خداونهد بها لطهر خهود،        ،بودن اعماف در قیامت اشار  کند
 هها آنکه  -پوشاند. در قیامت، اعماف و رفتار زشت مؤمنان را اعماف زشت ما را در دنیا مى
فسیر  اهلل عملکهم  »: فرمایدپوشاند. مىمى -اند و پاک شد  را با آب توبه و مغفرم شسته

خداوند و رسولش و مؤمنان عمل شما  ،در قیامت یزودبه( 11نتوبه « و رسوله و المومنون
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« یهو  نبعهث فهى کهل امهه شههیدًا علهیهم مهن انفسههم         »: فرمایدهمچنین مى .را خواهند دید
در آن روز همگهى بهه   « خفهى مهنکم خافیهه   تیومئذ تعرضون ال»: فرمایدو نیز مى( 18نحاقه 

ماند. ایهن آیهام تصهریح    شوید و چیز  از کارها  شما مخفى نمىپیشگا  خدا عرضه مى
هها همهه   ها، بلکه صهفام، روحیهام، خلقیهام و نیهت    انسان ةتنها اعماف مخفیاننه دارند که 
آن روز،  و ردد و این حادثه عظیم است. آر  قیامت ظرف ظهور حقیقت است برمال مى

نظیهر مؤمنهان اسهت و مؤمنهان در آن روز بها      روز رسوایى بزرگ بدکاران و سهربلند  بهى  
اما این امر  ؛شوندمى روروبه -که همان پوشیدن رفتار ناشایست ایشان است  -غفران الهى 

زمینهه را مهیها کهرد  باشهند. آر       ،ممکن نیست، مگر اینکه مؤمنان با کردار شایسته و توبه
هها و  ظهور و بروز تما  اسرار مکتهو  بنهد ان اسهت؛ بلکهه در قیامهت موقهر       ةضرآنجا ع

، تنها وضع حهاف حکایهت از   و و فتاف دارد و نه جداف و ؤمقاماتى است که نه نیاز به س
آن کسى که حقیقت و باطنش  .(455 ص، 24 ر ،1374 ، مکار  شیرازی کندمى زیچهمه
پوشهاند و از ههر  زنهد  آسهود      او را مهى  ،حهق  وحق دارد، در پنا  حق است  یسوبهرو 

ههایش آشهکار   باطهل دارد، همهه زشهتى    یسوبهاست و آن کسى که حقیقت و باطنش رو 
 .هر فرد است -باطن  -شود و این معنا  آشکار شدن صفام نهانى مى

 کهریم  قهرآن  کهه  - هسهت  قیامت مورد در که خصوصیاتى ازنویسد: استاد مطهری می
 دنیها  در یعنهى  شهوند، مى ظاهر بواطن و حقایق که است مسئله این - کندىم تصریح مکرر

 ظهاهر  همهه  و آینهد مى بیرون نهانگا  از هایمخف آن مخفى، چیزهایى و بود ظاهر چیزهایى
 آشهکار ] هها سهریر   آن که روز  در یعنى «السَّرائ رُ تُبْلَى یَوْ َ»: داریم آیه یك در. شوندمى
 از و باطنش؛ باطنِ آن یعنى کسى هر سریر   ویندمى. است باطن ىنمع به سریر  .[شودمى
 تنها نه ؛السَّرائ رُ تُبْلَى یَوْ َ. است پنهان و نهان و سرال  که  ویندمى سریر  باطن به جهت آن

 جههان  آن در عهالم  حقهایق  کهه  اسهت  جههانى  جههان  آن بلکه شودمى آشکار انسان سرائر
 سهرائر  ههم  کنهد مى مشاهد  را خودش سرائر و بواطن مه انسان، است؛ مشهود یطورکلبه

 پنههان  چیهز   ههم  شهما  از «خاف یَهةٌ  م هنْکُمْ  التَخْفى تُعْرَضونَ یَوْمَئ ذٍ»: فرمود بعد لهذا. را عالم
 ل لَّهه   بَهرَزوا  وَ السَّهموامُ  وَ الْهارْ ِ  غَیْهرَ  الْهارْ ُ  تُبَهدَّفُ  یَهوْ َ »: خهوانیم مى ا آیه در. ماندنمى
 زمهین،  غیهر  بهه  شهود مى تبدیل زمین که روز ( است آیه این مضمون عین  «الْقَهّارِ ح د اوالْ
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 آشهکار  زمهین  ایهن  بهاطن  دیگهر ،  چیز یعنى زمین غیر به شودمى تبدیل زمین همین یعنى
 ذام بهرا   شهوند مهى  عرضهه  و هویهدا  و ظهاهر  همهه  و[ هها آسهمان  طهور همهین  و] شودمى

 .(649 ص، 27 ر، ان مطهری، بی یگانه پرورد ار
وافقین مبا نظر  با استناد به مطالب فوق نظر ما در این مقاله در باب تجسم اعماف، مطابق

 باشد.می

 . رابطۀ ستّاریّت خداوند و آشکار شدن اعمال5
حمهت  زیرا او غفور و رحیم است و ر است، افراد هایعیب و  ناهان ةپوشند خداوند

 یهد با حاف ؛الهی صفام از است صفتی این و (12ن ارا بر خویش واجب کرد  است.  انع

 مقالهه  موضهوع در  تهر مههم  افؤس و باشدمی چه خداوند بودن ستالارالعیوب از مراد دانست

یها فقهط    کنهد مهی  رسهوا  همگان انظار در را مادر روز قیامت  ستارالعیوب یخدا آیا اینکه
و نهوع  د سهتالاریّت  که شتادتوجه  باید تبیینتوضیح و  در ؟سازدبرای خودمان آشکار می

 را بشهر  خداونهد  که است معنا این به خداوند تشریعی یتستار .تشریعی و تکوینیاست، 
 اما ستا شمرد  مذمو  و قبیح امری را آن افشای ونمود   دیگران عیوب پوشیدن به ملز 

 از بسهیاری  کهه  اسهت  آفریهد   چنهان  را انسهان  خداونهد  کهه  اسهت  ایهن  تکوینی ستاریت

 و خودخهواهی  و کبهر  حسهادم،  ماننهد  انسهان  درون صهفام  مثالً است پنهان شهایعیب
 و اخهالق  بشهود  کهه  شهد یمه  آفریهد   طهوری  انسهان  ا هر . است پنهان اعتقادی انحرافام
 بهه  خداونهد  امّها  ،شهد یم مشکل بسیار او برای زند ی فهمید اشچهر  از را او اعتقادام

 .است خفیماز دیگران  شیهابیع که آفرید  ونه نیبد را انسان دارد که ستالاریّتی خاطر
در آخهرم   ،دنیها  در سهتارالعیوب  خداونهد  آیها  کهه  است قسم این در اختالف محل حاف

 خواهد بود؟ العیوب کاشر

 آخرت در خداوند ستاریتاِعمال  مخالفان .5-1

 شد  یر ذانا  السَّرَائرُ تُبْلىَ که قیامت روز در که اندد یعق این بر مفسرین از یاعد 

 شرمسار خالیق ةهم برابر در تا شد خواهد مکشوف همگان بر آدمیان نهانی اسرار تمامی

 .اسهت  تهر دردنهاک  دوزخ آتهش  از عهذاب  ایهن  رنهج  و درد  ها   کهه  شوند سرافکند  و
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 آیهاتی  به خود عایمدّ اثبام برای( این  رو  36 ص ،26 ر ،ش 1374 ، مکار  شیرازی

 :میکنیم بیان ختصارابه که ندیجویم تمسك قرآن از

 شهناخته  افهراد  ،هها چههر   از کهه  (48 اعرافن« بِسیماهُمْ یُعْرَفونَ» قیامت روز درالر( 

 بیریتع به و  رفت خواهند قرار عمو  انظار در زیبارویان و چهر ان زشت پس شوندیم

 .دن یریم قرار خالیق منظر در و شودمی متبلور شانیهاچهر  در هاآن سرائر تردقیق
 صهافام  55 ننهد یبیم را همدیگر ههم اینکه بر آورندیم دلیل که را ایآیه دیگرب( 

 در را خهود  رفیق و نگردمی دوزخ به بین همین در «الجَح یمِ سَوَاء  فىِ فَرَءَا ُ فَاطَّلَعَ»: است

 .بیندمی جهنم وسط
 لْمُجْرِمُهونَ ا فُرَیُعْه »: باشهد یم الرحمن ةسور از 41 یةآ ،فوق ةنظری بر دیگر یدؤمر( 

 .شوندمى شناخته شانچهر  از مجرمین «بِسیماهُمْ
د  از ( اسهتفا 2 ص، 13 رش،  1363، عبهدالعظیمى شها   حسینى  هاآند( آخرین مؤید 

 کشهر  که روز  زا است کنایه که معتقدند باشد( می42 قلمن «ساق  عَنْ یُکْشَرُ یَوْ َ»آیة 
 اقهر و ههم  اسهرار  بهر  همهه  کهه  حیثیتى به آن حقیقت د رد نمایان و کارها ةهم اصل شود

 .بفهمند را یکدیگر احواف و  ردند

 مخالفان دالیل نقد. 5-2

 یتمهام  بهرای  سهرایر  ظههور  بهه  قهایلین  ةنظریه  بهر  دلیل سهاز  ایخالصهآنچه نقل شد 
 شود.می تبیین مختار ةنظری ، سپسطرح یامقدمه ابتدا دالیل این رد برای کهبود  هاانسان

 از یکهی  هها، جملهه  مفهاد  و هها واژ  معنای تعیین در آن تأثیر و سیاق بودن قرینه اصل

 و عرف هم شودمی داد  اثر ترتیب آن به هازبان ةهم در که است محاور  عقالیی اصوف
 متون ظواهر فهم در اسالمی دانشمندان هم و کال  ظهور و هاعبارم معنای فهم در عقال

 دلیلهی  و مطلهب  هر ونه ،سیاق .کنندمی استفاد  آن از هموار  و کرد  توجه آن به دینی

 خهوا   اسهت،  خورد  پیوند بفهمیم، را آن خواهیممی که عباراتی و الفاظ به که  ویند را

 وستهیپهمبه سخن یك موردنظر عبارم با که دیگری کلمام مانند، باشد الفاظ ةمقول از

 سهخن  که شرایطی و واحوافاوضاع مانند ،دشبا حالی ةقرین خوا  و - دهندمی تشکیل را
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 سهیاق  بهه  توجهه  پهس  .(103 ص ،1384 صهدر،   اسهت  شد  مطرح واحوافاوضاع آن در

 .داشت خواهد را سزاییه ب سهم آیه یك تفسیر در آن بعد و قبل آیام بررسی و آیام
 شهد ابیمه ن قایلین ةنظری بر یدیؤم تنها نه اعراف ةسور 48 ةآی به استناد اوّل( پاسخ

 در کهه  نحو بدین شودمی ییدأت مختار ةنظری سور  همین در قبل ما آیام به توجه با بلکه

 و تبهشه  بهه  مشرف ،بلندی روی بر هاآن شودیم اعراف اصحاب از سخن وقتی قبل ةآی
 جایگها   در را دوزخیان و جهنمیان از یك هر که دارند قرار مردانى اعراف بر: انددوزخ

 کُلًّها  یَعْرِفُهونَ  رِجهافٌ  الْهأَعْراف   عَلَى وَ». شناسندمى را هاآن هایشاننشانه زا و بینندمى خود

 بیهان  تهر محهدود  ویژ هی  بها  را عمهو    هرو   آیهه  یك ةفاصل با و( 46 اعرافن« بِس یماهُمْ

 کُمْنْعَه  أَغْنهى  مها  قهالُوا  مْبِسهیماهُ  یَعْرِفُهونَهُمْ  رِجهاالً  الْهأَعْراف   أَصْهحابُ  نهاد   وَ» :دینمایم

 سیمایشهان  بهه  کهه  را مردمى اعراف اصحاب( 48 اعرافن« تَسْتَکْبِرُونَ کُنْتُمْ ما وَ جَمْعُکُمْ

 شهما  بهرا   کار  کردیدمى که تکبر  آن و شما جماعت  ویند و دهند ندا شناسندمى

 .نساخت

 را همگهان  شهناخت  قابلیهت  افهراد  ایهن  کهه  داردیم بیان - 46آیة  برخالف - 48 آیة
 .کیانند اعراف اصحاب که نمود بررسی باید حاف؛ دنندار
 و سهخت   هذر ا   اعهراف  کهه  شهود مهى  اسهتفاد   چنهین  روایام و آیام مجموع از
 د،دارن وجود  رو  دو؛ و در آنجا است جاویدان سعادم بهشت را  سر بر العبور صعب
 یهاور  و یهار  حهاف  همهه  در کهه  بزر ى پیشوایان و اندرحمت در که آلود انى و ضعیفان

 مهع  عهراف اال علهى  یقفهون  األئمهة  الرجهاف  و النار و الجنة بین کثبان االعراف»: ضعیفانند

 و بهشهت  میهان  اسهت  ا تپهه  اعهراف، « حسهاب  بال الجنة الى المؤمنون سبق قد و شیعتهم
 رقهرا (  نهکارشهان   شهیعیان  کنهار  در اعهراف  بهر  کهه  هسهتند  مردانى آن امامان و دوزخ
 انهد ه رفته  جها   بهشهت  در حسهاب بهه  نیهاز  بدون( خالص  مؤمنان کهیدرحال  یرند،مى
 معصهومین  شناسهند می را خالیق جمیع که را هاییآن پس .(232 ص، 1 ر، 1367، قمى 

 مرد  مو ع ولی شد  است بحث لیتفصبه اعماف  واهان مبحث در که هستند السَّهال (  عَلَیهِمُ

 .ندارند را همگان شناخت قابلیت
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 ندوستا صافام 55قبل از آیة  آیام در که  فت باید دو  دلیل رد رد پاسخ دوم(
 و خهود  ة ذشهت  فکهر  بهه  هها آن از بعضهى  نا ههان  ،اندمشغوف  فتگو به بهشت در باصفا
 جمهع  در هها آن جها   و کردند جدا را خود را  که دوستانى همان د،نافتمى دنیا دوستان

 .رسید کجا به هانآ سرنوشت بدانند خواهندمى است، خالى بهشتیان

 او« قَرِینٌ ل ی کانَ ی ِن  م نْهُمْ قائ لٌ قافَ»! داشتم دنیا در ینینشهم و دوست من : ویدمى

 کنهى؟ مهى  تصهدیق  و ا کهرد   بهاور  را سهخن  این تو یراستبه آیا : فتمى من به پیوسته
 (دیگهر  بهار   شدیم خواناست و خاک و مردیم ما وقتى که« الْمُصَدِّق ینَ لَم نَ  ِنَّكَ أَ یَقُوفُ»

 کیفهر  و مجهازام  اعمالمهان  برابهر  در و آئهیم مهى  وکتهاب حساب پا  به و شویممى زند 

« لَمَد ینُونَ  ِنَّا أَ ع ظاماً وَ اًتُراب کُنَّا وَ م تْنا  ِذا أَ»؟ ندار  باور را سخنان این که من شد خواهیم
 نا ههان  افکنهد مهى  دوزخ یسهو بهه  نگهاهى  و خیهزد برمى جستجو به نیز او که است اینجا

 فاعهل  در تدقاله  بها « الْجَح هیمِ  سَواء  ف ی فَرَآ ُ فَاطَّلَعَ» !بیندمى جهنم وسط در را خود دوست
 نهد یبیمه  را همگهان  بهشهتی  فهرد  اینکهه  بهه  یااشهار   موردنظرة آی میری یم نتیجه «یأر»

 او راهی م درصدد که دنیبیم را کسی فقطبیانگر این است که آن فرد،  بلکه دینماینم

 .بود
 بهه  باید ،هاانسان تمامی برای سرایر ظهور قایلین به دلیل آخرین نقد در پاسخ سوم(

« بِسهیماهُمْ  نَالْمُجْرِمُهو  یُعْهرَفُ » :دیه فرمایمه وقتهی   آیهه  همان در که داشت توجه نکته این
  یرنهد مى یشانپاها و سر پیش موها  با را هاآن آنگا  :دیفرمایم( بالفاصله 41 الرحمنن

با توجّه صدر و ذیهل   پس( 41 الرحمنن« الْأَقْدا ِ وَ بِالنَّواص ی فَیُؤْخَذُ» .افکنندمى دوزخ به و
 ةهمه بهرای   نهه  اندشد  شناخته هستند الهی مورانأم که نواصی آخذان برای مجرمین آیه،

 !خالیق

 گیریبندی و نتیجه. جمع6

که شکی نیست در آن عالَم با توجّه بهه   رسیممی یدبنجمعاز مطالب  فته شد  به این 
 د هرد مهى  آشهکار  انسهان  سهرائر  تنها نه، شودیم، سرائر انسان برمال «السَّرائ رُ تُبْلَى یَوْ َ»آیة 
و  خهودش  سرائر و بواطن انسان،و  است؛ مشهود یطورکلبه جهان آن در معالَ حقایق بلکه
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و همة زمین بهرای صهاحب    فهمدیمن ذام زمین را اسان .کندمى مشاهد  را معالَ سرائر نیز
 هها آنولی سرائر انسان برای خهودش و بهرای تمها  کسهانی کهه بهه        شودیمهستی آشکار 

 هها آنخهوبی کهرد  و یها از     هها آن، یعنی همة کسهانی کهه بهه    شودیممربوط است آشکار 
بدی کهرد  اسهت    هانآبدی دید  و یا به  هاآنخوبی  رفته و یا برای تمامی کسانی که از 

لذا به این نتیجه رسهیدیم   !مکشوف خواهد بود نه برای همة مرد  چه مربوط و چه نامربوط
 ةواسطبهتا  ردی ینمکه برای شاهدان و  واهان اعماف، کشر جدیدی در قیامت صورم 

در  هها آنبه اعماف خویش، رسهوا شهود بلکهه     مرتبط ریغآن کشر جدید، انسان نزد افراد 
اعماف ما هستند؛ و ثابت نمودیم که اعماف آدمی در آن جهان مجسهم    رنظار یا نیز نداین 

به اعماف آدمی، مفتضهح   مرتبط ریغو به استناد به ستاریت الهی، خداوند انسان را نزد افراد 
یعنهی معتقهدیم    م؛یهی آیمه چند که در باب تجسم اعماف جزء موافقان به شمار هر دینماینم

 ذام و بهرا   د ردنه مهى  آشهکار ظهاهر و   هها آسمانو  زمین باطنالهی  مکه بر اساس آیا
 .شوندمى عرضه یگانه پرورد ار

 ها: پی نوشت

 مالك یو  الدین. 1
 «فَبَصَرُکَ الْیَوْ َ حَد ید». 2
 شهوم و وبغض  وحدس ، توجّه ، اراد  ، اختیار ، ادبار و اقباف ، شوق و تنفالر ، حبّ . 3

  اف روح میباشندعفغضب ... از آثار و ا
 فرماید.معرفی می« غفور»آیه از آیام قرآن خود را  72خدای منالان در . 4
 تجسم عمل یا تبدف نیرو به ماد ، محمد امین رضوی، تهران: نشر آفتاب. . 5

 منابع و مآخذ

 قرآن کریم

 .نقرآ ملکوم تهران: نور .شناسى معاد (.1381حسین.   محمد تهرانى، سید حسینى
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 انتشارام: تهران .عشرى اثنا تفسیر (.ش 1363  .احمد بن حسین، عبدالعظیمىشا  ىنحسی
 .میقام

 بیروم: .نالقرآ غریب فی المفردات (.ق 1412  د.محم بن حسین ،اصفهانى راغب
 .دارالعلم

 .تهران: آفتاب .تجسم عمل یا تبدل نیرو به ماده (.ش 1342  .امین محمد ،رضوی
تی امها   تعلیماتی و تحقیقها  ةسسؤم قم: .منشور جاوید(. ش 1383  .جعفر ،سبحانی تبریزی

 .صادق
: قهم  .الثانی ه دروس فی علم االصول: الحلقه االولی و  (.ش 1384  .باقر محمد سید صدر،
 .نصایح

ههران:  ت . ترجمه: غالمحسهین آهنهی.  عرشیه (.1360.  محمدبن ابراهیم ،صدرالدین شیرازی
 مولی.

 .حکمت اسالمی صدراتهران: بنیاد  .اصل هس(. ش 1390  .________
 .بنیاد حکمت اسالمی صدراتهران:  .اسفارتا(.  بی .________

 امانتشهار  قهم: دفتهر   .الق رآن  تفس یر  فى المیزان (.ق 1417  .محمدحسهین  سید ،طباطبایى
 اسالمى.

 خسرو. تهران: ناصر .القرآن تفسیر فى البیان مجمع (.ش 1372  حسن. بن فضل ،طبرسى

 قم: هجرم. .العین کتاب (.ق 1410  احمد. بن خلیل ،اهید رف

 .دار الکتابقم:  .قمى تفسیر (.ش 1367  .على بن ابراهیم ،قمى
 .الوفاء بیروم: .بحاراالنوار (.ق 1404  .مجلسی، محمد باقر

 تهران: پایدار. .2 و 1آیین دادرسی کیفری  (.1388  .مدنی، سید جالف

 شهر ن و ترجمه تهران: بنگا  .الکریم القرآن کلمات فی حقیقتلا (.1360حسن.   مصطفو ،
 کتاب.

 تهران: صدرا. .ارمجموعۀ آث نا(. بی مطهری، مرتضی.
 اإلسالمیة. الکتب تهران: دار .نمونه تفسیر (.ش 1374  ناصر. شیراز ، مکار 
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سسهه  ؤمتههران:   .شرح حدیث جنود عقل و جه ل  (.ش 1389  موسوی خمینهی، روح اهلل. 
 .و نشر آثار اما  خمینی میتنظ

 . دار احیاء التراث العربیبیروم:  .جواهر الکالم(. 1362  .حسن محمد، نجفی
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