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چکیده
قرآن کریم برای روز قیامت نا های مختلفی برمیشمارد ،از جملة آن نا ها« ،یَوْ َ تُبْلىَ السَّهرَائرُ» اسهت؛
یعنی «روزی که اسرار نهان انسان آشکار میشود» .سؤالی که این مقاله بدان پاسخ داد است اینکه آیها
اسرار نهان انسانها برای همة خالیق آشکار میشود یا صرفاً برای خود انسان واضح می ردد؟ بامطالعه
و بررسی تفاسیر و کتب مربوط ،دو نظر جلب توجّه نمود است یکی اینکه اسرار نهان هر انسانی بهرای
تما انسانها علنی میشود تا ا ر از خوبان است یا از بدان ،همه بفهمنهد و از ایهن طریهق بهر پهاداش یها
عذاب او افزود ردد؛ دیگر اینکه صرفاً برای خود انسان آشکار می هردد تها از یهك طهرف قهدرم
پنهان کردن اعماف را از او سلب نماید و از طرف دیگر آنچه را فراموش کرد اسهت بههحسهاب آوَرَد.
البتاله جدای از اینکه کدا معنا درست باشد میتوانهد در دنیها ،هشهداری بهرای انسهان باشهد کهه تهوان
پنهانسازی اعماف را ندارد! نظر مختار با تکیه بر سیاق ،روایام تفسیری و آراء مفسهران و بها تأکیهد بهر
رحمت و ستالاریت الهی این است که اسرار انسان ،فقط برای خود انسان و تما کسانی که از او و یا بهه
او ،خوبی یا بدی داشتهاند آشکار می ردد.
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مقدمه
رفتارها و کردارهای آدمی در این عالم بر اساس لطر خدای رحمان به ونهای است
که حقایق آنها بر همگان پوشید است اما در جهان آخرم که مالکیهت مطلهق آن از آ ِن
خدای منالان است 1حقائق بهصورم اصلی خود آشکار خواهند شد همهان ونهه کهه قهرآن
کریم آن را «یو تبلی السرائر» الطارقن )9نامید آن زمان که پرد از اعماف انسان میافتد
و حجابها کنار میرود واقعیام رخ مینماید و آنجاست که انسان تاز میتواند حقائق
را درک کند .قن )22روز که هر کس ،آنچه را از کار نیك انجا داد  ،حاضر مىبیند
و آرزو مههىکنههد میههان او و آنچههه از اعمههاف بههد انجهها داد  ،فاصههله زمههانىِ زیههاد باشههد.
آفعمرانن )30آن روز که به او خطاب مىشود :تو از این صحنه و داد ا بزرگ) غافهل
بود و ما پرد را از چشم تو کنار زدیم و امهروز چشهمت کهامالً تیهزبین اسهت! 2قن)22
برای پیشگیری از خیاالم واهی برخی انسانها ،خداوند ،آن جهان را به ونههای قهرار داد
که اعضاء و جوارحش علیه او شهادم میدهند .فصّلتن )20و زمانی که انسان به تفکهر
پیرامون این مفاهیم عظیم مینشیند حس پرسشگری او که یکی از افعاف چند انه روح و
روان انسان را تشکیل میدهد 3،برانگیخته میشود .حسهی کهه آدمهی را هامی بههسهوی
تکامل سوق میدهد.
از سوی دیگر خداوند رحمت را بر خویش واجب کرد است انعا ن )54و همیشه بهر
ستالاریت و غفاریت خود تأکید میکند  4و انسانها را به عد یأس از رحمت خهود دعهوم
مینماید .یوسرن )87این خدای رحمان ،رحیم ،غفور و ودود چگونه است که در دنیای
دیگر انسان را جلوی چشم همگان رسوای عا و خاص مینماید؟ آیا اقتضای دنیای دیگر
این ونه است یا اینکه قرارداد خداوند با انسان اینطور بود؟ یها نهه برداشهت مها انسهانهها
اینقدر سخت یرانه است؟
با احصاء نگارند ان ،کتاب ،مقاله یا نگارش مستقلی در این موضوع به دسهت نیامهد
اما مفسّران در البالی تفاسیر با نگا تفسیری و برخی نیز با نگا روایهی بهدان پرداختههانهد
البتاله کتابها و مقاالم متعددی در زمینة قیامت و نامهای آن به نگارش در آمد اسهت و
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مباحثی چون تجسم و شاهدان اعماف در برخی نوشتهها مالحظه شهد اسهت ولهی در ایهن
موضوع خاص ،نوشتهای یافت نشد لذا بر آن شدیم تا بهطور مسهتقل بها واکهاوی معنهای
تبلی السرایر به این سؤاف پاسخ دهیم که آیا بعد از مرگ ،اسرار نهان انسهانهها بهرای همهة
خالیق آشکار میشود یا صرفاً برای خود انسان واضح می هردد؟ فرضهیه مها بها توجّهه بهه
رحمانیت و ستالاریت خدای منال ان ایهن اسهت کهه اعمهاف انسهان جهز بهرای خهودش و بهرای
کسانی که آن اعماف به آنها مربوط است آشکار نمی ردد.

 .1-1مفهوم شناسی و مبانی مرتبط
واژۀ «تبلی» :برخی لغت شناسان می ویند :بالء به معنای اختیار کردن مهیباشهد و
اینکه فرد حقیقت آنچهه را کهه عمهل کهرد مهیشناسهد راغهب اصهفهانی 1412،ق ،ص
 .)145کلمة «بالء» که فعل «تبلی» مشتق از آن است به معنای آزمهایش و نیهز شناسهایی و
کشر نهانیها است .طباطبایی ،1417 ،ر  ،20ص  )26برخی دیگر نیز تبلی را به معنای
اختبار و کشر میدانند و معتقدند مراد ظاهر شدن سرایر و شناختن مکنونام اسهت کهه
بین پاکی و ناپاکی ضمیر انسان و مخفیام اعمالش تمیز و تشخیص داد شود؛ و «ابتلهی»
به معنای امتحان به کار رفته است .فراهیدی 1410 ،ق ،ر  ،8ص  )340البتهه تبلهی را بهه
معنای ایجهاد تحهوف ،تقلهب و تحویهل بهرای بهه دسهت آوردن نتیجهة مهوردنظر نیهز معنها
کرد اند .مصطفوی ،1360 ،ر  ،1ص  )335در نتیجه معنای آیه این اسهت کهه رجهع در
روزی است که آنچه از عقاید و آثار اعماف که انسانها پنهان کرد بودند ،چه خیرش و
چه شرش به مورد آزمایش و شناسایی قرار می یهرد و خهدای سهبحان ،اعمهاف و عقایهد
آنها را در بوتة زر ری خود میآزماید تا معلو شود کدا صالح و کدا فاسد بهود و
کدا خهالص و کهدا دارای ناخالصهی اسهت و بهر طبهق آن صهاحبش را جهزا مهیدههد
اعرافن 40و  ،41یونسن.)13
واژۀ «السرائر» :سرایر به معنای آنچه در قلبها و عقید ها و نیهتهها مهی هذرد و
آنچه از اعماف که مخفی است طریحی ،1375 ،ر  ،3ص  )329الِِْسْهرَار؛ آنچهه خهالف
اإلعالن میباشد قاف تعالی :سرًّا وَ عَالنیَةً ابراهیمن )31و قاف تعالی :وَ یَعْلَمُ ما تُسرُّونَ وَ ما
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تُعْلنُونَ تغابنن )4شادی مکتو در قلب را سرور فتهاند ،در این صورم معنهای سهرال در
آن ملحوظ است .راغب اصفهانی 1412 ،ق ،ص )404
«طارق» :مراد از طارق در این نوشتار هشتاد و ششمین سورة قرآن کریم است .این
سور نیز همچون بسیاری دیگر از سهور ههای جهزء آخهر قهرآن ،بها سهو ندهایی آغهاز
میشود ،سو ندهایی که مقدمهای است برای بیان یك واقعیهت بهزرگ .ایهن سهور در
مکه نازف شد و دارای  17آیه است.

 .2گواهان اعمال
موضوع واهان اعماف بحث ثابت شد و غیرقابلانکار در مباحث قیامت میباشد که
خداوند در روز قیامت شاهدانی را احضار کرد تا بر اَعماف انسانها واهی دهند؛ «وَ قُلِ
اعْمَلُوا فَسَیَرَ اللَّههُ عَمَلَکُهمْ وَ رَسُهولُهُ وَ الْمُؤْمنُهونَ وَ سَهتُرَدوونَ ِلهى عهالمِ الْغَیْهبِ وَ الشَّههادَةِ
فَیُنَبِّئُکُمْ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» توبهن )105بگو عمل کنید که خداوند و فرستادة او و مؤمنهان،
اعماف شما را میبینند و بهزودی بهسوی دانای نهان و آشهکار ،باز ردانهد مهیشهوید و
شما را به آنچه عمل کردید خبر میدهد.
در این آیه به سه وا اعماف انسان؛ خداوند ،پیامبر اکهر صَهلَّیاهللُعَلَیههوَآلههوسهلَّم) و مؤمنهان
اشار شد است؛ همان ونه که در روایام فراوانی طبرسهی 1372 ،ش ،ر  ،5ص )101
نیز آمد است ،مراد از مؤمنان تما افراد باایمان نیستند ،بلکه رو خاصی از آنها است
که بهفرمان خدا از اسرار غیب آ ا اند یعنی به جانشینان راستین پیهامبر
در عرصة قیامت اشار دارد .با اینکه این مقاله درصدد بیهان و تشهریح موضهوع شهاهدان
اعماف نیست ولی به خاطر ارتباطی که با مسئلة اصلی مقاله دارد در حد ضهرورم بهه آن

صَهلَّیاهللُعَلَیههوَآلههوسهلَّم)

خواهیم پرداخت.
شهادم در لغت به معنای سخنی که از روی علم صادر و با مشاهد و بصهیرم و یها
دیدن با حواس و چشم حاصل شود راغب اصفهانی 1412 ،ق ،ص  .)465و در اصطالح
عبارم است از انتقاف حقیقت امری از ناحیة فردی واجد شرایط که آن را دید و شنید
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به قاضی محکمه ،علیه یکی از اصحاب دعوی و به نفع دیگری با ادای سهو ند و التهزا
به راست ویی مدنی ،1388 ،ص .)355
با تبیین معنای لغوی و اصطالحی شهادم شاید ایهن سهؤاف در ذههن مخاطهب شهکل
یرد که آیا شهادم واهان در عرصة قیامت از سنخ شههادم دنیهای بشهری اسهت؟ در
پاسخ این سؤاف باید فت که مقرالبین و مُخلَصین که آنها واهان اعماف در قیامتاند از
زمان و مکان خارراند و به مقا تجرالد رسید انهد و شهیطان بهه آنهها دسترسهی نهدارد و
حسابوکتاب و عالم عَر و حضور را ندارند و سیطرة علمیّه و واقعیّه نسهبت بهه عهالم
امکان و جهان آفرینش پیدا میکنند ،این مسائل بهخوبی و خودبهخهود پاسهخ را روشهن
میکند .یعنی افرادی میتوانند شهادم دهند که از مضیق جهام و عالم طبع و هرایش
به مادّ و حبّ دنیا که نفس را محجوب میکند و مهدرکام او را منحصهر بهه ادراکهاتی
میکند که از را حواسّ ظاهر ،انسان با خارر ارتباط پیدا مهیکنهد ،ذشهته باشهند و از
این سطوح عبور نمود باشند و حهواسّ آنهها دیگهر منحصهر بهه حهواسّ خمسهه ظهاهر
نباشد؛ حسّ ششم آنها زند شد باشد و یها چشهم قلهب آنهها بهاز شهد و روح آنهها
سیطر پیدا کرد باشد؛ و به عبارم دیگر موجوداتی باشند که در عین حهاف کهه در دنیها
زند ی میکنند و یا از دنیا رفتهاند ،احاطة علمیّه نسبت به همه موجودام داشته باشند؛ و
ا ر اینطور نباشد این ونه شهادم برای آنان میسور نمهیباشهد حسهینى تهرانهى1381 ،
ش ،ر ،7ص .)96

 .2-1مراحل و شیوۀ شهادت گواهان
شهادم دو مرحله دارد :مرحلة تحمل و مرحلهة اداء؛ تحمّهل شههادم یعنهی شهخص
صحنهای را مشاهد میکند و سپس ضبط میکند تا بعداً نسبت بهه آن صهحنه ،شههادم
دهد .اداء شهادم یعنی حضهور در داد ها بهرای شههادم دادن چیهزی کهه قهبالً آنهها
مشاهد کرد است نجفی ،1362 ،ر  ،41ص  .)180-183پس واهانِ اعماف انسهان در
قیامت شاهدان فعل او در دنیا نیز بود اند و به تعبیری به نسبت اعماف انجها شهدة افهراد،
مرحلة تحمّل را ذراندنهد و مرحلهة اداء را پهیش رو دارنهد ،لهذا پیهامبران و شههداء بهر
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یكیك از افراد امّت واهی مهیدهنهد «وَ یَهوْ َ نَبْعَهثُ فهی کُهل أُمَّهة شَههِیداً عَلَهیْهِمْ مهنْ
أَنْفُسهِمْ» نحلن.)89
معلو میشود که شاهدان اَعماف با یکایك آنها از حاضرین و غائیبن ،از موجهودین
و معدومین ،در خَلوم و جَلوم ،بیداری و خواب ،حرکت و سکون ،کسبوکار ،بیرون
خانه و درون آن در هر لحظه با انسانها هستند .پهس واههان عمهل کسهانی هسهتند کهه
فراتر از مرز محسوسام و قوانین عالم ماد میباشند و ارتباط آنها با عمل افراد ،ارتباط
صرفاً ظاهری نیست بلکه از اعماف انسان با تما خصوصیّام از آن آ ا میباشند؛ آنجها
که معصو عَلَیهالسَّال ) با دیدن جمع کثیهری از حجهار بهه بهاطن فعهل آنهها اشهار دارد و
میفرمایند« :ما اقل الحجیج و اکثر الضجیج» مجلسی 1404 ،ق ،ر  ،46ص .)261
با ذکر مطالب فوق شاید بتوان به این جمعبندی رسید که واههان اعمهاف ،در همهان
لحظه که شاهد ظاهر عمل هستند عارف به سرایر عمل نیز میباشند لهذا در روز قیامهت،
پرد شایی و کشر جدیدی از سوی خداوند رحمان صورم نمی یرد و در «یو تبلی
السرائر» این واهان نیز ناظر و حاضر میباشند و یکی از نتایج و ثمرهای را که برای این
حضههور در تفاسههیر مختلههر برشههمرد انههد طبرسههی 1372 ،ش ،ر ،10ص  ،71مکههار
شیرازی ،1374 ،ر  ،26ص )370؛ عذاب برای کفار و پاداش برای مؤمنین میباشد.

 .3تجسم اعمال
تجسّم اعماف انسان که در قیامت ،حتمی به نظهر مهیآیهد و بهه موضهوع آشهکار شهدن
اَعماف انسان در قیامت «یو تبلی السرائر» داللت دارد موافقان و مخالفانی دارد کهه بهه ههر
قسم از آن پرداخته خواهد شد:

 .3-1موافقان تجسم اعمال
تجسم عمل آدمی خود یك نمونة بارز از آشکار شدن درون و نهفتهههای انسهان در
عرصة قیامت میباشد هر صفت که در دنیا بر کسی غالب شود به سبب بسهیاری افعهاف و
اعمالی است که بر صاحب آن صفت چیر دارد و در روز قیامت صهاحبش بهه صهورتی
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مناسب آن صفت محشور میشود« .یحشر الناس علی صهور نیهاتهم یحشهر بعهض النهاس
علی صورة یحسن عندها القردة و الخنازیر» محشور میشهوند مهرد بهر نیهتهها و بهاطن
خودشان و محشور میشوند بر صورمهایی که صهورم میمهون و خهوکهها نسهبت بهه
آنها نیکوست؛ و یا اینکه خداوند سبحان میفرماید « ِنَّ الَّذینَ یَأْکُلُونَ أَمْوافَ الْیَتامی ظُلْماً
ِنَّما یَأْکُلُونَ فی بُطُونهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعیراً» نساءن )10کسهانی کهه امهواف یتیمهان را از
روی ظلم و ستم میخورند ،تنها آتش میخورند و بهزودی به آتش سوزانی میسوزند.

 .1-1-3نظریات مختلف موافقان در باب تجسم اعمال
موافقان می ویند :در قیامت نهتنها انسان نتیجه کارهای خوب و بد خود را که همان
بهشت و جهنم است ،میبیند ،بلکه خود عمل را چه خوب و چه بد ،خواهد دید؛ در ایهن
باب ،مفسرین ،حکما و علمای تجربی با توجّه به آیام الهی و دیگهر عالئهم ،نظریهاتی را
بیان کرد اند که به توضیح هر یك میپردازیم:
 .1-1-1-3ازنظر قرآن :روزی که هرکسی آنچه را از کار نیهك انجها داد  ،حاضهر
میبیند؛ و دوست میدارد ،میان او و آنچه از اعماف بد انجها داد  ،فاصهله زمهانی ایجهاد
باشد .آفعمرانن )30این آیه اشار به حضور اعماف نیك و بد در روز رستاخیز است؛ و
می وید :همه افراد بدون استثناء هر عملهی را انجها داد انهد ،از نیهك و بهد در آن روز
خواهند یافت با این تفاوم که از مشاهد اعماف نیك خوشحاف مهیشهوند و از مشهاهد
اعماف بد آنچنان وحشت میکنند که آرزو مینمایند از آنها فاصله بگیرند و این همان
تجسم عمل است مکار شیرازی ،1373 ،ر  ،2ص .)377
«یا بُنَیَّ ِنَّها ِنْ تَكُ مثْقافَ حَبَّة منْ خَرْدَف فَتَکُنْ فی صَهخْرَة أَوْ فهی السَّهماوام أَوْ فهی
الْأَرْ ِ یَأْم بِهَا اللَّهُ» لقمانن )16فرزند ! هر کاری که از انسان سرزند) هرچند به انهداز
سنگینی خردلی در میان صخر ها و یا آسهمانهها و زمهین باشهد ،خداونهد آن را در روز
رستاخیز میآورد .ظاهر این آیه نیز این است که روز قیامت خداوند خود عمل انسان را
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میآورد و آن را مالک پاداش و یا کیفر قرار میدهد تها ههیچ عهذر و بهانهه و انکهاری
برای احدی از انسانها باقی نماند).
«فَمَنْ یَعْمَهلْ مثْقهافَ ذَرَّة خَیْهراً یَهرَ ُ وَ مَهنْ یَعْمَهلْ مثْقهافَ ذَرَّة شَهرًّا یَهرَ ُ» زلهزافن 7و )8
هرکسی به انداز سنگینی ذرهای کار نیك انجا دهد ،آن را میبیند و هرکسی بهه انهداز
سنگینی ذرهای کار بد انجا دهد ،آن را میبیند .برخی بر ایهن اعتقادنهد کهه راز دیهدن،
دیدن خود عمل است؛ و ا ر فته شود مقصود از دیدن ،این است که پاداش و کیفر را
میبیند ،آیه را برخالف ظاهر آن حمل کرد اند سبحانی 1384 ،ش ،ر  ،9ص .)411
 .2-1-1-3ازنظر فلسفی :برخی از طرفداران دید ا اثباتی  -که به نظر ما و به هواهی
صاحبنظری چون الهی قمشهای ،1393 ،ص  )314اکثر محققان را تشکیل میدهد  -بهه
تبیین فلسفی و عرفانی موضوع پرداختهه و برداشهت خهود را عهالو بهر آیهام و روایهام،
مطابق برهان عقلی و موافق مشاهدام ارباب کشر و شهود قلمداد کرد انهد صهدرالدین
شیرازی ،1360 ،ص 162؛ موسوی خمینی ،1389 ،ص .)282
پیروان حکمت متعالیه عقید دارند که اعماف خارجی و حرکام و سکنام عار بهر
بدن ،ا رچه عر است و در وجودش مستقل نیست و وابسته به موضهوع و قهائم بهه بهدن
است ،لکن هر عملی که از انسهان صهادر مهیشهود ،اثهری در روح مهی هذارد و حالهت و
کیفیتی در آن پدید میآورد که در صورم تکرار و تداو آن حالت و اثر راسخ شد کهه
از آن تعبیر به «ملکه» میشود و ملکام قائم به نفس ،ملکه عین وهر نفس مهیشهود و در
جهان دیگر به صور ونا ون ظاهر و تجسم میشوند.
تا آنجا که حکیم مالصدرا در اثبام مدعای خویش به مسهخی کهه قهرار بهود در قهو
موسی علیهالسال ) انجها شهود متمسهك مهیشهود و مهینویسهد :بههواسهطة رسهوخ نفهس آن
جماعت در آن صفام بدن نیز متحوف بدان میشد.
مالصدرا در رسالة سه اصل خود مینویسد :اکنون چون جاهل به علهم نفهس را مهان
آن است که این چشم و وش و حواس دنیا امر او را ثابت است و عاریتی نیسهت و خهود
را بههدین چشههم و ههوش بینهها و شههنوا مههیدانههد و در روز قیامههت کههه روز حقههایق اسههت و
عاریتها مرتفع می ردد و چشمی بجهت دیدن آخرم کسب نکرد مانش آنکهه او را
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چشمی بود که کورش کرد اند .پس می وید که خدایا «لمَ حَشَرْتَنی أَعْمهی وَ قَهدْ کُنْهتُ
بَصیراً» و ندانسته که او را هر ز چشهمی نبهود جهز چشهم عهاریتی و چشهم عاریهت بکهار
آخرم نمیآید؛ و علم آخرم و کیفیت حشر اجساد را غیر اهل بصیرم و شهود ندانند و
ارباب علو حکمیه رسمیه از کیفیت آن بیخبرانند تا به ظاهربینان چه رسد.
این نسخ باطن درین امت بسیار است بینند باید که تماشا کند و چندین قرد و خنازیر
و عبد طاغوم در لباس زهد و صالح و شید و زرق بیند که همه به جهت پیروی شههوم
و غضب و مراهی و متابعت شیطان چگونه از فطرم اصلی بر شته و بها بههائم و سهباع و
شیاطین برابر شته و بدین صورمهها در روز «وَ ِذَا الْوُحُهوشُ حُشهرَمْ» مصهور و مجسهم
خواهند ردید بهیام این جانوران بروز خواهنهد نمهود صهدرالدین شهیرازی ،1390،ص
.)128
 .3-1-1-3ازنظر علوم طبیعی :در این میان ،در دههههای اخیهر ،کسهانی نیهز بهه تبیهین
5

مسئله با توجه به دست آورد ای علو طبیعی و علم فیزیك پرداختهاند.
توضیح اینکه« :هر تجزیه» یا «ترکیب» شیمیایی ،معموالً یك انرژی مهی یهرد یها یهك
انرژی آزادی میکند ،مثالً هنگامی کهه هیهز را آتهش مهیزنهیم کهربن موجهود در آن بها
اکسیژن هوا ترکیب می ردد و انرژی حرارتی را کهه در دف خهود بهه هنگها انجها عمهل
کربن یری طی سالیان دراز در خود ذخیر کرد بود آزاد میکند ،بدون اینکه چیهزی از
کربن درخت یا اکسیژن هوا تبدیل به انرژی شد باشد.
همین موضوع در مورد مواد غذایی در بدن ما صادق است ،زیرا مهواد غهذایی در بهدن
ما با اکسیژن ترکیب شد میسوزند و از ترکیب آنها انرژی حرارتی آزاد می ردد و این
انرژی تغییر شکل داد تبدیل به حرکت و صوم و مانند آنها میشود.
از اصل مطلب دور نشویم ،اعماف و سخنانی که از ما سر میزند بهصورم انهرژیههای
ونا ون در فضای اطراف ما پراکند میشوند و روی درودیوار و حتی بدن مها و زمینهی
که بر روی آن زند ی میکنیم اثر می ذارند اثری جاودانی و فناناپذیر و برای همیشه در
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پروندة جهان طبیعت بایگانی میشوند ،زیرا فنا و نابودی  -چنانکه قبالً ههم فتههایهم  -در
اینجا مفهو ندارد بلکه دائماً تغییر شکل مطرح است.
و سرانجا روزی فرا میرسد کهه ایهن انهرژیههای ظهاهراً خهاموش و فرامهوش شهد ،
جمعآوری می ردند ،از نو جان می یرند و آشکار میشوند و نشان مهیدهنهد کهه نهابود
نشد اند!
بنابراین مسئلة تجسم اعماف را میتوان یکی از معجزام علمی قرآن محسوب داشت و
در آن روز که مسئلة بقاء انهرژیهها و تبهدیل مهاد بهه انهرژی و بهالعکس ،مطلقهاً در میهان
دانشمندان مطرح نبود ،با صراحت در آیام و روایام عنوان ردیهد رضهوی 1342 ،ش،
ص .)113

 .3-2مخالفان تجسم اعمال
در مقابل نظریام به همرا آیام و روایاتی که ذشت ،عد ای نیز منکر تجسّم اعمهاف
در قیامت میباشند و دو اشکاف عمد را در تأیید نظر خویش مطرح مینمایند:
 .1-2-3عمل از جنس «عر » است نه «جوهر» یعنی خهواص مهاد را نهدارد ).و دیگهر
اینکه عمل بعد از وجودش محو و نابود میشود ،لذا آثاری از سخنان و فتهههها و اعمهاف
ذشت ما دید نمیشود ،مگر اعمالی که تغییری در بعضی از مواد موجود ذارد باشهد،
مثالً سنگ و چوب و آجری را به شکل خانهای درآورد که آن هم تجسّهم عمهل نیسهت،
بلکه د ر ونیهای ناشی از عمل است که پاسخ این اشکاف در مطالب فوق بیان شد.
 .2-2-3الزمة قبولی تجسهم عمهل پهذیرش انقهالب در ماهیهام اسهت و حهاف آنکهه
انقالب در ماهیام محاف است پس درنتیجه تجسم عمل نیز محاف هست.

 .3-3نقد نظر مخالفان
در پاسخ مخالفان باید فت که اساساً انقالب ماهیت یهك پدیهد محهاف اسهت یعنهی
هر ز ماهیتی به ماهیتی دیگر تبدیل نمیشود و آنچه در تبدیل صهورم نوعیهه بههصهورم
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نوعیّة دیگر مطرح است مثالً آب بر اثر حرارم تبدیل بهه بخهار مهیشهود از سهنخ انقهالب
ماهیت نیست بلکه نوعی حرکت جوهری است که هیوالی صور نوعیّه اشیاء مادی بهر اثهر
حرکت صورم نوعی را رها میکند و صورم دیگر به خود می یرد؛ و یا از سنخ تکامل
است که مثالً موجود مادی بر اثر حرکت جواهر کاملتر میشود و به تجرد میرسهد مثهل
جریان نفس آدمی طبق مبنای حکمت متعالیه که از مهاد بهه تجهرد مهیرسهد صهدرالدین
شیرازی ،بیتا ر  ،8ص  .)368تجسم عمل انسان نیز بهصورم زیبها یها زشهت ،نهه از سهنخ
انقالب ماهیت عمل بهصورم ماهیت دیگر است و نه از سنخ حرکت تکاملی عمل ،بلکهه
هر عمل نیك وقتی تمثالل و تجسّم پیدا میکند بهصورم خودش که زیبا و نیکهو اسهت یها
نازیبا مجسّم میشود.

 .4نظریۀ مختار
خداوند متعاف ،ستار العیوب است ،چنانچه رحمان ،رحیم ،علیم ،حکیم ،کریم ،غفور
و ...نیز هست .لذا عالَم هستی را بر اساس قوانین الزمهاش خلق نمود است و قرار نیست
که بهصورم غیرعادی نظا هستی را سامان ببخشد و هدایت کند .در دعای جوشن کبیر
هزار صفت برای خداوند ذکر شد است ،هیچ صفتی مانع تجلالی و ظههور صهفت دیگهر
نیست؛ خداوند همان ونه که ستار است« ،مظهر» و «منهتقم» اسهت .نهه صهفتی جهایگزین
صفت دیگر می ردد و نه مانع ظهور صفت دیگر میشود؛ مثالً خداوند مجیب الدعوام
است اما دعای هرکسی را در هر شرایط و وضعیت مستجاب نمهیکنهد ،بلکهه اسهتجابت
دعا مقدمام ،آداب ،شرایط و همچنین موانعی دارد .پس صفام و اسماء الهی به ونهای
در راستای هم چینش شد اند که همدیگر را نقض نخواهند کرد.
صاحب تفسیر نمونه می وید :به نظر نمىرسد که روایت خاصى باشهد کهه بهه مکتهو
بودن اعماف در قیامت اشار کند ،بلکه روایام اشار دارنهد کهه خداونهد بها لطهر خهود،
اعماف زشت ما را در دنیا مىپوشاند .در قیامت ،اعماف و رفتار زشت مؤمنان را  -که آنهها
را با آب توبه و مغفرم شسته و پاک شد اند  -مىپوشاند .مىفرماید« :فسیر اهلل عملکهم
و رسوله و المومنون» توبهن )11بهزودی در قیامت ،خداوند و رسولش و مؤمنان عمل شما
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را خواهند دید .همچنین مىفرماید « :یهو نبعهث فهى کهل امهه شههید ًا علهیهم مهن انفسههم»
حاقهن )18و نیز مىفرماید« :یومئذ تعرضون التخفهى مهنکم خافیهه» در آن روز همگهى بهه
پیشگا خدا عرضه مىشوید و چیز از کارها شما مخفى نمىماند .ایهن آیهام تصهریح
دارند که نه تنها اعماف مخفیانة انسانها ،بلکه صهفام ،روحیهام ،خلقیهام و نیهتهها همهه
برمال مى ردد و این حادثه عظیم است .آر قیامت ظرف ظهور حقیقت است و آن روز،
روز رسوایى بزرگ بدکاران و سهربلند بهىنظیهر مؤمنهان اسهت و مؤمنهان در آن روز بها
غفران الهى  -که همان پوشیدن رفتار ناشایست ایشان است  -روبهرو مىشوند؛ اما این امر
ممکن نیست ،مگر اینکه مؤمنان با کردار شایسته و توبه ،زمینهه را مهیها کهرد باشهند .آر
آنجا عرضة ظهور و بروز تما اسرار مکتهو بنهد ان اسهت؛ بلکهه در قیامهت موقهرهها و
مقاماتى است که نه نیاز به سؤاف دارد و نه جداف و فتو و ،تنها وضع حهاف حکایهت از
همهچیز مىکند مکار شیرازی ،1374 ،ر  ،24ص  .)455آن کسى که حقیقت و باطنش
رو بهسوی حق دارد ،در پنا حق است و حهق ،او را مهىپوشهاند و از ههر زنهد آسهود
است و آن کسى که حقیقت و باطنش رو بهسوی باطهل دارد ،همهه زشهتىههایش آشهکار
مىشود و این معنا آشکار شدن صفام نهانى  -باطن  -هر فرد است.
استاد مطهری مینویسد :از خصوصیاتى که در مورد قیامت هسهت  -کهه قهرآن کهریم
مکرر تصریح مىکند  -این مسئله است که حقایق و بواطن ظاهر مىشهوند ،یعنهى در دنیها
چیزهایى ظاهر بود و چیزهایى مخفى ،آن مخفیها از نهانگا بیرون مىآینهد و همهه ظهاهر
مىشوند .در یك آیه داریم« :یَوْ َ تُبْلَى السَّرائرُ» یعنى در روز که آن سهریر هها [آشهکار
مىشود ].سریر به معنى باطن است .مى ویند سریر هر کسى یعنى آن باطنِ باطنش؛ و از
آن جهت به باطن سریر مى ویند که سرال و نهان و پنهان است .یَوْ َ تُبْلَى السَّرائرُ؛ نه تنها
سرائر انسان آشکار مىشود بلکه آن جههان جههانى اسهت کهه حقهایق عهالم در آن جههان
بهطورکلی مشهود است؛ انسان ،هم بواطن و سرائر خودش را مشاهد مىکنهد ههم سهرائر
عالم را .لهذا بعد فرمود« :یَوْمَئذٍ تُعْرَضونَ التَخْفى مهنْکُمْ خافیَهةٌ» از شهما ههم چیهز پنههان
نمىماند .در آیها مىخهوانیم« :یَهوْ َ تُبَهدَّفُ الْهارْ ُ غَیْهرَ الْهارْ ِ وَ السَّهموامُ وَ بَهرَزوا للَّهه
الْواحد الْقَهّارِ» عین مضمون این آیه است) روز که زمین تبدیل مىشهود بهه غیهر زمهین،
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یعنى همین زمین تبدیل مىشود به غیر زمین یعنى چیز دیگهر  ،بهاطن ایهن زمهین آشهکار
مىشود [و همهینطهور آسهمانهها] و همهه ظهاهر و هویهدا و عرضهه مهىشهوند بهرا ذام
پرورد ار یگانه مطهری ،بینا ،ر  ،27ص .)649
با استناد به مطالب فوق نظر ما در این مقاله در باب تجسم اعماف ،مطابق با نظر موافقین
میباشد.

 .5رابطۀ ستّاریّت خداوند و آشکار شدن اعمال
خداوند پوشندة ناهان و عیبهای افراد است ،زیرا او غفور و رحیم است و رحمهت
را بر خویش واجب کرد است .انعا ن )12و این صفتی است از صفام الهی؛ حاف بایهد
دانست مراد از ستالارالعیوب بودن خداوند چه میباشد و سؤاف مههمتهر در موضهوع مقالهه
اینکه آیا خدای ستارالعیوب در روز قیامت ما را در انظار همگان رسهوا مهیکنهد یها فقهط
برای خودمان آشکار میسازد؟ در توضیح و تبیین باید توجه داشت که سهتالاریّت دو نهوع
است ،تکوینی و تشریعی .ستاریت تشریعی خداوند به این معنا است که خداونهد بشهر را
ملز به پوشیدن عیوب دیگران نمود و افشای آن را امری قبیح و مذمو شمرد است اما
ستاریت تکوینی ایهن اسهت کهه خداونهد انسهان را چنهان آفریهد اسهت کهه بسهیاری از
عیبهایش پنهان است مثالً صهفام درون انسهان ماننهد حسهادم ،کبهر و خودخهواهی و
انحرافام اعتقادی پنهان است .ا هر انسهان طهوری آفریهد مهیشهد کهه بشهود اخهالق و
اعتقادام او را از چهر اش فهمید زند ی برای او بسیار مشکل میشهد ،امّها خداونهد بهه
خاطر ستالاریّتی که دارد انسان را بدین ونه آفرید که عیبهایش از دیگران مخفی است.
حاف محل اختالف در این قسم است کهه آیها خداونهد سهتارالعیوب در دنیها ،در آخهرم
کاشر العیوب خواهد بود؟

 .5-1مخالفان اِعمال ستاریت خداوند در آخرت
عد ای از مفسرین بر این عقید اند که در روز قیامت که تُبْلىَ السَّرَائرُ نا ذاری شد
تمامی اسرار نهانی آدمیان بر همگان مکشوف خواهد شد تا در برابر همة خالیق شرمسار
و سرافکند شوند کهه ها درد و رنهج ایهن عهذاب از آتهش دوزخ دردنهاکتهر اسهت.
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مکار شیرازی 1374 ،ش ،ر  ،26ص  )36این رو برای اثبام مدّعای خود به آیهاتی
از قرآن تمسك میجویند که بهاختصار بیان میکنیم:
الر) در روز قیامت «یُعْرَفونَ بِسیماهُمْ» اعرافن )48کهه از چههر هها ،افهراد شهناخته
میشوند پس زشت چهر ان و زیبارویان در انظار عمو قرار خواهند رفت و به تعبیری
دقیقتر سرائر آنها در چهر هایشان متبلور میشود و در منظر خالیق قرار می یرند.
ب) دیگر آیهای را که دلیل میآورند بر اینکه همه همدیگر را میبیننهد  55صهافام
است« :فَاطَّلَعَ فَرَءَا ُ فىِ سَوَاء الجَحیمِ» در همین بین به دوزخ مینگرد و رفیق خهود را در
وسط جهنم میبیند.
ر) مؤید دیگر بر نظریة فوق ،آیة  41از سورة الرحمن میباشهد« :یُعْهرَفُ الْمُجْرِمُهونَ
بِسیماهُمْ» مجرمین از چهر شان شناخته مىشوند.
د) آخرین مؤید آنها حسینى شها عبهدالعظیمى 1363 ،ش ،ر  ،13ص  )2اسهتفاد از
آیة «یَوْ َ یُکْشَرُ عَنْ ساق» قلمن )42میباشد که معتقدند کنایه است از روز که کشهر
شود اصل همة کارها و نمایان ردد حقیقت آن به حیثیتى کهه همهه بهر اسهرار ههم واقهر
ردند و احواف یکدیگر را بفهمند.

 .5-2نقد دالیل مخالفان
آنچه نقل شد خالصهای از سه دلیل بهر نظریهة قهایلین بهه ظههور سهرایر بهرای تمهامی
انسانها بود که برای رد این دالیل ابتدا مقدمهای طرح ،سپس نظریة مختار تبیین میشود.
اصل قرینه بودن سیاق و تأثیر آن در تعیین معنای واژ هها و مفهاد جملهههها ،یکهی از
اصوف عقالیی محاور است که در همة زبانها به آن ترتیب اثر داد میشود هم عرف و
عقال در فهم معنای عبارمها و ظهور کال و هم دانشمندان اسالمی در فهم ظواهر متون
دینی به آن توجه کرد و هموار از آن استفاد میکنند .سیاق ،هر ونه مطلهب و دلیلهی
را ویند که به الفاظ و عباراتی که میخواهیم آن را بفهمیم ،پیوند خورد اسهت ،خهوا
از مقولة الفاظ باشد ،مانند کلمام دیگری که با عبارم موردنظر یك سخن بههمپیوسته
را تشکیل میدهند  -و خوا قرینة حالی باشد ،مانند اوضاعواحواف و شرایطی که سهخن
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در آن اوضاعواحواف مطرح شد اسهت صهدر ،1384 ،ص  .)103پهس توجهه بهه سهیاق
آیام و بررسی آیام قبل و بعد آن در تفسیر یك آیه سهم به سزایی را خواهد داشت.
پاسخ اوّل) استناد به آیة  48سورة اعراف نه تنها مؤیدی بر نظریة قایلین نمهیباشهد
بلکه با توجه به آیام ما قبل در همین سور نظریة مختار تأیید میشود بدین نحو کهه در
آیة قبل وقتی سخن از اصحاب اعراف میشود آنها بر روی بلندی ،مشرف بهه بهشهت و
دوزخاند :بر اعراف مردانى قرار دارند که هر یك از جهنمیان و دوزخیان را در جایگها
خود مىبینند و از نشانههایشان آنها را مىشناسند« .وَ عَلَى الْهأَعْراف رِجهافٌ یَعْرِفُهونَ کُلًّها
بِسیماهُمْ» اعرافن )46و با فاصلة یك آیهه هرو عمهو را بها ویژ هی محهدودتهر بیهان
مینماید« :وَ نهاد أَصْهحابُ الْهأَعْراف رِجهاالً یَعْرِفُهونَهُمْ بِسهیماهُمْ قهالُوا مها أَغْنهى عَهنْکُمْ
جَمْعُکُمْ وَ ما کُنْتُمْ تَسْتَکْبِرُونَ» اعرافن )48اصحاب اعراف مردمى را کهه بهه سیمایشهان
مىشناسند ندا دهند و ویند جماعت شما و آن تکبر که مىکردید کار بهرا شهما
نساخت.
آیة  - 48برخالف آیة  - 46بیان میدارد کهه ایهن افهراد قابلیهت شهناخت همگهان را
ندارند؛ حاف باید بررسی نمود که اصحاب اعراف کیانند.
از مجموع آیام و روایام چنهین اسهتفاد مهىشهود کهه اعهراف هذر ا سهخت و
صعبالعبور بر سر را بهشت سعادم جاویدان است؛ و در آنجا دو رو وجود دارند،
ضعیفان و آلود انى که در رحمتاند و پیشوایان بزر ى کهه در همهه حهاف یهار و یهاور
ضعیفانند« :االعراف کثبان بین الجنة و النار و الرجهاف األئمهة یقفهون علهى االعهراف مهع
شیعتهم و قد سبق المؤمنون الى الجنة بال حسهاب» اعهراف ،تپهها اسهت میهان بهشهت و
دوزخ و امامان آن مردانى هسهتند کهه بهر اعهراف در کنهار شهیعیان نهکارشهان) قهرار
مى یرند ،درحالیکه مؤمنان خالص) بدون نیهاز بههحسهاب در بهشهت جها رفتههانهد
قمى ،1367 ،ر  ،1ص  .)232پس آنهایی را که جمیع خالیق را میشناسهند معصهومین
عَلَیهِمُالسَّهال ) هستند که در مبحث واهان اعماف بهتفصیل بحث شد است ولی عمو مرد
قابلیت شناخت همگان را ندارند.
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پاسخ دوم) در رد دلیل دو باید فت که در آیام قبل از آیة  55صافام دوستان
باصفا در بهشت به فتگو مشغوفاند ،نا ههان بعضهى از آنهها بهه فکهر ذشهتة خهود و
دوستان دنیا مىافتند ،همان دوستانى که را خود را جدا کردند و جها آنهها در جمهع
بهشتیان خالى است ،مىخواهند بدانند سرنوشت آنها به کجا رسید.
مى وید :من دوست و همنشینی در دنیا داشتم! «قافَ قائلٌ منْهُمْ ِنی کانَ لی قَرِینٌ» او
پیوسته به من مى فت :آیا بهراستی تو این سهخن را بهاور کهرد ا و تصهدیق مهىکنهى؟
«یَقُوفُ أَ ِنَّكَ لَمنَ الْمُصَدِّقینَ» که وقتى ما مردیم و خاک و استخوان شدیم بهار دیگهر)
زند مىشویم و به پا حسابوکتهاب مهىآئهیم و در برابهر اعمالمهان مجهازام و کیفهر
خواهیم شد من که این سخنان را باور ندار ؟ «أَ ِذا متْنا وَ کُنَّا تُراباً وَ عظاماً أَ ِنَّا لَمَدینُونَ»
اینجا است که او نیز به جستجو برمىخیهزد و نگهاهى بههسهوی دوزخ مهىافکنهد نا ههان
دوست خود را در وسط جهنم مىبیند! «فَاطَّلَعَ فَرَآ ُ فی سَواء الْجَحهیمِ» بها دقالهت در فاعهل
«رأی» نتیجه می یریم آیة موردنظر اشهار ای بهه اینکهه فهرد بهشهتی همگهان را مهیبینهد
نمینماید بلکه بیانگر این است که آن فرد ،فقط کسی را میبیند که درصدد مراهی او
بود.
پاسخ سوم) در نقد آخرین دلیل قایلین به ظهور سرایر برای تمامی انسانها ،باید بهه
این نکته توجه داشت که در همان آیهه وقتهی مهیفرمایهد« :یُعْهرَفُ الْمُجْرِمُهونَ بِسهیماهُمْ»
الرحمنن )41بالفاصله میفرماید :آنگا آنها را با موها پیش سر و پاهایشان مى یرنهد
و به دوزخ مىافکنند« .فَیُؤْخَذُ بِالنَّواصی وَ الْأَقْدا ِ» الرحمنن )41پس با توجّه صدر و ذیهل
آیه ،مجرمین برای آخذان نواصی که مأموران الهی هستند شناخته شد اند نهه بهرای همهة
خالیق!

 .6جمعبندی و نتیجهگیری
از مطالب فته شد به این جمعبندی میرسیم که شکی نیست در آن عالَم با توجّه بهه
آیة «یَوْ َ تُبْلَى السَّرائرُ» ،سرائر انسان برمال میشود ،نه تنها سهرائر انسهان آشهکار مهى هردد
بلکه حقایق عالَم در آن جهان بهطورکلی مشهود است؛ و انسان ،بواطن و سرائر خهودش و
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نیز سرائر عالَم را مشاهد مىکند .انسان ذام زمین را میفهمد و همة زمین بهرای صهاحب
هستی آشکار میشود ولی سرائر انسان برای خهودش و بهرای تمها کسهانی کهه بهه آنهها
مربوط است آشکار میشود ،یعنی همة کسهانی کهه بهه آنهها خهوبی کهرد و یها از آنهها
خوبی رفته و یا برای تمامی کسانی که از آنها بدی دید و یا به آنها بدی کهرد اسهت
مکشوف خواهد بود نه برای همة مرد چه مربوط و چه نامربوط! لذا به این نتیجه رسهیدیم
که برای شاهدان و واهان اعماف ،کشر جدیدی در قیامت صورم نمی یرد تا بهواسطة
آن کشر جدید ،انسان نزد افراد غیر مرتبط به اعماف خویش ،رسهوا شهود بلکهه آنهها در
این دنیا نیز نظار ر اعماف ما هستند؛ و ثابت نمودیم که اعماف آدمی در آن جهان مجسهم
و به استناد به ستاریت الهی ،خداوند انسان را نزد افراد غیر مرتبط به اعماف آدمی ،مفتضهح
نمینماید هرچند که در باب تجسم اعماف جزء موافقان به شمار مهیآیهیم؛ یعنهی معتقهدیم
که بر اساس آیام الهی باطن زمین و آسمانهها ظهاهر و آشهکار مهى ردنهد و بهرا ذام
پرورد ار یگانه عرضه مىشوند.

پی نوشتها:
 .1مالك یو الدین
« .2فَبَصَرُکَ الْیَوْ َ حَدید»
 .3حدس  ،توجّه  ،اراد  ،اختیار  ،ادبار و اقباف  ،شوق و تنفالر  ،حبّ و بغض و شهوم و
غضب  ...از آثار و افعاف روح میباشند
 .4خدای منالان در  72آیه از آیام قرآن خود را «غفور» معرفی میفرماید.
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