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  سوره قیامت 16-19آیات 

  شناسی و زمان خطاب مخاطب

  
  1علی اصغر آخوندی

  )9/12/91رش نهایی: تاریخ پذی - 6/10/91تاریخ دریافت مقاله: (

  

  چکیده

  سوره قیامت دو دیدگاه وجود دارد: 16-19درباره آیات 

الف: این آیات در بین آیات مربوط به قیامت معترضه و مخاطب آنها پیامبر اسالم(ص) 

  و زمان خطاب این دنیا و هنگام نزول وحی قرآنی است.

کافر و زمان خطاب روز ب: این آیات در راستای دیگر آیات سوره و مخاطب آن انسان 

  قیامت و هنگام خواندن نامه اعمال است. 

در این مقاله با نگاه تدبرمحورانه ابتدا دیدگاه دوم بررسی شده و با توجه به آیات نامـه  

روایات و همچنین سیاق سوره و سیاق کلی آیات قیامت  اعمال و آگاهی انسان از آنها و

  با مشکل جدی روبرو گشته است. و مراحل و حوادث آن پذیرش این دیدگاه 

رسد از اعتبار بیشتری برخـوردار بـوده و سـیاق     و اما با مطالعه دیدگاه اول به نظر می

  کند. آیات و روایات نیز آن را بیشتر تقویت می

  

 .تعجیل ،قرائت ،قرآن ،نزول وحی ،نامه اعمال ،قیامتها:  کلید واژه

                                                        

  .ali15as51@yahoo.com: دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، پردیس قم. 1



 1392مجله پژوهشهای قرآن و حدیث، سال چهل و ششم، شماره یکم، بهار و تابستان   2

 مقدمه -1

به ارائه تصویری از قیامـت و حـوادث و وقـایع و    ای مکی است  سوره قیامت که سوره

-19آیـه (  4گانه این سوره تنهـا   40. در بین آیات در آن پرداخته استها االت انسانح

که دو نظر عمده درباره آنها ارائـه شـده   ای  ) معرکه آراء مفسران گشته است به گونه16

  که عبارتنداز: 

آن نیز هنگـام نـزول وحـی قرآنـی      این آیات خطاب به پیامبر اسالم(ص) و زمان -1

 است.

این آیات خطاب به انسان کافر در روز قیامت به هنگام خواندن پرونـده عملـش    -2

 است.

انـد و   و براساس آن آیات را تفسـیر کـرده   مشهور مفسران نظر و قول اول را پذیرفته

  اند.  نیز به قول دوم گرایش یافتهای  عده

 

 پیشینه بحث  -2

قـول اول را آورده و بـه آن گـرایش    اسالم تاکنون در تفاسیر خـود  مفسران از صدر 

اند و حتی از ابن عباس و سپس سعید بن جبیـر، شـعبی، ضـحاک،     بیشتری نشان داده

  اند. تاده، حسن بصری و مجاهد برای آن روایت نقل کردهق

و  اما قول دوم را برخی به عنوان یک احتمال ذکر کرده و بدون اینکه آن را مورد نقد

 )47نجار زادگان، :   نک( اند. بررسی قرار دهند فروهشته

رسد اولین کسی که قـول دوم را بـه    می اند به نظر کردهبراساس آنچه مفسران بیان 

ال در قرن چهارم هجـری اسـت.   عنوان یک احتمال مطرح کرد شخصی به نام ابوبکر قفّ

فضـل البلخـی، شـیخ     های تفسیری فخر رازی، محمد بن سپس دیدگاه ایشان در کتاب

  طوسی و شیخ طبرسی و دیگر مفسران راه یافته است.

های انجام گرفته اخیراً دو مقالـه نیـز در جهـت تقویـت قـول دوم و       براساس بررسی

  ن شده است که عبارتند از:یتضعیف قول اول تدو

   زاده در مجلـه   عبـدالهادی فقهـی   ، ازتأملی در هم پیوندی آیات در سـوره قیامـت

 .42-31، ص77، تابستان 63ها، دفتر  و بررسی مقاالت
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  پذیری وحی؛  سوره قیامت و نقد نظریه نسیان 19-16مخاطب و زمان خطاب آیات

پژوهشی انجمن معارف اسالمی  ـ  حجة االسالم فتح هللا نجار زادگان؛ در فصلنامه علمی

 .61-43، ص1385ایران، سال دوم، شماره سوم، تابستان 

(تـدبر موضـوعی و تـدبر     که با نگاه تدبر محورانه له قصد بر آن استدر این مقا ماو ا

بـا  نظرات مفسران به نقد و بررسی احتمـال دوم برآمـده و    کمک گرفتن ازبا سیاقی) و 

  قول اول را تقویت کنیم. (ع)قرآن و روایات معصومیناستفاده از 

  

  قول دوم -3

خطاب روز قیامت و هنگـام  سوره قیامت انسان (کافر) و زمان  16-19مخاطب آیات 

 باشد. می دادن نامه عمل به دست انسان

  

  تبیین این قول  -3-1

ه) 365(د 1رسد اولین بار این قـول را ابـوبکر قفـال    می د به نظرشهمانطور که گفته 

مطرح ساخته و به دنبال آن دیگر مفسران نیز به عنوان یک احتمال ذکر کرده و بـدون  

  .اند نقل کردهرسی قرار بدهند اینکه آن را مورد نقد و بر

بِـهِ   لَا تُحَرِّكْ«آیه « :قول ابوبکر قفال چنین آورده است فخر رازی در تفسیر خود از

همین  13خطاب به پیامبر خدا نیست. بلکه خطاب به انسانی است که در آیه » لِسَانَکَ

رده است. وقتـی  از وی یاد ک »رَیُنَبَّؤُا االنسنُ یَوْمَئذِ بِمَا قَدَّمَ وَ أَخَّ« سوره فرموده است:

کنند  می شود چون نامه عملش را بر وی عرضه می های رفتارش آگاه این انسان به زشتی

) 14 ،سراءاال(» اقْرَأْ کِتَبَک کَفَى بِنَفْسِک الْیَوْمَ عَلَیْک حَسِیباً«شود:  می و به او گفته

انش از شدت ترس و سرعت کند زب می پس در این هنگام که شروع به خواندن نامه عمل

 »لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَکَ لِتَعْجَلَ بِهِ«شود  می افتد پس به وی خطاب می خواندن به لکنت

بلکه بر ماست اعمال تو را گرد آوریم و بر تو آنها را بخوانیم. پس چون آنها را خواندیم از 

ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنَا «ای. پس  ادهآن پیروی کن به اینکه اقرار کنی تو چنین کارهایی را انجام د

بنابراین حاصل تفسیر این آیات که خداوند متعال برای کافر تمام اعمالش را بـه  ». بَیَانَهُ
                                                        

، ، محـدث فقیـه » قفـال «محمد بن علی بن اسماعیل ابوبکر الشاشی فقیه شافعی معروف بـه  . 1

) فخر رازی از وی 96-95سیوطی، طبقات المفسرین،  :  کن(. مفسر و ادیب ماوراء النهر است

  کند. می در تفسیر کبیر و اسرار التنزیل زیاد یاد
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خواند، چون در این اخبارِ از اعالنِ اعمال برای آنان تهدید جـدی در دنیـا و    می تفصیل

نیکویی بـرای تفسـیر    این وجه«گوید:  می هراس شدید در آخرت خواهد بود. آنگاه قفال

 »این آیات است و دلیلی بر بطالن آن نیست جز آنکه روایتی در این باره نرسـیده اسـت  

  .)30/728 فخر رازی،(

را با تقریر روشـنتری  آن نیز به همین قول گرایش دارد و  1محمد بن الفضل البلخی

 سـی به اجمـال و شـیخ طبر   )10/196 طوسی،( شیخ طوسی در تبیان بیان کرده است.

  به تفصیل قول بلخی را آورده است. )10/600 طبرسی،(

، آیات مذکور اساساً راجع به قرآن و عجلـه پیـامبر(ص) سـخن    در این وجه تفسیری

گوید، بلکه به روشنی درصدد ترسیم تصویری از قرائت نامه اعمـال کـافران در روز    نمی

دلهره و اندوه کافران سخت تکان دهنده از ای  قیامت است. این تفسیر، با نمایش صحنه

دسـت جلـوه    در هنگام قرائت نامه اعمالشان، آهنگ سوره را به خوبی یکنواخت و یـک 

ت از دامـان سـوره   بندی به نظر مشهور اس ه قطع و انفصالی را که الزمه پایداده، هرگون

 )39-35زاده،  فقهی( ».زداید می قیامت

  

  نقد قول دوم  -3-2

همـان گونـه کـه    یم. در این نقـد  کوش می به نقد آندیدگاه این تبیین پس از اینک 

گفته شد براساس نگاه تدبر محور، آیاتی را که در زمینه نامه اعمال هستند مورد بررسی 

پـردازیم.   مـی  قرار داده و آنگاه به تدبر سیاقی در آیات سوره قیامت و بقیه آیات مـرتبط 

  یز نگاهی خواهیم افکند.البته در این میان به چند حدیث رسیده از معصومین(ع) ن

  

  آیات قرآن کریم  -3-2-1

  آیاتی با واژه کتاب (نامه عمل) -3-2-1-1

به  تدبر در خود قرآن کمک گرفت ازبا توجه به اینکه برای فهم آیات قرآن ابتدا باید 

تا بنگریم آن آیات این قول  رویم می گفتهسخن ها نامه اعمال انسانباره که در سراغ آیاتی

نماید. اجازه دهید آیات متعددی را که درباره نامه عمـل   می کند یا آن را رد می را تأیید

                                                        

  ابوبکر محمد بن الفضل البلخی مؤلف کتاب التفسیر الکبیر است.. 1
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به صورت کلی در هر سه صورت (کلی، امت، شخصی) است به ترتیب چینش در قـرآن  

 مورد بررسی قرار دهیم.

  

  سراءاالسوره  13و  12آیات  -3-2-1-1-1

اقْرَأْ  هِ وَنُخْرِجُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ کِتَابًا یَلْقَاهُ مَنشُورًاوَکُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِ«

  »کَتَابَکَ کَفَى بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ عَلَیْکَ حَسِیبًا

شـود و معنـای    می آیه درباره نامه عمل انسان است که در روز قیامت به او داده این

أْ«آن کامالً روشن و واضح است و خصوصاً خطاب  یعنی خودت نامه عملـت  » کَتَابَک اقْرَ

را بخوان و خودت به تنهایی برای حسابرسی کافی هستی. اگر انسان نتواند بخواند یا به 

اقْرَأْ کَتَابَکَ کَفَى « لکنت بیفتد و قرار باشد برای او خوانده و آنگاه بیان شود دیگر جمله

 اند داشته باشد؟تو می چه معنایی» بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ عَلَیْکَ حَسِیبًا

  

  سراءاالسوره  71آیه  -3-2-1-1-2

یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أُنَاسٍ بامامهم فَمَنْ أُوتِيَ کِتابَهُ بیمینهِ فَأُولَئِکَ یَقْرَؤنَ کتـابَهُم وَالَ  «

  »یُظْلَمُونَ فَتیال

از قرائت و خواندن کارنامه عمل به روشنی سخن گفته شده است و البته  این آیهدر 

شـود نـام    مـی  ن آیه از اصحاب یمین یا کسانی که نامه عمل دست راستشان دادهدر ای

خوانند و از کسانی که نامه عمل بـه دسـت    می برده شده و اینکه آنان نامه عمل خود را

چپشان داده شده است سخنی به میان نیامده است. اما همانگونه که برخی از مفسـرین  

یمین که بـا  نکنند. بلکه در مقابل قرائت اصحاب  شمال قرائتنه اینکه اصحاب  اند گفته

 آید. نه اینکه آنها بر خوانند خواندن به حساب نمی می سرور و شادی و چندین بار آن را

کنند ولی با حالـت   می خوانند و آگاهی پیدا می . نه آنهاکنند نامه اعمال آگاهی پیدا نمی

  خجالت و سرشکستگی.

از آنجا که در ابتدای آیـه فرمـوده اسـت    اینکه ت و اما احتمال دیگری که مطرح اس

اسـت کـه بـه همـراه     های انسانی سخن رفته  از گروهو » یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أُنَاسٍ بامامهم«

یمـین بعـد از گـرفتن    هـای مـؤمن و اصـحاب     انسان. دنشو می پیشوایان خود فراخوانده

خوانند و به این  می یکدیگر های درخشان اعمال خود آن را به صورت گروهی و با کارنامه
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کنند و البته باز مسلم است که اصحاب شمال  می وسیله شادی خود را با یکدیگر تقسیم

الحاقه  19توان این احتمال را با آیه  می چنین برخوردی با نامه عمل خود نخواهند کرد.

سـپس  » بیمینـهِ  فَمَنْ أُوتِيَ کِتابَـهُ « :در اینکه اول ضمیر مفرد آوردو «نیز تقویت کرد. 

اشاره است به این مطلب که هر کسی از اصـحاب   »فَأُولَئِکَ یَقْرَؤنَ کتابَهُم«ضمیر جمع

شوند و هر کسـی   می گیرد سپس آنها در کنار هم جمع می یمین نامه خود را به تنهایی

خواند و هم کتاب دیگری را. اما اصحاب شمال هر یک به خاطر  می هم کتاب خودش را

و بـا یکـدیگر جمـع     بتی که به آن گرفتارند سر در گریبان خویش دارنـد سنگینی مصی

  )528-7/527 (خطیب عبدالکریم،. »شوند نمی

شـادی و   شـباهتی از نظـر سـرور و    خواندن نامه عمل اصحاب شـمال پس چون نوع 

یمین ندارد به همین دلیل گویا اصالً قرائتـی در   اصحابدسته جمعی بودن به خواندن 

ند یا با لکنت به تعجیل بیفتند بعد خطـاب آیـد کـه زبـان را     ناینکه نخواکار نیست. نه 

 حرکت مده خواندن و بیان آن برعهده ماست.

  

  کهفالسوره  49آیه  -3-2-1-1-3

وَوُضِعَ الْکِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمّا فیهِ وَیَقُولُونَ یَا وَیْلَتَنَـا مـال ِهَـذا    «

غَادِرُ صَغیرَةً وَلَا کَبیرَةً إِلَّا أَحْصاها و َوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِرًا وَلَـا یَظْلِـمُ   الْکِتَابِ لَا یُ

  »رَبُّکَ أَحَدًا

این آیه نیز مفهومی کامالً روشن و آشکار دارد. اگرچه این آیه نامه عمل را در مفهوم 

قـرار داده اسـت   است مورد اشاره ها  کلی خود یعنی نامه عملی که مربوط به همه انسان

گیـرد کـه    مـی  ولی چنان اعمال هر فرد در آن روشن و در معرض دید آن شخص قـرار 

آورند که ای وای بر ما این چه  میترسند و بانگ بر می مجرمان با دیدن آن اعمال بر خود

ز اینکه آن را بـه  نامه عملی است که هیچ کار کوچک و بزرگی را فروگذار نکرده است ج

 انـد را حاضـر   انجـام داده فرمایـد: آنچـه    مـی  . و سپس خداوند تعالیحساب آورده است

اند جلو  انجام دادهها  . این قسمت بسیار واضح است یعنی تمام اعمالی که انسانیابند می

واضح و آشکار است و گویا دیگر نیازی به خواندن پرونده اعمال با زبان نیست. ها چشم آن

کـامالً هماهنـگ اسـت گرچـه در آن آیـه       ءوره اسراس 71و مطلب پایانی این آیه با آیه 

و اینجا مجرمین یا همـان اصـحاب شـمال، و آن اینکـه      داصحاب یمین مورد اشاره بودن
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یعنـی هـیچ   » وَلَا یَظْلِمُ رَبُّکَ أَحَدًا «فرمایـد   می و اینجا» الَ یُظْلَمُونَ فَتیال«آنجا فرمود 

گیرد و چرا چنین نباشد وقتی خـود   یظلمی درباره هیچ کسی و به هر اندازه صورت نم

 شوند. می شوند و خود اعمال پاداش یا کیفر انسان می اعمال حاضر

  

  آیاتی دیگر از قرآن کریم  -3-2-1-2

بـه  هـا  مه عمل) در آنکه واژه کتاب (نا ه شدآیاتی پرداختمطالعه در قسمت قبلی به 

در ایـن قسـمت    ؛شـد  می طکار رفته و به موضوع مورد بحث یعنی قرائت نامه عمل مربو

به کار نرفته است و لی به ها در آن» کتاب«که واژه خواهد گرفت مورد بررسی قرار  اتیآی

 . همان موضوع و آگاهی انسان از اعمال خود در روز قیامت اشاره دارد

  

  سوره آل عمران 30آیه  -3-2-1-2-1

راً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَها یَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَ«

  »وَ بَیْنَهُ أَمَداً بَعیداً وَ یُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ

 و نیکوکاران همگی اعمال خود را درآن روز حاضر آری گناهکاران: «در تفسیر نمونه

 وکـاران از مشـاهده اعمـال خـویش خوشـحال و مسـرور      بینند، با این تفاوت که نیک می

 رونـد کـه آرزو   مـی  شوند و بدکاران از مشاهده اعمال خـود چنـان در وحشـت فـرو     می

گوید که انسان در روز رستاخیز، خود  می کنند از آن فاصله بگیرند. این آیه به روشنی می

ین او و عمل زشتی کـه  خوانیم گناهکار آرزو دارد که ب می یابد و در ذیل آیه می عمل را

  )506-2/505(مکارم شیرازی،  »انجام داده جدایی بیفتد

باید اذعان کرد که وقتی اعمال هر فردی چه نیکوکار و چه بدکار به صورت روشن و 

، همـین  یاز به خواندن آنها با زبـان نیسـت  گیرد دیگر ن می آشکار در معرض دید او قرار

هی نسبت به آن کافی اسـت نـه اینکـه در هنگـام     دیدن و به یاد آوردن برای علم و آگا

خواندن عجله کند و زبان او به لکنت افتد و آنگاه خطابی از جانب خداوند آید که زبانت 

 را حرکت مده، خواندن و بیان پرونده عمل تو بر عهده ماست .

  

  نبیاءاالسوره  47آیه  -3-2-1-2-2

قِیَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا وَإِن کَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ وَنَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْ«

  »خَرْدَلٍ أَتَیْنَا بِهَا وَکَفَی بِنَا حَاسِبِینَ
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دارد که عمل هر فردی  می سوره زلزال بیان 7-8این آیه نیز به زیبایی همچون آیات 

آورند و شخص خود  می اورا چه بزرگ و چه کوچک حتی به اندازه دانه یک خردل نزد 

و البته همه این اعمال وقتی است که انسان به پرونـده عمـل خـود یـا     . بیند می عمل را

 نگرد و دیگر جای هیچگونه کتمانی نیست. میها  پرونده عمل کلی همه انسان

  

  مجادلهالسوره  6آیه  -3-2-1-2-3

هُ عَلَـى کُـلِّ    یَوْمَ یَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِیعًا فَیُنَبِّئُهُمْ بِمَ« ا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللـَّ

  »شَيْءٍ شَهِیدٌ

 ایـزد « بانوی اصفهانی در تفسیر مخزن العرفان این آیه را چنین تفسیر کـرده اسـت:  

 اعمـال  و کـردار  و گفتار از کرده آنچه کسى هر دهد... مي خبر آیه مبارك این در متعال

 صـفحه  کـه  بطـورى  نموده فراموش آنکه از پس میگردد اضرح وى نزد تماما شرّ یا نیک

 ال وَ صَغِیرَةً یُغادِرُ ال الْکِتابِ لِهذَا ما« گویـد  و نماید مي مشاهده به عیان را خود اعمال

  )12/181  بانوی اصفهانی،( »حاضِراً عَمِلُوا ما وَجَدُوا وَ أَحْصاها إِلَّا کَبِیرَةً

دن سخن گفته شـده اسـت در هنگـامی کـه آن را     در این آیه از خبر دادن و برشمر

 اند و نه آنگاه که قادر بر تلفظ نباشند. فراموش کرده

 

  القیامةسوره  13آیه  -3-2-1-2-4

  »یُنَبَّؤُا االنسنُ یَوْمَئذِ بِمَا قَدَّمَ وَ أَخَّرَ«

در این آیه نیز خداوند حکیم بیان فرموده است که در روز قیامت انسان از آنچه کـه  

شـود و   مـی  ش فرستاده و از آنچه بعد از مرگ به پرونده عمل او رسیده است خبر دارپی

 .ند اگرچه انسان بر خودش آگاه استک می در آیه بعد اشاره

ورد و انکار کنـد نـه   آاگرچه عذر و بهانه  انسان به خود و کردار خود بصیر است بله،

درباره این آیـه در   یل ورزد.اینکه در خواندن دچار مشکل و لکنت شود و در تلفظ تعج

 قسمت سیاق سوره قیامت دوباره سخن خواهیم گفت.

 

  تکویرالسوره  14آیه  -3-2-1-2-5

  »عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ«

بـرای  گوید. هر انسانی بـر آنچـه    می این آیه نیز چون آیه قبل از علم و آگاهی سخن

 )261-15/260 وسی،: آل  نک( شود. می حاضر کرده است آگاهقیامت خود 
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  زلزالالسوره  8و  7آیات  -3-2-1-2-6

  »وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرا یَرَهُ، فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ«

کند که در روز قیامـت انسـان هـر     می این آیه نیز مطلب را به روشنی و آشکارا بیان

بیند چه نیک و چه بـد. و گویـا قرائـت نامـه      می وشنیعملی را که انجام داده است به ر

عمل یعنی همین دیدن و دیگر نیازی نیست انسان به لکنت گرفتار شود. البته خجالت و 

  شرم و سر به زیر افتادن، حق و سزای هر انسان بدکاری است.

، »محضـراً  ـ  تجـد «: بـاال و افعـال  آیه  ششاگر یکبار دیگر به پس از بررسی آیات 

ةُ   «در  »یتذکر«و همچنـین   »یره«و  »ینبأ«، »فینبئهم«، »ا بهاتین« فَإِذَا جَـاءَتِ الطامـَّ

وَ إِذَا الْقُبُورُ «در  »عَلمت«، )35-34 ،نازعات(ال »یَوْمَ یَتَذَکَّرُ االنسنُ مَا سعَى، الْکُبرَى

لِیُنذِرَ یَـوْمَ  «در  »بارزون« ،)5-4 ،نفطار(اال »عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَ أَخَّرَتْ، بُعْثرَت

فَکَشَـفْنَا   «، )16-15 ،غافر( »یَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا یَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ،التَّلَاقِ

لَقَدْ کُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَکَشَفْنَا عَنـکَ غِطَـاءكَ   «در  »دیدحَ كَرُصَبَـ  عَنکَ

ــدٌ   ــرُكَ الْیَــوْمَ حَدِی ــیم و  ،)22 ،ق( »فَبَصَ ــری بیفکن ــال  نظ ــن افع   و کلمــات ای

 ونَءُقـرَ یَ«، »وراًنشُمَ لقاهُتاباً یَکِ«را در کنار افعال آیات دسته اول قرار دهیم از جمله: 

 مجـرمین   ،اسـت  گشـوده نامـه عمـل    »ملـیکُ عَ قُنطِیَ«، »ینَمجرِی المُرَتَفَ«، »مهُتابَکِ

 بـه خـوبی   آنچه در درون آن اسـت   بینند و خود به روشنی بیان کننده می داخل آن را

 کننده معنـای قرائـت و خوانـدن نامـه عمـل اسـت. یعنـی در آن روز         این جمالت بیان

 چه انسان نیکوکار و چه انسان بدکار به محض دریافت نامه عمل و یا حتـی قبـل از آن   

 بیننـد. و بـا    مـی  اعمال خود را حاضـر و آشـکارا  ها  با دیدن کتاب کلی و همگانی انسان

 سـوره قیامـت را بـه قرائـت نامـه عمـل تفسـیر         19تا  16توان آیات  توجه به اینها نمی

 کرد. چرا که حداقل همان گونه که در این آیات بسیاری افعال شـبیه یکـدیگر بـه کـار     

 آمـد. وهللا   مـی  رفته است باید یک مورد شبیه فعـل قرائـت و تبیـین از جانـب خداونـد     

  اعلم.

  

  ت روای -3-2-2

اقْرَأْ کَتَابَکَ کَفَى بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ «فی قولـه   )ع(د بن نجیح عن ابی عبدهللاعن خال«

قال یذکر العبد جمیع ما عمل و ما کُتِب علیه حتـی کانّـه فعلـه تلـک     » عَلَیْکَ حَسِیبًا
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ا  یَا وَیْلَتَنَا مال ِهَذا الْکِتَابِ لَـا یُغَـادِرُ صَـغیرَةً وَلَـا کَبیـرَ     «الساعة فلذلک قالوا:  ةً إِلـَّ

؛ 3/144 ؛ عروسـی حـویزی،  315-7/314؛ مجلسـی، 328-2/284، (عیاشـی  1»أَحْصاها

 )13/71 ؛ طباطبایی،3/182 ؛ فیض کاشانی، تفسیر الصافی،6/622طبرسی، 

السـالم نقـل شـده     در تفسیر عیاشی از قول خالد بن یحیی نجیح از امام صادق علیه

بخوان خودت به تنهایی برای حسابرسـی  نامه عملت را «است که درباره فرموده خداوند 

فرمود: بنده تمام آنچه انجام داده است و آنچه بر علیه او نوشته شده را به » کافی هستی

پس بدین خاطر انسان . آورد تا اینکه گویا در همان لحظه آن را انجام داده است می یاد

رده است فروگذار نکگوید: ای وای بر ما این نامه هیچ عمل کوچک و بزرگی را  می مجرم

  .جز آنکه آن را آورده است

عن خالد بن نجیح عن ابـی  «دیگر نیز نقل شده است: ای  و البته این حدیت به گونه

عبدهللا، قال: اذا کانَ یوم القیامةِ دُفِع الی االنسان کتابه ثم قیل له اقرأ، قلتُ فیعـرفُ مـا   

کلمةٍ و النقلِ قدم و الشیءٍ فعله الّا ذکره کانه فیه؟ فقال: اِنّ هللا یُذَکّرُه فما من لحظةٍ و ال

یَا وَیْلَتَنَا مال ِهَذا الْکِتَابِ لَا یُغَادِرُ صَغیرَةً وَلَا کَبیـرَةً  «فَعَلَه تلک الساعة فلذلک قالوا: 

؛ 2/471؛ بحرانـی،  3/246 ؛ فیض کاشانی، تفسیر الصافی،2/328 (عیاشی، »إِلَّا أَحْصاها

  )13/335یی، ؛ طباطبا7/315مجلسی، 

: روایت شـده اسـت کـه فرمـود     (ع)مام صادقدر تفسیر عیاشی از خالد بن نجیح از ا

شود:  می گفته او به سپس شود می دادهاو  به انسان عمل نامه شود قیامت روز که هنگامی

  آورد، می او یاد به را آن خداوند فرمود: پس شناسد؟ می است آن در آنچه آیا :گفتم .بخوان

شم بر هم زدن و گام برداشتن و سخن و عملی نیست که به یاد نیاورد چنان لذا هیچ چ

: ای وای بر ما این چـه  دگوین می و برای همین. که گویا در همان لحظه انجام داده است

  .اشته جز اینکه به حساب آورده استکتابی است که هیچ کوچک و بزرگی را فرو نگذ

  

  سیاق آیات -3-2-3

  سوره قیامتسیاق آیات  -3-2-3-1

به آیات سوره قیامت به صورت یک مجموعه نگریسته شود کامالً با دید تدبری وقتی 

  سوره با بقیه آیات تفاوت دارد. 19-16روشن است که این چهار آیه یعنی آیات 
                                                        

لبته مختصر تفـاوتی  نویسد: روی جابر بن خالد بن نجیح عن ابن عبدهللا(ع) و ا می (طبرسی. 1

  .در عبارت نیز وجود دارد)
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شود و آنگاه انکار انسـان را   می این سوره با سوگند به روز قیامت و نفس لوامه شروع

هایش  زنده شدن انسان پس از پوسیدن و از بین رفتن استخوان که، برپایی روز قیامت و

 کند و با اشاره به قدرت خداوند تعالی آن را امری ممکن می داند، بیان می را امر محالی

دهد و  می شمارد. و سپس علت انکار و عدم ایمان انسان را به قیامت مورد اشاره قرار می

آید و  می های برپایی آن سخن به میان درباره زمان قیامت و نشانهها  آنگاه از سؤال انسان

شـود و   مـی  چون در این سوره گویا قصد بر اختصار است تنها به دو یا سه نشانه اشـاره 

خواهد در آن روز گریزگاهی برای فرار خود بیابـد و   می آنگاه به گریزپایی انسان و اینکه

دیگری وجود ندارد. آنگاه به ای  ادن هیچ چارهجواب خداوند که جز در پیشگاه خدا ایست

مسأله آگاه کردن انسان از نامه عمل، چه اعمالی که پیش از مرگ فرستاده است چه آثار 

دارد کـه   مـی  کند و اعـالم  می اعمالی که پس از مرگ به پرونده او وارد شده است اشاره

آگـاه هسـت و فقـط     شود اگرچه خودش بر نفس خـود بینـا و   می انسان از اعمالش آگاه

دنبال عذر و بهانه است. آنگاه در آیات شانزدهم تا نوزدهم طرف خطـاب کـه تـا اینجـا     

گیرد که: زبانت را حرکت مـده و   می شود و انسانی مورد خطاب قرار می غایب بود عوض

در خواندن تعجیل مکن گردآوری و خوانـدن آن بـر عهـده ماسـت. هنگـامی کـه آن را       

کنیم. سپس گویا  می ن از قرائت و خواندنش، سپس ما برای تو بیانخواندیم تو تبعیت ک

شـود شـما زنـدگی     مـی  های این جهان هستند و به آنها گفتـه  طرف خطاب آیات انسان

گذاریـد. دوبـاره آیـات دربـاره      گذرای این جهان را دوست دارید و جهان آخرت را وامی

های شاد و برافروخته دارند  ی چهرهاند گروه در آن روز دو دستهها  قیامت و اینکه انسان

های غمگین و گرد و غبار گرفته و باز گویا تصـویری از آخـرین لحظـات     و گروهی چهره

دهـد را از   مـی  مور تحویلأحیات این جهانی انسان و زمانی که جان خود را به فرشته م

عال بـه رخ  گذراند. و در پایان سوره نیز دوباره قدرت خداوند قادر مت می جلو دید انسان

شود که همان خدایی که قادر بود انسان را از منی بیافریند قادر است  می انسان کشیده

  دوباره او را زنده کند.

  گیـرد و همچنـین زمـان ایـن      مـی  تغییر خطاب در این سـوره بسـیار زیـاد صـورت    

   ها، مثالً ابتدا گمان انسان را در این دنیـا مبنـی بـر اینکـه قیـامتی وجـود       تغییر خطاب

  کنـد کـه شـما زنـدگی زودگـذر       مـی  های این جهان را خطاب ندارد و یا آنجا که انسان

  گذاریـد. یـا هنگـامی     مـی  دارید و زندگی پایدار اخـروی را فـرو   می این جهان را دوست
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  گوید و یا آنجـا کـه از عـدم تصـدیق، تکـذیب       می که از مردن و جان دادن انسان سخن

   گویـد و آنگـاه او را مـورد نفـرین خـود قـرار       مـی  سخنو رویگردانی انسان در این دنیا 

  گونه کـه ابتـدای سـوره فرمـوده بـود       و در پایان نیز همان. دهد که اولی لک فاولی... می

  کند بـا ایـن تفـاوت کـه در ابتـدا       می پندارد؟ دوباره همین سخن را تکرار می آیا انسان

ان حکمت او را همراه قدرتش؛ کشد و در پای می قدرت خدای متعال را به رخ این انسان

همه اینها نشان دهنده این است که هیچ اشکالی وجود ندارد اگر ما زمان آیات شانزدهم 

تا نوزدهم را قیامت و مخاطب آن را انسان کافری که پرونده اعمالش را در دسـت دارد  

  ندانیم.

 وَ جَمْعَـهُ  عَلَیْنـا  إِنَّ ،هِبِ لِتَعْجَلَ لِسانَکَ بِهِ تُحَرِّكْ ال«به همین مناسبت اگر آیات 

را از میان آیات پانزدهم و بیسـتم   »بَیانَهُ عَلَیْنا إِنَّ ثُمَّ ،قُرْآنَهُ فَاتَّبِعْ قَرَأْناهُ فَإِذا ،قُرْآنَهُ

چـرا کـه پـس از اشـاره بـه      . خـورد  برداریم هیچ خلل معنایی به آیات سوره قیامت نمی

فرار از آن محشر و اینکه گریزگاهی وجود ندارد حوادث وقوع قیامت و انگیزه انسان برای 

شود هرچند که انسان در درون خـود آگـاهی دارد و    می و انسان از پرونده اعمالش آگاه

گیرد کـه هـیچ    می در مقابل انسان قرار» کال«دنبال عذر و بهانه است ناگهان حرف ردع 

باید در دنیا به فکر آخـرت   پذیرفته نیست و تو امروز به جای عذر و بهانهای  عذر و بهانه

دادی. و وقتی  می برای زندگی اخروی خود قرارای  بودی و دنیای گذرا را سرمایه می خود

را هـا   ، حال انسانآگاهی از پرونده و عملشو پس از که انسان را متوجه این مطلب کرد 

بـر   کند گروهی چهره بر افروخته و گروهی نیز غبار غـم و غصـه   می به دو دسته تقسیم

  چهره.

پس با این تفصیل کامالً بجاست اگر نظر کسانی را بپذیریم کـه آیـات مـورد بحـث     

  اند. دانند که در مابین آیات قرار گرفته میای  را جمالت معترضه 19-16یعنی 

کوتاه همچون سوره قیامت که موضوعات مورد اشاره بسیار ای  از سوی دیگر در سوره

  13ومـی وجـود دارد کـه پـس از اینکـه در آیـه       گذرا و سریع اسـت چـه ضـرورت و لز   

 آیـه   2به موضوع پرونده عمل و آگاهی انسان از این پرونـده اشـاره شـد دوبـاره بعـد از      

 به موضوع قبلی برگردد و به صورت ریـز و جزئـی مسـأله قرائـت نامـه عمـل را توسـط        

ایی بنـابر  هـ  انسان کافر به صورت مفصل مورد توجه قرار دهد با اینکه در چنـین سـوره  

  اشاره گذرا است.
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  آیات دیگر قرآن درباره قیامت -3-2-3-2

وقتی آیات قرآن مجید را که درباره قیامت و حوادث و مراحل آن سخن گفته اسـت  

  رسیم که: می دهیم و به این نتیجه می مورد بررسی قرار

مع را مورد خطاب قرار داده است به صورت جها  انسان آخرتهرکجا خداوند در  )الف

ا     « )30 ،نبأ(ال کنیم. می هایی از آن اشاره است که به نمونه فَـذُوقُوا فَلَـن نَّزِیـدَکُمْ إِلـَّ

انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، انطلقوا الی ظلٍ ذی « )30-29 ،مرسـالت (ال؛ »عَذَابًا

الْأَوَّلِینَ هَذَا یَوْمُ الْفَصْلِ« )38 (المرسالت،؛ »ثالث شعب   )43 ،مرسالت(ال؛ »جَمَعْنَاکُمْ وَ

ِنَّ هَذَا کَـانَ لَکُـمْ جَـزَاء     « )22 ،نسـان (اال؛ »کلوا و اشربوا هینئاً بما کنتم تعملون«

ثُمَّ إِنَّکُـمْ  « )51 ة،واقع(ال؛ »وَکُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً« )7 ة،واقع(ال؛ »وَکَانَ سَعْیُکُم مَّشْکُورًا

اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاء عَلَـیْکُمْ  « )16 ،ورط(ال؛ »أَیُّهَا الضَّالُّونَ الْمُکَذِّبُونَ

؛ »کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِیئًا بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ« )19 ،طور(ال؛ »إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ

؛ »ا نَسْتَنسِخُ مَا کُنتُمْ تَعْمَلُـونَ هَذَا کِتَابُنَا یَنطِقُ عَلَیْکُم بِالْحَقِّ إِنَّا کُنَّ« )29 ة،جاثی(ال

وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ یَأْتِکُمْ رُسُلٌ مِّنکُمْ یَتْلُونَ عَلَیْکُمْ آیَـاتِ رَبِّکُـمْ   « )71 ،زمـر (ال

  است قیامت مختلف مراحل و مواقف درباره که آیات این در .»هَذَا یَوْمِکُمْ لِقَاء وَیُنذِرُونَکُمْ

  اند. ه صورت جمع مورد خطاب قرار گرفتهبها  اند انسان وان نمونه انتخاب شدهبه عنو 

آیاتی که موضوع یا زمان آنها قیامت و حوادث آن روز است و خطاب بـه صـورت    )ب

مفرد است و طرف خطاب شخص پیامبر اکرم(ص) است نیز تعدادشان مورد توجه است 

وَمَا « )12 ،بلـد (ال؛ »أَنَّ رَبَّکَ أَوْحَى لَهَابِِ« )5 (الزلزلة، .شود می که به بعضی از آنها اشاره

وَمَـا  « )8 ،مطففین(ال؛ »وَجَاء رَبُّکَ وَالْمَلَکُ صَفا صَفا« )22 ،فجر(ال؛ »أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ

 )45-41 ،نازعـات (ال؛ »وَمَا أَدْرَاكَ مَـا عِلِّیُّـونَ  « )18 (المطففـین، ؛ »أَدْرَاكَ مَا سِجِّینٌ

إِنَّمَـا   إِلَى رَبِّکَ مُنتَهَاهَـا  فِیمَ أَنتَ مِن ذِکْرَاهَا سْأَلُونَکَ عَنِ السَّاعَةِ أَیَّانَ مُرْسَاهَایَ«

-18 (االنفطـار، ؛ »جَزَاء مِّن رَّبِّکَ عَطَاء حِسَـابًا « )36 ،نبأ(ال؛ »أَنتَ مُنذِرُ مَن یَخْشَاهَا

وَمَـا  « )14 ،مرسـالت (ال؛ »ا أَدْرَاكَ مَا یَوْمُ الدِّینِثُمَّ مَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا یَوْمُ الدِّینِ« )17

؛ »وَإِذَا رَأَیْتَ ثَمَّ رَأَیْتَ نَعِیمًـا وَمُلْکًـا کَبِیـرًا   « )20 ،نسان(اال؛ »أَدْرَاكَ مَا یَوْمُ الْفَصْلِ

ـ  « )17 ة،حاق(ال ؛ »ذٍ ثَمَانِیَـةٌ وَالْمَلَکُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَیَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّکَ فَـوْقَهُمْ یَوْمَئِ

.در این مـوارد خطـاب مفـرد و شـخص رسـول      »وَأَنَّ إِلَى رَبِّکَ الْمُنتَهَى« )42 ،منج(ال

  گرامی اسالم(ص) است.
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توان درباره آیات سوره قیامت چنین نظـر داد کـه    می آیاتدو دسته با توجه به این 

مـورد روز قیامـت اسـت ضـمیر     و در ...» إِلَى رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ«فرماید  می که 30و  12آیات 

إِلَـى  « قوله تعالی:: «نویسد می عالمه طباطبایی. شود می به پیامبر اکرم(ص) مربوط» ک«

در بین این دو خطاب ) 20/105 ،طباطبایی( »الخطاب للنبی ص» بِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّرَ

ص رسـول  نیز با خطاب مفرد آمده است پس باید مورد خطاب شـخ  19-16وقتی آیات 

آمـد اگـر خطـاب بـه      اولچرا که طبق آیاتی که در دسته . خدا باشد نه انسان گناهکار

به صورت  21و  20ات آمد همانگونه که در آی می انسان گنهکار بود باید به صورت جمع

  .جمع آمده است

ه بـه صـورت   ک» ثُمَّ أَوْلَى لَکَ فَأَوْلَى، أَوْلَى لَکَ فَأَوْلَى « 35و  34و اما درباره آیات 

شـیخ طوسـی در   از جملـه  مخاطب مفرد آمده است، همانگونه که بسـیاری از مفسـران   

و فخـر رازی در مفـاتیح    )10/606( شیخ طبرسی در مجمـع البیـان  ، )10/202( تبیان

 اند باید گفت این آیات دارای سبب نزول خاص بوده و شخص خاصی اشاره کرده الغیب

  نیز همین دنیا است و نه آخرت. مدنظر است و زمان خطاب  (ابوجهل)

 

  چند سوال -3-2-4

شود این است که به فرض که انسان گنهکار در خواندن دچار  می که مطرحتی سؤاال

شود و نامه عمل او باید خوانده شود تبعیت از آن خواندن چگونه است؟ یعنی  می مشکل

این است که بیـان   دوباره او بخواند؟ یا منظور از تبعیت چیز دیگری است؟ سؤال بعدی

این نامه عمل چگونه است؟ در صحنه قیامت که همه چیز آشـکار و عیـان اسـت بیـان     

  اعمالی که در پرونده عمل است چگونه است؟

داده نشده است و ها آید و جوابی به آن می این سؤاالت و سؤاالت دیگری که به ذهن

ریـه را بـه صـورت    های قبلی گفته شد پـذیرش ایـن نظ   همچنین مطالبی که در قسمت

  کند. و هللا العالم. می جدی دچار اشکال

  

  زمان آن این دنیا استاول: مخاطب پیامبر اکرم(ص) و  قول -3-3

سـوره   19-16همانگونه که در ابتدا گفتیم بسیاری از مفسران معتقدنـد کـه آیـات    

قیامت به صورت جمالت معترضه در بین سوره و مباحث مربوط بـه قیامـت وارد شـده    

  ت و طرف خطاب آن رسول اکرم(ص) و در هنگام نزول وحی است.اس
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کنند که عبارتند  می طرفداران و معتقدان این دیدگاه نیز برای نظر خود دالیلی ذکر

  . از روایات و سیاق

  

  روایات -3-3-1

کـان النبـیُّ اذا   «این دیدگاه مستند به روایتی است که از ابن عباس نقل شده است: 

بالوحی کان یحرک لسانه و شفتیهِ علیه فکان یعرِف ذلک فیـه فـانزَلَ    نزل علیه جبرئیلُ

؛ 29/117(طبـری،   »لَـا تُحَـرِّكْ بِـهِ لِسَـانَکَ    « »لَا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَامَةِ«فی  ةهذه اآلی

، شبیه ید بن جبیر از ابن عباس نقل کردهو در روایتی دیگر که سع )2/116طباطبایی، 

کان رسول هللاِ یشتدُّ علیه حفظ التنزیل و کان اذا نزل علیه «ت: همین مضمون آمده اس

لَـا  : «مخاقـةَ اَن الیحفـظ فـانزل تعـالی     الوحی یحرّکُ لسانه و شفتیه قبلَ فراغ جبرئیلَ

مشابه این مضـمون را همچنـین در ضـمن     )30/728فخر رازی، ( .»تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَکَ

 توان مالحظه کرد. می روایاتی از کتاب صحیح بخاری نیز

قال ابن عبـاس و سـعید بـن جبیـر و     «شیخ طوسی در تفسیر تبیان آورده است که: 

تحریک لسانه لحبـه  بالضحاک: کان النبی صلی هللا علیه و آله اذا نزل علیه القرآن عجل 

باید اشاره کرد که با توجه بـه اینکـه    )196-10/195(طوسی،  »ایاه، فنهاه هللا عن ذلک

ي نظریه و دیدگاه دوم وجود ندارد که معارض این روایـت قـرار گیـرد، ایـن     روایاتي برا

  روایت تقویت کننده خوبي براي دیدگاه اول است.

  

  سیاق -3-3-2

با استفاده از تدبر در سیاق آیات سوره قیامت   3-2-3همانگونه که ما نیز در قسمت 

گ دانست و بنابر این قول را با قول دوم هماهن 19تا  16توان آیات  ثابت کردیم که نمی

شـود،   مـی  اول (پیامبر مخاطب است و زمان خطاب نیز این دنیاسـت) تقویـت و اثبـات   

سـوره   19-16ناد به سیاق سوره معتقدند که آیات تبر اساس اسنیز ي از مفسران بسیار

هاي معترضه هستند و مخاطب آنها نبي اکرم اسالم(ص) اسـت و در مـورد    قیامت جمله

  ت.نزول وحي اس

اند: آن چه که از سیاق آیات چهارگانه استفاده  عالمه طباطبایي در این زمینه نوشته

مي شود با توجه به آیات قبل و بعد آنها که این آیات را در برگرفته و از اوصاف قیامـت  

  )20/109(طباطبایی  اند. گوید آیات مذکور معترضه سخن مي
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و : «معترضه بودن آیات معتقـد اسـت  به » في ظالل القرآن« در تفسیر سید قطب نیز

في ثنایا السورة و حقائقها تلک و مشاهدها تعترض اربـع آیـات تحتـوي توجیهـا خاصـا      

  )6/3768 ،سید قطب (»للرسول(ص) و تعلیما له في شأن تلقي هذا القرآن

  

 سوره طه 114آیه  -3-3-3

  » حْیُهُأَن یُقْضَى إِلَیْکَ وَ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ«

اند براي تأیید نظر خود غالباً به  مفسراني که به این دیدگاه توجه بیشتري نشان داده

 سوره قیامـت  اند و آن را از نظر موضوع و حکم با آیات چهارگانه آیه مذکور تمسک کرده

  دانند. یکسان مي

یـل  رسـد کـه دال   اند به نظر مي دالیلي که براي تأیید این دیدگاه به کار گرفته شده

مورد این آیه و آیات چهارگانـه مـورد   محققان در  برخی از. اما باشدخوب و قابل قبولي 

گیـرد.   سوره اعلي در تعارض قرار مـي  6با آیه  اند که این آیات بحث اشکالی مطرح کرده

چراکه براساس نظر بسیاري از مفسران رمز تکرار آیات توسط پیامبر(ص) هنگـام نـزول   

و این مطلب با توجـه بـه   . فراموشي توسط آن حضرت بوده استوحي ترس از نسیان و 

اینکه در سوره اعلي که از نظر ترتیب نزول نیز قبل از سوره قیامت و طه نازل شده است 

خوانیم پـس تـو آن را فرامـوش     ما بر تو وحي را مي«و به پیامبر اطمینان داده است که 

   )51رزادگان، : نجا  (نک .تواند حرف درستي باشد نمي» کني نمي

سوره طه که در موضـوع   114قیامت و  19-16،  سوره اعلي 6در نگاه اولیه به آیات 

. چراکه آیات سـوره قیامـت و   رسد می به نظر جدي رسند این اشکال واحدي به نظر مي

 6دارد. هنگامي که خداونـد در آیـه    تعارضسوره اعلي  6آیه سوره طه به هرحال با آیه 

کند  پیامبر دوباره آیات را تکرار مي دهد چرا مبر خود تضمین قطعي ميسوره اعلي به پیا

تا اینکه بار دیگر مورد خطاب خداوند قرار گیرد که در قرائـت وحـي قبـل از اتمـام آن     

عالمه طباطبایی برای رفع این اشکال و تعارض رمز تکرار را محبت  تعجیل نداشته باشد.

نه ترس از فراموشی که باعث نزول آیات سـوره  دانستند و  به وحي مي  رسول اسالم(ص)

  قیامت و سوره طه شود.

همانگونه در قرآن موارد دیگري این اشکال گفت  بتوان در جوا می اما از سوي دیگر

نیز وجود دارد که چندین بار به خود پیامبر اکرم(ص) امر یا نهي صورت گرفته باشد به 
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هـا   ابالغ وحي و حـرص بـر هـدایت انسـان    طور نمونه خداوند در موضوع رنج پیامبر در 

مَا أَنزَلْنَـا عَلَیْـکَ   «مورد او را مورد خطاب قرار داده است و فرموده است  3حداقل در 

 »لَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَّفْسَکَ أَلَّا یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ«) و همچنین در آیه 2 ،(طه »الْقُرْآنَ لِتَشْقَى

نَفْسُـکَ عَلَـیْهِمْ    فَلَـا تَـذْهَبْ  «فرماید:  دوباره مي سوره فاطر 8) و در آیه 3 ،شعراءال(

هـا   همان گونه که در مورد رنج پیامبر و اشتیاق بیش از حد به هدایت انسان. »حَسَرَاتٍ

مـورد آیـات نهـي از     2توانـد در   این آیات نازل شده است در مورد تکرار وحي نیـز مـي  

  تعجیل نازل شده باشد.
متفاوت هستند و به همین خاطر ها  ع هدایت مصداقشاید گفته شود که در موضو

گیرد خوب همین جواب در مورد آیات مورد  چندین بار پیامبر مورد خطاب قرار مي

شاید و یا حتما . تواند به کار گرفته شود بحث یعني نهي از تکرار و تعجیل نیز مي

 مثالً. اند ر گرفتههاي تکرار متفاوت بوده است که پیامبر دو مرتبه مورد نهي قرا مصداق

یکبار به علت ترس از فراموشي و یک بار دیگر به علت حب و عالقه بیش از حد به وحي 

 فرمودند. الهي پیامبر آیات را تکرار مي

  

  

  نتیجه گیری

دیدگاهی که آیات مورد بحث را درباره انسان کافر و هنگام خواندن نامـه  دیدیم که 

ن و روایاتی که رسیده است مورد تأیید قرار نگرفت. آیات قرآ تدبر درداند با  می اعمالش

چرا که مجموع آیاتی که درباره آگاهی انسان از نامه اعمالش و قرائت آن است آیات قابل 

دارد که انسان کافر در اولین مرحله که به نامه  می توجهی است و به صورت مجموع بیان

ت ریـز و درشـت   ل خود را به صـور نگرد، اعما می ها)اعمال (حتی نامه اعمال کلی انسان

  کند. می درآن مشاهده

  های جدی مواجه است که عبارتند از: این قول از چند نظر با کاستیبهر حال 

با مجموعه آیات قرآنی که درباره نامه عمل و تجسـم اعمـال اسـت سـازگاری      )الف

  ندارد.

ابـل آن نیـز   نه تنها هیچ روایتی در تأیید این نظریـه وجـود نـدارد بلکـه در مق     )ب

  روایاتی وجود دارد.
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در هیچکدام از آیات قرآنی درباره قیامت خداوند کافران و مجرمان را به صورت  )ج

  به صورت جمع آمده است.ها  مخاطب مفرد خطاب نکرده و همیشه خطاب

  با سیاق آیات سوره قیامت و دیگر آیات در زمینه قیامت همخوانی ندارد. )د

ابل توجیه نیست.اگر به فرض جمع و قرائت را نیـز در مـورد   از نظر معنایی نیز ق )ه

نامه عمل بتوانیم بپذیریم تبعیت از این قرائت و بیان آن پذیرفتنی نیست.و قائلین ایـن  

  اند. نظریه نیز توجیه معنایی مناسبی برای تبعیت و بیان عمل و نامه عمل ارائه نکرده

نکه ایـن آیـات جملـه معترضـه و     از طرف دیگر هیچ اشکال اساسی به پذیرش ای )ز

  خطاب به پیامبر هست وجود ندارد.

که ایـن آیـات خطـاب بـه     و باید طبق نظر اکثریت مفسرین به دیدگاهی معتقد شد 

سوره اعلـی   6و البته تعارض آن با آیه . (ص) و هنگام نزول وحی قرآنی استپیامبر اکرم

بلکه بـه خـاطر    سیان در قرائت،لت ترس از نبه ع نه گونه قابل حل است که پیامبر بدین

  عالقه و محبت زیاد در قرائت تعجیل داشتند.
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