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Abstract 
The calculation of actions is one of the topics that influence the 
thought and action of every Christian and can be defined and 
explained in the relationship between man and God. In order to 
understand the quality of calculation of actions and rational inferences 
from the category of accounting and books, the classification of 
nominal and current uses of the article (Ha Sin Ba) in the Qur'an was 
done. The present article, which is based on the method of description, 
interpretation and analysis, by examining the verses, has inferred and 
documented two methods from the Holy Qur'an. One, the evaluation 
of actions by each component; In this way, first the human being is 
punished for his bad deeds, then he settles in God's paradise with a 
degree. The second one is the evaluation in the way of getting the 
grade point average, In this way, about every human being, his rank 
and degree is determined by the actions of the components that affect 
the actions of the human being. Also, the theory of objective 
visualization of human actions as the chosen view of the research, in 
the intersection with the semantic analysis of calculation in the Qur'an, 
leads to the proof of average evaluation. 
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 اعمال ۀمحاسب تیفیک نتبیی در «ب س ح»ماده  ییمعنا یواکاو

 رانیدانشگاه مازندران، بابلسر، ا ثیگروه علوم قرآن و حد اریدانش  جلودار  یمیحل اللهبیحب
  

   یلاکتراشان یفاطمه قربان
، دانشگاه مازندران ثیلوم قرآن و حدعگروه  یپسادکتر  یدانشجو

   رانیبابلسر، ا
 

 چکیده
محاسبۀ اعمال از موضوعات تأثیرگذار بر اندیشه و کنش هر معادباوری بوده و در ارتباط میان انسان و 

باشد. با بررسی آیات، دو روش در محاسبه و جزابخشی قابل استنباط و خداوند قابل تعریف و تبیین می

اعمال ناپسند خویش را  سازی است: یکی ارزیابی جزء به جزء اعمال؛ که به ازای آن انسان، جزایفرضیه

گیری است، گردد. دوم، ارزیابی به شیوۀ معدلای در بهشت ساکن میگذرانده و سپس با کسب درجه

گردد. های مؤثّر بر نامۀ عملش، رتبه و درجۀ او مشخص میگونه که دربارۀ هر انسانی با اِعمال مؤلفهبدین

جهت حل مسألۀ فوق و استنباط متقنی از مقولۀ نوشتۀ حاضر که بر شیوۀ توصیف و تحلیل استوار است، 

ب( در قرآن پرداخته و در سبندی کاربردهای اسمی و فعلی مادۀ)حمحاسبه، ابتدا به واکاوی معنایی و دسته

های مهم و تأثیرگذار مورد های قابل فرض بر مقولۀ تجسم اعمال نیز به عنوان یکی از مؤلفهادامه، صورت

گردد که از بین نظرات فوق، دیدگاه رابطه تکوینی . در پایان این نتیجه حاصل میبررسی قرار گرفته است

در تجسم اعمال در تلاقی با دیدگاه ارزیابی معدلی، دارای صورتی عقلانی، قابل انطباق با آیات و روایات و 

 باشد.همسو با دیدگاه برگزیدۀ فلاسفه اسلامی می

 .یرگیمعدل ۀجزء به جزء، محاسب ۀمحاسبه، تجسم اعمال، محاسب تیفیک :هاواژهکلید
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 . مقدمه3

ها، به نتیجۀ متقنی از در قرآن، تنها با بررسی واژگان در قاموس« حساب»مطالعۀ معنای 

به مثابۀ « واژه»گردد. حال آنکه باید از منتهی نمی« محاسبۀ اعمال»غرض الهی، در کیفیت 

صورت گیرد تا وضعیت « واژه»بهره برده و برگشتی از متن به  سرنخی جهت ورود به متن،

حاصل شود. آیات قرآن کریم در ایجاد چالش « حساب»های جدیدی از معنای و موقعیت

های مخاطبان عصر نزول و نیز تفکرات آیندگان، به ویژه در موضوعات مداوم با اندیشه

تنها از طریق تصور و تبیین، قابل لمس مرتبط با قیامت که ارتباط بشر با فضاهای مطرح، 

های است. در مقالۀ حاضر، به بازخوانی پیامهای رایج معامله، بهره بردهوارهاست، از طرح

 خداوند به انسان، در خصوص محاسبۀ اعمال پرداخته شده است.

-کشی و معدلیکی از موضوعات قابل بحث در حوزۀ محاسبۀ اعمال، نحوۀ وزن 

است که دو شیوۀ قابل فرض آن عبارتند از: ابتدا انسان به سزای تمام افعال و گیری اعمال 

اعمال ناپسند خود رسیده و سپس با توّجه به میزان اعمال، به یک درجه از جایگاه خود در 

شود، مگر اینکه هیچ عمل صالحی نداشته و یا به جهت فساد عقیده در بهشت وارد می

تمامی اعمال ناپسند و نیک انسان، با محاسبات مشخص و بعد  جهنّم ماندگار شود؛ یا اینکه

ای از جهنم ای از بهشت یا درکهگیری نهایی، در زندگی ابدی خود که درجهاز معدل

 باشد، جای گیرد.

ب( شایستۀ مطالعه در قرآن سهایی که از جهت کاربرد مادۀ )حدر میان متن 

بندیِ کاربردهای اسمی و فعلیِ این پس از دسته اند کهمورد انتخاب شده صد و یازدهباشد، 

ماده در قرآن و درک معانی هر حوزه و در ارتباط با مقوله محاسبه، به تبیین مواردی 

پرداخته شد که نحوۀ معامله میان خدا و انسان و شیوۀ حساب و کتاب، گفتمان و اطلاعی 

« یفیت محاسبۀ اعمال انسانک»تازه به مخاطب ارائه دهد؛ لذا مقالۀ حاضر جهت حل مسألۀ

 است: در سه محور، بحث و بررسی نموده

 باشد؟در قرآن چه می« بسح»کاربردهای اسمی و فعلی مادۀالف(



 05 | یلاکتراشان یقربانو جلودار  یمیحل؛  اعمال ۀمحاسب تیفیک نییدر تب« ح س ب»ماده  ییمعنا یواکاو

های قابل فرض بر مقولۀ تجسم اعمال کدامند و دیدگاه برگزیده در این صورت (ب

 باره چیست؟

های قابل صورتهای جزابخشی)جزء به جزء، معدلی( با تلاقی کدام یک از روش (ج

تصور در تجسم اعمال از صحت و اتقان لازم برخوردار بوده و با معیارهای عقلی و متون 

 آیات و روایات، انطباق و سازگاری دارد؟

 . پیشینۀ پژوهش3-3

-های متعددی در حوزۀ معاد، محاسبۀ اعمال و کیفیت توزین اعمال انجام پذیرفته پژوهش

ابت محوری را با نوشتار پیش رو دارد، شامل موارد زیر است، اما آثاری که بیشترین قر

 است: 

اثر مجتبی « نقش اعمال در قیامت: میزان سنجش اعمال در قیامت»در کتابالف( 

الهی و معصومین)ع( به عنوان بالاترین معیار سنجش مورد اولیای ش(؛ نقش 9911تهرانی)

گردد. با با اعمال آنان مقایسه میانسان میع اعمال ظاهری و باطنی بررسی قرار گرفته و ج

های مدنظر پژوهش در شده، کیفیت محاسبه و صورتوجود اهمیت موضوعات مطرح

 است.کتاب فوق مورد بررسی قرار نگرفته

اثر غلامعلی سنجری و «تحلیل نظریه صورت ملکوتی در تجسم اعمال»مقالۀب( 

است و منکران تجسم اعمال پرداختهش( به بررسی نظرات قائلان و 9911محمود مهرآوران)

نظریۀ موافقان با این بحث را پذیرفته است که در مقالۀ پیش رو، به تفصیل بیشتر و با 

 گیرد. محوریت کیفیت محاسبه، مورد بررسی قرار می

ش(، به بررسی 9911اثر علیرضا اسعدی )« ملاصدرا و مسألۀ میزان در قیامت»مقالۀج( 

پرداخته و جنس آن را « ملاصدرا»در قرآن از نگاه « میزان» روحانی یا جسمانی بودن

شمارد. با این وجود نظر سایر اندیشمندان و اثر این موضوع بر کیفیت محاسبه روحانی برمی

 مدنظر مقاله فوق نبوده است.

« انبیاء 74کیفیت توزین اعمال در قیامت در منابع تفسیری فریقین براساس آیۀ»مقالۀد( 

انبیاء از نگاه  74ش(؛ با مبنا قرار دادن آیۀ9919غلامپور و عبدالرحیم خلف مراد)اثر علیرضا 
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فریقین، به بررسی وسیلۀ توزین اعمال و علت این توزین و افرادی که مورد محاسبه قرار 

است که ابعاد مسأله و کیفیت محاسبه که مدنظر پژوهش پیش روست، گیرند، پرداخته می

است، حال آنکه، انبیاء بوده 74من اینکه تمرکز مقاله فوق بر آیه است. ضمورد نظر نبوده

 است. ا مبنای تحلیل و بررسی قرار دادهپژوهش پیش رو آیات متعددی ر

ب( در قرآن که بخشی از مقاله پیش رو را به سدر حوزه واکاوی معنایی ماده )ح

شی که به طور جامع دهد، با وجود تعریف محاسبه در آثار فوق، پژوهخود اختصاص می

های اسمی و فعلی پرداخته و رابطه هر یک از به تمام کاربردهای این ماده در قرآن در قالب

این موارد را با یکدیگر مشخص و گفتمان قرآن را در آن مقولات مورد تحلیل قرار دهد، 

 است. همچنین بررسی کیفیت محاسبه به دو صورت فرضیبه شکل مستقلی انجام نپذیرفته

های پژوهش گیری(، از طریق مقوله تجسم اعمال، از جمله نوآوری)جزء به جزء/معدل

باشد. با وجود تعدّد آثار صورت گرفته در حوزۀ معاد و قیامت و نیز تفسیرهای حاضر می

« بسح»موضوعی ارائه شده در این مسأله، پژوهشی که به واکاوی معنایی مشتقات مادۀ 

 است.کشی اعمال بپردازد، صورت نپذیرفتهیت محاسبه و وزندر قرآن و در تبیین کیف

 . روش پژوهش3-2

در  «بسح»»بعد از واکاوی ابعاد معنایی ماده  تحلیلی، -به روش توصیفی در این مقاله 

های مختلف دیدگاه های اسمی و فعلی این ماده در آیات،بندی صورتقرآن کریم و دسته

گردد. سپس امکان هریک از دیدگاه برگزیده معرفی می مقوله تجسم اعمال را تبیین و

 گیرد. های سنجشِ جزء به جزء و معدلی مورد نقد و بررسی قرار میروش

 شناسی. مفهوم2

( و 191ق: 9791اصفهانی، راغبر.ک؛ )دانسته «عدد»را در استعمال « بسح»لغویان مادۀ

مصطفوی، «)شمردن»(، 1/719تا: بیسیده المرسی، ابن«)اندازۀ چیزی» آن را به مفهوم

 انسان که چیزی را کرم، شرف، تقوا و یا هر( »1/914ش: 9949؛ قرشی، 1/192 ش:9931

( 9/992ق: 9727منظور، ؛ ابن9/971 ق:9792فراهیدی، «)شماردخود برمی پدران فخر از
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ممکن  تواند از آن جهتاند. جمع این دو معنای کمّی)عدد( و کیفی)شرف( میمعنا نموده

همچنین  (9/992 ق:9727منظور، شمارد.)ابنباشد که فرد، مفاخر پدران خود را می

« کردن و رسیدگی امریدقت به قصد طلب»و « نظر»، «اطلاع»، «اشراف»در معنای « حساب»

« حساب»( و در معاملات از آن جهت از واژۀ 1/199ش: 9931مصطفوی، ر.ک؛ )است

گردد و به اندازه و کفایت آن، چیزی نقصان یا زیاده نمی دانند درشود که میاستفاده می

و « ظن»در معنای « حساب»( لذا 9/971تا: زبیدی، بیحسینیر.ک؛ است)

در محاوره، به معنای « الِحسْبه حَسَنُ»( بوده و عبارت 1/192ش: 9931مصطفوی، «)گمان»

-محاسبه و بررسی قرار میاست، زیرا نتیجۀ نیک و بدِ پایان کار را مورد « حُسن تدبیر»

 .(1/91ق: 9727فارس، ابنر.ک؛ )دهد

نظارت و اطلاع » ،معنای واحد در این ریشهتوان به این نتیجه رسید که در مجموع می

« شمردن» را به همراه دارد. سنجش و وارسیدر دقت است که با خود، « به منظور آزمایش

به اعتبار اینکه  نیز« بسَحَ»در . ستا« شناخت و آزمایش»ای برای مقدمه و وسیله نیز،

 است، آزمایش و امتحان بوده ۀشان در بوتزندگی ۀو پیشین امورپدران، کارها و جریان 

 جمع این معانی نیز، مبهم و دور از ذهن نخواهد بود.

و « بسح»( و مادۀ9/992ق: 9727منظور، ابنر.ک؛ صفت خداست)« حسیب»

ها معنای در غالب آناست که  استفاده قرار گرفتهمشتقات آن در آیات متعددی مورد 

ظن و »در کاربردهای قرآنی، در معنای « بسح» ، مورد نظر است. مادۀ«شمارش»

مورد( استفاده  99«)کفایت»مورد( و در معنای  99«)حسابرسی و محاسبه»مورد(،  74«)گمان

حوزۀ حساب و کتاب به ویژه مواردی که در « بسح»است. واژگان همنشین مشتقاتشده

 شوند، نقش مهمی در درک کیفیت محاسبۀ اعمال خواهد داشت. مطرح می

 کیفیت محاسبۀ اعمال. 1

برای بررسی کیفیت محاسبۀ اعمال، ابتدا نیاز است تا ابعادی از مسأله که به این موضوع 

حاسبه باشد، مورد توجه قرار گیرد. بدین منظور در ابتدا به واکاوی معنایی ممرتبط می

گیرد. ب( در قرآن مورد بحث قرار میسهای اسمی و فعلی مادۀ)حپرداخته و تمام صورت
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همچنین برای حل مسألۀ کیفیت محاسبه، باید به تحلیل ارتباط اعمال انسان و کیفر و پاداش 

باشد، اُخروی پرداخت. اینکه بروز و تجسم اعمال انسان در قیامت به چه شکل و روندی می

 ت محاسبه مؤثر است. بر کیفی

 در قرآن« بسح». واکاوی معنایی مادۀ1-3

توان تصویری کلی از مقولۀ محاسبه را در ابعاد مختلف، با واکاوی معنایی آیات قرآن می

« بسح»دریافت و مورد تحلیل قرار داد. ابتدا به بررسی کاربردهای فعلی و اسمی مادۀ

 گیرد.آیات، مورد بازبینی و بررسی قرار می پرداخته و واژگان مؤثّر در معنا و سیاق

 «بسح»های فعلی مادۀ. صورت1-3-3

و در دو مورد در معنای « ظن و گمان»در معنای  9مورد 74، «بسح»های فعلی مادۀصورت

به کار رفته است. قابل ملاحظه است که این متون از یک جنس نیستند و در  1«حساب»

اند. خداوند در آیات بسیاری صاحب نقش و حائز اهمیت، «حساب»بازتاب فضای مفهومی 

« بسح»برای هشدار به انسان و زیر سؤال بردن پندارها و محاسبات ذهنی او، از مشتقات

( و یا گمان انحرافی 1برد. برای نمونه در انکار و نفی پندار اهل سیئات)عنکبوت/بهره می

است. غالب این آیات که با استفاده نموده« حَسِبَ أَمْ»(، از عبارت 921کافران)کهف/

گردد، در جهت تخطئۀ تفکرات اعتقادی مشافهان است. این دسته استفهام انکاری آغاز می

 َکفَرُوا الَّذینَ أََفحَسِبَ﴿به مخاطب همراه بوده؛ مانند آیۀ  دهیاز آیات همراه با لحنی از بیم

( که بعد از 921)کهف/﴾نُزُلاً لِْلکافِرینَ  َجهَّنَمَ أَعْتَدْنا إِنَّا ءَأَوْلِیا دُونی ِمنْ عِبادی یَتَّخِذُوا أَنْ

 دهد. انکار تفکر انحرافی کافران، آنان را وعید جهنم می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

؛ 93توبه/؛ 971عمران/آل؛ 149و197بقره/؛ 927و921و91و1/کهف؛ 11/محمد؛ 19/جاثیه؛ 7و1/عنکبوت .9

؛ 911و 912و941و931و971و41/عمرانآل؛ 77/فرقان؛ 49/مائدۀ؛ 91/انسان؛ 11و77/نمل؛ 999و 99/ مؤمنون

؛ 92/أعراف؛ 91/أنفال؛ 9/همزه؛ 4و9/بلد؛ 93و9/قیامه؛ 99و99/نور؛ 97و1/حشر؛ 94و91/نور؛ 74و71/إبراهیم

 .74/زمر؛ 7/منافقون؛ 1/انشقاق؛ 91/مجادلۀ؛ 12و94/زخرف؛ 12/أحزاب

  .9/طلاق؛ 117/. بقره1
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دی در برخی از آیات نیز خداوند نوع محاسبۀ ذهنی انسان در مواجهه با مقولات اعتقا

 اْلإِنْسانُ أَیَحْسَبُ﴿ ( و یا معاد:4)بلد/﴾أَحَد   یَرَهُ لَمْ أَنْ أَیَحْسَبُ﴿و باورمندی او در حوزۀ توحید:

( را مورد سؤال قرار داده و گاه دربارۀ نحوۀ تعامل با زندگی و 9)قیامه/﴾عِظامَهُ نَجْمَعَ أَلَّنْ

گردد. قرآن از این شکِل مواجهه با مخاطِب طرز نگرش او در حیات دنیوی متذکر می

کشد. برای ذهنی مؤمنان را در برخی مسائل به چالش می مسلمان نیز بهره برده و محاسبات

-نمونه قرآن خطاب به مؤمنین دربارۀ اینکه دربارۀ جهاد و صبر مورد آزمایش قرار می

 اللَّهُ  یَعْلَمِ لَمَّا وَ الَْجنَّۀَ تَدْخُلُواْ أَن حَِسبُْتمْ أَمْ﴿ استفاده نموده:« حَسِبُْتمْ أَمْ»گیرند، از عبارت

 الَّذینَ  وَلاَتحْسََبنَّ﴿ ( و با آیاتی چون:971/عمران)آل﴾الصَّابرِینَ یَعْلَمَ  وَ مِنُکمْ َجهَدُواْ الَّذِینَ

( معادلات جدیدی را 931عمران/)آل﴾یُرْزَُقونَ رَّبِهِمْ عِنْدَ أَْحیاء  بَلْ أَمْواتاً اللَّهِ سَبیلِ فی قُتِلُوا

دهد. بنابراین استفاده قرآن از عباراتی در مورد مرگِ در راه خدا به مخاطب ارائه می

نه تنها عمومیت کاربرد در محاورات نیز داشته، « َتْحسَبَّنَ و... حَِسبُْتمْ، لا حَسِبَ، أَمْ أَمْ»چون

در کتب لغت آمده که کاربردهای  است.عبارت، جهت زیبایی متن بوده در بلکه تفننی

طرف نقیضین، اعتقاد جدی پیدا کرده و در مواردی است که به یکی از دو « حُسبان»مادۀ

( مانند آنکه 197 ق:9791اصفهانی، راغبر.ک؛ گیرد؛)طرف دوم مورد اندیشه قرار نمی

اند که اندیشیدن، معتقد به مرگ شهداء و فنای ایشان بوده بدون در آیۀ فوق، مخاطبان

 .استتهداش برحذر تفکری چنین از را آنان «حَسَبَ »ریشۀ از استفاده با خداوند

 لِّّلَهِ ﴿فعلی، در معنای محاسبه در قیامت:در حالت « بسح»همچنین در دو آیه از مادۀ

 بِهِ  یُحَاِسبُْکم ُتخْفُوهُ  أَوْ أَنفُِسُکمْ فىِ مَا تُبْدُواْ إِن وَ الْأَْرضِ فىِ مَا وَ السَّمَاوَاتِ فىِ مَا

 117نماید. در آیۀ( استفاده می1)انشقاق/﴾یَسیراً حِساباً  ُیحاسَبُ فَسَوْفَ﴿( و 117)بقره/﴾اللَّهُ

دارد که چه در فضای تلسکوپی، آنچه در آسمان و زمین است و چه بقره خداوند اعلام می

در فضای میکروسکوپی و ماورائی که مربوط به درون وجود انسان است، خداوند به آن، 

دقیق و قضاوت دربارۀ آن گردد. تواند سبب محاسبۀ عالِم بوده و علم و احاطه بر هرچیز می

باشد، این آیه از آنجا که اعمال انسان علاوه بر صورت ظاهری، دارای صورت باطنی نیز می

هشداری بر انسان است تا بر نیات خود دقّت داشته و بداند که براساس همان نیات در 
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زیرا به  گیرد. هشدار آیه، در بطن مفهومِ محاسبه است؛قیامت مورد محاسبه قرار می

ای، تکّلف آفرین و تعهدزاست و انسان را به تفکر و تجدید نظر طورکلی هر نوع محاسبه

 کِتَاَبهُ أُوِتى مَنْ  َفأَمَّا﴿انشقاق و در ادامۀ آیۀ  1در آیۀ  نماید. همچنیندر اعمالش وادار می

 است.  با تأکید بر اصل محاسبه، آن را برای اهل یمین، حسابی آسان دانسته ﴾بِیَمِیِنهِ

 در قرآن« بسح»های اسمی مادۀ . صورت1-3-2

کافی و »در معنای  9مورد 99، احصاء گردید، «بسح»های اسمی مادۀآنچه که از صورت

آیاتی که  است. غالبآمده  (محاسبه و شمارش)مورد در معنای حسابرسی  99و « کفایت

است، امید فراوانی به مخاطب القاء نموده و حمایت جدی پروردگار و « کفایت»در معنای 

های دارد. این حمایت در برابر خدعهرو اعلام میقدرت و احاطۀ او را با مسألۀ پیش

( از رسول خدا)ص( و 91( و آزار ایشان)زمر/911( و رویگردانی)توبه/31دشمنان)انفال/

 ( است. 37انفال/مؤمنین بوده)

 همچنین این امیدبخشی در همنشینی با واژگانی که بر وکالت الهی بر رازقیت

 های جنگ و جهاد( و نیز حمایت و وکالت او در مشکلاتی چون سختی9)طلاق/

های ( تأکید دارد، قابل استنباط است و ایجاد این تصور مثبت، در قالب949عمران/)آل

گردد. در حقیقت عباراتی ایجاد می «حَسُْبه َفهُوَ اللَّهِ  عَلىَ یَتََوکّلَ مَن وَ»و « الْوَکیلُ نِعْمَ»

( و چه در رابطه با اعتقادات 91چه در رابطه با پروردگار)توبه/« حَسُْبنَا»چون

-نیازی و بی( مطرح گردد، اعلامی بر ردّ دیدگاه طرف مقابل و بی927غیرالهی)مائده/

های فردی است که از های ایمانی و باورمندیوّکل بر داشتهاعتمادی به آن و در مقابل، ت

نماید. همچنین خداوند در آیاتی، جهنم را در قبال اعمال و اعتقادات آن نیرو دریافت می

 داند.(کافی می123( و نیز دشمنان دین)بقره/31منافقین و کفار)توبه/

« بسح»اسمی مادۀ هایمورد( که از صورت 99، سایر آیات)«کفایت»غیر از معنای 

آیه، آیاتی با  99به کار رفته است. از این « محاسبه و شمارش»، در طیف معنایی بهره برده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

    .91زمر/؛ 1مجادله/؛ 123بقره/؛ 9طلاق/؛ 927مائده/؛ 911و 31و 91توبه/؛ 949عمران/آل؛ 37و 31أنفال/ .9
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دهی به ایمان و بازتاب رابطۀ عاطفی پروردگار با بندگان در پاداش« بِغَیرِحِسَاب»عبارت

وی( در حساب)مادی و معناعمال صالح است که از روی فضل الهی، مؤمنان را از رزقی بی

نماید. این افتخار معافیت از حساب )بَِغیرِحِسَاب(، برای مشرکان مند میدنیا و آخرت بهره

  9نشانۀ خواری و شرمندگی است.

هایی را ای از پدیدهتوان تصویرسازی مجموعهبندی از مفاهیم قیامت، میدر صورت

با آن سر وکار دارد، شاهد که انسان در عالم واقع و طبق تجربۀ تاریخی، در مقولۀ محاسبه 

با ثبت و کتابت، سبب امنیت و حفظ روابط « محاسبه»شناسیِ اقتصادی، عمل بود. در انسان

تجاری گشته و تضمینی برای عقد و ادامه قراردادهاست. در قرارداد تجاری، ثبت تمام 

یافته، ها از نقض و فسخ و... ضروری بوده و آنچه که در دفتری نگارش جزئیات و خواسته

محفوظ و داّل بر ادعای صاحب آن است. همچنین در خرید و فروش اقلام و کالا، استفاده 

-از میزان و ترازو، برای رعایت عدالت، درستی و برابری نرخ و کالا مورد کاربرد بوده 

زمینۀ ذهنی، به بهترین شکل در آیات است. تجربۀ تاریخی و اقتصادی انسان با این پیش

 گردد. مقولۀ محاسبۀ اعمال اشاره دارد، تصویرسازی می قیامت که به

در قرآن با همان کارکرد دنیوی و برای ثبت اعمال انسان مدنظر است. « کتاب»کاربرد

-همچنین استفاده از ترازو نیز در این دایرۀ شناختی کاملاً عقلانی است؛ چنانکه در قرآن می

( استفاده از موازین در آیات 19)هود/﴾لَ وَ الْمِیزَانَ بِالْقِسْطِوَ یَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِکْیَا﴿ فرماید:

ترین ذره از اعمال نیک و قرآن در اشاره به اجرای عدالت بوده تا اعلام نماید که کوچک

گیرد، حتی اگر به اندازۀ دانۀ خردلی باشد، لذا انسان هرگز به بد انسان در محاسبه قرار می

 تُظَْلمُ فَلا الْقِیامَۀِ لَِیوْمِ اْلقِسْطَ الْمَوازینَ نَضَعُ وَ﴿هد شد: دچار نخوا عدالتی در قیامتظلم و بی

فرق میزان  (74)انبیاء/﴾بِناحاسِبینَ  َکفى وَ  بِها أََتیْنا خَرْدَلٍ ِمنْ حَّبَۀٍ مِْثقالَ کانَ إِنْ وَ َشیْئاً  نَفْس  

-ترازویی که در کفه قرار میدر دنیا و آخرت، آن است که در دنیا در قبال کالا و سنگ 

شود؛ در گیرد، نرخ آن کالا مشخص گشته و یا در ازای آن کالایی دیگر معاوضه می

؛ 1)اعراف/﴾أَنْفُسَُهمْ خَسِرُوا الَّذینَ  فَأُولئِکَ مَوازینُهُ خَفَّتْ  َمنْ وَ﴿ که طبق آیاتی چونحالی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 . 92زمر/؛ 72غافر/؛ 91نور/؛ 94و 14عمران/آل؛ 191بقره/ .9
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دربارۀ کم و  .(1-1)قارعه/﴾هاوِیَۀ   فَأُّمُهُ مَوازیُنُه * َخفَّتْ  مَنْ  أَمَّا وَ ﴿( و نیز 929مؤمنون/

خفیف بودن ترازو سخن گفته و به سنگ محک اعمال در آیات اشاره نشده است، اگرچه 

توان نتیجه گرفت که علت این با توجه به لحن تهدیدی کلام در ادامۀ آیه، اینطور می

لف به عوامل مؤثر بر در روایات مخت 9است.عتاب، خفّت اعمال نیک و صالح مدنظر بوده

 1است.سنگینی عمل اشاره شده

آنچه مسلم است، سنگ محک این ترازو از ماهیتی حقیقی و حقّانی برخوردار بوده 

توان نتیجه رو می(. از این1)اعرف/﴾الحَقّ  یَومَئِذٍ والوَزنُ﴿ای عادلانه ارائه دهد: تا بتواند نتیجه

هرچه که این مفهوم را به معنای اتمّ گرفت، سنگ محک از جنس حق و حقیقت است و 

همچنین باید توجه داشت که  9تواند معیار سنجش محسوب گردد.آن شامل باشد، می

، به جهت تعدد اعمال است، وگرنه میزان)حق(، «حساب»در آیاتِ « میزان»صورت جمع 

 واحد است. ضمن اینکه این مرحله از محاسبه، بعد از طی روند بررسی اعمالی است که

 وَ رَّبِهِمْ بِایَاتِ کَفَرُواْ الَّذِینَ فأُوْلَئکَ﴿ فرماید:مورد احباط قرار نگرفته باشند؛ مانند آنکه می

طبق آیه، ممکن است  .(929)کهف/﴾وَزْنًا الِْقیَامَۀِ یَوْمَ َلهُمْ نُِقیمُ فَلَا أَعْمَاُلهُمْ َفحَبِطَتْ لِقَائهِ

ط، در ترازوی قیامت، ارزشِ وزنی نداشته باشد. عملی از انسان صادر شود که به جهت احبا

در قرآن، در امور معنوی و غیرمادی به واسطۀ ارتباطی است که با حوزۀ « میزان»استعمال 

شود. همچنین میزان حساب پیدا نموده و با آن، باورها، نیات و رفتارهای آدمی سنجیده می

رخوردار بوده و بر عیار حق و مقولۀ مورد سنجش باید از سنخیت یکسان و متناسبی ب

 سنجیده شود.

ای پردامنه و برجسته در کاربردهای عاَلم آخرت نیز به عنوان کلیدواژه« حساب» واژۀ

است. القای حقیقت سنجش اعمال و محاسبه، به عنوان مقدمۀ ورود مورد توجه قرار گرفته

(، قیامت، روز 14؛ غافر/13و93انسان به عالم ابدی، سبب شد که در آیات قرآن )ص/

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 (191ش:9914)صدوق،.اعمال نیک سبب سنگینی و اعمال شر، سبب سبکی میزان است. 9

 (19/977ق:9729شی قیامت تاثیر دارد.)مجلسی،کرسول الله)ص(: حب و بغض به من و اهل بیت در وزنقال. 1

 (9/94: 9931بابویه،اند.)ابناعمال انبیاء و اوصیاء دانسته ،برخی روایات، سنگ محک میزان را.  9
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( علاوه براین، کاربرد پربسامد 99)ص/﴾اْلحِساب لِیَوْمِ تُوَعدُونَ ما هذا﴿حساب نامیده شود: 

در گفتمان اُخروی، آن را نقطۀ مهم و تأثیرگذاری بر سرنوشت بشر دانسته و « حساب»واژۀ 

ی داشته تردهد تا نسبت به اعمال خویش دقت نظر عمیقاین هشدار را به ضمیر انسان می

ای چند بُعدی تبدیل گشته و کاربرد آن در آیات، باشد. این واژه در متن قرآن، به مقوله

کشی دقیق الهی، عدم امکان انسان از انکار بلافاصله در ذهن مخاطب، پردۀ قیامت، حساب

اعمال و یا تعلل در الحاق به عاقبتش به تصویر کشیده خواهد شد. این کلیدواژه، با توجه به 

؛ 9؛ انبیاء/91؛ نور/72؛رعد/1تواند پیامی تهدیدآمیز)طلاق/رارگرفتنش در جمله، میق

( و یا بشارتی 13؛غاشیه/994؛ مومنون/31و 91؛ انعام/14؛نبأ/1؛ طلاق/13؛حاقه/999شعراء/

( به دنبال داشته باشد. تفاوت بسامد وعده یا وعید، 12؛ حاقه/93؛نباء/79انگیز)ابراهیم/شعف

ترسانند که برآن اعتقاد نداشته و ایی است، زیرا نوعًا جماعتی را از حساب میای عقلنتیجه

ها و تمددی بر در مقابل تأکید بر محاسبۀ مؤمنین، به جهت بشارت و امیدی بر تحمل رنج

 وَ الْحِسابِ ُسوءُ  لَهُمْ أُولِئکَ﴿ در آیۀ« اْلحِسابِ  سُوءُ»هاست. همچنین عبارتایمان آن

حسابیِ عالم آخرت دهی دربارۀ سخت(، بیم91)رعد/﴾«الْمِهادُ  بِْئسَ وَ نَّمُ جَهَ  مَأْواهُمْ

 .(19است.)رعد/

 سُوءَ  وَیخَافُونَ رَبّهُمْ وَیَخشَوْنَ  یُوصَلَ أَن بِهِ اللَّهُ مَاأَمَرَ یَصِلُونَ وَالَّذِینَ»خداوند در آیۀ

شمارد. برمی« اولوا الالباب»های را از ویژگی 9«سوءُالحساب»(، ترس از 19رعد/«)الحِسَابِ 

به مفهوم حسابی است که نتیجۀ آن با آزار « سوء»این بدحسابی، در قرآن با توجه به معنای 

همراه است. همچنین بدحسابی، اشاره به مفهوم اِحباط دارد که حبط اعمال، مانع از تأثیر 

 مِنَ الّلَهُ یَتَقَبَّلُ إِنَّمَا قَالَ﴿شود، زیرا به استناد قرآن: اعمال خوب در نتیجه می

( افعال این دسته از افراد، شایستگی مقبولیت ندارد. نکتۀ قابل توجه در 14)مائده/﴾الْمُتَّقِین

تمام آیات حوزۀ حسابرسی، وجه ِاخباری در اعلام قطعیت و یقین دربارۀ حواشی محاسبه 

 است.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 (.4/133ق:972مجلسی، «)لاَیَقْبَلُ حَسَنَاِتهِمْ وَیُؤْخَُذونَ بِسَیِّئَاتِهِمْ. » 9
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 لَُهمْ أُولئِکَ﴿اره دارد:مورد( به سرعتِ در محاسبۀ اعمال، اش 1دستۀ دیگری از آیات )

توان گفت سرعت، بخشی از ذات ( می121)بقره/﴾اْلحِسابِ  سَریعُ وَاللَّهُ  کَسَُبوا مِمَّا نَصیب  

 ُکن َلهُ یَقولَ أن شَْیئاً أرادَ إذا أمرُهُ إنَّما﴿الهی است؛ برای نمونه در خلقتافعال 

 هُوَ أو الَبصَرِ کَلَمحِ إلاّ السّاعَۀِ  أمرُ وما﴿( و یا در برقراری قیامت: 11)یس/﴾فَیَکون

و هم به آخرت  در این دو آیه، هم به دنیا« الحِسَاب َسریعُ»( که عبارت 44)نحل/﴾أقرَبُ

اطلاق گردیده زیرا هم محاسبۀ الهی در دنیا همیشه حاصل و در جریان است و هم 

 باشد. پروردگار عالم بر جزء جزء اعمال بندگانش آگاه می

کیفرها رسیدگی خواهد نمود و  و هاپاداش از ایشان حساب به سرعت با ندلذا خداو

این محاسبۀ نقد و سریع، توأم با تعلّل و تأخیر نیست. طبق روایات اسلامی نیز خداوند همۀ 

( 1/999ش:9941طبرسی، ر.ک؛ دهد)خلایق را در چشم برهم زدنی مورد محاسبه قرار می

تأکید برآن است که جزای ظلم و عدوان در همین نشئه سرعت محاسبه در عالم دنیا، گاه 

( و یا تأکیدی بر وعدۀ الهی در ظهور 9/129ق:9794طباطبائی، ر.ک؛ داده خواهد شد)

ر.ک؛ قیامت است که آن را دور نپندارند و به زودی فرا خواهد رسید؛)

 اذْکُرُوا وَ عََلیُْکمْ کْنَأَمْسَ ِممَّا فَکُلُوا﴿( مانند آنکه مفسران در ذیل آیه7/911ق:9712اندلسی،

 (.7مائده/«)﴾الْحِساب َسریعُ الّلَهَ إِنَّ اللَّهَ وَاّتَقُوا عَلَْیهِ اللَّهِ  اسْمَ

این سرعت را منتسب به علم الهی نموده و معتقدند که مطلبی او را از مطلب دیگری 

نخواهد  اششان، مانعی بر سرعت در محاسبهها و اعمالغافل ننموده و کثرت انسان

شیرازی، ؛ مکارم1/19ق:9794؛ طباطبائی، 9/171ق:9724زمخشری، ر.ک؛ بود)

 لایُغادِرُ  الِکتابِ  مالِهذا﴿ ( همچنین حضور اعمال و کتاب جامع و کامل انسان:1/31ش:9947

 عََلیِهمْ  َشهِدَ جَاءُوهَا مَا إِذَا حَتىَّ﴿( و وجود شاهدان 71)کهف/﴾أَْحصَاهَا إلاّ  وَ لاَکبیرَۀً صَغیرَۀً

(، عاملی بر سرعت این محاسبه 12)فصلت/﴾یَعْمَلُونَ  کاَنُواْ بَِما جُلُوُدهُم وَ أَْبصَاُرهُمْ وَ سَمْعُهُمْ

گردد که سرعت ( حال این سؤال مطرح می92/944ش:9911آملی، جوادیر.ک؛ )باشدمی

چرا مورد تأکید  ها در قیامت داشته و این مسألهیا کندی در محاسبه چه تفاوتی برای انسان

رسد، اولاً خداوند بدین روش، کاربست خود، در استفاده قرآن قرار گرفته است؟ به نظر می
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-نماید؛ زیرا که محاسبه و حسابهای دنیوی آن، تنزیه میاز حساب و کتاب را از ویژگی

ه بر است، تا اعلام دارد ککشی، آن هم با درنظر گرفتن جزئیات، در دنیا فرآیندی زمان

حتی جنس و کیفیت این محاسبه، با همتای دنیوی آن متفاوت بوده و برای مؤمنین، تعلّلی، 

شان ملحق شان وجود نداشته و به زودی به جزای اعمالجهت رسیدن به ثواب اعمال

( و برای کافران نیز مفرّی در شروع 99؛ ابراهیم/11عمران/خواهند شد،)آل

تواند می« سَریعُ الحِسَاب»عبارت نخواهد بود. همچنین (79؛ رعد/91؛ نور/94عذابشان)غافر/

تجسِم بستن پرونده و تعیینِ تکلیف وضعیت انسان و عدم امکان منع و ردّ حکم الهی بعد از 

 إَِلى رُدُّوا ُثمَّ﴿ ( در آیۀ99/941ق:9794؛ طباطبائی،9/912ق:9719محاسبه نیز باشد.)بلخی،

بدیل بودن سرعت ( نیز بر بی31)انعام/﴾الْحاسِبینَ  َأسْرَعُ َوهُوَ اْلحُْکمُ لَهُ  أَلا الَْحقِّ مَوْلاهُمُ  اللَّهِ

؛ 4/999ق:9794؛ طباطبائی،7/999ق:9711ثعلبی،ر.ک؛ )نمایدالهی در محاسبه تأکید می

 .(7/972ق: 9712اندلسی،

توان گفت در آیاتی که خداوند با فحوای هشدار عذاب و کیفیت آن در مجموع می

بر عدم امکان رد حکم الهی و تعلّل در « سَریعُ الحِسَاب»گوید، عبارتسخن می با مخاطب

( و در آیاتی عبارت فوق، 91عمران/آن و انطباق وعدۀ پروردگار با عمل، تأکید داشته)آل

 با لحن بشارت به مؤمنان، مؤکّد بر سرعت الحاق ایشان به ثواب اعمالش خواهد بود. 

در قرآن، بر وجود نظمی تکوینی « بسح»های مادۀهای دیگر اسمی کاربردصورت

 وَ ضِیَاءً الشَّمْسَ  جَعَلَ  اّلَذِى هُوَ ﴿ی دقیق در عالم دنیا اشاره دارد: مورد( بر پایۀ محاسبات 7)

« حُسبان»واژۀ( 91؛ اسراء/9)یونس/﴾اْلحِسَابَ  وَ السِِّنینَ  عَدَدَ لَِتعْلَمُواْ مَنَازِلَ قَدَّرَهُ  وَ نُورًا الْقَمَرَ

نیز با همین کاربرد و در همنشینی با سایر واژگان، بر حسابی دقیق در مدار خورشید و 

-ورد این واژه در معنای عذاب آمدهنماید. در یک م( دلالت می9؛ رحمن/13ماه)انعام/

 صَعیداً فَتُْصبِحَ السَّماءِ مِنَ اًحُسْبان عَلَیْها یُرْسِلَ وَ جَنَّتِکَ مِنْ َخیْراً  یُؤْتَِینِ أَنْ رَبِّی فَعَسى﴿است:

 ( که به نظر خارج از معنای محاسبه باشد.72)کهف/﴾زَلَقا

گری مورد(، فعل محاسبه 7« )حَسیب»در گونۀ دیگری از کاربردهای اسمی، صفت 

 کانَ  اللَّهَ  إِنَّ  وهارُدُّ أَوْ  مِنْها بِأَحَْسنَ َفَحیُّوا بَِتحِّیَۀٍ حُّیِیتُمْ  إِذا وَ ﴿ دهد:را به خداوند نسبت می
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نه تنها بر محاسبه، بلکه بر دقت در عدم نقصان  ( که این واژه13)نساء/﴾حَسیباً  ءٍ َشیْ کُلِّ  عَلى

های امیدورزی که در ( صورت1/394ش:9949میبدی، ر.ک؛ و زیادت آن تأکید دارد)

( در این 97است.)اسراء/ابتدای این بحث به آن اشاره شد، با کاربرد این واژه، تحقق یافته 

( بوده و 91( و نیز ایمان خاشعان)احزاب/3آیات، خداوند به عنوان شاهدی بر انسان)نساء/

 بر محاسبۀ اعمال او کافی دانسته شد.

 های تجسّمی.  صورت1-2

در ادامه مقولۀ تجّسم اعمال به عنوان یکی از ابعاد مسألۀ کیفیت محاسبۀ اعمال باید مورد 

 قرار گیرد.بحث و بررسی 

از ظاهر برخی آیات، اعتباری و یا تکوینی بودن رابطۀ اعمال و جزای آن تأیید 

تواند دالی بر تجسّم ( می3)زلزال/﴾أَعْمَلَُهمْ لِّیُرَوْاْ أَشْتَاتًا النَّاسُ یَصْدُرُ یَوْمَئذٍ﴿گردد. آیۀ می

مقولۀ کیفیت ( اگرچه در این پژوهش، 119-111ش: 9944اعمال باشد؛)ر.ک؛ خمینی، 

های مرتبط با موضوع مورد بحث قرار گرفته و تحلیلی محاسبه، در ذیل هر یک از دیدگاه

اجمالی بر صحت هر یک از نقطه نظرات در حوزۀ تجّسم اعمال ارائه خواهد شد. برای حل 

مسألۀ کیفیت محاسبه، باید ارتباط اعمال انسان و کیفیت جزابخشی مورد بررسی قرار گیرد. 

وضوع در کلام بزرگان و اندیشمندان قرآنی از طریق مقولۀ تجسّم اعمال تشریح و این م

 تفصیل گردیده و در سه وجه قابل تصور است:

الف( در قانون قراردادی، خداوند در برابر هر عمل انسان، جزایی مقرّر نموده و طبق 

هایی که در مجازات آن در قیامت با او معامله و محاسبه خواهد شد؛ همانند قوانین دنیوی و

نظامات اجتماعی بوده و در برابر آن حکمی معین گردیده است. طبق بیان استاد 

مطهری)ره( صاحبان این دیدگاه، اعتباری بر تجّسم اعمال قائل نبوده و کیفر و پاداش 

شمارند)ر.ک؛ آفرینی اعمال برمیاُخروی را، صرفاً با اراده و مشیت خداوند و بدون نقش

 (.9/192ش: 9917مطهری،

( 912)انعام/﴾إِنَّ الَّذِینَ َیکْسِبُونَ اْلإِثْمَ َسُیجْزَوْنَ بِماکانُوا یَقْتَرِفُونَ ﴿این دسته طبق آیۀ 

اند. ایشان همنشینی کیفر و پاداش اخروی را در برابر اعمال و نه در تکوین آن دانسته
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مُ اللَّهُ ِبما قالُوا جَنَّاتٍ َتجْرِی مِنْ فَأَثاَبهُ﴿را در آیاتی چون: « یکسبون، اثابهم و...»واژگان 

(، با جزاء و کیفر الهی دلیلی 19)مائده/﴾تَْحتِهَا الْأَْنهارُ خالِدِینَ فِیها وَ ذلِکَ جَزاءُ الْمُحْسِِنینَ

که این ادعا برای دیدگاه نظام تکوینی افعال و نتیجۀ اند؛ درحالیبر ادعای خود تلقی نموده

جزاء، »هایتنباط است. صاحبان این نظریه براین ادّعا هستند که واژهاعمال نیز قابل اس

فَْلیَْضحَکُوا قَِلیلاً وَ ْلیَْبکُوا کَِثیراً جَزاًء بِما کانُوا ﴿در آیاتی نظیر « ثواب، اجر

رَبِّهِ وَ لاخَوْف   مَنْ أَسْلَمَ وَجَْههُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِن  فََلهُ أَجْرُهُ عِنْدَ بَلى﴿( و 11)توبه/﴾یَکْسِبُونَ 

( دال بر رابطۀ قراردادی اعمال و نتیجۀ آن در قیامت 991)بقره/﴾عَلَیِْهمْ وَ لاُهمْ َیحْزَنُونَ

 است، که مانعی برای استدلال آن در دیدگاه تکوینی وجود ندارد.

، را «ِتجارت، اْشتَرى، بیع، خسارت»هایی چون همچنین صاحبان این نظریه، کلیدواژه

َهلْ أَدُلُّکُْم ﴿ و با استناد به آیاتی چون بر قراردادی بودن رابطۀ اعمال و جزاء دانسته دلالتی

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفَُسهُمْ وَ  إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى﴿( و 92)صف/﴾«ِتجارَۀٍ ُتنِْجیُکمْ مِنْ عَذابٍ َألِیمٍ  عَلى

ی الْآخِرَۀِ َمنْ َیبْتَِغ غَیَْر الْإِسْلامِ دِیناً فَلَْن یُْقبَلَ مِْنُه وَ ُهوَ فِ ﴿و ( 999)توبه/﴾َلهُُم الَْجنَّۀَ أَمْوالَهُْم بِأَنَّ 

 اند.( آن را چون قراردادهای دنیوی، اعتباری برشمرده19عمران/)آل﴾مِنَ الْخاسِرِینَ

صاحبان این دیدگاه، آیاتی را که ثواب و عقاب اُخروی را منتسب به خداوند 

 َفیُْقتَلْ  الّلَهِ َسبِیلِ ِفی یُقاتِلْ مَنْ  وَ﴿شمارند. برای نمونه درآیات ن نظر برمینماید، علّت ایمی

وَ یُعَذِّبَ الْمُناِفقِینَ وَ الُْمنافِقاتِ وَ الْمُشْرِِکیَن ﴿و  (47نساء/)﴾عَظِیماً أَجْراً نُؤِْتیهِ فَسَوْفَ یَغْلِبْ أَوْ

السَّوْءِ عَلَْیهِمْ دائِرَۀُ السَّوْءِ وَ غَِضَب اللَّهُ عَلَیِْهمْ وَ لَعَنَُهمْ وَ أَعَدَّ  وَ الْمُشْرِکاتِ الظَّانِّینَ بِاللَّهِ ظَنَّ

اعطای اجر و ثواب مجاهدان و « أَعَدَّ»و « نُؤِْتیهِ »(، واژگان 3)فتح/﴾ْم َجهَّنَمَ َو ساءَْت مَصِیراً لَهُ

أله، دالّ بر قراردادی بودن نیز عذاب منافقان و مشرکان را به خداوند نسبت داده و این مس

است که این انتساب، سنّت جاری پروردگار بر اعمال و نتیجۀ آن خواهد بود. این درحالی

نماید؛ زیرا که رابطۀ دهی و کیفربخشی بوده و ضرورتًا این دیدگاه را اثبات نمینظام پاداش

همگی در جریان سنِّت معلولی، عینیت، و قانون قراردادی،  -اعمال انسان در سه حالت علّی

حاکِم خداوند بر حوزۀ محاسبه است. این نوع انتساب در ادبیات قرآنی، در مقولۀ گرفتن 

 باشد.جان انسان توسط خداوند یا فرشتۀ مرگ نیز از موضوعیت برخوردار می
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معلولی( بین افعال و جزای ُاخروی، نوعی عّلیت برقرار  -ب( در رابطۀ تکوینی)علّی

و پاداش ُاخروی، معلول افعال دنیوی هستند؛ در نتیجه؛ افعال و اعمال، دو بوده و کیفر 

باشند؛ مانند رابطۀ چوب و آتش. قائلان به این دیدگاه، پاداش و کیفر حقیقت جداگانه می

اخروی را معلول میزان خلوص نیات درونی، صحت اعتقادات دینی و افعال انسان دانسته و  

ای تبدیل عالم دنیا، بر صقع نفس اثر گذرده و در آن به ملکه معتقدند که تکرار اعمال در

های گردد که در عالم اخروی و متناسب با آن نشئه، نفس ناطقۀ انسان، صورتمی

؛ 1/919ش: 9911نماید)ر.ک؛ صدرالدین شیرازی، ملکوتی)تجسم اعمال( را خلق می

1/99،114،971 .) 

اُخروی، فراتر از رابطۀ علّی و معلولی و  ج( نوع سوم از رابطۀ میان اعمال و مجازات

های همانی است. از این دیدگاه، افعال و نیات انسان، دارای صورتاز نوع عینیت و این

های حجاب، ظهور و بروز ملکوتی است که در عالم برزخ و قیامت و با کنار رفتن پرده

ت و با خَلق هر عمل و نماید؛ به بیانی دیگر، قیامِت وجود انسان همواره همراه اوسمی

گیری صدور هر نیت خیر یا شر، صورت ملکوتی به شکل موازی در حال ساخت و شکل

(. امام خمینی)ره( نیز اعمال دنیوی را دارای صورت غیبیۀ 1/911ش: 9947است)بهائی، 

( و آن را عینیت افعال و نیات 119-111ش:9941خمینی، ملکوتی دانسته )ر.ک؛ موسوی

( علامه طباطبائی نیز بر عینیت اعمال در قیامت تأکید جدی 941ارند.)همان:شمآدمی برمی

 غِطَاءَکَ عَنکَ فَکَشَْفنَا هَذَا مِّنْ غَفَْلۀٍ فىِ کُنتَ لَقَدْ﴿داشته و ضمن سوگند به جان خود، آیۀ 

ق: 9794داند)ر.ک؛ طباطبائی، ( را بر اثبات این ادعا، کافی می11)ق/﴾حَدِید  الْیَوْمَ فَبَصَرُکَ

( استاد مطهری نیز صورت مُلکی اعمال را زایل شدنی و صورت مَلَکی آن را ابدی 91/999

آملی، آملی)ر.ک؛ جوادیالله جوادی( آیه7/311ش: 9917شمارند)ر.ک؛ مطهری، برمی

( نیز براین 9/939ش: 9912یزدی،یزدی)ر.ک؛ مصباح( و آیت الله مصباح1/993ش: 9913

نیوی در آخرت، هویت واقعی خویش را بازیافته و بحث عینیت فعل و اعتقادند که اعمال د

 اند. تجسّم اخروی را پذیرفته
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وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً وَ لا یَظْلِمُ رَبُّکَ ﴿ طرفداران این دیدگاه، طبق آیاتی چون

 طباطبائی،ر.ک؛ )اند( احضار اعمال را نفس اعمال دانسته71)کهف/ ﴾أَحَداً

ق: 9724زمخشری، ر.ک؛ که برخی آن را جزای اعمال)( در حالی91/917ق:9794

؛ 1/149ق: 9799آلوسی، ر.ک؛ ( و یا نامۀ عمل)19/742ق: 9712؛ فخررازی، 1/413

 اند.( تفسیر نموده99/931ق: 9791طبری، 

از آنجایی که بُعد مادی اعمال، صورت خود را در این دنیای فانی از دست داده و 

ماند، آنچه که در سرای باقی، در عاده نیستند و جنبۀ روحانی اعمال باقی و مستمر میقابل ا

گردد، عینیتِ اعمال آدمی است. در های بهشتی و یا عذاب جهنّمی تجسم میشکل جلوه

ر قلب روایاتی نیز به تمثل شخصی برای انسان به جهت کار خیری چون ایجاد سرور د

( ملکات نفس انسان به تدریج 1/912ش:9939کلینی، .ک؛ ر)دیگر مؤمنان اشاره شده است

-در جان آدمی رسوخ نموده و با روح وی متحد و صورت و فعلیتی برای نفس وی می

ملکات »فرماید: ( علامه طباطبائی در این باره می9/977ش:9914جوادی آملی، ر.ک؛ شود)

ل که باطن اعمال به اعمال اختیاری انسان، در قیامت ظهوری اضطراری دارد؛ بدین شک

و آن همان تمثل و تجسم اعمال های مناسب با ملکات حسنه یا رذیله بروز نموده شکل

( بنابراین طبق دیدگاه برگزیده پژوهش، نظریۀ سوم که بر 99/99ق:9794طباطبائی، «)است

 باشد.تکوین اعمال و عینیت آن دلالت دارد، با متن آیات و روایات سازگارتر می

 های جزابخشی و تجسم اعمالتلاقی روش تحلیل. 1

با توّجه به نتایج حاصل از واکاویی معنایی و منطق محاسبه در قرآن، موضوع کیفیت تجسم 

گیری( روبرو خواهد بود. در پژوهش حاضر اعمال با دو دیدگاه متفاوت)قراردادی، معدل

 گردد.های مختلف، نظریۀ مختار ارائه میضمن بررسی دیدگاه

 رابطه قراردادی و اعتباری. 1-3

در سنجش تدوینی اعمال که مورد کاربرد محاسبات بشری است، سود و زیان که شامل 

شود. همچنین گیری میاعمال نیک و بد بوده مورد محاسبه قرار گرفته و بر پایۀ آن تصمیم
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ممکن است، مانند بررسی دیوان یک سازمان که عملکرد کلی و میزان بودجۀ مصرفی آن 

گردد، مورد سنجش و ورد بررسی قرار گرفته و یک ارزیابی جزئی و نتیجۀ کلی ارائه میم

 مَنْ  فَأَمَّا﴿محاسبه قرار گیرد. در دیدگاه تجسّم اعمال به شکل قراردادی و اعتباری، طبق آیۀ 

بوده و های او مورد سنجش ( که اعمال انسان براساس دیوان4)انشقاق/﴾بِیَِمیِنهِ کِتَاَبهُ أُوتِىَ

تواند نتیجۀ بهشتی و دوزخی بودن فرد را تعیین نماید. ماند، میهرآنچه که در پایان باقی می

سنجش اعتباری یا براساس ارزیابی جزء به جزء و یا ارزیابی میانگین است که در ادامه 

 گیرد. مورد بحث و بررسی قرار می

  . ارزیابی جزء به جزء اعمال1-3-3

سی اعمال بر ارزیابی جزء به جزء گذاشته شود، هیچ عملی از بد یا اگر بنای کیفیت برر

خوب، بار ارزشی اثرگذار خود را از دست نداده و فرد پس از گذراندن نتیجۀ اعمال 

ناپسند خود در جهنم، وارد بهشت برزخی و اخروی خواهد شد. آیاتی که عواملی چون 

، 7داند، و نیز عواملی چون تقوامی و... را سبب حبط عمل9، تکذیب قیامت1، کفر9ارتداد

شمارد، با شیوۀ ارزیابی جزء به و... را سبب تکفیر و اذهاب گناهان برمی3، توبه9حسنات

 وَ  قَدَّمَتْ مَّا نَفْس  َعلِمَتْ﴿ر جزء در تضاد بوده و آیاتی که مقولۀ اعمال ماتأخّ

تعریف و گنجایش ندارد؛ زیرا  ، در این قاعده قابلیتنماید( را مطرح می9انفطار/«)﴾أَخَّرَ

درصورتیکه حتی سنجش به شکل قراردادی و اعتباری باشد، عوامل متعددی در تغییر 

های ظاهری اعمال در دنیا تأثیر گذارده و در هنگام قیامت با گشوده شدن کتاب صورت

ضمن اینکه  اند.انسان، بسیاری از اعمال براثر احباط، تکفیر، اعمال ماتأخّر و... تغییر یافته

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 194. بقره/ 9

 91. محمد/ 1

 974. اعراف/ 9

 11. انفال/ 7

 997. هود/ 9

 1. تحریم/ 3
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برد؛ زیرا اگر قرار بود که صورت عمِل این شکل ارزیابی، مقولۀ موازنه را نیز زیر سؤال می

ناپسند و حرام در این دنیا، بدون درنظر گرفتن کمیت و کیفیت اعمال خیر و صالح و همراه 

با عقوبت باشد، مفهوم سنگینی اعمال خیر و شرّ قابل تعریف در این چارچوب نیست. با 

فرض اینکه اصل عمل، طبق قانونی قراردادی و اعتباری در قیامت، با نتیجۀ عمل روبرو 

سازی قواعدی چون احباط، تکفیر، اعمال ماتقدّم، ماتأخّر و... را شود، باید قابلیت پیادهمی

 َیصْدُرُ یَوْمَئذٍ﴿بیند: داشته باشد. با توجه به این مسأله که انسان اعمالش را در قیامت می

 عَمِلُواْ  مَا وَجَدُواْ وَ﴿یابد (و آن را نزد خویش حاضر می3)زلزال/﴾أَعْمَلَُهمْ لِّیُرَوْاْ أَْشتَاتًا لنَّاسُا

 مَا وَ﴿ شود:و براساس اعمالش، جزاء داده می (71کهف/)﴾َأحَدًا رَبُّکَ لَایَظْلِمُ وَ حَاضِرًا

حضور عمل در نزد نفس او، همیشگی است. در (، 91)صافات/﴾تَعْمَلُونَ  کُنتُمْ  مَا إِلَّا تُجزَوْنَ

شود و دفتر و دیوانی روایات آمده است که برای مشرکان، میزانی گذاشته نمی

وزنی تمام ( و این به دلیل آن است که شرک سبب بی919ش:9943صدوق،ر.ک؛ ندارند)

  تواند دراین راستا قابل تبیین باشد. اعمال است، لذا ارزیابی جزء به جزء نمی

باید توجه داشت که ادراکات انسان اعم از حسی، خیالی و عقلی از سنخ حضورند و 

رو توان مدعی شد که تمام اعمال در دنیا و آخرت حاضرند. از ایندر غیر اینصورت نمی

ر.ک؛ کریمی والا، تمام ادراکات آدمی باید مجرد و از سنخ حضور باشند)

روایات فوق، پذیرش رابطۀ قراردادی و بنابراین طبق آیات و (. 913ش:9722نصیری،

ارزیابی جزء به جزء، اگرچه با تضاد عقلی روبرو نیست، اما با متن آیات و وروایات 

 باشد. سازگار نمی

 .  ارزیابی میانگین1-3-2

کشی و تأثیر عواملی چون احباط گیری و وزندر این دیدگاه، اعمال انسان پس از معدل

الهی و... به یک اعمال ماتأخّر، شفاعت، رحمت، مغفرت، فضل وزنی آن، تکفیر،عمل و بی

های تفسیری، این نظریه را نتیجۀ کلی خواهد رسید. غالب آیات و روایات و نیز دیدگاه

گیری به صراحت در نماید، ضمن اینکه میزان، حساب و کتاب به روش معدلتأیید می

آیات، مورد توجه قرارگرفته و گفتمان قرآنی، القاء کنندۀ همین نظر است. ثبت ده حسنه 
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در قبال هر عمل نیک، جمع اعمال و کسر آن از افعال منفی، حبط کامل عمل به جهت 

یابی مؤثّر ها توسط ریا، شرک و...، صورتهای ناخالص، حبط تمام نیکیغیبت، نیت

گیری لحاظ خواهد شد. های پاک، توبه، دعا، احسان و...همگی در این معدلیتاعمال در ن

دهد، نقش اعمال ناپسند را در تعیین جایگاه دیدگاه کلی که قرآن به مخاطب ارائه می

نماید. رو برای او به عنوان عامل بازدارنده، عمل میابدی انسان مؤثّر دانسته و از این

اعمال صالح در محو افعال منفی و کسر آن از نامۀ عمل، مؤثّر  همچنین اینکه توبه و انجام

بوده، نقش امیدآفرینی برای انسان دارد. در این شیوه از محاسبه، اگر تجّسم اعمال، به شکل 

گیری و لحاظ تمام عواملِ مؤثّر، پاداش یا عقابی در قراردادی و اعتباری باشد، پس از معدل

 فرد در بهشت یا جهنِّم اعمالِ خود، وارد خواهد شد.  قبال آن، برای فرد لحاظ شده و

 .  رابطه تکوینی 1-2

گونه از سنجش، انسان پس از مرگ، با چهرۀ واقعی و ماهیت عمل خود روبرو در این

شدن آن در فرد بر اعمال ناپسند و یا های خالص و ملکهگشته و غلبۀ اعمال نیک و نیت

د زد. با وجود وقوف انسان بر تمام محاسبات و احاطه بالعکس، چهرۀ ویژۀ او را رقم خواه

و آگاهی او بر تمام اعمال نیک و بد خود و وجود میزانی بر سنجش، تعریف انسان از 

اش همان تجسّم اعمال اوست، حقیقتی که قابل انکار نبوده و بهشت و جهنم ماهیت اخروی

 بود. انسان نیز متناسب با ماهیت وجودی او با وی همراه خواهد

  . ارزیابی جزء به جزء اعمال1-2-3

در رابطۀ تکوینی، اگر ارزیابی اعمال انسان به شکل جزء به جزء باشد، در اینصورت 

هرانسانی، ترکیبی از اعمال بد و خوب خویش است و همزمان، هم تجسم ملکات نورانی و 

و معلولی  هم ظلمات اعمال خود را خواهد داشت؛ حال این تجسم به شکل تکوین عّلت

باشد یا عینیت عمل آدمی محسوب گردد در هرصورت این دیدگاه جایگاهی در آیات و 

های تفسیری نداشته و مورد نظر نیست، زیرا اگر قرار بود که انسان به روایات و نیز دیدگاه

شکل همزمان تجسّم اعمال نیک و بد خود باشد، باید همزمان در بهشت و جهنِم اعمالِ 
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گیرد که این نظر، جایگاهی در منابع دینی نداشته و محال عقلی است. ضمناً نوع خود، قرار 

بهرۀ نفس انسان از لذات اخروی و تفاوت آن با لذات دنیوی نیز، دلالت دیگری بر رد جزء 

لذات دنیوی از انفعالات »به جزء بودن بررسی اعمال است. ملاصدرا دراین باره آورده است:

خارج به آن وارد و درآن تأثیر گذارده است. برخلاف لذات اخروی نفس است، از آنچه از 

رو انسان باید نفس را از قوه به فعل که از ابتهاجات و لوازم ذاتی و افعال نفس است. از این

این  .(1/199م:9119شیرازی، صدرالدین«)تبدیل نموده و از نقص به کمال منتقل گردد

ت معنوی در قیامت با نوع جزء به جزء که منطبق بر درحالی است که این نوعِ تصور از لذا

توان گفت که چون وجود مثالی محاسبات مادی و دنیوی است، قابلیت انطباق ندارد. می

اعمال از منشئات نفس است، مباحثی چون محاسبۀ اعمال و... همگی در صقع نفس رخ 

ررسی جزء به جزء دهد، لذا اعمال، چیزی خارج از وجود انسان نیست که قابلیت بمی

نماید. همچنین از آنجا که سنگ داشته باشد، پس اعمال، متناسب با ملکات ظهور می

محک از جنس حقیقت است، اعمال نیز باید از حقیقت ظهوری و معنایی برخوردار باشد. 

جزء به جزء بودن ارزیابی، خود دالّ بر عدم سنخیت اعمال با یکدیگر و عدم یکپارچگی 

باشد. ن تصور خود به جهت عدم تصور قیام صدوری اعمال به نفس انسان میآن است و ای

 باشد. حال آنکه آیه با استحضار اعمال با نفس، به خوبی قابل درک و تبیین می

 گیریارزیابی به شیوۀ معدل .1-2-2

گیری باشد، نتیجۀ آن مشخص و غلبۀ اعمال نیک و نیز اگر ارزیابی تکوینی به شکل معدل

نماید. همچنین در ای از قرب را برای فرد معین میفضل پروردگار بر بنده، درجهشمول 

شرایط کاملاً متناقض، فرد براساس اعمال شیطانی و نیات ناپاک به سخط الهی دچار خواهد 

شد. حال درنگاه تکوینی، غلبۀ ملکات نورانی بر ظلمات نفسانی و یا عکس آن، تعیین 

 باشد. ی انسان میکنندۀ ماهیت حقیقی و اُخرو

توبه و بازگشت همیشگی انسان به سوی پروردگار و میل او به اعمال صالحی که چه 

به انجام آن موفق و یا در حدّ نیت باقی بماند، همگی در غلبۀ ملکات معنوی مؤثّر خواهد 

وَآخَرُونَ اعْتَرَُفوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ ﴿لاوه برموارد فوق، از آیاتی چون بود. ع
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انسان،  اعمال که آید( برمی921)توبه/﴾َرحِیم  غَُفور  اللَّهَ ِإنَّسَیِّئًا عَسَى الَلّهُ أَنْ یَتُوبَ عَلَْیهِمْ 

اصدرا گردد. مل(، دستخوش تغییراتی چون عفو و رحمت الهی میخَلَطُواگیری شده)معدل

برای هر خلقی از اخلاق مذموم و ملکات زشت راسخ »فرماید:دربارۀ غلبۀ ملکات مذموم می

آید که به آن خلق و خوی اختصاص دارد. در صورتیکه هایی به وجود میدر نفس، بدن

گردد و تر مشخص میانسان ملکۀ چند رذیله باشد، در قیامت صورت مثالی ملکۀ قوی

های مثالی، به ترتیبِ قوت، ظاهر لق بر اثر عذاب، سایر صورترنگ شدن آن خُدراثر کم

باید  .(1/99تا، شیرازی، بیصدرالدین«)یابندگردند و یکی یکی براثر عذاب، زوال میمی

دقت نمود که اعمال انسان به مانند اجزای پراکنده و قسمت به قسمت نبوده که ذره به ذره 

قرار گیرد، بلکه اعمال در قالب یک حقیقت کشی جزء به جزء در کفۀ ترازو و وزن

یکپارچه، غالب برانسان است که معدلی از اعمال او و حاصل تمام امورات مؤثّر بر نفس 

 اوست.

 . نظریۀ مختار1

 حث را براین دو عنوان ارائه نمود.توان خروجی ببا بررسی نظرات فوق می

انسان با تحمّل عذابِ اعمال ناپسند . رابطۀ قراردادی که درآن بعد از ارزیابی، ابتدا 9-9

ماند. اگرچه مشخص نیست که با خود، وارد بهشت گشته و یا اینکه در جهنم باقی می

توان خلود در بهشت و یا جهنم را توجیه فرض قراردادی بودن نتیجۀ اعمال، چگونه می

ارائه  های معنایی که قرآن در مورد اعمال آدمی به مخاطبنمود. ضمن آنکه طبق حوزه

قراردادی و »دارد، با نگاه هایی ملکوتی بیان میداده و برای کنش و نیات او صورت

 را أکلصورت واقعی غیبت، درتناقض است. برای نمونه، قرآن « اعتباری بودن نتیجۀ اعمال

مْوَاتًا بَلْ َأحْیَاء  وَلَا َتحْسََبنَّ الَّذِینَ ُقتِلُوا ِفی سَبِیلِ اللَّهِ أَ﴿همچنین در آیۀ  است.دانسته  9مرده

( نیز با توجه به زمان فعل)یُرزَقون(، در قاعدۀ قراردادی 931عمران/)آل﴾عِنْدَ رَبِِّهمْ یُرْزَقُون

دیگر، با فرض پذیرش اصل تجسم عینی اعمال،  بیانی به باشد.بودن اعمال قابل تعریف نمی
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گیری ر ارزیابی براساس معدلقراردادی بودن رابطۀ افعال آدمی و نتیجۀ آن منتفی است. اگ

های مؤثّر برآن باشد، نیز در قاعدۀ قراردادی، شکلی ناقص و مبهم داشته و و اِعمال تبصره

 پاسخگوی تمام مباحث حوزۀ قیامت و محاسبه نخواهد بود. 

. در رابطۀ تکوینی، امکان پذیرش دیدگاه ارزیابی جزء به جزء نبوده و عینیت بخشی 9-1

یا رابطۀ عّلی و معلولی دراین دیدگاه، قابل انطباق نخواهد بود؛ به ویژه آنکه نتیجۀ اعمال و 

است. امّا در نگاه تکوینی، تجسّم همزمان اعمال خیر و شّر در آیات و روایات تأیید نشده

سازی مفاهیمی چون تجسّم اعمال، مقولۀ احباط و تکفیر، خلود و جاودانگی، قابلیت پیاده

 کننده است. ل و اعتقادات، موازنه وجود دارد و به جهت عقلی نیز قانعاعما ها،ملکات نیت

 گیریبحث و نتیجه

و نیز مفهوم تجّسم اعمال در قرآن « بسح»های اسمی و فعلی مادۀآنچه از بررسی صورت

 توان اینگونه ارائه نمود:قابل استنباط است، می

و در دو مورد در « ظن و گمان»معنای مورد در  74، در «بسح»های فعلی مادۀ. صورت9

همچنین دو آیه، بازتاب معنای محاسبه در قیامت را  به کار رفته است.« حساب»معنای 

و « کافی و کفایت»مورد در معنای  99، «بسح»های اسمی مادۀ داشته است. از صورت

حاسبه در است. آنچه که از واکاوی معنایی ممحاسبه آمده  و مورد در مفهوم شمارش 99

توان به مفاهیمی چون سرعت، دقت، گریزناپذیری از محاسبه، قرآن قابل استنباط است، می

احباط، تکفیر، حساب، کتاب، موازنه بر معیار حق، همراه با القای عواطفی چون بیم و امید 

از آیات اشاره نمود. قرآن در آیات متعدد، ضمن تأکید بر وقوع حتمی قیامت، از ساز و 

حاسبۀ اعمال انسان به شکل تصاویری تیزری پرده برداشته و آن را به مانند حاصل کار م

 کشی قرار گرفته و مزدی به آن تعلق خواهد گرفت.شمارد که مورد وزنای برمیمزرعه

معلولی، رابطۀ  -. ظهور و بروز اعمال در سه حالتِ)قراردادی، تکوینی از دو نوع)علت1

ای بر اثبات عینیت علامه طباطبائی، ملاصدرا و شیخ بهائی ادلّه باشد.عینیت( قابل تعریف می

-اعمال ارائه نموده و این دیدگاه را به عنوان عقیدۀ برگزیده، در حوزه تجسم اعمال دانسته

 اند. 
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. در ارزیابی اعمال دو دیدگاه وجود دارد که یکی بر سنجش جزء به جزء اعمال و 9

که در تلاقی با بحث واکاوی معنایی مقولۀ محاسبه در گیری استوار است دیگری بر معدل

تجسم تکوینی اعمال و محاسبه »قرآن و نیز مقولۀ تجسّم اعمال )اعتباری/تکوینی(، دیدگاه 

مورد پذیرش بوده و با مفاد مؤثّر بر نامۀ اعمال که در آیات و روایات « گیریبه روش معدل

 اشاره شده است، قابلیت انطباق دارد. 

های جزابخشی و تجسم اعمالتحلیل تلاقی روشجدول   

 رابطه قراردادی 

 در تجسم اعمال 

 رابطه تکوینی 

 در تجسم اعمال

 محال عقلی غیرقابل انطباق با روایات و آیات-عقلانی ارزیابی جزء به جزء

ناقص، دارای ابهام، تضاد با برخی آیات و  ارزیابی معدل گیری

 روایات

آیات و روایات،  عقلانی، قابل انطباق با

 دیدگاه برگزیده فلاسفه اسلامی
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