
A Research Journal on Qur’anic Knowledge 
Vol. 31, No.13, Winter  2021, P 3-21 
rjqk.atu.ac.ir 
DOI: 30022011/RJQK.202102571102212 

  

IS
SN

: 
8
0
0
2

-2
8
2
8

   
   

   
   

eI
SS

N
: 
8
2
5
2

-8
0
0
8

   
   

   
   

   
   

   
   

R
ec

ei
ve

d
: 7

2/
60

/7
67

7 
   

   
   

   
   

 A
cc

ep
te

d
: 5

1/
65

/7
67

3 
   

 
  

   
   

  
   

   
O

ri
gi

n
al

 R
es

ea
rc

h
   

 

Proving the Consistency of the Theory of Objectivity of 

Action and Punishment with 

Mohamad Danesh 

Nahad  

Professor of Theology, Institute of Strategic Studies of 

Islamic Sciences and Education, Mashhad District, 

Mashhad, Iran 

  

Mohmad Hasan 

Vakili  

Assistant Professor of Theology, Institute of Strategic 

Studies of Islamic Sciences and Education, Mashhad 

District, Mashhad, Iran 
  

Abstract 

A theory that has been identified as a work and a greater part of it is 

based on clear meanings from the verses and narrations, but it is 

apparently based on evidence that has many contradictions. This 

research is based on the collection of information and analysis, and in 

order to prove the non-contradiction of the theory of specific work and 

part of the verses, they include the presence of an external punisher in 

punishment, thwarting, atonement, and replacing bad deeds with good 

deeds. In sum, the results of the investigation that 1- The signs of the 

observer regarding the presence of an external Punisher are indicative 

of the existence of an external Punisher in the body of a human being 

under the influence of making a decision, and a Punisher outside the 

body of a human being is based on the soul of a person, so an external 

Punisher is similar to the affairs of a human soul. In the most severe 

verses in the verses, the point of emphasis is that the hell is destroyed, 

the same actions of human beings are based on the command and 

opinion of that. Contradicting the theory of specific actions and parts 

with these verses in the form of an affirmative action and part that is 
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external, moreover, because it is outside of the body of a human being 

or outside of the soul of a person more closely. 

Keywords: The Afterlife Eagle, External Consequences, Objectivity of 
Action And Punishment, Memorization and Takfir of Deeds, Turning Evil 
Into Good. 
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ناظر بر  اتیو روا اتیعمل و جزا با آ تینیع یۀنظر یاثبات سازگار

 یعقاب اخرو تیفیک

   رانیمشهد، مشهد، ا ۀعلوم و معارف اسلام، حوز یمؤسسه مطالعات راهبرد اتیاستاد اله   نهادمحمد دانش
  

   یلیمحمدحسن وک
مشهد، مشهد،  ۀعلوم و معارف اسلام،  حوز یموسسه مطالعات راهبرد اتیاله یاراستاد

 رانیا
 

 چکیده
نظریۀ عینیت عمل و جزا اگرچه بر اساس مفاد برخی از آیات و روایات است اما در ظاهر با ادله دیگر 

آوری اطلاعات و تحلیل آن در پی اثبات عدم تنافی نظریۀ عینیت منافات دارد. این پژوهش با روش جمع
تبدیل سیئات به حسنات عمل و جزا با آیاتی همچون وجود معاقب خارجی در عقاب، حبط و تکفیر و 

است. از جمله نتایج تحقیق آن که الف: آیات ناظر بر وجود معاقب خارجی تنها دال بر آن است که معاقب 
دهد و معاقب خارج از بدن انسان است نه نفس انسان، لذا خارجی بدن انسان را تحت تأثیر خود قرار می

چنانکه در آیات بر این نکته تأکید شده که هیزم  تواند شأنی از شئون نفس انسان باشدمعاقب خارجی می
ها است نه امری ورای آن. تنافی نظریه عینیت عمل و جزا با این آیات در صورتی جهنم، نفس اعمال انسان

گردد که معاقب خارجی علاوه بر این که خارج از بدن انسان است خارج از نفس انسان نیز باشد. محقق می
ر اساس نظریه عینیت عمل و جزا منافاتی با آیات حبط و تکفیر و تبدیل سیئات به ب: نابود نشدن اعمال ب

حسنات ندارد چرا که دسته دوم از آیات دال بر مرتفع شدن آثار اعمال حسنه و سیئه هستند و دلالتی بر 
نفس اعمال نابودی خود اعمال ندارند.  به بیان دیگر آیاتی که مدعی عینیت عمل و جزا هستند تنها بر بقای 

اند بلکه تنها مدعی از دلالت دارند نه بقای آثار آن و آیات دیگر متعرض ازمیان رفتن نفس اعمال نگردیده
میان رفتن آثار و توابع چنین اعمالی به جهت توبه، استغفار، شفاعت و ... در عرصه قیامت هستند بدون آن 

 از میان برود و در قیامت حاضر نگردد.که نیاز باشد که علاوه بر آثار اعمال، خود اعمال نیز 

 لیاعمال، تبد ریعمل و جزا، حبط و تکف تینیع ،یمعاقب خارج ،یعقاب اخرو :هاواژهکلید

 .به حسنات ئاتیس
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 . مقدمه3

رابطۀ میان جزا و عمل به طور کلی به دو نحو حقیقی و اعتباری قابل تصور است که برخی 

ای اعتبار میان عمل و جزا هستند، بدون آن که رابطهمتکلمان قائل به نوعی قرارداد و 

( اما در مقابل برخی از 104ق: 4141تکوینی و واقعی میان آن دو برقرار باشد)ر.ک؛ حلی، 

اند)ر.ک؛ صدر فلاسفه بر اساس منابع نقلی قائل به رابطه عینی میان جزا و عمل گردیده

تواند کیفیت رابطه جزا و عمل را اثبات (. اگرچه مبانی فلسفی نمی87-84، 4144المتألهین، 

نماید اما مدعی است که نسبت عینیت عمل و جزایی که در منابع نقلی بیان گردیده 

( 1/421، 4181پذیر است؛ چنانکه مشاهدات اهل سلوک)ر.ک؛ سبزواری، امکان

 ل نمود. است و بر این اساس نبایستی ظواهر ادله را تأویدهندۀ وقوع چنین امکانی بودهنشان

ای که بایستی بدان توجه نمود آن که گرچه برخی نظریه عینیت را همان نظریه نکته

( اما رابطه عینیت عمل و 414: 4177اند)ر.ک؛ طاهری؛ صفایی اصل، تجسم اعمال دانسته

جزا فراتر از بحث تجسم اعمال است چرا که نظریه تجسم اعمال تنها مربوط به جزاهای 

گردد به عنوان نمونه یکی از اسماء قیامت، جزاهای تجردی نمیتجسمی است و شامل 

الحسره است که گنهکاران به جهت گناهان خود و نیکوکاران به جهت قلت اعمال یوم

خورند درحالی که چنین حسرت و ناراحتی از سنخ ادراکات تجردی و خود افسوس می

در قالب نظریه تجسم عقلی است و در قالب شکل و اندازه و جسمیت خاصی نیست تا 

اعمال مورد بررسی قرار گیرد. لذا نظریه عینیت جزا و عمل شامل هر دو قسم از جزا 

 گردد چرا که جزاهای تجردی نیز به نحوی ظهور و بروز اعمال در عالم قیامت هستند. می

توان میان آیات دال بر عینیت جزا و عمل سؤال اصلی تحقیق آن است که چگونه می

شود که به ظاهر دال بر چنین عینیتی نیستند بلکه نوعی عدم عینیت در آنها یافت می با آیاتی

 جمع نمود؟ 

سؤالاتی که به دنبال سؤال اصلی تحقیق قابل طرح است این که آیا آیات ناظر بر 

عینیت با آیات ناظر بر معاقب خارجی تنافی دارد؟ مفاد آیات حبط و تکفیر چگونه با مفاد 

ه عینیت عمل و جزا قابل جمع است؟ سؤال دیگر آن است که چگونه آیات مربوط ب
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توان قائل به عینیت عمل و جزا گردید در حالی که برخی آیات دال بر آن است که بر می

 گردد؟اساس برخی از اعمال، سیئات تبدیل به حسنات می

ه آن با بر این اساس ابتدا تعابیر متفاوت آیات و روایت در باب کیفیت عقاب و رابط

گردد و پس از آن عدم تنافی نظریه عینیت عمل با جزا که خود مبتنی بر آیات عمل بیان می

و روایات است با آیات و روایت ناظر بر وجود معاقب خارجی، حبط و تکفیر و تبدیل 

 گردد.سیئات به حسنات بررسی و اثبات می

 . پیشینۀ پژوهش3-3

 است:زا و عمل به رشته تحریر درآمدهتاکنون مقالاتی در باب نحوۀ ارتباط ج

الف( برخی به دنبال تبیین ادله اثبات تجسم اعمال و تبیین کارکردهای کلامی آن از 

اثبات عدالت خداوند در  (14: 4171اند)نیلساز؛ کولیوند، برآمده علامه طباطبایی دیدگاه

 .آیدشمار میبهجزای اعمال و توجیه علت خلود در جهنم، از اهم این کارکردها 

ب( برخی دیگر بازتاب فلسفی نظریه تجسم اعمال در اصول فقه را پی 

( و  به بررسی آثار این مبنای فلسفی کلامی در بحث معذریت 442: 4174اند)وکیلی، گرفته

اند و این نکته به دست آمده که با تفکیک دو عنوان وجه فعلی قطع، انقیاد و تجری پرداخته

مورد عمل مکلف، با توجه به وجودات طولی موجودات در عوالم ماده،  و وجه فاعلی در

برزخ و قیامت باید گفت که هر عنوان دارای وجودی مخصوص به خود در عوالم بعدی 

است و این وجود در عین اینکه با وجود این عنوان در عالم ماده عینیت دارد متناسب با 

 .همان عالم پس از دنیاست

رایی و چگونگی عذاب اخروی از نگاه علامه مجلسی و علامه ج( دسته دیگر به چ

( و در پاسخ به پرسش از چرایی و 41: 4171زاده، )مشکاتی؛ فاطمیطباطبایی پرداخته

است؛ رویکرد نخست، ارتباط میان چگونگی عذاب اخروی دو رویکرد کلان را بیان نموده

یوی، اعتباری دانسته، خداوند را به کیفر و عذاب اخروی را همانند ارتباط جرم و جریمه دن

شمارد؛ رویکرد دوم ارتباط کیفر و کننده خارجی جاعل و خالق عذاب میعنوان عذاب
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داند و عذاب اخروی عذاب را حقیقی و تکوینی دانسته، ناظر به مفاد نظریه تجسم اعمال می

 شمارد.را صورت و تجسم گناه فرد گنهکار می

اقضات در تکوینی دانستن جزای اخروی را بررسی د( در نهایت دسته دیگر تن

در این مقاله ضمن تبیین مسأله تکوینی و یا  (.48: 4174اند)عموسلطانی؛ شاهنظری، نموده

قراردادی بودن جزای اخروی و طرح پرسش های مربوطه، به بیان آراء حکیمان و متکلمان 

نتخاب و هر گونه جنبۀ پرداخته شده و سرانجام دیدگاه تکوینی بودن جزای اخروی ا

اعتباری و قراردادی ناصواب دانسته شده است و با تبیین اشکال جمع هر دو قسم از جزاء 

تکوینی و قراردادی، راه حل تناقض ظاهری آیات را در تقریر صحیح و توجه به نظام 

-می داند و نهایتاً پاسخی قرآنی، استدلالی و عرفانی برای حلّ این تناقض ارائهتوحیدی می

 .گردد

تحقیق پیشرو بیشتر با دسته چهارم همسو است و هدف مشترکی دارد اما تمایزاتی که 

این پژوهش با دسته مذکور دارد آن است که در این مقال ابتدا تعابیر متفاوت آیات و 

روایات در باب کیفیت عقاب اخروی بیان گردیده و پس از آن به تفصیل عدم تنافی نظریه 

ا با آیات دال بر وجود معاقب خارجی، حبط و تکفیر و تبدیل سیئات به عینیت عمل و جز

گردد در حالی که در مقاله مذکور از چنین مباحثی ذکری به حسنات بررسی و اثبات می

 است.  میان نیامده

 . روش پژوهش3-2
 این تحقیق مبتنی بر روش گردآوری اطلاعات، تحلیل آن و مقارنه آرا است.

 متفاوت آیات و روایات در مورد کیفیت ارتباط جزا با عمل. تعابیر 2
ای نقل نموده که در ظاهر متفاوت از آیات و روایات کیفیت ارتباط عمل با جزا را به گونه

یکدیگرند. چنانکه برخی آیات و روایات بیانگر آن است که پاداشی که در آخرت اعطا 

 اند.     ر دنیا انجام دادهگردد به نوعی عین همان عملی است که اشخاص دمی
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 در مورد کیفیت ارتباط جزا با عمل . تعابیر متفاوت آیات2-3
در آیات قرآن کریم برای تصویر کیفیت رابطه جزا و عمل از تعابیر متفاوتی استفاده شده 

)ر.ک؛  دهداست که این مسأله بحث عینیت جزا و عمل را نیز تحت تأثیر قرار می

 (. 401: 4171غفارزاده؛ بهرامی، 

به عنوان نمونه برخی آیات نشانگر آن هستند که میان عمل و جزا عینیت کامل برقرار 

است بدون آن که غیریتی در این زمینه وجود داشته باشد. از جمله این آیات، مواردی 

است که جزا در قالب نفی و الا مطرح گردیده و به صورت انحصاری رابطه عمل با جزا را 

شود. ای که عین همان عمل در آخرت به عنوان جزا در نظر گرفته میبه گونه دهدنشان می

لا ُتجْزَوْنَ إِلاَّ ما کُْنُتمْ »(، 70نمل/«)هَلْ تُجْزَوَْن إِلاَّ ما کُْنتُْم تَعْمَلُون﴿تعابیری همچون 

 ین چنین هستند. ( ا17)صافات/﴾ما تُجْزَوْنَ ِإلاَّ ما کُْنتُمْ تَعْمَلُون»( و 41یس/«)تَعْمَلُون

نماید از سوی دیگر آیاتی هستند که رابطه جزا و عمل را به نحو عینی ترسیم نمی

بلکه به عنوان نمونه از باء سببیت استفاده نموده که حاکی از این مسأله است که عمل، 

گردد. از سبب جزا است نه خود جزا و به نحوی نوعی مغایرت میان عمل و جزا برقرار می

توان به این موارد اشاره نمود: اتی که چنین تعبیری در آنها به کار رفته است میجمله آی

کَسَبَْت َو ُهمْ لا  بِماُکلُّ نَْفٍس  وَ ِلُتجْزى»( و 42یونس/«)ُکنُْتمْ تَکِْسُبون بِماهَلْ تُجْزَوْنَ إِلّاَ ﴿

در باب کیفیت عقاب  توان به آیاتی توجه نمود که(. علاوه بر این می22)جاثیه/﴾یُظْلَمُون

ای که ملائکه ثواب و ( به گونه40مطرح شده و حاکی از وجود معاقب خارجی است)انفال/

(، در حالی که اگر جزا عین عمل باشد دیگر به ظاهر نیاز 71)انعام/ عذاب وجود دارند

نیست معاقبی خارجی همچون ملائکه حضور داشته باشند. علاوه بر این در برخی آیات 

جزا به عنوان ثواب عمل لحاظ شده است که به ظاهر ثواب عین عمل نیست بلکه دیگر 

توان به این امری مترتب بر عمل است. از جمله آیاتی که چنین تعبیری را استفاده نموده می

فَآتاهُمُ الّلَهُ ثَوابَ الدُّنْیا وَ حُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَۀِ وَ اللَّهُ یُحِبُّ ﴿آیات توجه نمود

وَ مَنْ یُرِدْ ثَوابَ الدُّنْیا نُؤِْتهِ مِنْها وَ مَنْ یُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَۀِ  ﴿(؛ 414عمران/)آل﴾«سِنینالْمُحْ

 (. 414عمران/)آل﴾نُؤْتِهِ مِْنها



 5415 زمستان | 15شماره | سیزدهم سال |معارف قرآنی  پژوهشنامه یفصلنامه علم | 8

 . تعابیر متفاوت روایات در مورد کیفیت ارتباط جزا با عمل2-2
دارد روایات سرور مؤمن از جمله روایاتی که تعابیر متفاوتی نسبت به رابطه جزا و عمل 

دهد و از سوی دیگر نوعی غیریت میان است که از سویی به عینیت جزا و عمل گواهی می

عمل و جزا را نمایانگر است و در عین حال چنین روایاتی سندهای قابل اعتمادی دارد. 

نماید که من همان سروری هستم که در قلب چنانکه در بخشی از روایت چنین تعبیر می

است استفاده شده« منه»اما در بخش دیگر در بیان کیفیت جزا، از کلمه  نی وارد نمودیمؤم

 که نشانگر عینیت تام و تمام جزا و عمل نیست.

مُحَمَّدُ بْنُ یَحَْیى َعنْ أَحْمَدَ »توان به چنین روایتی توجه نمود: از میان روایات معتبر می

بْنِ مَْحبُوبٍ َعنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَِفیِّ َقالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الّلَهِ ع فِی  بْنِ مُحَمَّدِ ْبنِ ِعیسَى َعنِ اْلحََسنِ

مِنُ هَوْلًا حَدِیثٍ طَوِیلٍ إِذَا بَعََث اللَّهُ الْمُؤِْمنَ مِنْ َقبْرِهِ خَرَجَ مَعَهُ ِمثَالٌ یَقْدُمُ َأمَامَهُ کُلَّمَا رَأَى الْمُؤْ

قَالَ َلهُ الْمِثَالُ لَا َتفْزَعْ وَ لَا َتحْزَنْ وَ أَبْشِرْ بِالسُّرُورِ وَ الْکَرَامَۀِ ِمنَ اللَِّه عَزَّ َو  مِنْ أَهَْوالِ یَوْمِ اْلقِیَامَۀِ 

الْمِثَالُ جَلَّ حَّتَى َیقَِف بَْینَ یَدَیِ اللَِّه َعزَّ وَ جَّلَ َفیُحَاِسُبهُ حِساباً یَِسیراً َو یَأْمُرُ بِِه إِلَى الَْجنَِّۀ َو 

مَهُ فََیقُولُ َلهُ الْمُؤِْمنُ یَرْحَمَُک اللَّهُ نِْعمَ اْلخَارُِج خََرجْتَ مَِعی ِمنْ َقبْرِی وَ مَا زِلَْت ُتبَشِّرُنِی أَمَا

ََّ الس ُّرُّورُّ ال َّذِی بِالسُّرُورِ وَ الْکَرَامَۀِ مِنَ اللَّهِ حَتَّى رَأَیْتُ ذَلِکَ فَیَقُولُ مَنْ أَنْتَ فََیقُولُ أَنا

کلینی، «)لِأُبَشِّرَکَ. مِنْهُّعََلى أَخِیکَ الُْمؤْمِنِ فِی الدُّنْیَا خََلقَِنی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ  خَّلْتَّکُّْنتَّ أَّدْ

( در ابتدا چنین بیان شده که آن صورت زیبا در 7/74ق: 4101؛ مجلسی، 2/470ق: 4108

استفاده « منه»بهشت همان سروری است که در قلب مؤمن ایجاد شده اما در ادامه از تعبیر 

شده که بیانگر این است که چنین صورت زیبایی از آن سرور اخذ شده است نه آن که 

عینیت کامل میان صورت زیبا و سرور وجود داشته باشد. تکوینی بودن ثواب بر اساس این 

روایت امر روشنی است اما در رابطه با عینیت یا غیریت ثواب با عمل به طور قاطع از 

ای که در ابتدا عینیت و در انتهای عبارت غیریت عمل و آید به گونهنمی روایت به دست

توان به این گردد. بر اساس چنین روایاتی حداقل به نحو موجبه جزئیه میثواب استفاده می

 ها عین عمل نیستند.   نتیجه دست یافت که برخی پاداش
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که نشانگر سرور « ه علی مؤمنانا السرور الذی ادخلت»علاوه بر این برخی تعابیر فرموده 

گردد. اما در خاصی است لذا آن عمل خاص به صورت جزای خاص در قیامت متجلی می

کوفی اهوازی، «)انا السرور الذی کنت تدخله علی اخوانک»برخی عبارات این چنین آمده 

( که بیانگر ملکوت کلی سرور است نه آن 4/148ق، 4104؛ ابن ابی جمهور، 41ق، 4101

خاص. چنانکه در بحثهای معاد چنین بیانی ممکن است مطرح گردد که جزئیات  سرور

اعمال دارای تجلی و در عین حال جامع چنین جزئیاتی نیز دارای تجلی هستند. به عنوان 

نمونه هر آیه از آیات قرآن دارای ظهور خاصی در قیامت است و هر سوره نیز دارای ظهور 

دیگر نیز دارای ظهور خاصی است. لذا بر اساس انواع خاص خود و ترکیب دو سوره با یک

پذیرد انواع ظهورات در قیامت پدید ترکیباتی که در نحوه قرائت آیات و سور صورت می

 آید. می

 . رویکردها در برابر تعابیر متفاوت آیات و روایات 1

در رابطه با این آیات و روایات دو رویکرد قابل طرح است. یک رویکرد آن است که 

مدعی گردید میان این تعابیر متفاوت آیات و روایات تعارضی نیست لذا نیازی به تعدیل 

هیچکدام از این دو دسته نیست. رویکرد دیگر آن است که میان تعابیر متفاوت آیات و 

و یک دسته از آیات و روایات را در راستای دسته دیگر به  روایات قائل به تعارض گردید

 تأویل برد. 

بر اساس مبانی کلامی و حکمی صحیح نیاز نیست که آیات و روایات در این رابطه را 

تأویل نمود. البته این بدان معنا نیست که تأویل نمودن در مفاد هیچیک از آیات همانند آیۀ 

( روا نیست بلکه در 40)فتح/﴾إِنَّمَا یُبَایُِعونَ اللََّه یَدُ اللَِّه فَْوقَ أَیْدِیِهمْ إِنَّ الَّذِینَ ُیبَایِعُونَکَ﴿

لَْیسَ کَِمثْلِهِ ﴿چنین آیاتی تأویل بردن ضروری است تا با مفاد آیاتی همچون 

( سازگار گردد و به خداوند متعال اسناد محدودیت و جسمیت داده 44)شوری/﴾ءٌشَیْ

جهت و بدون د تأویل بردن آیات و روایات روا نیست آن است که بینشود. آنچه در مور

ناسازگاری با آیات دیگر یا ادله عقلی مفاد ظاهری آیات کنار گذاشته شود و معنای آن به 

 تأویل برده شود.
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به همین خاطر درصدد این نکته بایستی برآمد که در قیامت چگونه عذاب امکان دارد 

ب چگونه است؟ چون برای تأویل نشدن آیات و روایات بایستی پذیرد نه آنکه عذاصورت 

امکان عقاب بر اساس ادله را تصویر نمود که اگر چنین امری امکان تحقق داشت تأویلی 

 پذیرد. صورت نمی

تواند شود از جهتی میتوضیح مطلب این است که آنچه در قیامت بر انسان عرضه می

عین عمل باشد و از جهتی غیر آن. چنانکه بر اساس اعتقاد به نظام حرکت جوهری)ر.ک؛ 

( یا تجلیات یک 1/11م، 4744؛ همو، 411، 4110؛ همو، 212، 4114صدرالمتألهین، 

( همیشه عینیتی و غیریتی میان عمل 18، 4110ه، حقیقت در عوالم مختلف)ر.ک؛ ابن ترک

 (. 81: 4141در دنیا با تجلیات آن در عوالم دیگر برقرار است)ر.ک؛ شکر، 

شود که سنبله از جهتی خود حبه و بر اساس حرکت جوهری به عنوان مثال گفته می

ن نیست از جهتی غیر آن است چرا که تحول پذیرفته است. مقصود از عینیت عمل با جزا ای

شود که آن جزا همان عمل همراه با جزئیات و تعیناتش است بلکه به عنوان مثال گفته می

که جزا باطن آن عمل است. لذا اگر جزا از جهتی عین عمل و از جهتی غیر عمل باشد 

توان قائل به هر دو دسته از آیات و روایات گردید بدون آن که در این زمینه نیاز باشد می

ویل، مجاز یا ادعای غیرمتعارف شد بلکه تعبیری کاملاً متعارف است. پس قائل به تأ

ای تعارضی میان تعابیر متفاوت آیات و روایات نیست چرا که رابطه عمل و جزا به گونه

 توان دو تعبیر برای آن بدون تأویل ارائه نمود. است که می

 . عدم تنافی نظریه عینیت عمل و جزا با سایر آیات قرآنی1-3

پس از تبیین رویکردها و اتخاذ مبنای امکان جمع میان تعابیر متفاوت آیات و روایات حال 

بایستی به تفصیل به تبیین عدم تنافی نظریه عینیت عمل و جزا با آیات ناظر بر مُعاقِب 

 خارجی، حبط و تبدیل حسنات به سیئات پرداخت.
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 ر بر معاقب خارجی. عدم تنافی نظریه عینیت عمل و جزا با آیات ناظ1-3-3

گردد این است که اگر میان عمل یکی از اشکالاتی که بر نظریه عینیت عمل و جزا وارد می

ای به و جزا عینیت برقرار است نبایستی در آیات قرآن در باب کیفیت جزا و عقاب اشاره

شد چرا که جزا تجسم اعمال است، برزخ و قیامت هر شخص وجود معاقب خارجی می

فس او است و در این رابطه نیازی به وجود معاقب خارجی نخواهد بود. در حالی ظهورات ن

که برخی آیات قرآن بیانگر وجود معاقب خارجی در قیامت است. از جمله این آیات 

وَ لَوْ تَرَى إِذْ یََتوَفَّى الَّذِینَ َکفَرُوا الْمَلاَئِکَُۀ یَضْرِبُوَن ﴿توان به این موارد توجه نمود: می

فَکَیْفَ إِذَا تَوَّفَتُْهمُ الْمَلاَئِکَُۀ ﴿(؛ 40)انفال/ ﴾وَههُمْ وَ أَدْبَاَرهُمْ وَ ذُوقُوا َعذَابَ الْحَرِیقِوُجُ

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَُکمْ وَ أَهْلِیُکمْ نَارًا ﴿(؛ 28)محمد/ ﴾یَضْرِبُونَ وُجُوَههُمْ وَ أَدْبَاَرهُمْ

سُ وَ اْلحِجَارَۀُ عَلَْیهَا مَلاَئِکَۀٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ یَعْصُوَن اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ یَفْعَُلونَ مَا وَقُودُهَا النَّا

(. این آیات به صراحت دال بر آن است که معاقب خارجی همچون 1)تحریم/﴾یُؤْمَرُونَ

نمی را عذاب یابند و افراد جهها در روز قیامت حضور میملائکه الهی در مقابل انسان

نمایند ولی آیات عینیت جزا و عمل مدعی این نکته است که معاقبی خارج از انسان می

 گردد.وجود ندارد بلکه نفس اعمال وی موجب عذاب وی می

در پاسخ به این اشکال بایستی به این نکته توجه داشت که معاقب خارجی بدن انسان 

ن معاقب خارجی، خارج از نفس انسان باشد یا دهد اما این که آرا تحت تأثیر خود قرار می

نه اول دعوی است. به عبارت دیگر این که معاقب خارجی خارج از بدن انسان است 

پذیرد یا در خارج آن؟ ارتباطی با این ندارد که چنین جزایی در داخل نفس تحقق می

شود همراه ه میچنانکه ملاصدرا معتقد است در قیامت بدن انسان به همراه بهشتی که مشاهد

با جزئیات آن از باب اتحاد حس و حاس و محسوس با نفس انسان متحد است چنانکه تمام 

ادراکات حسی انسان در دنیا نیز با نفس وی متحدند. عبارت وی در این رابطه بدین گونه 

ای وجود دارد برای هر نفس سعادتمندی در عالم آخرت مملکت عظیم و گسترده» است: 

ها و ... قائم به نفس انسان هستند و این نفس لی که جمیع مملکت، بردگان، باغ... در حا
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م: 4744صدرالمتألهین، «)کندانسان است که با حول و قوه الهی آنها را انشاء و حفظ می

7/481.) 

دهد ساخته و ملاصدرا در بحث صراط نیز تمام اموری را که برای انسان رخ می

و این چنین به نقش نفس در تحقق جزا در روز قیامت اشاره  داندپرداخته خود انسان می

رساند در واقع همان صورت هدایتی صراط مستقیمی که انسان را به بهشت می»نماید: می

)ر.ک؛ کنداست که انسان برای خود تا زمانی که در عالم طبیعت حضور دارد انشاء می

 (.7/247م، 4744المتألهین، صدر

روایات مبنی بر این که معاقب خارجی خارج از نفس انسان  پس دلیلی در آیات و

توان از آیاتی که بیانگر عینیت عمل با جزا هستند مؤیدی بر عدم باشد وجود ندارد بلکه می

وجود معاقب خارج از نفس ارائه نمود چرا که حصر مکرر جزا در عمل و عینیت آن دو با 

کاری با توجه به عمل خود از جهنم یکدیگر نشانگر این مسأله است که هر فرد گنه

گردد ( و در آن عذاب می401، 4171ای دارد)ر.ک؛ محبتی، کهنسال، جوارشکیان؛ حصه

نه آن که معاقب خارجی که بیرون از نفس انسان است درصدد مجازات وی برآید)ر.ک؛ 

هَا الَّذِینَ یَا أَیُّ﴿(. از جمله ادله قرآنی بر این نکته آیه شریفه 447-444ق، 4127وکیلی، 

یَْعصُوَن  آمَنُوا قُوا أَنْفَُسکُْم وَ أَهِْلیُکمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاُس وَ اْلحِجَارَۀُ عََلیْهَا مَلاَئِکَۀٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ

(. در این آیه از سویی هیزم آتش جهنم، 1)تحریم/ ﴾اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ یَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ

است که همسو با نظریه عینیت عمل و ها دانسته شدهها، اعمال و اعتقادات آنسانخود ان

جزا است و از سوی دیگر معاقب خارجی همچون ملائکه عذاب لحاظ شده است که در 

ها هستند. لذا صدر و ذیل آیه در ظاهر با یکدیگر متنافی است و ظاهر ملائکه غیر از انسان

آیات با یکدیگر وجود ندارد رفع آن تنافی بدین صورت است جا که تناقض در مفاد از آن

های سیئه و که ملائکه عذاب شأنی از شئون نفوس انسانی باشند و بر اساس اعمال و نیت

 ها پدید آمده باشند.نادرست انسان

نکته دیگری که در این رابطه بایستی بدان توجه نمود این است که برخی از ملائکه 

س انسان هستند و برخی دیگر ممکن است خارج از شئون نفس انسان قطعاً از شئون نف
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اخیر نیز با نفس انسان متحد است. چنانکه در روایات شواهدی  باشند اما تجلی ملائکه

وجود دارد که برخی از ملائکه از شئون نفس هستند چنانکه روایت شده است که زمانی که 

گردد)منسوب به از شئون نفس محسوب میگردد که کند ملکی متولد میانسان عطسه می

(. علاوه بر 4/141ق: 4104؛ نوری، 81/44ق: 4101؛ مجلسی، 174ق: 4101امام هشتم)ع(، 

پردازند و در سیر دادن نفوس این که زمانی که ملائکه حضور دارند و به یاری انسان می

وق دادن هر حقیقتی ها تأثیرگذار هستند، منافاتی با عینیت عمل و جزا ندارد چون سانسان

پذیرد و چنین عملی در درون نفس انسان از عالم پایین به عالم بالا توسط ملائکه صورت می

 پذیرد. توسط ملائکه صورت می

توضیح مطلب آن که بر اساس آیات قرآن کریم از یک نگاه اعمال توسط ملائکه به 

شود و از نگاه دیگر می ( از خود انسان به عالم ملکوت منتقل20تدریج و زودتر)مزمل/

دهند و به های ظاهر عبور میدهند بدین صورت که آنها را از لایهها را سیر میملائکه انسان

است که رسانند چنانکه در آیات قرآن کریم بدین مطلب تصریح شدههای باطن میلایه

(. این 81-82دهند)الزمر/ها را به سمت بهشت و جهنم سوق میملائکه در روز قیامت انسان

دو نگاه منافاتی با یکدیگر ندارند و برای رفع تنافی بایستی بدین نکته توجه نمود که چنین 

ها واسطه بین عمل و جزا آیاتی بیانگر این مطلب نیست که معاقب خارجی خارج از انسان

گیرد بلکه جزا که عین بهشت یا جهنم است در جای خود محفوظ است و در عین قرار می

تواند باطن عمل انسان باشد که پیش از رفتن خود آن را فرستاده است ولی انسان یحال م

برای آن که به لایه باطن برسد و به چنین ادراکی دست یابد بایستی ملائکه انسان را سوق 

ها نسبت به عالم دنیا وابستگی دارند برای جدایی از آن و حرکت به دهند. چون انسان

 د ملائکه هستند. سمت عالم ملکوت نیازمن

سیر انسان به سمت ملکوت یا با اختیار است و یا این که ملائکه پس از موت انسان را 

تواند در دهند که برزخ لایه زیرین عالم دنیا و باطن آن است که میبه سمت برزخ سیر می

با  آن حقیقت دنیا را مشاهده نماید. پس سیر دادن انسان و اعمال وی توسط ملائکه منافاتی

 عینیت جزا و عمل ندارد.
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 . عدم تنافی نظریۀ عینیت عمل و جزا با آیات حبط و تکفیر 1-3-2

گردند و ای دیگر از آیات و روایات بیانگر این نکته است که برخی از اعمال حبط میدسته

اثر آن در آخرت قابل مشاهده نیست چنانکه آثار اعمال سیئه با عناوینی همچون استغفار، 

(، ارتداد 418)اعراف/ ( و آثار اعمال حسنه با کفر284)بقره/ ( و تکفیر40)نوح/ عفو

 رود. ( از میان می48)توبه/ ( و شرک248)بقره/

نابود نشدن اعمال بر اساس نظریه عینیت عمل و جزا با این دسته از آیات نیز منافاتی 

گردد و نیست نمیندارد چون به طور قطع هیچ عملی در قیامت به معنای حقیقی نابود 

چنانکه برخی آیات بیانگر آن است که هر کس حتی اگر به اندازه کمی عمل نیکو یا 

؛ 4/117: 4141المتألهین، ناپسند انجام دهد همان را نه جزای آن را )ر.ک؛ صدر

یَرَهُ  فََمنْ یَعْمَلْ ِمثْقَاَل ذَرَّۀٍ خَیْراً ﴿نماید: ( در روز قیامت مشاهده می1/212ق: 4142سبحانی،

( که لسان چنین آیاتی آبی از تخصیص است 4-8)زلزله/ ﴾وَ مَنْ یَعْمَلْ مِْثقَالَ َذرَّۀٍ شَرًّا یَرَهُ

بیانگر عمومیتی است که « مثقال ذره»شرطی همراه با فعل مجزوم و تعبیر « مَن»زیرا 

َیقُولُوَن  وَ﴿است: توان آن را با عبارت دیگر تخصیص زد. در آیه دیگر این چنین آمدهنمی

ضِرًا وَ لاَ یَا وَیْلَتَنَا مَا لِهذَا الِْکتَاِب لَا یُغَادُِر صَغِیرَۀً وَ لَا کَِبیرَۀً إِلّاَ أَحَْصاهَا وَ َوجَدُوا مَا عَمِلُوا حَا

اى واى بر ما! این چه کتابى است که هیچ عمل کوچک و »گویند: مى ﴾یَظْلِمُ رَبُّکَ أَحَداً

است؟! و)این در حالى است که( مگر اینکه آن را به شمار آوردهبزرگى را فرونگذاشته 

 (.17کند)کهف/بینند؛ و پروردگارت به هیچ کس ستم نمىهمۀ اعمال خود را حاضر مى

بر این اساس بایستی به دنبال معنای صحیح آیات حبط به جهت اعمال سیئه و آیات 

فاد آن را توضیح داد که در چنین توان این گونه متکفیر به جهت اعمال حسنه برآمد و می

گردد چنانکه شود اما عین عمل نابود نمیآیاتی آثار اعمال حسنه و سیئه کنار گذاشته می

برخی آیات بیانگر آن است که خداوند متعال نسبت به برخی از بندگان صالح خود طوری 

حال که اعمال باشد یعنی در عین دهد که آن جزا مطابق با بهترین اعمالشان میجزا می

نیکوی دیگری نیز برای آنها وجود داشته اما آثار اعمال صالح والاتر مورد توجه قرار 

 شود. گیرد و بر اساس آن جزا در نظر گرفته میمی
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 . نابود شدن آثار اعمال بر اساس نظریه عینیت عمل و جزا 1-3-2

ه ممکن است اثر عملی مسأله دیگر این است که اگر رابطه عمل با جزا تکوینی است چگون

از بین برود؟ در عالم دنیا برای از بین بردن اثر عمل بایستی در مبادی اختیاری شخص مثیب 

یا معاقب مداخله نمود و حالت انفعال را در وی پدید آورد تا از عقاب نمودن منصرف 

گردد که چنین عملکردی در عقاب اخروی ممکن نیست چرا که مستلزم نقص و عیب 

 حالی که خداوند متعال منزه از هر گونه عیب و نقصی است.  است در

در موارد عقاب اخروی از بین رفتن اثر عمل بخاطر اعمال سوئی است که انسان آن 

پذیرد. لذا زمانی که است چرا که میان آثار اعمال کسر و انکسار صورت میرا انجام داده

متعال درصدد عقاب نمودن شخص نماید بدین معنا نیست که خداوند شخص استغفار می

بوده و موضوع عقاب نیز موجود است و شخص به دنبال تغییر اراده خداوند در عقاب باشد 

گردد آثار سوء اعمال پیشین مرتفع بلکه نفس استغفار عمل حسنی است که موجب می

 کند و اسباب آمرزشگردد. در واقع اثر تکوینی استغفار بر اثر تکوینی گناه غلبه می

توان مشاهده که نظیر چنین اثر تکوینی در عالم ماده را میگردد چنانشخص فراهم می

نمود؛ به عنوان نمونه زمانی که حجم فراوانی از آب بر روی آتش ریخته شود، اثر تکوینی 

 کند.  آب بر آتش غلبه می

ینِِه فَیَمُْت وَ هَُو کافٌِر َو مَْن یَرْتَدِدْ مِْنکُْم َعنْ دِ﴿علامه طباطبایی در رابطه با مفاد آیه 

 ﴾فَأُولئِکَ حَبَِطتْ أَعْمالُُهْم فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَِۀ وَ أُولئِکَ أَْصحابُ النَّارِ ُهمْ ِفیها خالِدُونَ

حاصل آیه مورد بحث مانند » فرماید: (در رابطه با حقیقت حبط این چنین می248)بقره/

شود که عمل از این اثر و خاصیت داد باعث آن مىسایر آیات حبط این است که کفر و ارت

شود، به افتد، هم چنان که ایمان باعث مىکه در سعادت زندگى دخالتى داشته باشد مى

دهد، که به خاطر داشتن آن اثر خود را در سعادت آدمى اعمال آدمى حیاتى و جانى مى

ث شده که به اعمالش که تا دهد، حال اگر کسى باشد که بعد از کفر ایمان بیاورد، باعمى

کنون حبط بود حیاتى ببخشد، و در نتیجه اعمالش در سعادت او اثر بگذارند، و اگر کسى 



 5415 زمستان | 15شماره | سیزدهم سال |معارف قرآنی  پژوهشنامه یفصلنامه علم | 56

شود، و میرد، و حبط مىفرض شود که بعد از ایمان مرتد شده باشد، تمامى اعمالش مى

 (.2/241، 4181طباطبایی، «)گذارددیگر در سعادت دنیا و آخرت وى اثر نمى

ات نیز بسیار بر این مسأله تأکید شده است که اعمال بر روی یکدیگر اثر در روای

نمایند و در واقع موضوع عقاب که گذارند و برخی اعمال اثر اعمال دیگر را رفع میمی

شود. پس هر عملی ظلمت و تاریکی عمل بوده است در نتیجه و امتداد از میان برداشته می

گردد حتی مال در قیامت به تفصیل مشاهده میدر جای خود محفوظ است و تمام اع

گناهانی را که از آنها استغفار نموده است و به تصریح برخی روایات از تک تک گناهانی 

ق، 4101خورد)قمی، که انجام داده حتی اگر به اندازه مثقال ذره هم باشد حسرت می

 (. 4/810، 4181؛ بحرانی، 4/147ق، 4144؛ فیض کاشانی، 2/111-111

ای که ها استغفار صورت پذیرفته و اعمال حسنهبر این اساس تأثیر گناهانی که از آن

رود. لذا ممکن است عمل سوئی به جهت اعمال سیئه حبط گردیده در امتداد از بین می

همانند شرک صورت پذیرد و آثار اعمال حسنه را از بین ببرد و یا عمل خیری صورت 

ای که در نهایت عائد از میان بردارد و بر این اساس نتیجهپذیرد که آثار اعمال سیئه را 

 گردد مربوط به برخی از اعمال انسان است نه تمام اعمال. انسان می

 . عدم تنافی نظریه عینیت جزا و عمل با آیه تبدیل سیئات به حسنات1-2

پیش از آنکه عدم تنافی نظریه عینیت جزا و عمل با آیه تبدیل حسنات به سیئات بیان گردد 

بایستی ابتدا معنای صحیح و ِحکمی تبدیل سیئات به حسنات مورد توجه قرار گیرد تا عدم 

 تنافی آن با نظریه عینیت جزا و عمل وضوح بیشتری یابد. 

 . معنای تبدیل سیئات به حسنات1-2-3

( این است 80معانی موجه و صحیح در مورد آیه تبدیل سیئات به حسنات)فرقان/یکی از 

کند؛ اگر با اعمال حسنه سعه پیدا کند زمانی که اعمال که انسان در اثر اعمال سعه پیدا می

ها جایگزین گردد و ظلمتحسنه از وی منتفی گردد گستره وجودیش مملو از ظلمت می

نمایند دهند و بعد آن را ترک مییی که اعمال حسنه انجام میگردد لذا انسانهانورانیتش می
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اند بدتر هستند. اما اگر شخصی عمل سیئه از کسانی که از ابتدا اعمال حسنه را انجام نداده

ها نورانیت یابد لذا زمانی که به جای ظلمتانجام دهد تاریکی و ظلمت درونش سعه می

 (. 4/474ق، 4101اهد بود)ر.ک؛ مجلسی، جایگزین گردد، این نورانیت با عظمت خو

اشکالی که به این بیان وارد است این است که اثبات نمودن این مطلب که سیئات 

ای را ایجاد گردند دشوار است چنانکه بسیاری از گناهان چنین سعهموجب سعه نفس می

اعفی کنند و هر گناهی موجب خروج از قوه به فعلیت نیست چنانکه برخی حرکات تضنمی

گردد که خروج از قوه به فعلیت در آن هستند به عنوان نمونه حیوان تبدیل به نبات می

کنند امر سهلی است چنانکه وجود ندارد اما این که حسنات در نفس انسان سعه ایجاد می

کند روح نسبت به حسنه این نکته وجود دارد که زمانی که اعمال حسنه افزایش پیدا می

شود آثار زیانباری پدید یابد و زمانی که اعمال حسنه معمول ترک میانسان ارتقا می

ترین امور این است که شخص خدا را یکی از قبیح»است: که در روایت آمدهآید. چنانمی

(. این عبارت 2/41ق: 4108کلینی، «)عبادت کند و پس از آن عبادت خود را ترک نماید

جام دهد و بعد آن را ترک نماید خیلی آثار نشانگر آن است که اگر انسان کاری را ان

سوئی دارد. اما این که شخص در اثر گناه سعه پیدا نماید به حسب تجربه و قرائن قابل قبول 

نیست مگر آنکه این مطلب در مورد کسانی صادق باشد که نسبت به انجام اعمال سیئه 

نکه اگر انسان در مسیر باطل اند چناای که دارای قوت نفس گردیدهبه گونه استقامت نموده

نماید و زمانی که در مسیر حق قرار گیرد از آن اراده مجد و کوشا باشد اراده قوی پیدا می

 نماید.                  قوی در مسیر حق بسیار استفاده می

 . بیان عدم تنافی تبدیل سیئات به حسنات با نظریه عینیت عمل و جزا1-2-2

نظریه عینیت جزا و عمل با مفاد آیه تبدیل سیئات به حسنات بایستی برای رفع تنافی میان 

بدین نکته توجه نمود که آیه مذکور بیانگر این نیست که جزای سیئه حسنه قرار داده 

گردد یعنی عمل در مرتبه خود حضور دارد و شود بلکه نفس سیئه تبدیل به حسنه میمی

نه است که خود عمل در مراتب پایانی تبدیل شود. نحوه تبدیل نیز بدین گوبعد تبدیل می

های اعمال پاک گردد. چنانکه لفظ تبدیل در عالم ماده مربوط گردد نه این که گذشتهمی
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شود به عنوان نمونه آب در ابتدا در ظرف زمانی به مواردی است که در عین بقا تبدیل می

نکه امام باقر)ع( در تفسیر آیه گردد. چناخود باقی است و در زمانی دیگر تبدیل به بخار می

فرماید که ابتدا اعمال سیئه شخص گنهکار تبدیل سیئات به حسنات به این مسئله تصریح می

شود و پس از آن سیئات تبدیل به حسنات به وی شناسانده و از او اقرار گرفته می

 (. لذا آیاتی همچون2/124ق: 4121؛ شبر، 114: 4184گردد)ر.ک؛ فیض کاشانی، می

که بیانگر عینیت جزا و عمل هستند با آیاتی (8)زلزله/﴾فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ َذرَّۀٍ َخیْراً یَرَه﴿

 منافاتی ندارند.  ﴾فَأُوْلئِکَ ُیبَدِّلُ اللَّهُ َسیِّئاتِِهمْ حََسناتٍ ﴿همچون 

ای که رابطه میان عمل اگر نظام جزا و پاداش اخروی به درستی تصویر نگردد به گونه
گونه رابطه تکوینی میان عمل و جزا و جزا به نحو اعتباری و قراردادی لحاظ گردد و هیچ

لحاظ نگردد ممکن است تبدیل تمام اعمال سیئه به حسنه منصفانه تلقی نگردد اما اگر نظام 
ثواب و عقاب اخروی بر اساس عینیت عمل و جزا تصویر شود، با توضیحاتی که در رابطه 

رائه گردید نظریه عینیت جزا و عمل منافاتی با تبدیل سیئات به حسنات با حقیقت تبدیل ا
نخواهد داشت چرا که زمان تحقق هر یک از این دو متفاوت از زمان دیگری است. به 

آورد و دهد ظلمتی را برای خود فراهم میعنوان نمونه انسان زمانی که عمل سیئه انجام می

گذارد و در حقیقت نوری را روی اعمال سیئه اثر میدهد بر زمانی که کار خیری انجام می
برد بدون آن که نفس عمل سیئه و آورد که آثار ظلمت گناه پیشین را از بین میفراهم می

آثار آن در زمان مقرر خود را از میان بردارد بلکه عمل خیر آثار عمل سیئه را پس از انجام 
همسو با نکات مطرح شده در کیفیت  کند. چنانکه علامه طباطباییعمل خیر مرتفع می

عمل انسان چون سایه دنبالش هست، پس »فرماید: تبدیل سیئات به حسنات اینچنین می

مقصود آثار عمل است که یا مستتبع عقاب است و یا ثواب و همواره با آدمى هست تا در 
ذات کسى شقى و یا  دانیم که اگراین را نیز مى .خود را نمایان کند "تُبَْلى السَّرائِرُ "روز

شود، )همان حرکات و آمیخته به شقاوت نباشد، هرگز مرتکب عمل زشت و گناه نمى
دهد، بدون اینکه زنا و آید، انجام مىسکناتى را که در یک فرد شقى به صورت زنا در مى

کار زشت بوده باشد( پس اعمال زشت از آثار شقاوت و خباثت ذات آدمى است، چه آن 

حال که  .که آمیخته با شقاوت و خباثت استتمام معنا شقى است و یا ذاتىذاتى که به 
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چنین شد، اگر فرض کنیم چنین ذاتى از راه توبه و ایمان و عمل صالح مبدل به ذاتى طیب 
و طاهر و خالى از شقاوت و خباثت شد و آن ذات مبدل به ذاتى گشت که هیچ شائبه 

است که آثارى هم که در سابق داشت و ما نام  شقاوت در آن نبود، لازمه این تبدل این
گناه بر آن نهاده بودیم، با مغفرت و رحمت خدا مبدل به آثارى شود که با نفس سعید و 
طیب و طاهر مناسب باشد و آن این است که: عنوان گناه از آن برداشته شود و عنوان حسنه 

 آیه اشاره به همین معنا باشدو ثواب به خود بگیرد. و چه بسا ذکر رحمت و مغفرت در ذیل 
                       (.118-44/111: 4181)ر.ک؛ طباطبایی، 

 گیریبحث و نتیجه
نظریه عینیت جزا و عمل که مبتنی بر برخی از آیات و روایات است با ادله نقلی دیگر که 

نه ای که مدعی است نسبت به برخی اعمال حسناظر بر وجود معاقب خارجی است یا ادله
گردد و آیات و روایاتی که بیانگر تبدیل حبط و نسبت به برخی دیگر اعمال سیئه تکفیر می

سیئات به حسنات است تنافی ندارد لذا نبایستی در این زمینه برخی آیات و روایات را 
 تأویل نمود بلکه بایستی بر ظواهر این ادله پافشاری نمود: 

زا با آیات و روایات دال بر وجود معاقب الف(علت عدم تنافی نظریه عینیت عمل و ج
خارجی در این نکته نهفته است که ادله دال بر وجود معاقب خارجی تنها دلالت بر وجود 

ها لذا این که بر اساس نظریه عینیت عمل معاقب خارج از بدن دارند نه خارج از نفس انسان

این دسته از آیات و  ها نیست باو جزا مجازات در آخرت امری جدای از اعمال انسان
 روایات تنافی ندارد. 

ب(عدم تنافی این نظریه با آیات دال بر تکفیر و احباط نیز بدین صورت است که 
آیات و روایات تکفیر و احباط تنها بر دال بر آن است که آثار اعمال حسنه و سیئه از بین 

عمل که دال بر وجود نفس رود نه آنکه نفس اعمال نابود شود لذا با نظریه عینیت جزا و می

 عمل در قیامت است تضادی ندارد.   
ج(آیات و روایات تبدیل سیئات به حسنات نیز بر این امر دلالت دارد که نفس سیئات 

ای که صورت پذیرفته تبدیل به در قیامت حضور دارند و پس از آن بر اساس اعمال حسنه
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یز با نظریه عینیت عمل و جزا که دال بر گردند لذا این دسته از آیات و روایات نحسنات می
 حضور نفس اعمال در قیامت است متنافی نیست. 
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 مطالعات تاریخ و معارف اسلام(.

. چاپ عوالی اللئالی العزیزیه فی الأحادیث الدینیه. ق(4104ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین. )

 اول. قم: دار سید الشهداء.

. چاپ اول. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و تمهید القواعد(. 4110لى. )عالدینابن ترکه، صائن

 .آموزش عالى

 . . چاپ اول. قم: مؤسسه بعثهالبرهان فی تفسیر القرآن(. 4181بحرانى، سید هاشم بن سلیمان. )

چاپ چهارم. قم: مؤسسۀ  کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد.ق(. 4141حلى، حسن بن یوسف. )

 الإسلامی. النشر

: المرکز . چاپ سوم. قمالإلهیات على هدى الکتاب و السنۀ و العقلق(. 4142سبحانى، جعفر. )

 العالمی للدراسات الإسلامیه.

 .. چاپ دوم. قم: أنوار الهدىحق الیقین فی معرفۀ أصول الدینق(. 4121الله. )شبر، سید عبد

. تهران:  44 - 81. صص17. شماره عالیهتجسم اعمال در حکمت مت(. 4141شکر، عبدالعلی.)

 خردنامه صدرا. 

. چاپ اول. تهران: انجمن حکمت و اسرار الآیات(. 4110صدر المتألهین، صدرالدین محمد.)

 .فلسفه

چاپ سوم.  الحکمۀ المتعالیه فى الاسفار العقلیۀ الاربعه.م(. 4744) .___________________

 بیروت: دار احیاء التراث.

. چاپ اول. تهران: مؤسسه مطالعات و شرح أصول الکافی(. 4141) .__________________

 .تحقیقات فرهنگى

. چاپ اول. تهران: بنیاد حکمت کسر الاصنام الجاهلیه(. 4144) .__________________

 صدرا.

 . چاپ اول. تهران: انتشارات مولى.العرشیه(. 4114). __________________

(. تاثیر مبانی وجودشناسی ابن عربی بر 4177د صدرالدین؛ صفایی اصل. مهدی)طاهری، سی

 . 411-414. صص2. تهران: شماره حکمت صدراییتجسم اعمال.  گیری آموزهشکل
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 . چاپ پنجم. قم: انتشارات اسلامى.تفسیر المیزان(. 4181طباطبائى، محمدحسین. )

(؛ بررسی تناقضات در نظریه تکوینی بودن 4174نظری، جعفر. )عموسلطانی، محمدمهدی؛ شاه

 . 441 – 48. صص17. تهران: شمارهآینۀ معرفتجزای اخروی. 

مطالعات (. بررسی حل تعارض آیات تجسم اعمال. 4171علی. ) غفارزاده، علی؛ بهرامی، حمزه
 .421-404. صص12. قم: شمارهتفسیری

 وم. تهران: مکتبه الصدر.. چاپ دتفسیر الصافیق(. 4144محسن. )فیض کاشانى، محمد

. چاپ اول. تهران: نوادر الأخبار فی ما یتعلق بأصول الدین(. 4184). ________________

 . مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى

 چاپ سوم. قم: دار الکتاب. .تفسیر القمیق(. 4101قمى، على بن ابراهیم. )

 چهارم. تهران: دار الکتب الإسلامیه.. چاپ الکافیق( 4108کلینى. محمد بن یعقوب. )

-. چاپ اول. قم: مؤسسۀ الإمام المهدی علیهالمؤمنق(. 4101کوفى اهوازى، حسین بن سعید. )

 السلام.

. چاپ دوم. تهران: دار مرآۀ العقول فی شرح أخبار آل الرسولق(. 4101مجلسی، محمد باقر. )

 الکتب الإسلامیه.

 . چاپ دوم. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.الأنواربحار ق(. 4101).__________

تبیین تجسم اعمال بر اساس نظریه (. 4171محبتی، مریم؛ کهنسال، علیرضا؛ جوارشکیان، عباس. )
 . قم: حکمت اسراء.420-78. صص2. شمارهاضافه اشراقی  ملاصدرا

نگی عذاب اخروی: (. چرایی و چگو4171الله. )زاده، سید روحمشکاتی، محمدمهدی؛ فاطمی

. قم: مجله پژوهشنامه مذاهب اسلامیبررسی دیدگاه علامه مجلسی و علامه طباطبائی. 

 . 440 – 44. صص4شماره 

-الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا علیهق(. 4101السلام. على بن موسى. )منسوب به امام هشتم علیه

 .السلامچاپ اول. مشهد: مؤسسۀ آل البیت علیهم. السلام

. چاپ اول. قم: مؤسسۀ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائلق(. 4104بن محمدتقى. )نورى، حسین

 .السلامآل البیت علیهم
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(. ادله اثبات نظریه تجسم اعمال و تبیین کارکردهای کلامی 4171نیلساز، نصرت؛ کولیوند، ناصر. )

- 14. صص47شماره  -شتم . قم: سال همجله معرفت کلامیآن از دیدگاه علامه طباطبائی. 

10 . 

. سال چهارم. شماره بازتاب مبنای فلسفی تجسم اعمال در علم اصول فقه(. 4174وکیلی، رضا. )

 . قم: مجله فقیهانه.  414 – 442. صص41

صراط مستقیم)نقد مبانی مکتب تفکیک بر اساس تقریر حجت ق(. 4127وکیلی، محمدحسن. )
 ول. تهران: بینا.چاپ ا الاسلام و المسلمین سیدان(.
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