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Abstract ●  The meaning of “weighing” in Quran 7: 8 -- Critical Understanding of Commentatorsʿ Views, BībīḤakīme 
Ḥoseynī DowlatĀbād & Mītrā Ayyūbī 

In the verse "Wa al-wazu Yawmaʾidhin al-ḥaq" most Shiite and Sunni commentators have 
interpreted "weight" as a measure of deeds, trial, punishment of action, obedience to every obedient 
and limits. They have also interpreted "ḥaq" to mean justice and truth. Moreover, most Sunni 
commentators believe in the existence of a scale in the Hereafter similar to the scale of the world, 
which has two pans and a girder. On the other hand, there are narrations about the interpretation 
of the extent of deeds on Imam Ali (AS). In the present article, the principle of the problem has 
been studied analytically and also an attempt has been made to analyze the correct interpretation of 
"rate" using narrative reasons and rational analysis. The present study shows that the rate of deeds 
should be a perfect human being who has the infallibility and superiority of the nation of the 
Prophet (PBUH) and these characteristics, based on several groups of narrations, are in accordance 
with Imam Ali (AS). Also, the quality of this measurement was discussed and two related doubts, 
namely the possibility of multiplicity and the design of the scale of the Prophet, were analyzed. 
Keywords: weight, amount, scale of resurrection, interpretation, 8th verse of Surah al- ʿĀraf, Imam 
Ali (AS). 
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  درآمد
، ١٠٢/ مؤمنون؛ ٤٧/ اءیانب(شده است  مطرح قرآن یه ازآ نیچند در اعمال سنجش ۀمسئل

 تر شیب نیقیفر ریتفاس در اعراف ۀسور اتیان، آیم آن از .)٩-٨/ اعراف؛ ٩- ٦/ هقارع؛ ١٠٣

  :رو، نیازمند توجه ویژه است ، و ازاینگرفته قرار بحث مورد

ُالوزن َو ْ َ ْ
ٍیومئذ  ِ

َ ُّالحق ْ َ ْ
ْفمن  َ َ

ْثقلت  َ ُ َ
ُموازینه  ُ ِفأولئک َ

ُ َ
ُهم  َالمفلحون ُ ُ

ِ
ْ ُ ْ

ْمن َو *  ْخفت َ َّ َ
 

ُموازینه ُ ِفأولئک َ
ُ َ

َالذین  َّ
ُخسروا 

ِ
َ

ْأنفسهم  ُ َ ُ ْ ِبآیاتنا ُکانوا ِبما َ َیظلمون ِ ُ
ِ

ْ
  .)٩- ٨/ اعراف (

 که کسانی! است ّ، حقروز آن در] آنها ارزش سنجش اعمال، و [کردن وزن: ترجمه

 های میزان که کسانی و! رستگارانند است، همان سنگین آنها) عمل (های میزان

 و ظلم را، بخاطر خود وجود سرمایه که هستند است، افرادی سبک آنها) عمل(

  .اند داده دست کردند، از  میما آیات به نسبت که ستمی

ِمسلم اعتقادات از یک نیز دارد یکریم قرآن که ریشه در آیات امتیق در اعمال دنیسنج
َّ

 

 ییجا و، امتیق قفامومرحله از  نیزتریانگ هولچنین سنجشی به باور ایشان . است مسلمانان

 سوی از. شود آشکار می جهنم در دخول ای بهشت به ورود یبرا انسان یینها تیوضع که است

 شناختپس . است خوردارای بر ژهیو گاهیجا از آخرت در) ع( علی یانعیش اعتقاد دیگر، طبق

  .رسد نظر می شایان توجه به مرگ از پس مراحل در) ع(علی  یاثرگذار زانیم

  طرح مسئله
ی، شابورین حاکم مستدرک، حنبل بناحمد  ۀالصحاب فضائل،  مثل باکتچند  در تنها

ق ۀالمود عینابیی و خوارزم مناقبی، مغازل ابن مناقبق، یبطر ابن ۀعمد
ُ

 شیب بیتقر  بهیندوز

 ثیاحاد حذف با میبخواه اگر. ذکر شده است )ع(علی  فضائل باب در تیروا ٣,٠٠٠ از

رسد که به عددی  ها داشته باشیم، بعید به نظر می تخمینی از حداقل شمار این روایت یتکرار

 ازشماری . در کتب عامۀ مسلمانان دست یابیم) ع(علی  لتیفض بارۀدر روایت ٥٠٠تر از  کم

در ) ع(که علی  کنند؛ فضائلی مثل این بازگو می امتیق دررا  حضرتآن  اماتمقها  روایت نیا

پیامبر  بَصاحُم و راه کوثر، هم یامت، ساقیق ِدانیروسف یشوایحمد، پ یلوا حاملقیامت 

بهشت،  یسو به آخرت، قائد دی، س)ص(پیامبر  دوزخ، برادر و بهشت ۀکنند ، قسمت)ص(
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  . استآخرت مؤذن و، خدا، نور بیبهشت، حب جواز ۀدهند

. ستی اخال» االعمال زانیم «صفت یسنت، جا اهل اتیروا در ادشدهی صفاتمیان  از

 دارد، در امتیق مراحل یابتدا در) ع(علی  حساس و مهم گاهیجا از تیحکا که فوق صفت

 یثمال ۀابوحمز بار نیاولبرپایۀ منابع موجود،  و، شده ادی یعیش مأثور ریتفاس و ییروا کتب

 دانسته اعمال زانیمرا ) ع(علی  )ع( صادق امام از یتیروا طبق رشیتفس در) ق١٥٠ذشتۀ درگ(

  .)١٦٢، التفسیرابوحمزۀ ثمالی، (است 

ثمالی، نیز روایات حاکی از این وصف برای آن حضرت را پدیدآورندگان  بعد از ابوحمزۀ

  خودریتفس در) ق٢٠٧ در دهزن (میابراه بن یعلبرای نمونه، . اند تفاسیر مأثور فراوان یاد کرده

، صف)٢٧٣-٢٧٤/ ٢، التفسیر، یقم(
ّ

، )٧٩/ ١ (بصائرالدرجات در) ق٢٩٠درگذشتۀ  (ار

 در) ق١١١٢درگذشتۀ  (یزیحوو ، )٨١٣/ ٤ (البرهان ریتفس در) ق١١٠٧درگذشتۀ  (یبحران

  .اند روایات مرتبط با این معنا را در آثار خودشان آورده) ١٨٨/ ٥ (نینورالثق

 شهیر از زانیم ۀکلم. به چه معنا ست نیازمند تأمل است) ع(که میزان بودن علی  درک این

 استقامت و لیتعد یمعنا بهمشتقات این ریشه را . است و این ریشه معناهای مختلفی دارد وزن

 اصفهانی، راغب (ءیش کی ۀانداز شناخت و معرفت، )١٠٧/ ٦، س اللغهییمقا، فارس ابن(

. اند گرفته) ٤٤٦/ ١٣، لسان العرب، منظور ابن (ترازو خود و رازوت سنگو ، )٨٦٨، مفردات

المعجم ی، عبدالباق (است آمده بار ٧» نیمواز «آن جمع و بار ٩» زانیم «ۀواژ میکر قرآن در

  :ی استمال مبادالت و کاال سنجش ۀلیوسگاه میزان در این آیات به معنای  .)٩١٦، المفهرس

ِقوم ای َو
ْ أوفوا َ

ْ ُ ْ ِالمک َ
ْ

الی
َ

ِالم َو 
ْ

َزانی ِبالقسط َ ِ
ْ ْ

ال َو ِ
َ

تبخسوا 
ْ َُ ْ َالناس َ أش َّ

ْ َ
ْاءهمی ال َو ُ

َ
تعثوا 

ْ ْ َ ْ َ
 یِف 

ِاألرض
ْ ِمفسد َ ِ

ْ   .)۸۵ / هود( » َنیُ

) واجناس (اءیاش بر و! دیده عدالت، تمام با را وزن و مانهیپ! من قوم یا و :ترجمه

   .دینکوش فساد به نیزم در و دینکاه آنان حق از و دینگذار بیمردم، ع

  : را دریافتنشیآفر در نظم و یهماهنگتوان از کاربردهای قرآنی آن معنای  گاه نیز می

َوالسماء َّ َرفعها َ َ َ َوضع َو َ َ ِالم َ
ْ

َزانی   .)۷/ الرحمن (»َ

  .گذاشت ]آن در[ قانون و زانیم و افراشت بر را آسمان: ترجمه

در  آن تعادل پرتو در که است آسمان و نیزم میتنظ همان زانیم از مقصوداند،  که گفته چنان
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  .)۴۶۴/ ۵، منشور جاوید، یسبحان(َماند   میبرپا نشیآفر کاخ وآید   میوجود بهعالم هستی 

اند؛ مثال آن ی دانستهاله نیقوان عیتشر را قرآنگاه نیز مراد از میزان در 
ً

  :شود جا که گفته می 

لقد
ْ َ َ

َأرسلنا  ْ َ ْ َرسلنا َ َ ُ َبالب ُ ْ
ِناتیِ

َأنزلنا َو َ ْ َ َ
ُمعهم  ُ َ َالکتاب َ َ ْ

ِالم َو 
ْ

َزانی َقومیِل َ ُ
ُالناس  ِبالقسط َّ ِ

ْ ْ
ِ... 

  .)۲۵/ دیحد(

 و) یآسمان (کتاب آنها با م، ویفرستاد روشن لیدال با را خود رسوالن ما: ترجمه

 به امیق مردم تا میکرد نازل) عادالنه نیقوان و باطل از حق یشناسائابزار  (زانیم

  ....کنند عدالت

 گسترش یۀما که ینیقوان ؛استرفته  بکار یاله ۀعادالن نیدربارۀ قوان زانیم تعبیر هیآ نیا در

ُالله«یۀ آسخن ا  در. است یبشر جامعه در عدل و قسط َّ
ِالذ 

َّ
أنزل ی

َ َ َ
َالکتاب  َ ْ

ِّبالحق  َ ْ
ِالم َو ِ

ْ
َزانی َ... «

 ۀنیقر به زانیم از مراد که است گفته و، گرفته نید یمعنا به را زانیم ییطباطبانیز، ) ۱۷/ یشور(

به باور طباطبایی، دین . است آن بر مشتملالهی کتاب  که است ینید همان بعد اتیآ و هیآ ِلیذ

 در و شود  میدهیسنج آن ۀلیوس به ها انسان اعمال و دئعقا کهاند  خوانده زانیم جهت نیا ازرا 

گیرد که  گونه، طباطبایی نتیجه می این. شود  میدادهپاداش و جزا  آن طبق بر امتیق روز، جهینت

  .)٥٤/ ١٨، المیزانیی، طباطبا (فروعش و اصول با نید از است عبارت زانیم

یک از  شود کدام چون میزان قیامت یاد می هم) ع(پایه، جا دارد بپرسیم که وقتی از علی  براین

گرفته است که تا کنون کوششی برای توضیح این معنا صورت ن. این معانی در مد نظر است

مطالعۀ کنونی تالشی برای پاسخ به . تواند باشد در قیامت به چه معنا می) ع(میزان بودن علی 

توان در  که گفتیم، آراء مفسران دربارۀ مفهوم قرآنی وزن اعمال را می چنان. همین سؤال است

با مرور این آراء خواهیم  ما در این مطالعه می.  سورۀ اعراف مشاهده کرد٨ها ذیل آیۀ  مرور بحث

ها بدانیم که اوال، دربارۀ وزن اعمال در قیامت چه آرائی بازگو شده  تفسیری و بازخوانی و نقد آن
ً

است؛ ثانیا، مضمون روایات حاکی از میزان بودن علی 
ً

در قیامت چیست؛ ثالثا، در مقام ) ع(
ً

  .توان رسید در قیامت می) ع(بازخوانی و نقد آیات و روایات، به چه درکی از میزان بودن علی 

  مفسران دگاهید. ١
 سورۀ اعراف و سخن از وزن ٨در بحث از آیۀ  مفسراندر گام نخست از این بحث آراء 

  .کنیم اعمال در قیامت را مرور می
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  سنت اهلآراء عالمان ) ۱-۱
 آمد نظر دست به سنت اهل ریتفاس در کهرأی  نیتر  کهن، »والوزن یومئذ الحق« ریتفس در

ة بن یمان ــ صحابی پیامبر فیحذاز  یگفتار به استناد باوی . است) ق٣١٠درگذشتۀ  (یطبر

 ظالم فرد، حسنات دو نیب قضاوت در که داند  میلیجبرئ را امتیق یترازوها  صاحبــ) ص(

 به ؛کند  میبار ظالم بر را مظلوم ئاتیباشد، س حسنات از یعار ظالم اگر و دهد  میمظلوم به را

  .)٩١/ ٨، جامع البیانی، طبر: بنگرید به (گردد یبرم کوه ۀانداز به یبار با ظالم ای که گونه

 یوطیس و) ق٣٩٥درگذشتۀ ( ی، سمرقندیطبرافزون بر آخرت،  یترازو یستیدربارۀ چ

 آن دراشخاص  ئاتیس و حسنات کهمذکور در قیامت  ِزانیمنیز مراد از ) ق٩١١درگذشتۀ (

 یدارانیز  امتیق یترازو: رود کار می در بازارها به که دانند می ییترازو همانرا شود   میدهیسنج

کنند؛ مثال   را به روایتی چند مستند میدیدگاه نیاها  آن. است کفه دو و) ترازو ۀعقرب (نیشاه
ً

 تر ای کم پشه بال از وزنشکنند و  را در قیامت وزن می یمردشود  روایتی که در آن گفته می

ال، شود؛ یا مث بازنموده می
ً

گوید   میکه، )ق٣٢درگذشتۀ (االحبار، مفسر تابعی  کعب سخن

؛ یا مثال دهند یقرارم المقدس تیب کنار درخت در میان دو را زانیم
ً

 سلمان به منسوب یتیروا

 است آن در آنچه و نیزم و ها آسمان از شیب را آخرت یترازو یها کفه شیگنجا کهفارسی 

  .)٧٠/ ٣، الدر المنثوری، وطیس ؛٥٠٤/ ١، لعلومبحرای، سمرقند: بنگرید به (داند می

چون  دیگر بزرگان دین ــ هم و) ص( اکرم امبریپ از دهیرس اخبارافزون بر موارد فوق،  یطبر

 حسنرا  شود  میگذاشته اعمال زانیم در که یزیچ نیتر نیسنگ )ص(پیامبر  که ینبو ثیحد

درگذشتۀ ( یبغو). ٩١ - ٩٢/ ٨،  البیانجامع(داند   ــ مؤید این رأی اخیر میاند دانسته خلق

 ایدن یترازو به هیشب ییترازو وجود به قائل سنت اهل اکثر که ادعا نیا انیبراه با  نیز، هم) ق٥١٠

، التفسیری، بغو (داند  میغرب و شرق ۀفاصل ۀانداز به راترازوی آخرت  ۀکف دو ۀهستند، فاصل

 از استفاده) ق١٣٥٤درگذشتۀ ( درضایرش، از میان مفسران نزدیک به دوران معاصر. )١٨٠/ ٢

ک« لفظ
َ

ف
َّ

رضا، رشید(باشد  گوییجازَم باب ازداند که  بعید نمی را در روایات یادشده» نیَت

  .)٣٢٥/ ٨، المنار

. اند شود هم آراء مختلفی ابراز داشته دهیسنجقرار است با این ترازو  یزیچ که چه دربارۀ این

ی، زمخشر ؛٩١/ ٨، جامع البیانی، طبر(خواهد شد  وزنانسان  عملاند که  گاه گفته
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که اعمال انسان که از قبیل اعراض هستند  این .)٢٨٦/ ٨، المنار، رضارشید ؛٨٨/ ٢، الکشاف
َ

ِ
 ریکث ابن. گونه قرار است وزن شوند برای برخی مفسران مسئله شده است و جسم ندارند چه

 وزن سپسکنند و   میدایپ تجسم امتیق در اعمال است معتقدباره  دراین) ق٧٧٤درگذشتۀ (

 اتیروا در شخص عمل ایقرآن شود  ها گفته می کند که در آن او به روایاتی استناد می. شوند می

در تفسیر خود آورده  یبغورا که  عباس ابن از یتیروانیز، . کنند  میدایپ تجسم یجوان صورت به

   :گیرد است به شهادت می

که  است اینهم  گرید نظر. شود  میوزن مالاع کتاب که است شده گفتهگاه 

 جمع موارد نیا تماممیان  توان وانگهی، می. کنند  میوزن را عمل صاحب ِشخص

ییم ؛ بدینکرد  و، عمل ءجزا و فریک بار کی و، انسان عمل بار کی سان که بگو

  .)٣٥٠- ٣٥١/ ٣، ریتفس، ریکث ابن( کنند  مینیتوز را شخص خودهم  یزمان

 وزن شخص خودکثیر هم بازتاب یافته، یک نظر دیگر آن است که  خن ابنکه در س چنان

 اریبس که یقامت بلند بزرگ مرد: گفت پیش از این هم به روایتی اشاره کردیم که می. شود می

 ۀانداز به] اعمالش یسبک جهت به [اما کنند  میوزن و آورند  میرا است دهینوش اریبس و خورده

های  رأی دیگر آن است که نامه). ٩٢- ٩١/ ٨، جامع البیان ی، برط (ندارد ای وزن پشه بال

، و باالخره، رأی )٣٥٠- ٣٥١/ ٣، ریتفس، ریکث ابن(کنند؛ نه خود اشخاص را  اعمال را وزن می

گونه،  این. شود  میوزنهر کسی پیش از مرگش  اعمال از عمل نیآخردیگر هم آن است که 

 کرده شر ۀاراد که هر یبرا و کند  میختم ریخ به ار عملش نیآخر بخواهد را رشیخ خدا هرکه

  .)٦٩/ ٣، الدر المنثوری، وطیس (دینما  میختم شر به را او عمل نیآخر باشد

مثال . آراء دیگری نیز بیان شده است نیتوز تیفیدربارۀ ک
ً

 را کردن اعمال وزن مفسران یبرخ

نیز  را» حق«). ٣٦٤/ ٤، ل السنهتأویالت اهی، دیماتر(اند   گرفتهعمل  دادن بهجزا ایمعن به

 از نشدن کم و) جا ی، هماندیماتر (قتی، حق)٩١/ ٨، جامع البیانطبری،  (عدلگاه به معنای 

، التفسیر الکبیری، طبران(اند  دانسته گناهکاران یها یبد به نشدن اضافه و کوکارین یها یکین

١١٧/ ٣(.  

غالبایافت که توان در  میسنت اهل مفسران آراء یبررس از درمجموع
ً

 آخرت در ند امعتقد 

 مأمور گاه آن، )١٨٠/ ٢، التفسیری، بغو (شود  مینصبرایج در دنیا  هایترازو هیشب ییترازو
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 حسنات اگر :دهد  میقرار مقابل ۀکف در را ئاتشیس و، کفه کی در را بنده  حسناتیاله

برپایۀ  یحت. شد خواهد زخدو یراه کرد غلبه ئاتشیس اگر وبرند   میبهشت به او بود تر نیسنگ

 شخصسان که  َمحاسبۀ ترازو بازماند؛ آن ازمیان عملی  نیا دربسا  برخی روایات اهل سنت چه

 فرابخوانند و ندا دهند که گشت جهنم یراه و شد صادر بودنش یدوزخ که حکم این از پسرا 

، الدر المنثوری، وطیس (است نشده محاسبه و، مانده جا حسناتش از یزباید بازگردد؛ زیرا چی

٧١-٦٩/ ٣(.  

 سنت اهلآراء مفسران  نقد )۱-۲
هرگاه بخواهیم برپایۀ اقوال مفسران اهل سنت از توزین اعمال تصویر واضحی ارائه دهیم با 

مثال، . رو خواهیم بود هایی روبه دشواری
ً

 ئاتشیس باهر فردی  حسنات که باشد نیا بر بنا اگر

یان افراد مختلف و جای دادن ایشان در درجات مختلف راهی برای مقایسۀ مشود،  دهیسنج

 اعمال کثرت و حجم نیا ند، با اجمع نیآخر و نیاول از خالئق تمام که امتیق در .نخواهد بود

 کین اعمال اگر ایآ شود؟  میمشخص بهشت در ها آن ۀطبق و افراد گونه درجات چه شر و ریخ

مثال  گردد؟  میراربرق شود، عدالت نیتوز خودش بد اعمال با بنده
ً

 ١٠٠ یعمل صاحب اگر

  رد؟یگ  میدارد قرار هحسن ٩٩ که یکس از باشد، باالتر داشته هحسن

مثال ابن. روایاتی از اهل سنت البته چنین مضمونی دارند
ً

 است کرده نقل حاتم یاب 

مثال؛ کنند  میکم شئاتیسشمار  از راهر فردی  حسنات که شمار )٦٩/ ٣، التفسیر(
ً

: دنیگو  می

مثالخواهد بود؛ یا  بهشت اهل پس ؛دارد ئاتشیس تعداد از شتریب هحسن کی دیز
ً

 :گویند  می

. دارد حسناتش تعداد از تر شیب ئةیس کیبدش  و کین سنجش در رایزاست  جهنم اهل عمرو

 صالح عمل کی یحت که یکس« :است آورده عباس ابن قول ازهم ) ق٩١١درگذشتۀ ( یوطیس

 باشد داشته تر شیب گناه کی اگر؛ اما رود  میبهشت به باشد داشتهش از اعمال بد تر شیب

  .)٦٩/ ٣، الدر المنثور(» خواهد بود یجهنم

رو ست و کیفیت چنین سنجشی نیز  طبع پذیرش یک چنین سنجش کمی با دشواری روبه به

ت  کریم و روایات اسالمی همۀ حسنات و سیئاقرآنبرپایۀ . با نظر به نصوص دینی مبهم است

ها حکمی نهایی  سان که بشود با شماردن تعداد آن توان در یک سطح ارزیابی کرد؛ آن را نمی

 اقداماتی تکرارناپذیر و در عین حال دارای شخصیک  حسنات دیشا. دربارۀ کسی راند
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دیگری کاری مختصر و در عین حال  حسنات اما؛ خدا راه در جهاداجرهای بزرگ باشند؛ مثل 

 حسابای برای فرد  تکرارش حسنه بار هرالبته  کهان ریفق بهه روزان انفاق لیبق ازمداوم باشد؛ 

  .شود می

کید میقرآندر آیاتی از  توان همۀ اعمال نیکوی افراد را دارای یک درجه  شود که نمی  کریم تأ

مثال یک جا آمده است. از ارزش انگاشت
ً

:  

ْأجعلتم ُ ْ َ َ َ
سقایة 

َ
ِّالحاج ِ ْ

َعمارة َو  َ
ِالمسجد ِ ِ

ْ َ ْ
ِالحرام 

َ ْ
ْکمن  َآمن َ ِبالله َ

َّ
ِالیوم َو ِ

ْ ْ
ِاآلْخر  جاهد َو ِ

َ َ 

ِسبیل  فی
ِالله َ

َّ
َیستوون ال  ُ َ عند ْ

َ ْ
ِالله ِ

َّ
ُالله َو  َّ

ِیهدی ال 
َالقوم ْ ْ َ ْ

َالظالمین 
ِ

َّ
به (   .)١٩/ تو

) عمل (را، همانند الحرام مسجد ساختن آباد حجاج، و کردن سیراب آیا :ترجمه

! است؟ کرده جهاد او راه در آورده، و ایمان قیامت روز و خدا به که دادید قرار کسی

  !کند  نمیهدایت را ظالمان گروه خداوند و! نیستند مساوی خدا نزد] دو این[ 

 و در عین حال عدالت شود تصور ایدن یترازو هیشب آخرت یترازو باشد بنا اگراساس،  براین

 در وبریزند  کفه کی درانسان را  اعمالهمۀ  که باشد گونه نیاسنجش اعمال  دیبابرقرار شود، 

کف
ّ

 تا باشد سان کی خالئق ۀهم یار برایمع ِسنگ آننیز، باید . شود قرارداده ترازو سنگ مقابل ۀ

فردی  اعمال اگر، گاه آن. شوند دهیسنج اریمع کی با همه و گردد برقرار سنجش در عدالت

ْفمن« و حکم آیۀ شود نیسنگاو  اعمال ۀکف، بود اریمع نیا مطابق َ َ
ْثقلت  َ ُ َ

ُموازینه  ُ
ِ

ِفأولئک َ
ُ َ

ُهم  ُ 

َالمفلحون ُ
ِ
ْ ُ ْ

 اعمالش ۀکف نبود یاله سنجش اریمع مطابقاعمال وی  چه چناناجراء گردد؛ یا  »

ْمن َو«گونه، حکم   و اینگردد سبک ْخفت َ َّ َ
ُموازینه  ُ

ِ
ِفأولئک َ

ُ َ
َالذین 

ِ
َّ

ُخسروا 
ِ

َ
ْأنفسهم  ُ َ ُ ْ جاری شود » َ

  ).٩-٨/ اعراف: هبنگرید ب(

بنده  بد و خوب اعمالهمۀ  که است نیاقیامت  درسنجش اعمال  ییعقال راهبه بیان دیگر، 

 که یعمل هر گاه آن؛ نشوند قائل کیتفک شرش و ریخ نیب و ردیبگ قرار ی ترازوسو کی در

 ــ نبودتوزین  اریمع سنخ از کهی عمل هر وکند  نیسنگ را داشت کفه سنجش اریمع با تیسنخ

این تصویر از توزین قیامت بسیار شبیه . است ــ از سنگینی بکاهد وزن فاقدو  ارزش فاقد چون

  .)٢٦٨، دیالتوحه، یبابو ابن(نیز نقل شده است ) ع(علی همانی است که در روایتی از 

موجب کاستن از وزن کلی اعمالش شخص  ِبداعمال  چراکه  در نصوص دینی دربارۀ این

توان بر سبیل حدس چنین دریافت هرگاه  می. نی گفته نشده استصراحت سخ شود به می
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 یکار دیبا عمرش از ساعت آن دررو که  شخص وقت خود را صرف امری باطل کند، ازآن

 و مرتکب عملی باطل شده، داده هدر را شیخو عمرو نداده،  داد  میانجام حق اریمع با مطابق

بر این اساس، حبط اعمال بدان . کرده استرو کفۀ اعمال خود را در ترازو سبک  و ازهمین

  : کریم آمده استقرآندر . بکند پاک را آنبعد  وبنویسد  را یحیصح مطلب یکسکه  ماند می

ِفإذا
َ

ُأمر َجاء  ْ ِالله َ
َّ

ِقضی 
ُ

ِّبالحق  َ ْ
َخسر َو ِ

ِ
َ

ِهنالک 
َالمبطلون ُ ُ

ِ
ْ ُ ْ

  .)٧٨/ غافر (

 و شد؛ خواهد داوری حق ۀلیوس شود، به صادر خداوند فرمان که هنگامی: ترجمه

  .کرد خواهند زیان باطل اهل آنجا

  عهیش علماءآراء ) ۱-۳
ُالوزن َو« یدربارۀ معنانیز  هیامام یعلما ْ َ ْ

ٍیومئذ  ِ
َ ُالحق ْ َ ْ

گاه . اند اقوال مختلفی ابزار داشته» 

 بر گناهکاران مجازاتاند که مراد از حق بودن وزن آن است که نتیجۀ آن سنجش یعنی  گفته

/ ١، التفسیر، یقم (شود  نمیظلمدر قیاس با دیگری  یکس به وخواهد بود  عدالت اساس

اند که در حق اعمال خود  گاه نیز حق بودن توزین اعمال را به این معنا عادالنه دانسته. )٢٢٤

ترین عمل خیر یا شر او از محاسبه نخواهد افتاد  شود و کوچک فرد عدالت مراعات می

 در اند که برخی نیز به جمع میان دو رأی فوق گراییده، و گفته. )٣٥٣/ ٤، التبیانی، طوس(

 ظلم یکس به و است عدالت اساس بر، گناهکاران مجازات هم، اعمال سنجش امت همیق

برپایۀ آن، . دیدگاه چهارم بالکل متفاوت است). ٦١٦/ ٤، مجمع البیانی، طبرس (شود نمی

 در اعمال که ییترازو سنگ و میزان آناست که منظور آن » وزن، حق است«شود  وقتی گفته می

فردی  عمل هرقدر که معنا این به؛ است» حق «نام به یزیچ شود  میسنجیده آن با قیامت

چون  نیک اعمالبرپایۀ این دیدگاه، . دارد ارزش و اعتبار اندازه همان به باشد حق بر مشتمل

  .)١٠- ١١/ ٨، المیزانیی، طباطبا (است ثقل دارای است حق بر مشتمل

 عملاند که  چنین دریافته اتیآ ظاهرشود، مفسران شیعه از  که از این آراء دریافته می چنان

برخی مفسران کهن . )١١/ ٨، همان (است آن خفت باعث بد عمل و میزان ثقل باعث نیک

به  توجه  با)ق ٤٦٠درگذشتۀ  (یطوس و) ق٣٠٧ در زنده (یقم میابراه بن یعلچون  شیعی هم

ْمن َو«عبارت  ْخفت َ َّ َ
ُموازینه  ُ ِفأولئک َ

ُ َ
َالذین  َّ

ُخسروا 
ِ

َ
ْأنفسهم  ُ َ ُ ْ ِبآیاتنا ُکانوا ِبما َ َیظلمون ِ ُ

ِ
ْ

/ اعراف(» 

 ، انکاراست یاله ثواب به دنیرس باعث اطاعت و یبردار فرمان که همچناناند  بیان داشته) ٨
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/ ١، التفسیر، یقم(ود خواهد ب زانیم یسبکهم سبب ) ع(ی ازجمله ائمه اله یها حجت و اتیآ

  .)٣٥٣/ ٤، التبیانی، طوس؛ ٢٢٤

 معتقد شود  میدهیسنجدر ترازوی قیامت  یزیچ چهکه  نعه دربارۀ اییشگونه، مفسران  این

 ازاند که  برخی از ایشان بیان داشته. ها آن صاحبان نه ؛رندیگ  میقرار سنجش مورد اعمال کهاند 

 آن بارۀدر کفه دو تساوی فرض تا نیست ترازو قبیل از اعمال میزانتوان دریافت   میآیات ظاهر

 یسبک باعث بد ِعمل وی، نیسنگ باعث کین ِعملنیز، اغلب معتقد اند که . باشد داشتهمعنا 

  .شود میزان قیامت می

  مختار نظر) ۱-۴
ُالوزن َو«توان دربارۀ متعلق وزن در آیۀ   میمختلف اقوالمیان  ۀسیمقابر اساس  ْ َ ْ

ٍیومئذ  ِ
َ ْ 

ُلحقا َ ْ
 و حرکات رایز؛ باشد انسان عمل ظاهر، توزین اعمال سنجش از مرادتواند  گفت که نمی» 

 و است مهم چه آن: است مشترک ــ طاعت و گناه از اعمــ  اعمال تمام در یآدم سکنات

 زانی، مدیگر یانیببه . شود انسان سکنات و حرکات بر عارض که است یصفتشود  یده میسنج

 عمل با انطباق ضعف و شدت اساس بر و است توجه مورد حق اریمع باتار رف صفات انطباق

  .شد خواهد آن خفت ای زانیم ثقل باعث ما عملمعیار حق، 

برای نمونه، نقل شده است که . توان مؤید همین تفسیر دانست برخی روایات شیعی را می

  :اند هفرمود )ع(العابدین  زین امام

ُاعلموا َ َعباد ْ َ
ِالله ِ

َّ
أ 
َ

أهل َّن
َ ْ َ

ْالشرک  ِّ
ال 
َ

ُتنصب  َ ْ ُلهم ُ ُ َ
ُالموازین 

ِ
َ َ ْ

ال َو 
َ

ُتنشر  َ ْ ُلهم ُ ُ َ
ُالدواوین  َ

ِ
َّ

 َو 

َإنما َّ
ُتنشر ِ َ ْ ُالدواوین ُ َ

ِ
َّ

ِألهل 
ْ َ

اإلسالم ِ
َ ْ

ِ
ْ

  .)١٤٣- ١٤٥/ ٧٥، بحاراالنواری، مجلس(»  

 از یوانید و شود  نمینصب نیمواز نامشرک یبرا که دیخدا، بدان بندگان یا: ترجمه

  .است نیمسلم عمل مخصوص وانید گشودن که بل ؛شود  نمیگشوده ها آن

 مدار بر نامشرکرو ست که  شود از همین که برای مشرکان میزان عمل نصب نمی این دیشا

 نکرده یزندگ حق اساس بر که یکس؛ زیرا ندارند سنجش یبرا یزیچ واقع در و ستندین حق

 از تعبیر هم  زمرسورۀ  ٦٩ ۀآی که نیست بعید. سنجیدرا بر اساس حق  شا یزندگتوان   نمیاست

  :باشداشاره داشته  حق اریمعبا  کردن قضاوتبه همین » قضاوت بر اساس حق«
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ِأشرقت َو
َ َ ْ َ

األرض 
ُ ْ َ ْ

ِبنور 
ُ
ِّربها ِ َوضع َو َ

ِ
ُالکتاب ُ ْ

َبالنبیین َء ِجی َو 
ِ ِ
ِالشهداء َو َّ

َ ُّ
ِقضی َو 

ُ
ْبینهم  ُ َ َ 

ِّبالحق َ ْ
ْهم َو ِ َیظلمون ال ُ ُ َ ْ

.  

شود و پیامبران  شود، کتاب نهاده می زمین به نور پروردگار خود روشن می: ترجمه

ها ظلم  شود و به آن شوند، میان مردم به راستی قضاوت می و شهیدان آورده می

  .شود نمی

، سنجش مالک هم از این آیه دریافته، منظور آن است که )١٢/ ٨، المیزان (که طباطبایی چنان

 کریم را نیز که دربارۀ حکم و قضاء به حق سخن قرآنآیات دیگری از . استاستی و ر حق

  ).٧٨/ غافر؛ ٧٥/ زمر؛ ١١٢/ اءیانب: بنگرید به(گویند باید بر همین معنا حمل کرد  می

کَحِم سنگ آخرت در بندگان اعمال سنجش اریمعبرپایۀ این دیدگاه، 
ّ

. »حق «نام به ستی ا

 مقابل ۀکف در و ردیگ  میای قرار کفه در بنده اعمالخواهد بود که سنجش اعمال هم بدین گونه 

 اگر و گردد  مینیوزاو  عمل زانیم، باشد حق سنخ ازفرد  اعمال اگر: شود نهاده می» حق«

 طباطبایی در تأیید این دیدگاه به .شد خواهد سبک  اوزانیمنیابند،  مطابقت حق باش اعمال

 به پاسخ در )ع (صادق امامبرپایۀ این روایت، .  جسته استاستناد) ع(روایتی از امام صادق 

که  بل ؛باشد سنجش قابل که ستین جسم عمل فرمود شوند  میدهیسنج اعمال ایآ که سؤال نیا

  .)١٦/ ٨، المیزانیی، طباطبا( دهد  میانجام عامل که است یکار ِصفت، عملمراد از 

ین معنا کنیم که صرفا بیان میهرگاه این تفسیر از آیه را نپذیریم و آیه را چن
ً

ی که دنیسنجدارد  

 چه سنجش واحد دهیم پاسخ یاساس پرسش نیا به دیبا، است حقدهد  روز قیامت روی می

گذشته از . تواند ما را از این ابهام رها کند رسد پذیرش قول مختار می به نظر می. خواهد بود

ُوالوزن«: آمده است که بل ؛»ٌحق...الوزن و «این، در آیه گفته نشده است که ْ َ ْ ُّالحق ...َ َ ْ
به بیان . »

. »وزن در قیامت حق است«که گفته شده  ؛ بل»وزن در قیامت حقی است«دیگر، گفته نشده 

این وقتی ممکن است که بگوییم وزن . پس باید وزن را هم چیزی از جنس حق فرض کنیم

. شان به وصف حق خواند توان چیزی از جنس عقیده است؛ زیرا اعتقادات آدمی هستند که می

خلق و عمل و قول را هم به اعتبار تطابق
ُ

توان حق دانست  شان با اعتقاد حق است که می 

تر  گونه، منطقی این. )٤٩، شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینیی، آمل یجواد: بنگرید به(

 ترازو خودش بگیریم و بگوییم که منظور آن است که ترازو ی خودبرا یصفترا  حقآن است که 
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  .چیزی از جنس حق ــ یعنی همان اعتقاد صحیح ــ است

  تحلیل مفهوم میزان اعمال. ٢
 مطابق» حق «با که یعمل هر و است» حق «آخرت در» زانیم«گذشت،  چه آن اساس بر

مسلم چه آن .بود خواهد نیوز باشد
ّ

 دیبا که  بل؛ستین متصور ییتنها به حق که است نیا است 

 اعمال در حق دیبا، ردیگ  میقرار سنجش مورد ها انسان اعمال که جا ازآن. ابدی یتجل یزیچ در

  . یابد یتجل انسان کی

   اعمال زانیم یها شاخصه) ۲-۱
ها   که اکنون باید به آناست تصور قابل االعمال زانیم یبرا ییها یژگیمقدمه، و نیا با

 انسانی کند، باید مصداق تام که انسانی که قرار است حق در آن تجل نخست این. بپردازیم

 یخوان هم آن با کهسنجید  یاریمع با دیبارا  یزیچ هر عقال ۀریس اساس برباشد؛ زیرا  کامل

که مثال سنجش وزن با مقیاس طول بی چنان هم. دارد
ً

 با را انسان عمل کههم  یزانیممعنا ست،  

مثال .باشد او عمل و انسان با مطابق دیبا سنجند  میآن
ً

 کامل نماز کی با دیبا بندگان نماز 

  .شود دهیسنج

 یانسان عبادت و اعمال با دیباهم  بندگان عبادات و شد، اعمال گفته آنچه به توجه با

 ِکامل اعمال انجام به موفق شیخو عمر تمام در و باشد ستهیز حق مدار بر که شود دهیسنج

 قطعایتیشخص نیچن. باشد گشته خدا ّیمرض
ً

خلصُم 
َ

 هم ؛است) خدا یبرا شده خالص (

مخلص را ها انسان از یم گروهیکر قرآن که چنان
َ  هم سیابل یحتها که  ؛ هماناست دهینام ُ

سنجش اعمال آدمیان در  اریمع ِکامل انسان .)٤٠/ حجر (ندارد شانیا کردن راه گم در یطمع

خیر اعمال انجام  به موفق گرفت  میقرار سیابل ریتأث تحت اگر رایز است؛ گروه نیا آخرت از

  .شد  نمییاعل حد در

قطعا یکامل انسانچنین 
ً

 راه در را شیخو عمر ای از ذره اگر رایزنیز باید باشد؛  معصوم 

خف وشود   میمحسوب ئهیس شیبرا عمل ، آنباشد کرده صرف باطل
ّ

 عملش زانیم یسبک و ت

. واهند داشتنخ را شدن اریمع تیقابلدیگر  اعمالشهرگاه چنین شود، . راه دارد هم را به

 که یعصمتاساس، چنین انسانی معصوم و صاحب ایمان و یقین سرشار خواهد بود؛  براین
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  .ست خطا و انینس و سهو یحت و گناه گونه هر از یدور حاصلش

عملی  ناحق از حق شناختبرای  آخرت اریمع و زانیمدر مقام توضیح باید افزود هرگاه 

 کهبیابیم  یگرید زانیمم دهد، الزم خواهد آمد که خطا را هرچند از روی سهو و نسیان انجا

 و است بهره یب عصمت ازهم  دوم زانیم که جا ازآنوانگهی، . نباشد انینس و سهو نیا دچار

جستجوی میزان باید به تسلسل بینجامد و  نی، اشود یانسان انینس و سهو دچاربسا  چه

 عصمت مقامپس الزم است که . ودش معیاری برای سنجش اعمال شناخته نمی هرگزچنین،  این

  .باشد کامل مانیااز  حاصل

بر همین اساس است که برخی مفسران معاصر با توصیف نفس انسان به مثابۀ گوهر وجود 

 نظر از. دارد را عصمت ۀقل به عروج ِتوان که است شده دهیآفراند این گوهر چنان  او بیان داشته

 و حق ، فقطشود وارد حیصح و تام  شهود و شفک  و ناب عقل یواد به یکس نفس اگر ایشان

 خواهد امان در غفلت و انینس و سهو و دیترد و شک هرگونه از و کرد خواهد درک را قتیحق

آخرت  ِزانیمهرگاه بپذیریم که . )٢٠٣، وحی و نبوت در قرآنی، آمل یجواد: بنگرید به (ماند

  .بشریت هم پذیرفته خواهد شد عیجم بر او تیافضل، الجرم ستا معصومیک انسان کامل و 

  امکان تعدد میزان) ۳-۲
مفهوم  تأویل به دستیابی وبر مصداقی بخصوص  یادشده های ویژگی تطبیقدر کوشش برای 

آیا ممکن است چنین میزانی متعدد باشد یا : ای بحث شود دربارۀ مسئله است میزان الزمقرآنی 

که مثال   تعدد یابند؛ چنانبسا گفته شود منعی ندارد که میزان اعمال چه. نه
ً

 کی از کامل نماز

  .کارگرفته شوند عمل به زانیمچون  هم گرید یشخص از کامل ۀروز و شخص

 حق آخرت در سنجش اریمعدر مقام تحلیل این احتمال، نخست باید به خاطر داست که 

ود ش  گفته میقرآنجا که در  آن. شود مختلف افراد شامل که ستین تعددبردار حق و است

فماذا«
َ

بعد 
َ ْ ِّالحق َ َ ْ

إال 
َّ

الضالل ِ
ُ َّ

 جز حق از بعد به همین معنا تصریح دارد که )٣٢/ ونسی (»

 انجام به موفق و باشند کامل مانیا صاحب یمتعدد افراد اگرپس . ستین یگرید زیچ یگمراه

 کی یهمگ باشند، الجرم تیافضل و عصمت مقام صاحب و گردند شان اعمال تمام کامل

نقل ) ع(بیت  اهلدربارۀ  )ع(العابدین  زین اماماز  که گونه همان ستند؛ین شیب واحد قتیحق

  :اند هفرمودشده است که 
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) ص( محمد ما نیاول: ستی االه امر عالم از ما روح و م ایواحد ینور از ما ۀهم

 ما ۀهم و است محمد زین ما نیآخر، است است محمد انیم در که است، آن

  .)٤٢/ ٦، ة الساکبهالدمع  ی،بهبهان (ایم محمد

عالم لغوی و مفسر مشهور نیز حاکی است که او نیز به وحدت   اصفهانیراغبعباراتی از 

 است یکس اعتبار به، شده استفاده »زانیم«تعبیر  از یا هیآ که در اینگوید  او می. میزان باور دارد

 است یافراد اعتبار شده، به استفاده »نیمواز«تعبیر  ازجاها هم که  ؛ آنکند  مییرس حساب که

  .)٨٦٨، مفرداتراغب اصفهانی،  (رندیگ  میقرار محاسبه مورد که

  )ص (اکرم پیامبر بودن میزان) ۳-۳
را میزانی برای ) ص(تأمل دیگر این است که چه منعی دارد خود پیامبر اکرم  نکتۀ شایان

دربارۀ میزان قیامت گفتیم در طبع همۀ اوصافی که پیش از این  به. اعمال امت اسالم تلقی کنیم

توان در نصوص  ظاهر هیچ منعی ندارد، نمی گرچه این امر به. ایشان به حد اعلی موجود است

  .شرعی عبارتی یافت که داللتی آشکار بر آن داشته باشد

 ر، سراجیر، نذیبشچون  فراوان یاد، و اوصافی هم) ص(پیامبر اکرم  مقاماتکریم از  قرآن در

برای ایشان ذکر شده است؛ اما از این هرگز سخن  نیرحمةللعالمو محمود،  مقام ر، صاحبیمن

 اهل ای عهیشدر منابع روایی  ی همتیروا. ها باشند میزان اعمال انسان) ص(رود که پیامبر  نمی

اساسا وذکر نشده است  باب نیا در سنت
ً

 مفسران و نامحدث یسو از شانیا بودن اعمال زانیم 

  .ندارد هم یمدع کحتی ی

 )ع(علی از این سخن رفته که  بارها )ص(اکرم پیامبر  در گفتار خاص طور بهسو،  ازآن

 نیا در) ع(دیگر ائمۀ شیعه  از یاریبس اتیروانیز  عهیش مفسران و نامحدث. است اعمال زانیم

 یمعرف)ص(پیامبر   نفسمثابۀ  به)ع(علی  مباهله یۀآ بر بنادانیم  فراتر از این، می. اند آورده باب

 اتیکه روا این؛ جز ندارد یتفاوت) ع(علی  چه باشند زانیم )ص(پیامبر  چهپس . است شده

  .اند بازنموده) ع(علی  یبرارا  گاهیجااین ) ع(پیامبر و ائمه 

  )ع (علی بودن عمال اِزانیم. ٤
ی مقامچنین  یبراتواند  فردی است که می نیبهتر) ع(علی  رسد  مینظر بهگونه،  این

 یداریپا مانشیا بر، آورده مانیا شانیا به که )ص( اکرم امبریپ امت افراد از یکی: ب شودانتخا
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 ۀلحظ لحظه در او با را خودتوانند   مینیریسااست، و  الودهین ظلم به را مانشیاای  ، لحظهکرده

 و اطاعت ۀنحو با را) ص(پیامبر  دستورات خود از اطاعت ۀنحو و کنند اسیق یزندگ

  .بسنجندو ا یارردُب فرمان

  )ع(وفور اوصاف یادشده در علی ) ۴-۱
 کار) ص(پیامبر  یسو از شده اعالم ۀنیگز تنها عنوانه ب) ع(علی  یبرا عصمت مقام اثبات

، یقم: بنگرید به (ریتطه یۀآاز مصادیق مسلم ) ع(برپایۀ روایات شیعی علی  .ستین یدشوار

کند  شان امر می  مردم را به مالزمترآنق، و از جملۀ صادقانی است که )١٥٦/ ٢، التفسیر

یخ دمشق، عساکر ابن: ؛ نیز، بنگرید به٥٨/ ١،  االخباریمعانه، یبابو ابن(   ).٣٦١/ ٤٢، تار

توان یافت که  گذشته از این، روایات متعدد و پرشماری در منابع مختلف اهل سنت نیز می

باب علم پیامبر ) ع(که علی  ینکنند؛ روایاتی مثل ا داللت می) ع(بر مقامی واال برای علی 

ها همه  بر این). ١١٦/ ٧، الصحیحی، بخار؛ ١١/ ٣٥، المسندحمد بن حنبل، ا(است ) ص(

روایت شده ) ص(باید روایاتی را افزود که در منابع مختلف اهل سنت دربارۀ اهل بیت پیامبر 

نه که اهل چون حدیث سفی ، یا هم)١٨٧٤/ ٤، الصحیح، مسلم(چون حدیث ثقلین  است؛ هم

/ ٢، المستدرکحاکم نیشابوری، (شناساند  را یگانه کشتی نجات امت اسالمی می) ع(بیت 

٣٧٣.(  

 عصمت نیهم خاطر به. استآشکار ) ع(علی  یتیریمد و یرفتار ها، عصمت نیبرا عالوه

 از را مردم و ستدیا او می تیریمدشیوۀ  از انیجو بیع تیشکا برابر در) ص( امبریپاو ست که 

 دوران دردانیم  براین، می افزون. خواند او فرامی یوچرا چون یب اطاعت و تیوال به خدا نبجا

 دادن دست از و موجود تیوضع از بودن یناراض نیع در) ع(، علی ینینش خانه ۀسال وپنج ستیب

  :فرمود که بل ؛نزد شورش به دست هرگز بود شده نیمعاو  یبرا خدا طرف از که یگاهیجا

 قسم خدا بهحال،  بااین. م اتر محق] خالفت به[ دیگران  از من که دیدان  مینیقی به

 جوری و ظلم جامعه در و است جریان در سالمت با نانامسلم امور که وقتی تا

 تسلیم و گذاشت خواهم دست روی دست باشم شده واقع مظلوم من فقط و نباشد

  .)٢٠٥/ ٢، شرح نهج البالغه، ثمیم ابن (بود خواهم

حد نیا
ّ

 یها ظلم که یکس ازمسلمانان  یبرا یرخواهیخ زانیم نیا و یخودگذشتگ و ثاریا از 
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 صرفا است شده او به مردم نیهم یسو از اریبس
ً

 یهوا چیه کهآید  برمی معصوم ییشوایپ از

  .است امت صالح و تیهدا ّغمش و ّهم تمام و ندارد ینفسان

صد) ع(علی همه، برپایۀ روایات اسالمی  ها نیبرا عالوه
ّ

 مقام نیا یمدع و است اکبر قی

کذاب یا افترازننده شانیا از پس
ّ

 .)٥٨٣/ ٢، الصحابه فضائلاحمد بن حنبل،  (ستین شیب 

 ۀمرحل یدارا) ع(علی  که است نتوان داشت همی  میصفت نیا از ی کهاستنباط حداقل

 تا امت نیا لافض) ع(علی  دشمن و دوست اعتراف بهبراین،   افزون.هست زین کالم در عصمت

 بارها )ص(پیامبر  هم که چرا ؛)١٠٦، المناقبی، خوارزم؛ ٧٦٤/ ٢، انهم (است امتیق روز

 ۀخان در کهست  او. است نیا دیمؤ) ع(علی  یزندگ خیتار و رهیس اند، هم فرموده اشاره بدان

 فتیا پرورش )ص(پیامبر  پرمهر دامان ، در)٢٠/ ١، ریزاد المسی، جوز ابن (آمد دنیا کعبه

ِوضعنی فی حجره «١٩٢خطبۀ ، البالغه نهج(
ْ

ِ
َ َ ، شهرآشوب ابن (نکرد سجده بت بر ، هرگز)»َ

شرح ، دیالحد یاب ابن (نشد خارج شیخو یاله پاک فطرت ، از)٨/ ٢، طالب یمناقب آل اب

 فخر (گردید تیتثب او یها یدالوربا  قرآن احکام و اسالمهای  پایه و) ١١٥/ ٤، البالغه نهج

  .)٢٣١/ ٣٢، تفسیر الکبیرالی، راز

  مستندات روایی این دیدگاه) ۴-۲
چون  را هم) ع(صراحت علی  توان به روایاتی استناد کرد که به در تأیید برداشت فوق، می

ُالله« یۀآدربارۀ  )ع (صادق اماماز این جمله روایتی است که از . اند میزان اعمال بازنموده َّ
ِالذی 

َّ
 

أنزل
َ َ ْ َالکتاب َ ْ

َبالح  ْ
َالمیزان َو ِّق

ِ
ْ

 )ع(برپایۀ این روایت، امام صادق . ذکر شده است) ١٧/ شوری(»  

  :فرمود

 که است) ٧آیۀ (  نارحمال ۀسور در خدا قولاین مدعا  دلیل و است) ع(علی   میزان

َالسماء َو«: فرمود َرفعها َّ َ َوضع َو َ َ َالمیزان َ
ِ
ْ

، یقم (است امام زانیم از منظور؛ زیرا » 

  .)٨١٣/ ٤، البرهانی، بحران؛ ٢٧٣- ٢٧٤/ ٢، التفسیر

  :فرمودند) ع(برپایۀ آن امام رضا . در توضیح روایت فوق رسیده است) ع(از امام رضا  یتیروا

َالسماء َو« یۀآ در َرفعها َّ َ َوضع َو َ َ َالمیزان َ
ِ
ْ

 او خدا که است) ص(پیامبر  سماءمراد از  » 

 یبرا را او خدا که است )ع(لی هم ع زانیممراد از . برد باال خود سمت به را

اال«: فرمودسپس خدا . کرد نصب خلقش
َّ َ

ْتطغوا  َ َْ
ِالمیزان ِفی  ِ

ْ
 را امام یعن؛ ی»
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ُأقیموا َو« بعد افزود. دینکن ینافرمان
ِ
َ

َالوزن  ْ َ ْ
ِبالقسط  ِ

ْ ْ
 عدالت با را امام ؛ یعنی»ِ

ُتخسروا ال َو«. دیده استقرار
ِ

ْ ُ
َالمیزان 

ِ
ْ

 او به و دیرینگ کم ستد را امام حق هم یعنی» 

  .)٢٣١/ ٥همان،  (دینکن ظلم

َّأن َو« یۀآ ۀدربار )ع (صادق امام ازبرپایۀ روایتی دیگر هم  َ
ِصراطی هذا  مستقیما ِ

ً
ِ
َ ْ ُفاتبعوه ُ ُ

ِ
َّ َ

/ انعام(»  

والله«: ندفرمود شانیا .شد سؤال) ١٥٣
ّ

ی، ثمالابوحمزۀ  (»است صراط و  میزان) ع(علی  

  .)١٦٢، التفسیر

 کند؛  میامر میمستق صراط از یرو دنباله به سورۀ انعام ١٥٣آیۀ که  است این توجه قابل ۀنکت

کاربست . که از آن تبعیت کنند راه چیزی است که باید پیموده شود؛ نه این میدان  میکه یدرحال

قطعا» من ِمیمستق صراط «از منظور دهد  مینشاندر آیه  تیتبع
ً

؛ انسانی است کامل انسان کی 

 اعمال زانیم هم و میمستق صراط ، هم)ع (صادق امامسخن  طبق شود از آن تبعیت کرد وکه ب

  . باشد

برپایۀ برخی از این . ی مأثور یافتها نامه ارتیز متن درتوان  آخرین شاهد از این قبل را می

سالم ) ع(اند که وقتی قرار است ضمن اعمال زیارتی به علی  امر کرده) ع(ها ائمه  نامه زیارت

علی السالم«: ی توصیف مقام واالی او بهره جویندبرا »عمالا زانیم«داده شود از عنوان 
َ ِمیزان َ

َ
ِ  

ِاألعمال
َ ْ َ ْ

  .)١٨٠، المزاری، مشهد ابن(»  

  روایات مؤید این دیدگاه) ۴-۳
تواند یافت که گرچه تصریح در معنای  بر موارد یادشده، روایات فراوان دیگری نیز می افزون

ها،  ازجملۀ این روایت. هستند) ع(، مستلزم تثبیت چنین جایگاهی برای علی فوق ندارند

پیامبر برای نمونه، نقل است که . رسیده است) ع(ها ست که دربارۀ ضرورت دوستی علی  همان

  :ندفرمود )ص(

 متنفر و منزجر تو از و باشد مؤمن که یکس مگر دارد  نمیدوست را ، تویعل ای

  .)١٣٣/ ٩، مجمع الزوائدی، ثمیه (باشد منافق که یکس مگر ستین

 منافق از مؤمن شناخت و سنجش ۀلیوس ایدن در را) ع(، علی )ص(پیامبر برپایۀ این روایت، 

 همان ایدن در شناخت ِزانیم و ست ایدن امت بازتابیق که است یحال در نیا .ه استداد قرار

  .بود خواهد آخرت در شناخت ِزانیم
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 . است شده یمعرف هحسن او فرزندان و )ع(علی  تیوال و محبت اتیروا در، گرید یسو از

مثال نقل کرده
ً

شان  فرمودند من به اهل بیتی تعلق دارم که خداوند محبت) ع(اند که امام حسن  

، ٤٨٨/ ٢، الصواعق المحرقه هیثمی، حجر ابن؛ ١٩٨، التفسیر کوفی، فرات(را واجب کرد 

ی عمل حسنه؛ زیرا است حسنه شود  میافراد زانیم ثقل باعث چه آن، گذشت که چنان). ٦٥١

 باپایه،   براین.است حق همان هحسن پس. باشد داشته حق با کامل تطابق و تیسنخ که ستا

  .است حق همان) ع(علی  تیوال فوق اتیروا نیمضام به توجه

حسنه، و دشمنی با او سیئه ) ع(دوستی علی ) ص(رو ست که در روایات پیامبر  ازهمین

 از بدهم خبر را تو ایآ: فرمودبه یکی از یاران ) ع( یعل که اند آوردهبرای نمونه، . شود نموده میباز

 هرکس که یا ئهیس از و گرداند  میبهشت داخل را او خدا، اوردیب راه هم هرکس که یا حسنه

آن  د؟کن  نمیقبول را یعمل او از و اندازد  میدوزخ آتشبه  صورت با را او خداوند آورد راه هم

؛ نیز ٢٩١/ ١، ینابیع الموده ی، قندوز (ست ماه نیز دشمنی با ئیسآن  وبیت  اهل ما ّحبه حسن

  .)١٨٥/ ١، الکافیی، نیکل: برای مضمونی مشابه، بنگرید به

دستۀ دیگر از همین قبیل روایات، آن روایاتی هستند که دربارۀ سیادت امام حسن و امام 

/ ١، السنن، ماجه ابن: برای نمونه، بنگرید به(اند  ت رسیدهبر همۀ جوانان اهل بهش) ع(حسین 

وقتی این ). ٦٨٧/ ٢، جواهر المطالبی، باعون؛ ٤٧٣/ ٥، السنن، یترمذ؛ ١٣٤- ١٣٥

را سید اوصیاء و برتر از همۀ ائمه ) ع(ها در کنار آن دسته از روایات قرار گیرند که علی  روایت

ُبرسی . سید و سرور بر همۀ بهشتیان است) ع(ه علی شناساند، معنایی جز این ندارند ک می) ع(

  :نویسد عبارتی نزدیک به این معنا می در) ق٨١٣درگذشتۀ حدود (

 و ند انیزم اهل سادات رسل و اءیانب و است مالئکه دیس لیجبرئ که یدرست هب

 جبرئیل :ستها  زمین وها  آسمان اهل سید و مرسلین و نبیاءا سید) ص(محمد 

 نفسنیز ) ع(علی  و. اند داده خبر نبوتش به یهمگهستند و  ّنوابش اءأنبی و خادمش

 دو. ست او لشکر سوار تک و یفدائ و برادر و خون و گوشت و روح و سید نیا

 مستلزم آخرت اهل بر ادتیس که یدرحال ؛ند ابهشت اهل سادات فرزندش

) ع(علی  پس .است نیعالم نساء ۀدیسهم  همسرش. ست ایدن اهل بر ادتیس
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 و سادات د، پدریس ، برادر)بود ابوطالب لقب دالبطحاءیس (دیس د، فرزندیس

  .)٩٨، مشارق انوار الیقینی، برس (است ادتیس نیقر و دهیس همسر

 دوزخ و بهشت و صراط بر حاکم را )ع(علی  که هستند یاتیروااز همین قبیل  گرید ۀدست

مثال روایت شده است. کنند یم یمعرف
ً

:  

ای که عمر بن خطاب برای تعیین  نفره به اعضاء شورای شش شورا زرو در) ع(علی 

در میان  ایدهم، آ یم قسم خدا به را شما «:فرمودخلیفه پس از خود معین کرده بود 

 تو که باشد فرموده شأنش در )ص(پیامبر  که هست من جز به یکس شما

 حجر بنا (قسم خدا به نه: گفتند یهمگ .»ی؟هست دوزخ و بهشت ۀکنند میتقس

: ؛ نیز برای مضامین مشابه، بنگرید به٣٤٧/ ٢، الصواعق المحرقههیثمی، 

  .)٢٣/ ٣، ینابیع المودهی، قندوز

برای (از حق جدایی ندارد ) ع(شود علی  ها گفته می از همین قبیل است روایاتی که در آن

نبوی با این الحدید از روایات  ابی ابن). ١٠٣، فضائل الصحابهی، صاعد: نمونه، بنگرید به

  .)٢٩٧/ ٢، شرح نهج البالغه(کم به شش مورد اشاره کرده است  مضمون دست

  جهینت
. باشد یانسان وجود از خارج ییترازو تواند یاعراف نم سوره ٨ هیآ زان دریم یمعنا ِقتیحق

 ٨یۀ آ در زانیم که آنجا از. است یکاف دقتمیزان فاقد اتقان و  از شده مطرح یرهایتفسدیگر 

. باشد حیصح تواند نمیهم  زانیم است، تعدد واحد که آمده »حق« وصف با  اعرافسورۀ

 یریپذ اطاعت یبرمبنا ها انسان اعمال سنجش و) ص(پیامبر اکرم  گاهیجا به توجه با ،نیچن هم

 همگان زانیم شانیا روانیپ ِنیتر کامل که بل ؛باشد) ص(خود پیامبر  تواند  نمیزانیشان، میا از

  .ردیگ  میقرار

عال در بندگان اعمال: ی داردهماهنگ زین اتیروا با معنا نیاکه دیدیم  چنان
َ

 با مرگ از پس ِم

 .باشد داشته تیسنخ اعمالش و انسان با دیبا که شود  میدهیسنج» حق «نام به یمحک سنگ

 یها مؤلفه ازچنین انسانی . یافت شود محک سنجش اعمال واقع شود کامل یانسانپس باید 

 طبق بر. دانسته شود بودن اعمال زانیمسزاوار  تاباشد  برخوردارهم باید  تیافضل و عصمت

آغاز تا پایان  ازاو  اتیح ریس خط که است) ع( یعل کامل انسان و مجسم حق نیات، ایروا

  . ست مدعا نیا لیدل
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  منابع
  .میکر قرآن ـ١

، نۀ مرعشیخا قم، کتاب البالغه نهج شرحالله، ةهب بن دید، عبدالحمیالحد یاب ابن ـ٢

  .ق١٤١٠

  .ق ١٤٠٣قم، ، األخبار یمعانعلی،  بن بابویه، محمد ابن ـ٣

  .ق١٣٩٨قم، ، دیالتوحــــــــــــــــــــ  ـ٤

  .ق١٤٢٢العربی،  دارالکتاببیروت، ، ریالمس زادعلی،  بن ناعبدالرحمی، جوز ابن ـ٥

خراط،  محمد کاملبه کوشش ، هالمحرق الصواعقمحمد،  بن ، احمدیثمیه حجر ابن ـ٦

  .ق١٤١٧الرساله،  مؤسسةوت، بیر

  .ق١٣٧٩قم، ، طالب یب اآل مناقبعلی،  بن شهرآشوب، محمد ابن ـ٧

  .ق١٤٠٤، قم، اللغه سییمقافارس، أحمد،  ابن ـ٨

  .ق١٤١٩العلمیه،  دارالکتببیروت، ، میالعظ القرآن ریتفسعمر،  بن کثیر، اسماعیل ابن ـ٩

  .ق١٤١٥دارالفکر، بیروت، ، دمشق خیتارحسن،  بن یعساکر، عل ابن ـ١٠

  .ق١٤١٨دارالجیل، بیروت، ، سننالیزید،  بن ماجه، محمد ابن ـ١١

  .ق ١٤١٩، قم، ریبکال المزارجعفر،  بن مشهدی، محمد ابن ـ١٢

  .ق١٤١٤بیروت، ، العرب لسانمکرم،  بن منظور، محمد ابن ـ١٣

  .ق١٤٠٤، الکتاب نشر دفتر، ، تهرانالبالغه نهج شرح، یعل بن ثمیثم، میم ابن ـ١٤

  .ق١٤٢٠دارالمفید، بیروت، ، القرآن ریتفسدینار،  بن ثمالی، ثابت ۀابوحمز ـ١٥

  .ق١٤١٦، هالرسال مؤسسةبیروت، ، المسندحنبل،  بناحمد  ـ١٦

، بیروت، عباس محمد الله یوصبه کوشش ، الصحابه فضائلــــــــــــــــــــ  ـ١٧

  .ق١٤٠٣الرساله،  مؤسسة

، هیمسالاال الثقافة اءیحا مجمعقم، ، المطالب جواهراحمد،  بن ، محمدیباعون ـ١٨

  .ق١٤١٥

  .ق١٤١٥قم، ، البرهانسلیمان،  بن بحرانی، هاشم ـ١٩
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االسالمیه،  للشئون االعلی المجلسقاهره، ، حیصحالاسماعیل،  بن بخاری، محمد ـ٢٠

  .ق١٤١٠

  .ق١٤٢٧ ، یالقرب یذوقم، ، نیقیال أنوار مشارق، ی، رجب بن محمدرجببرس ـ٢١

العامه،  العلوم مکتبة منامه،، بةکالسا الدمعة م، یعبدالکر بن ، محمدباقریبهبهان ـ٢٢

  .ق١٤٠٨

  .ق١٤٢٠العربی،  التراث حیاءا داربیروت، ، ریتفسالمسعود،  بن بغوی، حسین ـ٢٣

  .ق١٤١٩دارالحدیث، قاهره، ، سننالعیسی،  بن ترمذی، محمد ـ٢٤

، ءاسراقم، ، یزمان یعلبه کوشش ، نآقر در نبوت و یوحعبدالله، ، یآمل یجواد ـ٢٥

  .ش١٣٩٠

 دیسعبه کوشش ، ینیحس نهضت پرتو در عقل ییوفاکشــــــــــــــــــــ  ـ٢٦

  .ش١٣٩٥، ء، اسرای، قمبندعل

عطا،  عبدالقادر یمصطفبه کوشش ، کالمستدر،  نیشابوری، محمد بن عبداللهحاکم ـ٢٧

  .ق١٤١١، یهالعلم دارالکتببیروت، 

  .ق١٤١١، قم، جامعۀ مدرسین، المناقباحمد،  بن ، موفقیخوارزم ـ٢٨

مرتضوی، تهران، ، قرآنال الفاظ داتمفرمحمد،  بن اصفهانی، حسین راغب ـ٢٩

  .ش١٣٦٩

  .ق١٤١٤، هدارالمعرفبیروت، ، المناررضا، محمد، رشید ـ٣٠

  .ق١٤٠٧العربی،  دارالکتاببیروت، ، شافکالعمر،  بن زمخشری، محمود ـ٣١

  .ش۱۳۸۳، )ع (صادق امام ۀمؤسس، ، قمدیجاو منشور، جعفر، یسبحان ـ٣٢

  .ق١٤١٦، فکردارالبیروت،  ، بحرالعلوممحمد،  بن سمرقندی، نصر ـ٣٣

  .ق١٤٠٤، ۀ مرعشیکتابخانقم، ، المنثور الدربکر،  ابی بن ناسیوطی، عبدالرحم ـ٣٤

  .ق١٤٣١، الصحابة فضائلد، یع بن ، سعودیصاعد ـ٣٥

  .ق١٣٩٠علمی، بیروت، ا، زانیالمطباطبایی، محمدحسین،  ـ٣٦

  .ق ١٤٠٤قم، ، الدرجات بصائرحسن،  بن صفار، محمد ـ٣٧

  .م٢٠٠٨الثقافی،  دارالکتاباربد، ، ریبکال ریالتفساحمد،  بن طبرانی، سلیمان ـ٣٨
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  .ش١٣٧٢، فراهانی، تهران، انیالب مجمعحسن،  بن ، فضلیطبرس ـ٣٩

  .ق١٤١٢، هدارالمعرفبیروت، ، انیالب جامعجریر،  بن طبری، محمد ـ٤٠

  .ق١٣٩١، العربی التراث حیاءا داربیروت، ، التبیانحسن،  بن طوسی، محمد ـ٤١

ژکان، ، ، قممیرکال القرآن لفاظأل المفهرس المعجم، محمدفؤاد، یعبدالباق ـ٤٢

  .ش١٣٨٨

  .ق١٤٢٠العربی،  التراث حیاءا دار، بیروت، ریبکال ریالتفسعمر،  بن رازی، محمد فخر ـ٤٣

  .ش١٣٦٣الکتاب،  دارقم، ، تفسیرالابراهیم،  بن قمی، علی ـ٤٤

، قم، اسوه، حسینی یعلبه کوشش ، المودة عینابیم، یابراه بن مانی، سلیقندوز ـ٤٥

  .ق١٤٢٢

  .ق١٤٣٠الحدیث،  دار، قم، یافکالیعقوب،  بن دکلینی، محم ـ٤٦

  .ق١٤١٠، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ریتفسال،  کوفیابراهیم بن فرات ـ٤٧

العلمیه،  الکتب داربیروت، ، السنة أهل التیتأومحمد،  بن ماتریدی، محمد ـ٤٨

  .ق١٤٢٦

  .ق١٤٠٣العربی،  التراث حیاءا دار، بیروت، األنوار بحار، مجلسی، محمدباقر ـ٤٩

  .ق١٤١٢الحدیث،  دار، قاهره، حیصحالحجاج،  بن مسلم ـ٥٠

 .ق١٤١٤، قم، هجرت، یرض فیشر، گردآوری البالغه نهج ـ٥١
 .م١٩٦٧، یالعرب دارالکتاببیروت، ، الزوائد مجمع، بکر یبا بن ی، علیثمیه ـ۵٢
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