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AbstractḤoseynī DowlatĀbād & Mītrā Ayyūbī

● The meaning of “weighing” in Quran 7: 8 -- Critical Understanding of Commentatorsʿ Views, BībīḤakīme

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.
th
Keywords: weight, amount, scale of resurrection, interpretation, 8 verse of Surah al- ʿĀraf, Imam
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الوزنُ ْ َ ِ ٍ
الحق«
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)اعراف :(٨ /بازخوانی انتقادی دیدگاه مفﴪان
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استادیار گروه تفسیر ،دانشکدۀ علوم و معارف قرآن کریم،
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میترا ایوبی
دانشجوی کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن ،دانشگاه علوم
و معارف قرآن کریم ،مشهد ،ایران.

چکیده

یومئذ ْ َ ُ
َ َْْ ُ َْ
الحق« بیشتر مفسران شیعه و اهل سنت» ،وزن« را به معانی :سنجش اعمال،
در آیۀ »و الوزن ِ ٍ
دادرسی ،جزای عمل ،طاعت هر مطیع و حدود آوردهاند و نیز »حق« را به معانی عدل و حقیقت ،تفسیر
نمودهاند .ضمن اینکه غالب مفسران اهل سنت معتقد به وجود ترازو یی در آخرت شبیه ترازوی دنیا هستند
که دارای دو کفه و یک شاهین است .از سوی دیگر روایاتی نیز مبنی بر تأو یل میزان اعمال بر امام علی )ع(
وجود دارد .در این مقاله ضمن بررسی اصل مسأله به روش تحلیلی ،تﻼش شده تا تأو یل صحیح »میزان«
با استفاده از دﻻیل نقلی و تحلیل عقلی مورد موشکافی قرارگیرد .این مطالعه نشان میدهد میزان اعمال
باید انسان کاملی باشد که برخوردار از عصمت و افضل امت پیامبر )ص( است؛ و این شاخصهها برپایۀ
چند دسته از روایات ،منطبق بر حضرت علی )ع( است .همچنین ،کیفیت این سنجش مطرح شده و دو
شبهۀ مرتبط که امکان تعدد میزان و طرح میزان بودن پیامبر )ص( بود ،مورد تحلیل قرار گرفت.
کلیدواژهها :وزن ،میزان ،ترازوی قیامت ،تاو یل ،آیۀ  ۸سورۀ اعراف ،امام علی )ع(.
مقالۀ پژوهشی
دریافت۱۴۰۰ /۳ /۸ :ش ،پذیرش۱۴۰۰ /۱۱ /۹ :ش ،نشر۱۴۰۰ /۱۲ /۲۶ :ش ،صفحۀ  ۹۱تا .۱۱۶
ناشر :دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم )دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد(
شاپای چاپی۲۷۸۳-۵۲۹۴ :
شاپای الکترونیکی۲۷۸۳-۵۳۰۸ :
دسترسی آزاد :پایگاه اینترنتی ><http://naghdeara.quran.ac.ir
DOI:
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۹۳

درآمد

مسئلۀ سنجش اعمال در چندین آیه از قرآن مطرح شده است )انبیاء٤٧ /؛ مؤمنون،١٠٢ /

١٠٣؛ قارعه٩-٦ /؛ اعراف .(٩-٨ /از آن میان ،آیات سورۀ اعراف در تفاسیر فریقین بیشتر
مورد بحث قرار گرفته ،و ازاینرو ،نیازمند توجه ویژه است:
َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ﱡ َ َ ْ َُ َ ْ َ ُ ُ َُ
ُ ُ ُْْ ُ َ َ َ ْ َﱠ ْ
المفلحون * و من خفت
فأولئک هم
و الوزن ِ ٍ
یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه ِ
ِ
َ
ﱠ
ُ
ْ
َ
ُ
کانوا بآیاتنا ُ َ
َ ُُ
موازینه َ ُفأولئک َ
الذین ُ
خسروا ْ َ ُ ْ
یظلمون )اعراف.(٩-٨ /
أنفسهم ِبما
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ترجمه :وزن کردن ]اعمال ،و سنجش ارزش آنها[ در آن روزّ ،
حق است! کسانی که
میزانهای )عمل( آنها سنگین است ،همان رستگارانند! و کسانی که میزانهای
)عمل( آنها سبک است ،افرادی هستند که سرمایه وجود خود را ،بخاطر ظلم و
ستمی که نسبت به آیات ما میکردند ،از دست دادهاند.
ﱠ
مسلم
سنجیدن اعمال در قیامت که ریشه در آیات قرآن کریم نیز دارد یکی از اعتقادات
ِ
مسلمانان است .چنین سنجشی به باور ایشان هولانگیزترین مرحله از مواقف قیامت ،و جایی

است که وضعیت نهایی انسان برای ورود به بهشت یا دخول در جهنم آشکار میشود .از سوی
دیگر ،طبق اعتقاد شیعیان علی )ع( در آخرت از جایگاه و یژهای برخوردار است .پس شناخت
میزان اثرگذاری علی )ع( در مراحل پس از مرگ شایان توجه بهنظر میرسد.

طرح مسئله

تنها در چند کتاب مثل  ،فضائل الصحابۀ احمد بن حنبل ،مستدرک حاکم نیشابوری،
ُ
عمدۀ ابنبطریق ،مناقب ابنمغازلی ،مناقب خوارزمی و ینابیع المودۀ قندوزی بهتقریب بیش

از  ٣,٠٠٠روایت در باب فضائل علی )ع( ذکر شده است .اگر بخواهیم با حذف احادیث
تکراری تخمینی از حداقل شمار این روایتها داشته باشیم ،بعید به نظر میرسد که به عددی
کمتر از  ٥٠٠روایت دربارۀ فضیلت علی )ع( در کتب عامۀ مسلمانان دست یابیم .شماری از
این روایتها مقامات آن حضرت را در قیامت بازگو میکنند؛ فضائلی مثل اینکه علی )ع( در
َ
دان قیامت ،ساقی کوثر ،همراه و ُمصاحب پیامبر
قیامت حامل لوای حمد ،پیشوای روسفی ِ
)ص( ،قسمتکنندۀ بهشت و دوزخ ،برادر پیامبر )ص( ،سید آخرت ،قائد به سوی بهشت،
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دهندۀ جواز بهشت ،حبیب خدا ،نور ،و مؤذن آخرت است.
از میان صفات یادشده در روایات اهل سنت ،جای صفت »میزان اﻻعمال« خالی است.
صفت فوق که حکایت از جایگاه مهم و حساس علی )ع( در ابتدای مراحل قیامت دارد ،در
کتب روایی و تفاسیر مأثور شیعی یاد شده ،و برپایۀ منابع موجود ،اولین بار ابوحمزۀ ثمالی
)درگذشتۀ ١٥٠ق( در تفسیرش طبق روایتی از امام صادق )ع( علی )ع( را میزان اعمال دانسته

است )ابوحمزۀ ثمالی ،التفسیر.(١٦٢ ،

بعد از ابوحمزۀثمالی ،نیز روایات حاکی از این وصف برای آن حضرت را پدیدآورندگان
تفاسیر مأثور فراوان یاد کردهاند .برای نمونه ،علی بن ابراهیم )زنده در ٢٠٧ق( در تفسیر خود
ّ
)قمی ،التفسیر ،(٢٧٣-٢٧٤ /٢ ،صفار )درگذشتۀ ٢٩٠ق( در بصائرالدرجات )،(٧٩ /١

بحرانی )درگذشتۀ ١١٠٧ق( در تفسیر البرهان ) ،(٨١٣ /٤و حو یزی )درگذشتۀ ١١١٢ق( در
نورالثقین ) (١٨٨ /٥روایات مرتبط با این معنا را در آثار خودشان آوردهاند.

درک اینکه میزان بودن علی )ع( به چه معنا ست نیازمند تأمل است .کلمۀ میزان از ریشه
وزن است و این ریشه معناهای مختلفی دارد .مشتقات این ریشه را به معنای تعدیل و استقامت

)ابنفارس ،مقاییس اللغه ،(١٠٧ /٦ ،معرفت و شناخت اندازۀ یک شیء )راغب اصفهانی،

مفردات ،(٨٦٨ ،و سنگ ترازو و خود ترازو )ابنمنظور ،لسان العرب (٤٤٦ /١٣ ،گرفتهاند.

در قرآن کریم واژۀ »میزان«  ٩بار و جمع آن »موازین«  ٧بار آمده است )عبدالباقی ،المعجم
المفهرس .(٩١٦ ،گاه میزان در این آیات به معنای وسیلۀ سنجش کاﻻ و مبادﻻت مالی است:
َ َ ْ َْ ُ ْ ْ
َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َْ َ ُ ْ ﱠ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ
تعثوا ِفی
بالقسط و ﻻ تبخسوا الناس أشیاءهم و ﻻ
المیزان ِ ِ ِ
المکیال و ِ
قوم أوفوا ِ
و َیا ِ
ْ
ْ ُ
مفسدیَن « )هود .(۸۵ /
اﻷرض ِ ِ
ِ
ترجمه :و ای قوم من! پیمانه و وزن را با عدالت ،تمام دهید! و بر اشیاء )واجناس(
مردم ،عیب نگذارید و از حق آنان نکاهید و در زمین به فساد نکوشید.

گاه نیز میتوان از کاربردهای قرآنی آن معنای هماهنگی و نظم در آفرینش را دریافت:
َ ﱠ َ َََ َ َ َ َ َ ْ َ
المی َزان« )الرحمن.(۷ /
والسماء رفعها و وضع ِ
ترجمه :آسمان را بر افراشت و میزان و قانون ]در آن[ گذاشت.
چنانکه گفتهاند ،مقصود از میزان همان تنظیم زمین و آسمان است که در پرتو آن تعادل در
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۹۵

َ
عالم هستی به وجود میآید و کاخ آفرینش برپا میماند )سبحانی ،منشور جاوید.(۴۶۴ /۵ ،
ً
گاه نیز مراد از میزان در قرآن را تشریع قوانین الهی دانستهاند؛ مثﻼ آنجا که گفته میشود:
ََ ْ
بالبی َنات َو َ َ ْ َ
أرسلنا ُ ُ َ َ
لقد َ ْ َ ْ َ
معهم ْ َ َ
الکتاب َو ْ َ َ ُ َ ﱠ ُ ْ ْ
رسلنا ْ َ
أنزلنا َ َ ُ ُ
بالقسط...
ِ
المیزان ِلیقوم الناس ِ ِ ِ
ِ
ِ
)حدید.(۲۵ /
ترجمه :ما رسوﻻن خود را با دﻻیل روشن فرستادیم ،و با آنها کتاب )آسمانی( و
میزان )ابزار شناسائی حق از باطل و قوانین عادﻻنه( نازل کردیم تا مردم قیام به
عدالت کنند....
در این آیه تعبیر میزان دربارۀ قوانین عادﻻنۀ الهی بکار رفته است؛ قوانینی که مایۀ گسترش
ﱠُ ﱠ َ ََ ْ َ َ ْ َ ﱢ َ ْ َ
المی َزان«...
قسط و عدل در جامعه بشری است .در سخن ا آیۀ »الله ِ
الذی أنزل الکتاب ِبالحق و ِ
)شوری (۱۷ /نیز ،طباطبایی میزان را به معنای دین گرفته ،و گفته است که مراد از میزان به قرینۀ
ذیل آیه و آیات بعد همان دینی است که کتاب الهی مشتمل بر آن است .به باور طباطبایی ،دین
ِ
را از این جهت میزان خواندهاند که عقائد و اعمال انسانها به وسیلۀ آن سنجیده میشود و در
نتیجه ،روز قیامت بر طبق آن پاداش و جزا داده میشود .اینگونه ،طباطبایی نتیجه میگیرد که
میزان عبارت است از دین با اصول و فروعش )طباطبایی ،المیزان.(٥٤ /١٨ ،

براینپایه ،جا دارد بپرسیم که وقتی از علی )ع( همچون میزان قیامت یاد میشود کدامیک از
این معانی در مد نظر است .تا کنون کوششی برای توضیح این معنا صورت نگرفته است که
میزان بودن علی )ع( در قیامت به چه معنا میتواند باشد .مطالعۀ کنونی تﻼشی برای پاسخ به
همین سؤال است .چنانکه گفتیم ،آراء مفسران دربارۀ مفهوم قرآنی وزن اعمال را میتوان در
مرور بحثها ذیل آیۀ  ٨سورۀ اعراف مشاهده کرد .ما در این مطالعه میخواهیم با مرور این آراء
ً
تفسیری و بازخوانی و نقد آنها بدانیم که اوﻻ ،دربارۀ وزن اعمال در قیامت چه آرائی بازگو شده
ً
ً
است؛ ثانیا ،مضمون روایات حاکی از میزان بودن علی )ع( در قیامت چیست؛ ثالثا ،در مقام
بازخوانی و نقد آیات و روایات ،به چه درکی از میزان بودن علی )ع( در قیامت میتوان رسید.

 .١دیدگاه مفسران
در گام نخست از این بحث آراء مفسران در بحث از آیۀ  ٨سورۀ اعراف و سخن از وزن
اعمال در قیامت را مرور میکنیم.
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 (۱-۱آراء عالمان اهل سنت

در تفسیر »والوزن یومئذ الحق« ،کهنترین رأی که در تفاسیر اهل سنت به دست آمد نظر
طبری )درگذشتۀ ٣١٠ق( است .وی با استناد به گفتاری از حذیفة بن یمان ــ صحابی پیامبر
)ص( ــ صاحب ترازوهای قیامت را جبرئیل میداند که در قضاوت بین دو فرد ،حسنات ظالم
را به مظلوم میدهد و اگر ظالم عاری از حسنات باشد ،سیئات مظلوم را بر ظالم بار میکند؛ به
گونهای که ظالم با باری به اندازۀ کوه برمیگردد )بنگرید به :طبری ،جامع البیان.(٩١ /٨ ،

دربارۀ چیستی ترازوی آخرت ،افزون بر طبری ،سمرقندی )درگذشتۀ ٣٩٥ق( و سیوطی
)درگذشتۀ ٩١١ق( نیز مراد از میز ِان مذکور در قیامت که حسنات و سیئات اشخاص در آن

سنجیده میشود را همان ترازو یی میدانند که در بازارها بهکار میرود :ترازوی قیامت نیز دارای
ً
شاهین )عقربۀ ترازو( و دو کفه است .آنها این دیدگاه را به روایتی چند مستند میکنند؛ مثﻼ
روایتی که در آن گفته میشود مردی را در قیامت وزن میکنند و وزنش از بال پشهای کمتر
ً
بازنموده میشود؛ یا مثﻼ ،سخن کعباﻻحبار ،مفسر تابعی )درگذشتۀ ٣٢ق( ،که میگوید
ً
میزان را در میان دو درخت کنار بیتالمقدس قرارمیدهند؛ یا مثﻼ روایتی منسوب به سلمان
فارسی که گنجایش کفههای ترازوی آخرت را بیش از آسمانها و زمین و آنچه در آن است

میداند )بنگرید به :سمرقندی ،بحرالعلوم٥٠٤ /١ ،؛ سیوطی ،الدر المنثور.(٧٠ /٣ ،

طبری افزون بر موارد فوق ،اخبار رسیده از پیامبر اکرم )ص( و دیگر بزرگان دین ــ همچون
حدیث نبوی که پیامبر )ص( سنگینترین چیزی که در میزان اعمال گذاشته میشود را حسن

خلق دانستهاند ــ مؤید این رأی اخیر میداند )جامع البیان .(٩١ -٩٢ /٨ ،بغوی )درگذشتۀ
٥١٠ق( نیز ،همراه با بیان این ادعا که اکثر اهل سنت قائل به وجود ترازو یی شبیه به ترازوی دنیا
هستند ،فاصلۀ دو کفۀ ترازوی آخرت را به اندازۀ فاصلۀ شرق و غرب میداند )بغوی ،التفسیر،
 .(١٨٠ /٢از میان مفسران نزدیک به دوران معاصر ،رشیدرضا )درگذشتۀ ١٣٥٤ق( استفاده از
َﱠ
لفظ »کفَتین« در روایات یادشده را بعید نمیداند که از باب َمجازگویی باشد )رشیدرضا،

المنار.(٣٢٥ /٨ ،

دربارۀ اینکه چه چیزی قرار است با این ترازو سنجیده شود هم آراء مختلفی ابراز داشتهاند.

گاه گفتهاند که عمل انسان وزن خواهد شد )طبری ،جامع البیان٩١ /٨ ،؛ زمخشری،
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َ
الکشاف٨٨ /٢ ،؛ رشیدرضا ،المنار .(٢٨٦ /٨ ،اینکه اعمال انسان که از قبیل اعراض هستند
ِ
و جسم ندارند چهگونه قرار است وزن شوند برای برخی مفسران مسئله شده است .ابنکثیر
)درگذشتۀ ٧٧٤ق( دراینباره معتقد است اعمال در قیامت تجسم پیدا میکنند و سپس وزن

میشوند .او به روایاتی استناد میکند که در آنها گفته میشود قرآن یا عمل شخص در روایات
به صورت جوانی تجسم پیدا میکنند .نیز ،روایتی از ابنعباس را که بغوی در تفسیر خود آورده
است به شهادت میگیرد:
گاه گفته شده است که کتاب اعمال وزن میشود .نظر دیگر هم این است که
شخص صاحب عمل را وزن میکنند .وانگهی ،میتوان میان تمام این موارد جمع
ِ
کرد؛ بدینسان که بگوییم یک بار عمل انسان ،و یک بار کیفر و جزاء عمل ،و
زمانی هم خود شخص را توزین میکنند )ابنکثیر ،تفسیر.(٣٥٠-٣٥١ /٣ ،
چنانکه در سخن ابنکثیر هم بازتاب یافته ،یک نظر دیگر آن است که خود شخص وزن
میشود .پیش از این هم به روایتی اشاره کردیم که میگفت :مرد بزرگ بلند قامتی که بسیار
خورده و بسیار نوشیده است را میآورند و وزن میکنند اما ]به جهت سبکی اعمالش[ به اندازۀ
بال پشهای وزن ندارد )طبری ،جامع البیان .(٩٢-٩١ /٨ ،رأی دیگر آن است که نامههای

اعمال را وزن میکنند؛ نه خود اشخاص را )ابنکثیر ،تفسیر ،(٣٥٠-٣٥١ /٣ ،و باﻻخره ،رأی

دیگر هم آن است که آخرین عمل از اعمال هر کسی پیش از مرگش وزن میشود .اینگونه،
هرکه خدا خیرش را بخواهد آخرین عملش را به خیر ختم میکند و برای هر که ارادۀ شر کرده

باشد آخرین عمل او را به شر ختم مینماید )سیوطی ،الدر المنثور.(٦٩ /٣ ،
ً
دربارۀ کیفیت توزین آراء دیگری نیز بیان شده است .مثﻼ برخی مفسران وزن کردن اعمال را
به معنای جزا دادن به عمل گرفتهاند )ماتریدی ،تأویﻼت اهل السنه» .(٣٦٤ /٤ ،حق« را نیز
گاه به معنای عدل )طبری ،جامع البیان ،(٩١ /٨ ،حقیقت )ماتریدی ،همانجا( و کم نشدن از

نیکیهای نیکوکار و اضافه نشدن به بدیهای گناهکاران دانستهاند )طبرانی ،التفسیر الکبیر،
.(١١٧ /٣
ً
درمجموع از بررسی آراء مفسران اهل سنت میتوان دریافت که غالبا معتقد اند در آخرت

ترازو یی شبیه ترازوهای رایج در دنیا نصب میشود )بغوی ،التفسیر ،(١٨٠ /٢ ،آن گاه مأمور
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الهی حسنات بنده را در یک کفه ،و سیئاتش را در کفۀ مقابل قرار میدهد :اگر حسنات
سنگینتر بود او به بهشت میبرند و اگر سیئاتش غلبه کرد راهی دوزخ خواهد شد .حتی برپایۀ
َ
برخی روایات اهل سنت چهبسا در این میان عملی از محاسبۀ ترازو بازماند؛ آنسان که شخص
را پس از اینکه حکم دوزخی بودنش صادر شد و راهی جهنم گشت فرابخوانند و ندا دهند که
باید بازگردد؛ زیرا چیزی از حسناتش جا مانده ،و محاسبه نشده است )سیوطی ،الدر المنثور،

.(٧١-٦٩ /٣
 (۲-۱نقد آراء مفسران اهل سنت

هرگاه بخواهیم برپایۀ اقوال مفسران اهل سنت از توزین اعمال تصویر واضحی ارائه دهیم با
ً
دشواریهایی روبهرو خواهیم بود .مثﻼ ،اگر بنا بر این باشد که حسنات هر فردی با سیئاتش
سنجیده شود ،راهی برای مقایسۀ میان افراد مختلف و جای دادن ایشان در درجات مختلف
نخواهد بود .در قیامت که تمام خﻼئق از اولین و آخرین جمع اند ،با این حجم و کثرت اعمال
خیر و شر چهگونه درجات افراد و طبقۀ آنها در بهشت مشخص میشود؟ آیا اگر اعمال نیک
ً
بنده با اعمال بد خودش توزین شود ،عدالت برقرار میگردد؟ مثﻼ اگر صاحب عملی ١٠٠
حسنه داشته باشد ،باﻻتر از کسی که  ٩٩حسنه دارد قرار میگیرد؟
ً
روایاتی از اهل سنت البته چنین مضمونی دارند .مثﻼ ابنابیحاتم نقل کرده است
ً
)التفسیر (٦٩ /٣ ،که شمار حسنات هر فردی را از شمار سیئاتش کم میکنند؛ مثﻼ میگو یند:
ً
زید یک حسنه بیشتر از تعداد سیئاتش دارد؛ پس اهل بهشت خواهد بود؛ یا مثﻼ میگویند:
عمرو اهل جهنم است ز یرا در سنجش نیک و بدش یک سیئة بیشتر از تعداد حسناتش دارد.
سیوطی )درگذشتۀ ٩١١ق( هم از قول ابنعباس آورده است» :کسیکه حتی یک عمل صالح
بیشتر از اعمال بدش داشته باشد به بهشت میرود؛ اما اگر یک گناه بیشتر داشته باشد
جهنمی خواهد بود« )الدر المنثور.(٦٩ /٣ ،

بهطبع پذیرش یک چنین سنجش کمی با دشواری روبهرو ست و کیفیت چنین سنجشی نیز

با نظر به نصوص دینی مبهم است .برپایۀ قرآن کریم و روایات اسﻼمی همۀ حسنات و سیئات
را نمیتوان در یک سطح ارزیابی کرد؛ آنسان که بشود با شماردن تعداد آنها حکمی نهایی

دربارۀ کسی راند .شاید حسنات یک شخص اقداماتی تکرارناپذیر و در عین حال دارای
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اجرهای بزرگ باشند؛ مثل جهاد در راه خدا؛ اما حسنات دیگری کاری مختصر و در عین حال
مداوم باشد؛ از قبیل انفاق روزانه به فقیران که البته هر بار تکرارش حسنهای برای فرد حساب
میشود.

در آیاتی از قرآن کریم تأکید میشود که نمیتوان همۀ اعمال نیکوی افراد را دارای یک درجه
ً
از ارزش انگاشت .مثﻼ یک جا آمده است:
َ
َ ََ
ْ َ
الحاج َو َ َ
َ ْ َ َ
عمارة ْ َ ْ
سقایة ْ ﱢ
آمن ﱠ َ ْ ْ
َ َ َ ُْ ْ
جاهد
ْخر و
ِ ِ
الیوم اﻵ ِِ
ِ
أجعلتم ِ
المسجد الحر ِام کمن ِ ِ
بالله و ِ
ﱠ
َْ ْ َ ﱠ
ْ َُ َ َْ
عند ﱠ َ ﱠ ُ ْ
َ
فی َ
الظالمین )توبه.(١٩ /
یهدی القوم ِ
الله و الله ﻻ ِ
الله ﻻ یستوون ِ
ِ
سبیل ِ
ِ
ترجمه :آیا سیراب کردن حجاج ،و آباد ساختن مسجد الحرام را ،همانند )عمل(
کسی قرار دادید که به خدا و روز قیامت ایمان آورده ،و در راه او جهاد کرده است؟!
] این دو[ نزد خدا مساوی نیستند! و خداوند گروه ظالمان را هدایت نمیکند!
برایناساس ،اگر بنا باشد ترازوی آخرت شبیه ترازوی دنیا تصور شود و در عین حال عدالت

برقرار شود ،باید سنجش اعمال این گونه باشد که همۀ اعمال انسان را در یک کفه بریزند و در
ّ
سنگ معیار برای همۀ خﻼئق یکسان باشد تا
کفۀ مقابل سنگ ترازو قرارداده شود .نیز ،باید آن ِ
عدالت در سنجش برقرار گردد و همه با یک معیار سنجیده شوند .آن گاه ،اگر اعمال فردی
َ َ ْ َُ َ ْ
ثقلت َ ُ ُ
موازینه َ ُفأولئک ُ ُ
هم
مطابق این معیار بود ،کفۀ اعمال او سنگین شود و حکم آیۀ »فمن
ِ
ِ
ُْْ ُ َ
المفلحون« اجراء گردد؛ یا چنانچه اعمال وی مطابق معیار سنجش الهی نبود کفۀ اعمالش
ِ
َ َ ْ َ ﱠ ْ َ ُُ َُ
ﱠ َ َ ُ َُْ
ُ
َ
ْ
خسروا أنفسهم« جاری شود
فأولئک ِ
موازینه ِ
الذین ِ
سبک گردد و اینگونه ،حکم »و من خفت ِ
)بنگرید به :اعراف.(٩-٨ /
به بیان دیگر ،راه عقﻼیی سنجش اعمال در قیامت این است که همۀ اعمال خوب و بد بنده
در یک سوی ترازو قرار بگیرد و بین خیر و شرش تفکیک قائل نشوند؛ آنگاه هر عملی که
سنخیت با معیار سنجش داشت کفه را سنگین کند و هر عملی که از سنخ معیار توزین نبود ــ
چون فاقد ارزش و فاقد وزن است ــ از سنگینی بکاهد .این تصویر از توزین قیامت بسیار شبیه

همانی است که در روایتی از علی )ع( نیز نقل شده است )ابنبابو یه ،التوحید.(٢٦٨ ،

در نصوص دینی دربارۀ اینکه چرا اعمال ِبد شخص موجب کاستن از وزن کلی اعمالش

میشود بهصراحت سخنی گفته نشده است .میتوان بر سبیل حدس چنین دریافت هرگاه
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شخص وقت خود را صرف امری باطل کند ،ازآنرو که در آن ساعت از عمرش باید کاری
مطابق با معیار حق انجام میداد و نداده ،عمر خو یش را هدر داده و مرتکب عملی باطل شده،
و ازهمینرو کفۀ اعمال خود را در ترازو سبک کرده است .بر این اساس ،حبط اعمال بدان

میماند که کسی مطلب صحیحی را بنویسد و بعد آن را پاک بکند .در قرآن کریم آمده است:
َ َُْ ﱠ
َ
خسر ُهنالک ْ ُ ْ ُ َ
الله ُقضی ْ َ ﱢ
بالحق َو َ َ
المبطلون )غافر.(٧٨ /
ِ
ِ
ِ
ِفإذا جاء أمر ِ ِ ِ
ترجمه :هنگامی که فرمان خداوند صادر شود ،به وسیلۀ حق داوری خواهد شد؛ و
آنجا اهل باطل زیان خواهند کرد.
 (۳-۱آراء علماء شیعه

یومئذ ْ َ ُ
َ َْْ ُ َْ
الحق« اقوال مختلفی ابزار داشتهاند .گاه
علمای امامیه نیز دربارۀ معنای »و الوزن ِ ٍ

گفتهاند که مراد از حق بودن وزن آن است که نتیجۀ آن سنجش یعنی مجازات گناهکاران بر

اساس عدالت خواهد بود و به کسی در قیاس با دیگری ظلم نمیشود )قمی ،التفسیر/١ ،

 .(٢٢٤گاه نیز حق بودن توزین اعمال را به این معنا عادﻻنه دانستهاند که در حق اعمال خود
فرد عدالت مراعات میشود و کوچکترین عمل خیر یا شر او از محاسبه نخواهد افتاد

)طوسی ،التبیان .(٣٥٣ /٤ ،برخی نیز به جمع میان دو رأی فوق گراییده ،و گفتهاند که در
قیامت هم سنجش اعمال ،هم مجازات گناهکاران ،بر اساس عدالت است و به کسی ظلم

نمیشود )طبرسی ،مجمع البیان .(٦١٦ /٤ ،دیدگاه چهارم بالکل متفاوت است .برپایۀ آن،
وقتی گفته میشود »وزن ،حق است« منظور آن است که آن میزان و سنگ ترازو یی که اعمال در
قیامت با آن سنجیده میشود چیزی به نام »حق« است؛ به این معنا که هرقدر عمل فردی
مشتمل بر حق باشد به همان اندازه اعتبار و ارزش دارد .برپایۀ این دیدگاه ،اعمال نیک چون
مشتمل بر حق است دارای ثقل است )طباطبایی ،المیزان.(١٠-١١ /٨ ،

چنانکه از این آراء دریافته میشود ،مفسران شیعه از ظاهر آیات چنین دریافتهاند که عمل
نیک باعث ثقل میزان و عمل بد باعث خفت آن است )همان .(١١ /٨ ،برخی مفسران کهن
شیعی همچون علی بن ابراهیم قمی )زنده در ٣٠٧ق( و طوسی )درگذشتۀ  ٤٦٠ق( با توجه به
َ َ ْ َﱠ ْ
ُ
ْ ُ َ
خفت َ ُ ُ
موازینه َ ُفأولئک ﱠ َ
الذین َ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ
یظلمون« )اعراف/
عبارت »و من
ِ
بآیاتنا ِ
خسروا أنفسهم ِبما کانوا ِ ِ
ِ
 (٨بیان داشتهاند همچنانکه فرمانبرداری و اطاعت باعث رسیدن به ثواب الهی است ،انکار

ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ مفهوم وزن در »والوزن یومئذ الحق«...

۱۰۱

آیات و حجتهای الهی ازجمله ائمه )ع( هم سبب سبکی میزان خواهد بود )قمی ،التفسیر/١ ،

٢٢٤؛ طوسی ،التبیان.(٣٥٣ /٤ ،

اینگونه ،مفسران شیعه دربارۀ اینکه چه چیزی در ترازوی قیامت سنجیده میشود معتقد
اند که اعمال مورد سنجش قرار میگیرند؛ نه صاحبان آنها .برخی از ایشان بیان داشتهاند که از
ظاهر آیات میتوان دریافت میزان اعمال از قبیل ترازو نیست تا فرض تساوی دو کفه دربارۀ آن
معنا داشته باشد .نیز ،اغلب معتقد اند که عمل نیک باعث سنگینی ،و عمل بد باعث سبکی
ِ
ِ
میزان قیامت میشود.
 (۴-۱نظر مختار

َ َْْ ُ ْ َ
یومئذ
بر اساس مقایسۀ میان اقوال مختلف میتوان دربارۀ متعلق وزن در آیۀ »و الوزن ِ ٍ
اْ َ ُ
لحق« گفت که نمیتواند مراد از سنجش اعمال ،توزین ظاهر عمل انسان باشد؛ زیرا حرکات و
سکنات آدمی در تمام اعمال ــ اعم از گناه و طاعت ــمشترک است :آنچه مهم است و
سنجیده میشود صفتی است که عارض بر حرکات و سکنات انسان شود .به بیانی دیگر ،میزان
انطباق صفات رفتار با معیار حق مورد توجه است و بر اساس شدت و ضعف انطباق عمل با
معیار حق ،عمل ما باعث ثقل میزان یا خفت آن خواهد شد.
برخی روایات شیعی را میتوان مؤید همین تفسیر دانست .برای نمونه ،نقل شده است که
امام زینالعابدین )ع( فرمودهاند:
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ﱢ
َُْ َ َ ﱠ َﱠ ْ َ
لهم ﱠ َ ُ
لهم َ َ ُ
الشرک ﻻ ُ ْ َ ُ
الموازین َو ﻻ ُ ْ ُ
أهل ْ
تنشر ُ ُ
تنصب ُ ُ
الدواوین َو
الله أن
اعلموا ِعباد ِ
ِ
ِ
ﱠ َ ُْ َ ُ ﱠ َ ُ َ ْ ْ ْ َ
الدواوین ِﻷهل ِاﻹسﻼم« )مجلسی ،بحاراﻻنوار.(١٤٣-١٤٥ /٧٥ ،
ِإنما تنشر
ِ
ِ
ترجمه :ای بندگان خدا ،بدانید که برای مشرکان موازین نصب نمیشود و دیوانی از
آنها گشوده نمیشود؛ بلکه گشودن دیوان عمل مخصوص مسلمین است.

شاید اینکه برای مشرکان میزان عمل نصب نمیشود از همینرو ست که مشرکان بر مدار
حق نیستند و در واقع چیزی برای سنجش ندارند؛ زیرا کسی که بر اساس حق زندگی نکرده
است نمیتوان زندگیاش را بر اساس حق سنجید .بعید نیست که آیۀ  ٦٩سورۀ زمر هم از تعبیر
»قضاوت بر اساس حق« به همین قضاوت کردن با معیار حق اشاره داشته باشد:
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َ َ ْ َ َ ْ َْ ُ
بالنبیین َو ﱡ َ
وضع ْ ُ
الکتاب َو جیَء ﱠ َ
اﻷرض ُبنور َﱢربها َو ُ َ
الشهداء َو ُقضی َ َ ُ ْ
بینهم
أشرقت
و
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ْ َ ﱢ َ ُ ْ ْ َُ َ
ِبالحق و هم ﻻ یظلمون.
ترجمه :زمین به نور پروردگار خود روشن میشود ،کتاب نهاده میشود و پیامبران
و شهیدان آورده میشوند ،میان مردم به راستی قضاوت میشود و به آنها ظلم
نمیشود.

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

حق و راستی است .آیات دیگری از قرآن کریم را نیز که دربارۀ حکم و قضاء به حق سخن
میگویند باید بر همین معنا حمل کرد )بنگرید به :انبیاء١١٢ /؛ زمر٧٥ /؛ غافر.(٧٨ /
َ ّ
برپایۀ این دیدگاه ،معیار سنجش اعمال بندگان در آخرت سنگ ِمحکی است به نام »حق«.
سنجش اعمال هم بدین گونه خواهد بود که اعمال بنده در کفهای قرار میگیرد و در کفۀ مقابل
»حق« نهاده میشود :اگر اعمال فرد از سنخ حق باشد ،میزان عمل او وزین میگردد و اگر

اعمالش با حق مطابقت نیابند ،میزان او سبک خواهد شد .طباطبایی در تأیید این دیدگاه به
روایتی از امام صادق )ع( استناد جسته است .برپایۀ این روایت ،امام صادق )ع( در پاسخ به
این سؤال که آیا اعمال سنجیده میشوند فرمود عمل جسم نیست که قابل سنجش باشد؛ بلکه

صفت کاری است که عامل انجام میدهد )طباطبایی ،المیزان.(١٦ /٨ ،
مراد از عمل،
ِ
ً
هرگاه این تفسیر از آیه را نپذیریم و آیه را چنین معنا کنیم که صرفا بیان میدارد سنجیدنی که

روز قیامت روی میدهد حق است ،باید به این پرسش اساسی پاسخ دهیم واحد سنجش چه
خواهد بود .به نظر میرسد پذیرش قول مختار میتواند ما را از این ابهام رها کند .گذشته از
َ َْْ ُ
والوزن َ ْ ...ﱡ
این ،در آیه گفته نشده است که »و الوزنٌ ...
الحق« .به بیان
حق«؛ بلکه آمده است» :
دیگر ،گفته نشده »وزن در قیامت حقی است«؛ بلکه گفته شده »وزن در قیامت حق است«.
پس باید وزن را هم چیزی از جنس حق فرض کنیم .این وقتی ممکن است که بگوییم وزن
چیزی از جنس عقیده است؛ زیرا اعتقادات آدمی هستند که میتوانشان به وصف حق خواند.
ُ
خلق و عمل و قول را هم به اعتبار تطابقشان با اعتقاد حق است که میتوان حق دانست

)بنگرید به :جوادی آملی ،شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی .(٤٩ ،اینگونه ،منطقیتر
آن است که حق را صفتی برای خود ترازو بگیریم و بگوییم که منظور آن است که ترازو خودش
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چیزی از جنس حق ــ یعنی همان اعتقاد صحیح ــ است.

 .٢تحلیل مفهوم میزان اعمال
بر اساس آن چه گذشت» ،میزان« در آخرت »حق« است و هر عملی که با »حق« مطابق
ّ
باشد وزین خواهد بود .آنچه مسلم است این است که حق بهتنهایی متصور نیست؛ بلکه باید
در چیزی تجلی یابد .ازآنجا که اعمال انسانها مورد سنجش قرار میگیرد ،باید حق در اعمال
یک انسان تجلی یابد.
 (۱-۲شاخصههای میزان اعمال

با این مقدمه ،و یژگیهایی برای میزان اﻻعمال قابل تصور است که اکنون باید به آنها
بپردازیم .نخست اینکه انسانی که قرار است حق در آن تجلی کند ،باید مصداق تام انسان
کامل باشد؛ زیرا بر اساس سیرۀ عقﻼ هر چیزی را باید با معیاری سنجید که با آن همخوانی
ً
دارد .همچنانکه مثﻼ سنجش وزن با مقیاس طول بیمعنا ست ،میزانی هم که عمل انسان را با
ً
آن میسنجند باید مطابق با انسان و عمل او باشد .مثﻼ نماز بندگان باید با یک نماز کامل
سنجیده شود.
با توجه به آنچه گفته شد ،اعمال و عبادات بندگان هم باید با اعمال و عبادت انسانی
سنجیده شود که بر مدار حق زیسته باشد و در تمام عمر خو یش موفق به انجام اعمال کامل
ِ
ً َ
مرضّی خدا گشته باشد .چنین شخصیتی قطعا ُمخلص )خالصشده برای خدا( است؛ هم
َ
چنان که قرآن کریم گروهی از انسانها را ُمخلص نامیده است؛ همانها که حتی ابلیس هم
طمعی در گمراه کردن ایشان ندارد )حجر .(٤٠ /انسان کامل معیار سنجش اعمال آدمیان در
ِ
آخرت از این گروه است؛ زیرا اگر تحت تأثیر ابلیس قرار میگرفت موفق به انجام اعمال خیر
در حد اعلی نمیشد.
ً
چنین انسان کاملی قطعا معصوم نیز باید باشد؛ ز یرا اگر ذرهای از عمر خو یش را در راه
ّ
باطل صرف کرده باشد ،آن عمل برایش سیئه محسوب میشود و خفت و سبکی میزان عملش
را بههمراه دارد .هرگاه چنین شود ،اعمالش دیگر قابلیت معیار شدن را نخواهند داشت.
برایناساس ،چنین انسانی معصوم و صاحب ایمان و یقین سرشار خواهد بود؛ عصمتی که
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حاصلش دوری از هر گونه گناه و حتی سهو و نسیان و خطا ست.
در مقام توضیح باید افزود هرگاه میزان و معیار آخرت برای شناخت حق از ناحق عملی
خطا را هرچند از روی سهو و نسیان انجام دهد ،ﻻزم خواهد آمد که میزان دیگری بیابیم که
دچار این سهو و نسیان نباشد .وانگهی ،ازآنجا که میزان دوم هم از عصمت بیبهره است و
چهبسا دچار سهو و نسیان انسانی شود ،این جستجوی میزان باید به تسلسل بینجامد و
اینچنین ،هرگز معیاری برای سنجش اعمال شناخته نمیشود .پس ﻻزم است که مقام عصمت
حاصل از ایمان کامل باشد.
بر همین اساس است که برخی مفسران معاصر با توصیف نفس انسان به مثابۀ گوهر وجود
توان عروج به قلۀ عصمت را دارد .از نظر
او بیان داشتهاند این گوهر چنان آفریده شده است که ِ

ایشان اگر نفس کسی به وادی عقل ناب و کشف و شهود تام و صحیح وارد شود ،فقط حق و
حقیقت را درک خواهد کرد و از هرگونه شک و تردید و سهو و نسیان و غفلت در امان خواهد
ماند )بنگرید به :جوادی آملی ،وحی و نبوت در قرآن .(٢٠٣ ،هرگاه بپذیریم که میز ِان آخرت
یک انسان کامل و معصوم است ،ﻻجرم افضلیت او بر جمیع بشریت هم پذیرفته خواهد شد.
 (۲-۳امکان تعدد میزان

در کوشش برای تطبیق ویژگیهای یادشده بر مصداقی بخصوص و دستیابی به تأویل مفهوم
قرآنی میزان ﻻزم است دربارۀ مسئلهای بحث شود :آیا ممکن است چنین میزانی متعدد باشد یا
ً
نه .چهبسا گفته شود منعی ندارد که میزان اعمال تعدد یابند؛ چنانکه مثﻼ نماز کامل از یک
شخص و روزۀ کامل از شخصی دیگر همچون میزان عمل بهکارگرفته شوند.
در مقام تحلیل این احتمال ،نخست باید به خاطر داست که معیار سنجش در آخرت حق
است و حق تعددبردار نیست که شامل افراد مختلف شود .آنجا که در قرآن گفته میشود
َْ َ ْ َ ﱢ ﱠ ﱠ ُ
َ
الحق ِإﻻ الضﻼل« )یونس (٣٢ /به همین معنا تصریح دارد که بعد از حق جز
»فماذا بعد
گمراهی چیز دیگری نیست .پس اگر افراد متعددی صاحب ایمان کامل باشند و موفق به انجام
کامل تمام اعمالشان گردند و صاحب مقام عصمت و افضلیت باشند ،ﻻجرم همگی یک
حقیقت واحد بیش نیستند؛ همان گونه که از امام زینالعابدین )ع( دربارۀ اهلبیت )ع( نقل
شده است که فرمودهاند:
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همۀ ما از نوری واحد ایم و روح ما از عالم امر الهی است :اولین ما محمد )ص(
است ،آنکه در میان است محمد است ،آخرین ما نیز محمد است و همۀ ما

محمد ایم )بهبهانی ،الدمعة الساکبه.(٤٢ /٦ ،

عباراتی از راغب اصفهانی عالم لغوی و مفسر مشهور نیز حاکی است که او نیز به وحدت
میزان باور دارد .او میگوید اینکه در آیهای از تعبیر »میزان« استفاده شده ،به اعتبار کسی است
که حسابرسی میکند؛ آنجاها هم که از تعبیر »موازین« استفاده شده ،به اعتبار افرادی است
که مورد محاسبه قرار میگیرند )راغب اصفهانی ،مفردات.(٨٦٨ ،
 (۳-۳میزان بودن پیامبر اکرم )ص(

نکتۀ شایانتأمل دیگر این است که چه منعی دارد خود پیامبر اکرم )ص( را میزانی برای
اعمال امت اسﻼم تلقی کنیم .بهطبع همۀ اوصافی که پیش از این دربارۀ میزان قیامت گفتیم در
ایشان به حد اعلی موجود است .گرچه این امر بهظاهر هیچ منعی ندارد ،نمیتوان در نصوص
شرعی عبارتی یافت که دﻻلتی آشکار بر آن داشته باشد.
در قرآن کریم از مقامات پیامبر اکرم )ص( فراوان یاد ،و اوصافی همچون بشیر ،نذیر ،سراج
منیر ،صاحب مقام محمود ،و رحمةللعالمین برای ایشان ذکر شده است؛ اما از این هرگز سخن
نمیرود که پیامبر )ص( میزان اعمال انسانها باشند .روایتی هم در منابع روایی شیعه یا اهل
ً
سنت در این باب ذکر نشده است و اساسا میزان اعمال بودن ایشان از سوی محدثان و مفسران
حتی یک مدعی هم ندارد.
ازآنسو ،به طور خاص در گفتار پیامبر اکرم )ص( بارها از این سخن رفته که علی )ع(
میزان اعمال است .محدثان و مفسران شیعه نیز روایات بسیاری از دیگر ائمۀ شیعه )ع( در این
باب آوردهاند .فراتر از این ،میدانیم بنا بر آیۀ مباهله علی )ع( بهمثابۀ نفس پیامبر )ص(معرفی
شده است .پس چه پیامبر )ص( میزان باشند چه علی )ع( تفاوتی ندارد؛ جز اینکه روایات
پیامبر و ائمه )ع( این جایگاه را برای علی )ع( بازنمودهاند.

زان اعمال بودن علی )ع(
 .٤می ِ

اینگونه ،به نظر میرسد علی )ع( بهترین فردی است که میتواند برای چنین مقامی

انتخاب شود :یکی از افراد امت پیامبر اکرم )ص( که به ایشان ایمان آورده ،بر ایمانش پایداری
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کرده ،لحظهای ایمانش را به ظلم نیالوده است ،و سایرین میتوانند خود را با او در لحظهلحظۀ
زندگی قیاس کنند و نحوۀ اطاعت خود از دستورات پیامبر )ص( را با نحوۀ اطاعت و
فرمانُبرداری او بسنجند.
 (۱-۴وفور اوصاف یادشده در علی )ع(

اثبات مقام عصمت برای علی )ع( به عنوان تنها گز ینۀ اعﻼمشده از سوی پیامبر )ص( کار
دشواری نیست .برپایۀ روایات شیعی علی )ع( از مصادیق مسلم آیۀ تطهیر )بنگرید به :قمی،

التفسیر ،(١٥٦ /٢ ،و از جملۀ صادقانی است که قرآن مردم را به مﻼزمتشان امر میکند
)ابنبابو یه ،معانی اﻻخبار٥٨ /١ ،؛ نیز ،بنگرید به :ابنعساکر ،تاریخ دمشق.(٣٦١ /٤٢ ،

گذشته از این ،روایات متعدد و پرشماری در منابع مختلف اهل سنت نیز میتوان یافت که
بر مقامی واﻻ برای علی )ع( دﻻلت میکنند؛ روایاتی مثل اینکه علی )ع( باب علم پیامبر
)ص( است )احمد بن حنبل ،المسند١١ /٣٥ ،؛ بخاری ،الصحیح .(١١٦ /٧ ،بر اینها همه

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

است؛ همچون حدیث ثقلین )مسلم ،الصحیح ،(١٨٧٤ /٤ ،یا همچون حدیث سفینه که اهل

بیت )ع( را یگانه کشتی نجات امت اسﻼمی میشناساند )حاکم نیشابوری ،المستدرک/٢ ،
.(٣٧٣
عﻼوهبراینها ،عصمت رفتاری و مدیریتی علی )ع( آشکار است .به خاطر همین عصمت
او ست که پیامبر )ص( در برابر شکایت عیبجو یان از شیوۀ مدیریت او میایستد و مردم را از
جانب خدا به وﻻیت و اطاعت بیچونوچرای او فرامیخواند .افزونبراین ،میدانیم در دوران
بیستوپنجسالۀ خانهنشینی ،علی )ع( در عین ناراضی بودن از وضعیت موجود و از دست دادن
جایگاهی که از طرف خدا برای او معین شده بود هرگز دست به شورش نزد؛ بلکه فرمود:
بهیقین میدانید که من از دیگران ] به خﻼفت[ محقتر ام .بااینحال ،به خدا قسم
تا وقتی که امور مسلمانان با سﻼمت در جریان است و در جامعه ظلم و جوری
نباشد و فقط من مظلوم واقع شده باشم دست روی دست خواهم گذاشت و تسلیم
خواهم بود )ابنمیثم ،شرح نهج البﻼغه.(٢٠٥ /٢ ،
ّ
این حد از ایثار و خودگذشتگی و این میزان خیرخواهی برای مسلمانان از کسی که ظلمهای
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ً
بسیار از سوی همین مردم به او شده است صرفا از پیشوایی معصوم برمیآید که هیچ هوای
هم و ّ
نفسانی ندارد و تمام ّ
غمش هدایت و صﻼح امت است.
ّ
عﻼوهبراینها همه ،برپایۀ روایات اسﻼمی علی )ع( صدیق اکبر است و مدعی این مقام
ّ
پس از ایشان افترازنندهای کذاب بیش نیست )احمد بن حنبل ،فضائل الصحابه.(٥٨٣ /٢ ،
حداقل استنباطی که از این صفت میتوان داشت همین است که علی )ع( دارای مرحلۀ
عصمت در کﻼم نیز هست .افزونبراین ،به اعتراف دوست و دشمن علی )ع( افضل این امت تا

روز قیامت است )همان٧٦٤ /٢ ،؛ خوارزمی ،المناقب(١٠٦ ،؛ چرا که هم پیامبر )ص( بارها
بدان اشاره فرمودهاند ،هم سیره و تاریخ زندگی علی )ع( مؤ ید این است .او ست که در خانۀ

کعبه دنیا آمد )ابنجوزی ،زاد المسیر ،(٢٠ /١ ،در دامان پرمهر پیامبر )ص( پرورش یافت
ْ
)نهجالبﻼغه ،خطبۀ َ َ َ » ١٩٢
حجره«( ،هرگز بر بت سجده نکرد )ابنشهرآشوب،
فی
وضعنی
ِ
ِ
مناقب آل ابیطالب ،(٨ /٢ ،از فطرت پاک الهی خو یش خارج نشد )ابنابی الحدید ،شرح
نهجالبﻼغه (١١٥ /٤ ،و پایههای اسﻼم و احکام قرآن با دﻻوریهای او تثبیت گردید )فخر

رازی ،التفسیر الکبیر.(٢٣١ /٣٢ ،

 (۲-۴مستندات روایی این دیدگاه

در تأیید برداشت فوق ،میتوان به روایاتی استناد کرد که بهصراحت علی )ع( را همچون
ﱠُ ﱠ
الذی
میزان اعمال بازنمودهاند .از این جمله روایتی است که از امام صادق )ع( دربارۀ آیۀ »الله ِ
ََْ َ ْ َ ْ َ ﱢ َ ْ َ
المیزان« )شوری (١٧ /ذکر شده است .برپایۀ این روایت ،امام صادق )ع(
أنزل الکتاب بالحق و ِ
فرمود:

میزان علی )ع( است و دلیل این مدعا قول خدا در سورۀ الرحمان )آیۀ  (٧است که
َ ﱠ َ َََ َ َ َ َ ْ
المیز َان«؛ زیرا منظور از میزان امام است )قمی،
فرمود» :و السماء رفعها و وضع ِ
التفسیر٢٧٣-٢٧٤ /٢ ،؛ بحرانی ،البرهان.(٨١٣ /٤ ،

روایتی از امام رضا )ع( در توضیح روایت فوق رسیده است .برپایۀ آن امام رضا )ع( فرمودند:
َ ﱠ َ َََ َ َ َ َ ْ َ
المیزان« مراد از سماء پیامبر )ص( است که خدا او
در آیۀ »و السماء رفعها و وضع ِ
را به سمت خود باﻻ برد .مراد از میزان هم علی )ع( است که خدا او را برای
ْ
َﱠ َ ْ َ ْ
المیز ِان«؛ یعنی امام را
خلقش نصب کرد .سپس خدا فرمود» :اﻻ تطغوا ِفی ِ
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َ َ ُ َْْ َ ْ ْ
بالقسط«؛ یعنی امام را با عدالت
نافرمانی نکنید .بعد افزود »و ِأقیموا الوزن ِ ِ ِ
َ ُْ ُ ْ َ
المیزان« هم یعنی حق امام را دستکم نگیرید و به او
تخسروا ِ
استقرار دهید» .و ﻻ ِ

ظلم نکنید )همان.(٢٣١ /٥ ،
َ
ً
َ
ﱠ
ﱠ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
ُ
فاتبعوه« )انعام/
برپایۀ روایتی دیگر هم از امام صادق )ع( دربارۀ آیۀ »و أن هذا ِصر ِاطی ِ
مستقیما ِ
ّ
 (١٥٣سؤال شد .ایشان فرمودند» :والله علی )ع( میزان و صراط است« )ابوحمزۀ ثمالی،

التفسیر.(١٦٢ ،
نکتۀ قابلتوجه این است که آیۀ  ١٥٣سورۀ انعام به دنبالهروی از صراط مستقیم امر میکند؛
درحالیکه میدانیم راه چیزی است که باید پیموده شود؛ نه اینکه از آن تبعیت کنند .کاربست
ً
تبعیت در آیه نشان میدهد منظور از »صراط مستقیِم من« قطعا یک انسان کامل است؛ انسانی
که بشود از آن تبعیت کرد و طبق سخن امام صادق )ع( ،هم صراط مستقیم و هم میزان اعمال
باشد.
آخرین شاهد از این قبل را میتوان در متن زیارت نامههای مأثور یافت .برپایۀ برخی از این
زیارتنامهها ائمه )ع( امر کردهاند که وقتی قرار است ضمن اعمال زیارتی به علی )ع( سﻼم
ََ
داده شود از عنوان »میزان اعمال« برای توصیف مقام واﻻی او بهره جویند» :السﻼم علی ِمی َز ِان
ْ َْ َ
اﻷعمال« )ابنمشهدی ،المزار.(١٨٠ ،
ِ
 (۳-۴روایات مؤید این دیدگاه

افزونبر موارد یادشده ،روایات فراوان دیگری نیز میتواند یافت که گرچه تصریح در معنای
فوق ندارند  ،مستلزم تثبیت چنین جایگاهی برای علی )ع( هستند .ازجملۀ این روایتها،
همانها ست که دربارۀ ضرورت دوستی علی )ع( رسیده است .برای نمونه ،نقل است که پیامبر
)ص( فرمودند:
یا علی ،تو را دوست نمیدارد مگر کسی که مؤمن باشد و از تو منزجر و متنفر
نیست مگر کسی که منافق باشد )هیثمی ،مجمع الزوائد.(١٣٣ /٩ ،
برپایۀ این روایت ،پیامبر )ص( ،علی )ع( را در دنیا وسیلۀ سنجش و شناخت مؤمن از منافق
قرار داده است .این در حالی است که قیامت بازتاب دنیا ست و میز ِان شناخت در دنیا همان
میز ِان شناخت در آخرت خواهد بود.

ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ مفهوم وزن در »والوزن یومئذ الحق«...

۱۰۹

از سوی دیگر ،در روایات محبت و وﻻیت علی )ع( و فرزندان او حسنه معرفی شده است .
ً
مثﻼ نقل کردهاند که امام حسن )ع( فرمودند من به اهل بیتی تعلق دارم که خداوند محبتشان
را واجب کرد )فرات کوفی ،التفسیر١٩٨ ،؛ ابنحجر هیثمی ،الصواعق المحرقه،٤٨٨ /٢ ،
 .(٦٥١چنانکه گذشت ،آنچه باعث ثقل میزان افراد میشود حسنه است؛ زیرا حسنه عملی
است که سنخیت و تطابق کامل با حق داشته باشد .پس حسنه همان حق است .براینپایه ،با
توجه به مضامین روایات فوق وﻻیت علی )ع( همان حق است.
ازهمینرو ست که در روایات پیامبر )ص( دوستی علی )ع( حسنه ،و دشمنی با او سیئه
بازنموده میشود .برای نمونه ،آوردهاند که علی )ع( به یکی از یاران فرمود :آیا تو را خبر بدهم از
حسنهای که هرکس همراه بیاورد ،خدا او را داخل بهشت میگرداند و از سیئهای که هرکس
همراه آورد خداوند او را با صورت به آتش دوزخ میاندازد و از او عملی را قبول نمیکند؟ آن
حسنه ّ
حب ما اهلبیت و آن سیئه نیز دشمنی با ما ست )قندوزی ،ینابیع الموده٢٩١ /١ ،؛ نیز

برای مضمونی مشابه ،بنگرید به :کلینی ،الکافی.(١٨٥ /١ ،

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

حسین )ع( بر همۀ جوانان اهل بهشت رسیدهاند )برای نمونه ،بنگرید به :ابنماجه ،السنن/١ ،

١٣٤-١٣٥؛ ترمذی ،السنن٤٧٣ /٥ ،؛ باعونی ،جواهر المطالب .(٦٨٧ /٢ ،وقتی این
روایتها در کنار آن دسته از روایات قرار گیرند که علی )ع( را سید اوصیاء و برتر از همۀ ائمه
)ع( میشناساند ،معنایی جز این ندارند که علی )ع( سید و سرور بر همۀ بهشتیان استُ .برسی
)درگذشتۀ حدود ٨١٣ق( در عبارتی نزدیک به این معنا مینویسد:
بهدرستی که جبرئیل سید مﻼئکه است و انبیاء و رسل سادات اهل زمین اند و
محمد )ص( سید انبیاء و مرسلین و سید اهل آسمانها و زمینها ست :جبرئیل
خادمش و أنبیاء ّنوابش هستند و همگی به نبوتش خبر دادهاند .و علی )ع( نیز نفس
این سید و روح و گوشت و خون و برادر و فدائی و تکسوار لشکر او ست .دو
فرزندش سادات اهل بهشت اند؛ درحالیکه سیادت بر اهل آخرت مستلزم
سیادت بر اهل دنیا ست .همسرش هم سیدۀ نساء عالمین است .پس علی )ع(
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سید ،فرزند سید )سیدالبطحاء لقب ابوطالب بود( ،برادر سید ،پدر سادات و
همسر سیده و قرین سیادت است )برسی ،مشارق انوار الیقین.(٩٨ ،

دستۀ دیگر از همین قبیل روایاتی هستند که علی )ع( را حاکم بر صراط و بهشت و دوزخ
ً
معرفی میکنند .مثﻼ روایت شده است:
علی )ع( در روز شورا به اعضاء شورای ششنفرهای که عمر بن خطاب برای تعیین
خلیفه پس از خود معین کرده بود فرمود» :شما را به خدا قسم میدهم ،آیا در میان
شما کسی به جز من هست که پیامبر )ص( در شأنش فرموده باشد که تو
تقسیمکنندۀ بهشت و دوزخ هستی؟« .همگی گفتند :نه به خدا قسم )ابنحجر
هیثمی ،الصواعق المحرقه٣٤٧ /٢ ،؛ نیز برای مضامین مشابه ،بنگرید به:
قندوزی ،ینابیع الموده.(٢٣ /٣ ،
از همین قبیل است روایاتی که در آنها گفته میشود علی )ع( از حق جدایی ندارد )برای
نمونه ،بنگرید به :صاعدی ،فضائل الصحابه .(١٠٣ ،ابنابیالحدید از روایات نبوی با این
مضمون دستکم به شش مورد اشاره کرده است )شرح نهج البﻼغه.(٢٩٧ /٢ ،

نتیجه

قت معنای میزان در آیه  ٨سوره اعراف نمیتواند ترازو یی خارج از وجود انسانی باشد.
حقی ِ
دیگر تفسیرهای مطرحشده از میزان فاقد اتقان و دقت کافی است .از آنجا که میزان در آیۀ ٨
سورۀ اعراف با وصف »حق« آمده که واحد است ،تعدد میزان هم نمیتواند صحیح باشد.
همچنین ،با توجه به جایگاه پیامبر اکرم )ص( و سنجش اعمال انسانها برمبنای اطاعتپذیری
از ایشان ،میزان نمیتواند خود پیامبر )ص( باشد؛ بلکه کاملترین پیروان ایشان میزان همگان
ِ
قرار میگیرد.
َ
چنانکه دیدیم این معنا با روایات نیز هماهنگی دارد :اعمال بندگان در عالِم پس از مرگ با
سنگ محکی به نام »حق« سنجیده میشود که باید با انسان و اعمالش سنخیت داشته باشد.
پس باید انسانی کامل یافت شود محک سنجش اعمال واقع شود .چنین انسانی از مؤلفههای
عصمت و افضلیت هم باید برخوردار باشد تا سزاوار میزان اعمال بودن دانسته شود .بر طبق
روایات ،این حق مجسم و انسان کامل علی )ع( است که خط سیر حیات او از آغاز تا پایان
دلیل این مدعا ست.

ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ مفهوم وزن در »والوزن یومئذ الحق«...

۱۱۱

منابع

١ـ
٢ـ

قرآن کریم.

ابنابیالحدید ،عبدالحمید بن هبةالله ،شرح نهج البﻼغه قم ،کتابخانۀ مرعشی،
١٤١٠ق.

٣ـ

ابنبابویه ،محمد بن علی ،معانی اﻷخبار ،قم ١٤٠٣ ،ق.

٥ـ

ابنجوزی ،عبدالرحمان بن علی ،زاد المسیر ،بیروت ،دارالکتاب العربی١٤٢٢ ،ق.

٤ـ
٦ـ

ــــــــــــــــــــ التوحید ،قم١٣٩٨ ،ق.

ابنحجر هیثمی ،احمد بن محمد ،الصواعق المحرقه ،به کوشش کامل محمد خراط،
بیروت ،مؤسسة الرساله١٤١٧ ،ق.

٧ـ

ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،مناقب آل ابیطالب ،قم١٣٧٩ ،ق.

٩ـ

ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،تفسیر القرآن العظیم ،بیروت ،دارالکتب العلمیه١٤١٩ ،ق.

٨ـ

ابنفارس ،أحمد ،مقاییس اللغه ،قم١٤٠٤ ،ق.

١٠ـ ابنعساکر ،علی بن حسن ،تار یخ دمشق ،بیروت ،دارالفکر١٤١٥ ،ق.
١١ـ ابنماجه ،محمد بن یزید ،السنن ،بیروت ،دارالجیل١٤١٨ ،ق.
١٢ـ ابنمشهدی ،محمد بن جعفر ،المزار الکبیر ،قم ١٤١٩ ،ق.

١٣ـ ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،بیروت١٤١٤ ،ق.

١٤ـ ابنمیثم ،میثم بن علی ،شرح نهج البﻼغه ،تهران ،دفتر نشر الکتاب١٤٠٤ ،ق.
١٥ـ ابوحمزۀ ثمالی ،ثابت بن دینار ،تفسیر القرآن ،بیروت ،دارالمفید١٤٢٠ ،ق.
١٦ـ احمد بن حنبل ،المسند ،بیروت ،مؤسسة الرساله١٤١٦ ،ق.

١٧ـ ــــــــــــــــــــ فضائل الصحابه ،به کوشش وصیالله محمد عباس ،بیروت،
مؤسسة الرساله١٤٠٣ ،ق.

١٨ـ باعونی ،محمد بن احمد ،جواهر المطالب ،قم ،مجمع احیاء الثقافة اﻻسﻼمیه،
١٤١٥ق.
١٩ـ بحرانی ،هاشم بن سلیمان ،البرهان ،قم١٤١٥ ،ق.

۱۱۲
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٢٠ـ بخاری ،محمد بن اسماعیل ،الصحیح ،قاهره ،المجلس اﻻعلی للشئون اﻻسﻼمیه،
١٤١٠ق.
٢١ـ برسی ،رجب بن محمدرجب ،مشارق أنوار الیقین ،قم ،ذویالقربی ١٤٢٧ ،ق.

٢٢ـ بهبهانی ،محمدباقر بن عبدالکریم ،الدمعة السا کبة ،منامه ،مکتبة العلوم العامه،
١٤٠٨ق.
٢٣ـ بغوی ،حسین بن مسعود ،التفسیر ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی١٤٢٠ ،ق.
٢٤ـ ترمذی ،محمد بن عیسی ،السنن ،قاهره ،دارالحدیث١٤١٩ ،ق.

٢٥ـ جوادی آملی ،عبدالله ،وحی و نبوت در قرآن ،به کوشش علی زمانی ،قم ،اسراء،
١٣٩٠ش.
٢٦ـ ــــــــــــــــــــ شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی ،به کوشش سعید
بندعلی ،قم ،اسراء١٣٩٥ ،ش.

٢٧ـ حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،المستدرک ،به کوشش مصطفی عبدالقادر عطا،
بیروت ،دارالکتب العلمیه١٤١١ ،ق.
٢٨ـ خوارزمی ،موفق بن احمد ،المناقب ،قم ،جامعۀ مدرسین١٤١١ ،ق.

٢٩ـ راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفردات الفاظ القرآن ،تهران ،مرتضوی،
١٣٦٩ش.
٣٠ـ رشیدرضا ،محمد ،المنار ،بیروت ،دارالمعرفه١٤١٤ ،ق.

٣١ـ زمخشری ،محمود بن عمر ،الکشاف ،بیروت ،دارالکتاب العربی١٤٠٧ ،ق.
٣٢ـ سبحانی ،جعفر ،منشور جاوید ،قم ،مؤسسۀ امام صادق )ع(۱۳۸۳ ،ش.
٣٣ـ سمرقندی ،نصر بن محمد ،بحرالعلوم  ،بیروت ،دارالفکر١٤١٦ ،ق.

٣٤ـ سیوطی ،عبدالرحمان بن ابیبکر ،الدر المنثور ،قم ،کتابخانۀ مرعشی١٤٠٤ ،ق.
٣٥ـ صاعدی ،سعود بن عید ،فضائل الصحابة١٤٣١ ،ق.

٣٦ـ طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان ،بیروت ،اعلمی١٣٩٠ ،ق.
٣٧ـ صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات ،قم ١٤٠٤ ،ق.

٣٨ـ طبرانی ،سلیمان بن احمد ،التفسیر الکبیر ،اربد ،دارالکتاب الثقافی٢٠٠٨ ،م.
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٣٩ـ طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان ،تهران ،فراهانی١٣٧٢ ،ش.

٤٠ـ طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان ،بیروت ،دارالمعرفه١٤١٢ ،ق.

٤١ـ طوسی ،محمد بن حسن ،التبیان ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی١٣٩١ ،ق.

٤٢ـ عبدالباقی ،محمدفؤاد ،المعجم المفهرس ﻷ لفاظ القرآن الکر یم ،قم ،ژکان،
١٣٨٨ش.
٤٣ـ فخر رازی ،محمد بن عمر ،التفسیر الکبیر ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی١٤٢٠ ،ق.
٤٤ـ قمی ،علی بن ابراهیم ،التفسیر ،قم ،دار الکتاب١٣٦٣ ،ش.

٤٥ـ قندوزی ،سلیمان بن ابراهیم ،ینابیع المودة ،به کوشش علی حسینی ،قم ،اسوه،
١٤٢٢ق.
٤٦ـ کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،قم ،دار الحدیث١٤٣٠ ،ق.

٤٧ـ فرات بن ابراهیم کوفی ،التفسیر ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسﻼمی١٤١٠ ،ق.

٤٨ـ ماتریدی ،محمد بن محمد ،تأو یﻼت أهل السنة ،بیروت ،دار الکتب العلمیه،
١٤٢٦ق.
٤٩ـ مجلسی ،محمدباقر ،بحار اﻷنوار ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی١٤٠٣ ،ق.
٥٠ـ مسلم بن حجاج ،الصحیح ،قاهره ،دار الحدیث١٤١٢ ،ق.

٥١ـ نهج البﻼغه ،گردآوری شریف رضی ،قم ،هجرت١٤١٤ ،ق.

۵٢ـ هیثمی ،علی بن ابیبکر ،مجمع الزوائد ،بیروت ،دارالکتاب العربی١٩٦٧ ،م.
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