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 بررسي حقيقت و به هسامان يافت فصل سهدر  «ثیقرآن و حد دگاهیم اعمال از دتجسّ»با نام  نامهاين پايان 

 زد.پردامي و نيز بررسي گستره و ظرف تحقق آن بر اساس بيانات قرآن و حديث م اعمالتجسّ

عمهل  فكهر و   لکهه در د  باطني دارنداي چهره ،ديدنييايي و صورت دنافزون بر  آدمي،اعمال افكار و همه  

و عيني شدن  تمثلبه معناي تجسّم اعمال،  .کندجلوه  در قالب پاداش يا کيفر ،تواند در آخرتمي که نهفته است

يها  هها  نعمهت هها و  پهاداش ؛ يعني است در دنيا و برزخ و نيز سراي آخرت هاي انسانکردار عقائد، اخالقيات و

  .هاستدنيايي انساناعمال ها و انديشه قيحقا همانآخرتي،  دنيايي و يهانقمت کيفرها و

بيانگر تجسّم چند گونه هستند: برخهي  ات قرآني شده است. آي بياندر آيات و روايات فراواني  اين حقيقت،

کننهد.  را بيان مهي  چهره باطني اعمال در قيامت ات، ظهورآي حاضر شدن اعمال در قيامت اشاره دارند. بعضيبه 

ايهن  در تمام  ،تر مفسرانبيشبه اعتقاد  ديگر نيز بيانگر توفيه و تحويل و ديدن اعمال در آخرت هستند.اي دسته

ويژگهي و ماهيهت اعمهال،     و در قيامهت،  اعمال اسهت  خود ، سخن از ديدن اعمال يا عذاب شدن باگونه آيات

 کند. گردد و در برابر انسان تجسّم پيدا مينمايان مي

 کنند.سراي آخرت اشاره ميبه وجود ريشه و اصل اعمال در ، روايات فراواني م اعمالتجسّدر زمينه 

زخ و همچنهين، بهر   گيرد.ها را دربرميتجسّم اعمال، عقائد و اخالق و رفتار انسانبر اساس آيات و روايات، 

تجسّم اعمال است، هرچند  گاه دنياي مادّي نيز، ظرف ظهور برخي آثار اعمال يا باطن آخرت، دو ظرف تحقق 

 تواند باشد.برخي گناهان مي

 بها  گناههان  تجسّهم  ناسازگاريها، آن تجسّم و اعمال توزين ميان رابطه انسان، چگونگي لاعما بودن عرضي

شهههات ارائهه شهده در زمينهه تجسّهم اعمهال اسهت         تهرين ، برجسهته قيامت در عامل از عمل جدايي و شفاعت

 اند.هاي دقيقي براي آن ارائه بيان کردهانديشمندان اسالمي، پاسخ
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