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چکیده
طبق آیات قرآن کریم و روایات ائمه معصومین، شناخت نفس از حقوقی است که انسان باید 
نس��بت به نفس و بدن خود رعایت کند. از طرفی علم به حقیقت نامه اعمال برای تمام کس��انی 
که به آن عقیده دارند، الزم و ضروری می باشد. در قرآن کریم و روایات ائمه ی معصومین در 
مورد  نامه اعمال، چگونگی آشکار شدن آن، تجس��م اعمال و سایر مسائل مربوط به ثبت اعمال 
توضیحاتی داده شده است که با مطالعه ی دقیق آیات قرآن و احادیث شریف ائمه و در کنار اینها 
تفکر عمیق در رازهای جهان هس��تی و شناخت بدن انس��ان می توان تا حدی به بعضی حقایق 
دست یافت یا الاقل به آنها نزدیک شد. در تحقیق حاضر سعی شده است تا مسائل زیستی مرتبط 
با ژنتیک انسان، با نگرش دینی قرآنی با بررسی منابع متعدد و راهنمایی اساتید بیوتکنولوژی و 
حوزه دانش��گاهیان مشهد به صورت منسجم گردآوری شود و نامه اعمال در سوره هایی که معاد 
را به تصویر کش��یده اند با نگاهی نو مورد بررس��ی قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان داد که کدهای 
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ژنتیکی بر اساس عمل انسان ها برای آنها تقدیر شده و بر اساس فطرت خداجو هدایت می شوند 
اما در صورت انتخاب نادرست در زندگی امکان استفاده از کدهای دیگر می باشد. بنابراین همانند 
س��ازی و رونویسی طبق فطرت انسان می باشد پس تصمیم به کار خوب نیز به شکل ثواب ثبت 
می ش��ود چه عمل خوب انجام ش��ود چه انجام نپذیرد چرا که ثبت ثواب آس��ان تر از ثبت گناه 
می باشد. بیان کدهای ژنتیکی بس��ته به انتخاب انسان در زندگی مدام در حال تغییر  می باشند 
و ای��ن تغییر در بدن هر انس��ان منحصر به فرد ب��وده و تا روز قیامت ادامه دارد. پس از نفخ صور 
دوم در هم��ه افراد شناختی ایجاد می شود که نمای��ش این رموز همراه با شکل عملی آن یعنی 
فعل و انتخاب فرد در آن زمان باشد، پس جای هیچ اعتراضی نمی باشد و کارنامه اعمال هر فرد 
به وضوح برایش مش��خص می شود. خداوند امکان بازخوانی این رموز  به اعمال را در روز قیامت 
فراهم می آورد، به گونه ای که انسان با دیدن این کدها متوجه کاری که در آن زمان خاص انجام 

شده، انتخاب درست در مسیر مستقیم یا انتخاب نادرست می شود. 
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