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مقدمه

مقدمه

نينا حممد و آله الطاهر يد و نبيسيا عليو صلنياحلمد  رب العامل

مسئلهان یب.۱
اخالق، اعمالبرمترتبيقحقایياخروو جهنمبهشتکهستینيدیترد

شـدهگرفتهنظردرانسانمجازاتوپاداشعنوانبهکهاستيآدماعتقاداتو
حیصرطوربهوروشنرافوققتیحقنهیزمنیادرواردهاتیرواواتیآ.است
ثواب قتیحق، حالنیدرعاما، اندهنمودمطرحراعقابوثواببهدیوعودهوع

؛ باشـدينمـروشـناويبراهیقضاصلسانهبوبودهمبهمانسانيبراو عقاب
و جـزا ين اعمـال انسـانیرابطه بو نقل ازو منطبق بر عقلقیدقينییتبرو ازاین

.خواهد بودق یمحور تحق

قین تحقیو ضرورت ات یاهم.۲
 يهمانند خداشناسيمعادشناس، در قرآن

ً
مان قرار گرفتـه یموضوع امستقال

آن دربـارهو مسـائل ت پرداختن به مسئله معادیاز اهمين خود حاکیکه ااست
باشد.يم

ات اسالم بـوده یضروراز ينیاز فروعات دياریر بسینظينیمسائل ديبرخ
بـوده و اعتقـاد بـهيز ضرورینآنها مان بهیاامبر اسالمیمان به پیکه به تبع ا

 ؛باشـدينمـامبر اسـالم منفـکیـاز اعتقاد بـه پآنها 
ً
روزه مـاه رمضـان از مـثال



۱۸رابطه عمل و جزا

ان ندارد کاماینکه ياز اسالم خارج است براآنر کضروریات اسالم است و من
شـود يپـس نمـ، انکار کندروزه را يول،داشته باشدبه گفته پیغمبر ایمانيسک

خـود روزه يولـ؛نـدککیـکپیغمبـر و قبـول روزه تفيهاهانسان میان قبول گفت
 
ً
قـرآن يدر هـیچ جـايیعنـ؛قرار نگرفتـه اسـتموضوع ایمان و اعتقاد مستقال

د.یاوریمان بیو قرآن نفرموده به روزه اآوردن به روزه وارد نشده استمانیا
اینکـه عـالوه بـر، ات اسالم همانند مسـئله معـادیگر از ضروریديا برخام

 ، ک نمودیامبر اسالم تفکیپهايمان به گفتهیآن را از اشودمين
ً
خودش مسـتقال

مان به خداونـد و یات قرآن ایاز آياریمان قرار گرفته است. در بسیز موضوع این
مـردم بـهکـه يطـورهمـانيعنی١؛ستمان به آخرت در کنار هم ذکر شده ایا

؛نندکآخرت هم باید ایمان و اعتقاد پیدا به، نندکيایمان و اعتقاد پیدا موندخدا
 يحـدکانسـان در یـوالزم است يه خداشناسکطور همان

ً
ر کـبـا فمسـتقال

؛شـودمعاد نیز انسان بایـد معادشـناس بمسئلهدر ، خودش باید خدا را بشناسد
 معاد مسئلهپیغمبر در نیابنابر

ً
هست يگویم معاديگوید چون من مينمصرفا

ه کرده کو دعوت يار را هدایت و رهبرکه افکبل، هستيشما هم بگویید معاد
اسـالم يعلمـاو لذاست کـه کنندو ایمان پیدا معاد را بشناسند و به آن معرفت

اینکه م عالوه بریاساس ما معتقدنیبر هم٢.اندهقرار داداصول دینجزومعاد را 
، يسـت ضـرورايامرياستدالل بر اصل مسئله معاد همانند مسئله خداشناس

ق یـعميکردن معرفتـدایو پآنها نییپرداختن به مسائل مرتبط با مسئله معاد و تب
ت خواهد بود.یاهميداراويضروريز امریو نقل ناز راه عقلآنها درباره

قینه تحقیشیپ.۳
اسـت کـه در آثـار و يقتیحق، تینیبه نحو عن عمل و جزایبحث از رابطه ب

ن یچنـيایـگو، مطرح بوده و شواهد در دسـتين از فالسفه الهیفات اقدمیلتأ

.۴۴و ۲۹، ۱۹، ۱۸توبه: / ۵۹، ۳۹، ۳۸نساء: /۱۱۴/ آل عمران: ۲۶۴و ۱۲۶، ۸بقره: : کر.. ١

.۵۳۰-۵۲۹، ص۴؛ جمجموعه آثار؛ يمطهريمرتض:ر.ک. ٢
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را نقـل يکلمـات،میثـاغورس حکـین بـه نقـل از فیلهصـدرالمتأاسـت.يمطلب
ن مسـئله در یـلکن آغاز پرداختن بـه ا١ن مسئله است؛یاز ايد که حاکینمايم
ات صـادره یم و سپس روایفه قرآن کریات شرید از آیرا باان محققان مسلمانیم

در يشمندان اسالمیدانست که به تبع آن اندو طهارتت عصمتیاز اهل ب
.اندهان نمودیبيمطالببارهنیا

، ا همان مسـئله تجسـم اعمـالیتینیبه نحو عن عمل و جزایمسئله رابطه ب
، مفسـرانان یـدر ميات وارده داشته و در طول قرون متمادیات و روایشه در آیر

گذاشته شده است. قبل از ظهـور يبه بحث و بررسين و فالسفه اسالمامتکلم
تجسـم ين فلسـفیـیبـه تبشمندان مسلمانیانديبرخیيصدراهیالحکمت متع

، موجـود در آن عصـريفلسـفبه علت قصور اصولو امااعمال پرداخته بودند
، هیـبـا ظهـور حکمـت متعاليولـ؛افتـه بودنـدینـه نین زمیـدر ايق چندانیتوف

شـده و اصـول مطـرحينفـس انسـانيه حرکت جوهریدر سانیلهمتأصدرال
از تجسم اعمال يعقالنينییده و تبیرسيقینه به حقاین زمیتوانستند در ا، گرید

يبرخـز یـکنـون نشان و تـایبعد از ا.ندیارائه نمايه اتحاد با نفس انسانیدر سا
ن موضوع پرداختـه و یه به طور پراکنده به ایکمت متعالحيروان مشرب فلسفیپ

.اندهآن را مورد توجه قرار داد
دیده در موضوع تجسم اعمال يمختلفهايفیتألان محققان مسلمانیدر م

است؛ براي پرداخته شدهياخروان رابطه عمل و جزايیبه بآنها که درشودمي
کتـاب ويل خواجوییاز محمد اسماع»االعمالتجسم«ان به کتابتويمنمونه

تجسـم «نامه انیو پاين رضویاماز محمد » رو به مادهیل نیا تبدیتجسم عمل «
در يکاوشـ«ز مقالـه یـو نيتجـريعلاز محمـد» ن و فلسفهیاعمال از منظر د
اشاره نمود.يحسن قدردان قراملکاز محمد» تجسم اعمال

ن یـیدر تب، گـرین آثـار و آثـار دیسندگان محترم ایشش نوچه تالش و کوگر
قـات و ین تحقیـدر ا، حـالدرعینامـا ، اسـتقدردانيقابل ، رابطه عمل و جزا

.۲۹۴، ص۹ج؛ اسفار؛ يرازین شیر.ک: صدرالد. ١
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 ی، گریقات دیتحق
ً
) بـه يکـیزی(فيعلمـيبا نگـاهیا يدگاه ادله نقلیاز دا صرفا

، از آن ارائـه داده شـده اسـتيعقالنينییاگر تبیا ق موضوع پرداخته شدهیتحق
به رابطه عمل و جزايتنها در بعد عقاب اخرو، ناقص بوده و عالوه بر آنينییتب

نحوه ارتباط جزاياینکه هم بدونآن، و مسئله تجسم اعمال پرداخته شده است
اگر در دو بعـد ثـواب و یا باشندقرار دادهيبا نفس انسان را مورد بررسياخرو

جزايينیالزم در بحث و ارتباط تکوين مبانییبه تب، عقاب به آن پرداخته باشند
.اندهنپرداختيبا نفس انسانياخرو

نـه برخـورد ین زمیـدر ايچ پژوهش مستقلیکنون به هن سطور تاینگارنده ا
را رابطه عمـل و جـزا، يالزم فلسفيبانان میننموده است که به طور جامع و با ب

را تینیق نموده و عیتحقيه اتحاد با نفس انسانیدر دو بعد ثواب و عقاب در سا
و عـدم تعـارض يکه هماهنگينموده باشد به طوريعقالنينییبر اساس آن تب

ن راستا یاست در ايوهش حاضر تالشپژنیاجه دهد؛ بنابریو نقل را نتن عقلیب
نه باشد.ین زمیمستقل در ايفیهرچند کوتاه و تأليتواند گاميو م

قیتحقيو فرعيپرسش اصل.۴
يجـوقتیحقذهنوگرفتهشکلمعرفتخواهانانسانذهندرکهيسؤال

ياهرابطچهيتراسبهکهاستنیا، دهديمسوقکنندهقانعيجوابافتنیبهرااو
باشد؟داشتهوجودتوانديميانساناعمالوجزاعنوانبهجهنموبهشتنیب

 یاایآ
ً
ن آنیوند بیبلکه پ،ن نبودهیچنایاستيقراردادياهرابطن رابطه صرفا

ينیتکـوایـآ، ن صـورتیادرواست؟ينیتکوويقیحقياهدو بر اساس رابط
 
ّ
همانند علـت و آنها اعمال انسان و جزايکهيمعننیبه ا، استيمعلولويعل

ایـنـد؟اهمباارتبـاطيدارايجهـاتازوبـودههماززیمتماقتیحقدو، معلول
وتینیعنحوه بن تواميرادون آنیبرابطهوبودههم باالترنیاازمطلباینکه 

ظـاهر و کهمیبدانيواحدوجوديرا داراجزاوعمليعنیدانست؟يهماننیا
.ياخرواست و باطن آن جزاييویدنيظاهر آن همان عمل ظاهر، دارديباطن
يدارايهسـتنظـاممختلـفنشئاتدرقت است کهیک حقیگر،یعبارت دبه
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هیسـادردیـباراواحدوجودنیاایآ، نیابرعالوه. باشديمينگوناگوظهورات
است؟نییتبقابلزیناوازيجدااینمودنییتبيانساننفسبااتحاد
ایياقتضـه چـهیـو نقلهیـعقلادلهدیددیبا، فوقتسؤاالپاسخافتنیيبرا
و يعقالنـينـییتببـهتـوانيم، يفلسفيمبانازکیاساس کدامز برینوداشته

ةادلـنیبـيتعارضـنـهیزمنیادرایآوافتیدست يانیوحهايمنطبق بر آموزه
مزبــورادلــهنیبــجمــع، تعــارضصــورتدارد؟ و دروجــودينقلــويعقلــ
ر؟یا خیر استیپذامکان

نق و کاربرد آیهدف تحق.۵
، آنبـرمتفرعو سؤاالتياصلسؤالبرنقلوعقلبرمنطبقيپاسخافتنی

مـرتبط ينیرا معارف دیز، ياست الزم و ضروريامرقتیحقيایجوبر انسان
کنده از واقع، با مسئله معاد بـه فراخـور ، يالهـايیـاسـت کـه اولیياهتیآ
مبـادرت آنهـا انیبه بيمختلفيهاهن آنها پرداخته و از راییتببه ، مخاطبان خود

يالهـيان وحـیدر ب، قن حقاییاز اياست که شناخت برخيهیبد.اندهدیورز
آنها نییقادر به تب، يبه وحبدون اتکاييعقل آدم، بوده و به طور قطعمنحصر 

بـه يبا استفاده از اصـول فلسـفن تواميآنها گر ازیدياهدر پار؛ اما نخواهد بود
ز یـنيعقالنـيبه شناختين قواعدیبر چنپرداخته و با اتکايآنها ين عقالنییتب

اسـت کـهياخـرورابطه عمل و جزاي، ق مزبوریجمله حقااز.دا نمودیدست پ
ين عقالنییبه تبایيصدرهیمتعالشده در حکمت ه اصول مطرحیدر ساتوان مي

کـه از راه ظـواهر و نصـوص مـرتبط حاصـل يآن پرداخته و عـالوه بـر شـناخت
ن یـیتب، ان شدیچه بعالوه بر آن.دا کردیز دست پینيعقالنيبه شناخت، شودمي

اسـت يامر، قینه موضوع تحقیدر زميو عقالنيانین دو شناخت وحیانطباق ب
بـر ، مربوط بـه مسـئله معـادياهمعرفتيگذارریثگر جنبه تأیدياز طرف.الزم

ش و یافـزا؛خـور دقـتاست دريرفتار و کردار انسان معتقد به مبدأ و معاد امر
اب مسـئله انسان در ببا معرفتيمیتواند رابطه مستقيميرگذاریثن تأیکاهش ا

تر قیـن معرفـت عمیکه هرچه ايبه طور؛آن داشته باشدپیرامونمعاد و مسائل 
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تر خواهد بود.شیز بیآن نيرگذاریثباشد جنبه تأ
ن یـیو تبرابطه عمل و جزادربارهيق و عقالنیعميدن به معرفتین رسیبنابرا
ن یچنـيگـذارتأثیرت جنبه یز تقویو نيانیو وحين دو شناخت عقالنیانطباق ب
زه و هدف ما از انتخاب یدر انگياساسيعوامل، در رفتار و کردار انسانيمعرفت

موضوع پژوهش حاضر بوده است.

قیروش تحق.۶
يقیتلفيو پژوهشيانتقاديلیتحليبا روش،پژوهش حاضر به لحاظ روش

انجام گرفته است.يانیوحيو نقليرهانبياز عقل
شده در حکمت ل اصول مطرحیم تا با تحلیآنن کتاب بریدر ا، يبه فضل اله

ان یز بیمختلف در موضوع بحث و نيهادگاهیو دنظرهاان یو بایيصدرهیمتعال
ن عمل و جزايینوع رابطه ب، آنهاينه و نقد و بررسین زمیدر ايو نقليعقلادله 
و منطبـق بـر نقـل ارائـه يعقالنـينییمختار تبهیان نموده و از نظریرا بياخرو
م.یده

قیتحقينوآور .۷
از مـدارج يعقالنـينییدر تبهیحکمت متعاليبر اساس مبان، پژوهشنیا
ه توجه داده و او یمخاطب را به عمق ادله نقل، انسان در بعد علم و عملينفسان

ستند مينییدر تب، ن اساسیبر هم.دارديمحذرن ادله بریدر اينگريرا از سطح
در دو بعد ثواب و عقاب در تجسم اعمـال ار جزاو نقل به مسئله انحصبر عقل

تازه برداشته است.ين آن گامیید نموده و در تبیتأک

قیه تحقیفرض.۸
حکمت يآن را با مبانتوان ميبوده وتینیبر اساس عن عمل و جزایرابطه ب

کـه اي هبـه گونـ،نمـوديعقالنـينـییتبيه اتحاد با نفس انسانیو در ساهیمتعال
جه دهد.یو نقل را نتن عقلیبيهماهنگ
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قیساختار تحق.۹
ا چنـد مبحـث و هـر یک یيل و هر فصل حاوین کتاب از سه فصل تشکیا

باشد.يممبحث مشتمل بر چند گفتار
بحث بوده که در يم اصلیک مبحث در رابطه با مفاهیر فصل اول مشتمل ب

.شودميپرداخته آنها ک گفتار بهیضمن 
با طـرح پـنج ،الزم در بحث پرداختهيفلسفينگارنده در فصل دوم به مبان

ایيصـدرهیـن پـنج اصـل از اصـول حکمـت متعالیین فصل به تبیمبحث در ا
پردازد.يم

بـا کـرده،ن یـیرا تبينفس در حرکت جـوهرياصل دگرگون، در مبحث اول
، ش نفـسیدایدر پایيحدوث صدرهین نظرییبا تب، نهین زمیطرح دو گفتار در ا
يکه تمامداندميتا تجرد تیاز مرتبه ماديواحد ذومراتبقتینفس انسان را حق

گردند.يمآن از مراتب و شئون او محسوبيقوا
گاه تجـرد قـوه یت و جایان اهمیکردن دو گفتار به بدر مبحث دوم، با منعقد

بـا ،پرداختـهيال انسانیبه اثبات تجرد قوه خ، قحقایيدن به برخیدر رسالیخ
ن یـان ایبه ب، شبهاتيبرخضمن پاسخ ، آندر اثبات تجرد يفلسفاي هان ادلیب

.ياست نه حلوليصدوريامیق، به نفسهیالیام صور خیکه قپردازدميمطلب 
ان دو یـبـا ب،با علـم و عمـل پرداختـهبه مسئله اتحاد نفس،در مبحث سوم

نحـوه اتحـاد نفـس بـا ، در گفتـار اولد.یـنمايمـنییفوق را تبقتیحق، گفتار
فراتـر از اتحـاد مـاده و صـورت يآن را اتحـادکرده،يرا بررسيمدَرکات علم

قـت یحق، در اثبـات اتحـاد علـم و عـالم و معلـوماي هان ادلیو ضمن بداندمي
کـه در يبه طـورشمارد؛مينفس يدرجات وجودنینفس را عيمراتب ادراک

اوست. در گفتار يقت نفس همان صورت ادراکیحق، يهر مرحله و مرتبه ادراک
ش ملکـات یدایـان نحوه پیپردازد و با بيميبه اتحاد نفس با مدَرکات عمل، دوم
قـت و یرد که نفس در مقام عمل با حقیگيمجهینت، آنهاو اتحاد نفس با ينفسان

اتحـاد ، ات بـودهیو نيعمل که عبارت از وجود ملکات نفسانيصورت جوهر
تحقق خواهند داشت.يقیک وجود حقیدو به کرده و هردایپ
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ان و آن را در ضـمن یـنفس بـا ملکـات را بتینیمسئله ع،در مبحث چهارم
و ينحوه تـأثر نفـس از ملکـات علمـ، ن گفتارید. در اینمايمنییک گفتار تبی

و بـر يتحـادک رابطه ایرابطه نفس با ملکات اینکه انیرا ذکر کرده و با بيعمل
ين کمـاالت وجـودیـیدر تبایيشاصـدریپيمبانيبه ناتوان، محور وجود است

بـه ، از سـنخ وجودنـديقیحقـا، ن نکته که ملکـاتیان ایو با بپردازديمنفس
به کشف ،ن مبحثیان ایو در پاپردازديمنفس با ملکاتيت اتحاد وجودیتثب
در عـوالم هابا ملکات اشاره و مالک حشر انسانت نفسینیگر از عیديقتیحق

راسـخه در نفـسهیه و عملیبه همان ملکات علميعنی،آنهارا به باطنياخرو
داند.يمآنها 

، ان داشته و با طـرح سـه گفتـاریرا بينفس انسانمنشئات،در مبحث پنجم
، بـه مسـئله د. در گفتـار اولینماميمیسنفس را به سه مرتبه تقانشائاتمراتب
ه یـضمن نقـد نظر، نشاد و ایتجرهیان دو نظریه پرداخته و با بیصور علمانشاي
يصدوريامیام صور به نفس را قیت و قیصور را تثبه انشايینظر، د صوریتجر
ن پرداختـه یدر ذهـن و عـهیـالیصور خ، به مرتبه انشايدومدانند. در گفتارمي
دگاه در نحـوه یـبـه وجـود سـه د، در انسانيان سه مرحله ادراکیبعد از ب، شده

خ یدگاه شـید، ناییدگاه مشیاز: داندعبارتکه شود ميه اشارهیالیجاد صور خیا
دگاه نخست یدو د،شدهدگاه ذکریان سه دیدر م.هیدگاه حکمت متعالیو داشراق

ن مرتبـه کـه یـدر اگاه به سـه قسـم انشـات و آنیرا تقوایيدگاه صدریرا نقد و د
و در در مقام امر باشد اشارهانشاي به همت و انشاي، به توجهعبارت از انشاي

و از اتیـنفس از خداوند منان و مظهربه مسئله خالفت، ن سّر اقتدار نفسییتب
انشـائاتسـوم از مراتـب سپس در گفتار سوم به مرتبـه، پردازديميالهاسماي

بـدن ، ن قسـمیدر ا.پرداخته است، ) باشدهیه (برزخیابدان مثالنفس که انشاي
ه بـا یـن رابطـه ابـدان برزخییاز مراتب نازله نفس شمرده شده و با تب، اّنه بدنبما
يامیـق، ام ابـدان بـه نفـس رایـق، يو ملکـوتيُملکان مسئله تناسخیات و بملک

نفـسيقهـرو به انشاييه را ظهور همان ملکات درونیو ابدان برزخيصدور
ک یبه نقد ، هیز ظرف تحقق صور برزخیان مالک تحقق و نیگاه با بدانند. آنيم



۲۵مقدمه

ال با حـس در یختینیان مسئله عیبنه پرداخته و ضمنین زمیتصور اشتباه در ا
دانسـته و بـا ذکـر يخارجيقین مرحله را حقاینفس در اانشائات، نشئه آخرت

رساند.يمانیفصل دوم را به پا، ن مسئلهیبر اياستدالل
به طور خالصه بـه ،در مبحث اولو اما فصل سوم شامل سه مبحث است.

.اندهپرداختهیا نظرشده برحمطين رابطه مبانییتب
پرداختـه و بـا رابطه عمل و جـزادربارههین پنج نظرییو در مبحث دوم به تب

د.ینمايميفوق را بررسهايهینظر، ن مبحثیطرح سه گفتار در ا
ه یت در سـایـنیه عیرنظيعنی،تینیبر عيمبتنهیدر گفتار اول و دوم دو نظر

قـرار ياعمال مورد بررسـيت بر اساس ظهور چهره ملکوتینیاتحاد با نفس و ع
هیـن دو نظریان جمع بـیبه ب، هیه هر دو نظریه و نقلیان ادله عقلیگرفته و ضمن ب

پردازند.يم
پرداختـه و ضـمن پاسـخ بـه هایهنظرر یساين و بررسییدر گفتار سوم به تب

ه جمـع یـو نظريقـراردادجزايهین به نظرادله قائال، شدهشبهات مطرحيبرخ
 یز نظریو نيو قراردادتینین عیب

ّ
در مبحث سـوم گاه آن، را نقديو معلوليه عل

ک گفتار با ذکر ادله یدر تجسم اعمال پرداخته و در ضمن به مسئله انحصار جزا
در تجسم مسئله انحصار جزا، آنهان ینه و امکان جمع بین زمیدر ايو نقليعقل

را ياخرويت و رابطه عمل و جزایرا تثبياعمال در دو بعد ثواب و عقاب اخرو
رسانند.يمه اتحاد با نفس به اثباتیت و در ساینیبه نحو ع

و لذا خواهند بوديو دانشگاهيختگان حوزویفره، ن اثرین ایاطبعمده مخ
از خواننـده محتـرم انتظـار،بدون نقص نخواهد بـوديکه هر اثر علمیيجاازآن
بهتر مطالـب ل هرچهیما را در تکم، خودهايشنهادیو پنظرهارود تا با ارائه يم

د.یمساعدت نمايبعديهاآن در چاپ
محتـرم حجـج اسـالم جنـاب استاداناز زحمات يضمن قدردان،انیدر پا

ز یـ(دامت برکاتهمـا) و نيحسن رمضانيو جناب آقاایندرضا اسحاقیسيآقا
و يعلمـيشـورا، يشه اسـالمیو اندر محترم گروه کالم پژوهشگاه فرهنگیمد
را از ينـیرف دقات روزافزون همگان در نشر معـایتوف، گروه کالمر اعضايیسا



۲۶رابطه عمل و جزا

در جهـت نشـر معـارف ين اثر گامیدوارم چاپ ایخداوند متعال خواستار و ام
را به دنبال داشته باشد.يالهيبوده و رضاينیق دیعميعقالن

 رحمةکم و یوالسالم عل
ّ
ه و برکاتهالل

 عزت
ّ
نژاديه جودکالل




