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بررسی تجسم و انعکاس اعمال از نگاه معارف عقلی

تاريخ دريافت93/9/3 :

تاريخ تأييد93/77/71 :

اکبر اسدعلیزاده

تجسم اعمال از نگاه فلسفه وکالم متضمن این حقیقت

اتت



کته بتوا و

عقا اعمالِ خو و بد انسانها چیزی جدا از آن اعمتال نیست  ،زیتاا اعمتال
انسانها و عواقب آنها با یکدیگا رابطة تکوینی دارنتد و عت ا هتای ختارا از
اعمال در کار نیس  .اگا خداوند در باابا گناهی آتش دوزخ وعتده داده اتت ،
آن آتش چیزی جدا از آن فعل گناه نیس  ،بلکته حقیقت

آن تم تل ایتدا کتاده

ات .
اس ،ها آنچه که انسان در این جهتان انجتام متیدهتد در جهتان دیگتا بته
صورتهای متناتب با آن جهان نمودار خواهد گشت  .یعنتی همتة اتادا هتا،
کیفاها ،نعم ها و نقم ها ،شادمانی و تتاور ،و درد و شتکنجههتای اختاوی
همان حقایق اعمال دنیوی انسانها ات

که در حیتات اختاوی ختود را نشتان

میدهند.
ازاینرو ،حشا افااد به اشکال مختلف در آخات چیزی جز ظهتور صتورت
باطنی آنها نیس

که از مجموع عقاید ،نیات ،ملکات ،صفات و اعمال دنیوی آنها

شکل گافته ات ؛ ها خلق و ملکهای که با جان انسان چیتاه شتود ،بته همتان



استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي.
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صورت در روز رتتاخیز محشور خواهد شد :چیاه شدن تقوا به صورت فاشته،
حیله و نیانگ و اهتایمن بتودن و هوتتاازی بته شتکل حیتوان ،و خشتون

و

تندخویی به صورت درنده .بنابااین ،تاانجام ،ایتن رو و جتان در آن عتالم از
لحاظ ملکات متعددی که دارد انواع زیادی خواهد داش
او را با صورتی که متناتب با آن ملکات ات

و خداونتد در قیامت

محشور میکند.

واژگان کلیدی :تجسم اعمال ،تجسم ملکات ،انعکاس اعمال ،تجستد اعمتال،
صورت اخاوی ،صورت ظاهای ،صورت باطنی.
مقدمه

یکی از مااحث بسیار مهم و مفصل در موضوع معاد بحث از تجسم اعمتال و
عقیده ات

که در حوزههای کالم ،فلسفه ،اخالق و عافان مطا شده ات  .این

موضوع غالااٌ ناظا به کادارهای مابوط به اعمال جوارحی و جوانحی انسان ات
که از آن به تالور ،تم ل و تجسد یا تجسم نی ها و ملکات نفسانی تعایا میشود.
این تخن بدین معنا ات  :ها کاداری که انسان انجام میدهد ت چه ختو

و

چه بد ت یک صورت دنیوی دارد ،که ما آن را مشاهده می کنتیم ،و یتک صتورت
اخاوی ،که هماکنون در دل و نهاد عمتل نهفتته اتت

و روز رتتتاخیز ،اتس از

تحوالت و تطوراتی که در آن رخ میدهد ،شکل کنونی و دنیوی خود را از دت
میدهد و با واقعی

اخاوی خود جلوه میکند و موجب ل ت و شادمانی یا عامل

آزار و اندوه وی میگادد.
انسان به اعتاار اخالق و ملکاتش یا فاشته ات

یا حیوان درنده و یتا شتیطان،

اگاچه از نظا صورت دنیوی یک نوع بیش نیس  ،از نظا صورت اخاوی چهتار
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نوع خواهد بود :هاگاه شهوت و غضب با او غلاه نماید و کارهای او ایوتتته از
این دو غایزه صادر گادد ،صورت اخاوی او حیوان درنده خواهد بود؛ اگا اهتل
مکا و حیله باشد ،صورت اخاوی او شیطان اتت ؛ اگتا دارای اعمتال و اختالق
اسندیده و نیتک باشتد ،بته صتورتهتای زیاتای بهشتتی تم تل خواهتد یافت .
(سبزواری 515 /5 :2211،ـ .)513
پیشینة بحث

ازآنجاکه مسئلة تجسم اعمال دربارة جتزای اختاوی اتت

و جتزای اختاوی

مورد اتفاق همة ادیان الهی ات  ،رداای آن را میتوان در کلمات ایتامااان ،علمتا
و حکمتتای قاتتل از اتتتالم ماننتتد فالتتتفة یونتتان باتتتتان بازجس ت

(صــارا اين

شيرازی01 :2521،؛ فيض کاشانی ،)122 :2221 ،چنانکه مالصدرا این موضتوع را بته
فی اغورسبنمینارخوس ( 501ـ  511ق.م) نسا
باره نقل کاده ات

داده و از او مطالب خوبی در این

(صارا اين شيرازی 192 /5 :2221،ـ  .)195بدین جه  ،علمای

اتالم این موضوع را نه تنها مقتضای آیات و روایتات بلکته مستتفاد از شتاای و
ادیان گ شته دانستهاند( .طبرسی192/1 :2535،؛ سبزواری.)551 /5 :2211،
اما در اتالم ،این موضوع باای اولتین بتار در قتاآن کتایم و ،بته تات آن ،در
روایات مفساان حقیقتی قتاآن :ایتاماااکام

و ائمته معصتومین

مطتا

گشت  .اتتس از آن ،صتتایع عاتتارت بستتیاری از فیلستتوفان ،عارفتتان ،مفستتاان و
متکلمان و دیگاان از دیاباز با بیتان مختلتف عقیتده بته تجستم اعمتال مشتاهده
میشود ،که در کنار مااحث معاد بدان ااداختهاند .این مااحتث در :رتتالة تجسم

األعمال ،نوشتة محمّدبنحسینبنمحمّدرضا مازنتدران  ،معتاو
خواجوی  ،متوفای 7771ق ،در تال 7181

بته ملااتتماعیل

به تحقیق رحیم قاتمی در مؤتسه
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الزهااء اصفهان به چاپ رتیده ات .

در رتالة روح األرواح في تجس األعمال باألشباح ،ابا تید أبکابنعلتی مصتلع،
(تهرانی )131 /22 :2211 ،از این موضوع به تفصیل مطالای را ارائه نموده ات .
الاته ،الزم به یادآوری ات

که تاکیب تجسم اعمال به عنوان یک لفظ و یتک

اصطال تاختة دوران متأخا ات

که ظاهااً اولین بار در آبار شیخ بهایی و تپس

در آبار صدرالمتألهین آشکارا بهکاررفتهات .
مفهومشناسی

«عمل» و «فعل» مجموعهای از حاکات و تکناتی اتت

کته از انستان صتادر

میشوند ،با این تفاوت که عمل اخص و فعل اعم ات  ،زیتاا فعتل منستو
و ممکن ات

قوای مادی ات

بته

بدون اختیار و قصد از انسان صادر شود اما عمل

فقط از فاعل عاقل و صاحب شعور و اراده و اختیار صادر میگتادد و نیتز عمتل
نیاز به گ ش

زمان دارد اما فعل ناگهان انجام میگیاد .به همین تاب ،عمتل بتا

علم همااه ات .
مقصود از عمل در فلسفه هاگونه تعی و تتال

انستانی اتت

کته متضتمن

تفکا و اراده و تحقق بالفعل باشد( .صليبا.)211 /1 :2215 ،

آنچه در اینجا مورد بحث و نظا ات

اعمال ات

نه افعال ،اعمالی که انستان

آن را با فکا و عقیده اراده کند و انجام دهد ،و مقصود از آن تنها اعمال جوارحی
و جوانحی و قلای ات  ،که هم مابوط به رفتارهتای صتادره از اعضتای جتوار
انسان ات

و هم اعتقادات ،اذکار ،نیات ،ملکات نفستانی و روحیتات اخالقتی را

که قلب در درون انسان آن را کسب میکند شامل میشود .از اینروت
صادق

می فاماید« :أَال وَ إنَّ النیّةَ هِيَ العمَل»؛ بدانید نیت

که امتام

همتان عمتل اتت .
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(کلينی)23/1 :2535،

تجسم در لغ

به معنای مجسم شدن کتاری ،تنتاور شتدن ،جستم ات یافتن،

باکاری بزرگ شدن ،درنظاآوردن ،خیتالی را واقعیت
موجودات غیامادی مانند :عقاید ،اخالق ،اوصتا

دادن و بته ایکتا درآمتدن

و افعتال انستان و ایکاات یای

کادارها ات ( .شرتونی215 /2 :2215،؛ دهخاا5322/2 :2505،؛ معين.)2151 /2،

مقصود از تجسم تحقتق وتقتار نتیجتة اعمتال در صتق جتوها نفتس اتت
(طوسی )15 :2502،و چون نتایج اعمال ملکات قائم به ذات نفتسانتد بلکته عتین
گوها و شئون و اطوار وجودی ذات نفساند ،از این معنا تعایا به تجسم گادیتد،
یعنی چیزی که قائم به ذات خود ات

نه اینکه اعمال کته اعتاا

انتد بتا حفتظ

ماتاة دنیویه به اجسام منتقل گادند (حسنزاده آملی 215 :2505 ،ـ )212؛ ها عملت
صورت دارد که در عالم بازخ آن عمل با آن صورت با عاملش ظاها مت شتود،
کتته صتتورت انستتان در آختتات نتیجتتة عم تل و غای ت
همنشینهاى او از زش
ملکات او ات

و زیاا همگت غایتات افعتال و صتور اعمتال و آبتار و

که در صق ذات او ادید مت آینتد و بتا او ظتاها مت شتوند .در

نتیجه ،انسان در این نشئه نوع و در تح
تح

فعتتل او در دنیات ت

و

آن افااد ،و در نشئه آخات جنس و در

آن انواع ات  .از این اما تعایا به تجسم اعمال یا تعایا به تجسد اعمتال و

یا تعایا به تجسم اعاا

 ،و ام ال اینگونه تعایاات کتادهانتد( .حسـنزاده:2535 ،

 221ـ )225
تجسم عقیده

عقیده بهمعنای رأی ،ایمان ،مت هب ،بتاور ،آنچته انستان در دل و درون ختود
نگاهدارد و نیز حکمی ات

که صا

اعتقاد و بتاور درآن لحتاظ شتود و جناتة
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از

علمی آن توجه نشود( .جرجانی .)29 :2215 ،عقیتده دراصتطال عاتارت اتت

صورت فکای که انسان به آن ایمان دارد و تصدیقش مینماید ،ماننتد عقیتده بته
اینکه ها چه در جهان هستی ات
و تجسم عقیده عاارت ات

آفایدهای جز خدا ندارد.
از اینکه عقیده و افکار انسان در روز قیامت

نیتز

همانند اعمال و اخالق و ملکات نفسانی مجسم خواهد گش .
امکان تجسم اعمال

همانگونه که یک ماهی

مادی در محلهای گوناگون دارای آبار و جلوههتای

مختلفی میباشد ،صفات ،نیات و ملکات انسان نیز میتوانند در جاهای گونتاگون
دارای آبار و لوازم مختلفی باشند.
ازاینرو ،بُعدی ندارد که این صفات ،همانطور که در این جهان آبار متعتدد و
خاصی از خود به جا میگ ارد ،در عالم بتازخ و قیامت

نیتز تجستم یابتد و بته

صورت رو  ،ریحان  ،حور و  ...یا به صورت مار و آتتش ،ختو  ،میمتون و ...
ظاها گادد .اس ،نااید تعجب کاد که در عالم دیگا ،علم و دانتش ت کته کیفیت
نفسانی هستند ت به صورت چشمة تلسایل (انسان )1-2 :و مال یتیم که بته نتاحق
خورده شده به صورت آتش توزان (نساء ،)9 :و حب دنیا و مظاها آن به صورت
مارها ،عقا ها و دیگا حیوانات موذی تجسم یافته ،مشاهده شوند( .صـارا اين
شيرازی 2532:111 ،ـ )115

ازاینرو ،شیخ بهایی در توضیع روایتی در تجسّتم اعمتال و اعتقتادات کته در
فاازی از آن این جمله آمده اتت « :وَ یُسَلَّطُ اهللُ علي روحِهِ تَسععَةً وَ تسععیََ تَنیینع ً
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تَنهَشُهُ لیسَ فِیَه تِنیییٌَ تَنفُخٌ علي ظَهرِ األرضِ فَتُنِبعََ ََعی ً» (کلينـی)122 / 5 :2535،

مینویسد:
شایسته نیست از اختصاص تعداد آن مارهای بزرگ به این عدد تعجب شود،
زیرا شاید عدد این مارها به اندازه تعداد صفات نکوهیده از قبیل کبر ،ریا ،حسد،
کینه و سایر خویها و ملکات پست باشد ،چراکه خلقوخوویهوا بوه شواخههوا و
انواع فراوانی منشعب میگردند و عیناً در آن عوام بوه مارهوای بوزرگ تبودیل
میشوند( .عاملي)964 :2831،

مالصدرا در تحلیل حدیث فوق مینویستد« :ایتن مارهتا و ا درهتایی کته در
حدیث به آن اشاره شده ات  ،هماکنون بیاون از ذات و نهاد می
مارها ایش از مادن کافا نیز با او بوده ،لکن او نمیتوانست

موجودند .این

قاتل از متاگ آن را

احساس کند ،زیاا حس باطنش به تاب غلاة شهوات و ک ات شواغل ظاهای که
او را به خود مشغول و تاگام میکاد .تخدیا شده بود .در نتیجه ،نیش و گتز
مارها را فقط اس از ماگ ،که اادة زندگی مادی و طایعی کنار میرود ،بته تعتداد
خلقوخویهای نکوهیده و شتهوات و دلاستتگیهتایش بته متتاع دنیتا در ختود
احساس میکند( ».صارا اين شيرازی 312 :2535 ،ـ )311

وی میافزاید که از نظا حکما و اهتل کشتف و شتهود ،مارهتای بزرگتی کته
رتول خدا

در حدیث به آن اشتاره نمتوده اتت

هااسافکندنی بدون حقیق

انتداری غیاواقعتی و بته

نیس .

این حدیث  -که از تسلط نودونه مار بزرگ با رو می

کافا در عتالم دیگتا

 .1خداوند بر روح میت کافر  99مار بزرگ مسلط گرداند که اگر يکي از آنها بر روی زمین بدمد،
از زمین چیزی نميروياند.
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تخن میگوید  -چیزی جز تفصیل و تشایع این آیة ماارکه« :یومَ تَجِدُ کُعل ففعس
مَّ عَمِلََ مَِ خَیر مُّحضَرًا وَ م عَمِلََ مَِ سُوءٍ»( 1آلعمـران )51:و نیتز ایتن تتخن
ایاماا اکام

« :إفیم هَي أعم لُکُم تَردُّ إلیکُم» 2نیس  ،بلکه این حدیث راز ایتن

گفتار خدات « :کَلَّ لَو تَعلَمُونَ عِلمَ الیَقِیَِ ،لَتَرَوُنَّ الجَحیمَ ،ثمّ لَتَرَوُفَّهع عَعیََ الیَقعیَ»

3

(تکاثر )0-5:و تا این تخن حق تعالی ات « :یَسعتَجِعلوفَکَ بِ لعَعااِِ وَ إنَّ ََهَعنَمَ
لَمُحِیطَةُ بِ لکَفِریَ»( 4عنکبوت ،)52:و تا این آیة ماارکه ات « :إفیع أَعتَعدف لِللَّلِمعیََ
فَ راً أَح طَ بِهِعم سِعرادِهُه »( 5کهـ  .)19 :همتین معنتای تتخن کستانی اتت
میگویند :بهش

کته

و جهنم هماکنون خلق شدهاند( .صارا اين شـيرازی 511 ،2510:ـ

 )515با توجه به اتتدالل فوق ،امکان ذاتتی و وقتوعی تجستم اعمتال بته اباتات
میرتد.
رابطة میان عمل و جزا

بااتاس معار

قاآنی و عقلی ،ها کار نیک و بدی که از انسان صادر میشود
6

به تود یا زیان خود او خواهد بود( .برای نمونه ،ر.ک .اسراء0 :؛ بقره)221 :
 .1روزى که هر کس آنچه کار خوب و يا اعمال بد انجام داده ،پیش روى خود حاضر يابد.
 .2در حقیقت ،اين همان آثار اعمال و کردار شما است که به خودتان برگردانده ميشود.
 .3نه چنین است اگر شما به آخرت يقین داشتید ،البته جهنم را خواهید ديد ،سپس با ديده يقین آن
را خواهید ديد.
 .4از تو تقاضاى تعجیل در عذاب را دارند ،در حالى که عذاب جهنّم کافران را احاطه کرده است.
 .5ما براى ستمگران آتشى را مهیّا ساختهايم که شعلههايش آنها را احاطه مىکند.
 .6إِن أَحسَنتُم أَحسَنتُم لِأَففُسِکُم وَ إِن أَسَأتُم فَلَه ؛ اگر نیکي کنید ،به خود نیکي کرده ايد و اگر بدی
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تانوش

انسان بسته به عملکاد آدمی ات ؛ بدون چونوچتاا هتا آنچته کته

کاشته باداش

خواهد کاد« :وَ أَنَّ تَعیَهُ تَو َ یُتاَی»؛ 1روزی خواهتد رتتید کته

نتیجة اعمال خود را میبیند( .نجم)21:

ها انسانی مسئول کار خویش ات

و ها عملی که از او تازند با گادن خود

اوت « :وَ کُلَّ إِنسان ٍ أَلزَمنَاهُ طَتائِاَهُ ,فِتی عُنُقِتهِ» (اسـراء )25 :در اتی ایتن رفتتار،
تعادت یا شقاوت انسان رقم میخورد و او به اادا
رتید( .ر.ک .نجم )22 :به یقین ،این اادا
در دنیا ات

کامل عمتل ختود خواهتد

بدون کموکات

عین اعمال و رفتار او

که خداوند متعال در قاآن کتایم در آیتات مختلتف بته آن تصتایع

دارد :گاهی به جمله اتتفهامی (اعراف220 :؛ نمـ ،)19 ::و گتاهی بته زبتان حصتا
(صافات59:؛ طور23 :؛ تحريم0:؛ قصص12:؛ غافر)21 :

با توجه به آیات یادشده ،عمل ها کسی زنده ات

و هاگز از بتین نمتیرود؛

ها کاداری به موجود معینی ربط وجودی دارد؛ چون نظام جهان هستی با اصتل
عل

و معلول اتتوار ات  ،تنها تکیهگاهی که عمل ها کسی بته آن متاتاط و از

آن ناگسسته ات

خود انسان ات

که مادأ فاعلی عمل اتت  .ایتن تتن

الهتی

اقتضا دارد که ابا ها عملی -چه خیا و چه شا -به صاحب آن بازگادد.
بدین تاتیب ،اادا

یا مجازاتهای اخاوی بتا اعمتال انستان رابطتة تکتوینی

دارند؛ رابطة عمل با جزای آن در آخات مانند قوانین جزایی قااردادی و اعتااری
نیس  .و نیز مانند مکافاتهای دنیوی از نوع رابطههای علتی و معلتولی نیست ،
بلکه در اینجا رابطة عینی

و اتحاد باقاار ات  ،بدین معنا کته آنچته در آختات

کنید ،به خودتان بد کرديد.
 .1و روزی فرا مي رسد که نتیجه اعمال خود را مي بیند.
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بهعنوان اادا

یا کیفتا بته نیکوکتاران و بتدکاران داده متیشتود تجستم اعمتال

آنهات .
اس ،جزا و اادا

که وقتی حجا ها کنتار

الهی همین اعمال نیک و بد ات

باوند تجسم و تم ل ایدا می کند .در واق  ،اعمال ما صورتی ملکی دارند که فانی
و موق

ات

و آن همان ات

که در این جهان به صورت اعمتال و کادارهتا از

ما باوز میکند و صورت ملکوتی دارد که هاگتز فتانی نمتیشتود و از همااهتان
همیشگی متا خواهتد بتود و روزی بته آنهتا ختواهیم رتتید و بتا همتان چهتاه
مشاهدهشان خواهیم کاد ،که اگا زیاا و ل تبخش ات  ،باایمان نعمت
بود و اگا زش

و کایه ات  ،باایمان آتش خواهد بود.

فی اغورث در این باره خطا
معا

خواهتد

به انسانها م گوید :بتدان کته تتو بتهزودى در

گفتار ،کادار و افکار خود قاار خواه گاف

و از ها حاکت از حاکات

فکاى ،قول یا عملی صادر از تو صورت روحان یا صورت جسمان در وجتود
تو ظاها و آشکار میگادد .اس ،اگا حاک

م کور حاکت

غضتای یتا شتهوانی

باشد ،مادة تکوینْ شیطان م شود که تو را در مدت حیات دنیوى آزار م دهد و
اس از ماگ تتو را از مالقتات نتور (انتوار عقلیتة الهیته و ذوات قدتتیة نوریته
محجو

و محاوم م تازد و اگا حاک ْ حاک

اتاس معار

عقلی [و تیا و تلو شما بتا

الهی] باشد ،به صورت ملک ظتاها مت گتادد کته در ایتن جهتان

همدمی و مالزم

با او مایة ل ت تو ات ( .صارا اين شيرازی)222 :2505 ،

تناسب میان فعل وجزا

تؤالی در اینجا مطا ات  :با توجه به لزوم تناتتب و موازنته میتان جُتام و
جزا و گناه و کیفا ،چگونه و چاا کافاان ،مشاکان و ظالمان باید باای همیشته در
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و دوزخ بهتاباند؟ آیا روات

محدودی در حال کفا ،شا

کسی که در متدت معتین و

و نفاق و یا چند گناه موقت

بتوده گافتتار عت ا

ابدی شود؟
این تؤال نه تنها در اذهان افااد عتادی وجتود دارد ،بلکته باختی دانشتمندان
غابی مانند :باتااند راتل نیزآن را مطا کاده ات  .به نقل شتهید مطهتای ،وی
میگوید :چگونه ممکن ات

ختدایی باشتد و متا را در باابتا جتامهتای بستیار

کوچک مجازات بسیار تنگین بنماید( .مطهری)150 /2 :2503،

در ااتخ میگوییم :ها چند تناتب جُام و جزا در دنیا اصلی عقالیتی و قتاار
دادی ات  ،این تناتب مابوط به کمی

زمان و مکان نیس ؛ اینگونه نیس

کته

اگا جنایتی در زمان کوتاهی صورت گیاد ،کیفا آن نیز ت با توجه به زمان ت کوتاه
و محدود باشد ،بلکه این تناتب در کیفی

جتام مطتا اتت

و در ایتن زمینته

میزان بزرگی و تنگینی جام ارزیابی و درنظاگافته میشتود ،هتا چنتد لحظتهای
کوتاه صورت گیاد.
باای م ال ،فادی با ااتا
خا

بمب و گلوله در لحظتهای کوتتاه دههتا نفتا را بته

و خون میکشد و محکوم به حاس ابد یا ماگ میگادد .حال ،آیا این جتزا

از نظا کیفی

و بعد زمانی با نوع جام تناتب دارد؟ بهیقین ،ااتخ منفتی خواهتد

بود.
رابطه جام و جزا در مجازاتهای اخاوی رابطهای قاار دادی و جعلی نیس ،
بلکه در میان آنها رابطة تکوینی و علی و معلولی باقاار ات  ،یعنی مجازاتهتای
اخاوی ابا وضعی و نتیجة طایعی جُامهات  .در حقیق  ،تجسم عینتی کارهتای
خود انسان ات

که از احوال و ملکات نفسانی او تاچشتمه گافتته و در نتیجتة
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اندیشة باطل و عمل ناروای وی ادیدار شده ات .
به قول صدرالمتألهین :ها خلق و خوی بدی که با نفس انسان ملکته شتود و
در آن رتوخ کند ،بدنهای یک نوع حیتوانی را دارد کته آن حیتوان همتان خلتق
خاص را دارات  .م الً ،کاا و غاور با بدن شیا مناتا

دارد ،خااب

و حیلته بتا

بدن روباه مانند ات  ،تمسخا با بدن میمتون ،عُجتب بتا طتاووس و حتاص بتا
خو  .همانگونه که ها خُلق استی با نوع خاصی از انواع حیوانات مناتا
چه بسا انسانی انواع زیادی از اخالق و ملکات اس

و ناشایست

دارد.

بتا مااتتب

مختلفی داشته باشد؛ تعلق نفس چنین شخصی ،حسب شدت و ضعف خلقهتا و
ملکههای م موم و اختال
م موم و اس

تاکیبهتای آن ،بته بتدن بعضتی از انتواع حیوانتات

خواهد بود .همچنین ،حسب شدت و ضتعف ملکتات اتت

کته

تعلق نفس به افااد نوع واحد مختلف میشود و در باخی به [بدنی] عظیمالج ه و
در بعضی دیگا به ج ة کوچکی از همان نوع حیتوان تعلتق متیگیتاد .آن کته بته
عظیمالج ه تعلق گیاد به دلیل این ات

که وی ماتاة شدیدی از ملکة متناتب بتا

خلق و خوی آن حیوان را دارد و آنکه به بدن همان حیوان تعلق میگیاد ولی آن
حیوان ج ة کوچک دارد از این روت

که وی ماتاة ضعیفی از آن ملکة متناتتب

با خلق و خوی همان حیوان را دارات ( .صارا اين شيرازی 51 / 5 :2221،ـ )52

حتی در دنیا نیز رابطة باخی اعمال و آبار آن جناة قااردادی ندارد و با قاارداد
نیز نمیتوان آن را کم و زیاد کاد .باای م ال ،کسی که در یتک لحظته خودکشتی
میکند باای همیشه از زندگی دنیوی محاوم خواهد بود ،یا کسی که خود را نابینا
می کند در تمام عما از نعم
ع ا

بینایی محاوم میشتود .عتین ایتن تفستیا دربتارة

ابدی نیز جاری و تاری ات .
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خالصة تخن اینکه مجازاتهای اخاوی ،واکنش و تجسم ابتا اعمتال ختود
انسان ات

وع ا

ابدی باای باخی افااد ماننتد مشتاکان ،کفتار و منافقتان ،در

حقیق  ،همان آبار شوم و ایامدهای طایعی کارهایشان اتت

کته ایوتتته همتااه

رو مجامشان بوده و از آنها جدا نمیشود.
تجسم اعمال از نگاه عقل

عنتوان

هاچند در متون کالمی ،فلسفی و عافانی اتتدالل عقلی روشنی تح

بااهین اباات تجسم اعمال از توی علما ارائه نشده ات  ،بتا مااجعته و مطالعتة
این متون و از البالی مطالای که بزرگان و صاحبنظتاانِ ایتن فتن در خصتوص
موضوع مورد نظا بیان داشتهاند ،میتوان نکات قابل توجهی را بهدت
 .7انسان حقیقتی دارای نفس ناطقه ات
موجود ات  .آدمی طاق این وجود تح

آورد.

که در تمام افتااد بته طتور مستاوی
نوعی واحد حقیقی مندرا ات  ،ولتی

طاق وجودی دیگا قابل ملکات و هیئ های نفسانی ات  .آن ملکات در نشتئه و
وجودی دیگا نفوس را از قوه به فعلیت
نفوس متمکن شوند نفوس از قوه به فعلی

متیرتتانند .زمتانی کته آن ملکتات در
رتیده ،با آن ملکات و هیئات متحتد

میگادند .در نتیجه ،نفس به صورت دیگای متصور میشود و وجود دیگای غیا
از این وجود مادی در نشئة دیگای غیا از این نشئه ایدا متیکنتد .بتدینتاتیتب،
نفوس انسانی انواع و حقایق مختلفی میگادند و به صورت ملک یتا شتیطان یتا
چانده و یا درنده در آن نشئه متصور شده ،تجسم مییابند .نفس ،متادامی کته در
ابتدای آفاینش بالقوه ات  ،وصول به ها ماتاه و مقامی که بخواهد باایش ممکن
میباشد ،چون اتتعداد آن را دارد( .صارا اين شيرازی 12 / 5 :2221 ،ـ )11

.1آنچه عقیدة تجسّم أعمال را تأیید م کنتد ایتن اتت

کته ملکتات اخالقت
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صورتهاى روحان باق و جاویدان به خود م گیاند و موجب ابتهتاا و التت اذ
یا احساس وحش
بااى خلود در بهش

و درد م شوند؛ اگا این ملکات و نیّات باق و ابدى نااشتند،
و دوزخ دلیل صحیح نداریم ،زیاا اگا اادا

یا عت ا

را

به اقتضاى خود کادار و گفتار بدانیم ،با توجّه به اینکه کادار و گفتار زوالا یاند،
الزم م آید که مساّب با از میان رفتن تاب باق بماند و حال آنکه چنین چیتزى
باطل ات  .چگونه روات

که خداوند حکیم بندگان ختود را بتااى معصتی

نافامان در مدّت کوتاه تا ابد ع ا

و

کند؛ اس ،موجب و منشأ خلود همان بقتا و

باات نیّات و رتوخ و ااباجای در ملکات ات ؛ با این وصف ات

که ها کتس

به اندازة ذرّهاى نیک یا بدى کند ابا آن را در نامة نفس ختود یتا در نامتهاى کته
همیشه و تا ابد خواهد یاف ( .نراقی ،بیتا)29-20 /2:

عالیتا و باتا از ذات اوت

 .1باخی از عافا در تایین عقلی این موضوع با مانای «تادیل اما بالقوه به امتا
بالفعل» اتتدالل کادهاند .بااتتاس ایتن مانتا ،صتفات و ملکتات و باورهتای متا
انسانها در این دنیا نسا

به جهان آخات اموری بالقوه بتهشتمار متیآیندکته بتا

تجسم و عینی ا یای آنها در عالم بازخ و قیام
توضیع که انسان به حکم جامعی

فعلی

ایدا خواهند کاد ،با این

ذاتی ،چون مشتمل با جمیت اشتیاء حسّتی و

م الی ات  ،بهگونهای خلق شده کته در او از مظتاها جمتالی و جاللتی و آنچته
متعلق به معاد و جهان آخات ات

در همین دنیا بالقوه وجود دارد کته در او بته

تاب تعیّن حسّی مخفی مانده ات ؛ وقتی تعیّن حسّی بتا طتا
صورت به عالم معنا انتقال یاف

شتد و از عتالم

(در عالم آخات  ،تمتام ملکتات خیتا و شتا از

افعال و اقوال که در نفس ذخیاه گشتهاند به یکااره ظهور ایتدا کتاد ،بته فعلیت
میرتند و در هیئ های زیاایی چون حوریان ،غالمان ،کاخهتا ،رضتوان ،نهاهتا،
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درختان ،میوهها و گلهای رنگارنگ یا هیئ های زشتی مانند تگ ،خو  ،گتاگ،
مار ،کژدم و آتش تجسم ایدا میکنند( .الهیجي)818-823 :2832،

شبستری در مثنوی گلشن راز به این معنا اشاره ميکند و در این باره چنین
ميسراید:
هرآنچه آن هست بالقوه در این دار

به فعل آید در آن عالم به یکبــار

همه افـــعال و اقــــوال مــد خّـــر

هویدا گردد اندر روز محشـــــر

چو عـــریان گـردی از پیراهن تـن

شود عیب و هنر یکباره روشـــن

همه پیـــدا شـــود آنجا ضــــمایر

فرو خوان آیة تُبْــلَى السَّرَائِـــرُ

1

دگــر باره به وفق عالــم خـاص

شود اخالق تو اجسام و اشخاص

چنـــان کز قوت عنصر در اینـجا

موالیــد سهگانه گشــت پیــــدا

همه اخــالق تو در عالــم جــــان

گهي انـــوار گردد ،گاه نیـــــران
(شبستری.) 03: 2511 ،

ولی متأتفانه انسانها از حقیق

این معنا غافلاند ،در ختوا

تا میباند؛ وقتی از دنیا رفتند ،بیدار میشتوند و بته حقیقت

و تامستتی بته
اختالق و ملکتات

نفس خویش ای خواهند باد .به قول عطار:
باش تا از خـــواب بـــیدارت کنند

در نــــهاد خود گرفتــارت کنند

باش تا فـــردا جــــفاهاى تـــو را

کافـــریها و خــــطاهاى تــو را

پیش رویــت عرضه دارند آن همه

یك به یك بر تو شمارند آن همه

 . 1طارق. 9 :
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در نهاد هر کسى بس خوك هست

خوك باید کشــت یا زنّار بســت
(نيشابوری 195: 2515 ،ـ .) 559

 .1باهان دیگای را میتوان ماکب از ته مقدمه به عاارت زیا تایتین و تقایتا
کاد:
اول .باید به این معنا توجه داش

که بااتاس مقتضتای بتااهین عقلتی آنچته

تحقق یافته و لااس هستی به تتن متیکنتد دیگتا بته هتی وجته نیست
نمیگادد ،بلکه همیشه در ظا

و نتابود

وجود خود باقی و جاوید خواهد ماند و عدم با

آن محال ات .
دوم .طاق بیان قاان کایم ،همه چیز در کتا

ماین باب

و باقی ات

و اعمال

انسان از این حکم کلی مست نا نخواهد بود ،چنانکه میفامایتد« :وَ مَع یَععبُُِ عَعَ
رَّبِّکَ مَِ مِثقَ لِ ذَرَّة فِي األرضِ وَال فِي السَّم ءِ وَ ال أَصغَرَ مَِ ذَلِکَ وَ ال أکبَرَ إلی فِعي کِتع ِ

مُّبیَ»؛ از علم ااوردگار تو حتی هموزن ذرهای از آنچه در زمین و آتتمان اتت
انهان نیس  ،و نه چیز کوچکتا از آن و نه بزرگتا از آن نیست
کتا

ماین با

مگتا آنکته در

و محفوظ ات ( .يونس .)32 :اس ،بدان که اعمال انسان با متاگ

او از بین نمیرود بلکه با حفظ تمام آبار و ملکاتی که در صق نفس وجود داشته
ات

از نشئهای به نشئهای دیگا منتقل میشود.
توم .همانطوری که انسان به یاد حوادث تلخ و شیاین گ شتته در ایتن دنیتا

میافتد ،در آخات نیز به یاد گفتار و کادار خو
ع ابی که نفس در قیام
ناشایس

از ناحیة خود

تحمل خواهد کاد ،علم نفس به کادار

خویش و تصور اعمال بد و معصیتی ات

این ناحیه در ع ا

و بد خود خواهد افتاد ،و اولین
که انجام داده .او همیشته از

خواهد بود ،زیاا میان نفس با خارا رابطهای از قایل علت

و
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معلول و تأبیا و تأبا باقاار ات ؛ هم نفس با بدن خود مؤبا واق میشود و هتم
بدن و خارا با نفس تتأبیا دارد .مت الً ،انستان از شتنیدن یتک خاتا مستاتآور
خوشحال میشود و گاه از شدت خوشحالی ناخودآگاه دت
میزند و از شنیدن خاا هولنا و اتفباری ناراح
دو حال  ،مؤبا و عل

به اعمال غیتاارادی

و اندوهگین میشود .در ها

اصلی همان خاا و الفاظ و اصوات متادی اتت

کته هتا

کدام دارای آبار مخصوص به خود میباشد.
انفعال نفس از خارا از اصول بدیهی بشای ات  .امتا اگتا بته کیفیت
انسان به خارا و به عل

علتم

ل ت یا اندوه انسان از خارا تأمل کنیم ،خواهیم فهمید

آنچه موجب شادی یا غم انسان از مشاهدة یک منظاة زیاا یا نازیاا می شود ،خود
آن مناظا محسوس خارجی که با انسان فاصلة مادی دارد نیس  ،بلکته عامتل آن،
در حقیق  ،صورت ذهنی و علم حاصل از آن میباشد .به بیان دیگا ،عل

اصلی

ل ت و الم نفس همان علم او با معلوم خود ات .
حال ،با توجه به این مقدمات ،میتوان گف  :ها چیزی که در این عالم لاتاس
هستی بهخودمیگیاد و وجود مییابد دیگا به هی وجه معدوم نمیشتود؛ اعمتال
انسان و علم آدمی از وجودات عالم هستی ات

که معدوم گشتن آن محال ات

و آبار خود را به صورت نوری زیاا یا به شکل حیوانی نشان میدهد؛ تادیل آبتار
اعمال ،اخالق و ملکات نفس بهصورت موجودات و حیوانات موذی مانند متار و
عقا

یا به صورت نور و زیاایی نه تنها عقالً هی اتتتاعادی نتدارد بلکته کتامالً

موافق حکم عقل ات  .در آخات همان صورت ذهنی شخص مجام ات

که به

تاب قدرت نفس تادیل به آتش واقعی میشتود .بتدین تاتیتب ،صتورت ذهنتی
تجسم عینی ایدا میکند.
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رابطة تجسم اعمال با معاد جسمانی

تجستتم اعمتتال بتتا نظای تة معتتاد جستتمانی ایونتتدی ناگسستتتی دارد ،چااکتته
جسما یای رفتارها و کادارهای زش

و زیاای انسان در عالم آختات جستمانی

بودن معاد را به اباات میرتاند .در حقیق  ،اباات معتاد جستمانی نتوعی اباتات
تجسم اعمال ات

و اباات تجسم اعمال به نحوی اباات معاد جسمانی میباشد.

معاد یا حشا جسمانی آن ات

که نفسِ ها کس با ملکات خو

و بتدی کته

در طول زندگی خود در عالم دنیا کسب میکند جسم مناتب با آن اعمتال را بته
وجود میآورد ،بدین تاتیب ،اخالق و اعمال نیک به صورتهای زیاتا مجستم و
مم ل میگادد و اعمال بد و حاام صتورتهتای زشت

و حیتوانی را بته وجتود

میآورد.
به همین جه  ،صدرالمتألهین در با

معاد جسمانی از تایتین تجستم اعمتال

بهاه باده ات  .طاق نظا وی ،منشأ بدن اخاوی و آفاینندة ایکا آنجهتانی ختود
نفس ات  ،یعنی ایکا آنجهانی از نفس زاده میشود .به عاارت دیگا ،جستمانی
بودن حشا معلول بدن ات

و به زبان تم یل و تشایه بسان ااتوی اتت

کته بتا

دیوار میتابد( .ر.ک :صارا اين شيرازی210-213 /5 :2221 ،و 111؛ همو)53 :2521 ،
تجسم اعمال از نگاه متکلمان و فالسفه

در تجسم اعمال دو نظا اتاتی و مخالف در میان متکلمان و فالتتفه مطتا
ات :
 .7عدة زیادی قایل به تجسم اعمالاند و در اباتات آن بته آیتات و روایتات و
اتتداللهای عقلی و فلسفی روی آوردهاند .این گاوه دالیل نقلی و عقلی خود را
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 .1گاوهی که تجسم اعمال را نفی و آیات و روایتاتی کته در ایتن بتاره وارد
شده را توجیه کادهاند .طاق این نظایه ،تجسم اعمتال بتا متوازین عقلتی و نقلتی
تازگاری ندارد .باختی از مفستاان و متکلمتان شتیعه 2و تتنی 3طافتداران ایتن
نظایهاند.
نظر مخالفان

بعضی از این گاوه در توجیه و تأویل آیات تجسم اعمال متینویستند :آیتاتی
چون «لِیُاَوْا أَعْمَالَهُمْ» (زلزال )6 :بیانگا معاف

اعمال ات  ،نه بته معنتای تجستم

اعمال .این آیه را میتوان دو گونه تأویل و تفسیا کاد:

 .1از طرفداران اين نظريه ابوعلي سینا صاحب «الشفاء» ،صدرالدين شیرازی صاحب «االسفار»،
فیض کاشاني صاحب «علم الیقین» ،عبدالرزاق الهیجي صاحب «شوارق اإللهام» ،حکیم سبزواری
صاحب «شرح منظومه» ،شیخ بهايي صاحب «األربعون» ،عالمه طباطبايي صاحب «المیزان» ،و عالمه
شیخ محمد الحسین کاشفالغطاء صاحب «الفردوس األعلي» ،امام خمیني

 ،شهید مطهری ،عبداهلل

جوادی آملي ،حسنزاده آملي ،جعفر سبحاني و مکارم شیرازی از علمای شیعه ،و ابوحامد غزالي،
محيالدين عربي و غیر اينها از علمای اهل سنت.
 .2شیخ مفید ،فضلبنحسن طبرسي صاحب «مجمع البیان» ،عالمه مجلسي صاحب «حق الیقین»،
سیدعبداهلل شبّر صاحب «حق الیقین في معرفة اصول الدين» و سیدابوالقاسم خوئي صاحب
«المحاضرات».
 .3فخرالدين محمدبنعمر رازی صاحب «التفسیر الکبیر» ،محمدبنجرير طبری صاحب تفسیر
«جامع البیان» ،محمودبنعمر زمخشری صاحب «تفسیر الکشاف» و عبداهللبنعمر بیضاوی صاحب
«تفسیر بیضاوی».
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ت تفسیا باطنی که عاارت ات
دل و در ااتو رؤی

از معاف

اعمال یا شناخ

کادارها بتا چشتم

قلب

ت تفسیا ظاهای که عاارت ات

از شناختی که در ااتو دیدن با چشم تتا بته

یاری میآید .در این صورت ،مااد از دیدن اعمال در دیدن نتیجة اعمال یا رؤیت
نامة اعمال ات  ،نه دیدن خود اعمال .در ها دو صورت و طاتق هتا دو تفستیا،
تجسم اعمال منتفی ات ( .ر.ک :طبرسی 513 /5 :2535 ،؛ فخرا اين رازی،بی تا ،ذيـ:
آيه شريفه؛ زمخشری ،ا کشاف ،ذي :آيه شريفه)

مهمتاین دلیلی که تاب مخالف

باخی از بزرگان با نظایة تجسم اعمال شده

و توجیه و تأویل آیات را از توی آنان به دناال داشته ات
قاعدة «العا

این نکته بود که طاق

الیاقتی زمتانین» (طوسـی )212 :2215 ،و ازآنجاکته اعمتال انستان

عا

ات  ،وجود و حضور اعمال انسانها در عالم آخات محتال اتت  ،زیتاا

اعاا

وجود مستقل ندارند بلکه وابسته و قایم به موضوعی دیگا هستند کته بتا

ماگ انسان از بین میروند .آنگاه جای این ااتش ات
ممکن ات

که چنین چیزی چگونته

تادیل به جوها شده و تجسم یابد؟!

فخاالدین رازی در این باره مینویسد :چون عمتل انستان عتا

اتت

و بتا

ماگ انسان نابود میشود ،نمیتواند در آخات به صورت جسم درآیتد و جتوها
گادد .اس مااد از وجدان عمل در آیة شایفه« :یَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَ ْ»؛ (آل

عمران )51:یا به معنای یافتن جزای عمل ات

یا به معنای یافتن نامة اعمال ات :

«یوم تَجِدُ کُلَّ فَفس صَحیفَة أعم له » (فخرا اين رازی ،بی تا)20 / 1 – 0 :

طبرسي در کیفیت وجود عمل و حضور عمل اقوالى را نقل ميکند:
أ .ابومسلم و قاضی گفتتهانتد  :متااد از وجتدان عمتل ایتن اتت

کته انستان
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صحیفهها و نامههاى اعمال حسنه و تیئه را م بیند و م گیاد.
ب :باخی دیگا با این باورند که جزاء عملهتاى ختود را :بتوا
(بهش

یا دوزخ  ،در آن روز م یابند ،ول ختود اعمتال اعتاا

یتا عقتا

انتد و باطتل و

دیگا اعادة آنها بیمعنا ات  .اس ،حضور خود اعمال و تجسم آن محتال اتت .
(طبرسی.)52 /2 :2531،

عالمه مجلسی ،اس از نقل عاارت شیخ بهایی در ات یا

تجسّتم اعمتال ،در

نقد آن اظهار میدارد:
عا

«محال دانستن انقال

به جوها در ایتن دنیتا و ممکتن دانستتن آن در

عالم آخات نزدیک به تفسطه ات  ،زیاا عالم آخات مانند این عالم ات ؛ فقتط
ماگ و حیات میان آن دو عتالم فاصتله ایجتاد کتاده اتت  .ایتن مقتدار تفتاوت
نمیتواند منشأ اختال

حکم عقلی باشد.

همچنین ،مقایسة دنیا و آخات به خوا
ات  ،زیاا آنچه در خوا

و بیداری بدتا و شدیدتا از تفستطه

ظاها میشود وجود علمی و ذهنی اتت

خارا ظاها میشود وجود عینی ات

و آنچته در

و این دو نحوة وجود تفاوتهتای فتااوان

دارند .اما دنیا و آخات ها دو وجود عینی دارند و به جز همتان فاصتله متاگ و
حیات هی تفاوتی میانشان نیس ».
وی در ادامه می نویسد« :آیات و روایات صااحتی با تجسّتم اعمتال ندارنتد.
اس ،ممکن ات

آیات و اخاار را با این معنا حمل نمود که خدای متعال در ازاء

اعمال نیک صُوری نیکو میآفایند تا حُسن آنها را باای مادم بنمایاند و در مقابتلِ
اعمال بد صورتی زش

خلق میکند تا بدی آن اعمال را آشکار تازد( ».مجلسـی،

.)151 – 119 /0 :2509

عالمه مجلسی در کتا

مرآۀ العقول ،اضافه با مطالب یادشده ،قول بته تجسّتم
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اعمال را باخال

حکم عقل قلمداد کاده و آن را مستلزم انکار دین و ختاوا از

اتالم تلقی نموده ات ( .مجلسی)95/ 9 :2212 ،

مخالفان نظایة تجسم اعمال را میتوان در دو اشکال زیتا خالصته

اس ،عل
کاد:

ت اعمال انسان با ماگ او از بین میرود و معدوم میگادد .اس ،چیتزی بتاقی
نمیماند تا در تاای دیگا تجسم یابد.
ت عمل انسان عا

ات

و عا

فانی ات

و تاتدیل آن بته جتوها محتال

ات  .اس ،نمیتواند در آخات به صورت جسم درآید(.همان)
نظر موافقان

طافداران نظایة تجسم اعمال در مقام ااتخ به این اشکاالت دالیل ابااتی خود
را بیان داشتهاند.
واقعی

این ات

که هی یک از دو اشکال ذکا شده با نظایتة تجستم اعمتال

وارد نیس  ،زیاا به مقتضای بااهین عقلی ،آنچه تحقق مییابد و وجتود متییابتد
معدوم نمیگادد ،بلکه آنچه وجود ایدا میکند به طور دایم بتاقی خواهتد مانتد و
عار

شدن عدم با آن در آن ماحله از قایل اجتمتاع وجتود و عتدم اتت

محال بودن آن بدیهی ات  .اس ،اشکال نخس

کته

باطل ات .

اما دربارة اشکال دوم ااتخهای فااوانی وارد شده ات

کته در حقیقت

هتا

کدام خود دلیلی با اباات تجسم اعمال ات :
 .7اینکه گفته میشود «تجسم عمل بهعنوان یک عتا

ختال

عقتل اتت »

تخن ظاهابینانه و عامیانهای بیش نیس  .اهل تحقیق با آنند که تنخ و واق یک
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که با مظاها متعدد متجلی متیشتود و صتاحاان

ادرا های باطنی با این اما آگاهاند .ظهتور یتک حقیقت
نشئات ات

بتا اختتال

متواطن و

که مختلف میشود و در ها موطن شتکل و صتورت خاصتی دارد،

مانند شکل آ

که در ظا های رنگارنگ متفاوت ات  .ازاینرو ،بعید نیس

یک شیء در موطنی عا

که

و در موطنی دیگا جوها باشد( .عاملي)934: 2838،

 .1ها کس کاری و عملی را انجام دهد یا تخنی را بگوید ،ابتای در نفتس او
و کیفیتی در آن ادید میآورد؛ در صتورت تکتاار و تتداوم آن

میگ ارد و حال

گفتار و کادار ،آبار آنها در نفس راتخ متیشتود و اتتتحکام متییابتد و آن آبتار
تادیل به ملکات میگادد .آن ملکات قایم به نفس و عین جتوها نفتسانتد و در
جهان دیگا به صورتهای گوناگون ظاها میشوند و تجسم متییابنتد .بنتابااین،
ها چند اعمال عا

اند لکن آبارشان جوهاند .به بیان دیگا ،جوها از دل عا

متکون میشود و همین ملکات و صفاتِ راتخ در نفساند که در جهان دیگتا بتا
صور مناتب با انسان آشکار و مجسم میشتود( .ر.ک :صارا اين شيرازی/5: 2221،
 191و  191و ) 195

 .1آنچه در خارا واق میشود عمل معنون به عنوان خاص نیس  ،بلکه یتک
تلسله حاکاتی ات

که از بین میرود .عمل همان عنوان اعتاتاری اتت

رو عامل ارتااط دارد .م الً ،نماز دارای حاکاتی ات
آنچه بهعنوان عمل شناخته میشود همان ابای ات

کته بتا

کته از بتین متیرود ولتی
که در جان انستان نمتازگزار

باجا میماند .همین ابا در قاا به گونهای نورانی ظاها متیشتود ،زیتاا از نیّت

و

ارادة رو باخاتته و از نوعی باات درونی باخوردار اتت  .اتس ،عمتلْ وجتود
عینی ندارد تا در محدودة بحثهای بود و ناود حکم
جوها و عا

و کالم واقت شتود و بته

متصف گادد ،بلکه اعمال انسان از تنخ عناوین اعتاتاری بایتد و
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نااید ات

که هاگز در تح

نشده ات ؛ عا

مقوالت دهگانه (جوها و عا

انگاری اعمتال از بتا

و مانند آن مندرا

خلتط تکتوین و اعتاتار اتت

کته در

مواردی ،آبار چنین اختالط نامیمون مشهود ات ( .جوادی آملی)91 /5 :2515 ،

 .1ها عمل صورت دارد که در عالم بازخ با آن صتورت بتا فتاعلش ظتاها
م شود .باید دانس

که علم انسان مشخِّصِ رو ات

و عملش مشخص بدن او

در نشئة اخاوى .اس ،ها کسی به صورت علم و عمل در نشئة اخاوى باانگیخته
م شود .با دق

و عنای

در آیة شایفه« :وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِااً» (کهـ ،)21 :

دانسته می شود که علم و عمل عا
که عین حقیق

نیستند بلکه جواهاند بلکه مافوق مقولهانتد

گوها انسان م شوند ،و دانسته میشود که اعمال در ایتن نشتئه،

حسب ظاها ،حاک اند و باطن آنها که لب و جان آنهات
که از حاک

موجودى ابدى ات

جوهاى ابدى به بار میآید( .حسنزاده آملی)112 :2512،

صورت هر انسان در آخرت نتیجة عمل و غایت فعل او در دنیاست ،و همة لذّات
و آالم او انحاى ادراکات اوست ،و همنشینهاى او از زشت و زیبا همگى غایات
افعال و صور اعمال و آثار ملکات اوست ،که ملکات نفس موادّ صور برزخىاند.
پس ،انسان که در اینجا نوع است و در تحت او اشخاص است در آن نشئه جنس
است و در تحت او انواع است و آن انواع صور جوهریهاند که از ملکات نفس تحقق
مىیابند( .ر.ک ،همو)255-255 /2:2512،

 .1چنانکه ایش از این اشاره شد هتا گفتتار و کتاداری کته از انستان صتادر
میشود عاضی ات

که با ابا تکاار و اصاار تاب ایدایش صفات و ملکتات در

نفس میشود و جزء جداناا یا آن میگادد ،زیاا تکار اعمال بهتدریج تاب نقش
بستن آن در نفس و تادیل آنها به جواها میشود .آنگاه ،بتا متاگ انستان از بتین
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نمیروند ،بلکه بهعنوان یک اصل محفوظ و باق میمانند کته تشتخص در عتالم
آخات به آن اصل قایم ات .
مولتتوی در م نتتوى معنتتوی هنامندانتته بتته ایتتن مطالتتب اشتتاره دارد و چنتتین
میتااید:
روز مـــرگْ این حسّ تو باطل شود

نـــــور جان دارى که یارِ دل شـود

این عــــرضهای نـــماز و روزه را

چونك الیبــــقي زمانیــــن انــتفي

این عــــرضها نقل شد لونِ دگـــر

حــــشر هر فانى بود کـــوني دگــر

وقت محشر هر عَرَض را صورتیست

صورت هر یك عَرَض را رؤیتیست
(بلخی رومی 122 :2555 ،ـ )125

نتیجهگیری

بنابر آنچه بیان شد ،از نظر فالسفه و متکلمـان ،اعمالی که انسان آن را بتا فکتا و
عقیده اراده کند و انجام دهد در آخرت مجسم خواهد شد ،زیـرا عمتل هتا کستی
زنده ات

و هاگز از بین نمیرود؛ ها چیزی که در این عالم وجود ایدا متیکنتد

دیگا به هی وجه معدوم نمیگادد ،اعمال انسان و علم نفس او از وجودات عتالم
هستی ات

که معدوم گشتن آن محال اتت

و آبتار و تاعتات آن اعمتال نیتز از

وجودات بوده ،معدوم نمیگتادد .همتانگونته کته یتک ماهیت

متادی در محتل

گوناگون دارای آبار و جلوههای مختلفی میباشد ،صفات ،نیات ،ملکتات ،فکتا و
عقیدة انسان نیز میتواند در جاهای گوناگون دارای آبتار و لتوازم مختلفتی باشتد
ازاینرو ،بُعدی ندارد که این صفات ،همانطور که در ایتن جهتان آبتار متعتدد و
خاصی از خود بهجا میگ ارند ،در عالم بازخ و قیامت

نیتز تجستم یابنتد و بته

11
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صورت حیوانات یا نور و زیاایی ظاها گادند ،زیاا تادیل آبار اعمتال ،اختالق و
ملکات نفس به صورت موجودات و حیوانات موذی مانند مار و عقا

یا نتور و

زیاایی نه تنها عقال هی اتتاعادی ندارد بلکه کامالً موافق حکتم عقتل اتت  .در
آخات ،همان صورت ذهنی شخص مجام به تاب قدرت نفس تاتدیل بته آتتش
واقعی میشود .بدین تاتیب ،صورت ذهنی تجسم عینی ایدا میکند.
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