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 مقدمه

  نظر معارف اسالمى ل برعامل ازتأثير عم
اصـول  بخشـي   ،نوى و روحـى ، به ويژه از جنبه هاي معمسئله نقش عمل در ساختن انسان

ين پايه بنا شده است. در بـاب  ر همبنيز  رفااين جهت سخنان عمعارف اسالمى است كه از 
در علوم الهى در واقع،  .استاز اين قرار مطلب  حتماً ،در علوم معنوىبه ويژه  ،علم و عمل

 . بر اساس آيات قرآن:و ايمانى مسئله عمل بيش از هر چيز ديگرى مطرح است
  1.دستاورد خويش است يهر كسى در گرو. 1
 2.كند ] خود عمل مى ى و بدنىهر كس بر حسب ساختار [روان. 2
كنـد. (انسـان،) هـر كـار      ، تكليـف نمـى  شخداوند هيچ كس را، جز به اندازه توانايي. 3

 3.(نيكى) را انجام دهد، براى خود انجام داده و هر كار (بدى) كند، به زيان خود كرده است
   4.] مصيبتى به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست [گونه هر. 4
روزگار به سر آمد دستاورد آنان براى آنان و دسـتاورد شـما   »پيشينان«اعت را آن جم .5

 5.اند، شما بازخواست نخواهيد شد كرده براى شماست و از آنچه آنان مى
] اندرز ده مبادا كسى به [كيفر] آنچه كسب كـرده بـه    و [مردم را] به وسيله اين [قرآن. 6

 6.هالكت افتد

                                                           
 .)وند استفاده شده استاهللا مكارم و استاد فوالد ز آيتدر تر جمه ا) (38 ،مدثر( ».كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبت رهينَةٌ«.1
 )84، اإلسراء( ».سبيالً  شاكلَته فَرَبكُم أَعلَم بِمنْ هو أَهدى  لْ كُلٌّ يعملُ علىق. «2
3. »تبا اكْتَسها ملَيع و تبها لَها ما كَسعسنَفْساً إِالَّ و اللَّه كَلِّف286، ةقرالب» (ال ي (   

4» .ديكُمأَي تبةٍ فَبِما كَسصيبنْ مم كُمما أَصاب 30، الشورى» (و(  

 ) 143-141، ة(البقر» تلْك أُمةٌ قَد خَلَت لَها ما كَسبت و لَكُم ما كَسبتُم و ال تُسئَلُونَ عما كانُوا يعملُونَ. «5
 )70، األنعام» (نَفْس بِما كَسبت ذَكِّرْ بِه أَنْ تُبسلَ. «6
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خواهم آن را پوشـيده دارم، تـا هـر كسـى بـه       ه است. مىدر حقيقت، قيامت فرارسند. 7
 1.كوشد جزا يابد ] آنچه مى [موجب

 2هر نَفْس بداند چه فراهم ديده. تا 8
  3.هر نَفْسى آنچه را پيش فرستاده و بازپس گذاشته، بداند. 9

] آنگاه كه آنان را در روزى كه هـيچ شـكى در آن نيسـت     پس چگونه خواهد بود [حالشان. 10
 4] داده شود و به آنان ستم نرسد؟ ] دستاوردش به تمام [و كمال د آوريم و به هر كس [پاداشگر

روزى كه هر كسى آنچه كار نيك به جاى آورده و آنچه بدى مرتكب شده، حاضـر  . 11
اى دور بود. و خداونـد،   كند: كاش ميان او و آن [كارهاى بد] فاصله يابد و آرزو مى شده مى

 5.ترساند ] خود مىشما را از [كيفر
شويد، سپس به هر كسـى   و بترسيد از روزى كه در آن، به سوى خدا بازگردانده مى. 12
 6د.گيرن ] آنچه به دست آورده، تمام داده شود و آنان مورد ستم قرار نمى [پاداشِ
نهـيم، پـس هـيچ كـس [در] چيـزى سـتم        و ترازوهاى داد را در روز رستاخيز مـى . 13

آوريـم و كـافى اسـت كـه مـا       ] هموزن دانه خردلـى باشـد آن را مـى    [عملبيند، و اگر  نمى
 7.حسابرس باشيم

عذاب جاويد را بچشـيد. آيـا جـز بـه     «پس به كسانى كه ستم ورزيدند گفته شود: . 14

                                                           
 ) 15، طه» (كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسعى  إِنَّ الساعةَ آتيةٌ أَكاد أُخْفيها لتُجزى. «1

 ) 14، التكوير» (علمت نَفْس ما أَحضَرَت. «2
 ) 5 ،انفطار» (علمت نَفْس ما قَدمت و أَخَّرَت. «3

4» .إِذا ج فونفَكَيظْلَمال ي مه و تبكُلُّ نَفْسٍ ما كَس تفِّيو و فيه بيمٍ ال رويل مناهع25، ل عمران(آ» م ( 

5» .نَهيب نَها ويأَنَّ ب لَو دتَو وءنْ سم لَتمما ع ضَراً وحرٍ منْ خَيم لَتمكُلُّ نَفْسٍ ما ع تَجِد موعيـد يداً بأَم    اللَّـه كُمـذِّرحي اً و
 ) 30 ،ل عمران(آ» نَفْسه و اللَّه رؤُف بِالْعباد

 ) 281 ،ة(البقر» و اتَّقُوا يوماً تُرْجعونَ فيه إِلَى اللَّه ثُم تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسبت و هم ال يظْلَمون. «6

7» .يطَ لسوازينَ الْقالْم نَضَع كَفـى   و نـا بِهـا ولٍ أَتَينْ خَرْدةٍ مبثْقالَ حإِنْ كانَ م ئاً وشَي نَفْس ةِ فَال تُظْلَمياممِ الْقبينَ    و بِنـا حاسـ «
 )47، األنبياء(
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 1»شويد؟ آورديد، جزا داده مى [كيفر] آنچه به دست مى
تيازى نيسـت.پس بـه سـزاى    شما را بر ما ام«گويند:  و پيشوايانشان به پيروانشان مى. 15

 2.آورديد عذاب را بچشيد آنچه به دست مى
 3.آزمايد آنجاست كه هر كسى آنچه را از پيش فرستاده است مى. 16
كرديـد،   گويـد. مـا از آنچـه مـى     اين است كتابِ ما كه عليه شما به حق سخن مى . و17

   4.داشتيم نسخه برمى
آنچـه در حضـور خـدا كوتـاهى ورزيـدم      دريغـا بـر   «تا آنكه [مبادا] كسى بگويـد:  . 18

 5.»ترديد من از ريشخندكنندگان بودم بى
وزن  هر كه همپس،  ] آن را خواهد ديد. اى نيكى كند [نتيجه هر كه هموزن ذره ،س. پ19

 6.كند آن را ببيند بدي اى ذره
 بندي جمع

نسـان  آيات فوق، به وضوح بيانگر رابطه عميق و پيوند ناگسسـتني بـين كـار و شخصـيت ا    
است كه مفسرين قرآن به عنوان شرح و تفسير آيـات، و انديشـمندان و فالسـفه و عرفـاي     

انـد در صـدد    منـد شـده   اسالمي كه از سر چشمه فرهنگ اصيل اسالم، به ويژه قـرآن، بهـره  
 زير است:  هاي توضيح و تفسير اين پيوند بر آمدند كه پاسخگوي پرسش

 چگونه است؟. رابطه علم و عمل با شخصيت انسان 1س
 . رابطه نفس و بدن چگونه است؟ 2س

 . نقش عادت در انسان چگونه است؟3س
                                                           

  )24 ،زمر و 52 ،سيون» (ثُم قيلَ للَّذينَ ظَلَموا ذُوقُوا عذاب الْخُلْد هلْ تُجزَونَ إِالَّ بِما كُنْتُم تَكْسبونَ. «1
 )39، فاألعرا» (قالَت أُوالهم لأُخْراهم فَما كانَ لَكُم علَينا منْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعذاب بِما كُنْتُم تَكْسبونو . «2

3» .لَفَتلُوا كُلُّ نَفْسٍ ما أَستَب كنال30 ،يونس» (ه( 
4» .بِالْح كُملَيقُ عنْطنا يتابلُونَهذا كمتَع خُ ما كُنْتُمتَنْس29 ،ثيةالجا» (قِّ إِنَّا كُنَّا نَس( 
 ) 56 ،الزمر» (جنْبِ اللَّه و إِنْ كُنْت لَمنَ الساخرينَ  ما فَرَّطْت في  على  أَنْ تَقُولَ نَفْس يا حسرَتى. «5

6» .رَهرًا يةٍ خَيثْقَالَ ذَرلْ ممعن يفَم،ن يم رَهوةٍ شَرًّا يثْقَالَ ذَرلْ مم8-7 ،لةالزلز» (ع( 
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 پيشينه بحث
تاثير متقابل نفس انسان و عمل در تفكر بشر، به ويژه در فلسـفه و عرفـان و اديـان، سـابقه     

،  اسـت » رويه عملـى «آن  فارسىكه معادل  » راكسيسپ«ديرينه دارد و در فلسفه غرب بحث 
  )640، ص13ج، 1377 . (مطهري،لغات فلسفه جديد ريشه يونانى داردمثل اكثر 

عمـل را بـه عنـوان     ،»فلسفه عملى«پراكسيس شهيد مطهري در جاي ديگر آورده است: 
سازد و همراه بـا   دهد. اين فلسفه قدرت را جايگزين ايمان به پندار مى اصل انديشه قرار مى

و در  »يقى انسان در وهله نخست عمل اوستهستى حق«شود كه  هگل بيانگر اين اعتقاد مى
پيوندد كـه بـا واژگـون كـردن ايـن سـخن        ز مىني اين عقيده به باصفاترين انديشمند آلمانى

چنين اعـالم داشـته    ،يعنى روح بود و كالم كه نمايانگر آن است »در آغاز فعل بود« مشهور:
 است: در آغاز عمل بود.

ماركسيستى است. اين اصل همان است كـه در   يك اصل فلسفى ماترياليستى، اين اصل
معروف است و ماركس آن را از پيشكسوت مادى خود فويرباخ و » پراكسيس«ماركسيسم به

 )640، ص13ج، 1377 مطهري،. (از پيشواى ديگر خود هگل فرا گرفته است
بررسي تطبيقي بحث فوق در گروي پرداختن به اصول تفسيري، فلسـفي، و عرفـاني زيـر    

 مكمل و مويد همديگرند و نقشه راه وكليد فهم بحث اتحاد عامل و عمل مي باشند: است كه

 البقاء الحدوث و روحانيه روح جسمانيهاتحاد نفس و بدن: 
روح يـك  گويـد   مـي ثنوى است كـه   ها درباره روح نظريه نظريه ترينِيكي از معروف 

وجود بوده و بـه تـن   م جوهر است و تن جوهر ديگر. افالطون معتقد بود كه روح قبالً
ـ  سـينا گفتـه   ابن شود. ارسطو و وارد مى  آينـد.  مـى  روح و جسـم بـا هـم پديـد    د كـه  ان
 ) 302، ص1387؛ كوهساري،491، ص2ج ،1365 (شريف،

جـوهرى   حركت جوهرى معتقد است جسم از طريـق حركـت   ولى مالصدرا بر اساس
هنگـام تولـد    لـذا  ؛شـود  به نفس نباتى و نفس حيوانى و سرانجام به نفس ناطقه تبديل مـى 

و بـالقوه   انسـان بالفعـل اسـت   «؛ در دوران بلوغ، »و انسان بالقوه حيوان بالفعل است«جنين 
البتـه   .ماند مى را دارد؛ و در موقع مرگ، روح جاودانه »شدن به فرشته يا شيطان امكان تبديل
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از سفر  ه در هر مرحلهك »)النّفس فى وحدته كُلُّ القُوى(« نفس در تمام مراحل يك چيز است
كند. لذا در نظر وى، طبيعت و ماوراى طبيعت تضاد ندارند، بلكه آنها  اى كسب مى چيز تازه

  است. تر تر و مرتبه بعدى كامل يك وجودند؛ مرتبه اول ناقصاز مثل دو مرتبه 
ست كه نفس را در عين وحدت و بسـاطت جلـوات و   ا مراد از اين عبارت و اصطالح آن

شكل آن بت عيار در آمد و جلوه او در سـمع سـامعه و   ه عددى است كه هر لحظه بمظاهر مت
ه و در ذوق ذائقه و در لمس المسه و در مرتبت خيـال متخيلـه و   شام مدر بصر باصره و در شَ

 )84ص ،3ج ،1981مالصدرا، . (در ... مفكره و متصرفه و واهمه و حافظه و ... است
 گويد: مولوى مى

ــى  ــو مـ ــس نـ ــر نفـ ــا هـ ــود دنيـ ــا شـ  و مـ
 خبــــر از نــــو شــــدن انــــدر بقــــا بــــى

ــى     ــو م ــو ن ــوى ن ــون ج ــر همچ ــد عم  رس
ــى ــتمرى مـــ ــد مســـ ــد در جســـ  نمايـــ

 
 ):209تا، ص (سبزواري، بي شرح منظومه به تعبير حاجى سبزوارى در

 النفس فى الحدوث جسمانية
 هو فى البقاء تكون روحاني

 
ز مالصـدرا فالسـفه و   نكته اي كه نبايد از آن غفلت نمود، اين است كـه گرچـه قبـل ا   

اند، ولي نظريه مالصدرا درايـن مسـير در اوج    عرفا، به تاثير متقابل نفس و بدن توجه نموده
   بودن روح) است. البقاء  الحدوث و روحانيه  جسمانيهاست و آن همان اتحاد نفس و بدن (

 تركيب اتحادى قوه و فعل
اتحاد قوه اينكه يخته است: يكى مالصدرا در بحث قوه و فعل طرح و اساس دو مسئله را ر

 فعل در حركت كه يك امر واقعى و خارجى است. ديگـرى اينكـه تركيـب قـوه و فعـل      و
هماننـد   اتحادى است نه انضمامى. يعنى چنان نيست كه مقدارى بر مقدار قبل افزوده شود،
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 ،اتحـادى اسـت   بلكه تركيب ؛ثروت يا جمعيت كه در خارج هر يك موجود مستقل هستند
وجـود متحـد و سـيال در     خارج نيست؛ يـك  در اى شده دوگانگى نى بين دو جزء فرضيع

؛ 27، ص2و ج 81و  80، ص1، ج1360. (مطهـــري،  حـــال تغييـــر و تكـــون اســـت   
 )306، ص1387كوهساري،

اند كه هر كس زرع و زارع و مزرعـه و بـذر خـود اسـت كـه       عقل و شرع به ما فرموده
ضرت امير المؤمنين على(ع)، به شاگرد قـابلش كميـل   الدنيا مزرعة اآلخرة. جناب وصى، ح

يحفظ اللّه بهم حججه و بيناته حتـى  «كامل در وصف حجج الهيه و علماى باللّه فرموده است: 
) مفـاد ايـن تعبيـر    147، حكمـت  نهج البالغه.» (يودعوها نظرائهم و يزرعوها فى قلوب اشباهم

هـا را شـيار    نشـمندان كشـاورزند كـه دل   شريف آن است كه علماى باللّه برزگرند. آرى، دا
دهند، و بـذرهاى معـارف در مـزارع     زنند، نفوس را آمادگى مى ها را شخم مى كنند، جان مى

رسـانند   ها را به جايى مـى  پرورانند و نهال وجود انسان افشانند و اين جانها را مى ها مى جان
ا في السماء تُؤْتي أُكُلَها كُـلَّ حـينٍ بِـإِذْنِ    أَصلُها ثابِت و فَرْعه«شود  كه هر يك شجره طوبايى مى

آيـا  ) خداوند سبحان نيز در قرآن خود را زارع خوانده اسـت:  25-24و  14(ابراهيم، ». ربها
زارع كشـاورز اسـت    1كنيم؟ كنيد، يا ماييم كه زراعت مى يارى ما] زراعت مى شما آن را [بى

زدن آن و بذر در آن افشاندن و آبيـارى كـردن و    كه كارش آباد كردن زمين و شخم و شيار
هاى ما مزرعه الهى اسـت. در ايـن حـديث شـريف تأمـل بفرماييـد و        پروراندن است. جان

  )16، ص1375زاده،  مزرعه جان را به دست زارع آن بسپاريد. (حسن
نكته: هركسى زرع و زارع و مزرعه خود است و نيات و اعمالش بذرهايش، بنگر تـا در  

الـدنيا مزرعـة   «رعه خويش چه كاشتى؟ و در قول رسول اهللا صلّى اهللا عليه و آله و سلّم: مز
. دقت كن. و به عبارت ديگـر: هركسـى سـفره خـود و مهمـان سـفره خـود اسـت        » اآلخرة
 )212، ص2، ج1387زاده،  (حسن

صدر المتألهين حرفش همـين اسـت كـه اشـياء در      گويد: شهيد مطهري در اين باره مي
مخصوصاً انسان كه هر فـردى از افـراد آن يـك نـوع      ،كت تحت نوع واحد نيستندحال حر

                                                           
 ) 64-63 و 56 ،واقعه» (أَ فَرَأَيتُم ما تَحرُثُونَ. أَ أَنْتُم تَزْرعونَه أَم نَحنُ الزَّارِعونَ« .1
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است، بلكه هر فردى در حاالت مختلف به تنهايى يك نوع است و اين راز بزرگى دارد كـه  
روى مبانى اسـالمى از آن   »از خود بيگانگى« بعداً در فلسفه پراكسيس و بعد از آن در بحث

  )628ص ،13ج، 1377 مطهري،. (يار لطيفسخن خواهيم گفت و بحثى است بس

 ساز و انسان ندعلم و عمل جوهر

سازند. علم سـازنده روح و عمـل سـازنده     انسان دو جوهربلكه  ،علم و عمل عرض نيستند
هاى دنيوى و  بدن است و همواره در همه عوالم بدن آن عالم مرتبه نازله نفس است. و بدن

قص و كمال است و ادله عقلـى و نقلـى بـر ايـن     أخروى در طول يكديگرند و تفاوت به ن
چه جزا در طول علم و عمل است و  ،و ديگر جزا، نفس علم و عمل بودن است ،اند امرقائم

  )87،ص1366. (طوسي، اند ادله عقلى و نقلى بر آن قائم
باز گشت عمل به عاملْ اصلي قرآني است كه مخصوص قيامت هم نيست، بلكه قـر آن  

ايد، و اگر بدى كنيد، به خـود   اگر نيكى كنيد، به خود نيكى كردهمي كند: به صراحت اعالم 
 1ايد. بد نموده

ك   «خداوند خطاب به حضرت نوح درباره فرزندش فرمود:  لــنْ أَهم سلَي إِنَّه قالَ يا نُوح
ى ناشايسـته  ] كردار اى نوح، او در حقيقت از كسان تو نيست، او [داراى؛ إِنَّه عملٌ غَيرُ صالحٍ

دهـم كـه مبـادا از     است. پس چيزى را كه بدان علم ندارى از من مخواه. من به تو اندرز مى
  )46(هود، .» نادانان باشى

از ظاهر  ».إِنَّه عملٌ غَيرُ صالحٍ« :عمل غير صالح بوده بلكه عامل ب ،پسر نوح كه عمل نبود
و خود او عمل غير صالح باشد و اگر آيد كه مرجع ضمير همان پسر نوح باشد  سياق بر مى

طور كه وقتى بخـواهى   خداى تعالى او را عمل غير صالح خوانده از باب مبالغه است، همان
گويى زيد عدالت است، يعنى آن قدر داراى عدالت است كـه   در عدالت زيد مبالغه كنى مى

 ؛اقبـال و ادبـار  فانما هـى  « :است تهگف چنانكه آن شاعر .توان گفت او خود عدالت است مى
 يعنى داراى اقبال و ادبار است. ،»دنيا اقبال و ادبار است

                                                           
 ) 7 ،اسراء» (إِنْ أَحسنْتُم أَحسنْتُم لأَنْفُسكُم و إِنْ أَسأْتُم فَلَها. «1
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اين پسر تو داراى عمل غيـر صـالح اسـت و از آن افـرادى      :پس معناى جمله اين است
مؤيـد ايـن معنـا هـم قرائـت قاريـانى اسـت كـه          .نيست كه من وعده دادم نجاتشان دهـم 

اند: معنايش اين است كه اين پسر  گفته را به صورت فعل ماضى قرائت كرده و »عمل«كلمه
ايـن آن چيـزى اسـت كـه از ظـاهر سـياق        .تو در سابق عمل ناشايست مرتكب شده است

 )353، ص1، ج1417. (طباطبايي، شود استفاده مى
گذشـته از فسـاد   با ديگـران اسـت.   در طبع انسانى مجالست و معاشرت  ترين تاثير قوى

ميه را تغيير و شخص را از جرگه اهليت دينى خارج اخالق، چه بسا شود فطرت اوليه اسال
از اهليـت دينـى خـارج و     پسر نوح در اثر معاشرت با بدان و اشـرار  طور كه همانگرداند، 

. امام صادق(ع) فرمود: با اهل بدعت مصاحبت نكنيـد كـه در نظـر مـردم     عاقبت هالك شد
(كليني،   همنشين خود است مرد بر دين دوست و همانند آنها محسوب شويد. پيامبر فرمود:

 )642، ص2، ج1407
ــت     ــرين اس ــارى ق ــا ي ــه ب ــر ك ــا ه ــه دني  ب
  بــه ماننــد وى او را رســم و ديــن اســت    

ــر ــا اگــ ــينى  بــ ــد نشــ ــا بــ ــك يابــ  نيــ
  در خـــويش بينـــى  صـــفات و خلـــق او 

 
ار نيكان را بـه  جفُبا در ذيل حديثى فرمايد: همنشينى نيكان  (ع)و حضرت امير المؤمنين

مجلسي، ( دانيد ببينيد.  ، كسي كه امرش بر شما مشتبه شد و دينش را نميكند ملحق مي فجار
 )197، ص71 ج ،1407

 پســــر نــــوح بــــا بــــدان بنشســــت    
ــدان  ــخانــــ ــوبنُــــ ــم شــــ  دتش گــــ

 ) (گلستان سعدي

سلمان فارسي ايراني به واسطه حشر و نشر با پيـامبر(ص) در جريـان حفـر خنـدق در     
منّا أهل البيـت، و قصـة الصـخرة الّتـي       لسلماناشود:  بيت مي جنگ احزاب مفتخر به لقب اهل

ْ يدا أَبىِ تبت«مصداق  ابو لهب قرشى ) و285، ص108 ج ،1407. (مجلسي، كانت في الخندق
 ) 1(المسد، ». لَهبٍ و تَب
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 عملكرد انسان نمودار شخصيت اوست
، »اكلهشـ « 1. كنـد  ] خود عمل مـى  هر كس بر حسب ساختار [روانى و بدنىبر اساس قرآن، 

باشد كه به معناى بستن پاى چارپا  مى »شكل«از ماده  -شده است  در مفردات گفتهچنانكه 
. گوينـد  (بـه كسـر شـين) مـى     »شكال« بندند است و آن طنابى را كه با آن پاى حيوان را مى

بـدين   ،انـد  به معناى خوى و اخالق است و اگر خلق و خـوى را شـاكله خوانـده    »شاكله«
خواهد آزاد باشد،  گذارد در آنچه مى كند و نمى آدمى را محدود و مقيد مىمناسبت است كه 

آيـه كريمـه    ،به هـر حـال  . سازد تا به مقتضا و طبق آن اخالق رفتار كند بلكه او را وادار مى
به اين معنا كه عمل هر چه باشد مناسب بـا  است، عمل انسان را مترتب بر شاكله او دانسته 

 .»از كوزه همان برون تراود كه در اوست: «اند در فارسى گفته چنانچه .اخالق آدمى است
پس شاكله نسبت به عمل، نظير روح جارى در بدن است كه بـدن بـا اعضـا و اعمـال      

 دهد. خود آن را مجسم نموده و معنويات او را نشان مى
هاى علمى به ثبوت رسيده كـه ميـان ملكـات     و اين معنا هم با تجربه و هم از راه بحث

 گاه كه هيچاست فسانى و احوال روح و ميان اعمال بدنى رابطه خاصى است و معلوم شده ن
دهـد   كارهاى يك مرد شجاع و با شهامت با كارهايى كه يك مرد ترسو از خـود نشـان مـى   

دهد  انگيز برخورد كند حركاتى كه از خود بروز مى هول اي او وقتى به صحنه .يكسان نيست
اعمال يك فـرد   ،همچنين .دهد ك شخص شجاع از خود بروز مىغير از حركاتى است كه ي

 .جواد و كريم با اعمال يك مرد بخيل و لئيم يكسان نيست
كه ميان صفات درونى و نوع تركيب بنيه بدنى انسان ارتبـاط  است ثابت شده به عالوه، 

آيند و  شوند و به خشم در مى ها خيلى زود عصبانى مى اى از مزاج پاره .استبرقرار خاصى 
اى ديگر شهوت شـكم و غريـزه جنسـى در آنهـا زود      خيلى به انتقام عالقمندند و پاره طبعاً

ساير ملكات كه در اثـر اخـتالف    ،به همين منوال .سازد طاقت مى كند و آنان را بى فوران مى
 .ريع اسـت و در بعضـى ديگـر خيلـى كنـد و آرام     سـ  ها خيلـى  ها انعقادش در بعضى مزاج

 )262، ص13 ، ج1417(طباطبايي، 

                                                           
 ) 84 (اسراء،» شاكلَته  كُلٌّ يعملُ على«. 1
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 تراكم گناهان موجب تكذيب 
آنان كه روز جـزا  ، كنندگان در آن هنگام واى بر تكذيب فرمايد: در سوره مباركه مطفّفين مى

]  [همـان كـه  ، گيـرد  و جز هر تجاوزپيشه گناهكارى آن را به دروغ نمى، پندارند را دروغ مى
نه چنـين اسـت،   ، هاى پيشينيان است نهاينها] افسا«[چون آيات ما بر او خوانده شود، گويد: 

 1»شدند زنگار بر دلهايشان بسته است. بلكه آنچه مرتكب مى
اسـت. آنكـه   شده و تراكم اثم دانسته  ،در اين آيات علت تكذيب اعتداء، تجاوز، كثرت

خواند آنها نيستند، گناهان متراكم شده و فجورهـا و انفجارهـاى روحـى     آيات را اساطير مى
رابطـه   .م گناه است. چرا اعتداء علت تكذيب است؟ زيرا هر عملى كسب استدر اثر تراك

يك طرفى نيست كه يك طرف فاعل و طرف ديگر فعل و مفعول باشد، بلكه هر عملـى در  
همان حال كه عمل است عامل است و هر عامل در همان حـال كـه عامـل اسـت معمـول      

ها مصرف كردن انرژى نيست، اكتسـاب  اثر هر عملى تنلذا است: تأثير متقابل عامل و عمل. 
شود از آن عمـل بـه موجـب     گويند: انسان هر عملى را كه مرتكب مى هم هست. حكما مى

شود و تـدريجاً ماهيـت آن    تدريجاً آن عمل مى و پذيرد ماهيتى كه آن عمل دارد صورت مى
ر تكـرار  ماهيت سگ بـودن د براي مثال،  .ستآن ايابد كه آن عمل اثر طبعى  حقيقتى را مى

توان گفت همان مالكى كه در تعلم صنايع هست كـه بـه واسـطه تكـرار      عمل درندگى. مى
 .شود عمل آن صنعت صورت روحى انسان مى

بيند، روح  گفتيم كه در هر عملى چون انسان خودش را در حال انجام دادن آن عمل مى
يعنى زانـى در آن   گيرد. احاديث خوبى هست به مضامينى از اين قبيل: شكل آن عمل را مى

، يعنى در كيفيت آن عمل غرق شده اسـت؛  است حالت آن عمل را به خودش گرفته ،وقت
 .مخفى و پوشـيده اسـت   ييا اگر وجود دارد امر ،ديگر در آن حال روح ايمان وجود ندارد

بعد كه برگردد بـه حالـت اول، بـاز روح     است. روح ايمان از او مفارقت كردهدر آن حال، 
حينَ يزْني و هو مؤْمنٌ، و لَا يسرِقُ السـارِقُ حـينَ     الزَّاني  َلايزْني. «شود ايش پيدا مىايمانى بر

 )700، ص3 ج، 1407(كليني،  » يسرِقُ و هو مؤْمن.
                                                           

قَـالَ أَسـاطيرُ    علَيه ءاياتُنَا،  ذَا تُتْلى ،ِمعتَد أَثيمٍ    و ما يكَذِّب بِه إِلَّا كلُ، الَّذينَ يكَذِّبونَ بِيومِ الدينِ، يلٌ يومئذ لِّلْمكَذِّبِينَوَ. «1
 ) 14-10، مطفّفين» (قُلُوبهِِم ما كاَنُواْ يكْسبون  بلْ رانَ على كالََّ، الْأَولينَ
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 يا طبيعت ثانويه   مسئله عادت
ه بـا عـادت   افالطون معتقد است كه استعدادات طبيعي بر عادت غلبه دارد و دشوار است ك

گويـد: اخـالق    مـي  نيكومـاخوس  اخـالق اخالق را دگرگون ساخت، ولي ارسطو در كتاب 
، 1373شـوند. (فـاخوري،    عاداتي هستند كه بـه وسـيله تمـرين و ممارسـت دگرگـون مـي      

 )76 ، ص1387؛ كوهساري، 407ص
كند ولى يـك موجـود    عادت چيست؟ چطور است كه يك جماد هيچ وقت عادت نمى

تر بشـود عـادت    چه حيات كامل و هر .از گياه گرفته تا حيوان و انسان، كند زنده عادت مى
اگر يك سنگ را به طور مكرر به هوا پرتـاب كنـيم، بـراى آن عـادت     مثالً، شود.  تر مى قوي

 ،پـذيرد؛ يعنـى   كند، بلكه تنها منفعل است و اثر مـى  شود و به اين وضع عادت نمى پيدا نمى
خودش اين كـار را   به طورى كه بعداً ،با اين كار منطبق كند اينكه عادت كند كه خودش را

انجام دهد، در كار نيست. ولى موجود زنده خصلت عادت دارد، يعنى خـودش را از درون  
كنـد و   سازد كه بتواند با شرايط جديد سازگار بشـود و از درون خودسـازى مـى    طورى مى

حتـى گـاهى عضـو     و بـين نبـرد  سازد كه شرايط جديد او را از  خودش خود را طورى مى
اين خصلت عجيبى است در موجود زنـده اصـالت حيـات را    . سازد جديد براى خودش مى

به قـول   ،سوار بر ماده و حاكم بر ماده است و يدهد كه حيات نيروى رساند و نشان مى مى
 صورت جوهرى حاكم بر ماده و متصرف در ماده است. ،حكما

كنيم و محـيط جديـد مقتضـيات جديـدى داشـته       اگر محيط يك حيوان را عوضمثالً 
آورد كـه   بينيم كه اين حيوان از درون خودش به طور خودكار وضعى به وجود مى باشد، مى

 مطهـري، . (آورد بتواند با وضع جديد زندگانى كند و حتـى گـاهى عضـوى بـه وجـود مـى      
 )665ص ،13ج، 1377

و ملكات خالى است، ماننـد  آفرينش و اوان طفوليت از جميع صفات  آغازهر نفسى در 
فات بـه واسـطه   ق صـ حصول ملكـات و تحقـ   .از نقش و صورت باشدعاري اى كه  صفحه

تكرار اعمال و افعال مقتضيه آنها است. هر عملى كه يك مرتبـه سـر زد اثـرى از آن در دل    
بعـد از تكـرار عمـل اثـر مسـتحكم و ثابـت        .شـود  حاصل و در مرتبه دوم آن اثر بيشتر مى

نظـرى در اعمـال و افعـال خـود كنـد و      . هر كه شود مى در نفس »ملكه راسخه«و گردد  مى
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خـورد بـه ملكـات و     صفحه دل خود را گشوده و به ديده بصيرت در آن تأمل نمايد، بر مى
مردم به جهت گرفتارى عاليق و كثرت عوايـق از  بيشتر  .اند صفاتى كه در آنجا رسوخ كرده

 اند. نقوش و نفوس خود غافل
همنشينى مؤثّر است، مصاحبت اثر دارد، نفس انسانى خوپذير است. انسانى كه بـا   اصالً

اند كه احواالت هر يـك   بينى چنان از يكديگر خو گرفته انسانى مدتى به سر برده است، مى
كند، بلكه مطلقاً همنشينى اثر دارد. مثالً شاگرد بـر اثـر مصـاحبت بـا      حكايت از ديگرى مى

». الولد سـرّ ابيـه  «كند و همچنين فرزند از پدر كه  استاد حكايت مى استاد از سيرت و خوى
به قول خواجه عبد اللّه انصارى: دود از آتش چنان نشان ندهد و خاك از بـاد كـه ظـاهر از    

 )121تا، ص باطن و شاگرد از استاد. (مطهري، بي
نات، مصاحبت و همنشيني مطلقاً اثرگذار است، حتى در حيوا، بر اساس آن چه گذشت

 بلكه در جمادات. به قول شيخ اجل سعدى:
ــام روزى   ــبوى در حمـــ ــى خوشـــ  گلـــ

ــت  ــيد از دســ ــتم  رســ ــوبى بدســ   محبــ
ــرى    ــا عبيـ ــكى يـ ــه مشـ ــتم كـ ــدو گفـ   بـ
ــتم    ــو مســ ــز تــ ــوى دالويــ ــه از بــ   كــ
  بگفتــــا مــــن گلــــى نــــاچيز بــــودم    
ــتم   ــل نشســ ــا گــ ــدتى بــ ــيكن مــ   و لــ
 كمــــال همنشــــين در مــــن اثــــر كــــرد
  وگرنـــه مـــن همـــان خـــاكم كـــه هســـتم 

 

 عمل يا تجسد عمل تجسم 
است و علّامه محقـق نراقـى،    عرفت نفس اين است كه عمل نفس جزايكى از مسائل مهم م

را اين مطلب مهم قـرار داده اسـت:    ةجامع السعادقدس سرّه، يكى از مباحث كتاب شريف 
 .»الجزاء  نفس  العمل  انّ«
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ست كه در اين مقالـه  نراقي در آن كتاب بحثي مفصل و مستوفي درباره عنوان فوق نموده ا
ها و ملكات عـارى و خـالى    هر نفسى در آغاز آفرينش از خويكنيم.  به تلخيص آن بسنده مي
يابـد. بيـان ايـن     اى از راه تكرار فعل و آثار مخصوص آن تحقق مـى  است و هر خوى و ملكه

ى از ا بهره ،مادام كه در مرحله وجود حسى است ،است كه هر گفتار يا كردار انسانآن مطلب 
لـيكن از   .زيرا دنيا و جهان مادى سراى تغير و دگرگونى و زوال اسـت  ؛ثبات و پايدارى ندارد

آن اثـر اسـتوار و    ،شود و چـون مكـرر شـد    هر سخن و عملى اثرى در نفس آدمى حاصل مى
زغـالى كـه در كنـار آتـش      گردد. مثالً دار مى ماند و ملكه و صفت راسخ و ريشه ثابت باقى مى

آتـش   ،چـون حـرارت شـدت يافـت     .آيـد  در آغاز گرماى اندكى در آن پديد مـى  ،قرار گيرد
يعنـى آنچـه را    ،گيـرد  آنگاه صورت و حقيقت آتش بـه خـود مـى    .شود گيرد و روشن مى مى

بخشد. حاالت نفسانى نيـز   ى كه قابل باشند روشنى مىيسوزاند و به چيزها دركنارش باشد مى
هـا و ملكـات راسـخ و     بـه صـورت خـوي    ،ن شـود افـزو  انكه چون نيـرو و قوتشـ   اند چنين

 آيد كه خود مبدأ و منشأ آثار مناسب و ويژه خود خواهد بود. هاى باطنى در مى صورت
هـاى خـالى از    نفوس انسانى در آغاز خلقت و فطرت خـود همچـون صـفحه    ،بنابراين

ر آن هنگامى كـه اخالقـى د   و پذيرد ست كه هر خلقى را به آسانى مىا ها ها و صورت نقش
تعلـيم و   ،از اينـرو  .شود قبول اخالق ضد آنها دشوار و سخت مى ،دار و محكم گرديد ريشه

ولـى تعلـيم    ،تربيت كودكان و نقش بستن هر صورت و صفتى درنفـس آنهـا آسـان اسـت    
بـه سـبب اسـتحكام و اسـتوارى      ،اند گردانيدن آنان از صفاتى كه پيدا كرده زبزرگساالن و با

  سيار دشوار است.مشكل و بلكه ب ،آنها
گويـد حـاالت و كيفيـات     و پاداش اسـت مـى   سى كه معتقد است كه عمل همان جزاك

در عـالم بـاطن و ملكـوت بـه      ،آيـد  نفسانى چون شدت و قوت يابد و به صورت ملكه در
زيـرا هـر چيـزى در هـر عـالمى       ؛شـود  صورتى مناسب و همانند خود متصور و پديدار مى

علم در حال بيدارى امـرى  براي مثال، گيرد.  خود مىبه را صورت خاص و مناسب آن عالم 
شود و در حال خـواب بـه صـورت سـير      عرضى است كه به وسيله عقل يا وهم ادراك مى

   .كند جلوه مى
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بخش يـا بـه صـورت     اين نظريه همان قول به تجسد اعمال به صورت مأنوس و شادى
از جملـه   ،ث متعدد رسيده استدرباره صحت اين عقيده احادي .آور است وحشتناك و رنج

اى «انـد كـه فرمـود:     نقل كرده (ص)روايتى است كه اصحاب ما از قيس بن عاصم از پيامبر
قيس! عزت را ذلت و زندگى را مرگ و دنيا را آخـرت همـراه اسـت، و بـراى هـر چيـزى       
نگاهبانى و بر هر كارى حسابرسى هست، و براى هـر اجلـى وقتـى معـين شـده اسـت. و       

ا تو قرينى هست كه همراه تو دفن خواهد شد و او زنده است و تـو در حـالى كـه    ناگزير ب
را گرامـى و بزرگـوار    تو ،پس اگر او گرامى و بزرگوار باشد. اى با او دفن خواهى شد مرده

را پست و خوار خواهد ساخت. سپس جز بـا تـو    تو، خواهد كرد و اگر پست و لئيم باشد
ا او محشور نخواهى شد و جز درباره او از تـو نخواهنـد   محشور نخواهد شد و تو نيز جز ب

پرسيد. پس بكوش تا قرين و همراه تو شايسته باشد كه اگر صالح باشد مونس تـو خواهـد   
بود و اگر ناشايسته و فاسد باشد جز از او ترس و وحشت به تو نخواهد رسيد، و او همـان  

 )114ص ،1362صدوق،  ؛3، ص1376بابويه،  (ابن 1.عمل تو است
بـه مـا رسـيده     (ع)روايت ديگر حديثى است كه مضمون آن به طور مسـتفيض از ائمـه  

اى بيافريند كه تا روز قيامت براى  خداى تعالى فرشته ،هر كه فالن عمل را انجام دهد: است
 )379، ص1383. (مالصدرا، او استغفار كند
«« فرمـود:  زيـرا كـه  . ايد خواهيـد ديـد   فقط سزاى آنچه كرده فرمود:و همچنين 

يعنى جزا و پاداش را خود عمل قرار داد نه ( )16(طور،  »« «و نفرمود » 
 ) 48، ص1 ، ج1209(نراقي،  .)نتيجه عمل

بيت عصمت و وحى اين است  خالصه تحقيقات با استفاده از اشارات اولياى حق و اهل
ى به نيات و اقوال و افعال خود سازنده خود اسـت و  سازند و هر كس انسان  كه علم و عمل

                                                           
ء حسـيباً و علَـى كُـلِّ     ةً و إِنَّ لكُلِّ شَيفَقَالَ رسولُ اللَّه يا قَيس إِنَّ مع الْعزِّ ذُلًّا و إِنَّ مع الْحياةِ موتاً و إِنَّ مع الدنْيا آخرَ 1
لَك يا قَيس منْ قَرِينٍ يدفَنُ معك و هو ء رقيباً و إِنَّ لكُلِّ حسنَةٍ ثَواباً و لكُلِّ سيئَةٍ عقَاباً و لكُلِّ أَجلٍ كتَاباً و إِنَّه لَا بد  يشَ

كفَإِنْ كَانَ كَرِيماً أَكْرَم تيم أَنْت و هعفَنُ متُد و يلَا  ح و هعثُ إِلَّا معلَا تُب و كعشَرُ إِلَّا محلَا ي ثُم كلَميماً أَسإِنْ كَانَ لَئ و
 شحتَولَا تَس دإِنْ فَس و بِه تآنَس لَحإِنْ أَص حاً فَإِنَّهالإِلَّا ص لْهعفَلَا تَج نْهأَلُ إِلَّا عتُسعف وه و نْهلُكإِلَّا م . 
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نفس ناطقه موجود مجرد خارج از احكام ماده و ماديات عالم طبيعت است و دو ملك ناكر 
ند. (طوسـي،  ا و تمثل افعال انسان  و نكير يا منكر و نكير و نيز دو ملك مبشر و بشير تجسم

 )134، ص1366

 ست عمل از منظر قرآن داراي هويت باطني ا
عمل داراي تشخص باطن و ملكوتي است، مثالً اكل مال يتيم به اكل آتش تعبير شده است: 

خورند، جز اين نيست كه آتشى در شـكم   در حقيقت، كسانى كه اموال يتيمان را به ستم مى
   1.برند، و به زودى در آتشى فروزان درآيند خود فرو مى

است، منتهي امروز پنهان است و اگر اين گزارش از همان صورت برزخي اكل مال يتيم 
واقعاً كه از اين حال سخت  گويند: به او مىهاي آتش ديده مي شوند.  ها كنار رود زبانه پرده

ات امـروز تيـز    ات را از جلـوى چشـمانت برداشـتيم و ديـده     ما پرده  در غفلت بودى. ولى
  2.است

بعضـى از شـما غيبـت     واز غيبت نيز به خوردن گوشت برادر مومن تعبير شده اسـت:  
اش را بخـورد؟ از آن   آيا كسى از شما دوسـت دارد كـه گوشـت بـرادر مـرده      .بعضى نكند

 3پذير مهربان است. ] از خدا بترسيد كه خدا توبه كراهت داريد. [پس

 استمرار عمل در نسل آينده
نمونه عيني استمرار عمل در نسل آينده داستان حضرت موسـي و خضـر(ع) اسـت كـه در     

به صورت زير به آن اشاره شده است: خضر نبـي در مـوردي جـواني را قـبض روح      قرآن
گناهى را بدون اينكه كسى  آيا شخص بى« كند و در پاسخ به اعتراض حضرت موسي كه مي

و امـا نوجـوان،   فرمـود:   4»؟را به قتل رسانده باشد كشتى؟ واقعاً كار ناپسندى مرتكب شدى

                                                           
 )10 ،النساء» (بطُونهِم ناراً و سيصلَونَ سعيرا  ظُلْماً إِنَّما يأْكُلُونَ في  إِنَّ الَّذينَ يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى. «1

 )10 (نساء،» غَفْلَةٍ منْ هذا فَكَشَفْنا عنْك غطاءك فَبصرُك الْيوم حديد  لَقَد كُنْت في. «2
3» .و وهتُمتاً فَكَرِهيم أَخيه مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح بحضاً أَ يعب ضُكُمعب غْتَب12 ،حجرات» (ال ي( 

 ) 74، كهف» (ابِغَيرْ نَفْسٍ لَّقَد جِئْت شَيا نُّكْرً فَانطَلَقَا حتى إِذَا لَقيا غُلَاما فَقَتَلَه قَالَ أَ قَتَلْت نَفْسا زكيةَ. «4
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 ،پس ترسيديم [مبادا] آن دو را به طغيان و كفر بكَشـد  پدر و مادرش [هر دو] مؤمن بودند،
   1.تر از او عوض دهد تر و مهربان پس خواستيم كه پروردگارشان آن دو را به پاك

در داستان فوق، نتيجه ايمان و عمل والدين موجب شد كه فرزند نوجوانشان بـه مـرگ   
نكند و مايـه هالكـت خـويش    زودرس مبتال شود تا در نتيجه پدر و مادر را به طغيان وادار 

هم نشود. براي نوجوان خير شد كه در سن نوجواني از دنيا رفت و تكليف شـامل حـالش   
پدر و مادر نيز خير شد كه در عين حال كـه بـه    نشده و در حال عصمت از دنيا رفت. براي

ر طغيان به واسطه محبت به فرزند مبتال نشدند، برايشان تبديل به احسن شده است؛ زيـرا د 
روايت امام صادق آمده است كه خداوند به آنها فرزند دختري عنايت نمـود كـه از نسـلش    

 )311، ص13 ج، 1407اند. (مجلسي،  هفتاد پيامبر به يادگار مانده

اى رسيدند. از مردم آنجـا خـوراكى خواسـتند،     رفتند تا به اهل قريهو در موردي ديگر: 
كردنـد. پـس در آنجـا ديـوارى يافتنـد كـه        [ولى آنها] از مهمـان نمـودن آن دو خـوددارى   

خواسـتى   اگـر مـى  «] گفـت:   خواست فرو ريزد، و [بنده ما] آن را اسـتوار كـرد. [موسـى    مى
 2»؟] براى آن مزدى بگيرى توانستى [مى

] يتيم در آن شهر بود، و زيرِ آن، گنجى  و اما ديوار، از آنِ دو پسر [بچهدر پاسخ فرمود: 
] نيكوكار بـود، پـس پروردگـار تـو خواسـت آن دو       پدرشان [مردىمتعلق به آن دو بود، و 

بيرون  - كه رحمتى از جانب پروردگارت بود - ] به حد رشد برسند و گنجينه خود را [يتيم
آورند. و اين [كارها] را من خودسرانه انجام ندادم. اين بود تأويل آنچه كه نتوانسـتى بـر آن   

 3.شكيبايى ورزى

                                                           
 فَخَشينَا أَن يرْهقَهما طُغْيانًا و كُفْرًا فَأَردنَا أَن يبدلَهما ربهما خَيـرْا منْـه زكَـوةً و أَقْـرَب       و أَما الْغُلَام فَكاَنَ أَبواه مؤْمنَينْ«. 1

 )80 ،كهف» (رحما

2» .ا أَهإِذَا أَتَي تىفَانطَلَقَا ح  ه فَأَقَامـ ـنقَضأَن ي رِيدا يارا جِديها فدجا فَومفُوهضَياْ أَن يوا فَأَبلَها أَهمتَطْعةٍ اسلَ قَرْي    قَـالَ لَـو
 ) 77، كهف» (اشئْت لَتَّخَذْت علَيه أَجر

ةِ و كاَنَ تحتَه كَنزٌ لَّهما و كاَنَ أَبوهما صلحا فَأَراد ربك أَن يبلُغَا أَشُـدهما  فىِ الْمدينَ   يتيمينْ   و أَما الجدار فَكاَنَ لغُلَامينْ. «3
كبن رةً ممحا رما كَنزَهتَخْرِجسي رِى ونْ أَمع لْتُها فَعم برْا وص هلَيع عطتَس ا لَمتَأْوِيلُ م ك82، كهف» (ذَال( 
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ر آن است كه عمل انسان استمرار دارد، به نحوي كـه خداونـد دو   داستان فوق هم بيانگ
كند آستين باال بزنند و ديوار مشرف به خرابي را سـر پـا نگـه دارنـد تـا       پيامبر را مأمور مي

فرزندان يتيم بزرگ شوند و به ميراث نهفته در ديوار دستر سي پيدا كنند. جالب است كه بر 
مام صادق(ع)، بين اين فرزندان با اجدادشـان هفـت   اساس روايت علل الشرايع صدوق از ا

 ) 62، ص1، ج1966پدر فاصله بود. (صدوق، 

 مسئله از خود بيگانگي 
مسئله از خود بيگانگي در فرهنگ اسالمي، ريشه در نگرش قرآن نسبت به ماهيت و هويت 

ن باد آفريانسان دارد؛ زيرا انسان موجودي است در خلقت او خداوند بر خود آفرين گفت: 
  1؛بر خدا كه بهترين آفرينندگان است

 2.راستى انسان را در نيكوترين اعتدال آفريديمه بزيرا او را به صورت ويژه آفريد: 
] درسـت كـردم و از روح خـويش در    مالًپس چون او را [كاو از روح خود بر او دميد: 

مسير كند تا به محبـوب   و بايد با رنج طي 3.] بيفتيد كنان براى او [به خاك آن دميدم، سجده
ـ  خويش، كه خداوند است، برسد:  سـختى  ه اى انسان، حقّاً كه تو به سوى پروردگار خـود ب

و اين طي مسير با رنج سـر نوشـت انسـان اسـت:      4.در تالشى و او را مالقات خواهى كرد
 در اين مسير، انسان بر نفس خـويش بصـيرت دارد:   5.ايم راستى كه انسان را در رنج آفريده

اگر از ياد خـدا اعـراض كنـد، دچـار زنـدگي       6.بلكه انسان خود بر نفس خويشتن بيناست
]  و هر كس از ياد من دل بگرداند، در حقيقت، زندگىِ تنـگ [و سـختى   سخت خواهد شد:

 7.كنيم خواهد داشت، و روز رستاخيز او را نابينا محشور مى
                                                           

 ) 14، المؤمنون» (م أَنْشَأْناه خَلْقاً آخَرَ فَتَبارك اللَّه أَحسنُ الْخالقينَثُ« .1
 ) 4 ،التين» (أَحسنِ تَقْويمٍ  لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسانَ في. «2
 ) 29، الحجر» (فَقَعوا لَه ساجِدينَ  فَإِذا سويتُه و نَفَخْت فيه منْ روحي. «3
 ) 6، االنشقاق» (ربك كَدحاً فَمالقيه  أَيها الْإِنْسانُ إِنَّك كادح إِلىيا . «4

 ) 4، البلد» (كَبد  لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسانَ في. «5

6» .لىبصيرَةٌ  لِ الْإِنْسانُ عب ه14، لقيامةا» (نَفْس ( 

 ) 124، طه» ( ضَنْكاً و نَحشُرُه يوم الْقيامةِ أَعمى و منْ َأعرَض عنْ ذكْري فَإِنَّ لَه معيشَةً. «7
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رامـوش كننـد، خداونـد هـم     در طي اين سير و سلوك، اگر نفاق پيشه كنند و خـدا را ف 
دارند و  مى مردان و زنان دو چهره [همانند] يكديگرند. به كار ناپسند واكند:  فراموششان مي

بندند. خدا را فرامـوش   ] فرو مى هاى خود را [از انفاق دارند، و دست از كار پسنديده باز مى
واگر فسق  1د.نا ه فاسقند كا ] فراموششان كرد. در حقيقت، اين منافقان كردند، پس [خدا هم

و چون كند:  پيشه كنند و خدا را فر اموش كنند، خداوند هم آنان را دچار خود فراموشي مي
آنـان   ؛كسانى مباشيد كه خدا را فراموش كردند و او [نيز] آنان را دچار خودفراموشـى كـرد  

همـان   اين در حالي است كه آرامش انسـان جـز در يـاد خـدا نيسـت:      2.ندا همان نافرمانان
گيرد. آگاه باش كـه بـا يـاد خـدا      هايشان به ياد خدا آرام مى اند و دل كسانى كه ايمان آورده

 3.يابد ها آرامش مى دل
اساس بحث از خود بيگانگي در اسالم اين اسـت كـه انسـان بـر اسـاس فطـرت الهـي        

 جو كه اگر به خواسته خود نرسد، دچار خأل معنوي شده و جو و خدا موجودي است مطلق
 ها دچار خواهد شد.   به انواع رنج

خداوند در قلب انسان يك نقطه سفيدى آفريده است و وقتى در روايات ما آمده است: 
ايـن نقطـه سـفيد همـان      .شـود  كند نقطه سياهى در آن نقطه سفيد پيدا مـى  انسان گناهى مى

كنـد تـا    مىكم توسعه پيدا  شود آن سياهى كم فطرت پاك انسان است و وقتى گناه تكرار مى
سـه  كند  بيان ميگيرد. حديثى از حضرت باقر(ع) هست كه  حدى كه تمام آن سفيدى را مى

  نوع قلب داريم:
ثَلَاثَةٌ: قَلْب الْقُلُوب  نْكُوسم   ،اءدونُكْتَةٌ س يهف قَلْب رِ؛ والْكَاف قَلْب وه رِ، ونَ الْخَيئاً مي شَيعلَاي

لشَّرُّ فيه يعتَلجانِ، َفأَيهما كَانَت منْه غَلَب علَيه؛ و قَلْب مفْتُوح، فيه مصابِيح تَزْهرُ، و فَالْخَيرُ و ا
 )  422 ،ص2 ج،1407يومِ الْقيامةِ، و هو قَلْب الْمؤْمنِ. (كليني،   لَايطْفَأُ نُوره إِلى

                                                           
نَ أَيديهم نَسوا اللَّه فَنَسيهم إِنَّ الْمنافقُونَ و الْمنافقات بعضُهم منْ بعضٍ يأْمرُونَ بِالْمنْكَرِ و ينْهونَ عنِ الْمعرُوف و يقْبِضُو. «1

 ) 67، التوبة» (هم الْفاسقُونَالْمنافقينَ 
 ) 19، الحشر» (و ال تَكُونُوا كَالَّذينَ نَسوا اللَّه فَأَنْساهم أَنْفُسهم أُولئك هم الْفاسقُونَ. «2
3» .نُّ الْقُلُوبئتَطْم كْرِ اللَّهأَال بِذ كْرِ اللَّهبِذ مهنُّ قُلُوبئتَطْم نُوا و28، الرعد( »الَّذينَ آم ( 
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و خودفراموشـي در سـايه فراموشـي خداونـد و     نقش خمول فطرت و از خود بيگانگي 
سقوط در ورطه حيوانيت به صورت زيبا و رسا در دعاي صحيفه سجاديه چنين آمده است: 

گـزاريش بـر آنچـه كـه از      سپاس مخصوص خداست كه اگر بندگانش را از شناخت سپاس
اى  يوستههاى پ كه محض امتحان كردنشان به آنان عنايت فرمود و نعمت خود عطاياى پياپي

دخل و تصرف  هايش انداخت، در عطايا و نعمت كه بر آنان كامل كرد به چاه محروميت مى
كردنـد و بـه شـكر     را به فراوانى خرج مى او گزاردند و روزي كردند و او را سپاس نمى مى

رفتنـد و بـه مـرز     خاستند. اگر چنين بودند، از حـدود انسـانيت بيـرون مـى     عناياتش برنمى
به اين صورت بودند كه در كتاب محكمـش وصـف كـرده:     ،در نتيجه رسيدند. حيوانيت مى

) (صحيفه سجاديه، دعـاي  44 ،فرقان. (ترند آنان جز مانند چهارپايان نيستند بلكه آنان گمراه
 اول)

 نمايد:   در تمثيلي رسا و زيبا بحث از خودبيگانگي را چنين در شعرش ترسيم ميمولوى 
ــين ــران  در زمـــ ــنديگـــ ــه مكـــ  خانـــ

ــ ــن   كـ ــه مكـ ــار بيگانـ ــن كـ ــود كـ   ار خـ
ــه؟ ــت بيگانــ ــو  كيســ ــاكى تــ ــن خــ  تــ

ــو    ــاكى تــ ــت غمنــ ــراى اوســ ــز بــ  كــ
 

 كنى. كنى براى خودت كار مى كنى و خيال مى گويد يك عمر براى تن و براى نفس كار مى مى

ــى   ــيرين م ــرب و ش ــن را چ ــو ت ــا ت ــى ت  ده
ــوه ــابى  گـــ ــان را نيـــ ــى ر جـــ   فربهـــ

ــود    ــا شـ ــن را جـ ــك تـ ــان مشـ ــر ميـ  گـ
ــردن گنــــد آن پ ــودوقــــت مــ ــدا شــ  يــ

 
 شود. هنگام مردن گند آن پيدا مى ،گويد اگر يك عمر تن را در مشك قرار بدهى مى

ــال      ــان بم ــر ج ــزن ب ــن م ــر ت ــك را ب  مش
ــالل     ــاك ذو الج ــام پ ــود؟ ن ــه ب ــك چ   مش
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يـا  » از خـود بيگـانگى  «ين مطلبى كه امروز به نـام  گويد: ا شهيد مطهري در اين باره مي
، در معارف اسالمى سابقه خيلى زياد دارد، يعنى از گويند مى» با خود بيگانگى«ترش  صحيح

اى بيش از هزار سال دارد با يك سير مخصـوص بـه خـود. در     شود و سابقه قرآن شروع مى
هاى ديگر اين مسئله را طـرح   شود و بعد از هگل مكتب هگل شروع مى اروپا اين مطلب از

اولين سؤالش » با خود بيگانگى«را شناسانده باشند! چون مسئله » خود«بدون اين كه  ،كردند
گوييـد   كنى؟ آخر شـما مـى   چيست كه صحبت از بيگانگى مى» خود«اين است كه خود آن 

چيست تا » خود«را به ما بشناسانيد كه آن » خود«بيگانه شده است. اول آن » خود«انسان از 
» خـود « مشخص بشود. بدون ايـن كـه روى آن  » بيگانگى از خود«يا » بيگانگى با خود«بعد 

 - كننـد  را نفى مى» خود«و حتى آن  - را شناخته باشند» خود«بحث كنند و بدون آن كه آن 
» خـود « اصـالً هاى مادى بر اين است كه  زنند. اساس اين فلسفه مى» از خود بيگانگى«دم از 

ى نـدارد،  »خـود «انـد كـه انسـان     هاى مادى بر اين عقيده يك امر اعتبارى است. تمام فلسفه
انتزاعى است، يك سلسـله تصـورات پـى در پـى      يكنى مفهوم خيال مى» خود«ه تو آنچه ك

خيـر   .ى وجـود دارد »خـود «كنى در اين بين يـك   شوند، تو خيال مى آيند و رد مى دائماً مى
 ى وجود ندارد.»خود«

ى وجـود نـدارد، و از   »خـود «اصالً شان بر اين است كه  اينها از يك طرف اساس فلسفه
كننـد، و ايـن خيلـى     براى مـردم درسـت مـى   » از خود بيگانگى«ند فلسفه آي طرف ديگر مى
 )553، ص3 آثار، ج جموعه، ممطهرى(عجيب است! 

 نتيجه
مسئله تقابل نفس و بدن ريشه در اعمـاق تـاريخ داشـته و در فلسـفه غـرب هـم بـه آن        . 1

 پرداخته شده است.

صورت ويژه و مهـم بـه    تاثير متقابل نفس و بدن بحثي است كه در معارف قرآني به. 2
 آن توجه شده است.

انسان حيوان بالفعل است و انسان بالقوه، و روح جسمانيه «بر اساس نظريه مالصدرا . 3
 عملكرد انساني سازنده انسانيت او است.» الحدوث وروحانيه البقا است.
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چون بين قوه و فعل تركيب اتحادي است، انسان در مسير رشد مادي و معنوي يـك  . 4
 صيت واحد است.شخ

 بازگشت عمل به عامل اصلي قرآني است كه در فلسفه و عرفان اسالمي تجلي يافته است.. 5

 بر اساس اصول فوق، عملكرد هر شخصي بيانگر شخصيت او است.. 6

بـراي او  » ادتع«عملكرد انسان در صورت تكرار و ممارست، موجب طبيعت ثانويه . 7
 شده كه خالصي از آن به صورت عادي مشكل است.

با توجه به رابطه مستقيم عملكرد انسان با شخصيت، تراكم گناهـان موجـب كفـر و    . 8
 تكذيب دين الهي خواهد شد.

عملكرد انسان هم جزا است و هم سزا كه در عالم برزخ و قيامت به صورت واقعـي  . 9
 شود. مي» تجسد عمل«يا » تجسم عمل«مي از آن تعبير به نمودار مي شود. در معارف اسال

اعمال انسان داراي هويت با طني است كه در عـالم مكاشـفات و بـرزخ و قيامـت      .10
 نماياند. چهره واقعي خود را مي

 عملكرد انسان حتي در نسل انسان هم موثر است و استمرار دارد.. 11

باطش با عملكرد انسـان حسـن ختـام    و در پايان، بحث از خود بيگانگي و ارت. 12
 باشد. بحث مي
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