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Substantive movement and embodiment of actions from the perspective of Ayatollah Javadi Amoli 

 

Abstract 

The method of the present study was descriptive-analytical. The data of the present study have been collected and 

analyzed by referring to the books related to the research title, articles, dissertations and related documents, and 

in general, the method of data collection of this research can be considered as libraries and documents. From the 

point of view of Ayatollah Javadi Amoli, human beings, as Ashraf creatures, move in a continuous movement 

through the stages from the beginning of their gradual emergence to the stage of the narcissistic soul and move 

towards the gallows with two wings of theoretical and practical intellect. has it. From the point of view of 

Ayatollah Javadi Amoli, human beings, as Ashraf creatures, move in a continuous movement through the stages 

from the beginning of their gradual emergence to the stage of the narcissistic soul and move towards the gallows 

with two wings of theoretical and practical intellect. has it. In his view, although the soul is an abstract being, its 

abstraction is not complete, and in relation to matter, it performs its actions in the context of the material world 

and with matter, which makes it more receptive to the essential motion of the soul. In the discussion of the 

embodiment of deeds, Hakim Amoli is also one of the proponents of the theory of embodiment of deeds and 

believes that human deeds are credible and are not listed under categories such as substance and width so that the 

forms of the deniers enter. 

Keywords: Substantive Motion, Visualization of Actions, Ayatollah Javadi Amoli, Descriptive-Analytical 
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 چکیده

ستکمالی جوهري حرکت معناي ست ذاتی هايحرکت بودن ا شده اولی هیوالي و ماده از که ا صول تجرد مرتبه تا و آغاز  به و

سید، تام تجرد به شیء چون و دارد ادامه عالم ملکوت  قوه از تدریجی خروج ساززمینه که را خود فعلیت و قبول حیثیت و ر

ست، فعل به ست از ا صل تام فعلیت به داد، د سدمی خود نهایت به و شدهوا ضر با هدف .«ر  و جوهري حرکت تحقیق حا

 پژوهش هايداده .بود تحلیلی – توصممی ی حاضممر پژوهش روش. آملی انجام گردید جوادي اهللآیت دیدگاه از اعمال تجسممم

 و اسمممت شمممدهتحلیل و آوريجمع مرتبط اسمممناد و هانامهپایان مقاالت، پژوهش، عنوان با مربوط کتب به مراجعه با حاضمممر

اهلل جوادي آملی دیدگاه آیت از .دانسمممت اسمممنادي و ايکتابخانه را پژوهش این هايداده گردآوري روش توانمی طورکلیبه

عنوان اشرف مخلوقات درحرکتی مستمر و مداوم با طی مراحل از ابتداي پیدایش آرام آرام پا به مرحله ن س ناطقه انسان نیز به

سوي دار قرار گام بر می دارد. از دیدگ شئه دنیا به  شان نهاده و با حرکت جوهري ن س با دو بال عقل نظري و عملی از ن اه ای

ستر عالم ماده و با ماده انجام می دهد ن س هرچند موجودي مجرد بوده اما تجردش تام نبوده و با ارتباط با ماده افعالش را در ب

آملی نیز جزء طرفداران نظریه  میحکدر بحث تجسممم اعمال  شممود.که این امر باعث پذیرش بیشممتر حرکت جوهري ن س می

شود تا اشکال که اعمال انسان اعتباري بوده و تحت مقوالتی نظیر جوهر و عرض مندرج نمی تجسم اعمال بوده و معتقد است

 منکرین وارد باشد. 
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 مقدمه

ست4حرکت، .3افتراق، .2اجتماع، .1چهارگانه  اکوان از حرکت متکلمین نزد در سکون ا  در اعراض، و جواهر بحث در و . 

سام شرح و« این»مقوله  بیان ضمن شاهی،) کنندمی بیان را حرکت مباحث آن، اق  که جوهري حرکت بناتر (.12: 1388ملک

بنا بر نظر مالصدرا  . شودمی نو دمبهدم رسدمی به ممکنات بخشیهست مبدأ جانب از که يایهست بوده، آن گذارهیپا مالصدرا

در آخرت هم کی یت عذاب جسمممی از همین قبیل اسممت، اینکه صممورت آتش ذهنی شممخ  مجرم اهلل جوادي آملی و آیت

که یک چوب خشممک سممیاه و جریان  يطورتوسممط قدرت ن س تبدیل به آتش واقعی شممود، هیت اسممتبعادي ندارد. همان

سان، مبدل به آتش می سیته موجود در بدن ان صورت ذهنی آتش میالکتری تواند تبدیل به آتش واقعی گردد، به همان نحو هم 

براثر حرکت اشتدادي جوهري،  یتواند به اشکال مختلف درآید. حتشود. به عبارت فلس ی، مطابق حرکت جوهري، وجود می

سوجود مادي مبدل به وجود مجرد می ستاد جوادي حضرت د.گردیم« ن س»مبدل به وجود مجرد  که ناشود؛ مانند نط ه ان  ا

ست، وجود نحوه حرکت» معتقدند: جوهري حرکت م هوم با رابطه در آملی ستقل عرض حرکت یعنی ا ست م  عرض بلکه نی

ست سیالی ست ماهیات سنخ از وجهتیهبه کهیدرحال بوده شیء کون و وجود نحوه و شدهواقع جسم در که ا صودنی از  . مق

ست عرض مقابل در جوهر مقوله در حرکت جوهري حرکت صود بلکه نی صل و نهاد گوهر، اینجا در جوهر از مق  طبیعت ا

صالً و است شیء  (. معناي185: 2ج ، 1386جوادي آملی،)«ثبوت است خروج حرکت معناي و است حرکت طبیعت معناي ا

ستکمالی جوهري حرکت ملکوت  به وصول تجرد مرتبه تا و آغازشده اولی هیوالي و ماده از که است ذاتی يهاحرکت بودن ا

سید، تام تجرد به شیء چون و دارد ادامه عالم  فعل به قوه از خروج تدریجی سازنهیزم که را خود تیو فعل قبول تیثیو ح ر

 (572: 3ج ، 1392جوادي آملی، ) «.رسدمی خود نهایت به و شدهواصل تام فعلیت به داد، دست از است،

سر عنوانبه اهلل جوادي آملیآیت سوف و کریم قرآن م  صر، بزرگ فیل سئله در نظرانصاحب ازجمله معا صوص م سم خ  تج

ستند اعمال شان .ه سلطی با ای سم دارند، روایات و آیات بر که ت سته حتمی امري را اعمال تج  مبانی از آن اثبات و براي دان

 در را افراد باطنی چهره اعمال، و اخالقعقاید،  کنندیم بیان و اندجسته بهره یشناختانسان و شناختی جهان و شناختی هستی

سرائر یوم»در  امور از یافته تکوین باطنی چهره و زنندیم رقم دنیا شکار خواهد اي سریره هر و ظاهر باطنی هر که« تبلی ال  آ

عملی انسان هر »گوید: . استاد جوادي آملی در مورد مشاهده عین عمل دنیوي در آخرت میبود خواهد آنان ظاهري چهره شد

رسممد، بلکه خود عمل را تنها به جزاء عمل میکند، نهبیند و عین آن عمل را مشمماهده میرا که انجام داده، متن آن عمل را می

 (209: 1395جوادي آملی،)« یابد.می

ست که:هاسؤال الذکرفوقبا توجه به مطالب  ضر این ا صلی پژوهش حا ضرت دیدگاه از» ي ا ستاد ح  حرکت آملی جوادي ا

ست صورت چه به و دارد واقعیت ن س وهريج سان در قیامت از دیدگاه آیت»؛ «؟ا سم اعمال ان اهلل جوادي آملی چگونه تج

 «.است؟

 حرکت جوهري

 سنت . درشوندپدیدهاي نوپدیدار می لحظه هر و هرروز گذر، این واز است هستی جهان محتوم سرنوشت دگرگونی و تحول

 گویی .شتابند یکدیگر یاري به باید وعقل حس آن درك براي شده و نامیده حرکت وسیالن تدریجی تغییر این نام فلس ی کهن
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. ادراك گردد خارجی موجودات صیرورت تا عقل باالبرود مرحله به حس و پایین بیاید حس تا مرحله باید عقل حرکت، فهم در

حرکت و از قوه به فعل در آمدن یک کمال وحودي براي هر چیز مادي است و با حرکت است که چیزهاي مادي از نق   نیا

 کنند.رسند و از ماده خالصی پیدا میبه کمال می

ن اي وجود ندارد که مسبوق به بالقوة بودحادث زمانی تیبالقوة وجود دارد و ه یشود که هر حادث زماندر فلس ه اثبات می

در جوهر و ذات است که  ای رییتغ نیدهد و ادر آن رخ می يرییآید تغکه از قوه به فعل می يزیروي هر چنبوده است و ازاین

بر دو قسم است:  ریتغ گرید یمیتقس درگویند.می یدر اعراض است که به آن حرکت عرض ایگویند و می يبه آن حرکت جوهر

 يزیچ يکه برا یانه بالقوة؛ کمال اول ثیکند: کمال اول لما بالقوة من حمی فیگونه تعراینارسطو حرکت را  .یجیو تدر یآن

 ،یآمل ياست. )جواد گریکمال د ياست که خودش قوه برا ثیح نیبلکه از ا ستیکمال اول حرکت ن یکه بالقوة است ول

1392 :572.) 

آن چه به بحث  زیشش چ نیا انیزمان. از مو افت، محرك الزم است: مبدأ، منتها، موضوع حرکت، مس زیشش چ هر حرکتیدر  

است. اگر موضوع  یجیتدر يزیحرکت چ یثابت است ول يزیچ شهیما مربوط است موضوع حرکت است. موضوع حرکت هم

 (.575: 1392 ،یآمل ي)جواد.شود معنا می یب گریحرکت عوض شود، حرکت د

 يجوهر یالیس زیکند؛ حرکت چمی رییبلکه جوهر هم حرکت و تغ کنندمیثابت کرد که نه تنها اعراض، حرکت  نیالمتاله صدر

شود. جوهر برداشت می ياز مقوله  يفرد ایاز جوهر  یاز حدود آن نوع يشود و از هر حدمی میتقس یاست که به اقسام

 (.185: 1386 ،یآمل ي)جواد

 دهدهر حرکتی که در جوهر مادي رخ می کهآن نخست کنند:دو شاخصه مهم اشاره میایشان در تبیین حرکت جوهري به 

تمام تحوالتی که در  کهآن دوم محال است متحرك آن، خود جوهر نباشد پس مبدأ هر گونه حرکتی خود جوهر خواهد بود.

کون و فساد محال است چون  صورت حرکت تدریجی است نه دفعی. تغییر دفعی به معنايبه گیردمیموجودات مادي شکل 

 (.188: 1386جوادي آملی، . )که ماده نیازمند صورت استسازد درحالیصورت ماده را زایل می

توان گ ت که صیرورت درحرکت جوهري مانند طی مسافت کمی نیست که با طی هر میزان از با توجه به این مطالب می

که هنوز مسافت طی شده قبلی نیز باقی است. درحرکت جوهري رحالیمسافت بر مقدار قبلی مسافت طی شده افزوده گردد د

یابد تمام اجناس و فصول صورت سابق از بین می روند و اگر البشرط در نظر گرفته شوند این وقتی ماده صورت جدیدي می

نخواهند بود و نوع اجناس و فصول فقط به لحاظ م هوم بر صورت فعلی ماده قابل انطباقند و ازلحاظ مصداقی بر آن صادق 

 (.223-224: 5ج ، 1395جوادي آملی، بود )ماده فقط همان صورت جدیدش خواهد 

 جوهري حرکت اثبات براهین

 به اینجا در که مینماید اقامه چند براهینی کند،می تازه اي کسب هویت جهان ذره ي هر لحظه، هر اینکه اثبات براي مالصدرا

 می پردازیم: هاآن ذکر

 زمان :سوم برهان. جواهر شئون و مراتب اعراض :دوم برهان. اعراض علت جوهري، طبیعت :اول برهان
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 م اهیم تجسم اعمال

شدن آمده  شدن و نیز تناور  سم  سم پذیري، داراي ج سم به معناي ج ست )در فرهنگ معین واژه تج (. 1031: 1393معین،ا

صطالح  سالمی( به )تجسم اعمال در ا س ه و کالم ا صطالح فل سان در مقابلش در روز قیامت ا معناي تجسم اعمال و رفتار ان

اعمال، تمثل  تجسمهاي تجسم، تصور اعمال، شده است مانند صورت کاربردهبهي دیگري نیز هابیترکاعمال به  تجسم است.

ود این اعمال ثواب و عقاب کردارهاي نیک و بد آدمی از خ عقاید، تجسممم احوال و ...م هوم تجسممم اعمال بدان معناسممت که

ست،  و ستینجدا  ست و معذبی در عالم خارج نی ضوي، )بین این کردارها و پیامدهاي آن رابطه تکوینی در کار ا ج  ،1389ر

7 89). 

به دلیل آنکه یکی از اصممول مسمملم ادیان آسمممانی اعتقاد به یگانگی خداوند متعال و معاد اسممت در فرمایشممات پیامبران الهی، 

سوفان  سم اعمال فراوان یافت میحکیمان و فیل سالم نیز م هوم تج ستنیازاشود. قبل از ا سالمی این  نظرانصاحبکه  رو ا

. پس از دانندمیي پیشین هاعتیشررا برگرفته از ادیان و  و آناند مسئله را تنها بر اساس آیات و روایات اسالمی مطرح ننموده

شت از آیات قرآن در ک سئله با بردا سالم این م صحاب پیامبر مانند ابن عباس و عبداهلل ابن مسعود و پس از ظهور ا الم برخی ا

شان در کالم تابعان به شبیه میای ستقل مطرح گردید. نظریه تجسم اعمال را با تعابیري  توان در کالم حکماي یونانی صورت م

توان بازتاب را در حقیقت می تجسمممم اعمال یا رفتار (.884: 2ج  ،1377فیض کاشمممانی، نمود )نیز مشممماهده  ثاغورثیفنظیر 

و یا نحوه تأثیر اعمال دنیوي در سرنوشت اخروي دانست که رابطه بین عمل و جزاي  اخروي اعمال و اعتقادات انسان در دنیا

شمموند و با در اثر تکرار و تداوم به ملکه و خلق وي تبدیل می رسمماند و این بدان جهت اسممت که اعمال انسممانعمل را می

 گردد. ر جوهر ن س، قائم به ن س و جزو شئون وجودي آن میقرارگیري د

 اعمال تجسم یشناختانسان مبانی

یی را که خداوند متعال در وجود وي به هاامانتدر قرآن کریم آیات متعددي از حقیقت انسممان سممخن به میان آورده اسممت و 

شانگر قدرت ودیعت نهاده یادآور می سیع بوجوکمالشود این امور ن ست که در یی و سان و طی مراحلی ا دن دایره وجودي ان

سانی را زندگی در این دنیا، مرگ ورود به عالم برزخ، مرگ  اتیآ نماید.وجود خویش طی می س ر ان نورانی کالم الهی منازل 

جودي نماید. بر اساس محتواي این آیات وجود انسانی وورود به عالم آخرت و در آخرین مرحله بازگشت به خدا معرفی می

رود و مسمممیر تکاملی خویش را متحول و در حال تغییر مداوم اسمممت که از ابتداي مسمممیر نق  تا بلنداي کمال پیش می

 (.171: 1ج ، ق 1422طباطبایی، ) نماید.طی می منزلبهمنزل

شته و حیا تی را نیز حقیقت آدمی متشکل از دو حیثیت مادي و معنوي است یا جسم و روح است و حیاتی در بدن خویش دا

ستی و نابودي ندارد. سان نی شت، ان سم خویش خواهد دا سان پس از جدایی از ج سعادت و کمالی دارد که تنها در  ان نیاز به 

سر خواهد بود )طباطبایی،  سان (.224: 2ج ، ق 1422زندگی اخروي براي وي می سعی و  ان براي نیل به قله کمال خویش باید 

تالش نموده و در جهت شناخت روزافزون خویش کوشش نماید زیرا شناخت خود بهترین راه رسیدن به کمال مطلوب است. 

علمی و فلس ی را نادیده گرفت اما  يهاشرفتیپتوان بسیاري از مکاتب بشري مدعی شناخت کامل انسان هستند هرچند نمی

ست. در این مبحث  ي روح آدمی، هنوزهایدگیچیپبه جهت  شمندان و فالس ه و عرفا در این وادي حیران مانده ا شه اندی اندی

سممعی در بیان این امر داریم که انسممان حقیقت واحدي متشممکل از ن س مجرد و بدن مادي اسممت که ن س مجرد تدبیر قواي 
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و ن س نیز عین تمامی قوا و  گرددیبازماي انسممان به ن سممش ن سممانی نظیر حس و خیال و عقل را بر عهده دارد و جمله قو

 جامع تمامی عوالم وجودي انسان است.

 

 اهلل جوادي آملیتجسم اعمال از دیدگاه آیت

 مطرح است: فالس ه و متکلمان میان نظریه در دو اعمال تجسم در

 4اند.آورده روي فلس ی و عقلی يهااستداللو  روایات و آیات به آن اثبات در و انداعمال تجسم به قائل زیادي نخست شمار

 اعمال تجسم نظریه، این طبق .اندکرده توجیه را واردشده بارهدراین که روایاتی و آیات و ن ی را اعمال تجسم که یگروه دوم

 .اندهینظراین  طرفداران 6سنی و 5شیعه متکلمان و م سران از برخی .ندارد نقلی سازگاري و عقلی موازین با

 مخال ان تجسم اعمال نظر

 دنبال به آنان سوي زا را آیات تأویل و توجیه و شدهاعمال تجسم هینظر با بزرگان از برخی مخال ت سبب که دلیلی ترینمهم

 وجود ست،انسان عرض ا اعمال ازآنجا که ( و181: 1405طوسی،)«زمانین الیبقی العرض»قاعده طبق  است که این است داشته

سان اعمال حضور و ست محال آخرت عالم در هاان ستقل اعمال وجود زیرا ا سته بلکه ندارند م  دیگر وعیموض به قایم و واب

ستند سان با مرگ که ه سش این جاي آنگاه .روند می بین از ان ست پر ست چگونه ممکن چیزي چنین که ا  هرجو به تبدیل ا

 یابد؟! تجسم و شده

 آخرت در تواندنمی شممود،می نابود انسممان با مرگ و اسممت عرض انسممان عمل : چونسممدینویم بارهدراین رازي فخرالدین

سم صورتبه  هیآ عمران، آل«)عَمِلَت  امَ نَ ْسٍ کُلُّ تَجِدُ یَوْمَ»  هیشر هیآ در عمل وجدان از مراد پس .جوهر گردد و درآید ج

ست عمل جزاي یافتن معناي به یا (51 ست: اعمال نامة یافتن معناي به یا ا  فخرالدین)«عمالهاأ َصحی َة نَ س کُلَّ تَجِدُ یوم» ا

 (.17: 8ج  ،ق 1420 رازي،

 کند:می نقل را اقوالى عمل حضور و عمل وجود کی یت در طبرسی

 و ندیبیم را سیئه و حسنه اعمال يهانامه و ها هیصحانسان  که است این عمل وجدان از : مراداندگ ته قاضی و ابومسلم الف.

 .ردیگیم

                                                           
 الهیجي دالرزاق؛ عب«الیقین علم»صاحب  کاشاني ضیف ؛«االسفار»صاحب  شیرازی ؛ صدرالدين«الشفاء»صاحب  سینا ابوعلي نظريه اين طرفداران از 4

 محمد مه شیخ؛ عال«المیزان»صاحب  طباطبايي ؛ عالمه«األربعون»صاحب  بهايي ؛ شیخ«منظومه شرح»صاحب سبزواری  ؛ حکیم«اإللهام شوارق»صاحب 
 شیرازی مکارم و سبحاني جعفر آملي، زاده حسن ،آملي آیت اهلل جوادی مطهری، شهید خمیني، امام ؛«األعلي الفردوس»صاحب  الغطاء کاشف الحسین

 .سنت اهل علمای از اينها غیر و عربي الدين غزالي، محي ابوحامد و شیعه علمای از
 عرفةم في الیقین حق»صاحب  شبّر سیدعبداهلل ؛«الیقین حق» صاحب مجلسي ؛ عالمه«البیان مجمع»صاحب  طبرسي حسن بن فضل مفید؛ شیخ 5

 .«المحاضرات»صاحب  خوئي سیدابوالقاسم و« الدين اصول
 تفسیر»ب صاح زمخشری عمر ؛ محمودبن«البیان جامع» ریتفسمحمدبن جرير طبری صاحب  ؛«التفسیر الکبیر»صاحب فخرالدين محمدبن عمر رازی  6

 .«بیضاوی تفسیر» صاحب بیضاوی عمر بن عبداهلل و« الکشاف
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 خود ولی ،ابندییم روز آن در دوزخ(، یا بهشممتعقاب ) یا را: ثواب خود يهاعمل جزاء که باورند این با دیگر برخی ب.

، ج 1365طبرسی،) است. محال آن تجسم و اعمال خود حضور پساست.  معنایب هاآن اعاده و دیگر باطل و انداعراض اعمال

4 :34.) 

سی، عالمه ّسم یا پذیرش در بهایی شیخ عبارت نقل از پس مجل ست : محالداردیم اظهار آن در نقد اعمال، تج  انقالب ندان

 است؛ المع این مانند آخرت عالم زیرا است، س سطه به نزدیک آخرت عالم در آن دانستن ممکن و دنیا این در جوهر عرض به

 اعمال جّسمت با صراحتی روایات و آیات» :سدینویم ادامه در است. وي کرده ایجاد فاصله دوعالم آن میان حیات و فقط مرگ

ست ممکن پس«. ندارند  تا آفریندیم نیکو ُصوري نیک اعمال درازا متعال خداي که نمود حمل معنا این با را اخبار و آیات ا

سن  مجلسی،سازد ) ارآشک را اعمال آن بدي تا کندمی خلق زشت یبدصورت مقابل اعمال در و بنمایاند مردم براي را هاآن حُ

 (.229-230: 7ج ، 1379

 را آن و کرده قلمداد عقل حکم بر خالف را تجسّم اعمال به قول یادشده، مطالب با اضافه العقول، مرآة کتاب در مجلسی عالمه

 (.95: 9ج ، 1404مجلسی، است ) نموده تلقی از اسالم خروج و دین انکار مستلزم

 رودمی بین از او مرگ با انسان اعمال نخست کرد: خالصه ریز اشکال دو در توانمی را اعمال تجسم هینظر مخال ان علت پس

 .یابد دیگر تجسم سراي در تا ماندباقی نمی چیزي پس .گرددمی معدوم و

 جسم صورتبه آخرت در تواندنمی پسمحال است.  جوهر به آن تبدیل و است فانی عرض و است عرض انسان عمل دوم

 درآید.

 معرفت ( بیانگر6زلزال، آیه )« أَعْمَالَهُمْ  لِیُروْا»چون آیاتی  :سندینویم اعمال تجسم آیات تأویل و توجیه در گروه این از بعضی

ست، اعمال سم معناي به نه ا سیرکرد: و تأویل گونه دو توانمی را آیه این .اعمال تج سیر اول ت  ست عبارت که باطنی ت   از ا

شم دل با کردارها شناخت یا اعمال معرفت سیر ظاهري رؤیت پرتو در و چ ست عبارت که قلب. دوم ت   در که شناختی از ا

 نه است، اعمال رؤیت نامة یا اعمال نتیجة دیدن در اعمال دیدن از مراد صورت، این در .آیدمی سر به یاري چشم با دیدن پرتو

 (.526: 5ج ، 1365طبرسی، است ) منت ی اعمال ت سیر تجسم دو هر طبق و صورت دو هر در .اعمال خود دیدن

 موافقان نظر

 کیتیه که است این واقعیت .اندداشته بیان خود را اثباتی دالیل اشکاالت این به پاسخ مقام در اعمال تجسم نظریه طرفداران

شکال دو از ست، اعمال وارد تجسم هینظر بر ذکرشده ا ضابه زیرا نی  گردد،نمی یابد معدوممی تحقق آنچه عقلی، براهین يمقت

 عدم و وجود اجتماع قبیل از مرحله آن در آن بر عدم شدن و عارض ماند خواهد باقی دائم طوربه کندمی وجود پیدا آنچه بلکه

 .است باطل نخست اشکال پساست.  بدیهی آن بودن که محال است

 است: اعمال تجسم اثبات با دلیلی خود هرکدام حقیقت در که است واردشده فراوانی يهاپاسخ دوم اشکال درباره اما

سم» شود:می گ ته . اینکه1 ست عقل خالف عرض یک عنوانبه عمل تج ست. اهل بیش ياانهیعام و ظاهربینانه سخن« ا  نی

شیء واقع سنخ که اندآن بر تحقیق ست هاییصورت مغایر با یک   يهاادراكصاحبان  و شودمی متجلی متعدد مظاهر با که ا

شئات مواطن اختالف با حقیقت یک ظهور اند.آگاه امر این بر باطنی ست و ن  و شکل هر موطن در و شودمی مختلف که ا
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 موطنی در شیء که یک نیست بعید ،رونیازااست.  مت اوت رنگارنگ يهاظرف در که آب شکل دارد، مانند خاصی صورت

 .(439: 1382عاملی، جوهر باشد ) گرید موطنی در و عرض

 در ؛آوردیم پدید آن در کی یتی و حال و گذارداو می ن س در اثري بگوید، را سخنی یا دهد انجام را عملی و کاري کس هر .2

 ملکات به آثار تبدیل آن و یابدمی اسمتحکام و شمودمی راسمخ ن س در هاآن آثار کردار، و آن گ تار تداوم و تکرار صمورت

صورت گرید در جهان و اندن سجوهر  عین و ن س به قایم ملکات آن .گرددمی سم و شوندمی ظاهر گوناگون هايبه   تج

 (.290-293: 5، ج 1382مالصدرا، ) جوهرند. آثارشان لکن اندعرض اعمال بنابراین، هرچند؛ ابندییم

ست، خاص عنوانبه معنون عمل شودمی واقع خارج در آنچه .3 سله یک بلکه نی ست حرکاتی سل  عمل .رودمی بین از که ا

ست اعتباري عنوان همان شاهده  (.92: 5ج  ،1395آملی،  جوادي) .دارد ارتباط عامل باروح که ا ستاد جوادي آملی در مورد م ا

بیند و عین آن عمل را مشممماهده انسمممان هر عملی را که انجام داده، متن آن عمل را می»گوید: عین عمل دنیوي در آخرت می

 (.209: 1ج ، 1395جوادي آملی، )« یابد.رسد، بلکه خود عمل را میعمل میتنها به جزاء کند، نهمی

ست باید .شودظاهر می فاعلش با صورت آن با برزخ عالم در که دارد صورت عمل هر .4 سان علم که دان شخِّ ِ ان  روح م

ست شئه او در بدن مشخ  عملش و ا س پس .اخروى ن شئه در عمل و علم صورتبه یهرک  با .شودبرانگیخته می اخروى ن

 مافوق بلکه جواهرند بلکه عرض نیستند عمل و علم که شودمی دانسته« حاِضراً عَمِلُوا ما وجَدُوا»  هیشر هیآ در عنایت و دقت

سان حقیقت عین که اندمقوله سته و شوندمی گوهر ان شئه، حسب این در اعمال که شودمی دان  هاآن باطن و اندیحاک ظاهر، ن

 (.224: 1381آملی،  زادهحسن) آیدمی بار به ابدى جوهرى حرکت از است که ابدى موجودى هاستآن جان و لب که

شاره این از این کهچنان. 5 سان از که کرداري و گ تار هر شد ا ست عارضی شودصادر می ان صرار و تکرار براثر که ا  سبب ا

ستن سبب جیتدربه اعمال تکرار زیرا گردد،می جداناپذیر آن جزء و شودمی در ن س ملکات و ص ات پیدایش  در آن نقش ب

 که مانندیم باقی و مح وظ اصل یک عنوانبه بلکه ،روندینمبین  از انسان مرگ با آنگاه، .شودجواهر می به هاآن تبدیل و ن س

 است. قایم اصل آن به عالم آخرت در تشخ 

 اهلل جوادي آملی پیرامون آیات مربوط به تجسم اعمالنظر آیت 

، آیات دال بر نظریه تجسممم اعمال و آیات مخالف میخوریبرمآیات  دودسممتهدر قرآن کریم در مورد مسممئله تجسممم اعمال به 

 نظریه تجسم اعمال.

 نظریه تجسم اعمالمثبت  اتیآ .1

 :توان به دودسته تقسیم کردطورکلی میرا به این آیات

 .دال بر حضور خود اعمال دنیوي در آخرت اتیآ -الف

 ( و ...28 هیآ، عمران)آل«. یَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَ ْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ»آیاتی نظیر  

ص صات و او شخ ساندر این آیات، خداوند یکی از م شاهده و یافتن اعمال ان کند که از داللت و ظهور ذکر می اف قیامت را م

 .دال بر مجازات و کی ر توسط اعمال انسان اتیآ -قوایی برخوردار است. ب

 (7 هیآ، )التحریم«. ال تَعْتَذِرُوا الْیَوْمَ إِنَّما تُجْزَوْنَ ما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»آیاتی مانند  
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 مخالف تجسم اعمال اتیآ .2

کنند، آیات مخال ی وجود دارد که داللت بر که داللت بر تکوینی بودن کی ر اخروي می موافق تجسمممم اعمال در مقابل آیات

 .کنندبودن عقاب وجود معذّب خارجی می ياعتباري و قرارداد

 (50 هیآ، )ابراهیم«. رِیعُ الْحِسَابِلِیَجْزِيَ اللَّهُ کُلَّ نَ ْسٍ مَا کَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَ»آیاتی مانند 

صممورت صممریز، جزا و انتقام و اعداد و به وجود آوردن عقاب و جهنم را به ذات خودش، در این قسممم از آیات، خداوند به

عالوه بر این نوع از آیات، اگر آیات شمم اعت و توبه و افزایش  اسممتناد داده اسممت که با آیات پیشممین ظاهراً مغایرت دارند.

اینکه، ماحصل این دو قسم از  جهیشود. نتنات و عذاب را اضافه کنیم، موجب تضاعف و اتقان دلیل اعتباري بودن کی ر میحس

ناسممازگاري ظاهري، میدان و جوالنگه طرح مباحث  نیتجسممم اعمال اسممت. ا اتیدرآ آیات مثبته و نافیه، وجود ناسممازگاري

 اند.هرکدام بنا به ذوق مشربشان، درصدد رفع این تعارض برآمده فلس ی شده است؛ که اناًیت سیري، کالمی و اح

 ن س و تجسم اعمال يتالزم حرکت جوهر

 دانست. اعمال تجسم تر بهنزدیک اصالت وجود، تشکیک وجود و ...()سایر اصول  به نسبت توانمی را اصل حرکت جوهري

 اشاره این سخن به سبزواري محقق تشکیک اصل حاشیه در دارد مطابقت انسانی ناطق ن س سیال وجود با نحوه کامالً چون

شد وجود که: است معتقد و کندمی ستند نوع دو اضعف و ا شتدادي حرکت که موجودي اندسنخ یک از بلکه نی  اگرچهدارد  ا

 انتها و ابتدا ك است ايگونهبه اما شودیم ترکامل و شدیدتر ك است همان وجود و شودمی ح ظ وجود خود توسط وحدتش

سیار حرکتش ست باهم مت اوت ب ستذکرقابل چیز حدوثش ابتداي که در ن س همچون ا  به عقل تبدیل تیدرنها ولی ي نی

 (.186: 1379سبزواري، ) .شودمی فعال عقل و بال عل بسیط

صدرا، نگاه از شکیک ن ی و جوهري حرکت انکار سبب به سیالرئخیش مال  تحوالت با ن س که بپذیرد تواندنمی وجود در ت

شتدادهاي درواقع ادراکی صور و رسدمی تعقل مقام به جوهري  مالصدرا وجودش. بر زائد هستند نه اعراض ن س جوهري ا

 که اسمت معتقد و داندمی اسمتکمالی حرکت داراي ذومراتب موجود حالدرعین و الحدوث شمیخ ن س را جسممانیه برخالف

سدمی کمال به نق  از و فعل به قوه از جیتدربه ادراك هر با ن س ضی فعلیت مقام وي ازنظر دلیل همین به و ر  شیخ که مح

 (.117-124: 1389آشتیانی، شود )می محسوب ن س کمالی است حرکت غایت است قائل ن س براي حدوث ابتداي از

 .اندقائل مشمماییان چنانکه لبس بعد لبس اسممت و نه به نحو کون و فسمماد نحو به فعلیات و صممور توارد جوهري حرکت بر بنا

 تحقق براي دلیل همین به اسممت. وجود همان ترکامل حدود به وجود یک ناق  حدهاي تبدیل موجود هر متوالی يهاتیفعل

ست ست الزم ذاتیمال کا ستحاله یا و آید پدید جدیدي موجود و گردد معدوم متحرك موجود که نی  این و دهد رخ انقالبی و ا

شکاالت شدن منت ی معناي به ست.ابنموردنظر  ا ست تحلیلی امري دوئیت کامل به ناق  موجود تبدیل در سینا ا  در آنچه ا

 تبدیل کمال و فعلیت به آن قوه نق  و و اسممت شممده ذاتی اسممتکمالی تغییرات دچار که اسممت وجود یک دارد تحقق خارج

 عاقل جوهر با صمور م هومی اتحاد همچنین و نیسمت متحصمل موجود دو اتحاد معقول صمورت با ن س اتحاد پس شمود.می

ست صل اتحاد بلکه نی ست. امر المتح شی اتحاد ا ست دو  تعدد و متعددند و مباین م هوم حیث از متحد وجود حیث از که ا

 جامع بساطت، و وحدت عین در تواندمی باشدتر کامل وجود چه هر برعکس بلکه شودنمی خارجی تکثر موجب هم م هومی

شتري م اهیم شد. بی نحو  به را مجرد عقل و حیوان و نبات و جماد در مت رقه و جمیع معانی موجود تام مجرد ن س چنانکه با
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ست اتحاد دارد. پس خود در جمعی وحدت ست واقعی و اتحاد ا ست عقلیه صور ماده ن س ا  اولیه کماالت عقلیه صور و ا

 حاکی بال عل و بالقوه عقلشدن متحول و ن س در عقلی صور حصول و گیردمی قرار فعلیت به قوه از آن خروج عامل و ن س

 است. ن س جوهر در استعداد و استکمال از

ست که ساس نظریه حرکت جوهري ن س بدین گونه ا سم اعمال بر ا شکالجوهري وجود می درحرکت تبیین تج  تواند به ا

شتدادي حرکت براثر حتی درآید مختلف سان که مانند نط ه؛ شودمجرد می وجود به مبدل مادي جوهري وجود ا به  مبدل ان

توجه  با مالصدرا است ی ممکناولقیطربه دیگر ماده ب ماده از قسم یک حرکت و تبدیل . بنابراینگرددیم وجود مجرد ن س

صل به آثار شتدادي جوهر حرکت ا سانیه الملکات عندنا المحقق» گوید:می ا صیر الن   فی فعاله قائمه ذواتا و جوهریا صوراً ت

 (.102: 1390شریعتی فر،)«تعذیبا و تنعیماً الن س

 سر زدن محضبه نیز اعمال انسان کهنیا است مشهود مالصدرا سخنان عین در آن بیشتر داللت و رسدمی نظر به ي کهاجهینت

 شده بودن، مراتب ذو یعنی قانون همین مشمول پس .شوندیموجود  صاحب ن سانی، ملکات و نیات یا و جوارح و اعضاء از

با  نیات و اعمال مادي وجود که ندینمایم پیدا را مجرد وجود مادي ب وجود از تبدیل جوهري قابلیت اشتدادي طبق حرکت و

سوت دنیا در مادي حواس ست ادراكقابل نا ست که عالم ملکوت و باطن عالم در شانيمعنو وجود ا سط اخروي ا قواي  تو

 مت اوت قطعاً که حقیقتی با عمل عین معناي حضور به این که شوندیم واقع مدرك عقل و مثال عالم در عقلی و مثالی ادراکی

 .گرددیم جهنم در متألم یا بهشت در متنعم انسان آن توسط که است رستاخیز در هاسایر پدیده همچون است مادي حقیقت با

 بحث و نتیجه گیري:

 يودوحدت موج نیدر ع یگرفت که ن س ناطقه انسممان جهینت توانیم نیتجسممم اعمال چن یاز مجموع مباحث مربوط به مبان

ست که برا يدارا سان در ع يمراتب متعدد وجوداذعان به يمراتب مختلف ا صالت وجود  رشیجز پذ ياوحدت چاره نیان ا

دنیا با بدن است و پس از مرگ  است که در این شدهساخته جسم و روححقیقت آدمی از دو حیثیت مادي و معنوي یا . ستین

در حال تغییر  سممازد نه جسممم که هموارهي حقیقت و شممخصممیت آدمی را روح او میرونیازاو  جداي از آن باقی خواهد بود

سان حقیقتی  ست. ان ست که در این جهان با  آن مرتبهککه ی ي داردادومرتبهمداوم ا جسم مادي و مرتبه دیگرش ن س مجرد ا

 در عالم برزخ با بدنی مثالی همراه است.بدن مادي و 

 اعمال. تجسم منکران و دوم اعمال تجسم به قائالن نخست نظریه وجود دارد: دو اعمال تجسم درباره

ست اده از  سم اخالق با ا سته اعمال« زمانین الیبقی العرض»قاعده منکران تج سان را عرض دان سان در اعمال وجود ان  عالم ان

 .اندکرده تأویلو از این راه آیات و روایات هم  ارندشمیممحال  آخرت را

بیند و آن عمل را می بدهد خود انجام انسمممان هر عملیاز موافقان تجسمممم اعمال اسمممت و معتقدند که جوادي آملی  اهللآیت

از  قضممایی محاکم مانند انتقام . از نگاه ایشممان نوع انتقام از تبهکارانرسممدبه جزاء عمل می و با همان عمل کندمشمماهده می

 از که بیماري اسممت از طبیب گرفتن مانند انتقام بلکه دهندیماجتماعی انجام  امنیت و نظم برقراري نیسممت که براي مجرمان

 هالکت و مریض رنجوري هیما که اسممت دسممتور خالف عمل خود همان نجایاکه در  دهدینمرا انجام  وي طبی دسممتورات

 مار با و کندنمی رفتار خود ارشاد مربی مطابق بازیگوشی است که کودك ولیِ تواند انتقاممی اوست. نمونه بهتر انتقام اخروي
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ست. مسموم و نتیجه آن ا کندمی بازي  و موجود الهی که وعید وعده برابر قیامت، نعمت و عذاب از غیر آنکه خالصه شدن ا

 .شودنمی جدا انسان از هرگز و شد متمثل خواهد نعمت یا عذاب صورتبه و مشهود معاد در نیز عمل متن است، آماده

صریز می سم اعمال ت ضیز تج شان در تو  هر شود.ظاهر می فاعلش براي برزخ عالم در که دارد صورتی عملی هرکند که ای

 بلکه عرض نیستند عمل و علم شود وبرانگیخته می اخروى نشئه در عمل و علم صورتبه کس کاري جنبه علمی و عملی هر

 آید.می بار به ابدى جوهرى حرکت از کهاند انسانگوهر  درواقعو  جواهرند

 هر چیزي زیرا شد خواهد مجسم آخرت در دهد انجام و کند اراده و عقیده بافکر را آن انسان که اعمالی خالصه از منظر ایشان

 عالم هستی موجودات از اعمال آن تبعات و آثار و اعمال گردد،نمی معدوم وجههیتبه کند دیگرمی پیدا وجود عالم این در که

ست شود محال که ا ست معدوم  ست، گوناگونی يهاجلوه و آثار داراي محل گوناگون در مادي ماهیت یک و ازآنجاکه ا  ا

 باشد و شدنی است که مختل ی لوازم و آثار داراي گوناگون يدرجاها تواندمی نیز انسان دهیعقو  فکر ملکات، نیات، ص ات،

 اعمال، آثار تبدیل زیرا گردند، ظاهر زیبایی و نور یا حیوانات صورتبه و یابند تجسم نیز قیامت و برزخ عالم در ص ات این

 عقال دور از ذهن نیست تنهانه و زیبایی نور یا عقرب و مار مانند موذي حیوانات و موجودات صورتبه ن س و ملکات اخالق

ست. عقل حکم موافق کامالً بلکه صل حرکت جوهري ا شکیک وجود و ...به تجسم  ا صالت وجود، ت صول دیگري مانند ا از ا

ست زیرا تجسمنزدیک اعمال سانی ناطق ن س سیال وجود با نحوه اعمال تر ا سان ن س دارد. مطابقت ان  و متحول صورتی ان

ست متحرك ست درحرکتدارد  يریکه ن س به بدن تعلق تدب یتا زمان و ا  فناء فی اهلل یا مقام به که همانا تکامل مرحله به تا ا

 برسد. عقول از یکی مشهد در توقف

 و داندمی اسممتکمالی حرکت و داراي ذومراتب موجودي و الحدوث ن س را جسمممانیهمالصممدرا  جوادي آملی همانند اهللآیت

 است. حرکت غایت محض فعلیت مقام و رسدمی کمال به نق  از و فعل به قوه از جیتدربه ادراك هر با ن س که است معتقد

 موجود هر متوالی يهاتیفعلو  لبس بعد لبس است و نه به نحو کون و فساد نحو به فعلیات و صور توارد جوهري درحرکت

 مختلف تواند به اشممکالجوهري وجود می اسممت و درحرکت وجود همان ترکامل حدود به وجود یک ناق  حدهاي تبدیل

شتدادي حرکت براثر حتی درآید سانمجرد می وجود به مبدل مادي جوهري وجود ا  از سر زدن محضبه نیز شود. اعمال ان

 و شده بودن، مراتب ذو یعنی قانون همین مشمول پس .شوندیمصاحب وجود  ن سانی، ملکات و نیات یا و جوارح و اعضاء

شتدادي طبق حرکت با  نیات و اعمال مادي وجود که ندینمایم پیدا را مجرد وجود مادي به وجود از تبدیل جوهري قابلیت ا

سوت دنیا در مادي حواس ست ادراكقابل نا ست که عالم ملکوت و باطن عالم در شانيمعنو وجود ا سط اخروي ا قواي  تو

 مت اوت قطعاً که حقیقتی با عمل عین معناي حضور به این که شوندیم واقع مدرك عقل و مثال عالم در عقلی و مثالی ادراکی

 .گرددیم جهنم در متألم یا بهشت در متنعم انسان آن توسط ك است رستاخیز در هاسایر پدیده همچون است مادي حقیقت با

اي ی رابطهآمل يجواد اهللتیآ دگاهیو تجسمممم اعمال از د يحرکت جوهرتوان نتیجه گرفت که میان ازآنچه گ ته شمممد می

شان ذات سیر می ناگسستنی هست زیرا از منظر ای ست و دائماً از قوه به فعل و از نق  به کمال   کند.جهان مادي درحرکت ا

 به حرکت جوهري در آن، براثرنباتی دارد و -ي این جهان است نخست حالت ماديادهیپداي در میان آدمی نیز که پدیده ن س

و به فعلیت تام  گرددیمز بدن جدا و پس از طی مراحل خود ا درگذراسمممتبه مقام ن س انسمممانی  ازآنپسمقام حیوانی و 

وحدت،  نیتجسم اعمال معتقدند که ن س در ع یبر اساس مبان شانیا کند.و همان ماده نباتی وجودي عقالنی پیدا می رسدیم
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سان هم يدارا يموجود ست و اعمال ان ستند و با ن س ازنظرمراتب مختلف ا در  یآدم قتیمتحدند. حق وجود سنخ باوجود ه

عالم از خود بروز داده همراه  نیرا که در ا یو هر عمل دهدیم لیانسممان را تشممک قتیاسممت و روح که حق یکیو آخرت  ایدن

و اعمالش با آن  کندیم دای، اشممتداد پي؛ ن س با حرکت جوهرشممودمی انیآن نما یقیصممورت حق امتیبوده و در روز ق يو

اسممت و  نیهم زیتجسممم اعمال ن يو و شمموندمیثواب  ایبه عذاب  لیبددر روز جزا ت رییاعمال با تغ نیو هم شمموندیمتحد م

 بس.
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