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از قرآن در خصوص عمل و در آن سعی شده تا این موضوع به  ب عمل تالشی است برای بیان حقایقیکتا
 خوانیم:صورتی بنیادی و ساختاری مورد مطالعه قرار گیرد. در این کتاب می

باورهای درونی و فعل کتاب نفس را به مدد  ؛اختار وجودی انسان قلم سرنوشت اوستعمل در س
 نگارد. می

صالح سازد. حیات ابدی خود را به دست خود میآن وسیله ه شود و ببه واسطه عمل فرد الیق جزا می
 گردد.بودن یا فاسد بودن عمل سبب اصالح زندگی یا فساد آن می

رو انسان  دارای همه قواعد مخلوقات و مصنوعات است. از اینعمل مصنوع انسان و مخلوق خداست و 
تواند خود سبب ایجاد عملی باشد ولی با آن سنخیتی نداشته باشد و در هنگام جزا با آن عمل بیگانه می

 باشد.

، اولین و آخرین مؤلفه ساختار وجودی انسان است که انسان را با خارج از خودش مرتبط ساخته و  عمل
 سازد. برای او سعادت یا شقاوت را محقق می

کند و بخشی درونیات انسان است که اگر مطلوب باشد حسن را در عالم جاری میشکوه عمل در جلوه
 شود. اگرنامطلوب باشد موجب پدیداری سوء می

دهنده خداوند در قرآن از عمل و نقش آن در زندگی انسان مطالب فراوانی بیان کرده است که نشان
توان به سؤاالتی از قبیل سؤاالت زیر جواب ه این آیات میعظمت آن و اهمیت فراوان آن است. با مطالع

 داد.
 ماهیت عمل در زندگی انسان چیست؟

 چه اعمالی خیر و چه اعمالی شر است؟
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 چه اعمالی سوء و سیئه و چه اعمالی حسن و حسنه است؟
 احسن عمل و نقش آن در زندگی چیست؟
 عمل صالح و نقش آن در زندگی چیست؟

 عمال در زندگی انسان چیست؟قوانین مربوط به ا
 تأثیر و تأثر هر عملی به چه شکلی است؟ 

 شاخص و معیار مطلوبیت اعمال چیست؟
 شود؟خوب و بد هر عملی به چه صورتی سنجیده می

 توان اعمال سیئه را محو کرد؟آیا می
 به چه صورتی؟ گذارند؟آیات اعمال شرّ و سیئه بر اعمال حسنه و خیر تأثیرات مخرب می

سعی شده تمام آیاتی که کلمه عمل در آنها ذکر شده است مورد توجه قرار بگیرد و از آن در کتاب حاضر 
 نکته یا نکاتی به دست آید. 

همچنین کتاب حاضر در صدد است تا عمل را به صورت بنیادی و ساختاری مورد بررسی و مطالعه قرار 
 دهد و مباحث راهبردی و مهارتی را به کتاب دیگری واگذار کند. 

 گرفت:  های زیر پیهایی مانند سورهتوان با مطالعه سورهمطالب کتاب حاضر را می
 مال سوره مبارکه قارعه به لحاظ وزن اع .1
 سوره مبارکه فاطر به لحاظ مبانی اعمال  .2
 سوره مبارکه کهف به لحاظ تنوع اعمال صالح  .3
   شناسی اعمال سوره مبارکه اسرا به لحاظ آسیب .4

 فاتحه: ماهیت عمل 
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 فصل اول، مبدأ عمل
 عمل  گیریفرایند شکل دومفصل 
 عمل و نتیجه اثر وم:سفصل 
  عملچگونگی اصالح   چهارمفصل 

  اعمال نمادینخاتمه:
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