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چکیده
ایمان و عمل صالح دو کفۀ ترازو برای سنجش میزان اعتقاد به خداوند و دو مسیر تعالی برای حصول
ً
به کمال ،سعادت و قرب الهی است .از بررسیهای علمی مشخص میشود که این دو عنصر کامال
به هم وابسته بوده و هرکدام بدون دیگری بیمعنا و ابتر شمرده میشود.
در این مقاله سعی شده است این دو مؤلفه که پایههای اساسی قرب به خداوند شمرده میشوند،
مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
نگارندگان در اثر حاضر تالش کردهاند تا ارتباط میان ایمان و عمل صالح را از نظر آیات وحی و
روایات معصومان :واکاوی کرده و مورد مطالعه قرار دهند که در پرتو بررسی ابعاد موضوع ،این
دستاورد حاصل آید که ایمان و عمل صالح در مسیر رسیدن به قرب الهی و نزدیکی به خداوند نقش
مهمی ایفا کرده و بازتاب حضور این دو عنصر در این امر مهم بسیار چشمگیر و اثرگذار است.

کلید واژهها :ایمان ،عمل صالح ،قرآن مجید ،روایات
* تاریخ دریافت 91/12/10 :تاریخ پذیرش92/8/6 :
 .1کارشناس ارشد رشته علوم قرآن و حدیث؛ گرایش نهج البالغه ،دانشگاه قرآن و حدیث( .نویسنده مسئول)
Email: mehdisamak@yahoo.com
 .2کارشناس ارشد علوم رشته قرآن و حدیث؛ گرایش نهج البالغه ،دانشگاه قرآن و حدیث.
Email: olya_maki@yahoo.com
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ایمان و عمل صالح به عنوان دو معیار اساسی برای سنجیدن میزان نزدیکی و تقرب به خداوند نقش و
ً
این دو معموال توأمان و در کنار یکدیگر کاربرد دارند که در آیات و روایات گوناگون و با تعابیر متفاوت بدان
پرداخته شده است.
ً
با توجه به کتاب و سنت (آیات قرآن و روایات) کسی که حقیقتا مؤمن است باید به ایمان و معرفت خود
نسبت به خداوند و جهان آفرینش بیفزاید و با اعمال صالح به مقام قرب الهی راه یابد.
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بنا بر این ایمان و معرفت به خداوند و متعاقب آن انجام عمل صالح هر دو وابسته به یکدیگرند و اهمیت
بررسی ارتباط بین این دو مؤلفه نیز از همین امر نشأت میگیرد.
لذا در اینجا این سؤال مطرح است که ایمان و عمل صالح چه ارتباطی با یکدیگر دارند و ثمرات این دو
در زندگی دنیا و عقبای آدمی چه خواهد بود؟
هرچند مقاالت و یا کتابهایی در حوزههای عمومی در این زمینه به رشتۀ نگارش درآمده است
همچون :مقالۀ «عمل ،معیار ایمان» ،اثر جواد محدثی و نیز مقالۀ «عمل صالح از منظر قرآن کریم»
اثر کامران ایزدی مبارکه و مقالۀ «رابطه ایمان و عمل صالح» اثر صدیقه افتاده ،اما تاکنون به صورت
تخصصی بدین بحث پرداخته نشده است و این مقاله قصد دارد ارتباط بین ایمان و عمل صالح را از نظر
آیات الهی و روایات معصومان :به صورت تخصصی به تصویر بکشد.
در ابتدا واژۀ «ایمان» از نظر مفهومشناسی مورد مطالعه قرار میگیرد و سپس عمل صالح واکاوی شده
و در انتها نیز ارتباط میان ایمان و عمل صالح با استناد به داللتهای قرآنی بررسی میشود.
در این تحقیق علمی عالوه بر بهرهمندی از منابع غنی حدیثی مکتوب (کتابخانهای) از نرمافزارهای
اسالمی در حوزۀ علوم قرآن و حدیث نیز استفاده شده است که امیدواریم محصول این پژوهش علمی
مورد استفادۀ مخاطبین محترم قرار گیرد.
مفهومشناسی ایمان

ایمان در لغت
َ
ً
َ
ریشه«أأم َن» 1و از ماده «أمن» و «امن» و از باب «افعال» (آمن ،یؤمن ،ایمانا) به معنای ایمن
ایمان از
 . 1ابن منظور ،محمد بن مكرم ،لسان العرب ،محقق /مصحح :جمال الدي ن مير دامادى ،بيروت :دار الفكر للطباعة و النشر

گردانیدن است .برخی لغویون همچون ازهری ،آن را به معنای داخل شدن در صدق امانت الهی 1دانسته،
2
بدین مضمون که خداوند انسان را امین خود شمرده است.
برخی نیز همچون زجاج آن را به معنای اظهار خشوع و پذیرفتن شریعت و تصدیق قلبی معنا نمودهاند.
4
ایمان به معنى خضوع و انقیاد و فضیلت نیز آمده است.

3
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آنچه که میتوان از نظرات برخی لغویون برداشت کرد آن است که ایمان ،پذیرش قلبی و انقیاد نسبت
به دین و شریعت است که انسان به حیطۀ امن ،ایمان و آنچه باید بدانها ایمان داشته باشد ،وارد میشود.

ل اسالم است و اسالم شامل ایمان نیست.
ن شام 
 ...ایما 

6

در برخی آیات مبارک قرآن مجید از لفظ ایمان استفاده شده است ( 879مرتبه) ،همچنین در چندین
و التوزيع 1414 ،ق ،ج ،13ص .21
 . 1حسيني زبيدي ،محمد مرتضى؛ تاج العروس من جواهر القاموس ،محقق /مصحح :على هاللى ،بيروت :دارالفكر،
 1414ق ،ج ،18ص.23
2 .بستانى ،فؤاد افرام؛ فرهنگ ابجدى ،تهران :انتشارات اسالمی ،بیتا ،ص .4
 . 3ابن منظور ،محمد بن مكرم؛ پیشین ،ج ،13ص .21
 . 4سجادی ،سید جعفر؛ فرهنگ معارف اسالمى ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ سوم ،1373،ج ،1ص .364
 . 5مجلسى ،محمد باقر بن محمد تقى؛ بحار األنوار ،مترجم :ابو الحسنموسوى همدانى ،تهران :كتابخانۀ مسجد ولى
عصر ،بیتا ،ج ،2ص .277
 . 6ابن شعبه ،حسن بن على؛ رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول) ،مترجم :پرويز اتابكى ،تهران :نشر و پژوهش فرزان روز،
بیتا ،ص .299

حلاص لمع و نامیا طابترا

تعریف اصطالحی ایمان
ایمان در معنای اصطالحی نیز به معانی گرویدن ،یقین ،باور داشتن ،اعتماد ورزیدن و تصدیق نمودن به
کار برده میشود و تعریف اصطالحی آن در دین اسالم نیز بر اساس قرآن کریم و روایات معصومان:
عبارت است از تصدیق خدا و رسول او و اعتقاد به حقانیت تمام آنچه که پیامبر اسالم6آورده است و
این ایمان مستلزم استقامت و راستى زبان است ،یعنى اقرار به شهادتین و جمیع عقاید حقه که حفظ و
پایبندی به این عقاید مستلزم حفظ زبان از آنچه كه سزاوار نیست ،است .بدیهى است كه الزم و ملزوم
در استقامت باید هماهنگ باشند و افزون بر این ،هر گونه مطالب باطل و خالف كه بر زبان جارى میشود
ً
متقابال مفاهیم این الفاظ ،داخل قلب مىشود که نفوذ این موارد در دل با استقرار و ثبوت ایمان منافات
5
دارد.

ً
آیه که حجم آن نیز نسبتا زیاد است از مشتقات ایمان نام برده شده است.
92

با جستجو در کالم معصومان :با روایاتی روبهرو میشویم که در آن سخن از ماهیت ایمان به میان
آمده است .در این میان چند روایت بیشتر خودنمایی میکند که عبارتاند از:
ان و َعم ٌل بِ ْالَرك ِ
ِ
ِ ْ ...
ت از معرفت
ت اس 
َان؛ ... 1ایام ن عبار 
ال َیم ُن َم ْع ِر َف ٌة بِا ْل َق ْل ِ 
ْ
ب َوإِ ْق َر ٌار بِال ِّل َس َ َ
و شناخت توسط دل و اقرار زبان و كردار اعضا و جوارح بدن.
و همچنین روایت:
ان ،و َعم ٌل بِ ْالَرك ِ
ِ
یق بِا ا ْل َق ْل ِ
َان؛ ... 3تصدیق قلبی ،اقرار به لسان و
 ...ت َْص ِد ٌ 
ْ
بَ ،و إِ ْق َر ٌار بِال ِّل َس َ َ
عمل با ارکان.
به طور کلی ،ایمان عبارت است از عقیده به یگانگى پروردگار و باور قلبی نسبت به او و تصدیق به دیگر
اركان اسالم و التزام عملى به اینكه به وظایف دینى رفتار کند .تصدیق به اركان اسالم به تنهایى كه با
عصیان نیز همراه باشد ،ایمان شمرده نمیشود .زیرا مخالفت و گناهّ ،
تمرد و تكذیب است.
2
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پس تنها اعتقاد به اركان اسالم براى حصول ایمان كفایت نمىكند و باید در کنار باور به خداوند و
اعتقاد به یگانگی او و نیز اقرار به اسالم به وظایف دینى نیز عمل کند .چنانچه شخصى كه معتقد به اركان
ّ
اسالم باشد اما از وظایف خود همیشه تخلف كند ،مؤمن نیست .پس ایمان مجموع دو نیروى تصدیق
4
قلبى و انقیاد جوارحى به وظایف است.

عمل صالح
تفاوت فعل و عمل
عمل به معنای ایجاد اثر در چیزی است و فعل یعنی آنچه که ایجاد شده است.
ُ َ
َّ
ّ
ّ
َ َ َّ ُ َ
5
إیجاده.
أن َالع َم 
ل إیجاد األث ِر ِفی الشیء ،ألن ِفعل ذ ِلك الشی ِء هو ِ
البته تفاوتهای عمدهای برای فعل و عمل برشمرده شده است که به صورت گذرا بدانها اشاره میشود:
 . 1ابن بابويه ،محمد بن على ،الخصال ،محقق /مصحح :على اكبر غفارى ،قم :جامعۀ مدرسين 1362 ،ش ،ج ، 1ص .178
 . 2همان ،مترجم :احمد فهرى زنجانى؛ تهران :علميه اسالميه ،بیتا ،ج ،1ص .195
 . 3طوسى ،محمد بن الحسن ،األمالي؛ محقق /مصحح :مؤسسة البعثة ،قم :دار الثقافة 1414 ،ق ،284 ،المجلس العاشر.
 . 4برداشت شخصی از :حسينى همدانى ،سيد محمد حسين؛ انوار درخشان ،تهران :کتابفروشی لطفی1404 ،ق ،ج،4
ص .171
 . 5عسكرى ،حسن بن عبدالله،الفروق في اللغة،بيروت :دار اآلفاق الجديدة 1400،ق ،ص .127

1ـ عمل در ٔ
باره انسانها بیشتر صدق میکند و به ندرت برای غیر انسان کاربرد دارد.

1

2ـ در عمل ،حاالت باطنی لحاظ میشود 2اما فعل گاهی به صورت سرزده انجام میپذیرد.

عمل ،نشأتگرفته از یک منبع درونی است که بر مبنای آن ،جریان مییابد و آنچه که بدان رنگ
میبخشدّ ،نیت است که در این رابطه چنین آمده است:
 ...إِنَّم ْالَ ْعم ُ ل بِالن ِ
ت است
ِّیات َو إِن ََّم ِل ْم ِر ٍئ َما ن ََوى ...؛ ... 6پیامرب فرمود :مهانا اعام ل ب ه نیا 
َ
َ

و براى هر مرد ،نیتى است كه در خاطر گرفته است.
در رابطه با ّنیت و عملی که از آن میجوشد نیز روایتی است که میفرماید:
ِ
ن َخری ِم  ِ ِ ِ
ِ
ِ
ش ِم ْن َع َم ِل ِه َو ك ُُّل َع ِام ٍل ی ْع َم ُل َع َل نِیتِ ِه؛ 8نیت مؤمن
...نی ُة ا ُْل ْؤم ِ ٌ ْ
ن َع َمل ه َو نی ُة ا ْلكَاف ِر َ ٌّ
هبرت از عمل او و نیت کافر بدتر از عمل اوست و هر عاملی بر اساس ن ّیتش عمل میکند.
دو نکته در این روایت به چشم میخورد .اول آنکه نفس ّنیت ارجمندتر از عمل است .دوم آنکه سخن
از ّنیت مؤمن و ّنیت کافر به میان آمده است.
7

 . 1مصطفوى ،حسن؛ التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 1368 ،ش ،ج ،8ص.224
 . 2همان ،ص .225
 . 3راغب إصفهانى ،حسين بن محمد؛ مفردات ألفاظ القرآن ،محقق /مصحح :صفوان عدنا ن داوودى ،بيروت :دار القلم ـ
الدار الشامية 1412 ،ق ،ص .587
 . 4مصطفوى ،حسن؛ پیشین.
 . 5كبير مدنى ،سيد عليخان بن احمد؛ رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين ،محقق /مصحح :محس ن حسينى
امينى ،قم :دفتر انتشارات اسالمى 1409 ،ق ،ج ،1ص .372
 . 6حلى ،حسن بن يوسف؛ نهج الحق و كشف الصدق ،بيروت :دار الكتاب اللبناني 1982،م ،ص  ،409الفصل األول في
الطهارة.
 . 7همان ،مترجم :عليرضا كهنسال ،تهران :نشر تاسوعا ،ص  ،429فصل اول :طهارت . .....
 . 8حر عاملى ،محمد بن حسن؛ وسائل الشيعة ،محقق /مصحح :مؤسسة آل البيت عليهم السالم  ،قم :مؤسسة آل البيت
عليهم السالم 1409 ،ق ،ج ،1ص .49

حلاص لمع و نامیا طابترا

3ـ عمل ،شامل تمام افعالی است که با علم و اندیشه و قصد و اراده از انسان صادر شود.
َ ً
َ
الخارج م َ
َف ْال َع َم ُلَ :
4
عل.
الف
ن
ی
ف
عا
اق
و
یكون
ا
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
فعل نیز لفظ عامی است که میتواند همراه با قصد صورت گیرد یا نگیرد ،ایجادی صورت گیرد یا
نگیرد ،همراه با علم باشد یا نباشد ،از انسان و یا غیر انسان صادر شود 5.در صورتی که عمل ،لفظ خاصی
است.
3
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حال ،در ٔ
باره اینکه چرا ّنیت گرانقدرتر از عمل است ،گفته شده که ممکن است عمل آمیخته با ریا
شده و برای خلق واقع شود در صورتیکه نیت خالص برای خدا شکل گرفته است 1.در نتیجهّ ،نیت اگر از
ایمان نشأت گیرد به دلیل اتصال نزدیکتر ،خلوصش هم بیشتر است.
ّاما در رابطه با نکتۀ دوم باید این را یادآور شد که نیت انسان مؤمن از ایمان و ّنیت انسان کافر از کفر
وی نشأت میگیرد.
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بررسی واژۀ «صالح»
در چندین آیه از آیاتی که ایمان و عمل صالح توأمان با یکدیگر ذکر شدهاند ،صفت صالح بر عمل حمل
شده است ،لذا این سؤال مطرح است که صالح به چه معناست؟
در فرهنگهای لغت برای صالح معانی متفاوتی ذکر شده است .یکی از وجوه معنایی آن ،شایسته و
شایستگی استّ 2.اما در فرهنگ قرآنی صالح به چه معناست؟ با مراجعه به آیات قرآنی میبینیم یکی از
معانی که در مقابل صالح واقع شده ،واژۀ «فاسد» است .آنجا که میفرماید:
ون فِی ْالَ ْر ِ
یص ِل ُح َ
﴿ا َّلذی َن ی ْف ِسدُ َ
ون؛ 3آنانكه در زمنی فساد مىكنند و اصالح
ض َو ال ْ
نمىكنند﴾.

یا آنجا که میفرماید:
ِ
ِ
﴿ َو ال ُت ْف ِسدُ وا فِی ْالَ ْر ِ
ریب م َن
ض َب ْعدَ إِ ْصالحها َو ا ْد ُعو ُه َخ ْوف ًا َو َط َمع ًا إِ َّن َر ْ َ
حت اهلل َق ٌ
ننی؛ 4و در زمنی پس از اصالح آن فساد مكنید و با بیم و امید او را بخوانید كه رمحت
ا ُْل ْح ِس َ
خدا به نیكوكاران نزدیک است﴾.

فساد ،نقیض صالح بوده 5و به معنی خروج شیء از اعتدال است .در ذات فساد ،تباهی و ویرانگری
است و همچون خونی آلوده تمام پیکر را بیمار میسازد و اما صالح که در نقطۀ مقابل آن قرار میگیرد
اصالحکننده ،آبادگر و گرهگشاست.
6

 . 1همان ،ص .53
 . 2قرشى بنايى ،على اكبر؛ قاموس قرآن ،تهران :دار الكتب االسالمية 1412 ،ق ،ج ،4ص .14
 . 3شعراء.152 /
 . 4أعراف.56 /
 . 5صاحب بن عباد ،إسماعيل بن عباد؛ المحيط في اللغة ،بيروت :عالم الکتاب ،چاپ اول1414 ،ق ،.ج ،8ص .288
 . 6قرشى بنايى ،على اكبر؛ پیشین ،ج ،5ص .175

در عمل صالح و اصالح ،نگاه به آینده و تغییر وضعیت مطلوب (صالح مد نظر خداوند) و عدم اکتفا به
1
وضع فعلی نهفته است.

بنا بر این میتوان اینگونه دریافت که عمل صالح عملی است که با اصالحگری که انجام میدهد
زندگی آدمی را به سوی کمال سوق میدهد.

ارتباط میان ایمان و عمل صالح
همانگونه که گفته شد عمل از ّنیت و ّنیت نیز از ایمان سرچشمه میگیرد ،از طرف دیگر ایمانی که عملی
در پی نداشته باشد کارآیی مطلوب خود را ندارد و نیز عملی که پشتوانۀ ایمانی نداشته باشد نفع چندانی در
بر ندارد .امیر المؤمنین علی 7در این زمینه فرموده است:
به وسیله ایامن به اعامل شایسته استدالل میشود و به سبب اعامل صالح میتوان بر وجود

ایامن استدالل نمود.
عمل صالح عملی است شایسته که مستلزم داشتن یک تصویر صحیح است که بدون این تصویر
صحیح آن عمل میسر نمیشود ،این تصویر صحیح را باید از ایمان به دست آورد .برای نمونه در کالم
الهی از آن با عنوان «ایمان به یوم اآلخر» و در قالب یکی از مقوالت مهم و کالن ایمانی یاد شده است
و اینکه انسان به طور دقیق و صحیح ،آخرت و مصادیق آن را بشناسد ،5سپس عمل متناسب با آن را
جاری سازد.
4

 . 1ذوالفقار زاده ،محمد مهدی؛ درآمدی بر مدیریت صالحین ،تهران :دانشگاه امام صادق ،7چاپ دوم ،1389 ،ص .123
 . 2مکارم شیرازی ،ناصر؛ تفسير نمونه ،تهران :دارالکتب االسالمیه1374 ،ش ،ج ،27ص .300
 . 3امين ،سيده نصرت ؛ مخزن العرفان در تفسير قرآن ،تهران :نهضت زنان1361 ،ش ،ج  ،15ص .272
 . 4مجلسى ،محمد باقر بن محمد تقى؛ پیشین ،ج  ،32ص .240
 . 5ذوالفقار زاده ،محمد مهدی؛ پیشین ،ص .132

حلاص لمع و نامیا طابترا

روی هم رفته صالحات همان «اعمال شایسته» است .البته نه تنها عبادات ،انفاق فى سبیل الله،
ٔ
دربرگیرنده هر كار شایستهاى است كه وسیلۀ تكامل نفوس
جهاد در راه خدا ،كسب علم و دانش ،بلكه
ٔ
و پرورش اخالق و قرب الى الله و پیشرفت جامعه انسانى در تمام زمینهها شود .این تعبیر حتى كارهاى
كوچكى همچون برداشتن یک سنگ مزاحم را از سر راه مردم نیز شامل مىشود تا نجات میلیونها
میلیون انسان از گمراهى و ضاللت و نشر آیین حق و عدالت در تمام جهان 2.لذا عمل صالح عملی است
3
الیق مقام عبودیت.
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و یا از ایمان به غیب در قرآن سخن به میان میآید:
ِ
ُون بِا ْل َغ ِ
ناه ْم ین ِْف ُق َ
یقیم َ
﴿ا َّلذی َن ْیؤ ِمن َ
ون؛ 1آنانكه به غیب ایامن
الصال َة َو مَّا َر َز ْق ُ
ون َّ
یب َو ُ
مىآورند و نامز را بر پا مىدارند و از آنچه به ایشان روزى دادهایم ،انفاق مىكنند﴾.
در روایات ذیل این آیه ،ائمۀ معصوم :چند مصداق از غیب را بیان فرمودهاند که عبارتاند از:

ِ
ِ
 ...ال َب ُ
الرج َعة . ...
عث َو الن ُ
ُّشور َو قیام ال َقائم َو َّ

2
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لذا وقتی ما به غیب ایمان داریم به مصادیق غیبی نیز ایمان داریم .بنا بر این ،باید عملی از ما واقع شود
که همسو با ایمان به سمت این غیبیات پیش رفته ،شایستۀ آن مصداق ایمانی باشد تا به کار آید.
برای شفافتر شدن مسئله ،این نمونه را بیان میکنیم .پس از ظهور و قیام امام زمان 4امر رجعت
واقع میشود .در رجعت کسانی که از مراتب ایمانی باالیی برخوردار باشند ،بعد از مرگشان میتوانند به
دنیا رجعت کنند .لذا برای بهرهمندی از فیض حضور در عصر طالیی حیات آدمی که عصر حاکمیت حق
و برپایی دولت حق است باید از باب ایمان وارد شدّ ،اما نه ایمانی ضعیف؛ بلکه ایمانی که استحکام داشته
باشد .این ایمان باید در عرصههایی که امکان تحقق برایش پدید آمد خود را در قالب عمل نشان دهد.
برای مثال در عصر امام حسین 7شاید بودند کسانی که لفظ مؤمن به آنان خطاب میشدّ ،اما هنگام

عمل که همان اطاعت و تبعیت از امام معصومشان بود ،دچار لغزش و سستی شدند و از پیوستن به سپاه
امام حسین 7باز ماندند.
ح َطا َع ُة ْ ِ
ال َما ِم َولِی ْالَ ْم ِر َو الت ََّم ُّس ُك بِ َح ْب ِل ِه  ...؛ 3عمل صالح ،اطاعت از
الصالِ ُ 
َ ...فا ْل َع َم ُل َّ
امام ولی امر مسلمنی و متسک به حبل ایشان است . ...
4
عمل
وقتی از این زاویه مینگریم ،به این نتیجه میرسیم که باید ایمانی جامع و کامل و از طرفی ِ
متناسب با آن ایمان نیز داشته باشیم .وقتی ایمان به پیامبر 6وجود دارد باید ایمان به اولوا األمر نیز
باشد ،در راستای ایمان به اولوا األمر هم باید اطاعت داشت:
الر ُس َ
َناز ْعت ُْم فی
ول َو ُأولِی ْالَ ْم ِر ِمنْك ُْم َفإِ ْن ت َ
﴿یا َأ َهیا ا َّلذی َن آ َمنُوا َأطی ُعوا اهلل َو َأطی ُعوا َّ
 . 1بقره.3 /
 . 2جوادی آملی ،عبدالله؛ تفسیر تسنیم ،قم :مركز نشر اسراء ،چاپ اول۱۳۷۹ ،ش ،ج  ،۲ص  ۱۸۳ـ  ۱۸۲و .۱۵۷
 . 3مجلسى ،محمد باقر بن محمد تقى؛ پیشین ،ج / 477 / 22باب  1وصيته ص عند قرب وفاته و فيه تجهيز جيش أسامة
و بعض النوادر . ...
ُ َّ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ً
ريقا م ْن ُك ْم م ْن ديارهم َْت َ
ون َع َل ْيه ْم ب ْال ْثم َو ْال ُع ْدوان َو إنْ
ظاه ُر َ
ْ . 4بقره﴿ :85 /ثم أنتم ْهؤ ِ
ِ ِ ِِ
الء تقتلون أنفسكم و تخ ِرجون ف ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ُ
َيأ ُتوك ْم ﴾...

ٍ

َشیء َف ُر ُّدو ُه ﴾...

1

ً
و اطاعت نیز صرفا یک مقولۀ تئوری نیست بلکه عمل هم میخواهد.
در بحث ایمان و عمل صالح یک نکتۀ دیگر نیز به چشم میآید و آن اینکه هنگامی که سخن از ایمان
و عمل صالح به میان میآید ،در ادامۀ آن آیه بشارت به جنات و انهار میشود.
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به عبارت دیگر محصول ایمان توأم با عمل صالح ،بهشتهایی خواهد بود که در آن نهرهایی جاری
است.
داود بن فرقد گوید :از امام صادق 7شنیدم كه مىفرمود:
ِ ِ ِ
یذهب إِ َل ْ ِ
الر ُج ُل ُغ َل َم ُه َفی ْف ُر ُش َل ُه ُث َّم
الصالِ َ 
 ...إِ َّن ا ْل َع َم َ 
ح ْ َ ُ
ل َّ
یم َهدُ ل َصاحبِه ك ََم ی ْب َع ُث َّ
النَّة َف ْ
َ
ات َف ِ َ ِ
ِ
ِ
ِ
یم َهدُ َ
ون؛ 2مهانا كردار شایسته پیش از
ال ِ 
َق َر َأ َو َأ َّما ا َّلذی َن آ َمنُوا َو َعم ُلوا َّ
ل ْن ُفس ِه ْم ْ
الص َ
صاحب خود به هبشت رود و اسباب آسایش وى را فراهم و آماده سازد چنانكه مردى
پیشكار خود را جلوتر فرستد تا خانه را براى او فرش كند (و براى اسرتاحت وى آماده
سازد) .سپس حضرت این آیه را خواند﴿:و ا ّما كسانى كه ایامن آورده و كردار شایسته
3
نمودهاند مهانا براى خودشان آسایشگاهى خوش فراهم مىسازند﴾
و همانطور که میدانیم آنچه که از آدمی سر میزند (با در نظر گرفتن اختیاری بودن اعمالش) در
قیامت خود را با چهرههایی نشان میدهد .پس وقتی گفته میشود جنات و نهرها ،منظور همان چهرههای
ایمان و عمل صالحاند که آنگونه در آن زمان خود را نشان میدهند .در روایتی نیز چنین آمده است:
ث االخرة  ...؛ ... 4عمل صالح ِکشته آخرت است . ...
 ...العمل الصالح حر 
ّ
بذر عمل صالح در دنیا پاشیده میشود تا ثمراتش هم در دنیا و هم در آخرت آشکار شود .اما بر روی

چه زمینی باید پاشیده شود؟ این بذر بر روی زمین ایمان قابلیت رشد خواهد داشت در غیر این صورت تباه
خواهد شد و محصولی نیز در پی نخواهد داشت.
 . 1نساء.59 /
ّ
 . 2مجلسى ،محمد باقر بن محمد تقى؛ پیشین ،ج / 185 / 68باب  64االجتهاد و الحث على العمل . ...
 . 3مفيد ،محمد بن محمد؛ األمالي ،مترجم :حسيناستاد ولى ،مشهد :آستان قدس رضوى،بیتا ،ص .215
 . 4العروسى الحويزى ،عبد على بن جمعة؛ تفسير نور الثقلين ،محقق مصحح :هاش م رسولى محالتى ،قم :نشر اسماعيليان،
 1415ق ،ج  ، 4ص .567

حلاص لمع و نامیا طابترا

لذا هم آن ایمان افق آخرتمحور دارد و هم به تبع آن ایمان ،عمل صالح نیز آخرتمحور میشود.
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داللتهای قرآنی مبنی بر وجود ارتباط میان ایمان و عمل صالح
همانگونه که در مقدمه ذکر شد در فرهنگ قرآن كریم هر جا سخن از «ایمان» آورده شده در كنار آن
«عمل صالح» نیز ذكر شده است که این میتواند بدان معنا باشد كه گویی ایمان و عمل دو امر جداییناپذیر
ً
در رشد و تعالی انسان هستند .البته محققا نیز اینگونه است؛ زیرا ایمان و عمل صالح مكمل یكدیگرند
و تأثیر متقابل بر هم دارند و از یکدیگر تأثیر میپذیرند .آثار و ثمرات ایمان و عمل صالح نیز در همین
داللتها نهفته است.
برخی از داللتهای قرآنی مبنی بر وجود ارتباط میان ایمان و عمل صالح در زیر بیان میشود:
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بشارتهای الهی به مؤمنین و عامالن به عمل صالح
بخشی از بشارتها و وعدههای نیکویی که خداوند به انسانها میدهد شامل حال کسانی است که ایمان
به همراه عمل صالح داشته باشند:
ِ ِ
ِ
ِ
ظیم﴾
﴿ َوعَدَ اهلل ا َّلذی َن آ َمنُوا َو َعم ُلوا َّ
الصالات َل ُ ْم َم ْغف َر ٌة َو َأ ْج ٌر َع ٌ

1

در عبارت فوق به مژدۀ غفران و بخشش الهی و پاداش بر ایمان و عمل صالح اشاره شده است که به
عنوان یکی از ثمرات مهم ایمان و عمل صالح در زندگی مطرح میشود.
یا آنجا که خداوند در ادامۀ بحث ورود مؤمنین عامل به صالحات به ّ
جنات ،از حتمی بودن تحقق
ِ
وعدهاش سخن میگوید و میفرماید:
ات سنُدْ ِخ ُلهم جن ٍ
ِ ِ
ِ
َّات َ ْتری ِمن َ ْْتتِ َها ْالَ ْن ُار خالِدی َن فیهاأ َ َبد ًا
ُْ َ
﴿ َو ا َّلذی َن آ َمنُوا َو َعم ُلوا َّ
الصال َ
2
َوعْدَ اهلل َح ًّقا َو م ْن َأ ْصدَ ُق ِم َن اهلل قی ً
ال﴾
همچنین آنجا که قرار است خالفت بر روی زمین به آدمی واگذار شده و شرایط مطلوب در زمین
حاکم شود ،نیازمند این است که آدمی ّ
مجهز به لباس ایمان و عمل صالح شده تا بتواند مشمول این وعدۀ
خداوند قرار گیرد.
ِ ِ
ِ
ِ
َخ ِل َفن َُّهم ْفِی ْالَ ْر ِ
كم ْاست ْ
یست ْ
ف ا َّلذی َن
َخ َل َ
﴿ َوعَدَ اهلل ا َّلذی َن آ َمنُوا منْك ُْم َو َعم ُلوا َّ
ض َ
الصالات َل ْ
ِ
ِ
یم ِّكنَ َّن َلُم ْدین َُه ُم ا َّل ِذی ْار َت 
ی ال
ىض َل ُ ْم َو َلی َبدِّ َلن َُّهم ِْم ْن َب ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم َأ ْمن ًا ی ْع ُبدُ ونَن 
م ْن َق ْبل ِه ْم َو َل َ
ِ
ِ
ِ ُ َ 3
ِْ
یشك َ
هم ا ْلفاسقون﴾
ُون ب 
ی َشیئ ًا َو َم ْن َك َف َر َب ْعدَ ذل َك َف ُأولئ َك ُ
 . 1مائده.9 /
 . 2نساء.122 /
 . 3نور.55 /

و همانطور که میدانیم تحقق وعدۀ خداوند ،حتمی است.
ف اهللُ وعْدَ ه و ِ
لك َّن َأ ْك َث َر الن ِ
َّاس ال ی ْع َل ُم َ
ون؛ 1وعده خداست .خدا وعدهاش
﴿ َوعْدَ اهلل ال خی ِْل ُ
َ ُ َ
را خالف نمىكند ،ولی بیشرت مردم نمىدانند﴾.

ال ِ
﴿و ا َّلذین آمنُوا و َع ِم ُلوا الص ِ
ات َلنُ َك ِّفر ّن َ َعن ُْهم س ِ
یئاتِ ْم َو َلن َْج ِزین َُّه ْم َأ ْح َس َن ا َّلذی كانُوا
َّ
َ َ َ
َ
ْ َ
َ
2
ی ْع َم ُلون﴾

چنین پاداشی از سوی خداوند ،نشاندهندۀ اهمیت این دو عنصر بوده که اگر هر دو با هم حاضر باشند
چنین بازتابی خواهد داشت.
از این داللتهای قرآنی میتوان این نکته را دریافت که ایمان و عمل صالح به صورت توأمان،
ٔ
دربردارنده ثمرات بسیار ارزشمندی هستند برای مؤمنانی که عامل به اعمال صالحند.
نتیجهگیری

در پایان مطالب این مقاله چنین نتیجهگیری میشود که ایمان نوری است که اگر قلب آدمی مساعد دریافت
آن بوده و حجاب و مانعی برایش نباشد ،بدان راه مییابد و اگر قفلی بر آن باشد نور ایمان بر آن نخواهد تابید.
نور ایمان که وجود انسان مؤمن را در بر گرفته ،منحصر به فعل و انفعاالت درونی نیست بلکه بازتاب
این نور در عالم خارج از وجود آدمی ،نیز آشکار خواهد بود؛ لذا برای تابش آن نیاز به مجرایی است مناسب
با آن تا بتواند منعکس شود .از این رو ،عمل صالح مجرای خوبی برای انعکاس پرتو نور ایمان است که در
چند آیه از کالم خداوند حضور توأمان ایمان و عمل صالح بیان شده و آثار این حضور  ،خود را به صورت
جنات و أنهار نشان داده که از آن به عنوان ثمرات ایمان و عمل صالح نام برده میشود .همچنین خداوند،
انسانهای مؤمن عامل به عمل صالح را بشارت به نعم و فضل الهی داده است که از آن جمله میتوان به
غفران الهی و پاداش برای حسنات و محو و پوشیده شدن سیئات اشاره کرد.
 . 1روم.6 /
 . 2عنكبوت.7 /
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سیئات محصول حضور توأم ایمان و عمل صالح
پوشیده شدن ّ
ثمرۀ دیگر ایمان و عمل صالح در زندگی این است که خداوند به اهل ایمان و عاملین به اعمال صالح این
نوید را نیز میدهد که اگر این دو اهرم را وارد زندگی خویش نمایند ،سیئاتشان را تکفیر نموده و بهتر از
آنچه که عمل کردند را به عنوان جزا و پاداش به آنان میدهد.
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