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چکیده
از آنجا که در ارتباط ایمان و عمل بین متکلمان مذاهب اسالمی، اختالف نظرهایی صورت گرفته، 
در این نوشتار نوع ارتباط و تأثیر آن ها بر یکدیگر، و نقش عمل صالح در تثبیت ایمان از منظر امام 
علی7مورد بررسی قرار گرفته است. کاوش در کشف این رابطه، در تبیین ماهیت ایمان نقشی 
ویژه دارد. از نظر حضرت، ایمان امری تشکیکی است. تأکید برخی از روایات بر مقام عمل، ناظر به 
تأثیرگذاری عمل در کسب مراتب برتر ایمان و سعادت دنیوی و اخروی مؤمنان است. میان عمل و 
ایمان دو گونه رابطۀ مفهومی و عینی قابل تصور است که یکی عمل را جزء مفهوم ایمان گرفته و 
دیگری با اعتقاد به عدم جزئّیت عمل در ایمان، قائل به رابطۀ عینی بر اساس تالزم خارجی است. 
سپس از مالک های ارزیابی میزان ایمان، سخن به میان آمده است. راهکارهای امام در انجام 
اعمالی که باعث تثبیت ایمان در قلب انسان می شود، از دیگر مباحث طرح شده در این پژوهه است.
دستاورد این مقاله، بازخوانی و ارائۀ روشن این دیدگاه از منظر امام علی7 است که »ایمان«، تنها 
حقیقتی معرفت شناختی و یا روان شناختی نیست، بلکه »ایمان، گرویدن با معرفت و شناختن به دل و 

اعتراف به زبان و انجام دادن  با اعضاء است.«
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مقدمه
 خداوند متعال نظر به رحمت و حكمت خود، پس از آفرینش انسان، او را در مسیر تكامل و رشد قرار داد 
تا سعادتمند شود. مهم ترین عاملی که انسان را به تكامل و سعادت می رساند، ایمان و عمل صالح است 
که الزم و ملزوم یكدیگر و جدانشدنی هستند. با توجه به این که در تعریف ایمان، اختالف نظرهایی به وجود 
آمده، نظریۀ ارتباط بین ایمان و عمل صالح هم بین مذاهب اسالمی مختلف تفسیر شده است. مثال فرقۀ 
مرجئه به رابطۀ ایمان و عمل اعتقادی ندارند و ظاهر ایمان را کافی می دانند و خوارج به تالزم ایمان و 
عمل معتقدند؛ یعنی اگر ایمان نباشد، عمل هم نیست و بر عكس.1 از آنجا که این مسأله در تبیین ماهیت 
ایمان نقش خاصی دارد، بررسی و تحقیق در این مورد ضرورت می یابد و این نوشتار به دنبال این است که 

دیدگاه امیرالمؤمنین7 را در چگونگی ارتباط میان ایمان و عمل بیان کند.
ایمان  ولی  دارند،  واضحی  و  روشن  معانی  عرفی،  فهم  در  ایمان  و  صالح  عمل  واژۀ  دو  هر  اگرچه 
مطلوب از دیدگاه شرع مقّدس اسالم، اجزاء و شرایط خاصی دارد؛ همان گونه که عمل صالح نیز برای 

تأمین سعادت و رستگاری باید دارای ویژگی  هایی باشد.

تعریف ایمان
ایمان در لغت: از ریشۀ »أمن «، در اصل آرامش خاطر و آرامش نفس و از بین رفتن بیم و هراس است.  
واژۀ  ِإیَمان  گاهی نام دین و شریعتی است که پیامبر6 آورده اند؛ به این معنا که تمام کسانی که شریعت او 
را می پذیرند و به خدا و پیامبری او اقرار و اعتراف می کنند، مؤمن نامیده می شوند. گاهی نیز بر روش مدح 
و ستایش به کار می رود که مراد پذیرفتن و گردن نهادن نفس به حّق است با تصدیق به آن، و این موضوع 
یعنی ایمان که با جمع شدن سه حالت شناسایی یا تحقیق با اندیشه و دل، اقرار با زبان و بیان کردن آن 
و عمل کردن با اعضاء و جوارح حاصل می شود.2 در اصطالح به هر یك از اعتقاد، صدق گفتار و عمل 

صالح، ایمان می گویند.3 لغت دانان ایمان را به معنی تصدیق نیز گرفته اند.4

1 . ر.ک: برنجكار، رضا؛ آشنایی با فرق اسالمی، بخش مرجئه.
2 . ظاهرًا راغب اصفهانی این معنا را از حكمت 218 نهج البالغه: »سئل عن اإلیمان فقال: األیمان معرفة بالقلب، و اقرار 

بالّلسان و عمل باألرکان« برداشت کرده باشد.
3 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، مصحح و مترجم: غالمرضا خسروی حسینی، 

تهران: مرتضوی، چاپ دوم، 1374ش؛ ج 1، ص 208.
4 . فراهیدی، خلیل بن أحمد؛ کتاب العین، قم: نشرهجرت، چاپ دوم، 1409ق؛  ج  8، ص 388.
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در روایت مذکور، »تصدیق« مطابقت قولی و زبانی و »اقرار« در مرتبۀ بعد و مطابقت قلبی با گفته های 
زبانی است. بنابراین، در مرحلۀ تصدیق، اقرار زبانی کفایت می کند، ولی در مرتبۀ اقرار، تنها گفتار کافی 

نبوده و چنانچه اقرار با دل و خاطر و عمل همراه نباشد، کافی نیست و بی نیاز نمی کند.1

تعریف عمل صالح
نموده اند،  بحث  اعمال  قبح  و  حسن  شناخت  به  مربوط  مباحث  در  اسالمی  دانشمندان  که  همان گونه 
شناخت عمل صالح به عنوان یک اصطالح عام و فراگیر، امری فطری است. مثبت بودن هر عملی، 
منوط به صالح بودن آن است، اما از نظر اسالم هر عمل پسندیده ای عمل صالح نیست، بلكه عمل صالح 
به عملی اطالق می گردد که به طور خاص در تعالیم دینی توصیه شده و خداوند به آن امر کرده است و 

پیامبرانش را برای ابالغ آن ها برانگیخته باشد.2
واژۀ »الَعَمل«  به معنای هر فعل و کاری است که با قصد، از جاندار سر بزند و در معنی، اخّص از»فعل« 
است، زیرا فعل به حیواناتی که کاری از آن ها بدون قصد سر می زند و به جمادات نیز نسبت داده می شود، 

ولی واژۀ عمل کمتر چنین مفهومی دارد.3
صالح  نقطۀ مقابل فساد و تباهی است و بیشتر کاربردش در افعال و کارهاست.4 در قرآن، واژۀ صالح 
گاهی در مقابل فساد5 و زمانی در مقابل زشتی و بدی6 آمده است. همچنین در قرآن کریم »اصالح« به 

معنای سامان دادن، در مقابل »افساد« به معنی ایجاد نابسامانی به کار رفته است.7

رابطۀ اسالم و ایمان
آن  با  و  است  زبان  به  اقرار  و همان  است  ایمان  مادون  که  اسالمی  به کار می رود.  مفهوم  دو  در  اسالم 

1 . شوشتری، محمدتقی؛ بهج الصباغة فی شرح نهج البالغه، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1376ش؛ ج 1، ص 156.
2 . فرات بن ابراهیم بن فرات کوفی، ابوالقاسم؛ تفسیر فرات کوفی، تحقیق محمد الكاظم، قرن چهارم، بازبینی توسط 

محمد کریمی زنجانی اصل، دانشنامۀ جهان اسالم، ص ۶۰۷.
3 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ پیشین؛ ج 2، ص 413.

4 . همان؛ ص 289.

5 . اعراف، 56 و 85.
6 . توبه، 102؛ بقره، 224.

7. نمل،48 ؛ ص، 28.
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اقرار، خون اقرار کننده ریخته نمی شود؛ چه اعتقاد با آن ثابت شود یا نشود )و بدیهی است که به شرط 
عدم ارتكاب جرم و گناه(. و اسالمی که باالتر از ایمان است؛ یعنی با اعتراف زبانی، اعتقاد به قلب و دل، 
و وفای به عمل و طاعت و فرمانبرداری برای خدای تعالی در آنچه که حكم و تقدیر نموده است، همراه 

باشد.1
امام علی7 ایمان را معرفت به قلب دانسته و در فرازی از خطبۀ اول نهج البالغه، پنج مرحله برای 

معرفت و شناخت خداوند ذکر فرموده اند:
یِن َمْعِرَفُتُه َو َكَمُل َمْعِرَفتِِه التَّْصِدیُق بِِه َو َكَمُل التَّْصِدیِق بِِه َتْوِحیُده ...؛2 ابتدای اطاعت  ُل الدِّ  َأوَّ
و انقیاد، شناختن خداوند عامل است؛ و كمل و متامى شناختن حرضت او، تصدیق و اعتقاد 
به وجود اوست؛ و كمل تصدیق به او، حكم به وحدانیت و یكتا دانستن و منّزه و مرّبا نمودن 
اوست از رشیك؛ و كمل یكتا دانستن او، خالص نمودن اوست از صفات نقصان یا خالص 
نمودن عمل است براى او؛ و كمل خالص نمودن، نفى صفات زایده بر ذات است از او و 

آن را عنی ذات دانستن است .
طبیعی است که میان تصدیق و معرفت تفاوت وجود داشته باشد، زیرا معرفت، از جنس علم و آگاهی 

و تصدیق از جنس ایمان، اعتقاد و جزمّیت است.3
بنابراین، معرفت که نوعی عمل قلبی است، تا نشانۀ خارجی پیدا نكند، شناخته نمی شود. در اینجاست 
ایمان  به  اقرار  به زبان است.4 در واقع، وقتی کسی  اقرار  به قلب و  ایمان، معرفت  امام می فرمایند:  که 

می کند که آن را به مرحلۀ اجرا درآورد و با عمل خود، وجود ایمان را در قلبش تأیید نماید.
پس می توان از نظر امام7 برداشت نمود که اگرچه اسالم تشریع و قانون گذاری خداوند است، اما 
ایمان گرایشی پاک از کفر به خدا است که در قلب مستقر می شود و در انسان مسلمان به ظهور و بروز 

1 . هاشمی خویی، میرزا حبیب الله؛ منهاج البراعة في شرح نهج البالغه، مترجمان: حسن حسن زاده آملی، محمدباقر 
کمره ای، ابراهیم محقق میانجی، تهران: نشر مكتبة االسالمیه، چاپ چهارم، 1400 ق؛ ج 21، ص 193.

2 . همان؛ ج  1، ص 332.
3 . ر.ک: مطهری، مرتضی؛ مسألۀ شناخت و نیز محمدی ری شهری، محمد؛ مقدمه ای بر شناخت خدا و نیز ناظم زاده 
قمی، اصغر؛ جلوه های حکمت، ترجمۀ غررالحکم و دررالکلم )مجموعه ای از کلمات و حکم امیرالمؤمنین(، قم: دفتر 

تبلیغات اسالمی، 1375ش؛ ج 1، ص 58.
4 . رضی، محمد بن حسین؛ نهج البالغه،  تصحیح: صبحی صالح، قم: نشرهجرت، 1414ق؛ حكمت 218.



33

کاو
یوس

ین 
  ش

شی
ا  

 یما
تی

 م 
ن یز

 ما
ظ ی

ا ی
ر م

ل د
  م

ل
ا هی

لاو
وی

می  رسد.1
همان گونه که گفته شد، لغت دانان ایمان را به معنی تصدیق گرفته اند2 که در سخن امام، یكی از 

مراحل ایمان شمرده شده است. در کلمۀ 12۰ قصار امام علی7 در تعریف اسالم آمده است:
ْقَراُر َو  اْلِسَلُم ُهَو التَّْسِلیُم َو التَّْسِلیُم ُهَو اْلیِقنُی َو اْلیِقنُی ُهَو التَّْصِدیُق َو التَّْصِدیُق ُهَو اْلِ

ْقَراُر ُهَو اْلََداُء َو اْلََداُء ُهَو اْلَعَمُل.3   اْلِ
الزمه اسالم، مطیع بودن به اوامر خدا و الزمه مطیع بودن، یقین داشتن و الزمه یقین، تصدیق و اقرار 

به زبان و الزمه اقرار، ادا کردن فرمان خداوند و ادای همان عمل است. 4
هر یك از این ها الزم و ملزوم یكدیگرند؛ یعنی هر مرحله، مقتضی مرحلۀ دیگری است و زمینۀ ایجاد 
آن را فراهم می نماید. پس در واقع، حقیقت اسالم در مسلمان واقعی که دارندۀ آن، مؤمن نامیده می شود، 

چیزی جز عمل به دستور خداوند و پیوستن زنجیره ای این پنج مرحله نیست.5
در این روایت، اگر ایمان جایگزین تصدیق شود، به راحتی درک می گردد که چگونه اسالم اعم از ایمان 

و ایمان اخص از اسالم است.6
در شرح این سخن امام علی7، ابن ابی الحدید معنای اسالم و ایمان را یكی دانسته و علت آن را 

یكی بودن معنای عمل در هر دو واژه بیان می کند.7
اما از دیدگاه روایات شیعی، بین این دو تفاوت وجود دارد. از دیدگاه برخی از شارحان نهج البالغه، 
بر اساس سایر روایات شیعی، اسالم شهادت به توحید و نبوت است و نتیجۀ آن حفظ جان مسلمانان و 
1 . هاللی، سلیم بن قیس ؛ اسرار آل محمد علیهم السالم، ترجمۀ کتاب سلیم، مترجم: اسماعیل انصاری زنجانی خویینی، 

قم: نشر الهادی ایران، چاپ اول، 1416ق؛ ص 264.

2 . فراهیدی، خلیل بن أحمد؛ پیشین؛ ج  8، ص 388.
3 . ابن أبي الحدید، عبد الحمید بن هبة الله، شرح نهج البالغة البن أبي الحدید، محقق: ابراهیم محمد ابوالفضل، قم: 

مكتبة آیة الله المرعشی، چاپ اول، 1404ق/1378-1383ش؛ ج 18، ص 313.
4 . مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی؛ مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، مصحح: سید هاشم رسولی محالتی، 

تهران: دارالكتب االسالمیه، 1404ق؛ ج  7، ص 282.
5 . ابن بابویه، محمد بن علی؛ معاني األخبار، ترجمۀ عبدالعلی محمدی شاهرودی، تهران: دارالكتب االسالمیه؛ ج  1، 

ص 408.
6 . هاشمی خویی، میرزا حبیب الله؛ پیشین؛ قصار 125، ج 21، ص 192.

7 . ابن أبي الحدید، عبد الحمید بن هبة الله؛ پیشین؛ ج 18، ص 313. »االسالم هو العمل الصالح، و یستفاد منه أّن 
العمل الصالح جزء من االسالم و أن اإلسالم و اإلیمان عبارتان عن معنی واحد و أن العمل داخل في مفهوم هذه اللفظة«. 
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جریان شرعی نكاح و ارث است، اما ایمان به معنی هدایت است و اثبات عقاید اسالمی در جان و دل و 
عمل به احكام و دستورات خداوند است. ایمان در ظاهر با اسالم شریك است، ولی اسالم با ایمان در 
باطن مشارکت ندارد؛ اگرچه در گفتار و تصدیق با هم یكی هستند. ازاین رو، در این عبارِت امام7اسالم 

در معنای اخص آن یعنی ایمان به کار رفته است.8

ارتباط ایمان و عمل صالح
در پژوهش ارتباط عمل و ایمان و نقش عمل در تثبیت ایمان در روایات علوی، گاه به این ارتباط به صورت 
داللت مطابقی تصریح شده و به این ارتباط پرداخته شده است. اما در موارد بسیاری این داللت به صورت 
التزامی است؛ یعنی میان تحقق خارجی ایمان یا ایمان آورنده)=مؤمن( و عمل، تالزم برقرار گشته و برخی 
از اعمال به صورت مالزمه ای در تثبیت یا تضعیف ایمان مؤثر دانسته شده است. برای نمونه، عمل نیک، 

زینت ایمان برشمرده شده است.9
اعمال ارادی انسان، یا درونی )جوانحی( و یا خارجی و بیرونی )جوارحی( است. نیت، ایمان و مواردی 
مانند آن از اعمال جوانحی به حساب می آیند. اعمال انسان از بینش ها، تمایالت و عوامل مختلف درونی 
به شمار می آید،  او  اعمال جوانحی  از  نیز  انسان  ارادی  و  اختیاری  تأثیرپذیری  تأثیر می پذیرد.  بیرونی  و 
و  اختیاری  فعلی  آن،  به  اعتقاد  و  پذیرش علم  به معنای  ایمان  آن در جوارح ظهور می کند.  هرچند آثار 

ارادی قلبی است.
بنابراین، معنی عمل صالح از منظر امیرالمؤمنین7می تواند شامل ایمان همراه با معرفت و تصدیق 
قلبی به عنوان عمل جوانحی، در کنار اقرار زبانی و انجام لوازم آن با اعضا و جوارح تلقی شود. در این 
به حساب  انسان  از وظایف عملی  ندارد و هر دو آن ها بخشی  ایمان و عمل جدایی وجود  روش، میان 

می آیند. از نظر حضرت، ایمان تشكیكی است؛ یعنی مراتب دارد و کم و زیاد می شود.
ُدوِر  یَمِن َما یُكوُن َثابِتًا ُمْسَتِقّرًا فِی اْلُقُلوِب َو ِمنُْه َما یُكوُن َعَواِری َبنَی اْلُقُلوِب َو الصُّ َفِمَن اْلِ

8 . هاشمی خویی، میرزا حبیب الله؛ پیشین؛ ج 21، ص 192. »کیف و قد ادخل في االسالم الیقین، و لو کان الیقین جزء 
ه علیه و آله و الصحابة علی  من االسالم لم یكن المنافق مسلما، مع أنهم یعّدون من المسلمین في عصر النبّي صّلی اللَّ
وجه الیقین« با توجه به این که ائمه نور واحدند: سخن امام صادق7 به جناب جابر جعفی: مجلسی، محمد باقر ؛ اإلیمان 

و الکفر، ترجمۀ بحاراألنوار جلد 64، ترجمۀ عطاردی قوچانی، تهران: نشرعطارد، چاپ اول، 1378ش؛ ج  1، ص 322.
9 . خوانساری، محمد بن حسین )آقا جمال(؛ شرح غرر الحکم و درر الکلم، محقق و مصحح: جالل الدین حسینی ارموی 

محدث، تهران: دانشگاه تهران، 1366ش؛ ج  4 ؛ ص 118. »زین االیمان طهارة الّسرائر و حسن العمل فی الّظاهر«.
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إَِل َأَجٍل َمْعُلوٍم.1
یك رتبۀ ثابت و پا بر جاست و در دل ها قرار گرفته و زوال را به آن راهی ندارد؛ مثل 
ایمانی که از روی دلیل و برهان کسب شده است. و رتبۀ دیگری در دل خوب قرار 
نگرفته، بلكه گویا به دل راه نیافته و در حوالی دل در میانۀ سینه عاریه است و به 
اندك شبهه ای زایل می گردد و آن ایمانی است که از روی دلیل و برهان نباشد، 

بلكه از روی تقلید یا شواهد خطابیه به دست آمده است.2
پس با عنایت به این که ایمان و کفر دو قطبی هستند که مراتب فراوانی میان آن دو وجود دارد، نباید 
به اولین مرتبۀ ایمان اکتفا کرد و برای شناختن راه های کسب ایمان کوشید و راه های حفظ، رشد و تقویت 
آن را پیدا کرد، زیرا انسان همواره در حال رشد و نوسان است و دائمًا زمینه های گزینش برای او فراهم 

می شود و امكان سست شدن یا محكم شدن ایمانش وجود دارد.

رابطۀ ایمان و عمل از نگاه فرق اسالمی
متكلمان مسلمان در چگونگی رابطۀ ایمان و عمل از دو نوع رابطۀ مفهومی و رابطۀ عینی سخن گفته اند. 
با  باشد،  ایمان  از اجزای تشكیل دهندۀ  اگر عمل  ایمان« است.  رابطۀ مفهومی، »عمل« جزء »ذات  در 
نبودن آن، ایمان نیز نابود می شود، اما اگر عمل جزء ذات ایمان نباشد، بلكه از لوازم یا شرایط آن به حساب 
آید، با فقدانش ایمان منتفی نمی گردد. به دیدگاه رابطۀ مفهومی، جزئّیت عمل در ایمان نیز گفته می شود.
خوارج و معتزله3 از دارندگان دیدگاه جزئّیت عمل در رابطۀ مفهومی اند، که عمل را یكی از اجزای 
اصلی و عنصر حقیقِی مقّوم مفهوم ایمان می دانستند.4 زیدیه نیز تحت تأثیر معتزله، عمل را جزء ایمان 

1 . تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد؛ غرر الحکم و درر الکلم، محقق و مصحح: سید مهدی رجایی، قم: دارالكتاب 
االسالمیه، چاپ دوم، 1410 ق؛ خطبۀ 235.

2 . هاشمی خویی، میرزا حبیب الله؛ پیشین؛ ج  11، ص 162.
3 . قاضی عبدالجبار معتزلی؛ المغنی فی ابواب التوحید و العدل، قاهره: الدارالمصریه، 1962-65م، به تحقیق جورج 
قنواتی؛ ج 7، ص 177 و  سبحانی، جعفر؛ محاضرات في اإللهیات، تلخیص از علی ربانی گلپایكانی، قم: نشر مؤسسۀ امام 
صادق)ع(، 1428ق؛ ص 470. »االیمان بالقلب، و قول باللسان، و عمل باألرکان ، التهدف تفسیر حقیقة اإلیمان، بل هي 
ناظرة إلی أن اإلیمان  بال عمل  الیكفي لوصول اإلنسان إلی السعادة، و إّن مزعمة المرجئة ال أساس لها، هذا هو مقتضی 

الجمع بینها و بین ما تقدم من اآلیات«.
4 . عبدالله بن سلمان احمدی؛ المسائل و الرسائل المرویة عن اإلمام أحمد بن حنبل في العقیدة، ریاض: دارطیبه، 1416ق؛ 

ج  1 ؛ ص 81.  »ما احتج به اإلمام أحمد علی دخول األعمال  فی  اإلیمان«.
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را  آنان  پیامبر اکرم6  به کسانی که  از آن رو که  را  این دیدگاه  به شمار می آوردند.1 حضرت علی7، 
مسلمان به شمار می آورند، نسبت کفر می دهد، سرزنش می کنند.2

معتزله و خوارج، با وجود دیدگاه یكسان در مسألۀ »جزئّیت عمل در ایمان«، در نتایج آن با هم اختالف 
دارند. خوارج مرتكب گناه کبیره را کافر دانسته و معتزله مرتكب کبیره را نه مؤمن و نه کافر، بلكه فاسق 

می دانند که حكمی متفاوت با احكام کافر و مؤمن دارد.
در مقابل، عده ای نیز با طرح رابطۀ عینی، به عدم جزئّیت و خارج بودن مفهومی عمل از دایرۀ ایمان 
معتقدند و عمل را از لوازم یا شرایط ایمان محسوب می کنند که با فقدانش ایمان منتفی نمی شود. در این 
نظریه، یک رابطۀ دوسویه  از نوع اشتراط یا تالزم میان ایمان و عمل وجود دارد؛ چون که ایمان، مقتضی 
عمل صالح است و عمل صالح، نشانه و دلیل بر ایمان خواهد بود. از آنجا که این نگاه میان دو مفهوم 

متفاوت، ارتباط تأثیر و تأثری ایجاد می کند، بدان رابطۀ عینی می گویند.
مرجئه، اشاعره و امامیه3 از دارندگان دیدگاه عدم جزئّیت هستند؛ هرچند جایگاه عمل از نظر مرجئه 

و امامیه بسیار متفاوت است.
از دیدگاه امامیه، ارتباط ایمان و عمل از سه زاویه مورد توجه قرار می گیرد:

1. از نظر مفهومی که عمل جزو ایمان قرار نمی گیرد؛
2. از نظر تالزم و تأثیر و تأثری که ایمان و عمل با یكدیگر دارند، که تردیدی در چنین مالزمه ای وجود 

ندارد؛
3. از نظر نقش عمل در ایمان کامل و نجات که حقیقتی انكارناپذیر است.

رابطۀ عینی ایمان و عمل از نگاه امام علی7
در رابطۀ عینی ایمان و عمل، گرچه از نظر مفهومی عمل جزو ذات ایمان به شمار نمی آید و در واقع با 

1 . سبحانی، جعفر؛ االیمان و الکفر فی الکتاب والسنه، قم:  نشر مؤسسۀ امام صادق7، 1385ش؛ ص 16.
2. رضی، محمد بن حسین؛ ترجمه و شرح نهج البالغه، مترجم: علی نقی فیض االسالم اصفهانی، تهران: نشر تألیفات 

فیض االسالم؛ خطبۀ 127، ج 2، ص 393.
3 . مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی؛ پیشین؛ ج  7، ص 155 و عاملی، زین الدین بن علی؛ حقائق االیمان مع رسالتی 
االقتصاد و العداله، قم: کتابخانۀ آیت الله مرعشی نجفی، 1409ق؛ ص 56/ سعدالدین تفتازانی؛ شرح المقاصد، قم: 
الشریف الرضی، 1409ق؛ ج 4، ص 321 و  سبحانی، جعفر؛ بحوث فی الملل و النحل، قم: نشر مؤسسۀ امام صادق7؛ 

ج 1، ص 116.
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نبودِن عمل، اصل ایمان منتفی نمی گردد، اما این امر باعث نمی شود تا اهمیت رابطۀ دوسویۀ ایمان و 
عمل نادیده گرفته شود. این رابطه ممكن است از نوع اشتراط یا کاشفّیت یا تالزم باشد.

در روایتی از حضرت علی7، رساترین تعبیر برای بیان رابطۀ تالزمی میان ایمان و عمل مشاهده 
ایمان  راهنمای  و  دلیل  را  صالح  اعمال  و  صالح،  اعمال  انجام  راهنمای  و  دلیل  را  ایمان  که  می شود 
دانسته اند.1 همچنین آن حضرت راه مشاهدۀ یقین در فرد مؤمن را نگاه به عمل وی میدانند.2 عالمه 

مجلسی در ذیل این روایت می گوید: 
نمی گردد.  به عمل جوارح کامل  اقرار جز  و  نمی شود  اقرار ظاهر  به  تصدیق جز 

همانا اعمال، گواهان ایمان اند.3 
در واقع، انجام عمل صالح نشان دهندۀ اعتقاد راسخ و معرفت فرد مؤمن است. در این عبارات، تالزم 
میان ایمان و عمل از نوع کاشفّیت و تالزم عینی است. به عبارت دیگر، عمل در اینجا کاشف از ایمان و 

ایمان کاشف از عمل صالح است.
و  می شود  مرتكب  نفس  روی ضعف  از  و  ناخواسته  انسان  که  گناهانی  بین  است،  پیدا  ناگفته  البته 

گناهانی که از روی بی مباالتی و سهل انگاری انجام می دهد، تفاوت ماهوی وجود دارد.
در روایتى از امام سؤال مى شود: »چرا زنا كردن را علمت كفر نمى دانید، اما ترك نمز را 
نشانه بى ایمنى مى دانید؟« امام مى فرمایند: »زیرا در زنا ممكن است شهوت بر انسان غلبه 

كند، اما منشأ ترك نمز، خوار داشتن خداست.«4
عالوه بر رابطۀ کاشفّیت بین ایمان و عمل، این تالزم می تواند از نوع اشتراط باشد. بدین معنا که ایمان 
و عمل مكّمل یكدیگر باشند و شرط پذیرش هر یك از آن ها منوط به وجود دیگری باشد. در روایت آمده 

است که: 
ایمن و عمل مثل دو برادر و دو رشیك در كنار یكدیگر هستند و خدا هر یك از آن ها را بدون 

1 . رضی، محمد بن حسین؛ ترجمه و شرح نهج البالغه؛ پیشین؛ خطبۀ 155، ج 3، ص 489. »باالیمان یستدل علی الصالحات 
و بالصالحات یستدّل علی االیمان«.

2 . مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی؛ اإلیمان و الکفر؛ پیشین؛ ج 1، ص 322 و همو؛ مرآة العقول؛ ج 7، ص282. 
»المؤمن یری یقینه فی عمله و ان المنافق یری شكه فی عمله«.

3 . مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی؛ مرآة العقول؛ پیشین؛ ج 7،  ص 283.
4 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ أصول الکافي، مترجم: سید جواد مصطفوی، تهران: کتابفروشی علمیۀ اسالمیه؛ ج  4، 

ص98.
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دیگرى قبول نمى كند.1 
بنابراین، میان ایمان و عمل رابطه ای دو سویه وجود دارد: از یك سو ایمان منشأ و زمینه ساز اعمال 

صالح است. ازاین رو، »ایمان به درخت و عمل صالح به میوه های آن تشبیه می شود.«2
از سوی دیگر، عمل موجب تثبیت و تقویت ایمان خواهد شد. ازاین رو، گاهی ایمان به نور چراغ و عمل 
به روغن چراغ تشبیه می شود: همان طور که نور چراغ به کمك روغن چراغ شعله ور می گردد، نور ایمان نیز 

به مدد روغن عمل روشن می شود و با استمرار عمل، قلب انسان نورانی خواهد شد.3
در واقع، عمل صالح زمینه سازی می کند تا انسان به صفای باطن و قلب پاك دست پیدا کند؛ اما اگر 
انسان مرتكب گناه شود، قلبش ظلمانی می گردد و این ظلمت، مانع از آن می شود که ایمان به حال او 

نفعی داشته باشد.
نكتۀ قابل توجه این است که عمل صالح باید استمرار داشته باشد. مهم ترین عاملی که سبب استقرار 
شدن  ملكه  زمینۀ  عملی  تداوم  زیرا  است؛  خالص  و  صالح  عمل  تداوم  می شود،  آن  زوال  مانع  و  ایمان 
گردد؛  زوال  دچار  نشود،  تقویت  ایمان  اگر  بسا  چه  می سازد.4  مصون  زوال  خطر  از  و  می کند  فراهم  را 

همان طور که در برخی روایات از برخی ایمان ها به ودیعه تعبیر شده است.
در رابطۀ عینی، عمل دارای اهمیت خاصی است که نمی توان آن را نادیده گرفت. البته ناگفته نماند 
که گرچه رابطۀ ایمان و عمل دوسویه است، اما ایمان در حكم رکن اصلی و عمل فرع بر آن است؛ مثل 
سایۀ جسم که هر جا جسم وجود دارد، سایۀ آن هم وجود دارد، پس هر جا ایمان هست، عمل صالح نیز 

هست.
در اینجا نكته ای شایان ذکر است که برای ایمان و کفر، کف و سقفی معین شده است که هر کس با 

انجام کمترین عمل، ایمانش و یا کفرش معلوم می گردد.
کمترین چیزی که شخص با آن مؤمن می شود، آن است که خداوند خود را به او بشناساند، و او به 
پروردگاری و یگانگی خداوند اقرار نماید، و پیامبرش را به او بشناساند و او به نبّوت و ابالغ )رسالت او( 
1 . تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد ؛ پیشین؛ ص 119. »أإلیمان  و العمل  أخوان  تؤأمان  و رفیقان الیفترقان الیقبل 

الّله أحدهما إاّل بصاحبه «.
نَّ ِلُكلِّ َعَمٍل َنَباتًا َو ُکلُّ َنَباٍت اَل ِغَنی ِبِه َعِن 

َ
2 . ابن أبي الحدید، عبد الحمید بن هبة الله؛ پیشین؛ ج  9، ص 166. »َو اْعَلْم أ

اْلَماِء َو اْلِمَیاُه ُمْخَتِلَفٌة«.
3 . عزالدین کاشانی؛ مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، تصحیح: جالل الدین همایی، 1376ش؛ ص 285.

4 . خوانساری، محمد بن حسین )آقا جمال(؛ پیشین؛ ج  4، ص 433. »فمن االیمان ما یكون ثابتا مستقرا فی القلوب«.
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اقرار نماید، و حّجت خود در زمین و شاهد بر خلقش را به او بشناساند و او به اطاعتش اقرار کند. اگرچه 
نسبت به همه چیز غیر آنچه توضیح داده شد، جاهل باشد. پس هر گاه به او دستور داده شد، اطاعت کند 

و هر گاه نهی شد، بپذیرد.
و کمترین چیزی که شخص با آن کافر می شود، آن است  که چیزی را به عنوان دین بپذیرد و گمان 
کند که خداوند او را به آن امر کرده، بعد آن را دین خود قرار دهد و بر اساس آن تبّری و توّلی داشته باشد؛ 

در حالی که آن غیر از چیزی باشد که خدا فرموده است.
با آن گمراه می شود، آن است که نشناسد حّجتی را که خدا در زمین  و کمترین چیزی که شخص 
و شاهد او بر خلقش قرار داده و امر به اطاعت او نموده و والیتش را واجب کرده است.1 در جایی دیگر 
ه( و کمترین حّد آن  »ایمان را هفتاد و چند باب دانسته اند که افضل و برترین آن کلمۀ توحید )الالهَ االَّ اللَّ

برطرف کردن موانع از سر راه مسلمانان است.«2

گونه های تأثیر عمل در تثبیت ایمان
ایمان به اجزاء و ارکان خاصی تعلق می گیرد؛ بدین معنا که با توجه به روایات علوی، ایمان بر این ارکان 

استوار گشته و به بیان دیگر، این امور فروعات و شاخه های ایمان به حساب می آیند.
با بررسی مجموع احادیث، می توان متعلق  ایمان را در توحید،3 رسالت انبیای الهی،4 معاد5 و در ضمن 
آن، ایمان به کتب آسمانی6 و امامت7 دانست. ایمانی که حاصل آن در عمل و عبودّیت محض خودنمایی 
می کند و به بیان امام در مورد مؤمنان، عبادت و بندگی خداوند، ایشان را از هر کاری بازداشته و نیكویی 

1 . هاللی، سلیم بن قیس؛ پیشین؛ ص 261.
2 . مكارم شیرازی، ناصر؛ آیات والیت در قرآن، قم: انتشارات نسل جوان، چاپ سوم، 1386ش؛ ص 383.

3 . رضی، محمد بن حسین؛ شرح نهج البالغه صبحی صالح، قم: نشرهجرت، 1414ق؛ ج 1، ص 352، خطبۀ 113. 
»َشَهاَدَتْیِن ُتْصِعَداِن اْلَقْوَل َو َتْرَفَعاِن اْلَعَمَل  اَلَیِخفُّ ِمیَزاٌن ُتوَضَعاِن ِفیِه َو اَلَیْثُقُل ِمیَزاٌن ُتْرَفَعاِن«.

ْعَماِل َو َمَكاِرَهُه« و  
َ
ُه ِمَن اأْل ْنَهی ِاَلْیُكْم َعَلی ِلَساِنِه َمَحابَّ

َ
4 . همان، ج 6، ص 350، خطبۀ 85 و ص 549، خطبۀ 168. »َو أ

یَماِن«. همان، ص 641،  خطبۀ 189. »َفُهَو َمْعِدُن اإْلِ
َف 

َ
5 . ابن أبي الحدید، عبد الحمید بن هبة الله؛ پیشین؛ خطبۀ 113، ص 250. »و ُنْؤِمُن ِبِه ِإیَماَن َمْن َعاَیَن اْلُغُیوَب َو َوق

َعَلی اْلَمْوُعوِد«.
ْنَزَل َعَلْیُكُم اْلِكَتاَب ِتْبیانًا ِلُكلِّ َشْي ٍء«.

َ
6 . همان، ج 6، ص 350، خطبۀ 85. »َو أ

الِم«. و نیز همان،  ِریُق َنْهٌج َیْدُعوا ِإلی  داِرالسَّ َنة َفالطَّ ْعاَلٍم َبیِّ
َ
ُه َعل أ 7 . همان، ص281، خطبۀ 93. »اْعَمُلوا َرِحَمُكُم اللَّ

یَماِن َوِثیَقًة«. ص733، خطبۀ 227. »َو ُعَری اإْلِ
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عقایدشان باعث شده است که خدا را بشناسند و با بینش کامل پرستش  نمایند و یقین و باورشان به او، 
آن ها را از توجه به دیگری منصرف ساخته است!1

به واسطۀ وجود آن ها  ایمان  به اعمالی که  تعلق می گیرد، می توان  بر آن ها  ایمان  آنچه  بیان  از  بعد 
استوار می گردد، اشاره کرد.

استواری ایمان بر عمل
در روایت مفصلی از امام علی7، ایمان بر ستون هایی از یقین و باور، صبر و شكیبایی، عدل و داد، و جهاد 

و کوشش )در راه دین(  استوار گشته است.2 
صبر، خود بر چهار شاخۀ شوق، ترس، زهد و انتظار استوار گشته است. پس هر که شوق رفتن به 
بهشت دارد، دلش را از شهوت ها تخلیه می نماید و آن که از آتش جهنم می ترسد، از انجام کارهای حرام 
اجتناب می کند و هر که در دنیا زهد می ورزد، سختی ها را تحمل می نماید و آن که انتظار مرگ را دارد، در 

انجام کارهای خیر شتاب می کند.
یقین نیز بر چهار بنیان بینش هوشیارانه، درك و رسیدن به حكمت، پند گرفتن از عبرت ها، و توجه به 
سیرۀ پیشینیان بنا شده است. کسی که بینشی هوشیارانه دارد، حكمت برایش آشكار می گردد و آن که 
حكمت برایش روشن شد، مسائل عبرت انگیز را می شناسد و هر که مسائل عبرت انگیز را شناخت، چنان 

است که با پیشینیان زندگی کرده است.
ت در فهمیدن درست، دریافت حقیقت و فرو رفتن در 

ّ
عدل نیز در بیان حضرت چهار شاخه دارد: دق

علم، داوری صحیح، و در بردباری پایدار بودن. هر کس خوب بفهمد، حقیقت علم را دریافت کرده است 
و هر که حقیقت علم را یافت، با موازین شرع مقدس قضاوت خواهد کرد و آن که بردباری را پیشۀ خود 

می کند، در کارش کوتاهی و لغزش دیده نمی شود و همواره مورد ستایش مردم خواهد بود.
جهاد هم بر چهار شاخه قابل تصور است: امر به معروف، نهی از منكر، صداقت در مبارزه با دشمن، 
و دشمنی با فاسقین. هر که فرمان به کارهای خوب داد، پشت اهل ایمان را محكم کرده و هر که نهی از 
ْشَغاُل ِعَباَدِتِه 

َ
ِد اْسَتْفَر َغْتُهْم أ

َ
1 . رضی، محمد بن حسین؛ شرح نهج البالغه صبحی صالح، پیشین؛ ص 247، خطبۀ 90. »ق

یَقاُن ِبِه ِإَلی اْلَوَلِه ِإَلْیِه«. َطَعُهُم اإْلِ
َ
یَماِن َبْیَنُهْم َو َبْیَن َمْعِرَفِتِه َو ق َو َوَصَلْت َحَقاِئُق اإْلِ

یَماِن َفَقاَل  2 . ابن أبي الحدید، عبد الحمید بن هبة الله؛ پیشین؛ ج 18، ص 142، قصار 31. »َو ُسِئَل )علیه السالم( َعِن اإْلِ
ْهِد  َفِق َو الزُّ ْوِق َو الشَّ ْرَبِع ُشَعٍب َعَلی الشَّ

َ
ْبُر ِمْنَها َعَلی أ ْبِر َو اْلَیِقیِن َو اْلَعْدِل َو اْلِجَهاِد َو الصَّ ْرَبِع َدَعاِئَم َعَلی الصَّ

َ
یَماُن َعَلی أ اإْلِ

ِب«.
ُّ
َرق َو التَّ
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زشتی ها کرد، بینی منافقین را به خاك مالیده است و آن که در مبارزه با دشمن صادق بود، حقی را که بر 
گردن دارد، ادا نمود و هر که با فاسقین دشمنی و برای خدا غضب کرد، خداوند به سبب او به غضب آید 

و روز قیامت او را شادمان خواهد ساخت.
ایمان را در نگاه امیرالمؤمنین7مشخص  تثبیت  این روایت به صورت تفصیلی می تواند راه عملی 
سازد. آنچه زمینۀ صدور اعمال صالح را مهیا ساخته و ایمان را تثبیت می نماید و مقدماتی که تحقق عمل 
صالح را در پی خواهد داشت، در سخنان امام علی7 بیان شده است. به عبارت دیگر، مباحث و اعمالی 

که زمینۀ تثبیت ایمان را فراهم می سازد، عبارتند از:
یاد خدا: یاد خدا در سرلوحۀ اعمال صالح انسان و زمینه ساز گسترش اعمال نیک و تثبیت ایمان تلقی 
می شود. »خداوند سبحان، ذکر و یاد خود را صیقل و روشنایی دل ها قرار داد که به سبب آن )اوامر و نواهی 

او را( بعد از کری می شنوند، و بعد از تاریكی )نادانی( می بینند.«1
توبه: توبه به معنی بازگشت به سوی خداست، که از مهم ترین مقدمات گرایش مؤمن به سوی اعمال 
صالح و تقویت ایمان اوست. حضرت می فرمایند: »پیش از فرا رسیدن مرگ از خطاها توبه کنید. آیا انسانی 

پیدا نمی شود که قبل از فرا رسیدن روز ناراحتی )قیامت( عمل نیكی برای خود انجام دهد؟«2
صبر: از آنجا که انجام اعمال صالح با سختی همراه است، توفیق انجام عمل صالح نیازمند شكیبایی 
در برابر سختی های مخالفت با نفس است. به گفتۀ امام 7»صبر برای ایمان مانند سر است به بدن.«3 

صبر در دو گونه متصور است: »صبر بر آنچه نفس از آن کراهت دارد و صبر بر آنچه دوست دارد.«4
ف در برابر کارهای خالف و حرام تفسیر 

ّ
توقف در شبهات: امیرالمؤمنین7 گاهی پارسایی را به توق

ف در برابر کار شبهه ناك نیست.«6
ّ
می کنند5 و می فرمایند: »هیچ پرهیزگاری یی مانند توق

1 . هاشمی خویی، میرزا حبیب الله؛ پیشین؛ ج 14، ص 245. »إّن الّله سبحانه جعل الّذکر جالء للقلوب، تسمع به بعد 
الوقرة، و تبصر به  بعد العشوة، و تنقاد به بعد المعاندة«.

2 . ابن أبي الحدید، عبد الحمید بن هبة الله؛ پیشین؛ ج 2، ص 91، خطبۀ 28. »أفال تائب من خطیئته قبل منّیته أال عامل 
لنفسه قبل یوم بؤسه«.

3 . رضی، محمد بن حسین؛ ترجمه و شرح  نهج البالغۀ فیض االسالم؛ پیشین؛ ص 419، قصار 79.
4 . هاشمی خویی، میرزا حبیب الله؛ پیشین؛ ج 6، ص 131. »الّصبر صبران  صبر علی ما تكره و صبر عّما تحّب، فالّصبر 

األّول مقاومة الّنفس للمكاره الواردة علیها و ثباتها و عدم انفعالها، و قد یسّمی سعة الّصدر«.
5 . ابن میثم بحرانی؛ شرح نهج البالغه)ابن میثم(، ترجمۀ محمدی مقدم ونوایی، مشهد: نشر مجمع البحوث االسالمیه، 

ْبَهة«. وِف ِعْنَد الشُّ
ُ
1417ق؛ ج 5،  ص 488، قصار 113. »َو اَل َوَرَع َکاْلُوق

6 . هاشمی خویی، میرزا حبیب الله؛ پیشین؛ ج 3، ص 220. »فإّن الوقوف  عند الّشبهات  خیر من االقتحام في الهلكات«.
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اخالص: بدون تردید، اساسی ترین شرط عمل صالح و در واقع روح عمل صالح، خلوص نیت است. 
اگر کسی کاری را فقط و فقط برای خدا انجام داده و برای اطاعت امر او عملی را مرتكب شده باشد، 
پروردگار آن عمل خالص را می پذیرد و به عمل کننده پاداش می دهد و ایمان وی از برترین درجات ایمان 
است،2  شده  تفسیر  خدا  غیر  چیزی  هر  از  جستن  دوری  و  تبّری  اخالص،  معنی  حقیقت  بود.1  خواهد 

ازاین رو است که اخالص در عمل موجب تثبیت و استقرار ایمان می شود.
انسان مؤمن در این جهان از تمام فرصت ها و زمینه ها برای نیک  رفتاری و نیک پنداری بهره می جوید 
و از این راه، ایمان خویش را مستحكم می  سازد، تا هنگامی که به مالقات خداوند برود و در محضر او 
و  بدن ها صحت  و  می شود  بسته  اعمال  نامۀ  مرگ،  رسیدن  به محض  که  می داند  زیرا  باشد،  پاسخگو 
زبان ها گویایی خود را از دست می دهند.3 در این هنگام، باالترین و بهترین ذخیره، همان اعمال خالص 

و صالح است.4
ناظر می داند  به دامان راهنمیان دین چنگ مى زند، خدا را  خدا رمحت كند كسى را كه 
و نگران گناهان خویش است؛ اعمل خالصانه خود را پیش فرستاده و داراى كارهاى 
پسندیده است. او در پى به دست آوردن چیزى است كه ذخریه آخرتش باشد، و از آنچه 
باید پرهیز كند، دورى مى جوید و در پى حق مى رود و بدان مى رسد؛ آرزویش را حمدود 
به خمالفت برمى خیزد؛ صرب را مركب نجات و تقوا را توشه  با هواى نفس  می نمید و 
مرگ خویش قرار مى دهد؛ راه روشن دین را طى نموده و طریق مستقیم را مسری خویش 
انتخاب مى نمید؛ از فرصت ها استفاده می كند و قبل از مرگ كارى انجام مى دهد كه توشه 

آخرت اوست.5
اخالص، نقطۀ پیوند عمل و ایمان است، زیرا حقیقت »اخالص« آن است که انسان عمل خود را تنها 

عیون الحکم و المواعظ )للیثي(، محقق و مصحح: حسین حسن بیرجندی، قم:  1 . لیثی واسطی، علی بن محمد؛ 
ْخُذُه َو َعَطاُه َو َسَخُطهُ  َو ِرَضاُه«.

َ
ِه أ ْفَضُل اْلُمْؤِمِنیَن ِإیَمانًا َمْن َکاَن ِللَّ

َ
دارالحدیث، 1376ش؛ الفصل التاسع،  ص 111. »أ

2 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ پیشین؛ ج  1، ص ۶24.
ُحُف َمْنُشوَرٌة  ْنُتْم ِفي َداِر ُمْسَتْعَتٍب َعَلی َمَهٍل َو َفَراٍغ َو الصُّ

َ
3 . هاشمی خویی، میرزا حبیب الله؛ پیشین؛ ج ۷، ص 9۷، خطبۀ 93. »أ

ْعَماُل َمْقُبوَلة«.
َ
ْوَبُة َمْسُموَعٌة َو اأْل ْلُسُن ُمْطَلَقٌة َو التَّ

َ
ْبَداُن َصِحیَحٌة َو اأْل

َ
اَلُم َجاِرَیٌة َو اأْل

ْ
ق
َ
َو اأْل

دوم،  چاپ  مدرسین،  جامعۀ  قم:  غفاری،  اکبر  علی  مصحح:  و  محقق  العقول،  تحف  علی؛  بن  حسن  حرانی،  شعبه  ابن   .  4
اِلح «. َخاِئِر ِإَلْیَك َذِخیَرَة اْلَعَمِل الصَّ َحُب  الذَّ

َ
1404ق/ 1363ش؛ النص، ص 126. »َفْلَیُكْن  أ

5 . رضی، محمد بن حسین؛  نهج البالغه، تصحیح: عزیز الله عطاردی، بنیاد نهج البالغه، 1372ش؛ ص 70، خطبۀ 75.
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به عشق پروردگار انجام دهد. البته این باالترین درجۀ اخالص است که امیرمؤمنان7 در حدیث معروفی 
به آن اشاره کرده اند: 

خداوندا! تو را نه به سبب چشم داشت هبشتت عبادت كردم و نه برای ترس از آتشت، بلكه 
تو را شایسته عبادت دیدم و پرستیدم.1

امام علی7 در موارد متعددی تشخیص ایمان را به رفتار شناسی عینی و عملی فرد وابسته می دانند؛ 
به گونه ای که تالش برای کسب این رفتارها را مساوق و مساوی تالش برای ازدیاد و تثبیت ایمان بر 

می  شمرند.2 برای نمونه، در معرفی مؤمن می فرمایند: 
مؤمن كسى است كه كسبش پاكیزه، اخلقش نیكو و باطنش درست باشد؛ زیادى مالش را 
انفاق كند و از صحبت زیاد خوددارى نمید؛ مردم از رش او در امان باشند و به مردم انصاف 

بدهد و در تلش برای كسب روزی برای خانواده راه اعتدال را بپیمید.3
ایشان با ذکر مصادیق تقوا و زهد و ویژگی های رفتاری فرد متقی، مخاطب را به طورعینی به مراد از 

حقیقت ایمان رهنمون می سازند:
و  نرمی  در  و  توانا است،  دین  امر  در  تو می بینی  كه  آن است  پرهیزگاران  نشانه های  از 
خوشخویی دوراندیش، در ایمن با یقنی، در )طلب( علم حریص، در بردباری دانا، در 
توانگری میانه رو )ارساف نكرده و دارایی خود را بیجا مرصف نمی كند(، در بندگی و 
عبادت فروتن، و در فقر و نیازمندی آراسته جلوه می كند )تا كسی بر تنگدستی او آگاه 
نشود( و در سختی شكیباست؛ حلل را جویا و در هدایت و رستگاری دلشاد و از طمع 

1 . هاشمی خویی، میرزا حبیب الله؛ پیشین؛ ج  5، ص 235. »هو تصفیة العمل عن مالحظة المخلوقین حّتی عن مالحظة 
النفس فالیشهد غیر الّله، و قیل: هو إخراج الخلق عن معاملة الحّق، و قیل: هو ستر العمل من الخالیق و تصفیته من 
العالیق، و قیل: إّنه الیرید عامله علیه عوضًا في الّدارین و هذه درجة رفیعة و الیها أشار أمیرالمؤمنین و سّید الموّحدین 

بقوله: ما عبدتك خوفًا من نارك و ال طمعًا في جّنتك و لكن وجدتك أهال للعبادة فعبدتك«.
ْرَض ِبَساطًا َو ُتَراَبَها 

َ
َخُذوا اأْل ْوٌم اتَّ

َ
وَلِئَك ق

ُ
اِغِبیَن ِفي اآلِْخَرِة أ ْنَیا الرَّ اِهِدیَن ِفي الدُّ 2 . همان؛ ج 21، ص 154. »َیا َنْوُف ُطوَبی ِللزَّ

َعاَء ِدَثار«. ِفَراشًا َو َماَءَها ِطیبًا َو اْلُقْرآَن ِشَعارًا َو الدُّ
3 . ابن بابویه، محمد بن علی)صدوق(؛ الخصال، ترجمۀ علی اکبر غفاری، قم: جامعۀ مدرسین، 1362ش؛ ج 2، ص 352. 
ْنَفَق اْلَفْضَل ِمْن َماِلِه«.و مجلسی، محمد باقر بن محمد 

َ
ْت َسِریَرُتُه َو أ »اْلُمْؤِمُن َمْن َطاَب َمْكَسُبُه َو َحُسَنْت  َخِلیَقُتهُ  َو َصحَّ

تقی؛ بحاراألنوار )ط. بیروت(، جمعی از محققان، بیروت: داراالحیاء التراث العربی، 1403ق؛ ج 64، باب 14، عالمات 
المؤمن و صفاته، ص 261.
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و آز دور است، با كارهای شایسته ای كه به جا می آورد، ترسان است، و در شب مّهت او 
رصف سپاسگزاری )از نعمت های حق تعالی( و در بامداد اراده اش ذكر و یاد خداست. 
شب را به رس می برد؛ در حالی كه از غفلت خویش )كه مبادا در وظایف خود كوتاهی كرده 
باشد( هراسان است، و در روز از احسان و مهربانی خدا )كه او را مسلمن و پریو پیامرب 

اسلم قرار داده( شادمان است.1
ایشان با تأکید بر مداومت در انجام اعمال صالح، آن را مقدم بر استواری ایمان تلقی می نمایند: 

كار نیكو! كار نیكو! پس آن را به پایان برسانید؛ آن را به پایان برسانید! و استوار باشید؛ 
استوار باشید. در امر دین استقامت داشته باشید و از راه راست پا بریون ننهاده، به هر طرف 

رو نیاورید.2 
و نیز چگونگی عمل را زمینۀ شكل گیری وضعیت اخروی فرد تلقی می فرمایند.3

خواهش های  بر  تسلط  با  خود،  عمل  و  رفتار  در  که  می کنند  سفارش  اشتر  مالک  به  علی7  امام 
نفسانی و ترک لذایذ دنیوی، به گونه ای عمل کند که نفس سرکش، الهی تربیت شود و در مقابل پذیرش 
فرمان های الهی رام گردد و در مقابل خداوند تسلیم باشد، که این تسلیم و پذیرش، همان ایمان مستقر 

و تثبیت یافته است.4
از جمله رفتارهای دیگری که با توجه به کلمات حضرت، در تثبیت ایمان تأثیری شگرف دارد، توجه 
به برنامه ریزی در زندگی بر مبنا و محورّیت رضایت الهی،5 مناجات با پروردگار، توجه به دستور الهی در 

1 . حكیمی، محمد رضا، محمد و علی؛ الحیاة، ترجمۀ احمد آرام، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، ج 4، ص 351، 
ًة ِفي ِدیٍن َو َحْزمًا ِفي ِلیٍن َو ِإیَمانًا ِفي َیِقیٍن َو ِحْرصًا ِفي ِعْلٍم«. وَّ

ُ
َك َتَری َلُه ق نَّ

َ
َحِدِهْم أ

َ
خطبۀ 184. »َفِمْن َعاَلَمِة أ

2 . رضی، محمد بن حسین؛ نهج البالغه، مترجم و محقق: صبحی صالح، قم: نشر هجرت، 1414ق؛ ص 252. »اْلَعَمَل 
َهاَیَة«. اْلَعَمَل ُثمَّ النِّ

اَل )علیه السالم( اِلْبِنِه اْلَحَسِن)علیه السالم( َیا ُبَنيَّ 
َ
3 . هاشمی خویی، میرزا حبیب الله؛ پیشین؛ ج 17، ص 140. »َو ق

ِه َفَسِعَد ِبَما َشِقیَت ِبِه...«. ا َرُجٍل َعِمَل ِفیِه ِبَطاَعِة اللَّ َحِد َرُجَلْیِن ِإمَّ
َ
ُفُه أِل َك َتَخلِّ ْنَیا َفِإنَّ َفنَّ َوَراَءَك َشْیئًا ِمَن الدُّ اَلُتَخلِّ

ْت  َحبَّ
َ
ْنَصاُف ِمْنَها ِفیَما أ ْفِس اإْلِ حَّ ِبالنَّ ا اَلَیِحلُّ َلَك َفِإنَّ الشُّ 4 . همان، ج 2۰، ص 1۶8، نامۀ 53. »َفاْمِلْك َهَواَك َو ُشحَّ ِبَنْفِسَك َعمَّ

ْو َکِرَهْت«.
َ
أ

5 . ناظم زاده قمی، اصغر؛ جلوه های حکمت؛ پیشین؛ ص 76. »ساعات مؤمن به سه بخش تقسیم می شود: بخشی را به 
مناجات پروردگارش می گذراند، و بخشی را در پی سامان بخشیدن به زندگی اش می گذراند، و در بخشی دیگر، از لذت های 

حالل و دلپسند بهره می برد.«
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هنگام بهره بردای از لذت های دنیوی، دقت در ادای حقوق مالی،1  امر به معروف و نهی از منكر،2 تالش 
در هدایت گری و راهبری اطرافیان در مسیر الهی، و تقید به مباحث اخالقی است.

    امام7 می فرمایند: 
مؤمن كسى است كه شادی اش در چهره و اندوهش در دل باشد؛ سینه اش از هر چیزی 
خودنمیى  و  ناخوش  را  بلندپروازى  است؛  خوارتر  چیزی  هر  از  نفسش  و  گشاده تر 
)ریاكارى( را دشمن مى شمرد؛ اندوهش طوالنى و مهتش بلند، سكوتش بسیار و وقتش به 
متام مشغول )كار خدایى( است؛ او بسیار شاكر و شكیبا و مهواره در اندیشه و تفكر است، 
و به درخواست خدا از دیگرى بخل مى ورزد و اظهار حاجت نمى نمید؛ اخلقش ملیم، 
برخوردش توأم با نرمش، دلش از سنگ خارا حمكم تر و در پیشگاه خدا از غلمى خوارتر 

است.3

گونه های مانعیّت عمل در تثبیت ایمان
به دنبال طرح مسألۀ تأثیر مثبت عمل در تثبیت ایمان، سخن از عوامل آسیب رسان به این وضعیت ثبات و 
استقرار ایمان نیز ضروری است. در روایات اسالمی، بحث حبط عمل بسیار مورد توجه قرار گرفته است. 
حبط و نابودی عمل، در مقابل ذخیرۀ عمل، در واقع می تواند به از بین بردن عامل استقرار ایمان و مانعی 

در جهت تثبیت ایمان تفسیر شود. 
امیرالمؤمنین7 در نهج البالغه به اعمالی اشاره می نمایند که اثر سوء آن ها مانعی در جهت ایمان و 

تقویت نقطه  های مقابل آن است. در سرلوحۀ این موانع، کفر و نفاق و گمراهی و ضاللت قرار دارد.4
کفر از نگاه حضرت بر چهار پایه استوار است: »تعمق« به معنای پیروی از اوهام5 به گمان کنجكاوی 
به  به مفهوم انحراف از حق و »شقاق«  به معنای جنگ و ستیز با مردم، »زیغ«  از اسرار الهی، »تنازع« 

ْهِل 
َ
ْرَبانًا أِل

ُ
اَلِة ق َکاَة ُجِعَلْت َمَع الصَّ 1 . هاشمی خویی، میرزا حبیب الله؛ پیشین؛ ج 12، ص 318، خطبۀ 190. »ُثمَّ ِإنَّ الزَّ

ْساَلِم«. اإْلِ
ه علی العباد الّنصیحة بمبلغ   2 . حكیمی، محمد رضا، محمد و علی؛ الحیاة؛ پیشین؛ ج  6، ص 542. »من واجب حقوق اللَّ

جهدهم ، و الّتعاون علی إقامة الحّق بینهم«.
3 . هاشمی خویی، میرزا حبیب الله؛ پیشین؛ ج 12، ص 160.

اَلُل«. َفاُق َو اْلَغيُّ َو الضَّ 4 . ابن ابی الحدید؛ پیشین؛ ج 10، ص 18، خطبۀ 177. »اْلُكْفُر َو النِّ
5 . ر.ک: برنجكار، رضا؛ »تعمق، فرونگری یا فرانگری«،  نقد و نظر، پاییز و زمستان 1383، شمارۀ 35 و 36.
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معنای پیروی از هوی و هوس.1
در نگاه امام علی7 هر که راه تعمق پیش گیرد، به سوی حق باز نگردد، و هر که از روی نادانی 
ستیزه جویی را پیشه کند، چشم دلش همیشه از دیدار حق نابینا بماند، و هر کس دلی کج دارد، نیكی را 
بد شمارد و بدکرداری را نیك پندارد و در مستی گمراهی به سر برد، و هر کس تفرقه اندازد و تك روی 
پیشه سازد، به راه های سخت و ناشناخته و هراسناك افتد و کارها بر او پیچیده و غیر قابل حل شود، و در 

تنگنایی افتد که نتواند از آن بیرون آید.2
عالوه بر پایه  های کفر، حضرت علی7 فسق، غلو، شک و شبهه را به عنوان شاخه های آن بیان 
فرموده اند. فسق خود در موارد جفاکاری، کوردلی، غفلت و گردن کشی تعین می یابد. غلو و زیاده روی بر 
چهار مبنای موشكافی ]در امور بیهوده [، ستیزه جویی، کج دلی و ناسازگاری استوار می گردد. شك نیز در 
جدال، ترس، دودلی و خودباختگی ظهور می یابد. شبهه نیز بر چهار بنیاد قرار دارد که در دل باختگی در 

برابر آرایش ]دنیا[، وسوسۀ نفس، توجیه کجی و جلوه دادن باطل به صورت حق جلوه یافته اند.3
آن  تثبیت  موانع  و  ایمان  تضعیف  عوامل  و  نفاق  شاخه های  از  نهج البالغه  در  که  مواردی  دیگر  از 
تجاوز، شهوت  و طمع ستم،  دینی [، خشم  امور  ]در  به هوس، سهل انگاری  می توان  برشمرده شده اند، 
و عصیان، ترس، فریب، تعّلل  ورزیدن و آرزو، خود بزرگ بینی، فخر فروشی، تندی و تعصب شادمانی، 

خوش گذرانی، خیره سری و تكّبراشاره نمود.4
دیگر  آسیب های  و  موانع  عنوان  به  و خودپسندی7  دروغ6  هواپرستان،  با  ریا،5 همنشینی  همچنین 

تثبیت ایمان برشمرده شده اند.

1 . هاشمی خویی، میرزا حبیب الله؛ پیشین؛ ج 3، ص 223، قصار 31.
2 . همان؛ ج 21، ص 65.

3 . ابن شعبه حرانی، حسن بن علی؛ تحف العقول، ترجمۀ احمد جنتی، تهران: مؤسسۀ امیرکبیر، چاپ اول، 1382ش؛ 
ص281.و  ابن ابی الحدید؛ پیشین؛ ج 18، ص 142، قصار 31.

4 . ابن شعبه حرانی، حسن بن علی؛ پیشین؛ ص 251.
5 . هاشمی خویی، میرزا حبیب الله؛ پیشین؛ ج 3، ص 324. »)و اعملوا في غیر ریاء و ال سمعة( أی عمال خالصًا مخلصًا 

عنهما و في حذف المتعّلق داللة علی العموم فیشمل جمیع األعمال و یدّل علی وجوب االخالص في الكل «.
6 . مكارم شیرازی، ناصر؛ پیام امام، شرحی تازه و جامع بر نهج البالغه، تهران: دارالكتب االسالمیه، چاپ اول، 137ش؛ 

ج 3، ص 537. »جانبوا الكذب فإّنه مجانب لإلیمان«.
7 . احمدی میانجی، علی؛ مکاتیب االئمه علیهم السالم، مصحح و محقق: مجتبی فرجی، قم: دارالحدیث، 1426ق، 

ِة اْلُمْسِلِمیَن...«. نامۀ69 »َو اْحَذْر ُکلَّ َعَمٍل َیْرَضاُه َصاِحُبُه ِلَنْفِسِه َو َیْكَرُه ِلَعامَّ
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نتیجه
برخی از روایات مربوط به عمل، در ظاهر متعارض به نظر می رسند؛ به ویژه آن که عده ای به استناد بشارتی 
که در این روایات به شیعیان داده شده است، گمان کرده اند که با صرف ادعای شیعه بودن و انتساب به 

والیت، می توان به نجات رسید.
در این نوشتار با استناد به سخنان امیرالمؤمنین7 ثابت شد که ایمان و عمل از هم جدا نیستند و با 
این که عمل جزئی از حقیقت ایمان نیست، اما به دلیل رابطۀ بسیار تنگاتنگ بین آن ها از نوع اشتراط و 
کاشفّیت و التزام، سفارش به انجام اعمال صالح در روایات علوی فراوان به چشم می خورد، که اگر با سعۀ 
صدر و دقت نظر به آن ها نگریسته شود، می توان علت این تأکیدها را در اهمیت و نقش عمل در ارتقای 

سطح ایمان و تثبیت و حصول ایمان مستقر یافت.
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