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واکاوی نقش عمل در تثبیت ایمان از منظر امام علی7
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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 آنها 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 .تأكید برخى از روایات بر مقام عمل ،ناظر به
تأثیرگذارى عمل در کسب مراتب برتر ایمان و سعادت دنیوى و اخروى 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 ّ
جزئیت عمل در ایمان ،قائل به رابطۀ عینی بر اساس تالزم خارجی است.
سپس از مالکهای ارزیابی میزان ایمان ،سخن به میان آمده است .راهکارهای امام در انجام
اعمالی که باعث تثبیت ایمان در قلب انسان میشود ،از دیگر مباحث طرح شده در این پژوهه است.
دستاورد این مقاله ،بازخوانی و ارائۀ روشن این دیدگاه از منظر امام علی 7است که «ایمان» ،تنها
حقیقتی معرفتشناختی و یا روانشناختی نیست ،بلکه «ایمان ،گرویدن با معرفت و شناختن به دل و
ن با اعضاء است».
اعتراف به زبان و انجام داد 
کلید واژهها :ایمان ،عمل صالح ،تثبیت ایمان ،جزئیت ایمان ،معرفت
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خداوند متعال نظر به رحمت و حكمت خود ،پس از آفرینش انسان ،او را در مسیر تكامل و رشد قرار داد
تا سعادتمند شود .مهمترین عاملی که انسان را به تكامل و سعادت میرساند ،ایمان و عمل صالح است
كه الزم و ملزوم یكدیگر و جدانشدنی هستند .با توجه به اینکه در تعریف ایمان ،اختالف نظرهایی بهوجود
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 میدانند و خوارج به تالزم ایمان و
عمل معتقدند؛ یعنی اگر ایمان نباشد ،عمل هم نیست و بر عکس 1.از آنجا که این مسأله در تبیین ماهیت
ایمان نقش خاصی دارد ،بررسی و تحقیق در این مورد ضرورت مییابد و این نوشتار به دنبال این است که
دیدگاه امیرالمؤمنین 7را در چگونگی ارتباط میان ایمان و عمل بیان کند.
اگرچه هر دو واژۀ عمل صالح و ایمان در فهم عرفی ،معانی روشن و واضحی دارند ،ولی ایمان
ّ
مطلوب از دیدگاه شرع مقدس اسالم ،اجزاء و شرایط خاصی دارد؛ همانگونه که عمل صالح نیز برای
تأمین سعادت و رستگاری باید دارای ویژگیهایی باشد.
تعریف ایمان

ایمان در لغت :از ریشۀ «أمن» ،در اصل آرامش خاطر و آرامش نفس و از بین رفتن بیم و هراس است .
واژ ۀ ِإ َیمان گاهى نام دین و شریعتى است كه پیامبر 6آوردهاند؛ به این معنا که تمام كسانى كه شریعت او
را مىپذیرند و به خدا و پیامبرى او اقرار و اعتراف مىكنند ،مؤمن نامیده مىشوند .گاهى نیز بر روش مدح
ّ
و ستایش بهكار مىرود كه مراد پذیرفتن و گردن نهادن نفس به حق است با تصدیق به آن ،و این موضوع
یعنى ایمان که با جمع شدن سه حالت شناسایى یا تحقیق با اندیشه و دل ،اقرار با زبان و بیان كردن آن
و عمل كردن با اعضاء و جوارح حاصل مىشود 2.در اصطالح به هر یك از اعتقاد ،صدق گفتار و عمل
4
صالح ،ایمان مىگویند 3.لغتدانان ایمان را به معنی تصدیق نیز گرفتهاند.
 . 1ر.ک :برنجکار ،رضا؛ آشنایی با فرق اسالمی ،بخش مرجئه.
ً
 . 2ظاهرا راغب اصفهانی اين معنا را از حکمت  218نهجالبالغه« :سئل عن اإليمان فقال :األيمان معرفة بالقلب ،و اقرار
ّ
باللسان و عمل باألركان» برداشت کرده باشد.
 . 3راغب اصفهانى ،حسين بن محمد؛ ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن ،مصحح و مترجم :غالمرضا خسروی حسینی،
تهران :مرتضوی ،چاپ دوم1374 ،ش؛ ج  ،1ص .208
 . 4فراهيدى ،خليل بن أحمد؛ كتاب العين ،قم :نشرهجرت ،چاپ دوم1409 ،ق؛ج ،8ص .388

در روایت مذکور« ،تصدیق» مطابقت قولی و زبانی و «اقرار» در مرتبۀ بعد و مطابقت قلبی با گفتههای
زبانی است .بنابراین ،در مرحلۀ تصدیق ،اقرار زبانی کفایت میکند ،ولی در مرتبۀ اقرار ،تنها گفتار کافی
1
نبوده و چنانچه اقرار با دل و خاطر و عمل همراه نباشد ،كافى نیست و بىنیاز نمىكند.
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تعریف عمل صالح

است ،زیرا فعل به حیواناتى كه كارى از آنها بدون قصد سر مىزند و به جمادات نیز نسبت داده مىشود،
3
ولى واژۀ عمل كمتر چنین مفهومى دارد.
صال ح نقطۀ مقابل فساد و تباهى است و بیشتر كاربردش در افعال و كارهاست 4.در قرآن ،واژۀ صالح
گاهى در مقابل فساد 5و زمانى در مقابل زشتى و بدى 6آمده است .همچنین در قرآن کریم «اصالح» به
7
معنای سامان دادن ،در مقابل «افساد» به معنى ایجاد نابسامانى بهکار رفته است.
رابطۀ اسالم و ایمان

اسالم در دو مفهوم بهکار میرود .اسالمى كه مادون ایمان است و همان اقرار به زبان است و با آن
 . 1شوشتری ،محمدتقی؛ بهجالصباغة فی شرح نهجالبالغه ،تهران :انتشارات امیرکبیر1376 ،ش؛ ج  ،1ص .156
 . 2فرات بن ابراهیم بن فرات کوفی ،ابوالقاسم؛ تفسیر فرات کوفی ،تحقیق محمد الکاظم ،قرن چهارم ،بازبینی توسط
محمد کریمی زنجانی اصل ،دانشنامۀ جهان اسالم ،ص .۶۰۷
 . 3راغب اصفهانى ،حسين بن محمد؛ پیشین؛ ج  ،2ص .413
 . 4همان؛ ص .289
 . 5اعراف 56 ،و .85
 . 6توبه102 ،؛ بقره.224 ،
 .7نمل 48،؛ ص.28 ،

مالسلا هیلع یلع ماما رظنم زا نامیا تیبثت رد لمع شقن یواکوا

همانگونه که دانشمندان اسالمی در مباحث مربوط به شناخت حسن و قبح اعمال بحث نمودهاند،
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 پسندیدهای عمل صالح نیست ،بلکه عمل صالح
به عملی اطالق میگردد که بهطور خاص در تعالیم دینی توصیه شده و خداوند به آن امر کرده است و
2
پیامبرانش را برای ابالغ آنها برانگیخته باشد.
«الع َمل » به معنای هر فعل و كارى است كه با قصد ،از جاندار سر بزند و در معنىّ ،
واژۀ َ
اخص از«فعل»
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اقرار ،خون اقرار كننده ریخته نمىشود؛ چه اعتقاد با آن ثابت شود یا نشود (و بدیهى است که به شرط
عدم ارتكاب جرم و گناه) .و اسالمى كه باالتر از ایمان است؛ یعنى با اعتراف زبانى ،اعتقاد به قلب و دل،
و وفاى به عمل و طاعت و فرمانبردارى براى خداى تعالى در آنچه كه حكم و تقدیر نموده است ،همراه
1
باشد.
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امام علی 7ایمان را معرفت به قلب دانسته و در فرازی از خطبۀ اول نهجالبالغه ،پنج مرحله براى
معرفت و شناخت خداوند ذكر فرمودهاند:
َأ َّو ُل الدِّ ِ
ین َم ْع ِر َف ُت ُه َو ك ََم ُل َم ْع ِر َفتِ ِه الت َّْص ِد ُیق بِ ِه َو ك ََم ُل الت َّْص ِد ِیق بِ ِه ت َْو ِحیدُ ه ...؛ 2ابتدای اطاعت
و انقیاد ،شناختن خداوند عامل است؛ و كامل و متامى شناختن حرضت او ،تصدیق و اعتقاد

ربا نمودن
به وجود اوست؛ و كامل تصدیق به او ،حكم به وحدانیت و یكتا دانستن و ّ
منزه و م ّ

اوست از رشیك؛ و كامل یكتا دانستن او ،خالص نمودن اوست از صفات نقصان یا خالص
نمودن عمل است براى او؛ و كامل 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
3
و تصدیق از جنس ایمان ،اعتقاد و ّ
جزمیت است.
بنابراین ،معرفت که نوعی عمل قلبی است ،تا نشانۀ خارجی پیدا نکند ،شناخته نمی شود .در اینجاست
که امام میفرمایند :ایمان ،معرفت به قلب و اقرار به زبان است 4.در واقع ،وقتی کسی اقرار به ایمان
میکند که آن را به مرحلۀ اجرا درآورد و با عمل خود ،وجود ایمان را در قلبش تأیید نماید.
پس میتوان از نظر امام 7برداشت نمود که اگرچه اسالم تشریع و قانونگذاری خداوند است ،اما
ایمان گرایشی پاک از کفر به خدا است که در قلب مستقر میشود و در انسان مسلمان به ظهور و بروز
 . 1هاشمى خويى ،ميرزا حبيبالله؛ منهاج البراعة في شرح نهجالبالغه ،مترجمان :حسن حسنزاده آملی ،محمدباقر
کمرهای ،ابراهیم محقق میانجی ،تهران :نشر مکتبة االسالمیه ،چاپ چهارم 1400 ،ق؛ ج  ،21ص .193
 . 2همان؛ ج ،1ص .332
 . 3ر.ک :مطهری ،مرتضی؛ مسألۀ شناخت و نیز محمدی ریشهری ،محمد؛ مقدمهای بر شناخت خدا و نیز ناظمزاده
قمی ،اصغر؛ جلوههای حکمت ،ترجمۀ غررالحکم و دررالکلم (مجموعهای از کلمات و حکم امیرالمؤمنین) ،قم :دفتر
تبلیغات اسالمی1375 ،ش؛ ج  ،1ص .58
 . 4رضی ،محمد بن حسین؛ نهجالبالغه ،تصحیح :صبحی صالح ،قم :نشرهجرت1414 ،ق؛ حکمت .218

میرسد.

1

همان گونه که گفته شد ،لغتدانان ایمان را به معنی تصدیق گرفتهاند 2که در سخن امام ،یکی از
مراحل ایمان شمرده شدهاست .در کلمۀ  120قصار امام علی 7در تعریف اسالم آمدهاست:
ِ
ِ
نی ُه َو الت َّْص ِد ُیق َو الت َّْص ِد ُیق ُه َو ْ ِ
ِْ
ال َ
ال ْق َر ُار َو
نی َو ا ْل ِیق ُ
یم ُه َو ا ْل ِیق ُ
یم َو الت َّْسل ُ
سل ُم ُه َو الت َّْسل ُ
ُ 3
ِْ
ال ْق َر ُار ُه َو ْالَ َدا ُء َو ْالَ َدا ُء ُه َو ا ْل َع َمل.

هر یك از اینها الزم و ملزوم یکدیگرند؛ یعنی هر مرحله ،مقتضی مرحلۀ دیگری است و زمینۀ ایجاد
آن را فراهم مینماید .پس در واقع ،حقیقت اسالم در مسلمان واقعی که دارندۀ آن ،مؤمن نامیده میشود،
5
چیزی جز عمل به دستور خداوند و پیوستن زنجیرهاى این پنج مرحله نیست.
در این روایت ،اگر ایمان جایگزین تصدیق شود ،بهراحتی درک میگردد که چگونه اسالم اعم از ایمان
6
و ایمان اخص از اسالم است.
در شرح این سخن امام علی ،7ابن ابیالحدید معنای اسالم و ایمان را یکی دانسته و علت آن را
7
یکی بودن معنای عمل در هر دو واژه بیان میکند.
اما از دیدگاه روایات شیعی ،بین این دو تفاوت وجود دارد .از دیدگاه برخی از شارحان نهجالبالغه،
بر اساس سایر روایات شیعی ،اسالم شهادت به توحید و نبوت است و نتیجۀ آن حفظ جان مسلمانان و
 . 1هاللی ،سلیم بن قیس ؛ اسرار آلمحمد علیهمالسالم ،ترجمۀ كتاب سليم ،مترجم :اسماعیل انصاری زنجانی خویینی،
قم :نشر الهادی ايران ،چاپ اول1416 ،ق؛ ص .264
 . 2فراهيدى ،خليل بن أحمد؛ پیشین؛ ج ،8ص .388
 . 3ابن أبي الحديد ،عبد الحميد بن هبة الله ،شرح نهجالبالغة البن أبي الحديد ،محقق :ابراهیم محمد ابوالفضل ،قم:
مکتبة آیةالله المرعشی ،چاپ اول1404 ،ق1383-1378/ش؛ ج  ،18ص .313
 . 4مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی؛ مرآة العقول فی شرح اخبار آلالرسول ،مصحح :سید هاشم رسولی محالتی،
تهران :دارالکتب االسالمیه1404 ،ق؛ ج ،7ص .282
 . 5ابن بابویه ،محمد بن علی؛ معاني األخبار ،ترجمۀ عبدالعلی محمدى شاهرودی ،تهران :دارالکتب االسالمیه؛ ج،1
ص .408
 . 6هاشمى خويى ،ميرزا حبيبالله؛ پیشین؛ قصار  ،125ج  ،21ص .192
ّ
 . 7ابن أبي الحديد ،عبد الحميد بن هبة الله؛ پیشین؛ ج  ،18ص « .313االسالم هو العمل الصالح ،و يستفاد منه أن
العمل الصالح جزء من االسالم و أن اإلسالم و اإليمان عبارتان عن معنى واحد و أن العمل داخل في مفهوم هذه اللفظة».

مالسلا هیلع یلع ماما رظنم زا نامیا تیبثت رد لمع شقن یواکوا

الزمه اسالم ،مطیع بودن به اوامر خدا و الزمه مطیع بودن ،یقین داشتن و الزمه یقین ،تصدیق و اقرار
4
به زبان و الزمه اقرار ،ادا کردن فرمان خداوند و ادای همان عمل است.

33

34

جریان شرعی نکاح و ارث است ،اما ایمان به معنى هدایت است و اثبات عقاید اسالمى در جان و دل و
عمل به احكام و دستورات خداوند است .ایمان در ظاهر با اسالم شریك است ،ولى اسالم با ایمان در
عبارت امام7اسالم
باطن مشاركت ندارد؛ اگرچه در گفتار و تصدیق با هم یكى هستند .ازاینرو ،در این
ِ
8
در معنای اخص آن یعنی ایمان بهکار رفته است.
ارتباط ایمان و عمل صالح

دوره  ، 2شماره  ، 4پیاپی  ، 5زمستان 1393

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 مالزمهای در تثبیت یا تضعیف ایمان مؤثر دانسته شده است .برای نمونه ،عمل نیک،
9
زینت ایمان برشمرده شده است.
اعمال ارادی انسان ،یا درونی (جوانحی) و یا خارجی و بیرونی (جوارحی) است .نیت ،ایمان و مواردی
مانند آن از اعمال جوانحی به حساب میآیند .اعمال انسان از بینشها ،تمایالت و عوامل مختلف درونی
و بیرونی تأثیر میپذیرد .تأثیرپذیری اختیاری و ارادی انسان نیز از اعمال جوانحی او به شمار میآید،
هرچند آثار آن در جوارح ظهور میكند .ایمان به معنای پذیرش علم و اعتقاد به آن ،فعلی اختیاری و
ارادی قلبی است.
بنابراین ،معنی عمل صالح از منظر امیرالمؤمنین7میتواند 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
روش ،میان ایمان و عمل جدایی وجود ندارد و هر دو آنها بخشی از وظایف عملی انسان به حساب
میآیند .از نظر حضرت ،ایمان تشکیکی است؛ یعنی مراتب دارد و کم و زیاد میشود.
الصدُ ِ
َف ِم َن ْ ِ
نی ا ْل ُق ُل ِ
ُون َثابِت ًا ُم ْست َِق ّر ًا فِی ا ْل ُق ُل ِ
وب َو ِمنْ ُه َما یك ُ
ال َیم ِن َما یك ُ
ور
ُون َع َو ِاری َب َ
وب َو ُّ
 . 8هاشمى خويى ،ميرزا حبيبالله؛ پیشین؛ ج  ،21ص « .192كيف و قد ادخل في االسالم اليقين ،و لو كان اليقين جزء
ّ ّ َّ
ّ
النبي صلى الله عليه و آله و الصحابة على
من االسالم لم يكن المنافق مسلما ،مع أنهم يعدون من المسلمين في عصر
وجه اليقين» با توجه به اینکه ائمه نور واحدند :سخن امام صادق 7به جناب جابر جعفی :مجلسی ،محمد باقر ؛ اإلیمان
و الكفر ،ترجمۀ بحاراألنوار جلد  ،64ترجمۀ عطاردى قوچانی ،تهران :نشرعطارد ،چاپ اول1378 ،ش؛ ج ،1ص .322
 . 9خوانساری ،محمد بن حسین (آقا جمال)؛ شرح غرر الحكم و درر الكلم ،محقق و مصحح :جاللالدین حسینی ارموی
ّ
محدث ،تهران :دانشگاه تهران1366 ،ش؛ ج 4؛ ص « .118زين االيمان طهارة ّ
السرائر و حسن العمل فى الظاهر».

إِ َل َأ َج ٍل َم ْع ُلو ٍم.

1

یك رتبۀ ثابت و پا بر جاست و در دلها قرار گرفته و زوال را به آن راهى ندارد؛ مثل
ایمانى كه از روى دلیل و برهان کسب شده است .و رتبۀ دیگرى در دل خوب قرار
نگرفته ،بلكه گویا به دل راه نیافته و در حوالى دل در میانۀ سینه عاریه است و به
اندك شبههای زایل میگردد و آن ایمانی است كه از روى دلیل و برهان نباشد،
2
بلكه از روى تقلید یا شواهد خطابیه بهدست آمده است.

رابطۀ ایمان و عمل از نگاه فرق اسالمی

متکلمان مسلمان در چگونگی رابطۀ ایمان و عمل از دو نوع رابطۀ مفهومى و رابطۀ عینی سخن گفتهاند.
در رابطۀ مفهومی« ،عمل» جزء «ذات ایمان» است .اگر عمل از اجزاى تشکیلدهندۀ ایمان باشد ،با
نبودن آن ،ایمان نیز نابود مىشود ،اما اگر عمل جزء ذات ایمان نباشد ،بلکه از لوازم یا شرایط آن به حساب
آید ،با فقدانش ایمان منتفى نمىگردد .به دیدگاه رابطۀ مفهومیّ ،
جزئیت عمل در ایمان نیز گفته میشود.
خوارج و معتزله 3از دارندگان دیدگاه ّ
جزئیت عمل در رابطۀ مفهومیاند ،که عمل را یكى از اجزای
اصلی و عنصر حقیقى ّ
مقوم مفهوم ایمان میدانستند 4.زیدیه نیز تحت تأثیر معتزله ،عمل را جزء ایمان
ِ
 . 1تميمى آمدى ،عبدالواحد بن محمد؛ غرر الحكم و درر الكلم ،محقق و مصحح :سید مهدی رجایی ،قم :دارالکتاب
االسالمیه ،چاپ دوم 1410 ،ق؛ خطبۀ .235
 . 2هاشمى خويى ،ميرزا حبيبالله؛ پیشین؛ ج ،11ص .162
 . 3قاضى عبدالجبار معتزلى؛ المغنی فی ابواب التوحید و العدل ،قاهره :الدارالمصریه65-1962 ،م ،به تحقیق جورج
قنواتی؛ ج  ،7ص  177و سبحانی ،جعفر؛ محاضرات في اإللهيات ،تلخیص از علی ربانی گلپایکانی ،قم :نشر مؤسسۀ امام
صادق(ع)1428 ،ق؛ ص « .470االیمان بالقلب ،و قول باللسان ،و عمل باألركان ،التهدف تفسير حقيقة اإليمان ،بل هي
ّ
ل اليكفي لوصول اإلنسان إلى السعادة ،و إن مزعمة المرجئة ال أساس لها ،هذا هو مقتضى
ن بال عم 
ناظرة إلى أن اإليما 
الجمع بينها و بين ما تقدم من اآليات».
 . 4عبدالله بن سلمان احمدی؛ المسائل و الرسائل المروية عن اإلمام أحمد بن حنبل في العقيدة ،ریاض :دارطیبه1416 ،ق؛
ل فى اإليمان».
ج 1؛ ص « .81ما احتج به اإلمام أحمد على دخول األعما 

مالسلا هیلع یلع ماما رظنم زا نامیا تیبثت رد لمع شقن یواکوا

پس با عنایت به اینکه ایمان و کفر دو قطبی هستند که مراتب فراوانی میان آن دو وجود دارد ،نباید
به اولین مرتبۀ ایمان اکتفا کرد و برای شناختن راههای کسب ایمان کوشید و راههای حفظ ،رشد و تقویت
ً
آن را پیدا کرد ،زیرا انسان همواره در حال رشد و نوسان است و دائما زمینههای گزینش برای او فراهم
میشود و امکان سست شدن یا محکم شدن ایمانش وجود دارد.

35

36

به شمار مىآوردند 1.حضرت على ،7این دیدگاه را از آنرو که به كسانى كه پیامبر اكرم 6آنان را
2
مسلمان به شمار مىآورند ،نسبت کفر میدهد ،سرزنش میکنند.
ّ
«جزئیت عمل در ایمان» ،در نتایج آن با هم اختالف
معتزله و خوارج ،با وجود دیدگاه یکسان در مسألۀ

دارند .خوارج مرتكب گناه كبیره را كافر دانسته و معتزله مرتكب كبیره را نه مؤمن و نه كافر ،بلكه فاسق
میدانند که حكمى متفاوت با احکام کافر و مؤمن دارد.
در مقابل ،عدهای نیز با طرح رابطۀ عینی ،به عدم ّ
جزئیت و خارج بودن مفهومی عمل از دایرۀ ایمان
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معتقدند و عمل را از لوازم یا شرایط ایمان محسوب میکنند که با فقدانش ایمان منتفى نمىشود .در این
نظریه ،یک رابطۀ دوسوی ه از نوع اشتراط یا تالزم میان ایمان و عمل وجود دارد؛ چون كه ایمان ،مقتضى
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 میکند ،بدان رابطۀ عینی میگویند.
مرجئه ،اشاعره و امامیه 3از دارندگان دیدگاه عدم ّ
جزئیت 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 میگیرد:
 .1از نظر مفهومى که عمل جزو ایمان قرار نمىگیرد؛
 .2از نظر تالزم و تأثیر و تأثرى كه ایمان و عمل با یكدیگر دارند ،که تردیدی در چنین مالزمهای وجود
ندارد؛
 .3از نظر نقش عمل در ایمان كامل و نجات که حقیقتى انکارناپذیر است.
رابطۀ عینی ایمان و عمل از نگاه امام علی7

در رابطۀ عینی ایمان و عمل ،گرچه از نظر مفهومى عمل جزو ذات ایمان به شمار نمیآید و در واقع با
 . 1سبحانی ،جعفر؛ االیمان و الکفر فی الکتاب والسنه ،قم :نشر مؤسسۀ امام صادق1385 ،7ش؛ ص .16
 .2رضی ،محمد بن حسین؛ ترجمه و شرح نهجالبالغه ،مترجم :علینقی فیضاالسالم اصفهانی ،تهران :نشر تألیفات
فیضاالسالم؛ خطبۀ  ،127ج  ،2ص .393
 . 3مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی؛ پیشین؛ ج ،7ص  155و عاملی ،زین الدین بن علی؛ حقائق االیمان مع رسالتی
االقتصاد و العداله ،قم :کتابخانۀ آیتالله مرعشی نجفی1409 ،ق؛ ص  /56سعدالدین تفتازانى؛ شرح المقاصد ،قم:
الشریف الرضی1409 ،ق؛ ج  ،4ص  321و سبحانى ،جعفر؛ بحوث فی الملل و النحل ،قم :نشر مؤسسۀ امام صادق7؛
ج  ،1ص .116

نبودن عمل ،اصل ایمان منتفى نمیگردد ،اما این امر باعث نمىشود تا اهمیت رابطۀ دوسویۀ ایمان و
ِ
ّ
عمل نادیده گرفته شود .این رابطه ممكن است از نوع اشتراط یا كاشفیت یا تالزم باشد.
در روایتى از حضرت على ،7رساترین تعبیر براى بیان رابطۀ تالزمی میان ایمان و عمل مشاهده
میشود كه ایمان را دلیل و راهنمای انجام اعمال صالح ،و اعمال صالح را دلیل و راهنمای ایمان
دانستهاند 1.همچنین آن حضرت راه مشاهدۀ یقین در فرد مؤمن را نگاه به عمل وی میدانند 2.عالمه
مجلسى در ذیل این روایت مىگوید:

در واقع ،انجام عمل صالح نشاندهندۀ اعتقاد راسخ و معرفت فرد مؤمن است .در این عبارات ،تالزم
ّ
کاشفیت و تالزم عینی است .به عبارت دیگر ،عمل در اینجا کاشف از ایمان و
میان ایمان و عمل از نوع
ایمان کاشف از عمل صالح است.
البته ناگفته پیدا است ،بین گناهانى كه انسان ناخواسته و از روى ضعف نفس مرتكب مىشود و
گناهانى كه از روى بىمباالتى و سهلانگارى انجام مىدهد ،تفاوت ماهوی وجود دارد.
در روایتى از امام سؤال مىشود« :چرا زنا كردن را عالمت كفر نمىدانید ،اما ترك نامز را

نشانه بىایامنى مىدانید؟» امام مىفرمایند« :زیرا در زنا ممكن است شهوت بر انسان غلبه

كند ،اما منشأ ترك نامز ،خوار داشتن خداست».
ّ
كاشفیت بین ایمان و عمل ،این تالزم میتواند از نوع اشتراط باشد .بدین معنا که ایمان
عالوه بر رابطۀ
و عمل ّ
مكمل یكدیگر باشند و شرط پذیرش هر یك از آنها منوط به وجود دیگرى باشد .در روایت آمده
4

است که:

ایامن و عمل مثل دو برادر و دو رشیك در كنار یكدیگر هستند و خدا هر یك از آنها را بدون
 . 1رضی ،محمد بن حسین؛ ترجمه و شرح نهجالبالغه؛ پیشین؛ خطبۀ  ،155ج  ،3ص « .489باالیمان یستدل على الصالحات
ّ
و بالصالحات یستدل على االیمان».

 . 2مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی؛ اإلیمان و الكفر؛ پیشین؛ ج  ،1ص  322و همو؛ مرآة العقول؛ ج  ،7ص.282
«المؤمن یری یقینه فی عمله و ان المنافق یری شکه فی عمله».
 . 3مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی؛ مرآة العقول؛ پیشین؛ ج  ،7ص .283
 . 4کلینی ،محمد بن یعقوب؛ أصول الكافي ،مترجم :سید جواد مصطفوى ،تهران :کتابفروشی علمیۀ اسالمیه؛ ج،4
ص.98

مالسلا هیلع یلع ماما رظنم زا نامیا تیبثت رد لمع شقن یواکوا

تصدیق جز به اقرار ظاهر نمىشود و اقرار جز به عمل جوارح كامل نمىگردد.
3
همانا اعمال ،گواهان ایماناند.

37

دیگرى قبول نمىكند.

1

38

بنابراین ،میان ایمان و عمل رابطهای دو سویه وجود دارد :از یك سو ایمان منشأ و زمینهساز اعمال
2
صالح است .ازاینرو« ،ایمان به درخت و عمل صالح به میوههاى آن تشبیه مىشود».
از سوى دیگر ،عمل موجب تثبیت و تقویت ایمان خواهد شد .ازاینرو ،گاهى ایمان به نور چراغ و عمل
به روغن چراغ تشبیه مىشود :همانطور كه نور چراغ به كمك روغن چراغ شعلهور مىگردد ،نور ایمان نیز
3
به مدد روغن عمل روشن مىشود و با استمرار عمل ،قلب انسان نورانى خواهد شد.
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در واقع ،عمل صالح زمینهسازى مىكند تا انسان به صفاى باطن و قلب پاك دست پیدا كند؛ اما اگر
انسان مرتكب گناه شود ،قلبش ظلمانى مىگردد و این ظلمت ،مانع از آن مىشود كه ایمان به حال او
نفعى داشته باشد.
نكتۀ قابل توجه این است كه عمل صالح باید استمرار داشته باشد .مهمترین عاملى كه سبب استقرار
ایمان و مانع زوال آن مىشود ،تداوم عمل صالح و خالص است؛ زیرا تداوم عملى زمینۀ ملكه شدن
را فراهم مىكند و از خطر زوال مصون مىسازد 4.چه بسا اگر ایمان تقویت نشود ،دچار زوال گردد؛
همانطور كه در برخى روایات از برخی ایمانها به ودیعه تعبیر شده است.
در رابطۀ عینی ،عمل داراى اهمیت خاصى است كه نمىتوان آن را نادیده گرفت .البته ناگفته نماند
كه گرچه رابطۀ ایمان و عمل دوسویه است ،اما ایمان در حكم ركن اصلى و عمل فرع بر آن است؛ مثل
سایۀ جسم كه هر جا جسم وجود دارد ،سایۀ آن هم وجود دارد ،پس هر جا ایمان هست ،عمل صالح نیز
هست.
در اینجا نکتهای 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 میگردد.
كمترین چیزى كه شخص با آن مؤمن مىشود ،آن است كه خداوند خود را به او بشناساند ،و او به
پروردگارى و یگانگى خداوند اقرار نماید ،و پیامبرش را به او بشناساند و او به ّ
نبوت و ابالغ (رسالت او)
ن و رفيقان اليفترقان اليقبل
ن تؤأما 
ل أخوا 
ن و العم 
 . 1تميمى آمدى ،عبدالواحد بن محمد ؛ پیشین؛ ص « .119أإليما 
ّ
ّ
الله أحدهما إل بصاحبه».
َ
َ ْ َ ْ َّ ُ ِّ َ َ َ َ ً َ ُ ُّ َ َ َ
ات ل ِغ َنى ِب ِه َع ِن
ْ . 2ابن ْأبي الحديد ،عبد الحميد بن هبة الله؛ پیشین؛ ج ،9ص « .166و اعلم أن ِلكل عم ٍل نباتا و كل نب ٍ
َْ ٌَ
ال َم ِاء َو ال ِم َي ُاه ُمخت ِلفة».
 . 3عزالدین کاشانی؛ مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه ،تصحیح :جاللالدین همایی1376 ،ش؛ ص .285
 . 4خوانساری ،محمد بن حسین (آقا جمال)؛ پیشین؛ ج ،4ص « .433فمن االيمان ما يكون ثابتا مستقرا فى القلوب».

اقرار نماید ،و ّ
حجت خود در زمین و شاهد بر خلقش را به او بشناساند و او به اطاعتش اقرار كند .اگرچه
نسبت به همه چیز غیر آنچه توضیح داده شد ،جاهل باشد .پس هر گاه به او دستور داده شد ،اطاعت كند
و هر گاه نهى شد ،بپذیرد.
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و كمترین چیزى كه شخص با آن كافر مىشود ،آن است كه چیزى را به عنوان دین بپذیرد و گمان
ّ
كند كه خداوند او را به آن امر كرده ،بعد آن را دین خود قرار دهد و بر اساس آن ّ
تبرى و تولى داشته باشد؛
در حالی که آن غیر از چیزی باشد که خدا فرموده است.
و كمترین چیزى كه شخص با آن گمراه مىشود ،آن است كه نشناسد ّ
حجتی را که خدا در زمین

گونههای تأثیر عمل در تثبیت ایمان

ایمان به اجزاء و ارکان خاصی تعلق میگیرد؛ بدین معنا که با توجه به روایات علوی ،ایمان بر این ارکان
استوار گشته و به بیان دیگر ،این امور فروعات و شاخههای ایمان به حساب میآیند.
ق ایمان را در توحید 3،رسالت انبیای الهی 4،معاد 5و در ضمن
با بررسی مجموع احادیث ،میتوان متعل 
ّ
عبودیت محض خودنمایی
آن ،ایمان به کتب آسمانی 6و امامت 7دانست .ایمانی که حاصل آن در عمل و
میکند و به بیان امام در مورد مؤمنان ،عبادت و بندگى خداوند ،ایشان را از هر كاری بازداشته و نیكویى
 . 1هاللی ،سلیم بن قیس؛ پیشین؛ ص .261
 . 2مکارم شیرازی ،ناصر؛ آیات والیت در قرآن ،قم :انتشارات نسل جوان ،چاپ سوم1386 ،ش؛ ص .383
 . 3رضی ،محمد بن حسین؛ شرح نهجالبالغه صبحی صالح ،قم :نشرهجرت1414 ،ق؛ ج  ،1ص  ،352خطبۀ .113
َ ُْ ُ
ٌ ُ َ
ٌ ُ َ
َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُّ
«ش َه َادت ْي ِن ت ْص ِعد ِان الق ْول َو ت ْرف َع ِان ال َع َمل ل َي ِخف ِم َيزان توض َع ِان َ ِف ِيه َو ل َيثقل ِم َيزان ت ْرف َع ِان».
َْ
ْ َ ُ َ
َ
 . 4همان ،ج  ،6ص  ،350خطبۀ  85و ص  ،549خطبۀ «َ .168و أن َهى ِال ْيك ْم َعلى ِل َس ِان ِه َم َح َّاب ُه ِم َن ال ْع َم ِال َو َمك ِار َه ُه» و
ُ ْ
َ
همان ،ص  ،641خطبۀ « .189ف ُه َو َم ْع ِدن ِال َيم ِان».
َ َ َ ْ َ َ َ ُُْ َ َ َ
ُْ
وب َو َوقف
 . 5ابن أبي الحديد ،عبد الحميد بن هبة الله؛ پیشین؛ خطبۀ  ،113ص « .250و نؤ ِم ُن ِب ِه ِإيمان من عاين الغي
َ ْ
ود».
َعلى ال َم ْو ُع
ِ
َ
ً ُ ِّ َ
 . 6همان ،ج  ،6ص  ،350خطبۀ «َ .85و أ ْن َز َل َع َل ْي ُك ُم ْالك َت َ
اب ِت ْبيانا ِلكل ش ْي ٍء».
ْ َ ُ َ َ ُ ُ َّ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِّ َ َ َّ
الطر ُيق َن ْه ٌج َي ْد ُعوا إلى دار َّ
الم» .و نیز همان،
الس
 . 7همان ،ص ،281خطبۀ .93
ِ
ِ
ِ
«اعملوا ر َ ِحًمكم الله عل أعل ٍم بينة ف ِ
ْ
َ
َ
ص ،733خطبۀ «َ .227و ُع َرى ِاليم ِان و ِثيقة».

مالسلا هیلع یلع ماما رظنم زا نامیا تیبثت رد لمع شقن یواکوا

و شاهد او بر خلقش قرار داده و امر به اطاعت او نموده و والیتش را واجب كرده است 1.در جایی دیگر
َ َّ َّ
ّ
(الالهالالله) و كمترین حد آن
«ایمان را هفتاد و چند باب دانستهاند كه افضل و برترین آن كلمۀ توحید
2
برطرف كردن موانع از سر راه مسلمانان است».
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عقایدشان باعث شده است كه خدا را بشناسند و با بینش کامل پرستش نمایند و یقین و باورشان به او،
1
آنها را از توجه به دیگرى منصرف ساخته است!
بعد از بیان آنچه ایمان بر آنها تعلق میگیرد ،میتوان به اعمالی که ایمان به واسطۀ وجود آنها
استوار میگردد ،اشاره کرد.
استواری ایمان بر عمل
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در روایت مفصلی از امام علی ،7ایمان بر ستونهایی از یقین و باور ،صبر و شكیبایى ،عدل و داد ،و جهاد
2
و كوشش (در راه دین) استوار گشته است.
صبر ،خود بر چهار شاخۀ شوق ،ترس ،زهد و انتظار استوار گشته است .پس هر كه شوق رفتن به
بهشت دارد ،دلش را از شهوتها تخلیه مىنماید و آنكه از آتش جهنم مىترسد ،از انجام كارهاى حرام
اجتناب مىكند و هر كه در دنیا زهد مىورزد ،سختىها را تحمل مىنماید و آنكه انتظار مرگ را دارد ،در
انجام كارهاى خیر شتاب مىكند.
یقین نیز بر چهار بنیان بینش هوشیارانه ،درك و رسیدن به حكمت ،پند گرفتن از عبرتها ،و توجه به
سیرۀ پیشینیان بنا شده است .کسی كه بینشى هوشیارانه دارد ،حكمت برایش آشكار مىگردد و آن كه
حكمت برایش روشن شد ،مسائل عبرتانگیز را مىشناسد و هر كه مسائل عبرتانگیز را شناخت ،چنان
است كه با پیشینیان زندگى كرده است.
ّ
عدل نیز در بیان حضرت چهار شاخه دارد :دقت در فهمیدن درست ،دریافت حقیقت و فرو رفتن در
علم ،داورى صحیح ،و در بردبارى پایدار بودن .هر کس خوب بفهمد ،حقیقت علم را دریافت كرده است
و هر كه حقیقت علم را یافت ،با موازین شرع مقدس قضاوت خواهد كرد و آن كه بردبارى را پیشۀ خود
مىكند ،در كارش كوتاهى و لغزش دیده نمىشود و همواره مورد ستایش مردم خواهد بود.
جهاد هم بر چهار شاخه قابل تصور است :امر به معروف ،نهى از منكر ،صداقت در مبارزه با دشمن،
و دشمنى با فاسقین .هر كه فرمان به كارهاى خوب داد ،پشت اهل ایمان را محكم كرده و هر كه نهى از

َ َْ َْ َْ َ ُ
 . 1رضی ،محمد بن حسین؛ شرح نهجالبالغه صبحی صالح ،پیشین؛ ص  ،247خطبۀ « .90ق ِد ْاستف َر غت ُه ْم أشغال ِع َب َاد ِت ِه
َ ْ َ ُ ْ
ْ َ ُ َ ْ َ َ
َ ََ
َو َو َصلت َحقا ِئق ِال َيم ِان َب ْي َن ُه ْم َو َب ْي َن َم ْع ِرف ِت ِه َو قط َع ُه ُم ِاليقان ِب ِه ِإلى ال َول ِه ِإل ْي ِه».
ََ َ
ْ
َ
الحديد ،عبد الحميد بن هبة الله؛ پیشین؛ ج  ،18ص  ،142قصار «َ َ .31و ُس ِئل (عليهالسالم) َع ِن ِال َيم ِان فقال
 . 2ابن أبي
ْ َ ُ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ
َّ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َّ ْ َ َّ َ
ْ
ُّ
َ
ين و العد ِل و ال ِجه ِاد و الصبر ِمنها على أرب ِع شع ٍب على الشو ِق و الشف ِق و الزه ِد
ِال َّيم ُّان على أرب ِع دعا ِئم على الصب ِر و الي ِق ِ
َو الت َرق ِب».

زشتىها كرد ،بینى منافقین را به خاك مالیده است و آن كه در مبارزه با دشمن صادق بود ،حقى را كه بر
گردن دارد ،ادا نمود و هر كه با فاسقین دشمنى و براى خدا غضب كرد ،خداوند به سبب او به غضب آید
و روز قیامت او را شادمان خواهد ساخت.
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این روایت به صورت تفصیلی میتواند راه عملی تثبیت ایمان را در نگاه امیرالمؤمنین7مشخص
سازد .آنچه زمینۀ صدور اعمال صالح را مهیا ساخته و ایمان را تثبیت مینماید و مقدماتی که تحقق عمل
صالح را در پی خواهد داشت ،در سخنان امام علی 7بیان شده است .به عبارت دیگر ،مباحث و اعمالی
که زمینۀ تثبیت ایمان را فراهم میسازد ،عبارتند از:

توبه :توبه به معنی بازگشت به سوی خداست ،که از مهمترین مقدمات گرایش مؤمن به سوی اعمال
صالح و تقویت ایمان اوست .حضرت میفرمایند« :پیش از فرا رسیدن مرگ از خطاها توبه كنید .آیا انسانى
2
پیدا نمىشود كه قبل از فرا رسیدن روز ناراحتی (قیامت) عمل نیكى براى خود انجام دهد؟»
صبر :از آنجا که انجام اعمال صالح با سختی همراه است ،توفیق انجام عمل صالح نیازمند شکیبایی
3
در برابر سختیهای مخالفت با نفس است .به گفتۀ امام «7صبر برای ایمان مانند سر است به بدن».
4
صبر در دو گونه متصور است« :صبر بر آنچه نفس از آن كراهت دارد و صبر بر آنچه دوست دارد».
ّ
توقف در شبهات :امیرالمؤمنین 7گاهى پارسایى را به توقف در برابر كارهاى خالف و حرام تفسیر
ّ
6
مىكنند 5و میفرمایند« :هیچ پرهیزگارییى مانند توقف در برابر كار شبههناك نیست».
ّ ّ
ّ
 . 1هاشمى خويى ،ميرزا حبيبالله؛ پیشین؛ ج  ،14ص « .245إن الله سبحانه جعل الذكر جالء للقلوب ،تسمع به بعد
الوقرة ،و تبصر ب ه بعد العشوة ،و تنقاد به بعد المعاندة».
ّ
 . 2ابن أبي الحديد ،عبد الحميد بن هبة الله؛ پیشین؛ ج  ،2ص  ،91خطبۀ « .28أفال تائب من خطيئته قبل منيته أال عامل
لنفسه قبل يوم بؤسه».
 . 3رضی ،محمد بن حسین؛ ترجمه و شرحنهجالبالغۀ فیضاالسالم؛ پیشین؛ ص  ،419قصار .79
ّ
ّ
 . 4هاشمى خويى ،ميرزا حبيبالله؛ پیشین؛ ج  ،6ص ّ .131
ّ
ن صبر على ما تكره و صبر عما تحب ،فالصبر
«الصبر صبرا 
يسمى سعة ّ
األول مقاومة ّالنفس للمكاره الواردة عليها و ثباتها و عدم انفعالها ،و قد ّ
ّ
الصدر».
 . 5ابن میثم بحرانی؛ شرح نهجالبالغه(ابنميثم) ،ترجمۀ محمدی مقدم ونوایی ،مشهد :نشر مجمع البحوث االسالمیه،
َ َ َ َ َ ُْ ُ
َ ُّ
وف ِع ْند الش ْب َهة».
1417ق؛ ج  ،5ص  ،488قصار « .113و ل و َرع كالوق ِ
ّ
ّ
ت خير من االقتحام في الهلكات».
ف عند الشبها 
 . 6هاشمى خويى ،ميرزا حبيبالله؛ پیشین؛ ج  ،3ص « .220فإن الوقو 

مالسلا هیلع یلع ماما رظنم زا نامیا تیبثت رد لمع شقن یواکوا

یاد خدا :یاد خدا در سرلوحۀ اعمال صالح انسان و زمینهساز گسترش اعمال نیک و تثبیت ایمان تلقی
میشود« .خداوند سبحان ،ذكر و یاد خود را صیقل و روشنایى دلها قرار داد كه به سبب آن (اوامر و نواهى
1
او را) بعد از كرى مىشنوند ،و بعد از تاریكى (نادانى) مىبینند».
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اخالص :بدون تردید ،اساسیترین شرط عمل صالح و در واقع روح عمل صالح ،خلوص نیت است.
اگر كسی کاری را فقط و فقط برای خدا انجام داده و برای اطاعت امر او عملی را مرتکب شده باشد،
پروردگار آن عمل خالص را میپذیرد و به عملكننده پاداش میدهد و ایمان وی از برترین درجات ایمان
2
خواهد بود 1.حقیقت معنى اخالصّ ،
تبرى و دورى جستن از هر چیزى غیر خدا تفسیر شده است،
ازاینرو است که اخالص در عمل موجب تثبیت و استقرار ایمان میشود.
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انسان مؤمن در این جهان از تمام فرصتها و زمینهها برای نیکرفتاری و نیکپنداری بهره میجوید
و از این راه ،ایمان خویش را مستحکم میسازد ،تا هنگامی که به مالقات خداوند برود و در محضر او
پاسخگو باشد ،زیرا میداند که به محض رسیدن مرگ ،نامۀ اعمال بسته میشود و بدنها صحت و
زبانها گویایی خود را از دست میدهند 3.در این هنگام ،باالترین و بهترین ذخیره ،همان اعمال خالص
4
و صالح است.
خدا رمحت كند كسى را كه به دامان راهنامیان دین چنگ مىزند ،خدا را ناظر میداند

و نگران گناهان خویش است؛ اعامل خالصانه خود را پیش فرستاده و داراى كارهاى

پسندیده است .او در پى بهدست آوردن چیزى است كه ذخریه آخرتش باشد ،و از آنچه
باید پرهیز كند ،دورى مىجوید و در پى حق مىرود و بدان مىرسد؛ آرزویش را حمدود

مینامید و با هواى نفس به خمالفت برمىخیزد؛ صرب را مركب نجات و تقوا را توشه
مرگ خویش قرار مىدهد؛ راه روشن دین را طى نموده و طریق مستقیم را مسری خویش

انتخاب مىنامید؛ از فرصتها استفاده میکند و قبل از مرگ كارى انجام مىدهد كه توشه

آخرت اوست.

5

اخالص ،نقطۀ پیوند عمل و ایمان است ،زیرا حقیقت «اخالص» آن است كه انسان عمل خود را تنها
مصحح :حسین حسن بیرجندی ،قم:
 . 1لیثی واسطی ،علی بن محمد؛ عيون الحكم و المواعظ (لليثي) ،محقق و
َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ً َ ْ َ َ َّ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ
ُ
دارالحدیث1376 ،ش؛ الفصل التاسع ،ص « .111أفضل المؤ ِم ِنين ِإيمانا من كان ِلل ِه أخذه و عطاه و سخط ه و ِرضاه».
 . 2راغب اصفهانى ،حسين بن محمد؛ پیشین؛ ج ،1ص .624
َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُّ ُ ُ َ ْ ُ َ ٌ
َُْ
ْ
 . 3هاشمى خويى ،ميرزا حبيبالله؛ پیشین؛ ج  ،7ص  ،97خطبۀ « .93أنتم ِفي د ِار مستعت ٍب على مه ٍل و فر ٍاغ و الصحف منشورة

َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ٌ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ٌ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ ٌ َ َّ ْ َ ُ َ ْ ُ َ ٌ ْ َ ُ ْ َ
وعة َو ال ْع َمال َمق ُبولة».
و القلم ج ِارية و البدان ص ِحيحة و اللسن مطلقة و التوبة مسم
 . 4ابن شعبه حرانى ،حسن بن على؛ تحف العقول ،محقق و مصحح :علی اکبر غفاری ،قم :جامعۀ مدرسین ،چاپ دوم،
َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َّ
الذ َخائر إ َل ْي َك َذخ َير َة ْال َع َمل َّ
الص ِالح».
ب
1404ق1363 /ش؛ النص ،ص « .126فليكن أح 
ِ
ِ
ِِ
ِ

 . 5رضی ،محمد بن حسین؛ نهجالبالغه ،تصحیح :عزیز الله عطاردی ،بنیاد نهجالبالغه1372 ،ش؛ ص  ،70خطبۀ .75

به عشق پروردگار انجام دهد .البته این باالترین درجۀ اخالص است كه امیرمؤمنان 7در حدیث معروفی
به آن اشاره كردهاند:
خداوندا! تو را نه به سبب چشمداشت هبشتت عبادت كردم و نه برای ترس از آتشت ،بلكه
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تو را شایسته عبادت دیدم و پرستیدم.

1

مؤمن كسى است كه كسبش پاكیزه ،اخالقش نیكو و باطنش درست باشد؛ زیادى مالش را
انفاق كند و از صحبت زیاد خوددارى نامید؛ مردم از رش او در امان باشند و به مردم انصاف

بدهد و در تالش برای کسب روزی برای خانواده راه اعتدال را بپیامید.

3

ایشان با ذکر مصادیق تقوا و زهد و ویژگیهای رفتاری فرد متقی ،مخاطب را بهطورعینی به مراد از
حقیقت ایمان رهنمون میسازند:
از نشانههای پرهیزگاران آن است که تو میبینی در امر دین توانا است ،و در نرمی و
خوشخویی دوراندیش ،در ایامن با یقنی ،در (طلب) علم حریص ،در بردباری دانا ،در

توانگری میانهرو (ارساف نکرده و دارایی خود را بیجا مرصف نمیکند) ،در بندگی و
عبادت فروتن ،و در فقر و نیازمندی آراسته جلوه میکند (تا کسی بر تنگدستی او آگاه

نشود) و در سختی شکیباست؛ حالل را جویا و در هدایت و رستگاری دلشاد و از طمع
ّ
 . 1هاشمى خويى ،ميرزا حبيبالله؛ پیشین؛ ج ،5ص « .235هو تصفية العمل عن مالحظة المخلوقين حتى عن مالحظة
ّ
ّ
النفس فاليشهد غير الله ،و قيل :هو إخراج الخلق عن معاملة الحق ،و قيل :هو ستر العمل من الخاليق و تصفيته من
ً
ّ
ّ
سيد ّ
الدارين و هذه درجة رفيعة و اليها أشار أميرالمؤمنين و ّ
الموحدين
العاليق ،و قيل :إنه اليريد عامله عليه عوضا في
ً
ً
طمعا في ّ
فعبدتك».
جنتك و لكن وجدتك أهال للعبادة
بقوله :ما عبدتك خوفا من نارك و ال
ُ
َ ُ ُ
َ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ
ً ُ
ُّ
الد ْن َيا َّالراغب َ
ين ِفي ال ِْخ َر ِة أول ِئك ق ْو ٌم اتخذوا ال ْرض ِب َساطا َو ت َر َاب َها
 . 2همان؛ ج  ،21ص «َ .154يا ن ْوف ط َوبى ِل َّلز ِاه ِد َين ِفي
ِِ
ً
َ
ً ُّ
ً ُْ َ
ِف َراشا َو َم َاء َها ِطيبا َو الق ْرآن ِش َعارا َو الد َع َاء ِدثار».
 . 3ابن بابویه ،محمد بن على(صدوق)؛ الخصال ،ترجمۀ علی اکبرَ غفاری ،قم :جامعۀ مدرسین1362 ،ش؛ ج  ،2ص .352
ُ َْ َ َْ ْ َ
ْ
ُْْ ُ َ ْ َ َ َ َْ ُُ َ َ ُ َ ْ َ َُ
ت خ ِليقت ُه َو َص َّحت َس ِر َيرت ُه َو أنفق الفضل ِم ْن َم ِال ِه».و مجلسی ،محمد باقر بن محمد
«المؤ ِمن من طاب مكسبه و حسن 
تقی؛ بحاراألنوار (ط .بيروت) ،جمعی از محققان ،بیروت :داراالحیاء التراث العربی1403 ،ق؛ ج ،64باب  ،14عالمات
المؤمن و صفاته ،ص .261
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امام علی 7در موارد متعددی تشخیص ایمان را به رفتار شناسی عینی و عملی فرد وابسته میدانند؛
به گونهای که تالش برای کسب این رفتارها را مساوق و مساوی تالش برای ازدیاد و تثبیت ایمان بر
میشمرند 2.برای نمونه ،در معرفی مؤمن میفرمایند:

مهت او
و آز دور است ،با کارهای شایسته ای که بهجا میآورد ،ترسان است ،و در شب ّ
رصف سپاسگزاری (از نعمتهای حقتعالی) و در بامداد ارادهاش ذکر و یاد خداست.
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شب را به رس میبرد؛ در حالی که از غفلت خویش (که مبادا در وظایف خود کوتاهی کرده
باشد) هراسان است ،و در روز از احسان و مهربانی خدا (که او را مسلامن و پریو پیامرب
اسالم قرار داده) شادمان است.

1

ایشان با تأکید بر مداومت در انجام اعمال صالح ،آن را مقدم بر استواری ایمان تلقی مینمایند:
دوره  ، 2شماره  ، 4پیاپی  ، 5زمستان 1393

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 شکلگیری وضعیت اخروی فرد تلقی میفرمایند.

3

امام علی 7به مالک اشتر سفارش میکنند که در رفتار و عمل خود ،با تسلط بر خواهشهای
نفسانی و ترک لذایذ دنیوی ،به گونهای عمل کند که نفس سرکش ،الهی تربیت شود و در مقابل پذیرش
فرمانهای الهی رام گردد و در مقابل خداوند تسلیم باشد ،که این تسلیم و پذیرش ،همان ایمان مستقر
4
و تثبیتیافته است.
از جمله رفتارهای دیگری که با توجه به کلمات حضرت ،در تثبیت ایمان تأثیری شگرف دارد ،توجه
ّ
محوریت رضایت الهی 5،مناجات با پروردگار ،توجه به دستور الهی در
به برنامهریزی در زندگی بر مبنا و
 . 1حکیمی ،محمد رضاَ ،محمد َو علی؛ الحیاة ،ترجمۀ احمد آرام ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،ج  ،4ص ،351
ْ
َ
ً
ً
ً
َ
َّ َ َ َ ُ ً
ين َو ِح ْرصا ِفي ِعل ٍم».
ين َو ِإ َيمانا ِفي َي ِق
خطبۀ « .184ف ِم ْن َعل َم ِة أ َح ِد ِه ْم أنك ت َرى ل ُه ق َّوة ِفي ِد ٍين َو َح ْزما ِفي ِل
ٍ
ٍ
ْ َ
 . 2رضی ،محمد بن حسین؛ نهجالبالغه ،مترجم و محقق :صبحی صالح ،قم :نشر هجرت1414 ،ق؛ ص « .252ال َع َمل
َ
ْ َ ُ
ال َع َمل ث َّم ِّالن َه َاية».
َ َ
ْ
 . 3هاشمى خويى ،ميرزا حبيبالله؛ پیشین؛ ج  ،17ص «َ .140و قال (عليهالسالم) ِل ْب ِن ِه ال َح َس ِن(عليهالسالم) َيا ُب َن َّي
ُّ ْ َ َّ َ َ َ ِّ ُ َ
َ
َ
َ َ ً
َ
َ ُ َ ِّ َ
َّ َ َ َ َ
لتخلف َّن َو َر َاءك ش ْيئا ِم َن الدن َيا ف ِإنك تخلف ُه ِل َح ِد َر ُجل ْي ِن ِإ َّما َر ُج ٍل َع ِمل ِف ِيه ِبط َاع ِة الل ِه ف َس ِعد ِب َما ش ِقيت ِب ِه.»...
َ
َ ُّ َ َ َ َّ ُّ
ْ
ْ ْ ْ ُ
َ ُ ْ َ
َ ْ
 . 4همان ،ج  ،20ص  ،168نامۀ « .53ف ْام ِلك َه َواك َو ش َّح ِب َنف ِسك َع َّما ل َي ِحل لك ف ِإن الش َّح ِب َّالنف ِس ِالن َصاف ِم ْن َها ِف َيما أ َح َّبت
َ َ ْ
أ ْو ك ِر َهت».

 . 5ناظمزاده قمی ،اصغر؛ جلوههای حكمت؛ پیشین؛ ص « .76ساعات مؤمن به سه بخش تقسيم مىشود :بخشى را به
مناجات پروردگارش مىگذراند ،و بخشى را در پى سامان بخشيدن به زندگیاش مىگذراند ،و در بخشى ديگر ،از لذتهاى
حالل و دلپسند بهره مىبرد».

گونههای مانعیّت عمل در تثبیت ایمان

به دنبال طرح مسألۀ تأثیر مثبت عمل در تثبیت ایمان ،سخن از عوامل آسیبرسان 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 میتواند به از بین بردن عامل استقرار ایمان و مانعی
در جهت تثبیت ایمان تفسیر شود.
امیرالمؤمنین 7در نهجالبالغه به اعمالی اشاره مینمایند که اثر سوء آنها مانعی در جهت ایمان و
4
تقویت نقطههای مقابل آن است .در سرلوحۀ این موانع ،كفر و نفاق و گمراهى و ضاللت قرار دارد.
کفر از نگاه حضرت بر چهار پایه استوار است« :تعمق» به معنای پیروی از اوهام 5به گمان كنجكاوى
از اسرار الهی« ،تنازع» به معنای جنگ و ستیز با مردم« ،زیغ» به مفهوم انحراف از حق و «شقاق» به
ُ َّ َّ َّ َ َ ُ َ ْ َ َ َّ َ ُ ً َ
الصل ِة ق ْر َبانا ِل ْه ِل
 . 1هاشمى خويى ،ميرزا حبيبالله؛ پیشین؛ ج  ،12ص  ،318خطبۀ « .190ثم ِإن الزكاة ج ِعلت مع
ْ َ
ِال ْسل ِم».
َّ
 . 2حکیمی ،محمد رضا ،محمد و علی؛ الحياة؛ پیشین؛ ج ،6ص « .542من واجب حقوق الله على العباد ّالنصيحة بمبل غ
ّ
ّ
جهدهم ،و التعاون على إقامة الحق بينهم».
 . 3هاشمى خويى ،ميرزا حبيبالله؛ پیشین؛ ج  ،12ص .160
ْ ُ ْ ُ َ ِّ َ ُ َ ْ َ ُّ َ َّ َ ُ
 . 4ابن ابى الحديد؛ پیشین؛ ج  ،10ص  ،18خطبۀ « .177الكفر و النفاق و الغي و الضلل».
 . 5ر.ک :برنجکار ،رضا؛ «تعمق ،فرونگری یا فرانگری» ،نقد و نظر ،پاييز و زمستان  ،1383شمارۀ  35و .36
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هنگام بهرهبردای از لذتهاى دنیوی ،دقت در ادای حقوق مالی 1،امر به معروف و نهی از منکر 2،تالش
در هدایتگری و راهبری اطرافیان در مسیر الهی ،و تقید به مباحث اخالقی است.
امام 7میفرمایند:
مؤمن كسى است كه شادیاش در چهره و اندوهش در دل باشد؛ سینهاش از هر چیزی
گشادهتر و نفسش از هر چیزی خوارتر است؛ بلندپروازى را ناخوش و خودنامیى
(ریاكارى) را دشمن مىشمرد؛ 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 مىورزد و اظهار حاجت نمىنامید؛ اخالقش مالیم،
برخوردش توأم با نرمش ،دلش از سنگ خارا حمكمتر و در پیشگاه خدا از غالمى خوارتر
3
است.

معنای پیروى از هوى و هوس.

1
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در نگاه امام علی 7هر كه راه تعمق پیش گیرد ،به سوى حق باز نگردد ،و هر كه از روى نادانى
ستیزهجویی را پیشه كند ،چشم دلش همیشه از دیدار حق نابینا بماند ،و هر كس دلى كج دارد ،نیكى را
بد شمارد و بدكردارى را نیك پندارد و در مستى گمراهى به سر برد ،و هر كس تفرقه اندازد و تكروى
پیشه سازد ،به راههاى سخت و ناشناخته و هراسناك افتد و كارها بر او پیچیده و غیر قابل حل شود ،و در
2
تنگنایى افتد كه نتواند از آن بیرون آید.
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عالوه بر پایههای کفر ،حضرت علی 7فسق ،غلو ،شک و شبهه را به عنوان شاخههای آن بیان
فرمودهاند .فسق خود در موارد جفاكارى ،كوردلى ،غفلت و گردنكشى تعین مییابد .غلو و زیادهروی بر
چهار مبنای موشكافى [در امور بیهوده] ،ستیزهجویى ،كجدلى و ناسازگارى استوار میگردد .شك نیز در
جدال ،ترس ،دودلى و خودباختگى ظهور مییابد .شبهه نیز بر چهار بنیاد قرار دارد که در دلباختگى در
3
برابر آرایش [دنیا] ،وسوسۀ نفس ،توجیه كجى و جلوه دادن باطل به صورت حق جلوه یافتهاند.
از دیگر مواردی که در نهجالبالغه از شاخههای نفاق و عوامل تضعیف ایمان و موانع تثبیت آن
برشمرده شدهاند ،میتوان به هوس ،سهلانگارى [در امور دینى] ،خشم و طمع ستم ،تجاوز ،شهوت
ّ
و عصیان ،ترس ،فریب ،تعلل ورزیدن و آرزو ،خود بزرگبینى ،فخر فروشى ،تندى و تعصب شادمانى،
4
خوشگذرانى ،خیرهسرى و ّ
تكبراشاره نمود.
همچنین ریا 5،همنشینی با هواپرستان ،دروغ 6و خودپسندی 7به عنوان موانع و آسیبهای دیگر
تثبیت ایمان برشمرده شدهاند.
 . 1هاشمى خويى ،ميرزا حبيبالله؛ پیشین؛ ج  ،3ص  ،223قصار .31
 . 2همان؛ ج  ،21ص .65
 . 3ابن شعبه حرانى ،حسن بن على؛ تحف العقول ،ترجمۀ احمد جنتى ،تهران :مؤسسۀ امیرکبیر ،چاپ اول1382 ،ش؛
ص.281و ابن ابى الحديد؛ پیشین؛ ج  ،18ص  ،142قصار .31
 . 4ابن شعبه حرانى ،حسن بن على؛ پیشین؛ ص .251
ً
ً
 . 5هاشمى خويى ،ميرزا حبيبالله؛ پیشین؛ ج  ،3ص (« .324و اعملوا في غير رياء و ال سمعة) أى عمال خالصا مخلصا
ّ
ّ
عنهما و في حذف المتعلق داللة على العموم فيشمل جميع األعمال و يدل على وجوب االخالص في الكل».
 . 6مکارم شیرازی ،ناصر؛ پیام امام ،شرحی تازه و جامع بر نهجالبالغه ،تهران :دارالکتب االسالمیه ،چاپ اول137 ،ش؛
ّ
ج  ،3ص « .537جانبوا الكذب فإنه مجانب لإليمان».
 . 7احمدی میانجی ،علی؛ مکاتیب االئمه علیهمالسالم ،مصحح و محقق :مجتبی فرجی ،قم :دارالحدیث1426 ،ق،
نامۀ«َ 69و ْاح َذ ْر ُك َّل َع َمل َي ْر َض ُاه َصاح ُب ُه ل َن ْفسه َو َي ْك َر ُه ل َع َّامة ْال ُم ْسلم َ
ين.»...
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِِ
ٍ

نتیجه

برخی از روایات مربوط به عمل ،در ظاهر متعارض به نظر میرسند؛ بهویژه آنکه عدهای به استناد بشارتی
که در این روایات به شیعیان داده شده است ،گمان کردهاند که با صرف ادعای شیعه بودن و انتساب به
والیت ،میتوان به نجات رسید.
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در این نوشتار با استناد به سخنان امیرالمؤمنین 7ثابت شد که ایمان و عمل از هم جدا نیستند و با
اینکه عمل جزئی از حقیقت ایمان نیست ،اما به دلیل رابطۀ بسیار تنگاتنگ بین آنها از نوع اشتراط و
ّ
کاشفیت و التزام ،سفارش به انجام اعمال صالح در روایات علوی فراوان به چشم میخورد ،که اگر با سعۀ
صدر و دقت نظر به آنها نگریسته شود ،میتوان علت این تأکیدها را در اهمیت و نقش عمل در ارتقای
سطح ایمان و تثبیت و حصول ایمان مستقر یافت.
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