
 صالح عمل و ایمان اوّل: مجلس

 *رنانی سلطانی سیدمهدی دکتر نیوالمسلم االسالمحجت

 اشاره
 ۀمرتبـ نخسـتین صـال ، عمـ  و ایمـان 1مختلـف. مراتـب و درجـات اب ستمفهومی سعادت،
عاد ِّ ِمن» است: سعادت وفيُقِّ ةِِّالسَّ  عم  انجام توفیق انسان، سعادت جمله از 2؛ماا األع ِحِِّلصالِِّ التَّ

ْ» اوست: با مالقات و خدا به رسیدن سعادت، هدرج آخرین  «است. صال  ُجوا كاَنْ َفَمن   ِلقـا َْ َیر 
هِْ ْ َربِّ َمل  َیع   انجـام شایسـته کار که باید دارد، پروردگارش لقای به امید هرکه پس، 3؛صاِلحاْا َعَملْا َفل 

   «دهد.
 قـرآن منظـر از انسـان سـعادت عوامـ  بررسی گیرد،می قرار بررسی و بیث مورد اینجا در آنچه
 و نیکبختـی در بسـزا نقشـی کـه صـال  عمـ  و ایمـان مقولـه نخست، مجلس در و است کریم

 شد. خواهد ارائه کند،می ایفا آدمی سعادت

 سعادت شناسیمفهوم الف( 

 سعادت .1

 و «موفقیـت» ،«کامرواگشـتن» ،4«یخوشـبخت» معنایبه لغت در و «سعد» ۀریش از «سعادت»
 مختلـف ،افـراد نسـبت بـه و سـتاضـافی خیر ،اصطالح در اما 5؛ست«خوشیالی و بهروزی»

                                                           
 پژوهشگر حوزه و دانشگاه و مدر، معار  اسالمی. *
 . 968، ص 4، ج الکریم القرآن کلمات فی التحقیقمصطفوی، حسن . ر.ک: 1
 . 91، ص 8، ج آمدی ُدرر و غرر شرحمیدث ُارموی،  الدینسید جالل .2
 «ارد، باید کاری شایسته انجام دهد.هرکه به لقای پروردگارش امید د: »111کهف، آیۀ سوره . 3
 و مشتقاتش.« سعد»، واژۀ اللّغه مقاییس معجم، فار،بن. احمد4
 .681، ص فارسی ـ عربی معاصر فرهنگ، آذرنوش. آذرتاش5
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 اوسـت ۀویژ کمال و تمامیت در ،موجودی هر سعادت بنابراین ؛ستفردی هر مالک که گرددمی
 سـتشخصی هر یدنرس حقیقت، در سعادت پس 1.هاستانسان فرد فرد برای که ستخیری و
 2.نفسانی ارادی حرکت با خویش کمال به
 ایمان .2

 شـده گرفتـه «اندوه و تر، هرگونه از رهایی» و «جان آرامش» معنایبه و «أمن» ۀریش از «ایمان»
م َیلَبسـوا َلم َوْ آَمنوا اّلذیَنْ» فرماید:می خداوند 3.است ُُ ْ ایمـاَن ـُمْ اولِئـَ ْ ِبُظلـم  ُُ  ُهـم َوْ األمـُنْ َل
 انشـبرای امنیـت و آرامـش انـد،نیالوده سـتم به را خود ایمان و اندآورده ایمان که آنان 4؛وَنُْمَُتد
 «ند.ایافتگان هدایت آنان و است

 و اعتـرا  بـا کـه سـتقطعـی و یقینی باور ،ایمان است: آمده چنین ایمان اصطالحی تعریف در
 را ایمـان و قلبـی باور عم ، )یعنی سازدمی رهنمون آن به را انسان عم ، و بوده همراه دل پذیرش
 5.دهد(می افزایش

اُنِّ» رمود:ف رضا امام الیم  ق ِّ ا  لِبِّ ٌدِّع  فٌظِّ و ِبالق  ساِنِّ ل  ِّ ِبالل  ٌلِّ و  م  واِرِحِّ ع   از اسـت عبارت ایمان، 6؛ِبالج 
 «جوارح. و اعضا با عم  و زبانی اقرار قلبی، باور و اعتقاد

 صالح عمل .3

 از تـرخـاص ،معنـی در و شـود انجـام نیت و قصد با و اندیشه ،آگاهی با که ستکاری ،«عم »
 کـاربرد بیشـترین کـه تس«تباهی و فساد» مقاب  ۀنقط و «صل » ۀریش از «صال » 7.است فع 

 رابـرب در گـاهی و فساد مقاب  در گاهی ،قرآن در واژه این .است اعمال و افعال ارزش بیان در ،آن
 قصـد ،آگاهی با که شایسته ستکاری ،اصطالحی نظر زا صال  عم  8.است آمده بدی و زشتی

 9.شود انجام ایمان روی از و
                                                           

 .84)اخالق ناصری(، ص  االشراف اوصاف، طوسی . خواجه نصیرالدین1
 .14ـ  13، ص : همان. ر.ک2
 «.أمن»مادۀ ، اللّغه مقاییس معجمار،، فبن. ر.ک: احمد3
 . 86انعام، آیۀ  سوره .4
 .14، ص 9، ج التنویر و التحریرعاشور، بن. میمدطاهر5
 . 661، ص 9، ج الرضا اخبار عیون . شیخ صدوق،6
 «.عم »، ذی  واژۀ القرآن غریب فی المفردات. راغب اصفهانی، 7
 «.صل ». همان، ذی  واژۀ 8
 .414ـ  418، ص قرآن در انسان کمال مندیضابطه بررسی، بینتوه جهان: نس. ر.ک9
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 صالح عمل و ایمان ۀرابط ب(

 ایمـان کنـار اغلـب شود،می استفاده فعلی توصیف برای قرآن در «صال  عم » ۀواژ که هنگامی
 جـا هـر کـه ریطـو ؛دارد وجـود هاآن بین تنگاتنگی ارتباط که است این نشانگر و رودمی کار به

 را ایمـان مـا کـه ستایاندازهبه ،وابستگی این بود. خواهد نیز صال  عم  آن پی در ،باشد ایمان
 عمـ » :گویـدمی طباطبـایی عالمـه 1.شناسـیممی ایمـان ابـ را صال  عم  یا صال  عم  اب

 و «طیـب مکال» باالبردن به و دارد را کرامت لبا، پوشیدن لیاقت و آمادگی که ستعملی ،صال 
 2.کندمی کمک ایمان افزایش

 آثـار ادامـه در نیز ما ،دارند مشترک آثار و شده ذکر هم با معموالا  ،صال  عم  و ایمان که جاآن از
 کنیم.می بیان وأمانت را هاآن

  صالح عمل و ایمان آثار ج(

 دنیوی آثار

  روانی و روحی آرامش .1

 واقعـی ایمـان گـرو در را روحی آرامش قرآن، است. انکار غیرقاب  ،حقیقی آرامش و ایمان ارتباط
 گسسـتن کـه اسـت زده چنگ میکمی ۀدستگیر به آورد، ایمان خدا به هرکه فرماید:می و داندمی

 بـه زدنچنـگ واقـ در 3«.ثقیالـُوْ ةِْرَوِْبـالُعْ اسَتمَسـَ ْ دَِْفَقـ هِِْبالل ُیؤِمُنْ َوْ »... نیسـت: آن برای
 هـایدّره قعـر از نجـات بـرای انسـان کـه اسـت حقیقـت ایـن از لطیفی تشبیه میکم، ۀدستگیر

 دارد. مطمـنن و میکم ایوسیله به نیاز معنویت، و معرفت هایقله بلندترین به ارتقا و گریمادی
   نیست. صال  عم  و ایمان جز چیزی ،وسیله این

 مـا بین زیرا !تسروحی فشارهای و اضطراب درمان برای ابزار و شیوه مؤثرترین شک بدون ،ایمان
 او تسـلیم را خـود و کنـیم اختیـار را بنـدگی اگـر پـس ؛دارد وجود ناگسستنی ایرابطه ،خداوند و
 امـواج کـه گونههمان یافت. خواهد تیقق آرزوهایمان و شده گشوده ما روی به درها تمام یم،ماین

 ،نیـز زنـدگی سـطیی هـایدگرگونی زننـد، بـرهم را اقیـانو، ژرفای آرامش توانندنمی خروشان
                                                           

 .393 - 394، ص قرآن در دینی ـ اخالقی مفاهیم، . توشیهیکو ایزوتسو1
 .369 - 366، ص 9، ج القرآن تفسیر فی المیزان، طباطبایی سید میمدحسین .2
 . 648بقره، آیۀ سوره . 3
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 ۀطریقـ در کـه دهدمی امنیت آدمی به صورتی در ایمان البته، بزنند. هم بر را ما آرامش توانندنمی
 برابـر در انسان که شودمی موجب ،خدا به ایمان اسا، این بر 1.باشد حق حضرت ذکر و بندگی

 رطـر ب را شمشـکالت ،خـدا بـه اّتکـال بـا کوشـدمی همـواره و نشود اضطراب دچار مشکالت
   2.دنمای

 ۀخانصـاحب :کنـیم بیان «قاضی اللهآیت مرحوم» زندگانی از داستانی اجاین در است مناسب
 کوفـه بـه خانواده با ندشد مجبور که بود هریخت بیرون را شانمنزل اثاث و وسای  نجف، در ایشان

 جـاآن در شـانای بودنـد. سـاخته غریـب افـراد بـرای کـه بود ایباالخانه کوفه، مسجد در د.نبرو
 و قاضـی آقـای دیـدم و رفتم کوفه مسجد به که فرمودندمی طباطبایی عالمه گزیدند. سکونت

 اول در معمـول طبـق شـد. نماز وقت و شب هنگام اند.کرده تب و هستند مریض خانواده یهمه
ْ آَمَنْ» ۀشریف ۀآی کام  توجه با چنان ،عشاء نماز از بعد .ایستاد نماز به وقت  تـالوت را 3«ولسـالر 

 4.است نیامده پیش مشکلی هیچ گویی که فرمودمی
  امیدواری .2

 جهـان باایمـان، فـرد منطـق در دارند. امید خود هایتالش و مطلوب افعال نتایج به ،باایمان افراد
 ،درسـتی ،حـق راه در آفـرینش دسـتگاه بلکـه ؛نیسـت تفاوتبی و طر بی او هایتالش ارۀبدر

 هـایبیران در و است امیدوار خداوند کمک به باایمان، فرد کند.می تالش خیرخواهی و عدالت
 حیـات ۀمای را وا یاد 5،کندمی دراز خدا سوی به یاری دست اهدافش به یابیدست برای و زندگی

 زیـرا نهـد؛می گـام وقـار و آرامـش قلمـرو بـه و 7دنـکمـی پیدا ُانس وی با ،داندمی خویش 6دل
 حـزن و ناامیدی 8.نیست او در عیبی و کاستی هیچ که ستایپشتوانه تنها شبرای ،عالم پروردگار

 ولـی ؛اسـت داده دسـت از گذشـته زمان در را آن یا داشته مادی تعلق که ستچیزی از ،هاانسان
                                                           

 . 316، ص 98، ج القرآن تفسیر فی المیزان ،طباطباییسید میمدحسین . 1
 . 46 ـ63 و 91 ـ1 ، ص3، ج اسالمی بینیجهان بر ایمقدمه مطهری، مرتضی . ر.ک:2
 . 684بقره، آیۀ  سوره .3
 . 69، ص افروخته مهر ز تهرانی، علی .4
 . 10توبه، آیۀ  ؛ سوره1، آیۀ میمدسوره . ر.ک: 5
 .  9838ص ، 3، ج الحکمه نمیزاشهری، . ر.ک: میمد میمدی ری6
 . 664، خ البالغه نهج. ر.ک: 7
 . 818، ص 8، ج راهنما تفسیرهاشمی رفسنجانی،  اکبر . ر.ک:8
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 قـد، حـرم در را خویش خرگاه و خیمه و زده پیوند الهی میبت به را خود هایدل که نؤمم افراد
 آینـده، در هـاآن فقـدان احتمـال یا گذشته در امور دادنازدست با اند،کرده ابرپ الهی امن حریم و

 1.نشیندنمی شانسیمای بر اندوه و خو  غبار و گرد و نشده ناامید
  غیرخدا از نترسیدن .3

 غیرخـدا از و مانـدنمی آن در نگرانـی و انـدوه کـه بخشـدمی حـالتی انسان قلب به خدا به ایمان
 طبـق و اسـت خداونـد به ایمان سبب به ،هاقدرت و هستی ۀهم و امکانات ۀهم زیرا ترسد؛نمی

 قـرآن 2.پرندگان و درندگان حتی ت؛سا فروتن مؤمن برابر در هستی ۀهم ،صادق امام فرمایش
ْ الأ» فرمایـد:می باره این در ْ ال اللهِْ أولیا َْ إن  م َخوف  ُِ ـذیَنْ َیحَزنـوَنْ ُهـم ال َوْ َعَلـی  واكـانُْ َوْ آَمنـوا ال 
ُقْ  کـه همانـان شـوند،می غمگـین نه و دارند نگرانی و تر، نه ،خدا اولیای که باشید آگاه 3؛وَنَْیت 

 «باتقوایند. و آورده ایمان
 پیونـد موجـودی بـا همیشـه ،مؤمن 4.است خداوند آن از ها،عّزت ۀهم و عّزت اصلی ۀسرچشم

 ،کندمی اعطا او به خداوند که عّزتی با دلی  همین به ؛هستند او مسّخر وجود، عوالم ۀهم که دارد
 5.هراسدنمی غیرخدا از هم و هاستدل میبوب هم

 محبوبیت .4

 ۀسفر خداوند ،دهد انجام شایسته کارهای و باشد داشته ایمان ربوبی قد، ساحت به ایبنده اگر
 قرب به را او ،رحمتش و فض  از مندیبهره بر عالوه و کندمی پهن او برای را خود میبت ۀگسترد

 کـه کسی» دارد:می عرضه ثمالی ۀابوحمز دعای در ،سجاد امام رساند.می خویش سعادت و
 کـهآن جـز ،اینشـده حجـاب در لقـتخ   از تو و است نزدیک بس راهش ،کرده کوچ تو سوی به

 بـا صـال  عمـ  انجـام دلیـ  به ،نؤمم انسان اسا، این بر 6.«پوشاندمی تو از را آنان کردارشان
 رو ایـن از ؛اسـت گسسـته را او غیر دوستی ۀرشت و خورده پیوند خدا میبت کیمیای و میبوبیت

                                                           
 . 18، ص 6، ج معادشناسیحسینی تهرانی،  سید میمدحسین . ر.ک:1
 .19، ص 83، ج األنوار بحار. مجلسی، 2
 . 84و  86 هیونس، آیسوره . 3
 . 8 همنافقون، آیسوره . 4
 . 41 هاحزاب، آیسوره . 5
 .819، ح 484، ص المجتهد مصباح، . شیخ طوسی6
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ْ» :فرمود قرآن ذیَنْ ِإن  َعُلْ الّصاِلحاِتْ َعِمُلوا َوْ آَمُنوا ال  ُمْ َسَیج  ُُ مُنْ َل ح   ایمـان که کسانی همانا 1؛ُوّداْا الر 
 دخواه قرار دل در میبتی آنان برای مانرح خدای زودیبه ،اندداده انجام شایسته کارهای و آورده

 «.داد
 من پیش هندی شعیان از یکی مراجعت هنگام بودم. هند ساکن مدتی که کردمی تعریف یدوست

 ی؟چیـز چـه» گفـتم: «بیاوریـد. ایـران از چیـزی برایم خواهممی و دارم تقاضایی» گفت: و آمد
 امـام از عکـس یـک !مهخـوانمی اهـچیز ایـن از ؛نـه» گفت: «ی؟هخوامی خرما یا پسته قالی،

 پـیش سـال بیست از» گفت: «؟نیک هچ یهخوامی را امام عکس» گفتم: «ر.وبیا میبرا خمینی
 و کنممـی بـاز را مغـازه توقـ هـر .اسـت شده پاره و هکهن که داشتم شانای از یعکس ام،مغازه در

 کـردن نگاه با و هست ارتباطی ایشان و من بین کنممی فکر گیرم.می روحیه ،افتدمی نآ به نگاهم
  2 .«کنممی آرامش احسا، شان،عکس به
 گرفیت   نییا  شید  می   محبت با

 

 گرفیییت جیییا  نییییا خدبیییا   ل  ر 
 

 گشییید  ر  نیییامر    بنیییی ا 
 

 نمییید  زیبیییا ر  مخروبییی    خانییی  
 

 شید   زنیی    زنییگ   محبیت  ب 
 

 3شید   پنهیا    ل بی   کین  و حسرت 
 

 دعا استجابت .5

 بـه ایمـان کـه جـاآن از و ستالهی درگاه به آدمی نیایش حقیقی حاالت و مظاهر زا یکی ،«دعا»
 علـی امام است.هآن حقیقی آثار از نیز دعا استجابت ،دهستن دعا ارکان از صال  عم  و خدا

 داشـته ایمـان او بـه ،آر او نـزد را خود حاجت» د:فرمایمی حسن امام به ،انشیاهتوصی در
ـَتجیُ ْ َوْ» :اسـت آمـده نیز کریم قرآن در 4«.بطلب را او ،کارهایت گشاییگره برای و باش...  َیس 
ذیَنْ ْ َیزیُدُهم ْ َوْ ِلحاِتْاالّصْ َعِمُلوا َوْ آَمُنوا ال  ـِله ِمـن   و آورده ایمـان کـه را کسـانی دعـای و 5؛...َفض 

 کـافران بـرای و افزایـدمی برآنـان خـویش فضـ  از و کندمی اجابت اند،داده انجام نیکو کارهای
 «است. شدید عذابی
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 مـد.آیمن بـاران و بود سختی قیطی ،سال یک است. شنیدنی العابدیننیز امام غالم داستان
 دیـگویمـ شخصی خواندند.می نماز و ردندکمی دعا باران بارش برای ،بودند رفته صیرا به مردم

 مـرا حـق بـا او خشـوع و گریه ،مناجات ،خواندن نماز م.دید ییتنها و خلوت در را غالمی من که
 دنبـالش بود. او دعای از هک ردمک نیقی درگرفت. پربرکت بارانی که نگذشت مدتی رد.ک مجذوب

 امـام منـزل بـه م.نمـایب را شایغالم و رمیبگ اریاخت در را او ،هشد هرطور که مداشت میتصم .رفتم
 عـر  و رسـیدم حضـرت خـدمت اسـت. ایشـان غالمان از که دانستم .رفت نیالعابدنیز
 گـزارخدمت من هکبل ،باشد من غالم هکنیا برای نه ؛بخرم شما از را غالم نیا خواهممی» ردم:ک
 هکـ تو» گفت: و ردک من به باریحسرت نگاه دم،یخر را او وقتی ردند.ک حاضر را غالم «باشم. او

 سکـ در هکـ دمید یزیچ تو در من !قربانت به جانم» گفتم: «ردی؟ک جدا میموال از مرا هک هستی
 بـه رو شنید، را مانسخن تا گفتم. او به را انیجر !«ببرم بهره تو میضر از خواهممی .ستین گریید

 دایـپ اطـالع آن از بنـدگانت خواستمنمی و تو و من نیب بود رازی نیا ایخدا» گفت: و کرد آسمان
 نیآفـرجـان بـه جـان و گفـت را نیهم !«ببر دنیا این از مرا ،ایردهک مطل  را کسی هک حال نند.ک

   1.ردک میتسل
 اخروی آثار

  گناهان بخشش .1

 حـال شـام  کـه سـتالهی مغفرت از برخورداری صال ، عم  و ایمان اخروی اتکرب و آثار از
 و انـدوه در اسـت، داشته عمر مدت در که هاییلغزش اثر بر انسان 2.گرددمی صالیان و منانؤم

 از .گـردد وی گناهـان آمـرزش باعـث کـه سـتکارهایی انجام نبالد دائم و بردمی سر به نگرانی
 را هـاآن خـاطریآسـوده اسـباب و گشـوده خـویش بندگان بر را آمرزش باب غّفار، خدای طرفی
م َعلی َاسَرُفوا اّلذیَنْ ِعباِدَیْ یا ُقل» است: نموده فراهم ُِ ْ اللهِْ ةََْرحم ِمن الَتقَنطوا َانُفِس  َیغِفـُرْ اللهَْ إن 

 خداونـد رحمـت از ایـد،کـرده سـتم و اسرا  خود بر که من بندگان ای بگو 3؛...َجمیعاْا ُنوَبْالذْ 
 «.آمرزدمی را گناهان ۀهم او، که نباشید نومید

 بهتـرین ولی ؛است داده قرار بندگان آمرزش برای را متعددی هایراه ،خداوند که بدانید هم را این
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01    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

   1.است صال  عم  و او به ایمان ،هانآ
ذیَنْ َوْ» :رمایدفمی قرآن ْ ِلحاِتْاالّصْ َعِمُلوا َوْ آَمُنوا ال  َرن  م ْ َلُنَكفِّ ُُ م ْ َعن  ُِ ئاِت

 2«...َسیِّ
  قیامت ترس از امنیت .2

 از منؤمـ هـایانسـان امنیـت ،آخـرت در صـال  عمـ  انجـام و خـدا به ایمان آثار ترینمهم از
 ایمـان او به ،پرستدمی اشدوستی سر از را ـ جّ   و عّز  ـ خدای که کسی و است قیامت هایتر،

 کارهـای روز آن در .است ایمن هرا، از قیامت روز در دهد،می انجام شایسته کار و دارد حقیقی
ْ َوْ» :فرمایدمی خداوند و ماندنمی پاداشبی منانؤم صال  ْ َمن  َمل  ْ ُهـَوْ َوْ الّصاِلحاِتْ ِمَنْ َیع  ِمن   ُمـؤ 

ماْا َفلَیخاُفْ  از روز آن در پـس ،باشد منؤم و دهد انجام نیکو کارهای کس هر و 3؛ماْاَهضْ  ال َوْ ُظل 
 .«نترسد پاداشش در کاستی و ستم
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