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  قرآن و حيات طيبه
  

قاسم رضايي آدرياني
  كارشناسي ارشد رشته فلسفه و كالم اسالمي و استاد دانشگاه آزاد اسالمي واحد آستارا-  *

  
     :  چكيده

  .دگاه قرآن كريم در باب حيات طيبه استآنچه در اين نوشتار مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته،دي 

آيا قرآن كريم درباره زندگي  :از جمله سؤاالتي كه در آغاز اين پژوهش ذهن آدمي را به خود مشغول مي دارد عبارتند از

پاك و طاهر نظر خاصي دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، آيا اين زندگي در همين دنيا قابل تحقق است يـا ظـرف   

مي ديگر است؟اساسا حيات و زندگي پاك و طيب چيسـت و مشخصـات، ويژگـي هـا و مقومـات آن      تحقق آن عال

  كدامند؟زندگي انسان چگونه بايد باشد تا بتوان او را موجودي برخوردار از زندگي پاك و طاهر تلقي نمود؟

اينكـه از نظـر     .ح استاز نظر قرآن كريم دستيابي به حيات طيبه در گرو دو عنصر مهم است و آن ايمان و عمل صال 

قرآن كريم ايمان واقعي به همراه عمل پسنديده چيست؟ومشخصات آن كدام است؟پرسشي است كه به همراه برخي 

اگر چه طرح پرسش هاي فوق به نوشتار حاضر، بيشتر صبغه  .سؤاالت ديگر،در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است

مراجعه به برخي از تفاسير معتبر نظر عالمان و مفسران ديني را نيز جويـا  كالمي مي بخشد، اما سعي شده است كه با 

  . شويم

  .قرآن كريم،ايمان،عمل صالح،حيات طيبه :   واژگان كليدي

  

  :مقدمه

قرآن كريم سفره اي الهي است كه طبق اعتقاد مسلمين ، از معجزات جاودان تـاريخ بشـريت بـوده و بـر قلـب پـاك و مطهـر پيغمبـر         

اين كتاب الهي، همانگونه كه خود بيان مي كند كتابي پاك و مطهر است و براي تدبر و تعمـق در آيـاتش   .جلي نموده استت) ص(خاتم

و تحقيق و بررسي در معاني اين مكتوب الهي و به كار گيـري آن   تدبر وتامل) 38/ص( ”كتاب انزلناه اليك ليدبرو آياته”.نازل گشته است

در اين نوشته الهـي خداونـد از طريـق    .عنوي بر هر كس كه فرض نباشد،الاقل بر مسلمين واجب استدر تمام مراحل زندگي مادي و م

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ���

پيامبر خاتم خود طريق سير وسلوك مادي و معنوي انسان را تبيين نموده، و بر ماست كه با مطالعه،دقت و تاملي جـدي در آن ، ميـوه   

  .ار دهيمهاي پر بار آن را بر گيريم و چراغ فروزان زندگي خويش قر
زندگي مادي چنـان  .از جمله عواملي كه اهميت توجه جدي به اين دستورالعمل زندگي را دو چندان مي كند،غفلت زدگي آدميان است

انسان امروزين ، چنـان زنـدگي مـي    .انسان دنيا زده را غرق در مظاهر خود ساخته،كه آدمي را از سرانجام كار خويش غافل ساخته است

  .هميشه در اين سراي فاني زود گذر باقي خواهد ماند،غافل ازاينكه اين دنيا عالم گذر است نه سراي باقيكند كه گويي براي 
بنابر اين راز دنيا زدگي انسان،همان غفلت است و قرآن كريم اين نامه هدايت بشريت،اين امكان را فراهم نموده تـا بـا تجديـد نظـري       

ـاهي،      مجدد درافكار و اعمال خويش،راه سعادت را  باز جسته و با ايجاد دنيايي سراسـر تالش،كوشش،رشـد و توسـعه،بتوانيم درعـين آگ

  .خود را براي حضور در عرصه اي فراخ تر از اين آماده سازيم 
اكنون اين سؤال مطرح مي شود كه آيا مي توان در عين اينكه شاهد رشد و توسعه و پيشرفت مادي هستيم از توجه بـه معنويـات نيـز     

اشيم؟چگونه مي توان زندگي مادي را با حيات پاك و طاهر معنوي پيوند زد؟آيا قرآن كريم دراين باب نظر خاصـي ارائـه نمـوده    غافل نب

ـاخته      است؟اساسا چگونه ممكن است،انساني كه غفلت جزء طبيعت و ذات اوست،ومظاهر دنيوي با تمام زرق و بـرق خـود اورا خيـره س

ـان پـذير اسـت؟تمدني كـه محصـول      را متوجه معنويات نمود؟آيا زن است دگي معنوي و پاكيزه داشتن در دنياي غفلت زده كنوني امك

  غفلت وغفلت زايي ميوه آن است چگونه با حيات معنوي قرآني قابل جمع است؟ 

ـامع و  در اين مجال ضمن مراجعه به آيات قران كريم و تفاسيري كه از اين آيات، به عمل آمده است سعي داشته ايم با نظري نس  بتا ج

دقيق جوانب مساله را مورد بررسي قراردهيم و البته آگاهيم كه پرداختن به چنين موضوع سترگ و عميقي،مجالي وسيع تر از اين مـي  

  .”ما ال يدرك كله ال يترك كله”:اما به اين اصل نيز تفطن داريم كه.طلبد
  

  :قرآن وحيات طيبه
آيـه  .ابيم كه تنها دريك آيه از اين منشور الهي ، مساله حيـات طيبـه مطـرح شـده اسـت     با نگاهي دقيق به آيات قرآن كريم ،در مي ي  

نه حياه طيبـه و  يثي و هو مومن فلنحينمن عمل صالحا من ذكر اوا”:  سوره نحل ، بحث حيات طيبه را اين گونه مطرح نموده است 97

سته كند و مؤمن باشد قطعا او را با زنـدگي پـاكيزه اي حيـات    هر كس از مرد يا زن، كار شاي””نجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملونل

  )1( ”.و مسلما با آنان بهتر از انچه انجام مي دادند پاداش خواهيم داد . حقيقي بخشيم 

مي توان به موارد ديگري غير از آنچـه بيـان شـد، اشـاره     اما آيا در قرآن كريم .متصف نموده است”طيب”در اين آيه،حيات را به وصف   

 : بكار رفته است به عنوان نمونه”طيب”فراواني وجود دارد كه صفت   مواردنمود كه اين صفت را دارا باشند؟آري در قرآن كريم 
، بـه  ) ع(پس از مشاهده كرامات حضـرت مـريم   ) ع(ـ قرآن كريم در جريان داستان حضرت زكريا و مريم مي فرمايد، حضرت زكريا 1 

  :خداوند عرض نمود

   )38/ال عمران( ” ءع الدعايلي من لدنك ذريه طيبه، انك سمقال رب هب ”

  ”پروردگارا ،از جانب خود فرزندي پاك و و پسنديده به من عطا كن ،كه تو شنونده دعايي ”

  :ـ در سوره توبه پس از بيان وعده هاي الهي به مؤمنان مي فرمايد 2 

  )72/توبه( ”جنات عدن جنات تجري من تحتها االنهار خالدين فيها و مساكن طيبه في”

 .باغهايي كه از زير درختان آن نهرهايي جاري است در آن جاودانه خواهند بود و نيز سراهايي پاكيزه در بهشت هايي جاودان 
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  :ـ در سوره ابراهيم،قرآن كريم به ذكر تمثيلي اشاره مي كند و مي فرمايد3 

  )24/ابراهيم(”ثابت و فرعها في السماءالم تركيف ضرب اهللا مثال كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ”

  .سخني پاك كه مانند درختي پاك است كه ريشه اش استوار و شاخه اش در آسمان است :آيا نديدي خدا چگو نه مثل زده

  :ـ در سوره نور،پس از ذكر احكام در باب ورود و خروج به خانه اطرافيان مي فرمايد4 

  )61/ نور(” ......تحيه من عند اهللا مباركه طيبه فاذا دخلتم بيوتا فسلموا علي انفسكم ” 

  ” در آمديد به يكديكر سالم كنيد ،درودي كه نزد خداوند مبارك و خوش است )كه گفته شد(ي يپس چون به خانه ها”

  :ـ سوره سبا ضمن شرح داستان مردم سبا ، محل سكونت ايشان را اينگونه بيان مي كند 5
  )15/سبا (” شهري است خوش و خدايي آمرزنده ”......ر بلده طيبه ورب غفو......... ”

در تمام آيات مذكور صفت طيبه براي مصاديقي به كار رفته است و البته آنچه گفته شد ذكر تمام موارد نبود و    مي توان آيـات ديگـر   

  )2.(تصفت زيبا وپرمعنا همراه ساير مشتقاتش به كار رفته اساز قرآن را ذكر نمود كه در آنها اين 

در اين آيه پرمحتوا به سه عنصر مهم اشاره شده اسـت كـه فهـم آيـه در گـرو      .سوره نحل است97اما محور بحث اين نوشتار همان آيه 

  .دقت در آن سه عنصر است

  ايمان: اول 

مؤمني مسلمان  به راستي ايمان چيست ؟حقيقت آن كدام است ؟ رابطه اسالم و ايمان چگونه است؟ آيا هر مسلماني مؤمن است يا هر

؟ آيا ايمان امري قلبي است يا ظاهري؟متعلقات ايمان كدامند؟ثمرات و ميوه هاي ايمـان حقيقي،چـه امـوري هسـتند؟ارتباط ايمـان و      

عمل،چگونه ارتباطي است ؟آيا رابطه مستقيم دارنديا هيچ ارتباطي با يكديگر ندارند ؟آيا ايمان بدون عمل يا عمل بدون ايمـان ممكـن   

  ...وو عقل چگونه رابطه اي است ؟ بطه بين ايماناست ؟را

با طرح پرسشهاي فوق در مي يابيم كه مساله ايمان،اگرچه در ظاهر امري روشن و بدون ابهام مي نمايـد،اما در واقـع بـا سـواالت مـرد      

  .ه ايمان داشته باشيم بنابرين براي فهم قيد ايمان در آيه مذكور بايد نگاه نسبتا جامعي به مقول.افكني دست به گريبان است

  ) كار شايسته و پسنديده (عمل صالح : دوم

عمل صالح چيست ؟ عمل ناصالح كدام است؟رابطه انسان با عملش چه نوع رابطه اي است ؟آثار عمل صالح كدامند؟رابطه عمل صـالح  

  ....و ايمان،چگونه رابطه اي است ؟رابطه عمل صالح و تعقل چيست؟ و

  :زه حيات پاك و پاكي: سوم

ـات پـاك در ايـن دنيـا       حقيقت حيات چيست؟ چرا حيات به صفت پاك متصف شده است ؟حيات ناپاك و ناپسند كدام اسـت؟آيا حي

محقق مي شود يا درسراي آخرت؟ارتباط حيات دنيوي و حيات اخروي چگونه ارتباطي است؟تفاوت حيـات مـؤمن و حيـات كـافر در     

است ؟رابطه حيات پاك با ايمان و عمل صالح ، رابطه اي مستقيم است يا غيـر مسـتقيم   چيست؟ آيا حيات دنيوي از نظر قرآن مذموم 

  يا اساسا هيچ ارتباطي ندارند؟

آنچه ذكر شد،تنها پاره اي از سؤاالتي است كه با مطالعه ابتدايي آيه فوق به ذهن خطور مي كند،و قطعا مي توان سؤاالت پيچيده تـري  

همچنين در اين مجال ، قصد پاسخ بـه تمـام سـؤاالت    . ه ما را از موضوع مورد بحث خارج مي سازدحول اين محور،مطرح نمود كه البت

مذكور را نداريم چرا كه هر يك از اين سؤاالت ،خود نوشتار مستقلي  مي طلبد، و از طرفي اندك بضاعت علمي نگارنـده نيـز، ورود بـه    
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به قيود اصلي مذكور در آيه فوق،سعي داريم ، با عنايت الهي،معناي زندگي پاك بنابرين ، با نگاهي اجمالي .اين عرصه را دشوار مي سازد

  .همراه با ايمان و عمل صالح را از نظر قرآن كريم ، به دست آوريم ، و آن را به كار ببنديم 

  :ـ عمل  صالح1

. ل انجـام عمـل صـالح دانسـته اسـت     درقرآن كريم بحث عمل صالح بسيار اساسي مطرح شده است تا آنجا كه ديدار پروردگار را معلـو 

  :درسوره كهف مي فرمايد

  )110/كهف(”.....فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عمال صالحا ”

  ”.....لقاء پروردگار خود اميد دارد بايد به كار شايسته بپردازدپس هر كس به ”

  )3.(ز نظر خدا و رسول و عقال، نيك و پسنديده باشددر برخي از تفاسير منظور از عمل صالح را ،هر كار پسنديده اي دانسته اند كه ا

صالح را عملي دانسته كه مستجمع جميع اجزاء و شرايط و فاقد جميع موانع وهـر چـه بهتـر و     منظور از عمل ”اطيب البيان”نفسير در 

  )4.(باالتر باشد ومراعات آداب و سنن واسباب قبول درآن بيشتر باشد

  :ه است آمد” بيان السعاده ”تفسير در 

منظور از واليت هم همـان ايمـان اسـت و يـا     .منظور از عمل صالح،عملي حقيقي است وآن يا مرتبط با واليت است يا خود واليت است

  )5.(مراد از ايمان،اسالم است

  :به نظر مي رسد تفسير صحيح تر نظر استاد مكارم شيرازي در تفسير نمونه باشد

  )6.(”ي مثبت و مفيد و سازنده در همه شئون،علمي، فرهنگي، اقتصادي،سياسي و نظامي استمنظور از عمل صالح ،تمام فعاليتها ”

  :مرحوم عالمه طباطبايي نيز اين معنا را تاييد نموده و مي نويسد

  )7(”.صالح عملي است كه بر طبق اعتقاد حق باشد و متناسب با آن انجام پذيرد لعم”

  .گاتنگي دارد،لذا در بحث ايمان جوانب بيشتري از معناي آن روشن خواهد شداز آنجا كه عمل صالح با ايمان ارتباط تن 

  :ايمان  - 2

مساله ايمان يكي از مباحث مهم كالمي است كه در جاي جاي قرآن كريم به عنوان خاستگاه اصلي بحث از اصول اسالمي و اعتقـادات  

موضـوع ايمـان از جملـه مباحـث     .آدمي قلمداد گرديـده اسـت  ديني از آن سخن رفته و منشا سعادت و رستگاري و مايه ارزش اعمال 

جنجالي و بحث بر انگيزي است كه در آغاز پيدايش مباحث كالمي صدر اسالم محور مباحث متكلمان بوده اسـت ودر ايـن ميـان هـر     

ايمان ، ارتباط ايمـان بـا   مباحثي چون ماهيت ايمان، افزايش يا كاهش .فرقه به فراخور دانش و گرايش خود به اظهار نظر پرداخته است

  .ازاين دست مسائل اند.... اسالم،عمل،عقل و علم و
در ميان فرق عمده صدر اسالم ، اشعريان ماهيت ايمان را صرفا نوعي تصديق و شهادت به حقانيـت خداونـد و رسـول و دسـتورهاي او     

دو تصديق به خـدا و رسـول را نيـز در قلمـرو وظيفـه      همچنين معتزله ماهيت ايمان را عينا همان عمل به وظيفه بر شمردن.دانسته اند

  )8.(آدمي قرار دادند

از نظر ايشـان ،در بـاب   . مرحوم صدرالمتالهين تقسيم بندي نسبتا جامع تري از نظرات ارائه شده درباب ماهيت ايمان، بدست داده است

  )9: (ماهيت ايمان چهار مذهب عمده وجود دارد كه عبارتند از
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اعتقاد حـق،اقرار بـه آن و   :در نظراين گروه ايمان متشكل از سه عنصر مهم است: خوارج ،زيديه و اهل حديث  ـ مذهب معتزله ،1

ـافق اسـت و اگـر      . عمل بر طبق آن اعتقاد بنابراين اگر شخصي اعتقاد به حق نداشته باشد اما اقرار به آن كند يا به آن عمـل كنـد،او من

و البته هر يـك از ايـن مـذاهب    .كند يا فاسق است يا كافر يا حدووسط ايمان را واجد استكسي اقرار نكند،كافر است و كسي كه عمل ن

  . در چند و چون اين عناصر سه گانه اختالف دارند

ايمان هم با قلب است هم با زبان كه نظر افرادي همچون  ابي حنيفـه وابـو الحسـن اشـعري       :متكلمانـ نظر اهل سنت و اكثر 2

  .است

   .ايمان همان عمل قلب است كه يا معرفت قلبي به خداست يا صرف تصديق خداوند با قلب است :لمين معتقدندـ گروهي از متك3

  .ايمان فقط اقرار به زبان است كه غيالن دمشقي و مذهب كراميه طرفداران آن هستند  ـ4

  :ه بيان مي كندمرحوم صدرالمتالهين پس ازنقل اقوال فوق نظردقيق وصحيح را در باب ماهيت ايمان اينگون

اول معارف كه همان علم بـه خـدا و   :ايمان امري است بر آمده از سه قسم امور. ماهيت ايمان چيزي جزصرف علم و تصديق نمي باشد”

ـاني و دنيـوي مثـل شـهوت و      : دوم .صفات و افعالش و كتب و پيامبران و روز آخرت است احوال، كه گسستن و جدا شدن از امـور نفس

بطور كلي انجام آنچه مورد امر الهي واقع شده و تـرك آنچـه مـورد     و نماز و روزه و جهاد: اعمالي است كه عبارتند از:وسوم.غضب است 

  ”.نهي الهي قرار گرفته است

  )10:(در ادامه مي نويسد

امـا  .مقدمه مي دانند ظاهربينان و انسانهاي گرفتار درسراي طبيعت معتقدند،آنچه در ايمان مهم است،عمل است ولذا علوم  و احوال را”

در نظـر اهـل تدقيق،صـفحه    .در نظر آنان اعمال و احوال صرفا مقدمـه انـد  .ارباب بصيرت و صاحبان فهم و كشف اصل را علوم مي دانند

نفس آدمي همچون آينه اي است كه اعمال آدمي آن را تطهير مي كند و احوال،خود آن طهارتهاست و علوم صورتهاي نقش بسـته در  

بنابراين فايده اصالح عمل ، اصالح قلب است و فايده اصالح قلب گشوده شدن جـالل و جمـال الهـي بـه همـراه صـفات و       .آن هستند

  ”.افعالش در قلب مومن است

  )11:(مرحوم صدرالمتالهين پس از بيان نظر خاص خود در باب ماهيت ايمان آن را مدلل به داليل قرآني و كالمي نموده و مي نويسد

  لهي،ايمان همواره به قلب اضافه شده است و اين حاكي از آن است كه ايمان صرفا همان علم و تصديق استـ در كتاب ا1
  )نحل/106(”و قلبه مطمئن بااليمان”يا )مجادله/22( ”ن االيما ماولئك في قلوبه”

ت كه عمـل صـالح خـارج از ايمـان     ـ در قرآن هميشه ايمان و عمل صالح در كنار يكديگرقرار گرفته اند و اين حاكي از اين مطلب اس2

  .است و اگر غير از اين مي بود ذكرعمل صالح پس از ايمان،تكرار مكررات بود

كـه در  .ـ ايمان در اصل لغت نيز به معناي تصديق و اذعان است واگر در عرف اهل شرع به غير اين معنا انتقال يافته باشد،الزم مي آيد3

  ”.كند پيدا مي تنافي)2/يوسف(”قرآنا عربيا”: ف قرآني كه مي فرمايداصل،عربي نباشد،و اين مطلب با اين وص

آيا قرآن كريم در اين باب نظـري دارد؟بـا مراجعـه بـه     اما صرف نظر ازبيان صدر المتالهين، به راستي ماهيت قرآني ايمان چيست؟      

دوم ارتباط ايمـان  .اول اختياري بودن ايمان.مهم است آيات قرآن كريم،در مي يابيم كه مساله ايمان در قرآن،در گرو سه مساله اساسي و

بديهي است كه بررسي گسترده تمام ابعاد مساله ايمان در قرآن، نياز به تحقيقات گسترده تر . و سوم ارتباط آن با عمل. با علم و معرفت

  . دهيم لذا با تشريح سه وصف پيش گفته، بحث را ادامه مي.دارد كه متناسب با اين نوشتار نمي باشد
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  :ايمان و اختيار  - 1

به عنوان نمونه خداوند در قرآن به انسانها امر مي كند .از نظر قرآن كريم،ايمان امري است كه با خواست و اراده آدمي پيوند وثيقي دارد،

عليم حكـيم ، فـرع بـر    بديهي است كه امر به چيزي از سوي پروردگار .  كه به آنچه نازل مي كند،ايمان بياوريد و ازكفرنهي مي فرمايد

بنابرين اگر ايمان خارج از حوزه اختيار آدمي مي بود هيچگاه حكـيم مطلـق   .اين است كه آن چيز اوال مقدور باشد و ثانيا اختياري باشد

  :به آن امر نمي فرمود،خداوند در قرآن مي فرمايد 

  )41/بقره....(و امنوا بما انزلت مصدقا لما معكم وال تكونو ااول كافر به 

  )91/ بقره.....(و اذا قيل لهم امنوا بما انزل اهللا قالوا نومن بما انزل علينا

  )186/بقره(فليستجيبوالي و ليومنوا بي لعلهم يرشدون ...... 
همـين   عـين  ) 19/مزمـل (   ”ان هذه تذكره فمن شاءاتخذالي ربه سبيال”:فرمايداما صريح ترين آيه در سوره مزمل آمده آنجا كه مي   

  )12(:سوره بقره مي نويسد 256مرحوم صدرالمتالهين در ذيل آيه   .مده استآسوره انسان هم  29آيه  ردرتعبي
تحصيل آن با جبر و اكراه غير ممكن است به همين دليل اسـت كـه خداونـد در قـرآن كـريم مـي       است كه  ه ايايمان از امور اعتقادي 

  :فرمايد 
  )256/بقره(”ال اكراه في الدين” 
ـ كه همان اسـالم   البته م  ي توان به عنوان اشكال اينگونه سخن صدرالمتالهين را زير سوال برد كه آيه فوق ناظر به اختياري بودن دين 

ـاوت وجـود دارد     لـذا  .است ـ مي باشد نه ايمان كه اعتقادي قلبي پس از اسالم آوردن شخص بوده است و ماهيتا بين اسالم و ايمـان تف

با اين وجود پاسخ اين اشكال هر چـه باشـد،در ايـن نكتـه كـه ايمـان امـري        . ري بودن ايمان را استنتاج نمودنمي توان ازآيه فوق،اختيا

  .اختياري است، نمي توان شك نمود

  :ايمان و معرفت - 2

فزون برآن نمي دهد،بلكه ا هويت آن را علم و معرفت تشكيلازنظر قرآن كريم، نور ايمان همواره از زيت معرفت،سرشاراست اما تمام     

بـل اتبـع الـذين ظلمـوا اهـواءهم بغيـر       ”.شـود مـي   م ومعتبري در ارزشمندي آن محسوبتسليم و خضوع در برابر حق نيز مالك مه

  )29/روم(”...علم،فمن يهدي من اضل اهللا 

آيـد كـه ايمـان طريقـي      واز مفهوم آيه بر مي.در اين آيه به صراحت، نتيجه ظلم و خروج از جاده ايمان را جهل و ناداني ذكر مي نمايد

  )15/حجرات.....(انما المومنون الذين امنوا باهللا و رسوله ثم لم يرتابوا ”.ومعرفت است است كه ره سپردن در آن محتاج علم 

يـد توجـه   البته با.در اين آيه اهل ايمان راكساني مي داند كه درايمان به خدا ورسول ترديد به خود راه نداده و به آنها علم ويقين دارند   

داشت كه وجود شواهدي در قرآن كريم ، دال بر اينكه عليرغم علم و يقين به وجود خدا و رسـول،ايمان نفـي شـده و حتـي در مقابـل      

آن،كفر،اثبات گرديده است،حاكي از اين امر مهم است كه اگر چه علم و معرفت درماهيت ايمان امري ضروري است امـا وجـود عنصـر    

ز شرط است كه البته آن عنصر عمل خارجي هم نيست بلكه اساسا عاملي است كـه منشـا وخاسـتگاه اعمـال     مهم و كارساز ديگري ني

ل اغـراض  عده اي در عين علم به حقانيت پيامبر بـه دليـ   قرآن كريم بيان مي كند كه. خارجي است وآن امر مهم ، عنصر تسليم است

آنچه گفته شد ، مي توان به اين نتيجه رسيد كه مقوله ايمان فراتـر از مقولـه   بنابر)  42،89،146/بقره(مي كرده اند دنيوي آن را كتمان 

  ).14/شوري.(علم است
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  ) 13: (مرحوم عالمه طباطبايي در اين زمينه چنين مي نويسد

بـراي  ايمان به چيزي صرف علم به آن چيز نيست زيرا ممكن است انسان به چيزي عالم باشد اما ارتداد و كفر و جحود و ضاللت هـم  ”

  )23،جاثيه14/، نحل32/،محمد25/محمد. (او ثابت باشد

لذا صرف علم به چيزي و يقين به اينكه آن حق است در حصول ايمان كفايت نمي كند و شخص عالم را متصف به ايمـان نمـي سـازد    

را در پي داشته باشد بنابرين انسـاني   بلكه عالم بايد به مقتضاي آن علم ، التزام داشته باشد به گونه اي كه آثار علمي ولو به طور مختصر

كه عالم است به اينكه خداوند يكتاست و خدايي جز او نيست ، در عمل نيز به مقتضاي اين اعتقاد ، عبادت پروردگار يكتـا را بـه جـاي    

كند ، وي عالم است نه مي آورد ولذا وي مؤمن است امااگر علم داشته باشد لكن به اعمال ظاهري عبادي كه پروردگارمقرر نموده قيام ن

ـان را    .مؤمن بنابراين كساني كه ايمان را همان علم مي دانند،در اشتباهند زيرا علم با كفر هم قابل جمع است همچنين كسـاني كـه ايم

  ”.همان عمل مي دانند توجه ندارند كه علم با نفاق نيز قابل جمع مي باشد

ماهيت ايمان مهم و اساسي تلقي نموده و تفاوت بـين اسـالم و ايمـان را اينگونـه     سوره فتح ،عنصر تسليم را در  7و6عالمه در ذيل آيه 

  )14. (بيان داشته است

اوال اسالم همان تسليم در برابر دين است از نظر عمـل ظـاهري و جـوارحي امـا     :حجرات استفاده مي شود كه 15احزاب و  35از آيه  ”

ي قلبي است اعتقاد و اذعاني باطني است بطوريكه عمل ظاهري بر آن مترتـب مـي   ايمان امري قلبي و دروني است، ثانيا ايمان كه امر

بنابراين اسالم ، تسليم عملي است در برابر دين به گونه اي كه تمام تكاليف عمومي را انسان بايد انجام دهـد امـا ايمـان، اعتقـادي     .شود

ـلماني مـؤمن     .گردد قلبي به دين است به گونه اي كه عمل ظاهري با جوارح برآن مترتب مي لذا هر مؤمني مسلمان است امـا هـر مس

  ”.نيست

از مجموع آنچه گفته شد ، اينچنين نتيجه گيري مي شود كه اگر چه خمير مايه ايمان را علم و معرفـت تشـكيل مـي دهـد امـا تمـام       

يقين داريم اما ايمان نداريم البتـه در  ايمان فراتر از يقين است ما به وجود اموري مثل شيطان .هويت ايمان در گرو علم و معرفت نيست

  .                            مراحل و مدارج برتر ممكن است ايمان و يقين هم آغوش گردند، اما در ابتدا ، اين دو را يكي پنداشتن ، طبق نظر قرآن،خطا مي باشد

در بـين  .مـي شـويم   ايمان هم بكار ببـريم دچـار مشـكل    ناگفته نماند كه اگر آنچه را كه در تعريف معرفت گفته مي شود ، در تعريف  

  ) 15(”باور صادق موجه”عبارت است از  ”شناخت”معرفت شناسان،رايج ترين تعريف 

ـادق موجـه    اكنون اگر بگوييم ايمان نيز، .باشد مي كه مطابق واقع بوده و از پشتوانه دليل برخوردار است شناخت اطميناني خاص باور ص

  . يده اي مواجه مي شويم است با اشكاالت عد

  . ،اين تعريف همان تعريف علم است ودانستيم كه علم وايمان ازنظر ماهيت ـ حداقل از نظر قرآن ـ  متفاوت انداوال

،علم فعل ارادي و اختياري نيست اما ايمان يك فعل ارادي و اختياري است چون همانگونه كه بيان شد هم در متون دينـي بـدان   ثانيا

  .است و هم به عنوان يك فضيلت اخالقي ديني ، به نيكي از آن نام برده شده است اشاره شده 

  )4/فتح(ليزدادو ايمانامع ايمانهم0،علم، تشكيك پذير و ذو مراتب نيست اما ايمان قابل ازدياد و كاهش است ثالثا
ست كه اين باور دروني از چه سنخي اسـت ؟آيـا از   اما سؤال اساسي اين ا.  بنابراين نمي توان ايمان را همان باور صادق مواجه دانست  

سنخ وفاداري است؟يا از سنخ اطاعت؟يا از سنخ اعتماد؟يا از سنخ تعلق و وابستگي ؟و يا از سنخ تجربه ؟ آيا ايمان يـك فعـل نفسـاني و    

  روحي است يا صرفا نوعي انفعال نفساني و روحي محسوب مي شود؟ 
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بـه اصـطالح   (ت اين است كه متعلق ايمان چيست؟آيا ايمـان بـه موجـودات عينـي خـارجي      مهمترين سؤال ديگري كه قابل طرح اس

تعلق مي گيرد يا به گزاره ها يا به هر دو ؟به عبارت ديگر آيا به چيزي يا كسي ايمان مي آوريم يا به سـخن كسـي يـا بـه هـر      )فالسفه

يا به هر دو؟درصورت تعلق ايمان به هريـك ازايـن سـه قسـم ، چـه      ”خدا وجوددارد”دو؟مثال آيا به خدا ايمان داريم يا به اين گزاره كه 

  يي را اين امور بايد داشته باشند تا ايمان به آنها تعلق گيرد؟ويژگي ها

اگر كسي ايمان را از سنخ وفاداري و سر سپردگي يا اطاعت و اعتماد و تعلق بداند به ناچار بايد متعلق آن را يكي از موجودات بدانـد نـه   

اما ايمـاني كـه از سـنخ    .اما اگر كسي ايمان را از سنخ باور بداند به ناچار بايد متعلق آن را گزاره اي از گزاره ها بداند .ي از گزاره هاگزاره ا

باور است آيا اين باور صادق است  يا كاذب؟موجه است يا نا موجه؟آيا ايمان هر گونه باوري را بر مي تابد يا اينكه فقـط متعلـق بـاور نـا     

ه است يا باور موجه يا باور صادق موجه ؟ و اگر باور ناموجه است سؤال مي شود كه چگونه از لحاظ روانشناختي انسان بدان ملتـزم  موج

  )16(مي شود؟ 

پاسخ سؤاالت فوق هر چه باشد،اين نكته را مشخص مي سازد،كه ماهيت ايمان،به مراتب پيچيـده تـر از آن اسـت كـه بتـوان در يـك       

دان پرداخت اما از آنجا كه مدار اين نوشتار نظر قرآن است با نگاهي عميق به آيات قرآن كريم مي توان پاسخ برخـي از  نوشتار مختصر ب

مختصات و ويژگـي هـاي مهمـي    . سؤاالت فوق را دريافت و نگاه نسبتا جامعي از نظر قرآن در باب ماهيت وچيستي ايمان، بدست آورد

  :شده را مي توان اينگونه بر شمردكه در قرآن درباره ماهيت ايمان ذكر 

  )41/مائده(”دلهايشان ايمان نياورده است””لم تومن قلوبهم ”:ـ ايمان يك فعل نفساني و قلبي است1

شـما نيـز مثـل بقيـه مـردم ايمـان       ” ”امنوا كما امن الناس”:ـايمان يك فعل اختياري است چرا كه متعلق امر قرار مي گيرد2

  )13/بقره.(آوريد

  ) 173/ال عمران (بر ايمانشان افزود ”فزادهم ايمانا” :پذير استـافزايش 3 

  )76/ال عمران ( ”كيف يهدي اهللا قوما كفروابعد ايمانهم”:ـ ازبين رفتني و قابل تبديل به كفر است 4

  )177/بقره(”من امنا بااهللا واليوم االخرو المالئكه والكتاب والنبيين”:ـ به موجودات عيني تعلق مي گيرد5

   )136بقره(”...امنا باهللا و ما انزل علينا وما انزل الي ابراهيم و اسماعيل”:ه گزارها تعلق مي گيرد ـ ب6

  )56/روم(”الذين اوتوالعلم و االيمان”: ايمان غير از علم است- 7

 )67/قصص(”........من تاب و امن و عمل صالحا فعسي ان يكون من المفلحين ”:لزوما فالح آور نيست  ـ8

بنابر آنچه گفته شد ،ايمان از نظر قرآن كريم فعلي اختياري و قلبي اسـت كـه نبايـد    .ديگري كه ذكر آن موجب اطاله كالم استوموارد 

ـان ، خـود در   .آن را با علم اشتباه نمود و ضمن تعلق به موجودات خارجي به گزاره ها نيز تعلق  مي گيرد والبته پذيرش اين انگاره از ايم

مهمي است كه در صورت عدم قبول آنها ، اين معنا از آيات قرآن درباب ماهيت ايمان نيز زيـر عالمـت سـؤال     بند قبول پيش فرضهاي

  ) 17.(قرار مي گيرد
  ـ ايمان و عمل3

سـوره نحـل و    97تبيين ارتباط ايمان وعمل صالح ـ امري كه درآيه مورد بحث اين نوشتاربه آن اشاره شده است ـ در فهـم مـراد آيـه      

  .حيات طيبه قرآني ، بسيار اساسي و مهم است  دستيابي به
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                              دو نكته بسيار مهم در تبيين ارتباط ايمان و عمل اين است كه اوال عمل از مقوله ايمان نيست و ثانيا اگر ايمان ، حقيقي و واقعي باشـد  
  )18. (، عمل هميشه همراه آن است

  :ايمان نيست؟پاسخ اين پرسش در مطاوي آيات الهي نهفته است  ومقومچرا عمل ازاجزاي سازنده  اما

اال ”مـثال . ـ در قرآن هميشه عمل صالح را در كنار ايمان ذكر كرده است واين خود دليلي است براينكه عمل از اجـزاي ايمـان نيسـت   1

  )18ـ20/سجده(يا )124/نساء(يا) 3/عصر(”الصالحات  االذين امنوا و عملو

پـس ايمـان و عمـل صـالح بـا همـديگرتعامل       .متذكر مي شود كه عمل صالح باعث رفعت و تعالي ايمان مي شود10ر آيهدر سوره فاط

از نظـر قـرآن   .دارنداما هر كدام در مدار خود موجب تعالي ديگري مي شود و اين به معناي خروج يكي ازاجزاي سـازنده ديگـري اسـت   

  ،عمل صالح موجب تعالي ايمان مي شود 

  .رت كه هر چه عمل صالح تكرار شود ، ايمان محكم تر و راسخ تر مي شود به اين صو

نقـش عمـل صـالح تـا     . ـ اگر چه عمل خارج از ايمان است اما اين به معناي بي اهميتي آن نيست بلكه عمل جزء لوازم ايمـان اسـت  2

مثالآيـات  . (تمام نماي آفت زدگي خـود اسـت   درخت بي ثمر ، آئينه. آنجاست كه مي توان آن را ميوه و ثمره درخت ايمان تلقي نمود

  )مجادله/ 22انفال و/ 3و4
  واين نكته ايست كه مي تـوان بـه مـواردي از آن در آيـات قـرآن     . نكته بسيار مهم اين است كه ايمان لزوما عمل صالح به بارنمي آورد 

  )62/بقره.( اشاره نمود
ن ايمان و عمل صالح و اينكه منشاء وخاستگاه طبيعي عمل صالح ، ايمان است بـه  اما باتمام اين سخنان ،از نظر قرآن كريم ،ارتباط ميا 

  .صورگوناگوني مورد توجه قرار گرفته است

اگر ايمان كامل باشد خود را به زيـور و زينـت   .از نظر قرآن كريم ايمان و عمل صالح دو روي يك سكه اند و همديگر را تقويت مي كنند

زادگاه طبيعي عمل صالح ، ايمان به خداوند و معاد اسـت  .بروز و ظهور از رهگذر عمل صالح ميسر مي شود ظهور و بروز مي آرايد و اين

بنابرين ايمان و عمـل صـالح در منظـر قـرآن كـريم ، الزم و      .و بدون آن حتي اگر عمل صالح انجام پذيرد امري اتفاقي و بي بنيان است

  :مهم در جاي جاي آيات قرآن كريم استملزوم يكديگرند شاهد اين مطلب عطف اين دو امر 

  ) 9/مائده(”وعداهللا الذين امنوا و عملو الصالحات ”ـ) 277/ بقره( ”ان الذين امنوا و عملو الصالحات” 

از اين آيه و ساير آيات چنين استفاده مي شود كه بر ايمان بدون عمـل  :سوره كهف مي نويسد 30مرحوم عالمه طباطبايي در ذيل آيه 

  )19.(يچ ثوابي مترتب نمي گردد بلكه از همين آيه استفاده مي شود كه ايمان بدون عمل صالح ، نوعي از ظلم استصالح ، ه

ايشان معناي صالح عمل را اين مي داند كه آن عمل،آمادگي وشايستگي متلبس شدن به لباس كرامت و بزرگواري را داشـته باشـد تـا    

  )20.(انسان به مقام عالي و برتراينكه بتواند يار و ياوري باشد براي صعود 

  :همچنين در جاي ديگربه نقش عمل صالح در رسوخ ايمان در دل ، اشاره نموده و مي نويسد

ـ تكرار شود ايمان و اعتقاد شخص راسخ تر، قوي تر و روشن تـر مـي شـود     ”  عمـل  . هر گاه عمل صالح ـ عملي كه شايسته قبول باشد 

و ياوري است كه آثار اعتقاد حق را ظاهر ساخته و باعث صعود و تعالي به سوي حضـرت حـق مـي     صالح پشتيبان ايمان و اعتقاد است

  )21( ”.شود

  :مرحوم صدرالمتالهين نيز در تبيين ارتباط ايمان و عمل صالح مي نويسد
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به توسط آن از قـوه بـه    رچه به اصل ايمان است چرا كه صورت ذات انسان با علم و ايمان محقق مي شود وبدان كه قوام روح آدمي اگ”

بنابرين براي وصول به سعادت كامل و مطلق بايـد  .اما عمل صالح آن را از موانع ودرد ورنج تعلقات رهايي مي بخشد.فعليت نائل مي آيد

   )22(”.هر دورا به دست آورد

ـالح اسـت و عملـي صـالح      بنابر آنچه گفته شد ، درمي يابيم كه ايمان به معناي باور قلبي ، به منزله درختي است كه مي وه آن عمـل ص

  . است كه از نظر عرف و شرع و عقل مورد قبول باشد و بر شاخه درخت ايمان به بار نشسته باشد
  

  :حيات طيبه  - 3

و انسـاني كـه ايـن    .اگر به دقت در دو مؤلفه پيشين بنگريم متوجه مي شويم كه برآيند طبيعي اعتقاد و باور قلبي ، عملي شايسته است

ؤلفه را در كنار يكديگر به اوج خود برساند،اليق وصف حيات است تفكر عوامانه حيات را همان حيات حيواني تلقي مي كند حيـات  دو م

  .در نظر آنان يعني زنده بودن و اين زندگي فرايند طبيعي خوردن و آشاميدن و آرميدن و تكثير نسل است 
كه اگر حيات انساني،صرفا امور ظاهري ودنيوي باشد و بس ،ديگـر نمـي تـوان     در صورتي.هر كس را كه چنين نباشد مرده مي پندارند

همچنين اين تفكر با نظر قرآن كه حيات را فراتر از اين مي نگرد و آن را برآمـده از  . تفاوت اساسي ميان حيات انسان و حيوان قائل شد

بيان ،منظور از حيات طيبه را با عنايت به روايات و اخبـار  مرحوم طبرسي در تفسير مجمع ال.ايمان و عمل صالح مي داند ، مخالف است

  :مختلف اينگونه بيان داشته است 

  ) . قول ابن عباس (منظور از حيات طيبه ، روزي حالل است 

 )) .ص(روايت از پيامبر(منظور، قناعت و خشنودي از قسمت الهي است 

 . ست منظور، بهشت است زيرا زندگي پاك و پاكيزه تنها در بهشت ا

 .منظور ، رزق روزانه است 

 )23. (منظورزندگي پاكيزه در عالم قبر است )  5

  : آمده ”اطيب البيان في تفسير القرآن ”در تفسير 

است و احياء بعـد المـوت    احياء” فلنحيينه”برخي گفته اند تمام اقوال دراين باب خالف ظاهر است بلكه نص آيه شريفه است زيرا كلمه

  ) 24.(آن حيات ابدي است ، چه در عالم برزخ و چه در عالم قيامت  از است ، پس مراد

وعـداهللا  ”:است كـه فرمـود  ”لنجزينهم”منظور از حيات طيبه ، حيات دنيوي است و اين به خاطر عبارت:آمده”جوامع الجوامع”در تفسير 

  )25.(”االخرهوثواب الدنيا 
ـ   ”بيان السعاده”اما در تفسير   ـالي از سـختيها و دردهـاي دنيـوي و         يذاز سـلطان عليشـاه جناب       منظـور از حيـات طيبـه را زنـدگي خ

  )26.(اخروي مي داند

ايـن روايـت در   ) 27(” قال القنوع بما رزقه اهللا”روايت كرده كه منظور از حيات طيبه،همان قناعت است )ع(در تفسير قمي از امام صادق

                  ايـت شـده اسـت ،آمـده و ايشـان نيـز قناعـت را همـان حيـات طيبـه          رو)ع(نهج البالغه در جريان سـؤالي كـه ازحضـرت امـام علـي     

  )28.(قرآني دانسته اند

  : اما صاحب تفسير نمونه پس از بيان اينكه موارد فوق ذكر مصاديق حيات طيبه است مي نويسد

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ���

  )  29( ”.را شامل مي شود ذلت ،كينه ونظر، ظلم و اسارت و دشمني از مفهوم حيات طيبه وسيع است و زندگي پاكيزه”

  :سپس نظر خاص خود را اينگونه بيان مي كند 

با توجه به اينكه در دنبال حيات طيبه ، سخن از جزاي الهي به نحو احسن به ميان آمده، استفاده مي شود كه حيات طيبه مربـوط بـه   

  ) 30.(دنيا و جزاي احسن مر بوط به آخرت مي باشد

خـالي از تامـل و اشـكال    ...بيان اين نكته كه تفسير حيات طيبه به روزي حالل ، قناعت ، اطاعت الهي و مرحوم عالمه طباطبايي پس از

  :نمي باشد ، راي خاص خود را چنين بيان نموده است

ـالي مـؤمن را كـه عمـل صـالح      ” حيات به معناي جان دادن و افاضه حيات در شيء است پس اين آيه به صراحت مي فرمايد خداي تع

هد به حيات جديدي غير از حياتي كه به ديگران نيز داده است ، زنده مي كند و مقصود اين نيست كـه حيـاتش را تغييـر مـي     انجام د

زيـرا  .دهد مثال حيات خبيث او را مبدل به حيات طيبي مي كند كه اصل حيات همان حيات عمومي مي باشد اما صفتش را تغيير دهد

ما او را به حياتي طيـب زنـده    ”: د بلكه فرمودولي اينگونه نفرمو”مي كنيم    ما حيات او را طيب ”: بايد مي فرمود. اگر مقصود اين باشد

ـالي حيـاتي ابتـدايي و       ” و جعلنا له نوراه ا فاحيينايتاو من كان م”پس آيه شريفه نظيرآيه ” مي سازيم  است كه مـي فرمايـد خـداي تع

ات ، از باب تسميه مجازي هم نيست كه حيات قبلي او را به خاطر اينكه صـفت  همچنين اين حي. مستقل و جديد به او افاضه مي كند 

طيب به خود گرفته را مجازا حياتي تازه ناميده باشد زيرا آياتي كه متعرض اين حيات هستند آثاري حقيقي براي آن نشان مـي دهنـد   

مثال . حقيقي براي اين حيات را نشان مي دهنداري واقعي و همه اينها آث” اولئك كتب في قلوبهم االيمان و ايديهم بروح منه”مانند آيه 

نوري كه در آيه سوره انعام آمده است قطعا نور علمي است كه آدمي به وسيله آن به سوي حق راه مي يابد و بـه اعتقـاد حـق و عمـل     

رت بر احياي حق و ابطـال باطـل نيـز    صالح نائل مي شود و همانطور كه او علم و ادراكي دارد كه ديگران ندارند همچنين از موهبت قد

 سهمي دارند كه ديگران ندارند و اين علم و اين قدرت جديد و تازه مؤمن را آماده مي سازد تا اشياء را بر آنچه هستند ببينـد و اشـياء را  

لـبش از باطـل فـاني كـه     وقتي مؤمن اين دو را از يكديگر متمايز ديد از صميم ق.ـ باطل و فاني2ـ حق و باقي1:به دو قسم تقسيم كند 

همان زندگي مادي دنيا و نقش و نگارهاي فريبنده و فتانه اش مي باشد ، اعراض نموده وبه عزت خداونـد اعتـزاز مـي جويـد و وقتـي      

عزتش ازخدا شد ديگر شيطان با وسوسه هايش ونفس اماره با هوي و هوس هايش و دنيا با زرق و برق هايش نمـي توانـد او را ذليـل و    

ـاي آن را مشـاهده مـي كنـد    خوار  ـاني در طـول    .كند زيرا با چشم بصيرتي كه يافته است بطالن متاع دنيا و فناي نعمت ه چنـين كس

انـد ، هـيچ چيـز را زشـت نمـي       زندگي جز زيبايي چيز ديگري نمي بينند و جز آن اعمالي كه رنگ نافرماني خداوند را به خود گرفته

و اين حيات پاك و دائمي در عين اينكه همچون حيات و زنـدگي  ... حيات پاك و دائمي است و اينچنين انساني است كه صاحب. دانند

پس كسي كه داراي حيات طيبه اسـت ، دو نـوع زنـدگي نـدارد     .مشترك آدميان است ، غير از آن است و اختالفش هم به مراتب است

  )  31( ”.بلكه زندگيش پر رنگ تر و محكم تر و اساسي تر و واجد آثار بيشتر است

آنچه مرحوم عالمه از اين آيه استفاده نموده است ، بسيار متين و عقاليي است و شرع و روايات هم آن را تاييد مي كننـد،لكن مشـكل   

در اين است كه با اين توصيف مرحوم عالمه ، اوال اكثريت مردم ، اگر چه از زندگي ظاهري دنيوي برخوردار و متنعم اند امـا در واقـع و   

ثانيا اگر بپذيريم كه مؤمنان مشمول اين آيه هستند ـ كه در واقع نيز چنين اند ـ اين سؤال به ذهـن خطـور     .اد اين آيه مرده اندطبق مف

مي كند كه با نگاهي به وضع كنوني ايمان و اعمال مؤمنان ، آيا به صرف مؤمن بودن و عمل صالح انجام دادن ، آن حيات طيبه قرآنـي  

نيافته است ، بايد نتيجـه گرفـت كـه در     پس اكنون كه چنين امري تحقق. نظر قرآن حتما محقق مي گردد ، محقق مي شود ؟ طبق 

  . ايمان و عمل مؤمنان خلل و اشكاالتي وجوددارد،كه مانع تحقق آن حيات پاك و پاكيزه قرآني شده است

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ���

  :نتيجه گيري 

يداري و استمرار اين ايمان نقش مؤثر دارد و با ازدواج اين دو گـوهر  دانستيم كه ثمره ايمان واقعي ، عمل صالح است و عمل صالح در پا

  .ميمون و مبارك است كه حيات پاك و پاكيزه قرآني محقق مي شود 

قدر مسلم اين است كه حيات پاك و پاكيزه را كه قرآن كريم از آن خبر مي دهد در ابتدا بايد در اين جهان جستجو نمـود زيـرا قـرآن    

ت و براي تحقق اين هدايت ابتدا زندگي دنيوي آدمي را سامان مي بخشد تـا اينكـه ايـن زنـدگي ، مقدمـه اي بـراي       كتاب هدايت اس ،

  ـ. ـ بگذريم كه به نظر برخي از بزرگان ، سامان يافتن زندگي دنيوي همان وعده بهشت موعود اخروي است. سعادت اخروي گردد

، و كالم خويش را بطور مطلق بيان مي كند ، هم زندگي دنيوي را مد نظـر دارد و   بنابراين وقتي قرآن دعوت به حيات طيبه مي كند  

چـرا كـه   . مي شود كه منظورش همين دنياسـت ص بر اين،وقتي قرآن از عمل صالح سخن مي گويد، مشخ افزون.هم زندگي اخروي را

بر ايمان واقعي انجام دهد ميـوه شـيرين حيـات     اين دنيا ، دار عمل است و مسلما هر كس كه در اين دنيا عمل صالحي مبتني و متكي

  .طيبه قرآني نصيب وي خواهد شد 

اما بـه راسـتي   .بنابراين كساني كه حيات پاكيزه قرآني را منحصر در عالم قبر ، يا عالم آخرت نموده اند، سخت از اين نكته غافل بوده اند

اينكه قرآن خبر از وقوع چنين حياتي مـي دهـد،معلوم مـي    .مي رساندكدام ايمان و عمل صالح است كه چنين ميوه با بركتي را به ثمر 

دارد كه تحقق آن در اين دنيا كامال امكان پذير است و اكنون سؤال اساسي اين است كه تمام معتقدين بـه كتـاب و سـنت ، خصوصـا     

ي مي داننـد، امـا بـا نگـاهي  بـه زنـدگي       شيعيان كه مدعي راهيافتگي حقيقي اند خود را مؤمن واقعي و عامل به احكام و تعاليم اسالم

  . دنيوي ايشان ، تنها چيزي كه به ذهن انسان خطور نكرده و حتي آن را مشاهده نمي كند ، زندگي پاك و پاكيزه است

ـ به غير از تفسير الميزان كه حق مطلب را نسبتا خوب ادا نموده است ـ در تبيين اين امر مهـم در مانـده ا       چـرا  . نـد چرا تفاسير ما به 

پس از گذشت قرون متمادي از طلوع خورشيد اسالم با وجود چنين دستور العمل الهي همچنان مسلمين از درد و رنج و غـم و عقـب   

بزرگي چون صدرالمتالهين معتقد است ، علت اين امر ، عالمان اسالمي هستند كه وقتي با ايـن  .  ماندگي و جيره خواري رنج  مي برند

ده اند تمام هم و غم خود را به ظاهر عربي و نقل و اخبار و حمل اسفار متوجه ساخته اند و از درك و فهـم وعمـق   كتاب الهي مواجه ش

 )32.(معاني اين مائده آسماني درمانده اند

والبته وقتي عالمان مسلمان كه مدعي فهم و درك اين كتاب الهي هستند ـ خود به چنين حجابهايي ضخيم علمي دچار مـي شـوند ـ     

قرآن كريم در اكثر موارد ، خود مردم را مورد خطـاب  . در اين ميان نقش عوام نيز قابل تامل است .قبت كار عوام الناس مشخص استعا

 يـا ايهاالنـاس انـتم الفقراءالـي اهللا    ”و)1/حـج (”يـا ايهـا النـاس اتقـوا ربكـم     ” : خود قرار داده و آنها را به تفكر دعوت نموده و مي فرمايد 

  )15/فاطر(”

  : براي نمونه مي توان به يك مورد اشاره نمود.ك عالمان بسيار مؤثر استيزون بر اين،نقش پرسشگري عوام در تحراف

سـؤال  ) ع( سوره بقره جرياني را نقل كرده است و آن اينكـه گروهـي از امـام صـادق     78مرحوم طبرسي ذيل آيه  ”االحتجاج”در كتاب

و منهم اميون ال يعلمون الكتاب اال امـاني و  ”: آيه مي فرمايد. يهود را سرزنش نموده است  سوره بقره عوام 78كردند چرا خداوند در آيه 

در اين آيه خداوند از عوام قوم يهود انتقاد مي كند با اينكه خداوند عوام را بي سواد مي داند و درس ناخوانده معرفـي   ”ان هم اال يظنون

عوام اگر چه اهل علم وتحصيل نيستند ولي از فطرت : در پاسخ فرمودند)ع(م صادقاما.مي كند در عين حال عوام را مسئول مي شناسد

واضـطروابمعارف  : مـي فرمايـد   )ع(امام .پاك وسالم برخوردارند و با آن معرفت فطري كه دارند ، نبايد از علماي غير متعهد پيروي كنند

  ) 33.(ئولندپس مس.مي كردند روي كرد معذلك پيرويدرك مي كردند كه از چنين كساني نبايد پي با يك معرفت فطري” قلوبهم
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چرا كه قرآن براي همه نازل شـده و در صـدد تبيـين و تحقـق     .بنابراين براي وصول به حيات طيبه قرآني هم علما مسئولند و هم عوام

اگـر چنـين حيـاتي محقـق      با توجه به اين امر مهم است كـه . حيات پاك و پاكيزه برخوردار از تمام مواهب دنيوي و اخروي بوده است

تا زماني كه ايمان ، سـطحي، تقليـدي، كوركورانـه و مقطعـي     .نشده باشد بايد در دو شرط مهم آن يعني ايمان و عمل صالح شك نمود

  .باشد ، عمل صالح برآمده از آن نيز در همان سطح و مقطع خواهد ماند و به سر منزل حيات طيبه قرآني بار نخواهد يافت 

سـؤال  ) ع(به همين دليل است كه وقتي از امام صادق . باور قلبي محكم در ميان نباشد،عمل انسان فاقد پشتوانه خواهد بود اگر ايمان و

آن چيزي كه هيچ عملي را خداوند قبول نمي كنـد مگـر بواسـطه    : مي شود كه افضل اعمال نزد خداوند كدام اعمال است ، مي فرمايد

ايمـان برتـرين و   . ايمان به خدايي كـه جـز او خـدايي نيسـت     : سؤال شد آن امر مهم چيست ؟ فرمودند) مااليقبل اهللا شيئا اال به(آن 

  )34.(شريف ترين اعمال نزد خداوند است 

ـان را بـراي       بنابراين اگر  انسان در زندگي خود ، مؤمن واقعي باشد ، عملش نيز رنگ ايمانش را به خـود گرفتـه و صـالحيت تعـالي انس

نيز به خوبي تبيين شد،اين حيات لزوما حياتي ) ره(و همانگونه كه در كالم عالمه طباطبايي. وصول به مقام حيات طيبه فراهم مي آورد

يست بلكه باايمان و عمل صالح ،انسان مي تواند به همين حركات واعمال به ظاهر حيواني و دنيوي غير از حيات مادي حيواني دنيوي ن

، رنگ ايماني و اخروي ببخشد و همين رنگ ولعاب ديني است كه زندگي انسان را سرشار از يقين و اميـد مـي سـازد و او را از پـوچي     

  .مي بخشد  گرايي ، اتالف عمر و انجام اعمال خالف عقل وشرع ،رهايي

و ايـن  .پس حيات طيبه قرآني ، در همين دنيا قابل تحقق است به شرطي كه ايمان و عمل صالح ، با تمام قيود و شرايطش تحقق يابـد 

در عين حال اگر اين حيات پاك و پاكيزه قرآني را .حيات پاك هر مرد و زني را كه پايبند به ايمان وعمل صالح واقعي باشد فرا مي گيرد

مع معتقد به دين مبين اسالم مشاهده نمي كنيم ، بايد به خود بيائيم و قدري تامل كنيم كـه آيـا از عهـده عمـل بـه دو شـرط       در جوا

  : ودر نهايت بايد اذعان كنيم كه . اساسي اين حيات پاك كه همان ايمان وعمل صالح است به خوبي بر آمده ايم يا خير

  ت       ورنه تشريف تو بر باالي كس كوتاه نيست هر چه هست از قامت ناساز بي اندام ماس  ”
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