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  مان از منظر اسالم و مسیحیتیا يعمل در ترازو يارزشمند
  یناسئی و جان هیک و توماس آکوئامه طباطبابا تأکید بر علّ

  **/ محمدعلی شمالی *مطلقجواد اکبري

  دهكيچ
 يارابطـه ، ین همراهیا یول، رسدیبه نظر م یهیبد يامرموضوع همراهی ایمان و عمل صالح گرچه ابتدا 

ا یه آکدارد  ین سؤال را در پیبه ایات طیدن به حیرس يت عمل برایاز نوع سهل ممتنع است. لزوم صالح
ـ یآ، است یر است؟ اگر ذاتیبر غ یا مبتنی، عمل است یت ذاتیصالح ـ بـر غ  یا ارزشمند است؟ اگر مبتن ر ی
 يارزشمند، ردر؟ اگر عمل صرف ارزش دایا خیارزش دارد ، ا صرف عملیآ، ریدر صورت نبود غ، است
. اسـت عمـل   تین ارزش عمـل و صـالح  یتفاوت ببیان ، ؤاالت اوالًن سیاز طرح اهدف ست؟ یبه چآن 

مان و عمل صـالح را متفـاوت خواهـد    ین این رابطه بییتب، االتؤن سیاز اهریک  به یا منفیو پاسخ مثبت 
و  یـک اتولکشـمندان  ینظر دو تن از اندسه آن با یو مقا یئامه طباطباعلّ ۀین نظرییشده با تب یسع ،اًیرد. ثانک

ـ ت پرداختـه و در نها یاسالم و مسح ۀینظر یقیتطب یبه بررس، یکو جان هآکوئیناس  یعنی، پروتستان ، تی
  م.ینکان یمختار را ب يرأ
  .یکجان ه، ناسیئوکآ، یئامه طباطباعلّ، اصالت، عمل يارزشمند، عمل صالح، مانیا: هاواژهدیلک
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۸      ۱۳۹۱، سال سوم، شماره سوم، تابستان  

  در آمد
کـه  آنجـایی . ازدندیدیم آن ۀالزم یول، مانیا ين عمل صالح را خارج از معنایشیپ يعلما، رسدیبه نظر م

ا عمـل  یـ آ، مانیه در صورت نبود اکنیسؤال از اساساً ا، گرفتنمی صورت یراحتمثل امروزه مراودات به
سـعادت انسـان   ، یعه و سنیاعم از ش، اسالم يعلما یطبق اعتقاد برخمطرح نبود. ، میا نداریم یصالح دار
؛ 295ــ 265ص، 3ج، 1366، يهنـد  ؛263ص ، ق1405، فاضل مقداد( است یاء الهیو انب یتعال يمان به خدایدر گرو ا

  ).و... 69ـ63ص ، 4 ج
ـ با نگاه بـه آ  یبرخ؛ ار متالطم استیمان بسیت ایرامون ماهیپ یلمان اسالمکمتدیدگاه  همچـون   یاتی

نداشـته   يدیـ مان به خـدا و رسـول ترد  یه در اکهستند  یسانکمان یاهل ا«: دیفرمامی هکحجرات  15 ۀیآ
، ق1405، فاضـل مقـداد   ؛76 ص، 5 ج، تـا یب، یتفتازان( انددانسته »یمعرفت عقل«مان را یا، »ن دارندیقیبدانها علم و 

از ، ن داشـت یقـ یشان بـه آن  یهاه دلکبا آن«د: یفرمامی هک، نمل 14مثل  یاتیبا توجه به آي اعده ).439ص 
نیـز   یبرخ ).همـان ( نندکمی انیب »یاقرار زبان«صرف مان را یا گوهر، »اندردهکار کبر آن را انکظلم و ت يرو
مـان  یبگو ا، میمان آوردیا: نان گفتندینشهیباد«: دیفرمامی هک، حجرات 14 ۀیآ و از یاقرار زبانهمین آیه از 

ق یتصـد » شـما داخـل نشـده اسـت     يهامان در قلبیاه کیحالدر، مید اسالم آوردییه بگوکبل، ایداوردهین
 ؛309 ص، ق1407، یطوسـ ( است »یو اقرار زبان یق قلبیتصد« مانیقت ایحق: ندیگومی، هجه گرفتیرا نت یقلب

ـ ، یتفتـازان ( دانندمی لیمان دخیقت ایرا در حق» عمل«هم  یگروه. )532 ص، ق1415، یحل ؛ فاضـل  175ص، تـا یب

 افرکـ را  یهر آلـوده بـه گنـاه   ، »م اال هللاکال ح«ه با شعار کند هست ن گروه خوارجیا. )439 ص، ق1405، مقداد
 یاقرار زبـان ، یاعتقاد قلب«، مانیه اکاعتقاد دارند ، اتیروا یبا نگاه به برخ يان عدهایمن یدر ا .خواندندمی

 ).440ص، ق1405، فاضل مقداد( است »و عمل با جوارح
ت بحـث  یحیمسساساً ا آید.شمار میسرآمد همه فضایل به، نایماان هم یحیتاب مقدس مسکدر 

ان یـ ر ادیسا ه باک، از قرن شانزدهم به بعد، رواز این، ندکمی نجات مطرح ةمان را در رابطه با آموزیا
ان هـم  یـ ر ادینجـات در سـا  این بحث ه کنیان و ایبحث تفاوت اد، )Sharpe, 1994, p. 14( آشنا شدند

... «: دیـ گومـی ، ۀ نجات دانستهیمان را مایتاب مقدس اکعبارات  یبرخ د.یمطرح گرد، ن استکمم
: ؛ رومیان16: 31، اعمال( »ات نجات خواهید یافتبه خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه

 شـویم ایمـان تقـدیس مـی    ۀوسـیل بـه و  گردیموسیله ایمان در روح قوي میبه ).4ن؛ افسسیا9: 30؛ 5: 1

ایمـان مـا    ).26: 18؛ 15: 9، اعمال( »هاي ایشان را طاهر نمود.. بلکه محض ایمان دل).14و  3: 5، غالطیان(
: 5، ؛ اول پطرس11: 20، ؛ رومیان1: 24، قرنتیان دوم( زیرا به ایمان قائم هستید	...: داردرا محفوظ و پایدار می
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؛ 9: 23، مـرقس ( شـود پیروزي بر مشکالت مـی و ) 14: 9، اعمال( او سبب شفا یافتن م) 5: 4، ال یوحن؛ او1

ایمـانی گنـاهی بـس بـزرگ و     بـی ، سدر قـاموس کتـاب مقـد    ).40ــ 11: 32، ؛ عبرانیان21ـ4: 18، رومیان
  ).14: 23، ؛ رومیان16: 9، ایوحن( دیآمیشمار نابخشودنی به

مـا بـه   : گـردد یمـ  یمان تلقـ یسته ایز متعلق شایح نیمس یسیه عکبل، نه فقط خدا، یحیدر فرهنگ مس
رسـول شـرط    پـولس م. یومورد قبول خدا واقع شـ ، حیمان به مسیم تا از راه ایامان آوردهیح ایمس یسیع

اگـر بـا زبـان اقـرار     : مینـ کیه ما اعالم مـ کن است یسخن ا«: ندکیان میگونه بنیرا ا يدن به رستگاریرس
ن یـ در ا، ردهکـ ه خدا او را پس از مـرگ زنـده   کد یمان داریو اگر در قلبتان ا، "خداست یسیع"ه کد یدار

ه کـ  يدارد و اقـرار  يدر قلب جا، شودیت میه منجر به حقانک یمانیرا اید شد؛ زیرستگار خواه، صورت
افـزون بـر مشـخص     پـولس ، ن گفتهیدر ا ).10ـ8: 10، رومیان( است يبر زبان جار، انجامدیم يبه رستگار
و  یسـ یمان را اعتقاد بـه ع یمتعلق ا، داندیم یو اقرار زبان یرش قلبیآن را پذ يه وک، مانیت اینمودن ماه

ه کـ اسـت   یعبـارات ، دیـ عهد جدهاي بخشسایر ه در کیحالدر ).669ص ، 1372، ناس( داندیو مز ایرستاخ
مرده و باطـل دانسـته و عـادل بـودن انسـان را از      ، دهیفایمان بدون عمل را بیاست و ا پولسپاسخ ا یگو

  ).24- 14: 2، رساله یعقوب( داندیاعمال م
گـاه عمـل در   ین دو و جایـ رابطـه ا ، مان و عمـل صـالح  یف ایشده با نگاه به تعر یسع، ن مقالیدر ا

 م.ینک یبررس، یقیتطب یمان را با نگاهیا

  ف عمل و عمل صالحيتعر
 شـود یمعلوم منه یله قریوسآن به بودن بد و خوب. شودیگفته م، بد یا خوب از اعم، يارکبه هر  »عمل«
  ).474ص ، 11ج ، ق1414، منظورابن(

 و اسـت  دو هـر  غیرمسـلمان  و مسـلمان  از عمـل پذیرش ، آنها ظهور که هست یآیات مجید قرآن در
 بـا ، یئصـاب  و ینصـران ، يیهـود ، مؤمن«: دیفرمایم .دانسته شده است مفید گروه دو هر يبرا صالح عمل
 اهـل  و مـأجور  خـدا  پـیش ، دهنـد  انجـام  خـوب  اعمـال  و داشته قیامت و خداه ب ایمان اگر، اسم حفظ

 و ایمـان  فقـط ، دارد موضـوعیت  آنچـه  و اندطریق همه پیامبران و ادیان که فهماندمی. همچنین اندبهشت
 مطلـق  طـور ه بـه ک یاتیا آی ).69: ؛ مائده62: بقره( اندبهشت در ادیان همه نیکوکاران و ایمان اهل. است عمل
 ).82- 81: بقـره ( دانـد ی میبهشت ل صالح راعم ن همراه بایمنؤم و عذاب اهلان را گناهکار که هر: فرمایدمی
اسـت   ياهیآ، ن موردیه در ایآترین حیصر .اعمال خداباوران معتقد به آخرت است قبول، آیات این هراظ
 همچنـین  و کردنـد  اختیـار  را يگـر يیهـود  کـه  آنـان  و آوردند ایمان ظاهربه که یمنافقین«: دیفرمایم هک

۱۰     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره سوم، تابستان  

 ایشـان  بـر  یترسـ ، کننـد  صالح عمل و بیاورند ایمان جزا روز و خدا به، آنان از کدام هر نصارا و دینانیب
سـه  ، فهیشـر  ۀین آیدر ا .)6: مائده( ندارند یاندوه آخرت و در گذردمی شانقبلی کفر از خداوند و نیست

ن هر سه بـدون  یا. یکز و عمل نیمان به رستاخیا، مان به خدایا: بیان شده استرش عمل یپذ يشرط برا
تـوان عمـل صـالح را    یم، نیشود. بنابرایتاب را هم شامل مکاعمال اهل و ظاهراً ، ده استیر گردکد ذیق

ه کـ دانـد  یه فطرت بشر به آن رغبت داشته و سزاوار مـ کاست  يارکعمل صالح هر «: ردکف ین تعریچن
ات یـ ح يه خداوند در ابقاکباشد  یه مطابق اسبابکاست  يارکعمل صالح هر ، رواین. ازسر زند یاز آدم

 »باشـد  یشگاه ربـوب یم به پیتقد يق و صالح برایه الک یارهایکا عبارت است از ی. بشر مقرر فرموده است
  ).263 ص، 6 ج، 1386، یئطباطبا(

  يلمان اسالمكمان در نظر متيت ايماه
 يمعناالبته به. )115ص ، 1ج ، 1368، مصـطفوي ( رفع خوف و وحشت استت و یامن يمعنادر لغت به »مانیا«

، ق1412، راغـب ( ار اسـت کآشـ ، شود يمتعد »الم«ه با کیصورتاربرد درکن یار رفته است. اکق هم بهیتصد

 است و یا شهري که ایمـن اسـت   یکسی که در او ایمن، جمعخاطر  یعنی آمن«: دیگو قاموسدر  ).92 ص
در  ).124ص، 1ج، 1361، فقیه دامغـانی ( )126: بقره( »رب اجعلْ هذا بلَداً آمناً« )97: عمرانآل( »...دخَلَه کانَ آمناًمنْ «

از » مـان یا«ۀ لمـ کار برده است. کب بهیذکتضد، قین تصدیفر و همچنکضد يمعنامان را بهیا، لسان العرب
» نـه و زوال خـوف  یطمأن« يمعنـا در اصل لغت به» امن« مشتق شده و مصدر باب افعال است.» امن«ة ماد

امـن   يدارا«و » يزیـ ا چیـ  یسـ کدر امن قـرار دادن  « يمعنابه، رودیفعال مبه باب ا ین ماده وقتیاست. ا
 ).223ص ، 1ج ، ق1414، منظورابن( است» شدن و در امن قرار گرفتن

امبر و یـ پ، ق خداوندیتصد يمعناآن را به، مانیا يلغو يبا در نظر گرفتن معنا، یدر اصطالح هم برخ
بـه عمـل    یمان از مقوله معرفت و در مقابل جهل اسـت و ربطـ  یا، ن نگاهیاند. با ارسالت گرفته يمحتوا
یعنـی  ، فر و جحـد کاست مقابل  یقتیحق، ن مقالهیدر ا »مانیا«اما منظور از  ).309 ص، ق1407، طوسی( ندارد

ه با دانستن و شناختن متفـاوت اسـت. جحـد بـا علـم جمـع       ک، دارد ن به آنیقیه کیحالدر يزیار چکان
 ).276- 275ص، 1ج، 1383، آملـی ؛ جـوادي 380- 377ص 2و 1ج، 1378، مصـباح ( شودنمی مان جمعیبا ا یول، شودیم
 مربوط بـه قلـب اسـت    ين صفت وجودیا. شودیه موجود به آن متصف مکاست  يوجود یمان صفتیا
ن یـ رد. با توجـه بـه ا  کار نخواهد کان، مان داشته باشدیاگر انسان ا یعنی ؛)320- 317ص، 15ج، 1386، یئطباطبـا (

  مان نهفته است.یا يا عمل هم در معنایه آکن است یسؤال ا، مانیاز ا یمعن
شـمار  به، قیقت ایمان است و یا از لوازم آندر اینجا این پرسش مطرح شود که آیا عمل جزء ح
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، هـا و مکاتـب اسـالمی   اي از فرقـه عده هک؛ آنجاگردداین مسئله به صدر اسالم برمی ۀآید؟ پیشینمی
ی را کـه  انکسـ ، عمل را در حقیقت و گوهر ایمان جـاي دادنـد و در نتیجـه   ، مانند خوارج و معتزله

فاضـل   ؛175ص ، تـا بی، تفتازانی( خوانندمؤمن نمی، یا بر خالف ایمان خود عمل نمایندد و ناطاعت نکن

 ).439ص ، ق1405، مقداد
  :  از دعبارتنآنها  از یه برخکاند ارائه داده یگوناگونهاي هینظر، مانیقت ایحق ةدربار یمان اسالملکمت

» یمعرفـت عقلـ  «مـان همـان   یقـت ا یه حقکروانش معتقدند یو پ صفوانبن جهم: انهیگراه معرفتی. نظر1
علـم و   یسـان یک« ۀینظر، به اشتباه یتفتازان ).439 ص، ق1405، مقدادفاضل ؛ 76 ص، 5 ج، تابی، تفتازانی( است

  ).175ص ، تابی، تفتازانی( عه نسبت داده استیمان شلکرا به همه مت» مانیا
داننـد.  می یمان را اقرار زبانیافر و کان یز میتما یشاخصه اصل و گوهر، هیرّامک: انهیگرالفظ ۀی. نظر2

، دیـ مـان اعتـراف نما  یبـه ا ، اما در ظاهر و به زبـان ، افر باشدکدر باطن خود  یسکاگر ، رونیااز
 ياستحقاق خلود در دوزخ داشـته باشـد. از سـو   ، یفر باطنکسبب به گرچه، است یمؤمن واقع

سـته  یشا، او را مؤمن ندانسـته ، اما در دل مؤمن باشد، دیفر نماکبه ظاهر اظهار ، یسکاگر ، گرید
  ).همان( دانندنمی ورود به بهشت

ق محقـ و  یق طوسـ محقـ عه همچـون  یمان شلکاز مت ياعده: قیو تصد یاظهار زبان ؛قیتلف ۀی. نظر3
، حلـی  ؛309 ص، ق1407، طوسـی ( اسـت  یو اقـرار زبـان   یق قلبیتصد، مانیقت ایحق: معتقدند یحلّ

  ).532 ص، ق1415
ردار کـ بان بـه گنـاه و   کخوارج مرت دانند.یعمل مرا  مانیقت ایمعتزله و خوارج حق: انهیگراعمل ۀی. نظر4

، تـا بـی ، تفتـازانی ( دهنـد مـی  مان قراریفر و اکان یم ياد و معتزله آنان را در مرتبهنداننمی زشت را مؤمن

  ).439 ص، 1405، فاضل مقداد؛ 175ص
 ).175ص ، تـا بـی ، تفتـازانی ( دانندیم» یق قلبیتصد«مان را از مقوله یجمهور اشاعره ا: انهیگراقیتصد ۀی. نظر5

 یمان به خدا فراتر از معرفـت عقلـ  یا: رفته و معتقدندیرد را پذیکن رویز ایعه نیاز دانشمندان ش یبرخ
  ).179ص ، ق1415، حلی( است

و  یاقـرار زبـان  ، یمان اعتقاد قلبـ یه اکسلف اعتقاد دارند  يشتر علمایو ب دیمفخ یش: انهیگراجمع ۀی. نظر6
  ).440 ص، ق1405، مقدادفاضل ( عمل با جوارح است

و اقـرار   یقلبـ  تصـدیق «همـان  ، عهیش ياز نظر علماماهیت ایمان : توان گفتمی، اتین نظریبا توجه به ا
آیـد  الزم مـی ، ایمان باشد ءآید؛ زیرا اگر اطاعت جزحساب نمیآن به ءاست و عمل و اطاعت جز» یزبان

۱۲     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره سوم، تابستان  

ذینَ آمنـوا و عملـوا    « ماننـد ، کـرده اسـت  که عمل صالح را بـه ایمـان عطـف    ، در بسیاري از آیات انَّ الـَّ
حاتشـرط اسـت    یالتزام عمل، مانیدر اتکرار بدون فایده صورت گرفته باشد. بنابراین ) 277: بقره( »الصال

ایمـان   ةاز دایر، شوندکنند و یا مرتکب گناه میبه مقتضاي ایمان خود عمل نمی يدر مواردمؤمنانی که و 
  ).180- 179ص، 1363، حلی( شوندبلکه مؤمن فاسق قلمداد می، گردندخارج نمی

آیاتی نیز وجود دارند کـه بـه   ، عمل صالح به ایمان عطف شده استآنها  افزون بر وجود آیاتی که در
ن ذَکَـرٍ أَو أُنثَـی   ومن یعملْ منَ الصالحات م«: مانند. دهندنحو بهتري به جدایی عمل از ایمان شهادت می

، دهـد کـه عمـل صـالح    این آیه نشان می، )124: نساء( »وهو مؤْمنٌ فَأُولَئک یدخُلُونَ الْجنَّۀَ والَ یظْلَمونَ نَقیرا
 رد.یگگاهی همراه ایمان و گاهی بدون آن صورت می

ت و ضـعف ایمـان   قـو در ، شـک بیاما ، درست است که عمل از ماهیت ایمان جداست، حال به هر
. شـود ضـعیف مـی   قـوي و در اثـر ارتکـاب گناهـان    ، تأثیر بسزایی دارد. ایمان در اثر مداومت در اطاعت

شـود کـه   معلـوم مـی  ، بار نیاورداگر ایمانی این ثمره را به. عمل شایسته است، ثمره درخت ایمان، بنابراین
  ).261ـ259 ص، 18 ج، 1386، ئیطباطبا( نابود شده است، و یا بر اثر تکرار گناهاناست ضعیف 

ه از کـ ده در قلـب اسـت   یـ مان همان قرار گرفتن عقیا«: سدینومی »مانیا«ف یدر تعر، یلّامه طباطبائع
خـود را از   يموضـوعات اعتقـاد  ، ه مـؤمن در واقـع  کن است یگرفته شده است و مناسبتش ا» أمن«ماده 

 گـر ید يدر جـا  يو. )45 ص، 1 ج، همـان ( »ده اسـت یت بخشـ یـ امن، ه آفـت اعتقـاد اسـت   ک، بیو ر کش
صـرف  ، نیبنـابرا  ).158 ص، 18 ج، همـان ( نسبت به آن است یو التزام عمل يزیعلم به چ، مانیا: سدینومی

، ریـ ف اخیـ شـان در تعر یا. باشـد نمـی  مـان یا، نسبت به آن یبدون التزام عمل يزیچوجود به نیقیعلم و 
موجـب  ، رسـوخ نمـوده   یه در جان آدمک یعلم یعنیه منشأ عمل باشد؛ کگرفته  یعلم يمعنامان را بهیا

شان صـرف دانسـتن و   یا، رونیااست. از یق قلبین همان تصدیشود و امی یو اعمال بدن یاوصاف نفسان
مـه و شـرط   را مقد ین نوع آگاهیه اکبل، داندنمی مانیرا مقوم ا یتب آسمانکامبران و یمعرفت به خدا و پ

 یاست و موجـب التـزام عملـ    یو قلب یدرون يه امرک، ق رایاذعان و تصد، مان دانستهیتحقق ا يالزم برا
اذعـان و   يمعنـا مـان بـه  یا« دهـد می حین توضیداند و چنمی لیمان دخیت ایدر ماه، شودمی به لوازم آن

 یعملـ  يرویـ بـا پ  يامان تا انـدازه یا، نیبنابرا. )158 ص، همان( »و التزام به لوازم آن است يزیق به چیتصد
هـر جـا قـرآن صـفات     ، روایـن از. ندک يرویقات خود پید از تصدیبا، الجملهیمؤمن ف یعنی؛ همراه است

را هـم  » عمـل صـالح  «، مانیبه دنبال ا، دیگومی ل آنان سخنیا از پاداش جزیشمارد و می مؤمنان را یکن
ـ نَّه حییو هو مؤْمنٌ فَلَنُح یرٍ أَو أُنثَکمنْ عملَ صالحا من ذَ«: ندکمی رکذ ۀً یاةً طَی 97(نحـل:  »بـ( ،» ذ نَ آمنُـواْ  یالـَّ

طُوب اتحاللُواْ الصمعآبٍ یونُ مسحو م29: عدر( »لَه.(  



   ۱۳ . . . با  ارزشمندي عمل در ترازوي ايمان از منظر اسالم و مسيحيت

 يزیـ مان علم بـه چ یرا ایست؛ زیمان نیا بدون التزام به لوازم و آثار آن يزیصرف اعتقاد به چ، نیبنابرا
از التـزام بـه    که منفـ کـ سـت  ین نکمم ینانیون و اطمکن سینان باشد چنیون و اطمکبا سه همراه کاست 

به لـوازم خـود    یاز وجود التزام عمل، ینفسان يهواهادلیل به ، مواقع یمان در بعضیپس اگر الوازم باشد. 
، یطباطبـائ علّامـه  از منظـر  ، پس ).6ص، 15ج، 1386، یئطباطبا( خواهد بودن ییجاو همه یشگیهم، جدا شود

ذ «فه یشر ۀیل آیه در ذکچنان. باشدمی میه منشأ عمل و تسلک یاست قلب يمان باوریا م بِآ یو الـَّ نـا  ینَ هـات
  : سدینومی )156: اعراف( »ؤمنونی

ـ  کاست  ياه و نشانهیم در برابر هر آیتسلمعناي به ،اتیمان آوردن به آیا ده یه از طرف خداونـد رس
ـ ه احکنیو چه ا امبرانیپمانند معجزات . نشانه معجزه باشده آن کنیچه ا، باشد باشـد؛   یام آسـمان ک

ـ ن و چه خـود انب یع دیمانند شرا ـ و ، ا باشـند ی   .باشـد  يغمبـر ینبـوت پ هـاي  از نشـانه  ياا نشـانه ی
ـ و انج یه خداوند در تورات حضرت موسکهایی مانند نشانه ـ یل حضـرت ع ی حضـرت   يبـرا  یس

م یتسـل آنهـا   هستند و بر همه واجب است در برابر یات الهینها آیرده است. همه اکبیان  محمد
  ).277ص، 8ج، همان( شوند

مان را فراتـر از صـرف معرفـت و شـناخت     یقت ایه حقکد یآیدست مات هم بهیروا یاز برخ ین معنیا
، مجلسـی ( »و عمل با اعضا است یو اقرار زبان یق قلبیمان تصدیا«: ندیگویمان میف ایو در تعراند دانسته

مـا را بـه    يمان است و تـا حـدود  یف به لوازم ایه تعرکبل، ستین یقیف حقین تعریا. )316ص، 18ج، 1379
مـان نمـودار   یمعرفت بـا گفتـار و عمـل را در بـروز و ظهـور ا      ییسومان رهنمون ساخته و همیت ایماه

رده کـ مـان در قلـب رسـوخ ن   یا، نـد کدا نیمان در رفتار و اعمال نمود پیه اگر آثار اکن نحو یبه ا، سازدیم
ندارد و اگر  یعمل دخالت، مانیف ایدر تعر، نیبنابرا ).380ص، 1383، ؛ مصـباح 71ص ، 1383، جوادي آملی( است
  ف به لوازم آن است.یشود تعر یمان همراه با عمل معنیهم ا

  يحيلمان مسكمان در نظر متيا تيماه
نـد  عبارتبرخـی از آنهـا   ، هاي متفاوتی دارندبرداشت، حقیقت ایمان ةمکاتب و اندیشمندان مسیحی دربار

در . )479ص، 1381، جوویـور ( از اعتقـادات  يابـا مجموعـه   یموافقت عقلـ  یو حت يامان گزارهیا، اعتماد: از
 :  پردازیمکاتولیک و پروتستان میاز دیدگاه شاخص دو تنها به بررسی ، نجایا

 كاتوليك ديدگاه

گیـرد. عناصـر اصـلی نظریـه او در     مورد بررسـی قـرار مـی   آکوئیناس  توماس ۀاین دیدگاه در قالب نظری
 .شوندمشاهده میهم هاي جدید کاتولیکی تحلیل

۱۴     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره سوم، تابستان  

 ایمان ةدربارآکوئیناس  ۀنظری عمده عناصر

 یه مـوهبت کـ دانـد  یگـاهش را عقـل مـ   یجا مان آن را متفاوت از معرفت دانسته ویدر نگاه به ا ناسیوکآ
مـان را  یمتعلـق ا  يوگـردد.  یداسـت مـ  یق آنچـه ناپ یله آن وادار بـه تصـد  یوسعقل به است.  یعیطبفوق
آکوئینـاس   عناصر عمده نظـرات . )25ـ24ص ، 1386، باربور؛ 76ص، 1383، اییکاک( ندکیم یمعرف یقت اولیحق
  رد.کان ین بیتوان چنیرا م

» ایمـان «و » وحـی « ةدو پدیدآکوئیناس  هاي وحیانی و قبول قلبی آنهاست.الف. ایمان تصدیق گزاره
عبـارت از تصـدیق    هکـ دانـد  یماهیتی معرفتی م يرا دارا ایمان، را در ارتباط با هم مورد تحلیل قرار داده

آکوئینـاس   البتـه  )Edwards, v. 3, p. 165; Swinburn, p. 105( سـت آنها هاي وحی شده و قبـول قلبـی  گزاره
شود عقـل بـه   یه سبب مکداند یسا میلکشده بر اساس وثاقت  یق وحیقبول حقا، اول ۀمان را در درجیا

 ).24- 23ص، 1386، باربور( ندکیلحاظ م يبر عقل را در درجه ثانو یات مبتنیاله، رواینشود. ازآن معتقد 
کنـد  مییک سلسله گزاره و قضایایی را به پیامبران نازل ، خداوند در فرایند وحی، مطابق این تعریف

یافـت.  ها دسـت نمـی  گاه به مضامین آن گزارهعقل هیچ، گرفتتوسط خدا صورت نمی که اگر این عمل
و تصـدیق و بـاور   شـده   یوحـ شناخت مجموعـه  ، یوحایمان هم متناسب با  طبعاً، وحیبه ن نگاه یبا ا

 ).20- 19ص، 1376، جوادي( خواهد بودآنها  قلبی
ف یـ مـان از تعر یا رار دارد؛ یعنیق گمانب. ایمان نوعی باور و آگاهی است که بین معرفت و رأي و 

یعنـی مـؤمن بـاور صـادق دارد ـ امـا        ـ    دو شرط نخست را دارد، است» هباور صادق موج«ه کمعرفت 
شواهدي مانند شرور وجـود دارنـد کـه موجـب     چون ؛ صدق باورش داراي شواهد و دالیل کافی نیست

شـوند.  مطلـق و قـدرت مطلـق مـی    سستی شواهد صدق گزاره مربوط به خدا و صـفات او ماننـد خیـر    
 دانـد یمعقول مریخداوند غي مال را براکجزم و اعتقاد به صفات ، در ساحت معرفتآکوئیناس  ،روازاین

 ).58ص، همان(
اي از حیـث معرفتـی در مرتبـه   ، که بر شواهد ناکافی و ناقص مبتنی استجهت  ایمان از آن، بنابراین

 ).87ـ85 ص، 1378، فعالی( بدون شاهد نیست، رأي و گمانخالف برگیرد. اما تر از علم قرار میپایین
، علم چون داراي شواهد کافی استه کمعتقد است آکوئیناس  ج. متعلق ایمان عالم غیب است.

، روایـن دارد؛ زیرا شـواهد کـافی نـدارد. از   ق اما ایمان به عالم غیب تعل، گیردق میبه مشهودات تعل
هم عالم باشد و هم مؤمن؛ زیرا آن چیز یا شواهد کـافی دارد و   تواند به یک چیزشخص واحد نمی

 باشـد ق ایمـان مـی  متعلـ ، ق علـم و در صـورت دوم  متعل، یا شواهد کافی ندارد؛ در صورت نخست
 ).24ص، 1376، واديج(



   ۱۵ . . . با  ارزشمندي عمل در ترازوي ايمان از منظر اسالم و مسيحيت

آکوئینـاس   .یابد و این اراده مسبوق به فیض الهی استانسانی تحقق می ةاراد ۀواسطد. ایمان به
هد و توجیـه ایمـان   و راهی که براي جبران ضعف شـوا ، استدانسته داراي توجیه عقالنی را ایمان 

، در فراینـد ایمـان  ، يدخالت دادن عنصر اراده و خواست آدمی است. به اعتقاد و، گیرددر پیش می
اصـول دینـی   سـایر  خداوند و وجود به د و سختعقل انسان چنان مؤک، شودمی سببعنصر اراده 
پـس   ).23ص، 1378، جوادي آملـی ( شودکند که منجر به اطاعت محض او از خداوند میمیاعتقاد پیدا 

گیرد و به آن شواهد ناکافی پاسخ خدا میوجود به تصمیم به تصدیق، ا وجود شواهد ناقصبؤمن م
 ).18ص، همان( دهدمثبت می
قایل به فیض الهی است؛ یعنـی  ، در باب اراده ایمانآکوئیناس  کهاین، اي که باید به آن اشاره شودنکته

ه همـراه  کـ است لطف سابق خداوند ، گیردتصمیم به ایمان می، با وجود شواهد ناقصمن ؤمعلت اینکه 
ن دوم یـی در آ، سـا یلکگانه هفتهاي نیین آیاز ب ).87ص، 1378، فعالی( کندکمبود شواهد را جبران می، اراده

شـخص خواسـتار   ، ن اویا جانشـ یـ را اسـقف  یزمان قابل مشاهده است؛ یبودن ا یض الهیف، »دییتأ« یعنی
» یح شـهادت بـده  یبـه مسـ   یتـا بتـوان  ، ریالقدس را بپذروح«ن نموده و از عبارت ید را با روغن تدهییتأ

ـ ا ).184- 183ص ، 1384، توفیقی ؛94- 93ص، 1381، میشل( .ندکیاستفاده م ل یـ مـان دخ یاراده را در ا، دگاهیـ ن دی
 ).144- 136ص ، 1376، کهی( مان شدیانه در باب ایگراارادههاي هیارائه نظررد و سبب ک

عـت  یطبوجـود  بـه  نیقـ یتـر از  فیخدا را ضعوجود به نیقی، ه اوالًکن است یاآکوئیناس  ارکل کمش
، ثالثـاً نداشـته باشـد.    یسبب شده اراده در تحقـق آن دخـالت  ، بودن باور و اعتقاد یانفعال یدانسته و در ثان

معنـاي  بـه  یبـ یچون امور غ؛ ستیتقابل آن با علم و دانش نمعناي به ،یبیامور غ مان بهیقبول لزوم تعلق ا
  طه علم و خرد او خارج باشد.یه از حکنینه ا، واس استحاز  يخفا

 پروتستان ديدگاه

اعتمـاد  «، دانـد. ایمـان یعنـی   بـه خـدا مـی    درا همـان اعتمـا  » ایمان«، بنیانگذار اصالح کلیسا، مارتین لوتر
خالف بـر  لـوتر  .)Edwards, v.3, p. 166( »جانبه به فیض الهی و عشق و محبت آشکار به عیسی مسیحهمه

ه رابطـه انسـان   کمتشخص  يمان به خدایا نه باور به یک گزاره.، داندیباور به کسی ممان را یا، آکویناس
هـاي وحیـانی را در مرتبـه    باور به گزاره لوتر. )259ص ، 1386، باربور( است» توـ   من«از نوع  يابا او رابطه

نقطـه شـروع ایمـان را     مارتین لوتر، هیکجان  ۀگفتبه ).28ص ، 1376، جـوادي ( داندن به خدا میمایا از بعد
قدر روشن است کـه نیـازي بـه    وجود خدا آن، لوتر. از نگاه استپاسخ به پرسش از وجود خدا ندانسته 

بلکـه دل سـپردن و   ، دانستن وجود خـدا نیسـت  ، ينیست. ایمان از نگاه واستدالل و برهان بر وجودش 

۱۶     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره سوم، تابستان  

و ثبـات قـدم و   ، ردنکـ الم در اعتماد کجان ، مانیدر بحث ا ).30ص ، همان( اعتماد به خداي آشکار است
 .)Richardson, 1951, p. 13( وثوق داشتن است

  ایمان ةدربار هیک جان ۀنظری

. مـدافعان ایـن   رده اسـت کـ طرفـدار ارائـه   پراي نظریه، درباره ایمانم پروتستانی معاصر متکل، جان هیک
بـه کلیسـاي   ، و حتی جلـوتر ، یگرانو د کالونو  لوتریعنی ، نه آن را به اندیشه مصلحان کلیسانظریه پیشی

شود که در اثـر دخالـت خداونـد در    به حوادثی گفته می» وحی«، گردانند. مطابق این نظریهنخستین برمی
بلکـه خداونـد از راه   ، اي از حقایق درباره خداوند نیستمضمون وحی مجموعه«آیند. وجود میتاریخ به

ـ ( »گـردد به قلمرو تجربه بشري وارد می، تأثیر گذاشتن در تاریخ وحـی از  ، روایـن از). 149ص ، 1376، کهی
 .نه گفتار، مقوله حادثه است

شـناخت  «بلکـه  ، وحیانی نخواهد بـود  ةرایمان از سنخ تصدیق چند گزا، »وحی«مطابق این تفسیر از 
ادراك کردن یا تعبیر حوادث به طریقی خـاص  ، اختیاري فعل خداوند در تاریخ بشر است و شامل دیدن

ایمان از سنخ دیدن و تجربه کردن است. ایمان شناخت و تجربـه حـوادث   ، بنابراین ).151ص، همان( است
 .گیردمرو تجربه بشر قرار میوحیانی است و خداوند با آن حوادث وحیانی در قل

آن است که ظهور خدا در جهان نـه چنـدان آشـکار    » شناخت اختیاري فعل خداوند«مراد او از 
و نه چندان مستور و پنهان از دیدگان است کـه  ، راحتی آن را ببینند و متقاعد شونداست که همه به

جایی براي اختیـار و  ، این دو حالت ازهریک  رهروان راستین کوي او از شناختش بازمانند؛ زیرا در
ایمـان  ، در صـورت دوم . آوردبدون اراده ایمـان مـی  ، نخست ماند. در صورتاراده انسان باقی نمی

فراینـد  ، روایـن از«ایمـانی کورکورانـه خواهـد بـود.     ، آورد و اگر هم ایمان برایش حاصل شـود نمی
 »خود فرد از روي بینش و رضایت باشـد ن پاسخ آزادانه باید متضم، آگاهی یافتن نسبت به خداوند

 ).150ص ، همان(
 ياتجربـه دهـد  رخ می هک یحوادثاز گاهی  ه ماکن است یا، »حوادث وحیانی«از ، جان هیکراد اما م

، اي رخ دهـد . هرگاه این نـوع تجربـه در حادثـه   مینکدست خدا را مشاهده میآنها  دره کم ینکیسب مک
 ).152 - 151ص ، همان( کنددرك میانسان حضور خدا و صفات او را 

ق و وابسـتگی بـه خـدا    اسـاس آن را تعلـ  اسـت و   ایمان را امري تجربی دانسته جان هیک، روایناز
هـاي  طور که پایههمان: گویدگرایی میداند. وي در توجیه کنار گذاشتن استدالل و روآوردن به تجربهمی
مبادي اولیه کـالم هـم بـر اسـاس مشـاهدات پیـامبران       ، هر علمی بر اساس مشاهدات تجربی است ۀاولی
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ینـی  ت دمبناي سـن ، هاي حوادث وحیانی استکه بارزترین تجربه، شکل گرفته است. مشاهدات پیامبران
، 1386، نظرنـژاد  ؛53ص، 1376، جـوادي ( هاي دیگران استت و سقم تجربهگیرد و مالك صحخاصی قرار می

ه کـ بل، ندانسته ینیدهاي دن به گزارهیرا اعتقاد ورز ینیمان دیا، یکجان هه کاست دلیل ن یبه هم ).45ص
 ند.کیان میب ینیو مختارانه در درون تجارب د يریتفس يعنصر

هاي متفاوت دیگري که در این زمینـه وجـود   ها و نظریهگفته و نیز تحلیلهاي پیشبا توجه به تحلیل
  :  ردکان یب یو عاطف ياراد، یتوان در سه بعد معرفتیمان را میگوهر ا، دارند

شناسـند  ه نام تو را میآنانی ک«: آمده است ریمامزیابد. در بدون داشتن آگاهی تحقق نمی، یبعد معرفت
 .)10: 9، مزامیـر ( »ايخـود را هرگـز تـرك نکـرده    ، تو طالبـان ، ل خواهند داشت؛ زیرا اي خداوندبر تو توک

بـر  ی مبتنـ ایمـان  پـس  اساس خواهد بود. ایمان قدم نهادن در تاریکی و بی، بدون داشتن آگاهی، بنابراین
 .)504ص، 1376، پترسون( تاس) اعتقاد به صدق یک گزاره یا قضیه( الت عقالنیتأم

د به موضوع ایمـان و اطاعـت از فـرامین    در قالب تعه هکاست ن وجه ارادي متضم، عد ارادي ایمانب
. اسـت » تسلیم کامـل اراده بـه خداونـد مسـیح    «معناي به ،بعد از ایمان این)، 95ص، همان( دشوگر میجلوه

و  26: 23، امثـال ( .دهنده اسـت عنوان نجاتشامل سپردن دل به خدا و پذیرفتن مسیح به، ایمان از این حیث

 ).29- 28: 11، متی
داشته شـده  پس ایمان اعتماد بر چیزهاي امید «عشق و امید است. ، عد عاطفی ایمان از جنس اعتمادب

بایـد  ، افزون بر شناخت و پذیرش حقیقت انجیـل ، نیبنابرا) 1: 11، عبرانیان( »چیزهاي نادیده. ناست و برها
  ).33ص، 1381، پالنتینگا( اعتماد به عیسی مسیح را افزود

، مـان یا یبر عنصـر ذهنـ   ید فراوانکیتأ، مانیا ۀئلنار گذاشتن عقل در مسکعالوه بر ، یکجان ه
 يمتضـمن معرفـت خـدا    ینـ یا تجربـه د یـ دهـد آ نمـی  حیه توضـ کیحالدر. دارد یتجربه آدم یعنی

  ا نه؟یمتشخص هست 

 تيحيدگاه مسيد ينقص اصل

از  يمـان و دور یز بـر ا کـ تمر یعنـ یبـودن آن؛   يبعـد کت، شودمی دهیت دیحیه در مسک يال عمدهکمش
 یه تـوجه کـ شـود  می دهیبدون عمل دمان یر اکطره تفیهم س، نظرر موردکعمل است. در مباحث دو متف

یه اصـل کـ مان صرف اسـت  ین ایا«دهد. یمان میت را به خود ایاهم یمان نداشته و تمامیا یعد عملبه ب 
تاب مقدس هم کات یاز آ ياریبس. )González, 1994, p. 47; Eric,1994, p. 45( »ان استیحیمس يبرا یاساس

  )....		؛32- 31: 22، لوقا ؛23: 9، مرقس ؛33- 31: 6، متی( به عمل ندارد یرده و توجهکمان را مطرح یبحث از ا

۱۸     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره سوم، تابستان  

ه بـه طـرح   کـ بل، ننـد کنمـی  مان و عمـل بحـث  یا ۀاز رابط، مانیهنگام بحث از ا یحیمنابع مس یبرخ
  .)Meissner, 1987, p. 147-148( اندمان پرداختهیرد اکعمل

ش دانسـته  ینجات خـو  یانجیرا م یسیعان یحیه مسکن است یمان هم ایش از حد بر ایز بکعلت تمر
ه در روزگـار  کـ  يارابطـه ، نـد کیان خدا و انسان را اصـالح مـ  یرابطه م، ردن خودکا با فد یسیو قائلند ع

از آن  یروشـن به وحنایه ک يزیهمان چ ).233ـ232ص ، 1388، موحدیان( ره شده بودین بر اثر گناه آدم تینخست
بـر   يشـتر یبا حـرارت ب  پولس). 29: 1، یوحنا( داردیگناهان جهان را برمه کح بره خدا بود یمس: ندکیاد می

  ).26: 9، رساله به عبرانیان( »ردن خود گناه را برداردک یه با قربانکاو آمد «: د داردکیآن تأ
عت یتوسـط شـر  «: داننـد می »نعمت«ح را یمان به مسیو ا» لعنت«عت را یت شریحیمس، هکنیخالصه ا

 رایـ ز ؛نـد کیوم مـ کـ عت ما را به مجازات مـرگ مح یشر، ب ما خواهد شدیمجازات نصقصاص و ، هودی
مـال  کبه مـو و بحـد    عت را مویۀ اعمال و توقعات شریلکه کم توانست ینخواه، مینکوشش که کهرچند 
ز از مجـازات  یـ ه مـا راه گر کـ د یـ آیمـ بر» انیروم«ات اول یه از آکیحالدر). 21ـ19: 3، رومیان( م...یبجا آور

) 3- 1: 1، رومیـان ( »مان منظـور نخواهـد شـد!   یبرا یچ قصاصیه، میح باشیاگر در مس«م. ینکیدا میمرگ را پ
ه کـ بل، سـت ین از شـما ن یـ مـان و ا یلۀ ایوسهد بیاافتهیض نجات یمحض ف«: ندکید مکیأت پولسن یهمچن

ه کـ نیز وجـود دارد   يگریات دیآ). 9- 8: 2افسسیان ( »ندکس فخر نکچیبخشش خداست و نه از اعمال تا ه
  ).12: 2، غالطیان ؛10: 10 ؛1: 5، رومیان( دانندیمان را سبب عادل شمرده شدن انسان میمحض ا

نجـات انسـان عمـل صـالح را هـم الزم       يبـرا ، هااز پروتستانپیش ان یحیه مسکاست  ین در حالیا
ض خـود نجـات   یمن را خدا به فؤم«: ها گفتندپروتستان یول ).194ص ، 1385، سلیمانی اردستانی( شمردندیم
ه انسـان بـا   کـ بل). 357ص، 2ج، 1890، امیرکـانی ( »دآورنمی انسان يبرا یچ استحقاقیدهد و اعمال صالح هیم
از  یقسـمت  با نگاه بـه  لوتر، رواینازنه با اعمال. ، ستیواقع عادل نه درکنیبا ا، شودیمان عادل شمرده میا

 ).669ص ، 1372، نـاس ( اسـت  یافکنجات انسان  يمان برایمان و فقط ایا: گفتیان میبه روم پولس ۀرسال
ه کـ  یعبـارات  شـود؛ خالف این سخن دیـده مـی  بر ید عباراتیعهد جدهاي بخشسایر ه در کنیرغم ایعل
م را بـه  یدانـد و ابـراه  یعادل بودن انسان را از اعمال مـ ، مرده و باطل دانسته، دهیفایمان بدون عمل را بیا

م بـه اعمـال عـادل شـمرده شـده اسـت.       ینجـا ابـراه  یدر ا ).24- 14: 2، رساله یعقوب( شماردیعادل ماعمال 
  ).6: 3، غالطیان( نه با اعمال، داندیمان عادل میم را محض ایابراه پولس، هکیدرحال

ن یـ د بـه ا یـ ناچـار با ، دومیـان ایـن  در بحث رابطه ، مان و عمل صالح شدیه از اک یفیبا توجه به تعر
ا عمـل صـالح   یـ آ، مان؟ در هر صـورت یا یخارج ۀا الزمی، مان استیا عمل جزء ایآ: االت پاسخ دادؤس

  ارزش است؟یا بی، ر داردیمان تأثیبدون ا
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بـا  ، یعیلمـان شـ  کنظر متدر این زمینه است.  یمختلف قابل بررسهاي االت از جنبهؤن سیاز ا کیهر
  نمود.خواهیم  یرا بررس طباطبائیامه علّد بر نظر کیتأ

  مان و عمل صالحيا يهمراه

و عمـل بـا اعضـا و     یاقـرار زبـان  ، یق قلبیتصد«: مان عبارت است ازیا، ات آمده استیبنابر آنچه در روا
  ).316ص، 68ج، 1379، مجلسی( »جوارح

را  گفتـار و رفتـار متناسـب   ، مان را قلـب دانسـته  یگاه ایه جاکاست  یسانک يت مثبت مدعاین روایا
، تـر يمان قویچه اپس هر ).252- 247ص، 1388؛ همو، 382- 380، 2ج، 1378، مصباح( دانندیاز وجود آن م کیحا

مان با عمـل صـالح نمـود    یقت ایحقشان، یشتر خواهد بود. از نظر ایدر اعضا و جوارح ب آن ظهور و بروز
عمـل صـالح    طباطبائی امهعلّ یول ).25ص، 1388، مصباح( جوهر عمل صالح توجه به خداست. ندکیدا میپ

عملـش صـالح اسـت    ، ت خوب انجام دهدیرا با ن یس عملکهر «: دیفرمایم، مان ندانستهیاشف از اکرا 
جـوادي  ( »دارد صـالح  یتنی صاحبش اینکه از کندیم کشف صالح عمل ست. چونیمان نیاشف از اک یول

، داننـد یمـان مـ  یاشف از اکه عمل صالح را ک یسانکبرخالف  امهعلّمرحوم پس  ).292ص، 1ج، 1383، آملـی 
  داند.یت خوب میاشف از نکه کمان ندانسته بلیاز ا کیعمل صالح را حا

ا عملـش  یـ آ، انجـام داد  یت خـوب عملـ  یبه ن یاگر شخص این است که ين دو رأیاز اهریک  الزمۀ
ارزشـمند   یعملـ ؛ سـت یارزشـمند ن  يادهیو پسـند  یکهر عمل ن طباطبائی امهعلّارزش هم دارد؟ از نظر 

  ).273ص، 9ج، 1374، طباطبائی( مان باشدیه همراه اکاست 
ـ ، ستیئه نیگرچه س، منؤرمیعمل صالح غ امهعلّمرحوم طبق نظر ، نیبنابرا . هـم نـدارد   یارزشـ  یول

، دانـد یمؤمنـان را بـاالتر مـ    ۀه درجـ کـ  یاتیـ ه آیدر توج، مانیعمل بدون ا یارزشید بر بکیبا تأ، روازاین
ـ معنـاي  بـه  هکبل، ستیمن نسبت به مؤمنان نؤمریارزش بودن عمل غمکمعناي به نیا: دیفرمایم ارزش یب

چ یامـت هـ  یده و در قیـ پس اعمالشان حبط گرد« ).274 ص، همـان ( امت استیمؤمنان در قریبودن اعمال غ
 بـد  چـه  و نیـک  چـه ، باشـد  نشـده  حبط که یعمل هر پس. )105: کهف( »ستیآنان ن يبرا یوزن و ارزش

نمـودن   کسـب بـراي  فقـط  ، شودیر مکآنها ذ يبرا یارزشاگر هم ، نداشته یارزشئات یاما س، داردارزش 
  ).10ص، 8ج، همان( استبه دلیل نداشتن ارزش ه درواقع کاعمال است 

عمـل صـالح   ، فهیات شـر یه آکنیا یول، ستیئه نیفار سک یکعمل ن طباطبائی امهعلّطبق نظر ، نیبنابرا
ـ   یبـدون ا ، ه عمل هرچنـد صـالح باشـد   کن است یادلیل به ، ردهکمان ید به ایرا مق اجـر   یمـان حـبط و ب

عمـل   یول، مان داشته باشدیا یسکحال اگر . )333ـ332 ص، 17ج، همان( ندارد یامت ارزشیگردد و در قیم
  دارد؟ يادهیمان بدون عمل فایا ایآ، ندکن

۲۰     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره سوم، تابستان  

  طباطبائي امهمان از نظر علّيگاه عمل در ايجا

تحلیـل   يبـرا شـان  یا. داندیم یهمراه با التزام عمل یقلب يایمان را امر امهعلّمرحوم ، میه گفتکگونه همان
و  گاه علـم ، )314ص، 9ج، همـان ( خواندیگاه ایمان را تصدیق م يبرد. ویسود م یمتفاوت يهاایمان از واژه

علـم و  ، میان تصدیق یئطباطبا امهعلّ ).328 ص، 18 ج؛ 6ص، 15 ج؛ 301 ص، 1 ج، همان( موارد اعتقاد یدر برخ
و این تصدیق بـا علـم   ، یاست نه نفسان یتصدیق منطق ينظر وبیند؛ زیرا تصدیق موردینم ياعتقاد تغایر
تصـدیق بـا التـزام سـخن      یاعتقـاد بـا التـزام و حتـ    ، از علم با التـزام  المیزانسراسر در  يو. مغایر نیست

  ).262ـ259ص، 18ج؛ 279ص، 8ج، همان( گویدیم
 کـه  اتقـو  چـون ؛ نـدارد  يادهیمان بدون التزام به عمل فایه اکد یآیدست مبه امهعلّمرحوم از عبارات 
ن یبه همـ . است نظریه و اعتقاد اصالح فرع هکباشد یعمل م اصالح عبارت از، مان استیظهور و بروز ا

، روایـن از ).25: انبیـاء ( بودنـد دنبال اصالح اعمال مردم هم ، دیعالوه بر دعوت به توحپیامبران  یتمامدلیل 
، یوحـ  همـراه  را فرشتگان« ۀیدر آ مثالً .ده و عمل نسبت داده شده استیم بحث انذار به عقیرکدر قرآن 

 یخـدای  مـن  جـز « کـه  دهنـد  بـیم  تـا  فرسـتد یم فرو بخواهد که بندگانش ازهریک  بر، اوست فرمان که
 و عقیـده  مرحلـه  دو هـر  در انحـراف  از انـذار  به مأمورامبران را یپ ).2: نحل( »بترسید من از پس، نیست
مـان و عمـل   یرابطـه ا  امـه علّمرحـوم  از نظـر  ، نیبنابرا ).309ص، 12ج، 1374، طباطبـائی ( ندکیم یمعرف عمل

  ده است.یفایمان بیمان بدون عمل صالح و آن هم بدون ایا؛ است ینیصالح طرف
  یامه طباطبایمستندات علّ

 یاتیـ م آیرکـ ن ادعا از قـران  یشرط دانسته و بر ا را در مفهوم ایمان یالتزام عمل، یسویاز  ه طباطبائیامعلّ
از مؤمنـان  و ) 97: نحـل ( ردهکـ منـان گوشـزد   ؤرا در پـاداش م نقش عمل صـالح  ه کرا شاهد آورده است 

 اعتقـاد حـق و عمـل صـالح     شود کهیگفته م یبه کس »محسن«، هکیحالدراند. ردهکعنوان محسنان یاد به
ایمان علم یا تصـدیق یـا اعتقـاد فقـط     ه اگر کنیامبنی بر رده کن استدالل یهمچن ).26 ص، 17 ج، همان( دارد
اسـت کـه حـق را     یکسـ  یکه کـافر واقعـ  یصورتدر. رندیگمی در شمار مؤمنان قرار عالمان یتمام، باشد

  ).259ص، 18ج، همان( دانسته و آن را انکار کرده است
نـه  ین زمیـ و در اآن ا تمام ینه جزء ، مان دانستهیا یعمل را الزمه خارج امهعلّمرحوم ، سوي دیگراز 

گیرند؛ زیرا آنـان نیـز   یمنافقان در شمار مؤمنان قرار م، شود یاگر ایمان عمل به جوارح معرف« :دیفرمایم
 یکه محل ایمان را قلـب معرفـ   یآیات، نیعالوه بر ا ).260ص، همان( »مانند دیگران عمل به جوارح داشتند

دهـد آنـان کـه ایمـان را عمـل      ینشـان مـ  ، دیگویکه از ختم بر قلوب و طبع آن سخن م یکند و آیاتیم
  ).108: نحل، 106: نحل، 22: مجادله( اندردهکاشتباه ، دانندیم



   ۲۱ . . . با  ارزشمندي عمل در ترازوي ايمان از منظر اسالم و مسيحيت

الزمـه  عمل هرچند  ،توان مؤمن بودیبدون عمل هم م: دیفرمایم، سویکاز  امهعلّمرحوم ه کنیا
 يه عمـل بـرا  کـ است دلیل ن یبه ا، داندیاعمال را حبط شده م، مانیبا نبود او  مان استیا یخارج

آرامـش  ، رواین. ازشودیمان عمل بالفعل میا یاملکر تیصورت بالقوه است و در سهمان در ابتدا بیا
، 18ج  ؛396ص، 16ج، 1386، طباطبـائی ( داندیبه آن م یاز التزام عمل یمان را ناشیوجودآمده در پرتو ابه

  ).390-388ص
عمـل دانسـته و    يمان را مـؤثر در ارزشـمند  یا، دن بحث ارزشیشکان یبا به م ه طباطبائیامعلّ، سپس

مـان  یه همـراه ا کـ یصـورت عمل صـالح در که ند کیح میتصر ایشانداند. یارزش میمان را بیعمل بدون ا
ـ یعمل صالح بدون ا یول، ارزش خواهد داشت، باشد ، نیبنـابرا  ).16 ص، 10 ج، همـان ( ارزش اسـت یمان ب

 را آنایمان و به نتیجه رسـاندن   یلیمکنقش تعمل صالح ، دن انسان به مقام قربیرس يبرا امهعلّدر نظر 
ه الزمـه عمـل   کـ گونه همان یعنی؛ را بدون عمل صالح تصور کرد یمؤمنتوان میپس  دارد.عد عمل در ب

  ست.یمان داشتن هم عمل صالح نیالزمه ا، مان نبودیصالح ا
 متصـف  بـدان ، شود نامیده مؤمن که یکس هر که است ياپاکیزه و حمیده صفت خدا رسول به یتأس
ـین  و، باشند ایمان حقیقت به متصف که شوندیم متصف پسندیده صفت این به یکسان بلکه، شودینم  چن

  ).434ص، 16ج، همان( کنندیم صالح عمل ...یکسان
  :  دیفرمایمم یرکقرآن 

 در نـه  که دارد جهنم آتش، یدآ پروردگارش نزد مجرمیت حال با کس هر که، است چنین وضع یدرستبه
ـین ، باشـد  کـرده  هم صالح عمل و، بیاید ایمان حالت با که کس هر و، شودمی زنده نه و، میردیم آن  چن

  ).75- 74: طه( دارند یواالی درجات یکسان
یـک گـروه   : انـد فـه یطا دو ناه عمل صالح ندارند. پـس مجرمـ  کهستند  یمؤمنان، فهیشر ۀین آیابراساس 

ـ ، انـد آورده ایمـان  که یکسان، دوم اند.کرده صالح عمل نه و، آورده ایمان نه هکند هست یسانک  عمـل  یول
  ).298ص، 14ج؛ 259ص، 1ج، 1386، طباطبائی( اندنکرده صالح

: تـوان گفـت  یمـ ، خـورد به چشم مـی  علّامهمرحوم ه در آثار ک، گریر دین عبارات و تعابیبا توجه به ا
آن  يهمراه التزام به مقتضـا ، يزیبرخاسته از علم به چ یق و اذعان قلبیتصد، ایشانمان از نگاه یقت ایحق

مـان و عـدم مالزمـت    یعمل صالح در مفهوم افقدان  امهعلّمرحوم ، روایناز ).391ص، 17ج، همان( باشدیم
  داند.ین مکمان ممیجه گرفته و عمل صالح را بدون ایآن دو را نت یذات

، امـه علّمرحوم خالف بر یول، دانسته یت عمل را ذاتیصالح طباطبائی امهعلّهم مانند  يد مطهریشه
ـ ، مـان هـم عمـل صـالح اسـت     یعمل صالح بدون ا: دیفرمایم، مان را ارزشمند دانستهیعمل بدون ا  یول
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وي  اگـر عمـل  البتـه  ت نـزد پروردگـار نـدارد.    یرود و مقبولنمی عملش باال، شناسدنمی ه خدا راک یسک
ا رفـع  یـ ف در عذاب یگذارد و تخفنمی اجریرا ب یسکن یخداوند چن، خود ينه برا، ت باشدیانسان يبرا

عمـل   اهللا مصـباح تیـ آ یول ).177ص، 2ج ؛307و  199ص، 1ج، 1387، مطهري( آنان خواهد داشت يعذاب برا
مـان  یا يعمل را خارج از معنـا  طباطبائی امهعلّمانند ، سویکداند. البته از یمان میجه و ثمره ایصالح را نت

مـان را بـا مقـدار التـزام بـه عمـل       یمان دانسته و درجات ایسنجش ا كعمل را مال، مؤمن يبراو دانسته 
مـان و  یه از همـراه بـودن ا  کـ ، يد مطهریشهو ه طباطبائی امعلّخالف بر، سوي دیگرند. از کیمشخص م

ـ : نـد یگویردند مـ کیرا استفاده م یفه عدم تالزم ذاتیات شریعمل صالح در آ ه عمـل  کـ ، هیـ آ 90ش از یب
 ).390ــ 389 ص، 1378، مصـباح ( آیـد دست مـی بهن دو یا یمالزمه ذات، اندمان را با هم آوردهیصالح و ا
ت یدانستن صـالح  یبا نگاه به ذات يد مطهریشهو  امهعلّمرحوم ه کن است ین دو نظر به ایتفاوت ا
د یشـه بـا   امـه علّمرحـوم  ست. البته تفاوت ین یمان و عمل صالح مالزمه ذاتین ایب: ندیفرمایعمل م
ـ یعمل صالح غ، مانینبود ا: دیفرمایم امهعلّه کن است یدر ا يمطهر و  نـد کیارزش مـ یرمؤمن را ب

 يبـرا  يچ سـود یاگـر عمـل هـ   «ر ندارد. یدر آخرت تأث یعنی؛ شودیمان حبط میعمل صالح بدون ا
، طباطبـائی ( »لغو است ین فعلیچن، به آخرت نشود یهم منتهآن  ییایو سود دن، آخرت نداشته باشد

نبـود  دلیـل  بـه  ، صالح اسـت  عمل صالح گرچه ذاتاً، علّامهطبق نظر ، نیبنابرا). 10ـ7 ص، 15 ج، 1386
عمل صالح  ن اصالًامنؤرمیغ يبرا مصباحهللا اآیته کیحالدرن خواهد رفت. یمان حبط شده و از بیا

ه قائـل  ک، يد مطهریشهو  امهعلّمرحوم ند. اما کن بحث امنؤمریست تا از حبط عمل صالح غیقائل ن
عمـل صالحشـان را    طباطبـائی  امهعلّ؛ اندداده ینظرات متفاوتؤمن هستند، مریغ يبه عمل صالح برا

 د باشـد یت مفیانسان يه براکیصورتدرمن را ـ ؤرمیعمل صالح غ يمطهر دیشه یول، داندیحبط شده م
  داند.یماو  ف در عذابیسبب تخفـ 

شـود؛  یته ختم مکن یکدر عمل به  اهللا مصباحتیآو  امهعلّمرحوم ه نظر کن است یقابل توجه ا ۀتکن
اهللا تیـ آنـدارد.   يارزش اخرو: دیفرمایا عمل صالح قائل شده و میفار در دنک يامه براه علّک ین معنیبه ا

افر کـ ل شده و در آخـرت  ئآن قا يبرا يویارزش دن یولافر را گرچه ارزشمند دانسته، کهم عمل  مصباح
ن بحـث دارد و  یـ گر بـه ا ید یه نگاهکاست  يد مطهریشهمیان، ن یداند. در ایج عمل میبهره از نتایرا ب

  ست.یافر نکقائل به حبط عمل ، امهعلّخالف برداند و نمی مانیبر ا یعمل صالح را مبتن
بـه ایـن پاسـخ    تـا  ، فر و عمل صـالح اسـت  کان رابطه یمستلزم باندیشمندان، ن یشتر نظرات این بییتب

  ا نه؟یتوان عمل صالح داشت یمفر، کبا وجود برسیم که آیا 
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  فر و عمل صالحك

تـرین  بـزرگ ، با تـرك شـکر  پوشاندن آن است ، ء است. کفر نعمتیپوشاندن ش يامعندر لغت به »کفر«
شود کـه وحـدانیت   می گفته یبه کسین یا نبوت است. کافر در عرف دین، انکار وحدانیت خدا یا د، کفر

ن ایـ افر از کـ  ).475 ص، 3 ج، 1375، طریحی؛ 715ص ، ق1412، راغب( یا نبوت یا شریعت یا هر سه را انکار کند
 یعنـ یپوشـاند؛  یقت را مـ یحق، پوشاندیاعمال ناصالح مه فطرت خود را با کشود یده مینام »افرک«جهت 

، 27 ج، 1387، مطهـري ( نـد یخواهد آن را ببنمی پوشاند ویآن را م ياو رو یولشود، یبر او ظاهر م یقتیحق

. اینهـا  نـد یآیمـ از در مخالفـت بر  یبا نبـ  ياه عدهکند کیدا میمعنا پ »ینب«فر بعد از آمدن ک ).369ـ368 ص
و عنـاد   يلجبـاز  ياز روو یـا  ن اسـت از سـر   کـ مم یپوشن حقینند. اکیم یپوشه حقکهستند  یسانک

 ).949ـ948 ص، همان( ردیصورت گ
 يبـرا ن، یخواهـد داشـت. بنـابرا    يشتریعقاب بو عناد باشد،  يلجباز يفر از روکه کیصورتدر

فر بـر او هـم   کند، کعمل ن ینیبه اعمال د یه مسلمانکیصورتدر. فر ثابت استک یمسلمان هم نوع
  شود.یاطالق م
افـت شـوند   ی يست. پس اگر افرادیقت نیل به پوشاندن حقیجز عناد و م يزیفر چکت یماهن، یبنابرا

 ردکـ هرگز خداوند آنـان را عـذاب نخواهـد    ، به اسم مسلمان نباشندم باشند، هرچند یروح تسل يه داراک
  ).289ص، 1ج، همان(

ارائـه   ینظـرات مختلفـ  هـا دارد،  ارتباط با اجتمـاع و رفتـار انسـان   ه کن مسائل، هرچند یدر ا معموالً
ان یـ ل سـه عنـوان ب  یـ نـه را ذ ین زمیـ شده در انظرات طرح يد مطهریشهنظر هم موردشود. در بحث یم

  نموده است.
 دهنـد. معمـوالً  یه اصل را به عمل مک یلکداران رحمت و صلح ا طرفیگراها ثرتک: گروه اول

ه خداونـد  کـ چراانجام دهد، مستحق ثواب است؛  یکیس عمل نکهر : ندیگویم يرکان روشنفیمدع
سـت،  ین يقـرارداد ، اعمال يو بد یخوبسوي دیگر، رد. از کع نخواهد یافراد را ضا یکعادل عمل ن

 یـک س نکـ از هـر   یـک ست و چون عمل نیض نیچون خداوند اهل تبعن، یاست. بنابرا یه واقعکبل
ان و یحیمسـ ، انیهودیم یرکقرآن ن، یرد. عالوه بر ایپذیخداوند مند، ک یکار نکس کپس هر ، است

شـدت تخطئـه   بـه پروراندنـد،  یگران را در سر میت خود بر دیریض و خیر تبعکه فکرا  یمسلمانان
 و جهـنم  اهل، بگرفت گردشان بر گرد گناهشان و شدند زشت يکار مرتکب که آنان يآر«: ندکیم

س کـ به هر  یو تعال كتبار يه خداکنیهم داللت دارد بر ا یاتیآ. )80: بقره( »آن هستند در جاودانه
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فار هم کپس . )120: توبه ؛8-7: زلزلت( دهدیپاداش و عقاب مو شر انجام دهد،  یکار نکبه هر اندازه 
  ).285ـ282ص، 1ج، 1387، مطهري( رفته استیاعمالشان پذ
دهنـد.  یمـان مـ  یه اصل را به اک، یاله داران سبقت غضب بر رحمتا طرفیگراها انحصار: گروه دوم

مسـلمان  ریعمـل غ : نـد یگویمـ  ).279- 278ص، همان( دانندیهمه مردم را مستحق عذاب م باًین گروه تقریا
اگــر عمــل مســلمان و  ).390- 389ص، 2و1ج، 1378، ؛ مصــباح16ص، 10ج، 1374، طباطبــائی( شــودنمــی رفتــهیپذ
مسـلمان دال بـر زائـد و لغـو     ریمسـلمان و غ  يست؟ تسـاو یمان چیر ایثأپس ترفته شود، یمسلمان پذریغ

 يسـتر کفـار بـه خا  کاعمـال  ، 18ۀ یـ م آیابـراه  ةه در سورکنیبه ااند ل آوردهیات دلیبودن اسالم است. از آ
چ یهـ انـد،  وردهآنان از آنچه بـه دسـت   یا). 289- 286ص، 1387، مطهـري ( بردیآن را م يباده تندکه شده یتشب
 ).255ص ، 1388مصباح، ( بردتوانند نمی يابهره

اسـت.   یرفتنیمسلمان هم پـذ ریعمل صالح غ ه اوالًکن معنا یبه ا؛ ل هستندین به تفصقائال: گروه سوم
ه کـ  يابـه درجـه  ، ده فاعـل هـم بهـا داده شـده    یـ ت و عقیبه ن، عمل یعالوه بر برد اجتماعر، کن تفیدر ا

  ).289ـ288ص، 1ج، 1387، مطهري( ده استیت و عقیاصالت از آن ن
و  باطـل دانسـته   و طایفـه حـق   دو بـه  مختلـف را  ادیـان  یتمام برگشت، یلکطور به یامه طباطبائعلّ

تـوان جـزء   یرا م رو، وياین). از509ـ508ص ، 14ج، 1374، طباطبائی( داندیفه باطل را حبط شده میاعمال طا
 يگـردد. ادعـا  یاعمالشان حبط مـ مان ندارند، یفار چون اک: دیفرمایم امهعلّه کانحصارگراها دانست؛ چرا
مـان بـه   یتـاب بـا ا  کاهـل  : دیفرمایشان میاست. ا یتاب هم به قوت خود باقکحبط اعمال در مورد اهل 

 و آورنـد  ایمـان  رسـوالنش  از یبعضـ  و خدا به، انداخته تفرقه او رسوالن و خدا بین، اءیانب یخدا و برخ
 یتعـال  يخـدا  رد او رد و خداست ةفرستاد نیز بعض آن اینکه با، ورزند کفر رسوالنش از دیگر یبعض به

و  یالهـ  يچـون انتخـاب راه وسـط خـالف رضـا     ؛ مان ندارندیا اصالًن، یبنابرا). 206ص، 5ج، همان( است
  گردد.ین باطل ماکنها هم مثل مشریاعمال ادلیل ن یبه هممخالفت با اوست، 

  يريگجهينقد و نت
  :  سازدیات رهنمون مکن نیشمندان ما را به این اندیدقت در نظرات ا

 يبـرا  یگـاه یه جاکـ د یآیدست مر بزرگ بهکن دو متفیان و نظر ایحیتاب مقدس مسکبا توجه به . 1
عت یاسـت و شـر   یت مسائل اخالقیصرف رعا. اگر هم عمل صالح باشد، رندیگنمی عمل صالح در نظر

امل اجـرا  کتواند دستورات خدا را به نحو نمی رت بشرچون به هر صونند؛ کیم یبشر تلق يبرا یرا مانع
بـه   يازیده شده و انسان نین بخشیه بشر نمود تا گناه نخستیرا فد یسیهم خداوند عل، ین دلیند. به همک

  عت نداشته باشد.یشر
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مـان هـم   یایبـ عـالوه بـر ایـن،    ت است. یه وابسته به نکبل، ستیعمل ن یذات، ا طالح بودنیصالح . 2
عمـل را از   ینیوکـ اثر ت، مانیدارند و صرف عدم ا ینیوکر تیاعمال تأثو تواند عمل صالح داشته باشد یم
  باشد.نمی سازگار یمؤمنان با عدل الهریردن اعمال غکاثر یحبط و به، کنیاسرانجام ن نخواهد برد. یب

گرچـه  . دسـت آورد به فار راکصراحت علت حبط شدن اعمال توان بهنمی، طباطبائی امهعلّانات یاز ب
فـار  کا همـه اعمـال   یـ ه آکـ اند ح ندادهیتوض یول، فار دانسته استکعلت حبط را اعمال خود  یدر عبارات

؟ اگـر  یا بعضـ یـ شود، یفار حبط مکا اعمال همه یه آکاند ح ندادهین توضی؟ همچنیا برخیشود، یحبط م
اعمالشـان حـبط    یسـازگار اسـت؟ اگـر برخـ     یا با عدل الهیآشود، یفر حبط مکدلیل همه اعمالشان به 

فـار  کن اگـر اعمـال همـه    یبه دارنـد؟ همچنـ  یات طیدن به حیدر رس يریمانده تأثیا اعمال باقیآ ،گرددیم
 یمـ کچـه ح انـد،  اوردهیـ مان بـه بعـض ن  یا یجهل و عدم آگاهدلیل ه به کفار کاز  یسانک، شودیحبط م

 یه بـا علـم بـه حـق بـودن تمـام      کـ تـاب،  کاهـل   يشامل علما امهعلّمرحوم گفتار البته خواهند داشت؟ 
 ينسـبت بـه مـردم عـاد     یولـ شـود.  یمردند، کرا قبول ن یمان آوردند و بعضیا یدستورات خدا به بعض

دسـت  ن سـؤاالت بـه  یـ ا يبـرا مناسـبی   قیـ دقپاسخ  امهعلّمرحوم ق مطالب یت است. از مطالعه دقاکسا
اگـر  به نظر مـن،  «: ندیفرماینه داشته و مین زمیامل در اکمع و جا یمطلب، يد مطهریشهچند نیاوردیم. هر

وان را... یـ ا حیـ اعم از انسان جاندار،  یکبه  یکین یگر و حتید يهابه انسان یکیه نکافت شوند ی يافراد
از معرفـت خداونـد    يها نورن انسانیر اید گفت در عمق ضمیبا ،انجام دهند... يچ چشم انتظاریبدون ه
االمـر  واقـع و نفـس  ارشـان در کان؛ ر اذعان دارندیدر عمق ضمنند، کار که به زبان انکنیفرض او به ، هست

  .)309، ص1، ج1387مطهري،  ( ».. واهللا اعلماند.ردهکخدا تصور  يه آن را به جاکاست  یموهوم یکار کان
آنهـا  ت و رابطـه  یـ ن، ارزش، عمـل صـالح  ، مـان یا یعنـ یلمـه  کن بحث را با توجه به چهار یاحاصل 

  ان داشت.یتوان بیم
اعمـال هـم قابـل قبـول      كتر يت برایحیه مسیتوجو  دانندیم یقلب يمان را امریران اکمتف ۀ، هماوالً

  رد.کد رها یبه قدر توان را نبابه تمام معنا انجام داد،  يارکه اگر نتوانست کچرا؛ ستین
ایشـان  دانـد.  یآن م یت عمل را ذاتیمان و صالحیا یعمل صالح را نمود خارج ه طباطبائیامعلّ اًیثان

 ارزشـمند  یولـ مان را صالح دانسـته،  یعمل بدون ا، آن يت عمل و ارزشمندین صالحینهادن بتفاوت با 
هـر   یعنـ ی ؛عمل را عام و خاص مطلق دانسـته  يرابطه عمل صالح و ارزشمنددیگر  عبارتشمرد. بهنمی

 اهللا مصـباح تیـ آارزشـمند باشـد.   ، یصالحه هر عمل کست ین نیچن یولصالح است، ، يعمل ارزشمند
هـر عمـل   ، امـه علّخالف نظـر  بـر هرچنـد   .دانـد یرابطه را عام و خاص مطلق م، امهعلّمرحوم هم مانند 

  داند.نمی را صالح يهر ارزشمند یولرا ارزشمند دانسته،  یصالح
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دانـد. از  یآن م یذات صالح بودن عمل را، ه طباطبائیامعلّمانند سو، یکاز  يد مطهریشهمیان، ن یدر ا
دسـت  شـان بـه  یند. از عبـارات ا کیم یمن را ارزشمند تلقؤمریعمل غ، اهللا مصباحتیآمانند ، گریدسوي 

ارزشـمند خواهـد بـود. دو     یعملـ را به قصد خدمت به بشر انجام دهـد،   یکیس عمل نکه هر کد یآیم
عمـل صـالح    يبـرا  ییجـا هرچند  دارد؛ يشتریشباهت ب يد مطهریشههم نظرشان به  یحیشمند مسیاند

  شناسند.نمی تیبه رسم
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