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بررسی حوزة معنایی عمل صالح در قرآن

دکتر حسین خوشدل مفرد1

چکیده

مقاله حاضر درصدد اس��ت به بررس��ی حوزة مفهومی عمل صالح به عنوان یکی از مفاهیم 

مه��م و کاربردی قرآن بپ��ردازد و ارتباط آن را با دیگر مفاهیم مش��ابه همچون عمل خیر، 

عمل حسن و... مشخص کند. با بررسی آیات قرآن، این نتیجه به دست آمد که عمل صالح، 

یك عمل كاملًا شرعی و دینی است كه مشخصًا توسط پیامبران و از جانب خداوند به مردم 

معرفی و واجب ش��ده و هر دینی، عمل صالح مخصوص به خود را داش��ته اس��ت. اگر چه 

مشترکات زیادی در میان آن ها دیده می شود. حوزة مفهومی  عمل صالح از حوزه های مشابه 

خود محدودتر اس��ت، به گونه ای که حوزة مفهومی  عمل خیر یا عمل حسن، عمل صالح را 

در بر می گیرد. ارتباط مفهومی  ایمان و عمل صالح نیز كه در قرآن مطرح ش��ده، با مفهوم 

به دست آمده ارتباط مستقیم دارد. 

واژگان کلیدی: قرآن، عمل، صالح، خیر، حسن
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طرح مساله

برخ��ی از قرآن پ ژوهان معتقدند كه باید برای فه��م لغات و اصطالحات قرآن به خود قرآن 

مراجع��ه كرد؛ زیرا قرآن در برخی موارد، واضع معنای خاصی برای واژگان اس��ت كه لزومًا 

ب��ا معنایی كه از كتب لغت یا آنچه متداول نزد اع��راب بوده، همخوانی ندارد. یکی از قرآن 

پژوهان معاصر در این باره می گوید: »اساسا قرآن زبان خاص و اصطالحاتی ویژة خود دارد. 

گاه مطالب خود را در قالب اصطالحات خود مطرح س��اخته، نه بر اس��اس اصطالحات عرف 

عام« )معرفت، پژوهش های قرآنی، 10-9/ 272( 

برخی دیگر از نویسندگان با اشاره به آنچه »حقیقت قرآنی« نامیده اند, می نویسند: »در قرآن 

کریم، ممکن اس��ت بعضی از الفاظ در اثر کثرت اس��تعمال آن در معنا یا موردی خاص در 

آی��ات قرآن، به صورت حقیقت قرآنی در آمده باش��د؛ یعن��ی در زبان قرآن، آن لفظ در آن 

معنا یا مورد، حقیقت ش��ده، به گونه ای که پس از آن، هر جا در قرآن، آن واژه بدون قرینه 

به کار رفته، آن معنا یا مورد خاص را برای مس��لمان تداعی می کرده اس��ت. )رجبی، 85(

مس��اعد بن س��لیمان طیار در کتاب فصول التفسیر به این قاعده و اصل ارزشمند در تفسیر 

قرآن اشاره کرده است: »لما کان القرآن نازال بلغة العرب، فإنه قد وقع فیه من األلفاظ 

ما لها دالالت خاصة فی الشرع لما تکن معروفة قبل عند العرب و هذه األلفاظ هی 

مصطلحات و أسماء شرعیة« )طیار، 106(. ایزوتسو، قرآن پژوه شهیر ژاپنی نیز در این باره 

معتقد اس��ت: برای بررس��ی یك مفهوم در یك نظام واژگان مانند نظام واژگانی قرآن، باید 

آن را همچون كلمه ای كانونی درنظر گرفت كه عده ای از كلمات مهم دیگر، آن را همچون 

دانه های خوشه ای احاطه كرده  اند و این كلمة كانونی بر یك میدان معناشناختی مخصوص 

ب��ه خ��ود حكومت می كند. بدین ترتیب این كلمة كانون��ی و كلمات مرتبط با آن، روی هم 

رفته یك حوزه و محوطة تصوری را در داخل كل واژگان قرآن تش��كیل می دهد. )ایزوتسو، 

خدا و انس��ان در قرآن، 8( به عبارت دیگ��ر، قرآن، زبانی مخصوص به خود دارد و مانند هر 

زبان دیگری، معانی هر اصطالح در ارتباط با دیگر معانی به دست می آید و معانی، همچون 

ش��بكه ای گره خورده با یكدیگر مرتبطند. در این مقاله، سعی کرده ایم با الهام از این قاعدة 

تفسیری، یکی از مفاهیم مهم و کاربردی قرآن یعنی عمل صالح را مورد بررسی قرار داده و 

به اختصار، حوزة مفهومی آن و ارتباطش با دیگر مفاهیم مشابه را مشخص کنیم. بی شك 

از لحاظ علمی تحقیقاتی بررس��ی مفاهی��م قرآنی و تعیین حوزة معنایی هر یك از آن ها ما 

را به جهان بینی قرآن نزدیك می س��ازد. ایزوتس��و معتقد است كه می توان با معنی شناسی 
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قرآن و تعیین حوزه های معنایی كلمات كلیدی به جهان بینی قرآن یعنی طرز نگرش قرآن 

نسبت به جهان پی برد. )همان، 4( 

 ش��ایان ذکر است که در بیش��تر كتب تفس��یری، عمل صالح، متمایز از اعمال دیگر مورد 

بررس��ی قرار نگرفته، بلكه مفسران عمومًا عمل صالح را همان عمل خیر و عمل حسن و به 

ط��ور كلی عمل خوب و نیك برمی ش��مارند و حوزة معنایی ای��ن مفاهیم را از یكدیگر جدا 

فرض کرده اند )به دیدگاه های برخی از مفسران در ادامه خواهیم پرداخت(. چنین تفكیكی 

در ترجمه ه��ای قرآن به فارس��ی نیز صورت نگرفته اس��ت، به عنوان مثال ترجمة تفس��یر 

طبری كه قدیمی ترین ترجمة قرآن به زبان فارس��ی است، در موارد زیادی )به عنوان مثال 

آیات 25، 82 و277 سورة بقره( عمل صالح را به »نیكی« ترجمه كرده است. در این تفسیر 

»َحَسن« )بقره، 201، آل عمران، 120( نیز به همین نحو ترجمه شده است. در تفسیر مواهب 

علیه یا تفس��یر حس��ینی در چند مورد عمل صالح، عمل پس��ندیده )روم، 15( و در بعضی 

موارد كار شایسته )حج، 14( ترجمه شده است. در این تفسیر »حسن« نیز پسندیده )احزاب، 

21( و در برخی از موارد نیكو )قصص، 54( ترجمه ش��ده اس��ت. تاج التراجم اس��فراینی نیز 

عمل صالح را به صورت متفاوت )گاهی كار شایسته )بقره، 25( و گاهی كار نیك )بقره، 82( ( 

ترجمه كرده و »حسن« را نیز نیكویی )بقره، 201( ترجمه كرده است. در ترجمه های جدید، 

وحدت ترجمه بیش��تر لحاظ گردیده و عمومًا عمل صالح به كار شایس��ته و عمل حسن به 

كار نیك ترجمه شده است؛ ولی باز این تفكیك به صورت كامل نمی باشد و واژه های به كار 

رفته در ترجمه در بعضی آیات با یكدیگر جابجا ش��ده  اند؛ )به عنوان مثال بنگرید به ترجمة 

پورج��وادی ذیل آیات82 و277 بقره و ترجمة الهی قمش��ه ای ذی��ل آیات 25و82 بقره(. با 

این بررس��ی، مشخص می ش��ود كه اوال در بعضی از ترجمه ها عمل صالح به صورت واحدی 

ترجمه نش��ده و ثانیًا تفاوتی بین واژه های مشابه از لحاظ ترجمه گذاشته نشده است. آنچه 

بیان ش��د، بیانگر آن است که در میان مفسران و مترجمان چنین توجهی به حوزة معنایی 

مفاهیم قرآن وجود نداشته است؛ از این رو، ضرورت چنین تحقیقاتی بیشتر نمایان می شود. 

معنای لغوی عمل صالح

پیش از پرداختن به حوزة معنایی عمل صالح و رابطة آن با دیگر مفاهیم اخالقی، به تعریف 

لغ��وی آن می پردازی��م. بی تردید، معنای لغ��وی یك واژه در فهم ابتدایی آن مؤثر اس��ت. 

ایزوتسو نیز این اقدام را یك اقدام ساده ولی سودمند و به عنوان نخستین قدم در یادگیری 
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و فهم یك واژه می داند. اما معتقد است اگر بخواهیم به مقولة معنای خود واژه دست یابیم 

باید ببینیم در قرآن به چه معنایی به كار رفته است )ایزوتسو، مفاهیم اخالقی در قرآن، 49( 

راغ��ب در مفردات درتعریف واژه عمل می گوید: »عمل، هر فعلی اس��ت كه حیوان از قصد، 

انجام می دهد و اخص از »فعل« می باشد؛ زیرا فعل بعضًا در مورد جمادات نیز به كار می رود. 

)راغ��ب، 351( ( صاحب قاموس قرآن به نقل از اقرب الموارد نوش��ته: »عمل در كاری گفته 

می ش��ود كه از روی عقل و فكر انجام ش��ود، لذا با علم مقرون اس��ت، ولی »فعل« اعم از آن 

اس��ت. این فرق بین عمل و فعل را از قرآن نیز می توان اس��تفاده کرد كه »عمل« به اعمال و 

كارهای ارادی اطالق شده، ولی فعل گاهی در افعال جماد نیز به كار رفته است؛ مانند »َقاَل 

َبْل َفَعَلُه َكِبیُرُهْم َهَذا َفاْس��أَُلوُهْم إِْن َكاُنوا َیْنِطُقوَن« )انبیا، 63(«. )قرشی، 44( ابوهالل عسگری نیز 

می گوید: »اصل عمل در لغت دوؤب اس��ت و آن به معنی كوش��ش در رنج و تعب دیدن در 

كار و نیك رفتن اس��ت« )قریب، 142(. شایان ذکر است که در قرآن »عمل صالح« با همین 

تركیب و مشتقات آن به كار رفته است. یعنی برای »صالح« از واژة عمل استفاده شده است 

در حالی كه به عنوان مثال برای »خیر« واژة فعل نیز به كار رفته است »َوَجَعْلَناُهْم أَِئًَّة َیْهُدوَن 

َكاِة وََكاُنوا َلَنا َعاِبِدیَن« )انبیا، 73(.  الِة َوإِیَتاَء الزَّ ِبأَْمرَِنا َوأَْوَحْیَنا إَِلْیِهْم ِفْعَل اْلَخْیرَاِت َوإَِقاَم الصَّ

باتوجه به تعریفی كه برای عمل بیان شده، پر واضح است كه عمل صالح باید از روی قصد 

و علم انجام شود و با توجه به تعریف ابوهالل احتمالًا با سختی هم همراه است و این مطلب 

اِلَحاِت ال ُنَكلُِّف َنْفًسا  از قرآن هم برداش��ت می شود، آنجا كه می فرماید: »َوالَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

إاِل ُوْس��َعَها ُأوَلِئ��َك أَْصَحاُب اْلَجنَِّة ُهْم ِفیَها َخاِل��ُدوَن« )اعراف، 42(. این كه برای عمل صالح از مادة 

تكلیف اس��تفاده ش��ده )بعد از عمل كردن به صالحات، می گوید ما هیچ كس��ی را تكلیف 

نمی كنیم مگر به اندازة توانش(؛ نش��ان می دهد كه انجام اعمال صالح با س��ختی ومش��قت 

هم��راه اس��ت و این كه عمل صال��ح باید از روی علم وآگاهی انجام ش��ود نیز از آیات قرآن 

اِلَحاِت َوال اْلُمِسیُء َقِلیال ما  استفاده می ش��ود: »َوما َیْس��َتِوی األْعَمی َواْلَبِصیُر َوالَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

ُروَن« )غافر، 58( که نش��ان می دهد آنان كه ایمان آورده و عمل صالح انجام دهند بصیر  َتَتَذكَّ

هس��تند و در مقابل آنها، اهل س��یئه كور می باشند. پس عاملین به صالحات دارای یك نوع 

روشن بینی و آگاهی می باشند. 

 »ص��الح« نیز در لغت به معنای ضد فس��اد اس��ت. )اب��ن منظور، 516( راغ��ب در مفردات 

می گوید: »صالح ضد فس��اد اس��ت و آن دو در بیشتر موارد در مورد افعال به كار می روند و 

صالح گاهی در تقابل با فساد آمده وگاهی در تقابل با سیئه« )راغب، 289(. 
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عالمه طباطبائی در مورد واژة صالح می گوید: »كلمة صالح در مقابل فس��اد اس��ت و فساد 

عبارت اس��ت از تغییر دادن هر چیزی از آنچه طبع اصلی آن اقتضاء دارد، در نتیجه صالح 

به معنای باقی ماندن و یا بودن هر چیزی اس��ت به مقتضای طبع اصلی آن، تا آنچه خیر و 

فایده درخور آن است بر آن مترتب گردد، بدون این كه به خاطر فسادش چیزی از آثار نیك 

آن تباه گردد« )طباطبائی، 400/15( با توجه به معنایی كه برای واژة صالح ش��ده، می توان 

گفت معنی لغوی عمل صالح بدین گونه است: »عملی كه هیچ عیب و آفتی در آن نیست و 

از آثار نیك آن چیزی كاسته نشده است«. شرباصی در »موسوعة اخالق القرآن« عمل صالح 

را از لحاظ لغوی این گونه تعریف نموده است: »عمل صالح آن است كه شایستگی پذیرفته 

شدن را دارد و در آن هیچ عیب یا آفتی نیست« )شرباصی، 4 /208(. 

مفهوم قرآنی عمل صالح

همان گونه که پیش تر بیان شد بسیاری از مفسران، عمل صالح را یك مفهوم كلی و برابر با 

كار نیك و خوب دانسته و هیچ تفكیكی میان این واژه و واژه های مشابه مانند: عمل حسن، 

عمل خیر و... قائل نش��ده اند. ابتدا دیدگاه برخی از مفس��ران را ذکر نموده و سپس برداشت 

خود را همراه با شواهد و مؤیدات قرآنی مطرح خواهیم كرد. 

عالمه طباطبائی به این نظر قائل است كه مفهوم عمل صالح در قرآن بیان نشده است؛ اما از 

آثاری كه برای آن ذكر كرده اند، می توان به معنا و مفهوم عمل صالح پی برد. وی می نویسد: 

»صالحیت عمل هر چند در قرآن كریم بیان نشده كه چیست و لیكن آثاری را كه برای آن 

ذكر كرده معنای آن را روشن می سازد«. )طباطبائی، 1/ 458(

در تفس��یر نمونه، عمل صالح برابر با همان مفهوم كلی در نظر گرفته شده است كه هر كار 

خیر وخوبی را در بر می گیرد: »صالحات، همان اعمال شایس��ته اس��ت، نه فقط عبادت، نه 

تنها انفاق فی سبیل الل، نه فقط جهاد در راه خدا، نه تنها كسب علم و دانش، بلكه هر كار 

شایسته ای كه وسیلة تكامل نفوس و پرورش اخالق و قرب الی الل و پیشرفت جامعة انسانی 

در تمام زمینه ها شود. این تعبیر حتی كارهای كوچكی همچون برداشتن یك سنگ مزاحم 

را از س��ر راه مردم شامل می ش��ود تا نجات میلیون ها میلیون انسان از گمراهی وضاللت و 

نشر آئین حق و عدالت در تمام جهان«. )مکارم، 27 /299( 

مؤلف تفس��یر س��ورة والعصر می گوید: عمل صالح، ش��امل ادای واجبات و ترك محرمات و 

ش��امل هر عملی كه فعل یا ترك آن به صالح فرد، جامعه، دین، دنیا و آخرت انس��ان باشد، 
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می گردد. )جویباری، 226(

 در تفسیر من هدی القرآن، اعمال صالح این گونه بر شمرده می شوند: »ذكر، فرائض خمسه، 

نوافل، س��اختن مدرس��ه، جاده و... اگر برای خاطر خدا باش��د، عمل صالح است«. )مدرسی، 

)424/6

 آلوسی از مفسران اهل سنت نیز هنگام توضیح در مورد صالحات می گوید: »صالحات، جمع 

صالحه )مونث صالح( اس��م فاعل از ریش��ة صلح صلوحًا كه در مقابل فسد است، می باشد و 

به آنچه ش��رع جایز شمرده و آن را نیكو دانسته اس��ت. اطالق می شود«. )آلوسی، 1/ 201(

بیضاوی نیز چنین تفسیری از مفهوم صالحات ارائه كرده است. )بیضاوی، 1/ 243( 

 قرطبی نیز در تفس��یرش، صالحات را هر عمل قولی یا فعلی می داند كه اثر آن در آخرت 

ب��رای صاحبش می ماند )قرطب��ی، 10 /414( مجموعًا تعاریفی كه مفس��ران معاصر از این 

مفه��وم ارائه كرده اند، یك مفهوم مطلق و كلی اس��ت كه هم��ة اعمال خوب و نیك را دربر 

می گیرد؛ اما با مراجعه به تفاسیر متقدم مالحظه می كنیم كه غالب آن ها مفهوم عمل صالح 

را محدودتر دانس��ته اند و بیش��تر جنبة ش��رعی به آن  داده اند. مثلًا شیخ طوسی در تبیان، 

اعمال صالح را این گونه تعریف می كند: »اعمال صالح، آن اعمالی اس��ت كه خداوند به آن 

امر كرده و پیامبرانش را برای آن فرستاده است«. )طوسی، 3/ 405( شیخ طبرسی در مجمع 

ذیل تفسیر آیة 42 سورة اعراف می فرماید منظور از صالحات آن اعمالی است كه خداند یا 

واجب نموده یا مس��تحب دانسته است. )طبرسی، 4/ 248( ابن كثیر در تفسیر هنگام بحث 

از اعمال صالح می گوید: 

»الصالحات و هی االعمال التی ترضی الل )عزوجل( عنها لمتابعتها الشریعة المحمدیة«. )ابن 

كثیر، 3/ 140( 

 اعمال صالح اعمالی است كه خداوند به خاطر آن كه مطابق شریعت پیامبر اسالم است، از 

آن ها رضایت دارد. در تفسیر فرات كوفی این مفهوم محدودتر شده و فقط به انجام فرائض 

تفس��یر ش��ده اس��ت. دراین تفس��یر عملوا الصالحات به »ادوا الفرائض« یعنی انجام واجبات 

تفسیر شده است. )فرات كوفی، 1/ 607(

با نگاهی گذرا به تفاس��یر متأخر و متقدم می بینیم كه تفاس��یر متقدم یك جنبة شرعی به 

اعمال صالح داده اند. البته در این تفاس��یر باز ه��م تفكیكی میان عمل صالح و دیگر اعمال 

انجام نش��ده و ش��واهد قرآنی مبنی بر این تعریف نیامده اس��ت. ولی در هر صورت به نظر 

نگارندة تفاس��یر متقدم كه عمدًا بعد از تفاسیر جدید ذكر شد، به مفهوم قرآنی عمل صالح 
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نزدیك ترن��د )اگ��ر چه با نظر نگارنده و مفهوم قرآنی عمل صال��ح كه در ادامه می آید، كاملًا 

منطبق نیس��ت(. گویا گذشتگان، برداش��ت دیگری از اعمال صالح داشته اند كه امروزه این 

مفهوم تا حدودی تغییر كرده و كلی تر شده است. البته در میان تفاسیر متقدم نیز برداشت 

كلی و مطلق از اعمال صالحه، وجود داش��ته است و آنچه بیان شد وضعیت عمومی  تفاسیر 

بود و منظور این نیس��ت كه هیچ اس��تثنایی وج��ود ندارد. بعد از بی��ان دو دیدگاه متقدم 

ومتاخر، اكنون به برداشت خود می پردازیم. 

ب��ه نظر نگارنده، اعمال صالح از لحاظ قرآن، اعمالی مبتنی بر ش��رع ب��وده و بر پیروان هر 

شریعتی واجب است و شرع، آن ها را مشخصًا بیان فرموده است. در نتیجه این گونه نیست 

ك��ه ه��ر عملی كه عقال بر خوب بودن آن صحه بگذارند، عمل صالح باش��د. به عبارت دیگر 

عمل صالح، عملی اس��ت ش��رعی كه از جانب خداوند به وس��یلة انبیا و رسوالن و در قالب 

ادیان برای مردم معرفی و واجب  ش��ده اس��ت و اعمال صالح هر دین بر اس��اس آموزه های 

همان دین بوده و در نتیجه، اعمال صالح، مطلق و كلی نمی باشد و در هر شریعت با شریعت 

دیگر تفاوت داشته است )اگر چه در این میان مشترکات فراوانی دیده شود(. مهم ترین وجه 

تمای��ز عمل صالح با دیگر اعمال در همین جنبة ش��رعی، وج��وب آن و انطباق آن با عقاید 

حقة پیامبران است. با این تعریف معلوم می شود كه چرا مطابق آیات قرآن، اعمال صالح در 

مورد همة ادیان و انبیای الهی مطرح بوده )آیة 51 سورة مؤمنون( و این كه چرا خداوند از 

پذیرفته شدن اعمال صالح پیروان سایر ادیان سخن می گوید: 

اِبِئیَن َمْن آَمَن ِباللَِّه َواْلَیْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا َفَلُهْم أَْجُرُهْم   »إِنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوالَِّذیَن َهاُدوا َوالنََّصاَری َوالصَّ

ِعْنَد َربِِّهْم َوال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوال ُهْم َیْحزَُنوَن« )بقره، 62(. 

 یعن��ی اگر پیروان ادیان الهی مطابق با ش��ریعت خود رفتار كنند، اجرش��ان نزد پروردگار 

محفوظ است. 

از كس��انی كه به این جنبة ش��رعی و واجب بودن اعمال صالح اشاره كرده، ایزوتسوست. او 

می گوید: »از لحاظ متنی، روش��ن اس��ت كه اعمال صالح آن اعمال پرهیزگارانه ای هس��تند 

كه خداوند بر عهدة همة مومنان گذاش��ته است )واجبات(«. )ایزوتسو، مفاهیم اخالقی دینی 

درقرآن، 416( 

 برای بعضی از مفسران نیز، این سؤال مطرح بوده است كه آیا عمل صالح باید از طرف شرع 

مش��خص شود یا نه؟ به عنوان مثال مؤلف قاموس قرآن می نویسد: »آیا مراد از صالحات كه 

در قرآن به كرات آمده، كارهایی اس��ت كه شرع آن ها را مشخصًا بیان فرموده و یا هر عمل 
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صالح مطابق عدل و انصاف مورد رضای حق است، خواه در شرع بالخصوص بیان شده باشد 

یا نه؟« اگر چه وی بر خالف نظر ما در ادامه می نویس��د: »هر كار شایس��ته ای كه مطابق با 

موازین عدل و انصاف باش��د، مورد رضای خدا و مش��مول عموم »الصالحات« است، خواه در 

شرع بالخصوص تعیین شده باشد، یا نه«. )قرشی، 3/ 143( 

 با این وجود، طرح چنین س��ؤالی نش��ان از پیش��ینة این موضوع در می��ان برخی از قرآن 

پژوهان دارد. در ادامه با تحلیل و بررسی آیات قرآن به استخراج مفهوم عمل صالح از قرآن 

می پردازیم. 

شواهد قرآنی بر مفهوم عمل صالح

َها ُأوَلِئَك أَْصَح��اُب اْلَجنَِّة ُهْم ِفیَها َخاِلُدوَن.  اِلَحاِت ال ُنَكلُِّف َنْفًس��ا إاِل ُوْس��عَ 1- »َوالَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

َوَنَزْعَنا ما ِفی ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ َتْجِری ِمْن َتْحِتِهُم األْنَهاُر َوَقاُلوا اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذی َهَداَنا ِلَهَذا َوما ُكنَّا ِلَنْهَتِدَی 

َلْوال أَْن َهَداَنا اللَُّه َلَقْد َجاَءْت ُرُسُل َربَِّنا ِباْلَحقِّ َوُنوُدوا أَْن ِتْلُكُم اْلَجنَُّة ُأورِْثُتُموَها بِا ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن« )اعراف، 

42و43(. 

در آیة اول بعد از آن كه بحث صالحات را آورده اس��ت، در جمله ای معترضه می فرماید كه 

هی��چ كس را جز به اندازة توانش تكلیف نمی كنیم. از این جملة معترضه می فهمیم كه اولًا 

اعمال صالح در دید بندگان س��خت و همراه با مش��قت است. به همین خاطر، خداوند این 

توهم را كه احتمالًا اعمال صالح از طاقت آن ها خارج باشد، نفی كرده است )این توصیف تنها 

در رابطه با واجبات شرعی معنا پیدا می كند و نه هر عملی كه عقل آن را پسندیده تشخیص 

دهد( و ثانیًا می فهمیم كه اعمال صالح آن اعمالی است كه از جانب خداوند بر بشر تكلیف 

و واجب شده است. در نتیجه اعمال صالح باید از طرف خداوند و به وسیلة انبیا معرفی شود 

و جنبة شرعی و واجب داشته باشد. مؤید دیگر، آن است كه در ادامه می فرماید: »َوَنَزْعَنا ما 

ا ِلَنْهَتِدَی َلْوال أَْن  ِف��ی ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ َتْجِری ِمْن َتْحِتِهُم األْنَه��اُر َوَقاُلوا اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذی َهَداَنا ِلَهَذا َوما ُكنَّ

َهَداَنا اللَُّه َلَقْد َجاَءْت ُرُسُل َربَِّنا ِباْلَحقِّ َوُنوُدوا أَْن ِتْلُكُم اْلَجنَُّة ُأورِْثُتُموَها بِا ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن« )اعراف، 43(.

كلمة »هذا« به عقیدة بس��یاری از مفسران به بهشت بازمی گردد، ولی به نظر می رسد ارجاع 

آن به همان صالحات دقیق تر باش��د. در این صورت معنای آیه، این گونه می ش��ود كه آن ها 

خداوند را ش��كر می گویند، زیرا آن ها را با فرس��تادن رس��والن به اعمال صالح هدایت كرده 

است. مرجع ضمیر را حتی اگر به بهشت برگردانیم، باز این هدایت به بهشت، به وسیلة ارائة 

طریق و بیان صالحات صورت گرفته است؛ ولی اگر به صالحات برگردانیم، ربط معنایی این 
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وَء ِبَجَهاَلٍة ُثمَّ َيُتوُبوَن ِمْن َقِريٍب َفُأوَلِئَك َيُتوُب  قس��مت با جملة »إِنَّا التَّْوَبة َعلَ اللَِّه ِللَِّذيَن َيْعَمُلوَن السُّ

اللَُّه َعَلْيِهْم وََكاَن اللَُّه َعِلياً َحِكياً« واضح تر خواهد بود؛ یعنی رسوالن پروردگار به نزد ما آمدند 

و ما را به صالحات هدایت کردند. 

یِن« )تین، 6 و 7(  ُبَك َبْعُد ِبالدِّ اِلَحاِت َفَلُهْم أَْجٌر َغْیُر َمْمُنوٍن. َف��ا ُیَكذِّ 2- »إاِل الَِّذی��نَ آَمُن��وا َوَعِمُلوا الصَّ

در سورة تین می فرماید: ما انسان را در نیكوترین صورت آفریدیم، آنگاه او را به پایین ترین 

مرحله برگرداندیم، مگر آنان كه ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند كه پاداش بی پایان 

ُبَك َبْعُد  دارند، پس چه چیز موجب ش��د تا دین حق را تكذیب كنی. حرف »فاء« در »َفا ُيَكذِّ

يِن« برای نتیجه آمده است. در نتیجه معنی آیه این گونه خواهد بود كه با وجود آن كه  ِبالدِّ

ایمان و عمل صالح از انحطاط انسان به پایین ترین مرحله جلوگیری می كند، پس چرا دین 

را تكذیب می كنید؟ )دین در قرآن تنها به معنی روز جزا نیامده است( از این نكته می فهمیم 

كه همان دین است كه ایمان وعمل صالح را به ارمغان می آورد و در نتیجه از انحطاط انسان 

جلوگیری می كند. پس اعمال صالح به وس��یلة انبیا و در قالب ادیان معرفی می ش��وند؛ زیرا 

در این صورت است كه بین تكذیب دین و انجام اعمال صالح رابطه برقرار می شود. این كه 

لفظ دین به صورت عام و به همراه »ال« جنس آمده نشان می دهد كه اعمال صالح در همة 

ادیان بوده است و مختص به یك دین خاص مانند اسالم نمی باشد. 

ُر ِفیِه َمْن  ْرُكْم ما َیَتَذكَّ 3- »َوُه��ْم َیْصَطرُِخ��وَن ِفیَها َربََّنا أَْخرِْجَنا َنْعَمْل َصاِلًحا َغْیَر الَِّذی ُكنَّ��ا َنْعَمُل أََوَلْم ُنَعمِّ

اِلِمیَن ِمْن َنِصیٍر« )فاطر، 37( در این آیه بیان ش��ده اس��ت كه  َر َوَجاَءُكُم النَِّذیُر َفُذوُقوا َفا ِللظَّ َتَذكَّ

مجرم��ان در جهن��م فریاد می زنند كه م��ا را برگردانید تا اعمال صالح، غی��ر از آنچه انجام 

می دادیم، انجام دهیم. در پاسخ به آن ها می گویند: آیا ما به شما عمر ندادیم تا متذكر شوید 

و رسوالن الهی برای شما نیامدند. این آیه به روشنی نشان می دهد كه رابطه ای میان آمدن 

انبیا و انجام عمل صالح وجود دارد. گویا می گوید آیا ما رس��والن را برای ش��ما نفرس��تادیم 

و آن ها اعمال صالح را به ش��ما معرفی نكردند پس چرا از این فرصت عمر بهره نگرفتید و 

اعمال صالح انجام ندادید از طرف دیگر مجرمان و كافران بیان می كنند كه اعمال صالح غیر 

از اعمالی اس��ت كه ما انجام می دادیم و از آنجا که آن ها به انبیا ایمان نیاوردند و دستورات 

و فرامین الهی را كه همان اعمال صالح است، اجرا نكردند، در نتیجه در جهنم در خواست 

می كنند كه برگردند و اعمال صالح انجام دهند. اگر اعمال صالح، همان محسنات عقلی بود 

)مفهوم عام و كلی(، شایسته بود در ادامة آیه بگوید: آیا به شما عقل ندادیم؛ اما همان گونه 

كه بیان شد سخن از ارسال رسل است و این نشان می دهد كه مفهوم عمل صالح با آمدن 
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رسل مرتبط است. 

4- با تدبر در سیاق آیاتی كه مربوط به انجام عمل صالح است، متوجه می شویم كه در آیات 

زیادی میان آنان كه اعمال صالح انجام دادند با كسانی كه آیات الهی را تكذیب كردند، یك 

نوع تقابل معنایی وجود دارد، یعنی كسانی كه آیات الهی را تكذیب نكرده  و به محتوای آن 

آیات عمل كرده اند، همان کس��انی هس��تند که عمل صالح انجام می دهند. در نتیجه اعمال 

صالح توسط انبیا و در قالب آیات الهی به مردم معرفی می شود و در غیر این صورت ارتباط 

معناداری بین تكذیب آیات و انجام اعمال صالح وجود نخواهد داشت. اكنون برای نمونه به 

تعدادی از این آیات اشاره می كنیم: 

اِء َوال َیْدُخُلوَن اْلَجنََّة َحتَّی َیِلَج اْلَجَمُل ِفی  ُبوا ِبآَیاِتَنا َواْسَتْكَبُوا َعْنَها ال ُتَفتَُّح َلُهْم أَْبَواُب السَّ  »إِنَّ الَِّذیَن َكذَّ

اِلِمیَن /  َس��مِّ اْلِخَی��اِط وََكَذِلَك َنْجِزی اْلُمْجرِِمیَن / َلُهْم ِمْن َجَهنََّم ِمَهاٌد َوِم��ْن َفْوِقِهْم َغَواٍش وََكَذِلَك َنْجِزی الظَّ

اِلَحاِت ال ُنَكلُِّف َنْفًسا إاِل ُوْسَعَها ُأوَلِئَك أَْصَحاُب اْلَجنَِّة ُهْم ِفیَها َخاِلُدوَن« )اعراف،  َوالَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

40و42( 

ُبوا ِبآَیاِتَنا َوِلَقاِء اآلِخرَِة  ا الَِّذیَن َكَفُروا وََكذَّ اِلَحاِت َفُهْم ِفی َرْوَضٍة ُیْحَبُوَن / َوأَمَّ ا الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ  »َفأَمَّ

وَن« )روم، 15و16(  َفُأوَلِئَك ِفی اْلَعَذاِب ُمْحَضُ

ُبوا ِبآَیاِتَنا ُأوَلِئَك  اِلَحاِت َلُهْم َمْغِفرٌَة َوأَْجٌر َعِظیٌم / َوالَِّذیَن َكَف��ُروا وََكذَّ  »َوَع��َد اللَُّه الَِّذیَن آَمُن��وا َوَعِمُلوا الصَّ

أَْصَحاُب اْلَجِحیِم« )مائده، 9و10( 

ْر َعْنُه َس��یَِّئاِتِه َوُیْدِخْلُه   »َی��ْوَم َیْجَمُعُك��ْم ِلَیْوِم اْلَجْمِع َذِلَك َیْوُم التََّغاُبِن َوَمْن ُیْؤِمْن ِباللَِّه َوَیْعَمْل َصاِلًحا ُیَكفِّ

ُبوا ِبآَیاِتَنا ُأوَلِئَك  َجنَّ��اٍت َتْجِری ِمْن َتْحِتَها األْنَهاُر َخاِلِدیَن ِفیَها أََبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظی��ُم / َوالَِّذیَن َكَفُروا وََكذَّ

أَْصَحاُب النَّاِر َخاِلِدیَن ِفیَها َوِبْئَس اْلَمِصیُر« )تغابن، 9و10( و... 

 همین چند نمونه به خوبی تقابل میان عاملین به صالحات وتكذیب كنندگان آیات را نشان 

می دهد. به عبارت دیگر، وجود چنین تقابلی بیانگر آن اس��ت كه عمل صالح، عملی نیست 

كه عقل به تنهایی آن را درك كند و حتمًا نیاز به تش��ریع دارد. )مانند نماز، روزه، حج و...

در اسالم( 

5- از مؤیدات دیگر مدعای ما كه از سیاق آیات مربوط به عمل صالح فهمیده می شود، آن 

اس��ت كه در تعدادی از این آیات، ابتدا بحث از اقامة كتب آس��مانی مانند تورات و انجیل و 

قرآن اس��ت و آن گاه بحث صالحات و عمل كردن به آن مطرح ش��ده است. ارتباط معنادار 

ای��ن دو بخش نیز این گونه اس��ت كه ب��ا انجام اعمال صالح در حقیق��ت به محتوای كتب 

آسمانی عمل می شود و اقامة كتب آسمانی با اجرای فرامین و محتویات پیام های آنهاست. 
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در نتیجه اعمال صالح، همان اعمالی است كه جنبة شرعی دارد و به وسیلة ادیان و انبیای 

الهی معرفی می گردند. اینك به چند نمونه از این دسته از آیات اشاره می كنیم: 

 »ُقْل َیا أَْهَل اْلِكَتاِب َلْس��ُتْم َعَلی َش��ْیٍء َحتَّی ُتِقیُموا التَّْوَراَة َواإلْنِجیَل َوما ُأْن��ِزَل إَِلْیُكْم ِمْن َربُِّكْم َوَلَیِزیَدنَّ 

َكِثیرًا ِمْنُهْم ما ُأْنِزَل إَِلْیَك ِمْن َربَِّك ُطْغَیاًنا وَُكْفرًا َفال َتأَْس َعَلی اْلَقْوِم اْلَكاِفِریَن / إِنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوالَِّذیَن َهاُدوا 

اِبُئ��وَن َوالنََّص��اَری َمْن آَمَن ِباللَِّه َواْلَیْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا َفال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوال ُهْم َیْحزَُنوَن« )مائده،  َوالصَّ

68 و 69( 

لَْت آَیاُتُه أَأَْعَجِمیٌّ َوَعَرِبیٌّ ُقْل ُهَو ِللَِّذیَن آَمُنوا ُهًدی َوِشَفاٌء َوالَِّذیَن   »َوَلْو َجَعْلَناُه ُقرْآًنا أَْعَجِمیًّا َلَقاُلوا َلْوال ُفصِّ

ال ُیْؤِمُن��وَن ِف��ی آَذاِنِهْم َوْقٌر َوُهَو َعَلْیِهْم َعًم��ی ُأوَلِئَك ُیَناَدْوَن ِمْن َمَكاٍن َبِعیٍد / َوَلَقْد آَتْیَنا ُموَس��ی اْلِكَتاَب 

َفاْخُتِلَف ِفیِه َوَلْوال َكِلَمٌة َسَبَقْت ِمْن َربَِّك َلُقِضَی َبْیَنُهْم َوإِنَُّهْم َلِفی َشكٍّ ِمْنُه ُمِریٍب / َمْن َعِمَل َصاِلًحا َفِلَنْفِسِه 

َوَمْن أََساَء َفَعَلْیَها َوما َربَُّك ِبَظالٍم ِلْلَعِبیِد« )فصلت، 44و45 و46(. 

ُْه ِبَعَذاٍب أَِلیٍم / إِنَّ الَِّذیَن   »َوإَِذا ُتْتَلی َعَلْیِه آَیاُتَنا َولَّی ُمْس��َتْكِبًا َكأَْن َلْم َیْس��َمْعَها َكأَنَّ ِفی ُأُذَنْیِه َوْقرًا َفَبشِّ

اِلَحاِت َلُهْم َجنَّاُت النَِّعیم« )لقمان، 7و8(.  آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

6- »َحتَّی إَِذا َجاَء أََحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل رَبِّ اْرِجُعوِن / َلَعلِّی أَْعَمُل َصاِلًحا ِفیا َترَْكُت َكال إِنََّها َكِلَمٌة ُهَو َقاِئُلَها 

َوِمْن َوَراِئِهْم َبْرَزٌخ إَِلی َیْوِم ُیْبَعُثوَن« )مؤمنون، 99و100(. 

 در این آیات، س��خن یكی از مجرمان جهنمی  نقل ش��ده كه می گوید خداوندا، مرا به دنیا 

بازگردان تا ش��اید عمل صالح��ی از آنچه ترك كردم انجام ده��م. عبارتی كه اهمیت دارد 

»فیما تركت« است. مجرمان گنهكار می گویند: ما را برگردانید تا اعمال صالحی را كه ترك 

كرده ای��م و انجام نداده ایم، انجام دهیم. معلوم می ش��ود آن ه��ا كارهایی را كه خدا بر عهدة 

آنان گذاش��ته و بر آنان تكلیف كرده بوده، ترك كرده اند، وگرنه معنا ندارد كه بگویند ما را 

برگردانید تا آنچه ترك کرده ایم انجام دهیم و همین نشان می دهد كه اعمال صالح از جانب 

خداوند بیان و واجب شده است. در ادامه نیز می فرماید: »أََلْم َتُكْن آَیاِتی ُتْتَلی َعَلْیُكْم َفُكْنُتْم ِبَها 

ُبوَن« )مؤمنون، 105( كه همانطور كه قبلًا بیان شد، بیانگرهمین مطلب است.  ُتَكذِّ

7- تقاب��ل معنایی كه میان فس��ق و انجام عمل صالح وج��ود دارد، از بهترین مؤیدات نظر 

ماس��ت زیرا فس��ق همان گونه كه راغب در مفردات بیان كرده به معنای خروج از اطاعت و 

اوامر الهی است و به كسی كه به احكام شریعت ملتزم نیست، فاسق گفته می شود. )راغب، 

382( حال هنگامی كه در آیات قرآن، عاملین به صالحات در برابر فاس��قین قرار می گیرند 

می فهمیم كه عاملین به صالحات همان كس��انی هستند كه اوامر الهی را مطابق شرع انجام 

اِلَحاِت َفَلُهْم  ا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ داده  و خلل��ی در آن ایجاد نكرده اند. خداوند می فرماید: »أَمَّ
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َواُهُم النَّاُر ُكلَّا أََراُدوا أَْن َيْخُرُجوا ِمْنَها ُأِعيُدوا  وا َفَمْ ا الَِّذيَن َفَس��قُ َجنَّاُت اْلَمَْوى ُنُزال بِا َكاُنوا َيْعَمُلوَن . َوأَمَّ

ُبوَن« )س��جده، 19 و 20( در این آیه به خوبی  ِفيَه��ا َوِقي��َل َلُهْم ُذوُقوا َعَذاَب النَّاِر الَِّذي ُكْنُتْم ِبِه ُتَكذِّ

تقابل عمل صالح و فس��ق دیده می ش��ود. ب��ا توجه به تعریفی كه از عمل صالح بیان ش��د 

بهترین متضاد معنایی آن در قرآن، فس��ق اس��ت. ایزوتس��و معتقد است: »با همة این آیاتی 

كه در آن ها سیئه در برابر عمل صالح به كار رفته، ضد و آنتی تز خاص سوء یا سیئه كلمة 

صالح نیست بلكه حسن است«. )ایزوتسو، مفاهیم اخالقی دینی در قرآن، 422( وی در ادامه 

معین نكرده كه متضاد صالح چیست، ولی به نظر ما همین واژة فسق است. در ادامه به این 

س��ؤال پاس��خ خواهیم داد كه با این وجود چرا در برخی آیات عمل صالح در تقابل با سیئه 

به كار رفته است. 

ِمین« )فصلت، 33( از در  ْن َدَعا إَِلی اللَِّه َو َعِمَل َصاِلًحا َوَقاَل إِنَِّنی ِمَن اْلُمْس��لِ 8- »َوَمْن أَْحَس��ُن َقْوال ِممَّ

کنار هم قرار گرفتن »دعا الی الل« و »عمل صالح« اس��تفاده می ش��ود كه داعیان الی الل باید 

خودشان نیز در عمل با آنچه به سوی آن می خوانند، هماهنگ باشند )هماهنگی قول و فعل 

در امر تبلیغ(. به نظر می رس��د در صورتی چنین برداشتی از این آیه صحیح است كه عمل 

صالح را تبلور عملی همان چیزی بدانیم كه به س��وی آن دعوت می ش��ود و اگر عمل صالح 

ارتباط مستقیم با خدا و دعوت به سوی خدا نداشته باشد، چنین استفاده ای صحیح نخواهد 

بود و ارتباط معنایی میان اجزای آیه حفظ نخواهد شد؛ اما اگر یك جنبة شرعی و دینی به 

عمل صالح بدهیم، معنی آیه كامل و ارتباط میان اجزاء حفظ خواهد شد و معنی آیه بدین 

صورت درخواهد آمد كه بهترین سخن، سخن كسی است كه هم در گفتار و هم در رفتار به 

سوی خدا دعوت  كند. دعوت به سوی خدا با رفتار، آن است كه اوامر الهی وآنچه او دستور 

ْن َدَعا إَِلی اللَِّه َوَعِمَل َصاِلًحا  داده و به وسیلة انبیا معرفی نموده، انجام شود: »َوَمْن أَْحَسُن َقْوال ِممَّ

َوَقاَل إِنَِّنی ِمَن اْلُمْسِلِمین« )فصلت، 33(. 

ُعوَن. َمْن َكَفَر َفَعَلْیِه  دَّ ی��ِن اْلَقیِِّم ِمْن َقْبِل أَْن َیْأِتَی َیْوٌم ال َمرَدَّ َلُه ِمَن اللَّ��ِه َیْوَمِئٍذ َیصَّ 9- »َفأَِق��ْم َوْجَهَك ِللدِّ

ُكْفُرُه َوَمْن َعِمَل َصاِلًحا َفألْنُفِسِهْم َیْمَهُدوَن« )روم، 43و44( در آیة اول می فرماید: رویت را به سوی 

دین استوار بگردان و در آیة دوم می فرماید: هر كس عمل صالح انجام دهد به نفع خودش 

است. گویا چنین القاء می كند كه هركس كه بخواهد روی خود را به سوی دین استوار الهی 

بگرداند، باید عمل صالح انجام دهد. یعنی زمانی كه عمل صالح انجام دهیم، به دس��تورات 

دین خدا عمل كرده ایم و با این كار به دین خدا روی آورده ایم. 

10- در آیات متعددی از قرآن، عمل صالح به همراه ایمان مطرح شده است. )عبارت قرآنی 
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»الذین آمنوا و عملوا الصالحات« بیش از 50 مرتبه در قرآن تكرار ش��ده اس��ت( )الش��رباصی، 

 .)209/4

همین ارتباط اعمال صالح با ایمان نش��ان می دهد كه اعمال صالح بر مبنای ایمان اس��توار 

اس��ت و اصولًا ب��دون ایمان آوردن، اعمال صالح محقق نمی ش��ود. ایزوتس��و در این زمینه 

می نویس��د: »یك رابطة بس��یار قوی، عمل صالح و ایمان را از لحاظ وابستگی معنایی به هم 

می پیوندد و به صورت یك واحد تقریبًا جدایی ناپذیر بیرون می آورد«. )ایزوتسو، 414(

رابطة مفهومی  عمل صالح با واژه های مرتبط

در این بخش با الهام از روش ایزوتسو به رابطة مفهومی  عمل صالح با واژه های مرتبط با آن 

می پردازیم تا حوزة مفهومی  عمل صالح در قرآن بهتر مشخص شود، زیرا همان طور كه قبلًا 

نیز گفتیم واژگان قرآن یك شبكه به هم پیچیدة مفهومی  دارد كه برای درك بهتر هر واژه، 

باید به رابطة آن واژه با مفاهیم مرتبط با آن پرداخت. 

عمل صالح و عمل خیر

خیر، واژه ای اس��ت جامع و فراگیر و معنای آن تقریبا هر چیزی را كه به لحاظی ارزشمند، 

مطلوب و سودرسان باشد، شامل می شود و حتی در محدودة متن قرآن، دامنة معنایی آن، 

هم زمینة امور دنیوی و هم زمینة معتقدات دینی را دربر می گیرد. نمایان ترین كاربرد خیر 

در زمینه ه��ای مادی و دنیوی، موارد معدودی اس��ت كه این واژه به عنوان مترادف مال به 

كار رفته است: 

ا َعَلی  ُة ِلْلَواِلَدْیِن َواألْقَرِبی��َن ِباْلَمْعُروِف َحقًّ  »ُكِت��َب َعَلْیُك��ْم إَِذا َحَضَ أََحَدُك��ُم اْلَمْوُت إِْن َترََك َخْی��رًا اْلَوِصیَّ

اْلُمتَِّقیَن« )بقره، 180( 

خیر در این آیه به معنای مال و در امور دنیوی به كار رفته اس��ت. با این وجود مش��خص 

می ش��ود كه حوزة معنایی خیر، بسیار فراگیرتر ازحوزة معنایی عمل صالح است؛ زیرا عمل 

صالح در مورد امور دنیوی به كار نمی رود و در حوزة معنوی نیز مخصوص به اعمال خاصی 

اس��ت كه قبلًا بیان كردیم. در نتیجه از آنجا كه خیر واژه ای اس��ت كه می تواند عمل صالح 

را نیز در برگیرد، جای تعجب نیس��ت كه در بعضی از كاربردها، جایگزین عمل صالح شود. 

ایزوتس��و به آیه ای اش��اره می كند كه در آن دو مرتبه خیر به كار رفته است، كه یك بار به 

معنای مال و ثروت اس��ت و بار دیگر به معنای عمل صالح. وی می گوید: »در آیة زیر، واژة 
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خی��ر نق��ش دو گانه ای دارد: در جملة اول معنای مال وثروت می دهد و در جملة دوم عمل 

صال��ح. مالحظ��ه خواهید كرد كه واژة خی��ر در این معنا، چنان ك��ه خواهیم گفت، تقریبًا 

مترادف صالح است: 

ِبیِل َوما   »َیْسأَُلوَنَك ماَذا ُیْنِفُقوَن ُقْل ما أَْنَفْقُتْم ِمْن َخْیٍر َفِلْلَواِلَدْیِن َواألْقَرِبیَن َواْلَیَتاَمی َواْلَمَساِكیِن َواْبِن السَّ

َتْفَعُلوا ِمْن َخْیٍر َفإِنَّ اللََّه ِبِه َعِلیٌم« )بقره، 215(. )همان، 446( 

 پس همانطور كه ایزوتس��و بیان كرده، خیر در بخش دوم به معنای عمل صالح است. البته 

ایزوتس��و معتقد اس��ت كه حتی در زمینة امور دینی و ایمانی، واژة خیر معنای فوق العاده 

وس��یعی دارد و به هر ارزش دینی و هر س��ود و منفعت انس��انی می تواند اطالق شود. شاید 

ًقا ِل��ا َبْیَن َیَدْیِه ِمَن اْلِكَتاِب َو ُمَهْیِمًنا َعَلْیِه َفاْحُكْم َبْیَنُهْم  آیات��ی مانند »َوأَْنَزْلَنا إَِلْیَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدِّ

ِبْع أَْهَواَءُهْم َعاَّ َجاَءَك ِمَن اْلَحقِّ ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشَْعًة َوِمْنَهاًجا َوَلْو َشاَء اللَُّه َلَجَعَلُكْم  بِا أَْنَزَل اللَُّه َوال َتتَّ

��ًة َواِحَدًة َوَلِكْن ِلَیْبُلَوُكْم ِفی ما آَتاُكْم َفاْس��َتِبُقوا اْلَخْیرَاِت إَِلی اللَِّه َمرِْجُعُكْم َجِمیًعا َفُیَنبُِّئُكْم بِا ُكْنُتْم ِفیِه  ُأمَّ

َتْخَتِلُفوَن« )مائده، 48( درهمین زمینة دینی و ایمانی و البته با گستردگی معنایی به كار رفته 

باشد و هر ارزش دینی، سود و منفعت انسانی را دربرگیرد. در نتیجه باید بگوییم كه اعمال 

صالح زیر مجموعه ای از اعمال خیر است و چنین رابطة مفهومی  میان آن دو حاكم است. 

عمل صالح و عمل حسن

واژة حسن مانند خیر، دارای كاربردی بسیار وسیع است كه می توان آن را درباره هر چیزی 

كه احس��اس خوش��ی، رضایت و زیبایی در ما برانگیزد، به كاربرد و دامنة كاربرد آن مانند 

خیر، هم امور دینی وهم دنیوی را شامل می شود. به عنوان مثال در آیة زیر واژة »حسن« به 

معنای »لذیذ« به كار رفته است: 

 »َوِمْن َثَرَاِت النَِّخیِل َواألْعَناِب َتتَِّخُذوَن ِمْنُه َسَكرًا َوِرزًْقا َحَسًنا إِنَّ ِفی َذِلَك آلَیًة ِلَقْوٍم َیْعِقُلوَن« )نحل، 67( 

 و یا در آیة 36 سورة آل عمران به معنای تندرست و زیبا به كار رفته است: 

ا اْلِمْحرَاَب َوَجَد ِعْنَدَها  َلَها َزَكِریَّا ُكلَّا َدَخَل َعَلْیَها َزَكِریَّ َها ِبَقُبوٍل َحَس��نٍ َوأَْنَبَتَها َنَباًتا َحَس��ًنا وََكفَّ َلَها َربُّ  »َفَتَقبَّ

ِرزًْقا َقاَل َیا َمْرَیُم أَنَّی َلِك َهَذا َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه إِنَّ اللََّه َیْرُزُق َمْن َیَش��اُء بَِغْیِر ِحَس��اٍب«. )آل عمران، 

.)37

در هر صورت، این آیات نش��ان می دهد واژة حس��ن، مفهوم گس��ترده تری نسبت به صالح 

دارد. البته واژة حسن همان طور كه ایزوتسو بیان نموده، می تواند بر عمل صالح نیز اطالق 

ش��ود. ایزوتس��و می گوید: »داللت كار نیك )حسن( بر عمل صالح در محدودة معنایی ریشة 
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حس��ن كاری است كه عمدتًا به صیغة مؤنث این واژه واگذاشته شده است … همانطور كه 

واژة خیر به تنهایی واژه ای است فوق العاده جامع كه می توان آن را در معنای دقیق وكاملًا 

مذهبی عمل صالح به كار برد، واژة حسنه را نیز عینًا به همان معنا می توان استعمال نمود: 

« )نساء، 40(. )همان،  ًة ُیَضاِعْفَها َوُیْؤِت ِمْن َلُدْنُه أَْجرًا َعِظیاً »إِنَّ اللََّه ال َیْظِلُم ِمْثَقاَل َذرٍَّة َوإِْن َتُك َحَس��نَ

458( طب��ق بیان ایزوتس��و و آنچه در بخش های قبل بی��ان كردیم، عمل صالح یك معنای 

كاملًا مذهبی و اخص از مفاهیمی  مانند خیر وحسن یا حسنه می باشد. كاربرد حسنات، به 

جای صالحات در تفاسیر و روایات نیز آمده و بیانگر آن است كه در بعضی از كاربردها، عمل 

حس��ن، به جای عمل صالح به كار رفته و از آن گس��ترده تر است. به عنوان مثال ابن عباس 

يَِّئَة « را »یدفعون بالعمل الصالح السییء« تفسیر نموده است )طبرسی،  »َوَيْدرَُءوَن ِباْلَحَس��َنِة السَّ

444/6(. ش��یخ طوس��ی نیز در تبیان، اعمال صالح را به نوعی از حسنات )كه همان طاعات 

الهی اس��ت( تفسیر نموده است و او ذیل آیة 57 نس��اء می گوید: »االعمال الصالحات و هی 

الحس��نات التی هی طاعات الل« )طوسی، ج3/ 232(. پس حسنه مفهومی  دارد كه می تواند 

عمل صالح را كه بافت كاملًا مذهبی دارد، دربر گیرد. 

 

 عمل صالح و عمل سیئ

عمل صالح درآیات زیادی از قرآن درتضاد با سیئه آمده است، مانند: 

اِلَحاِت َسَواًء َمْحَیاُهْم َوَماُتُهْم  ��یَِّئاِت أَْن َنْجَعَلُهْم َكالَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ  »أَْم َحِس��َب الَِّذیَن اْجَتَُحوا السَّ

َساَء ما َیْحُكُموَن« )جاثیه، 21(. 

اما همانطور كه قبلًا اش��اره ش��د، دلیل این تقابل این نیس��ت كه این دو واژه ضد یکدیگر 

هس��تند، بلكه واژة متضاد با سیئه، حسنه است. در نتیجه، سیئه، متضاد دقیقی برای عمل 

صالح نیست و متضاد دقیق عمل صالح با توجه به آیات قرآن و با توجه به مفهوم قرآنی آن، 

فس��ق )خروج از طاعت( است. مسلم این اس��ت كه در قرآن، دو معنای متفاوت برای سیئه 

ارائه ش��ده كه نشان از گستردگی این مفهوم دارد؛ یكی به معنای بدبختی و بلیه و دیگری 

به معنای معصیت وعمل بد. به عنوان مثال آیة: 

یَُّروا ِبُوَسی َوَمْن َمَعُه أاَل إِنَّا َطاِئُرُهْم ِعْنَد اللَِّه   »َفإَِذا َجاَءْتُهُم اْلَحَس��َنُة َقاُلوا َلَنا َهِذِه َوإِْن ُتِصْبُهْم َس��یَِّئٌة َیطَّ

َوَلِكنَّ أَْكَثَُهْم ال َیْعَلُموَن« )اعراف، 131( مربوط به معنای اول است و آیة: 

یَِّئاِت َجزَاُء َسیَِّئٍة ِبِْثِلَها َوَترَْهُقُهْم ِذلٌَّة ما َلُهْم ِمَن اللَِّه ِمْن َعاِصٍم َكأَنَّا ُأْغِشَیْت ُوُجوُهُهْم   »َوالَِّذیَن َكَسُبوا السَّ

ِقَطًع��ا ِم��َن اللَّْیِل ُمْظِلاً ُأوَلِئ��َك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفیَها َخاِل��ُدوَن« )یونس، 27( مربوط به معنای دوم 
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است. در نتیجه سیئه نمی تواند متقابل با صالح باشد كه واژه ای كاملًا مذهبی است و اگر در 

قرآن در برابر صالحات به كار رفته، به خاطر آن است كه مفهوم وسیع آن می تواند در تقابل 

ب��ا عمل صالح قرار بگیرد و هنگامی كه این تقابل روی می دهد، منظور قس��متی از مفهوم 

سیئه است كه به معنای معصیت و فسق باشد. 

نتیجه

در این تحقیق، س��عی برآن بود كه حوزة مفهومی  عمل صالح مش��خص شود و از حوزه های 

مشابه مانند خیر، حسنه و... كاملًا متمایز شود. نتایج زیر حاصل این پژوهش است: 

1- عمل صالح یك عمل كاملًا ش��رعی و دینی اس��ت كه به وس��یلة ادیان به مردم معرفی 

و واجب ش��ده اس��ت و هر دینی، عمل صالح مخصوص به خود داشته است. )عمل صالح = 

واجبات شرعی( 

2- حوزة مفهومی عمل صالح از حوزه های مشابه خود محدودتر است و حوزة مفهومی عمل 

خیر یا عمل حس��ن فراتر از عمل صالح اس��ت و به اعمال نیكی كه عینا توسط پیامبر )ئ( 

معرفی و واجب نگردیده اند، می توان اطالق عمل خیر كرد. )عمل خیر= محسنات عقلی( 

3-متقابل معنایی واژة »صالح« در قرآن، واژة »فس��ق« اس��ت که به معنای خروج از اطاعت 

الهی و معصیت به کار رفته اس��ت )در ادیان در برابر واجبات )عمل صالح(، معاصی )فس��ق( 

وجود دارد(.

4- ارتب��اط  ایم��ان وعمل صالح كه در قرآن مطرح ش��ده، با مفهوم به دس��ت آمده ارتباط 

مستقیم دارد و در غیر این صورت نمی توان توجیه دقیقی از ارتباط ایمان وعمل صالح ارائه 

كرد و یا این كه مثلًا چرا ایمان به همراه عمل خیر یا حس��ن و... به كار نرفته اس��ت. )اصولًا 

كسانی عامل به صالحات )واجبات( خواهند بود كه ابتدا به ادیان ایمان آورده باشند(. 

5- از نتایج مهم این تحقیق آن است كه این تفكر را كه واجبات شرعی چندان مهم نیست 

)كه متأس��فانه در برخی عرفان های نوظهور دیده می شود(، به چالش می كشد. هیچ عملی 

در ق��رآن به اندازة اعمال صالح مورد تاكید ق��رار نگرفته و در صورتی كه مفهوم قرآنی این 

عمل استخراج شود. اهمیت واجبات شرعی مشخص خواهد شد. 
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