
 
 

  
  
  
  

 *قرآن و ارزش اخالقی عواطف و احساسات 
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  سید ابراهیم سجادي
  محقق و پژوهشگر حوزه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  عواطف و رفتار
ترین مبنا براي قضاوت درباره کارهاي انسان است و بر  عنصر قصد اساسی

ي صورت گذار ارزشخصوص حوزه اخالق،  هاي مختلف، به حوزه اساس آن در
باشد که عبارتند از سنجش نتایج  قصد و تصمیم زاییده دو عامل عمده می. گیرد می

بیرونی و عینی کار که ماهیت عقالنی دارد و غالباً در خارج از وجود انسان قابل 
                                            

 . 10/5/1391: تاریخ تأیید، 30/3/1391: تاریخ دریافت* 

  :چکیده
به . هاي احساسات و عواطف است و نه عقل ی از ویژگیزای حرکت :خوانید در این مقاله می

گیرد و با این  انجام می در غیاب سنجش عقالنی ها دلیل بسیاري از کارهاي انسان همین
هاي مکاتب اخالقی برون  روست که آیا ارزش اخالقی دارد یا نه؟ بین پاسخ بهسؤال رو

ت دانشمندان مسلمان نیز دو دینی، ناهمگونی و اختالف مبنایی وجود دارد و در مطالعا
 و ه ارزش را در گرو نیتمنکران کدیدگاه . دخور دگاه با هم ناسازگار به چشم میدی

عاطفی و متکی بر فطرت تأکید و نگاه موافق که بر عبادت بودن رفتار  ،دانند می گزینش
ستیز  سالمافران اک ،البته در این میان. باشد مورد تأیید شش گروه از آیات قرآن می دارد و

تواند  عناد اندك است و نمی از انجام دادن کار نیک محروم و کار خیر نامسلمان بی
همگانی شدن اخالق کریمه و سعادت ابدي را تنها با توسعه ایمان  ،رستگاري آورد و قرآن

  .داند و قصد تقرب عملی می
  

  :ها کلیدواژه
  نیت/ یمانا/ پرستش/ حبط اعمال/ ارزش اخالقی/ عواطف/ فطرت/ قرآن
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که با چشم ... اري و مندي و بیز مطالبه است، و احساسات و عواطف از قبیل عالقه
  .باشد دل در فضاي جان قابل شهود می

ي در رابطه با رفتار عقالنی چندان ابهامی ندارد، ولی گذار ارزشقضاوت و 
بگو مگوي نسبتاً  ،رفتاري از نوع دوم که بر پایه عواطف و احساسات استوار است

  .دارد پاسخ به نیاز و برانگیخته خود ارزشمندي جدي را پیرامون
به مالیم و  ،)م1776ـ1711(فیلسوف انگلیسی » دیوید هیوم«اطف از نظر عو

هیجان ناشی از قسم اول در نفس کمتر قابل . آرام و تند و شدید قابل تقسیم است
احساس زیبایی و . آورد اما قسم دوم هیجان و ناآرامی شدید پدید می ،حس است

ول است و محبت، نفرت، ق دسته ایزشتی در افعال، آثار هنري و اشیاء از مصاد
. دهد ق انطباعات تند را تشکیل مییبخشی از مصاد ،غصه، شادي، فخر و شرمندگی

  )5/336کاپلستون،  ؛184/شیدان شید، (
 ،108 ،95 ،31/ نجاتی،( زایی دارد هایش خاصیت حرکت گونه عواطف با تمام

رفتار از انگیزه  .هر رفتاري باید جنبه عاطفی داشته باشد تا به وقوع بپیوندد .)167
م براي حرکت برخوردار خیزد، انگیزه بدون هیجان و عاطفه، از نیروي الز برمی

به همین دلیل عواطف و احساسات بخش غیرمحرمانه . )7/، قاسم زاده( نخواهد بود
دهد و در قالب گرفتگی، انبساط  تر حاالت جان انسان را تشکیل می و سطحی

. نماید الیت، دلسردي و مانند اینها خودنمایی میگیري، انزواطلبی، فع چهره، انس
  )2/341باح یزدي، اخالق در قرآن، مص(

تغییرات فیزیولوژیک  ،هنگام پیدایش خشم یا به طورکلی عواطف انفعالی دیگر
است که » آدرنالین«آزاد شدن هورمون  ،شود که یکی از آنها زیادي در بدن ایجاد می

شود که کبد مقدار زیادي مواد قندي ترشح کند و  گذارد و باعث می بر کبد اثر می
هاي  پی دارد و انسان را آماده فعالیت افزایش نیروي بدنی را در ،این به نوبه خود

به آن  ،کند که هنگام دفاع از خود در حالت خشم یا فرار در موقع ترس شدید می
  )167و108/، نجاتی. (نیاز دارد
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را بر این واداشته است که نقش خرد دانشمندان  ،آفرینی عواطف قدرت حرکت
را در این رابطه به دقت بنشینند و تنافی و تعامل احساسات و عقل را به مطالعه 

  :گوید شهید مطهري در این باره می. بگیرند
کردن، حرارت و حرکت دادن از  تجلیات روحی خواستن، شیفته شدن، آرزو«

ی، حسابگري، منطق، گیرد و فکر، اندیشه، دوراندیش کانون دل ریشه می
دومین مرکز در روح  ،استدالل، فلسفه، هدایت و روشنایی از تجلیات کانون عقل

شود و عقل  افق و هماهنگی حاصل میگاهی بین این دو کانون تو. باشد انسان می
اختالف جایگزین توافق بین  ،ولی بسیاري از اوقات ،کند را تصدیق می پسند دل

  )23/771، مطهري( ».گردد آن دو می
با این تفاوت که عقل را برده انفعاالت  ،هیوم سخن مشابه سخن مطهري دارد

کاپلستون، ( است شمرده و ناتوانی آن را در برابر احساسات مورد تأکید قرار داده
  :گوید او می .)343و  5/335

آورد یا مایه پیدایی  تواند فعل را فرا از آنجا که عقل به تنهایی هرگز نمی«
گیریم که همین قوه عقل از بازداشتن خواست یا از  د، نتیجه میخواست شو

این نتیجه ضروري . انفعال یا عاطفه ناتوان است هستیزیدن با موضوع برگزید
  )342/همان، ( ».است

ندارد و از همکاري را در عین حال وي آهنگ انکار دخیل بودن عقل در اخالق 
. گوید هاي اخالقی سخن می تنتاجها و اس عقل و احساس تقریباً در تمام تصمیم

  )344/همان، (
توان گفت  ها دارد، می توجه به اظهارات فوق که همخوانی روشنی با واقعیت با

هاي  بخش قابل توجه فعالیت .ها عرصه فرمانروایی احساسات است زندگی انسان
 بر هاي آن و تنها توجهی به هدایت روزانه هر انسانی در تضاد با عقل یا غفلت و بی

بسیاري از سامان یافتگی و نابسامانی  .پوشد اساس خواست عواطف جامه عمل می
بازتاب  ،هاي اجتماعی و علمی ها در عرصه ها و تباهی اجتماعی و پیشرفت

. نماید هاي متکی بر عواطف مثبت یا منفی خالی از تصور سود و زیان می فعالیت
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دانشمند سوز پدرانه دارد،  الش توانپایه عالیق قلبی ت گونه که پدري صرفاً بر همان
 .دهد روزي خود ادامه می به فعالیت شبانه ،پژوهشکده نشین نیز با تعلق خاطر مشابه

کافر و مسلمان هر . ی از این نوع به پیروان دین خاصی اختصاص نداردیها فعالیت
   . باشند دستخوش عواطف و هیجانات مثبت و منفی می) البته با تفاوتی(دو 

گیري و گستردگی یقیناً استحقاق قضاوت و  یت رفتاري با این چشمواقع
جواب مثبت یا منفی مسأله و قضاوت و نگاه ناشی از  .ي اخالقی را داردگذار ارزش

  .آن، روي موقعیت فرد و روابط اجتماعی افراد اثرگذار است
  

  خاستگاه قضاوت
یکی : شده است در فلسفه اخالق پیرامون این نوع رفتار دو گونه سؤال مطرح

و  ،دهد بین قرار می ارزش مثبت یا منفی ذات احساسات و انفعاالت را زیر ذره
. باشد هاي عملی ناشی از عواطف می ي براي واکنشگذار ارزشدیگري خواستار 

  )346و2/345مصباح یزدي، اخالق در قرآن، (
تري  ناییبر سؤال زیرب) گیرد که در این نوشته مورد مطالعه قرار می(سؤال دوم 

یا ... آیا تمایزهاي اخالقی بر پایه عقل استوارند «استوار است، به این صورت که 
بنیادشان بر حس یا احساسات اخالقی است و به ساخت و سرشت نوعی آدمی 

  )5/344کاپلستون، (» اند؟ وابسته
ها بر مقایسه و  ها و منش خوبی یا بدي افعال، خصلت ،بر مبناي نخست

بر احساس اخالقی  ،اساس مبناي دوم ط عقل استوار است و برسنجی توس نسبت
همان، (فارغ از نفع شخصی ] امور فوق[که عبارت است از پسندیدن یا ناپسندیدن 

که با تأمل در درون سینه قابل دستیابی است و نه در امور خارجی و مقایسه  ،)347/
  .بین آنها

سخن رایج را بپذیرند که آدمیان  باید این ،کسانی که زیربناي اول را قبول دارند
) 342/همان، (مندند که خودشان را با فرموده عقل سازگار گردانند  تا جایی فضیلت

روي سودگرایان را داشته باشند که بیشترین غلبه ممکن  و در حوزه اخالق دنباله
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و رفتار ) 85/فرانکنا، ( شناسند را سبب تحقق ارزش اخالقی در رفتار می خیر بر شرّ
  .نمایند میعاطفی را فاقد ارزش قلمداد 

د و اراده از دو گزینه یادشده را قبول ندارگرایی که زیربنا بودن هیچ کدام  وظیفه
تواند  نیز نمی) 324-5/323کاپلستون، (شناسد  عمل به تکلیف را زاینده ارزش می

را ناشی گرایی که ارزش کار  اما عاطفه. بر ارزشمندي رفتار عاطفی مهر تأیید گذارد
گرایی که لذت و  و لذت ،)126/فرانکنا، (داند  از عشق و محبت به دیگران می

بر گزینه دوم  ،)76و73/مایکل پالمر، (داند  رضایت خود فاعل را منشأ ارزش می
  .نماید استوار است و با ارزشمندي کارهاي عاطفی سازگار می

ن دینی متعدد، بدین ترتیب جواب سؤال مورد بحث در مطالعات اخالقی برو
  اما نظر قرآن چیست؟. ناپذیر است مختلف و آشتی

  
  نگاه قرآن

گویا چنین . نماید در نگاه ابتدایی، متون دینی ناظر به این مسأله نیز ناهمگون می
به همین دلیل . نظر دانشمندان مسلمان شده است ناهمخوانی سبب تفاوت اظهار

  .باشد می جانبه همه پژوهش و قیتحق نیازمند و دشوار رابطه این در نهایی قضاوت
وال تَقْف ما لَیس ( ؛داند قرآن از سویی هر اقدام غیرعالمانه و ناآگاهانه را ناروا می

لْمع بِه به جاي (گرایی را در صحنه عمل  در همین راستا عاطفه .)36/اسراء( )لَک
هوا شَیئًا وهو خَیرٌ لَکُم وعسى عسى أَنْ تَکْرَ و( ؛نشیند به نقد و نکوهش می) گرایی علم

  ).216/بقره( )أَنْ تُحبوا شَیئًا وهو شَرٌّ لَکُم واللَّه یعلَم وأَنْتُم ال تَعلَمونَ
چه  ؛دعوت به عاقالنه زیستن است ،دعوت به عالمانه و آگاهانه عمل کردن

ردورزي و هوشمندانه عمل ساز تعقل و خ علم و دانش زمینه ،آنکه از نظر قرآن
دعوت به تقوا و تذکر این مطلب که شانس قبولی ویژه ، )43/عنکبوت(کردن است 

تواند مستند دیگري  می ،)27/مائده( )إِنَّما یتَقَبلُ اللَّه منَ الْمتَّقینَ( ؛کار متقیان است
ته است با پیشه کردن آمیخ به این دلیل که پروا ؛ارزشی رفتار عاطفی باشد بر بی

به اهمیت نیت ـ که روایت نبوي  روایات مربوط! ها اراده، آگاهی و دوري از زیان
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اي از آنهاست و ارزشمندي توجه  نمونه) 1/34حر عاملی، ( »یاتالنّبِ مالُعا األمنّإ«
 باوري غایت و گرایی عقل ضرورت نیز ـ کند می زدگوشبه هدف و تقرب به خدا را 

  .کند یم زدگوش را عمل موقع
بعثت، انذار . باشد هاي دینی می از طرفی، غلیان و جوشش عواطف جزء خواسته

ناپذیر خشیت از خدا  شدت وصف ،شناسد و قرآن و تبشیر را هدف دعوت خود می
لَو أَنْزَلْنَا هذَا الْقُرْآنَ علَى جبلٍ ( :گوید بازتاب کنش ویژه خود دانسته میرا در انسان 

  .)21/حشر( )شعا متَصدّعا منْ خَشْیۀِ اللَّهلَرَأَیتَه خَا
ها در برابر خداوند در پرتو قرآن باید وضعیت  هدف آیه این است که انسان

را در  خوف و خشیت الهی ،د و براي رستگار شدنشاننعاطفی مشابه را پیدا کن
 نتظارا مؤمنان از که گونه همان ؛)40/نازعات ؛8و7/بینه( نمایند تقویت شانجان
 )والَّذینَ آمنُوا أَشَد حبا للَّه( :دنرود که شدیدترین محبت را به خدا داشته باش می

  .)165/بقره(
افضل الناس من عشق « :فرمود 6پیامبر ،7طبق روایتی از امام صادق

العبادة فعانقها و احبها بقلبه و باشرها بجسده و تفرغ لها فهو الیبالی علی ما اصبح من 
ست که به ا یسها ک بهترین آدم«؛ )2/83کلینی، ( ».م علی یسرأ رسنیا علی عالد

عبادت عشق ورزد، پس آن را در آغوش گیرد و در دلش آن را دوست داشته باشد 
چنین کسی برایش  .و با بدنش بدان بچسبد و خودش را براي انجام آن فارغ کند

  ».مهم نیست که در سختی باشد یا در آسانی و گشایش
ورزي به کاري، فرصت خردورزي  ردیدي نیست در اینکه شدت ترس و عشقت

تواند با نگاه عقل حسابگر  گیرد و او نمی و تصور سود و زیان آن را از انسان می
اقبال الهوري تفاوت این . باشد بدان نگاه کند، به عبارتی راه این دو از هم جدا می

  :کشد دو را این گونه به تصویر می
  عشق را ناممکن ما ممکن است  ق است و عشق از مؤمن است مؤمن از عش

  تر باك تر بی تر چاالك پاك    تر عقل سفاك است و او سفاك
  عشق چوگان باز میدان عمل    عقل در پیچاك اسباب و علل
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  عشق را عزم و یقین الینفک است    است عقل را سرمایه از بیم و شک
  باس چون و چندعشق عریان از ل    عقل محکم از اساس چون و چند

  )156/، اقبال(
  

  معیار ارزش
دستیابی به نگاه . حال ناهمگونی متون در نگاه نخست قابل توجه است هره ب

دقت بیشتر  ،واقعی قرآن در رابطه با ارزش اخالقی رفتار متکی بر احساسات
گیري مطمئن در این رابطه بستگی به شناخت مالك ارزش عمل در  نتیجه. طلبد می

ها و  در این زمینه فیلسوفان اخالق مسلمان برداشت. قی اسالم داردنظام اخال
  :گنجد تعبیرهاي متفاوت دارند که در قالب سه دیدگاه زیر می

در نگاه بعضی، فلسفه خلقت انسان را رسیدن به کمال و تقرب الی اهللا . یک
عمل و کاري ارزشمند است که با چنین غایتی  ،از این منظر. دهد تشکیل می

؛ مصباح یزدي، نقد و بررسی 5/12طباطبایی، المیزان، (وانی داشته باشد همخ
خواهی و یا  کارهایی که مانع کمال ،بر اساس این دیدگاه). 328/مکاتب اخالقی، 

  . آید دستیابی به کمال باشد، ضد ارزش به حساب می
شهید مطهري بر این باور است که انسان داراي حیات مادي و معنوي است . دو

ایشان این دو نوع وجود را معیار  .دارد» من علوي«و » من سفلی«به عبارتی، و 
شناسد و کاري را که تعالی حیات معنوي  هاي انسان می ي براي فعالیتگذار ارزش

  )739-13/740مطهري، . (داند آورد، ارزشمند می را به ارمغان می» من علوي«و 
که در کالم بعضی از سازگاري با فطرت انسان، سومین عاملی است . سه

جوادي آملی، فلسفه . (باشد دانشمندان به عنوان عامل ارزشمندي کار مطرح می
  )51-49/حقوق بشر، 
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  ها دیدگاه
. شود نماید، بین سه تعبیر فوق، اختالف اساسی دیده نمی چونان که واضح می

بر شخصیت  »من علوي«در حقیقت کمال، بازتاب انجام کار سازگار با فطرت و 
، دو تواند مصداق چنین فعلی باشد یا نه که فعل عاطفی مینسان است، ولی در اینا

  .دیدگاه وجود دارد
  

  گرایی آگاهانه غایت. یک
که ارزش  ندد و بر این باورندان برخی رفتار عاطفی را فاقد ارزش اخالقی می

اخالقی در اسالم نصابی دارد که فعل اخالقی بدون قصد تقرب متکی بر ایمان، 
هاي مزاحم،  اي از بین انگیزه وجه به تأثیر آن به کمال مطلوب و انتخاب انگیزهت

تواند آن مرتبه از ارزش را به دست آورد و فاعل خود را به سعادت اخروي  نمی
؛ 2/338 قرآن، در اخالق ؛328/ نقد و بررسی مکاتب اخالقی، ،یزدي مصباح( برساند

اي  گرسنه نظر شخص به حیوان مجروحِ وقتیبه همین دلیل . )139/ ،فلسفه اخالق
دلش بسوزد و در فکر آب، نان، غذا و معالجه او برآید، اگر این کار را از  و افتد می

، اخالق در وهم. (روي ایمان و براي خدا انجام دهد، حد نصاب ارزش را دارد
  )2/339قرآن، 

چون ولی  ،شود نصاب ارزش اخالقی با قصد تقرب تکمیل می ،در نظریه فوق
یابد، ایمان منشأ حد نصاب قلمداد شده و براي  قصد تقرب بدون ایمان تحقق نمی

که در ) 139/، فلسفه اخالقهمو، (استدالل شده است زیر به دو آیه  ،اثبات مطلب
  .شود عمل نیک کافران تشبیه به سراب می ،ایمان عامل رستگاري و در دومی ،اولی
صالحات سنُدخلُهم جنَّات تَجرِي منْ تَحتها األنْهار خَالدینَ فیها أَبدا والَّذینَ آمنُوا وعملُوا ال(

  )57/نساء( )لَهم فیها أَزواج مطَهرَةٌ ونُدخلُهم ظال ظَلیال
ه از زیر آوریم ک هایی درمی به باغ ،اند و به زودي کسانی را که ایمان آورده و کارهاي شایسته کرده«

  ».آنها نهرها روان است و براي همیشه در آنها جاودانند و در آنجا همسران پاکیزه خواهند داشت
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ووجد  والَّذینَ کَفَرُوا أَعمالُهم کَسرَابٍ بِقیعۀٍ یحسبه الظَّمآنُ ماء حتَّى إِذَا جاءه لَم یجِده شَیئًا(
أَو کَظُلُمات فی بحرٍ لُجِّی یغْشَاه موج منْ فَوقه * اه حسابه واللَّه سرِیع الْحسابِاللَّه عنْده فَوفَّ

 اللَّه موج منْ فَوقه سحاب ظُلُمات بعضُها فَوقَ بعضٍ إِذَا أَخْرَج یده لَم یکَد یرَاها ومنْ لَم یجعلِ
  )39-40/نور( )را فَما لَه منْ نُورٍلَه نُو

کارهاي آنها همچون سرابی است در بیابان که تشنه آن را آب  ،اند و کسانی که کفر ورزیده«
یابد که حسابش را  یابد و خدا را نزد آن می رسد، آن را چیزي نمی اما وقتی به آنجا می ،پندارد می

هایی است در دریایی  یا همچون تاریکی. استدهد و خدا حسابش سریع  به طور کامل به او می
هایی  تاریکی. پوشاند و روي آن موج دیگر است و بر فراز آن ابري است عمیق که موجی آن را می

  ».ون بیاورد، بعید است آن را ببینداست بر روي یکدیگر که هرگاه دست خود را بیر
زیرا آیه ؛ باشد ر نمیاما استدالل به این دو آیه از استحکام قابل قبولی برخوردا

موقعیت ویژه آن دسته از مؤمنانی را  ،)ال+جمع(» الصالحات«اول با استفاده از واژه 
ومنْ (اند، چونان که در آیه  شان عمل کردهکند که در دنیا به تمام وظایف مییادآوري 

اتجرالد ملَه کفَأُولَئ اتحاللَ الصمع نًا قَدؤْمم هأْتلَى یتصریح شده است ) 75/طه( )الْع
پس آیه . ها را دارند ها و رتبه در آخرت باالترین درجه ،که این دسته از اهل ایمان

. کند و نه شرط ارزشمندي کارها را شرایط دستیابی به چنین موقعیتی را بیان می
 یقیناً) چونان که در همین مقاله تذکر داده خواهد شد(البته دستیابی به چنین مقامی 

  .مشروط به ایمان و ورود اسالم ناخودآگاه در ضمیر خودآگاه است
مورد بحث است که کوري دل » کفر جحودي«و در آیه دوم اوالً، رفتار ناشی از 

نماید و رفتار عاطفی متکی بر  گونه می و حجاب جان را همراه دارد و سراب
که » وأ«ثانیاً کلمه . نماید میباشد و این دو با هم سازگار ن فطرت، نماد بینایی دل می

زد ز تشبیه یک شیء را به دو چیز گوشظاهراً منشأ استدالل به آیه است، غالباً جوا
) 74/بقره( )فَهِی کَالْحجارةِ أَو أَشَد قَسوةً(چونان که در آیه  ،)88/، ابن هشام(کند  می

کارهاي کافران را  اساس آن پس استفاده تقسیم از آن ـ تا بر .کنیم مشاهده می
ارزش است ـ  تقسیم کنیم به خوب و بد و بگوییم کار نیک آنان نیز مثل سراب بی

  .خالف متعارف و نیازمند دلیل است
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تأثیر کار را در تحصیل قرب به خدا، معیار  ،از سوي دیگر حامیان این نظریه
این راستا دانند و معتقدند که رفتار عاطفی بدون ایمان و سنجش نیز در  ارزش می

 به را انسان و کند فراهم را ایمان و حق پذیرش تواند زمینه باشد و می اثرگذار می
 یا رفع و نماید نزدیک تعالی و اخالقی اصیل هاي ارزش کسب و مرز انسانیت

توجه به  با .)139/ ،فلسفه اخالقمصباح یزدي، (پی آورد  عذاب الهی را در کاهش
تر از حد نصاب  عاطفی بدون قصد تقرب را پایین چنین اعترافی، ارزشمندي رفتار

ماند که به صورت دلبخواهی صورت  گذاري می به نام ،ارزش اخالقی دانستن
نه تشابه و همانندي یاد شده، یادآور واالترین سطحی از ارزش براي  وگر ،گیرد می

  .باشد رفتار عاطفی می
  

  نظریه پرستش. دو
شهید مطهري قابل استنباط است که رفتار  دومین نظریه از دل نظریه مورد قبول

داند و بر این باور است که انسان به صورت  اخالقی را پرستش ناآگاهانه خدا می
شناسد و  هاي ثبت شده در فطرتش، خداوند را می اساس یادداشت ناخودآگاه و بر

 ته در فطرت و رضایت خداوند را پیگیر استدهی به قوانین نهف دوست دارد و تن
ها،  از محدوده خودخواهی ،و با عمل به این قوانین ؛)386-22/384هري، مط(

همان، ( رود کند و بیرون می وچک پرواز میها و امور ک تمنی ،ها، آرزوها خودپرستی
چنین انسانی اگر در روان آگاهش مسلمان هم نباشد، مسلمان فطري  .)377-379/

 و 1/294، همان. (گذارد اجر نمی یآید و خداوند یقیناً کارهاي او را ب به حساب می
307(  

شوند تا با تعالیم دریافتی و در دست داشته خود، امور قابل  مبعوث می انبیا
تا ) 22/387، همان( ارد روان و ضمیر آگاه انسان کننددرك در روان ناخودآگاه را و

 ،)115/ ،کانت(شکل آگاهانه به خود بگیرد و به گفته کانت  ،پرستش به کمک دین
 ،باید پایه و اساس دین شمرده شود و به کمک آن ،اخالقی که وجود پیشین دارد
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به ) هاي دین و بدون الزام( وگر نه ،اش را واقعیت عینی ببخشد شکل آرمانی
  .صورت یک آرمان باقی خواهد ماند

به رفتار عاطفی، طبیعی ) در غیاب عقل حسابگر(ها  بنابراین دست یازیدن انسان
نماید و رفتاري که با تکیه بر اسالم ناخودآگاه و عواطف  نی میبی و قابل پیش

یابد، یقیناً الهی و ارزشمند است و ارزشمندي آن  برخاسته از فطرت الهی عینیت می
شاید به همین دلیل شهید مطهري در  .در ارتباط تنگاتنگ با بعد عاطفی آن است

ته تقسیم شده است که در آن عبادت به سه دس 7توضیح روایتی از امام صادق
پرستش آگاهانه و در پرتو شریعت را در صورتی تبارز پرستش  ،)2/84کلینی، (

مطهري، (شناسد که دوستانه و عاشقانه باشد و نه تاجرانه و برده گونه  فطري می
که شباهت به بازتاب قضاوت عقل عملی پیدا کرده و بوي سودگرایی ) 22/389
رستش بر میل و عاطفه استوار است و نه موافقت ارزش در نظریه پ ؛ چرا کهدهد می

  )382/همان، . (عقل عملی
بنابراین تفاوت اساسی این نظریه با نظریه قبلی در این است که با پیشنهاد نیت 

ها به عنوان دو شرط تکمیل  اي از بین انگیزه عمل به اسالم مکتوب و گزینش انگیزه
مداران و رفتار اخالقی حتی در  قنصاب ارزش اخالقی در نظریه اول؛ آمار اخال

برعکس نظریه . آفرین است یابد و یأس شدت کاهش می زندگی اهل ایمان به
هر رفتار عاطفی را  ،آن بر اساسکند که  اي را مطرح می بینانه پرستش که نگاه خوش

  .نماید عبادت و ارزشمند می ،از هر کسی
  

  گواهی قرآن
را  عاطفی رفتار ارزشمندي متعددي آیات .دارد جدي قرآنی پشتوانه پرستش نظریه

  .باشد می توضیح قابل زیر هاي گونه به رابطه این تأییدهاي قرآنی در. دنده گواهی می
  

  گونه اول
داند که پیشاپیش بین خدا و  قرآن دینداري را مسبوق به اخالق و تعهدي می

لهام فجور انسان در آغاز خلقت او، در صفحه فطرت به ثبت رسیده و تحت عنوان ا
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در  ،)30/روم(و سرشت دینی ) 172/اعراف(، پیمان ربوبیت الهی )8/شمس(و تقوا 
مادگی ذهنی و فطري قبلی این آ بر اساسگویا . معرض مطالعه قرار گرفته است

خداوند عناوین اخالقی چون  ،و شعور، شناخت و میل ناخودآگاه آنها ها انسان
را ... خبائث و  ،فحشا، حسنه، سیئه، طیبات ، اثم، فجور،معروف، منکر، عدالت، بِرّ

کند؛  ، پیشنهاد و تکلیف میبدون آموزش، تعریف و توضیح مجدد معناشناختی
 یأْمرُهم الَّذینَ یتَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبِی األمّی الَّذي یجِدونَه مکْتُوبا عنْدهم فی التَّوراةِ واإلنْجِیلِ(

إِبِالْم منْهع ضَعیثَ وائالْخَب هِملَیع رِّمحیو اتالطَّیِّب ملُّ لَهحینْکَرِ ونِ الْمع ماهنْهیو رُوفع مرَهص
هِملَیع ی کَانَتاألغْاللَ الَّت157/اعراف( )و(  

وي را نوشته ] صفات[آنان که از این فرستاده، پیامبر درس نخوانده که در تورات و انجیل «
دارد و  میبازناپسند کنند و او آنان را به کارهاي پسندیده وادار و از کارهاي  یابند؛ پیروي می می

دهد، بار سنگین و قید و بندهایی  ن حالل و چیزهاي پلید را حرام قرار میاشچیزهاي دلپذیر را برای
  ».دارد ر آنان بود، از ایشان برمیرا که ب
مرُ بِالْعدلِ واإلحسانِ وإِیتَاء ذي الْقُرْبى وینْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنْکَرِ والْبغْیِ یعظُکُم إِنَّ اللَّه یأْ(

  )90/نحل( )لَعلَّکُم تَذَکَّرُونَ
دهد و از فحشا، منکر و ستم  همانا خداوند به عدالت و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می«

  ».دهد تا شاید به یاد آورید شما اندرز میکند، به  منع می
خدمت پیامبر مشرف شد تا در رابطه با آشنایی » وابصه«طبق روایت معروف، 

تَعاونُوا علَى الْبِرِّ والتَّقْوى وال تَعاونُوا علَى اإلثْمِ ( آیه در» اثم«و » برّ«با مفهوم دو واژه 
در این رابطه به دلت مراجعه «: پیامبر فرمود .توضیح بخواهد) 2/مائده( )والْعدوانِ

  )2/255سیوطی، ( ».کن و از او نظر بخواه
دهد، آمیخته با عواطف و  ها می ها و ضدارزش شناختی که دل درباره ارزش

باشد تا با ایجاد انگیزه درونی براي رعایت آنها، انسان را به  احساسات نیز می
ایمان است که در قرآن اول  ،ه در این رابطهنمونه و مثال زند. حرکت و عمل وادارد

مندي فطري انسان  هو سپس عالق) 177/بقره(مطرح » بر«به عنوان بارزترین مصداق 
ولَکنَّ اللَّه حبب إِلَیکُم اإلیمانَ وزینَه فی (گردد؛  یادآوري می) 2/274بن عربی، ا(به آن 

  .)7/حجرات( )فْرَ والْفُسوقَ والْعصیانَ أُولَئک هم الرَّاشدونَقُلُوبِکُم وکَرَّه إِلَیکُم الْکُ
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آیا دوستی و : پرسیدم 7از امام صادق: گوید ل بن یسار میدر روایتی، فضی
و هل االیمان «: فرمود 7دهندة ایمان است؟ امام خشمگین شدن از عناصر تشکیل

  )2/125کلینی، ( ».تلی هذه اآلیۀ مو البغض؟ ثُ بالح االّ
عواطف از نظر قرآن . خوانیم، خالصه نگاه قرآن است آنچه را در این روایت می

حضور دارد و هر نوع رفتاري با انگیزه  هاي فعالیت دینی انسان تمام عرصهدر 
تکرار به عنوان نمونه در قرآن، . پیوندد ترك یا به وقوع می ، فهناشی از هیجان و عاط

 يها ، محبت با عبارت)بار 23(، غضب )بار 40(، خوف )ربا 40(خشیت  هاي واژه
، نقش و جایگاه عواطف را در دینداري نشان )بار 32(و رضایت ) بار 24(مختلف 

آل در دنیا و رفاه اخروي را در پناه  قرآن رونق زندگی ایده ،دهد و در نهایت می
هی قابل تحقق اد در راه خدا و ترس و خشیت الافزایش محبت به خدا، پیامبر و جه

 )فَإِنَّ الْجنَّۀَ هی الْمأْوى* وأَما منْ خَاف مقَام ربِّه ونَهى النَّفْس عنِ الْهوى(داند؛  می
  )40-41/ نازعات(
م جنَّات عدنٍ جزَاؤُهم عنْد ربِّهِ* إِنَّ الَّذینَ آمنُوا وعملُوا الصالحات أُولَئک هم خَیرُ الْبرِیۀِ(

بر ینْ خَشمل کذَل نْهضُوا عرو منْهع اللَّه یضا ردا أَبیهینَ فدخَال ارا األنْههتنْ تَحرِي متَجه( 
  )8و7/بینه(
)تا ووهالٌ اقْتَرَفْتُموأَمو یرَتُکُمشعو کُماجوأَزو انُکُمإِخْوو نَاؤُکُمأَبو اؤُکُمةٌ قُلْ إِنْ کَانَ آبارج

فَتَرَب هبِیلی سف ادجِهو هولسرو نَ اللَّهم کُمإِلَی با أَحنَهنُ تَرْضَواکسما وهادنَ کَسوا تَخْشَوص
  .)24/توبه( )حتَّى یأْتی اللَّه بِأَمرِه واللَّه ال یهدي الْقَوم الْفَاسقینَ

هاي عاطفی و دعوت به تقویت آنها عالوه  ها و کنش توجه ویژه قرآن به کشش
کار متکی بر زایی، به این مطلب نیز اشاره دارد که در ذات عاطفه و  بر تذکر حرکت

به صورت  ،)نیز قابل استفاده است» یماناإل مکُیلَإِ بحب« از آیهچونان که (آن 
. باشد ها می نشأ تمام ارزشخداخواهی نیز نهفته است که سرم ،ناخودآگاه یا آگاهانه

این تمام رفتار نیک متکی بر عواطف، پاسخی به صداي خدا در ناخودآگاه بنابر
  .انسان است و رنگ پرستش دارد
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  مگونه دو
اي از رفتارها، تکیه بر تلقی و عادتی دارد که  و غیرارزشی بودن پاره عاطفی

بر پایه این تلقی، ارزش کار ریشه در سنجش و نیت آگاهانه و . نماید پذیر می خدشه
تقواورزي پیش از عرضه  ،در صورتی که قرآن ،عمل به تعالیم مشروع در قرآن دارد

داند  و خود را هدایتگر کسانی می) 22/26مطهري، (پذیر دانسته  تعالیم دین را امکان
و از تشنگی، گرسنگی، خستگی،  ؛)2/بقره(که پیشاپیش تقوا را رعایت کرده باشند 

تعبیر به عمل صالح  ،هاي مجاهدان راه خدا کوب و تحمل زخم هاي دشمن گام
تَخَلَّفُوا عنْ رسولِ اللَّه وال یرْغَبوا ما کَانَ ألهلِ الْمدینَۀِ ومنْ حولَهم منَ األعرَابِ أَنْ ی( ؛کند می

ال یو بِیلِ اللَّهی سۀٌ فصخْمال مو بال نَصأٌ وظَم مهیبصال ی مبِأَنَّه کذَل هنْ نَفْسع هِمطَئُونَ بِأَنْفُس
با . )120/توبه( )تب لَهم بِه عملٌ صالحموطئًا یغیظُ الْکُفَّار وال ینَالُونَ منْ عدو نَیال إِال کُ

ابن . (باشد اینکه هیچ کدام از امور یادشده غالباً با قصد تقرب به خدا همراه نمی
  )10/226عاشور، 

سنجش و مقایسه پیش از عمل، شرط ارزشمندي آن قلمداد  ،در هیچ جاي قرآن
یت نیز دارد، دعوت به البته چون تمام کارهاي پیشنهادي دین معقول. نشده است

 ياستحکام بیشتر ،به اسالم يبندآید تا روحیه خردورزي و پای ل میتعقل نیز به عم
  .پیدا کند

  
  ومگونه س

هاي عاطفی و فطري با نوعی از سنجش و گزینش  واقعیت این است که کنش
تقواي جان، حسن فاعلی  ،آن بر اساسباشد و  ناخودآگاه یا بسیار سریع همراه می

کند و عمل عاطفی مصداق عمل صالح و تقواورزي به حساب  ت پیدا میعینی
دو نوع نیاز و تمایل و یک دستگاه قضاوت و مرکز  ،در عالم جان؛ زیرا آید می

کاري، تحوالت روحی انسان را جهت  صدور حکم مالمت در صورت تحقق خالف
إِنَّ النَّفْس ألمارةٌ ( ،)8/شمس()اهافَأَلْهمها فُجورها وتَقْو( هد و قرآن از طریق آیاتد می
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وءۀِ(و ) 53/یوسف( )بِالسامبِالنَّفْسِ اللَّو مال أُقْسیابی فعل و  به ریشه ،)2/قیامه( )و
  .انفعاالت یادشده اشاره دارد

نیاز به تداوم وجود و نیاز به تکامل معنوي با دو نوع تمایل که یکی حفظ و 
 گیر است، دردیگري کماالت معنوي انسان را پی زیکی وتداوم وجود مادي و فی

احساس  ،به همین دلیل پاسخگویی به غریزه جنسی .باشد صدد کنترل زندگی او می
تا زمانی که منجر به افزون طلبی ... گرسنگی، احساس تشنگی، احساس خستگی و 

مداد و عبور از خط قرمز نشود و مزاحم رفع نیازهاي معنوي نباشد، ارزشمند قل
خطر طغیان این  ،)20/قیامه( )کَال بلْ تُحبونَ الْعاجِلَۀَ(ولی قرآن با عبارت . شده است

اش را  تمایل مادي با دین که فلسفه وجودي. کند نوع تمایل را به انسان یادآوري می
دهد، همیشه در اثر  فراهم شدن زمینه تداوم تعالی جان و انسانیت تشکیل می

صدد بستن راه  گیرد و در راه تعارض پیش می ،هاي مادي بهرههاي ناشی از  لذت
  .آید تعالی جان برمی

شود؛ شاید به  از وسوسه طغیان در میل جسمانی به عنوان هواي نفس یاد می
رشی، ق ؛1/481طریحی، ( معناي سقوط از باالست در لغت به »يهو«این دلیل که 

» اسفل سافلین«قوط انسان به زمینه آغاز س ،و با فعال شدن این وسوسه) 7/170
آید و با رشد فزاینده، ممکن است به استثمار تمام امکانات وجودي انسان  فراهم می

  .)إِنَّ النَّفْس ألمارةٌ بِالسوء( ؛ها فرمان دهد به بدي ،بپردازد و جان به تبعیت از آن
ل با آغاز طغیان میل نفسانی به صورت عملی، مرکز قضاوت جان نیز فعا

 ا زمینه ندامت و جبران فراهم آیدت) 2/هقیام(گیرد  شود و موضع مالمتگرانه می می
جنگ بین  .بنابراین هر کاري نماد جنگی در عالم جان است .)176/، کانت(

مبارزه بین واقعیت حیوانی و واقعیت «معناي فوق تحت عناوین  تمایالت به
، )113/، کانت(» س و بدنطلبی متقابل نف سلطه« ،)13/738مطهري، (» ملکوتی

مورد ) 1/249 ،جوادي آملی، مبادي اخالق در قرآن(» جنگ بین روح و بدن«
  .مطالعه دانشمندان قرار گرفته است
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  :گوید درباره اصل جریان جنگ و پیروزي تن بر جان می ويمول
  باطنش چون گوهر و ظاهر چو سنگ    ظاهرش با باطنش گشته به جنگ

  اي تن ز عشق خار بن چون ناقه    اي قهجان ز هجر عرش اندر فا
  ها تن زده اندر زمین چنگال      ها جان گشاده سوي باال بال

  میل تن در کسب اسباب و علف    میل جان اندر ترقی و شرف
  میل تن در باغ و داغ است و کروم  میل جان در حکمت است و در علوم

.....  
  الجرم سرگین خر شد عنبرش    عشق را بگذاشت دم خر گرفت

  الجرم شد خرمگس سرلشکرش    ملک را بگذاشت بر سرگین نشست
  که همی خارش دهد همچون گرش  خرمگس آن وسوسه است و آن خیال

.....  
  وار اندرین سوراخ دنیا موش    سبب جانش وطن دید و قرار زان

  خور سوراخ دانایی گرفت در    ی گرفت یهم در این سوراخ بنا
  آید گزید درین سوراخ کاران    ی که مر او را در مزیدیها پیشه

 بر اساس. کرده است گوشزدمتون دینی نیز پیروزي و شکست در این جنگ را 
ابر شقاوت و روایت قرآن، اهل جهنم در آخرت به شکست خویشتن خود در بر

 قَالُوا ربنَا غَلَبت علَینَا شقْوتُنَا وکُنَّا قَوما( ؛کنند اعتراف می بدبختی ساخته خودشان
از کسی که بر هواي نفس خویش  6در روایتی، پیامبر. )106/مؤمنون( )ضَالّینَ

اشجع الناس من « ؛ترین انسان یاد کرده است چیره و غالب شود، به عنوان شجاع
  )74/112مجلسی، ( ».غلب هواه

ها، جز در مورد اجبار و اکراه، هر کاري که  توجه به واقعیتی به نام جنگ میل با
با نوعی از  ،رد، حتی رفتار عاطفی، هرچند به صورت ناخودآگاهگی انجام می

سنجش، سبک و سنگین کردن، ترجیح میلی بر میل دیگر و گزینش که حقیقت 
فَأَلْهمها (اطالق آیات  بر اساسبه همین دلیل . دهد، همراه است اراده را تشکیل می

کار و عملی ، )8-10/شمس()وقَد خَاب منْ دساها *قَد أَفْلَح منْ زکَّاها* فُجورها وتَقْواها
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و بدون توجه به فتواي عقل و تعالیم دینی (که صرفاً در پاسخ به نداي فطرت 
گیرد، اختیاري و قابل انتساب به فاعل قلمداد شده و مصداق تقوا  انجام می) مکتوب

  .آید و عمل صالح به حساب می
  

   مگونه چهار
گیري عاطفه و رفتار ناشی از آن را روایت کرده و گاهی به  قرآن مواردي از اوج

از قبیل شدت حزن و شرمندگی حضرت مریم موقع  ؛پردازد ارزشیابی آنها نیز می
زمان  اي کاش پیش از این مرده و یکسره فراموش شده بودم و هم: زایمان که گفت

ذْعِ النَّخْلَۀِ قَالَت یا لَیتَنی مت قَبلَ فَأَجاءها الْمخَاض إِلَى جِ(؛نوزادش به دلداري او پرداخت
اهینْسا مینَس کُنْتا*ذَا ورِیس تَکتَح کبلَ رعج ی قَدزَنا أَال تَحهتنْ تَحا ماه24/مریم()فَنَاد-

و مادر حضرت موسی که در اثر شدت نگرانی نزدیک بود ماجراي تولد  ؛)23
 ؛...شا کند، خداوند به کمکش آمد و غصه و اندوهش را زدودحضرت موسی را اف

وأَصبح فُؤَاد أُمِّ موسى فَارِغًا إِنْ کَادت لَتُبدي بِه لَوال أَنْ ربطْنَا علَى قَلْبِها لتَکُونَ منَ (
  ).10/قصص( )الْمؤْمنینَ

ونس با از این دست، داستان حضرت یعقوب و حضرت ی يدر میان موارد
شود که  عاطفه پدري سبب می. پردازد به ارزشیابی رفتار عاطفی می يح بیشترووض

آسا به سراغ حضرت یعقوب آید  اندوه و حزن سیل ،بعد از جدایی و فراق یوسف
وقَالَ یا أَسفَى علَى یوسف وابیضَّت عینَاه ( ؛بینایی ایشان را از بین ببرد ،و گریه مستمر

 )قَالُوا تَاللَّه تَفْتَأُ تَذْکُرُ یوسف حتَّى تَکُونَ حرَضًا أَو تَکُونَ منَ الْهالکینَ *حزْنِ فَهو کَظیممنَ الْ
  ).84-85/یوسف(

فرزند  مادر هفتاد غمگینی وزن هم حضرت آن غمگینی ،6در روایتی از پیامبر
  )4/31سیوطی، . (ه استاز دست داده و پاداشش برابر پاداش صد شهید قلمداد شد

در اثر شدت غضب ناشی از  ، ترك زودهنگام شهردر ماجراي حضرت یونس
کند،  مخالفت سرسختانه مردم، زمینه کیفر سقوط در کام نهنگ را براي او فراهم می

ولی توبه او در شکم ماهی، سبب رهایی او از خطر همیشه ماندن در شکم ماهی، 
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وذَا النُّونِ ( شود؛ ا شدن در صحراي تفتیده میره قرار گرفتن در معرض نکوهش و
نّی إِذْ ذَهب مغَاضبا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدر علَیه فَنَادى فی الظُّلُمات أَنْ ال إِلَه إِال أَنْت سبحانَک إِ

 ؛)87-88/انبیاء( )ذَلک نُنْجِی الْمؤْمنینَفَاستَجبنَا لَه ونَجینَاه منَ الْغَمِّ وکَ* کُنْت منَ الظَّالمینَ
 *فَساهم فَکَانَ منَ الْمدحضینَ *إِذْ أَبقَ إِلَى الْفُلْک الْمشْحونِ *وإِنَّ یونُس لَمنَ الْمرْسلینَ(

یملم وهو وتالْح هینَ *فَالْتَقَمبِّحسنَ الْمکَانَ م ال أَنَّهثُونَلَلَ *فَلَوعبمِ یوإِلَى ی هطْنی ببِثَ ف* 
یمقس وهو رَاءبِالْع ذْنَاهینٍ *فَنَبقْطنْ یرَةً مشَج هلَیتْنَا عأَنْبال تَکُنْ ( ؛)139-146/صافات( )وو

کْظُومم وهى وإِذْ نَاد وتبِ الْحاحبِّ *کَصنْ رۀٌ ممعن کَهارال أَنْ تَدلَو وهو رَاءلَنُبِذَ بِالْع ه
ومذْم48-49/قلم( )م(.  

و نه ترك  ،نه سوگواري حضرت یعقوب بر سنجش و گزینش استوار بود
زودهنگام و خشمگینانه شهر توسط یونس با اختیار و تدبیر صورت گرفت، در 

و همدم ماهی در معرض نکوهش  ،کند عین حال پدر یوسف پاداش دریافت می
  .گیرد قرار می

  
  گونه پنجم

جوادي  ؛1/77ابن عربی،  ؛1/235؛ خطیب، 1/317مغنیه، (ران بسیاري از مفس
کَانَ النَّاس أُمۀً واحدةً فَبعثَ اللَّه ( در مورد آیه) 2/544طبرسی،  ؛10/384آملی، تسنیم، 

ّرِینَ وشبالنَّبِیِّینَ م رِینَ ونْذم  تَابالْک مهعأَنْزَلَ میها اخْتَلَفُوا فیمنَ النَّاسِ فیب کُمحیقِّ لبِالْح( 
هاي  کشش بر اساسها  انسان ،بر این باورند که پیش از حضرت نوح) 213/بقره(

تمایالت  ،به عبارتی. اند کرده هاي عقالنی و وحیانی زندگی می فطري و نه هدایت
عه بشري را به صورت یک فطري که آمیخته با عواطف نیز هست، توانسته بود جام
  .امت یکپارچه و همسو در مسیر نیکوکاري رهبري نماید

، عیاشی( 7و امام صادق) 2/544طبرسی، ( 7امام باقرپیش از مفسران، 
  .اند تفسیر فوق را مورد تأکید قرار داده ،هر کدام در روایتی) 1/124
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ست، ستایش از زندگی متکی آمیخته با ستایش ا» کَانَ النَّاس أُمۀً واحدةً«عبارت 
در حقیقت ستایش از رفتار فطري و عاطفی است و ارزشمندي آن را  ،بر فطرت
  .دهد نشان می

  
  گونه ششم

آیاتی است که با استفاده از  ،آخرین گروه از آیات مربوط به مسأله مورد بحث
هاي مفید عموم درباره مشاهده و محاسبه کار خیر و نیک عموم  اطالق یا واژه

  .گوید ها در روز قیامت سخن می نسانا
راغب (شود که دلپسند و مورد رغبت همگان است  کار خیر به کارهایی گفته می

قرآن درباره . فطرت، هر انسانی میل به انجام آن دارد بر اساسو ) 1/300اصفهانی، 
ةٍ خَیرًا فَمنْ یعملْ مثْقَالَ ذَر( :گوید روي چنین کارهایی در آخرت می يگذار ارزش

رَهی* رَها یةٍ شَرثْقَالَ ذَرلْ ممعنْ یرٍ (؛ )7-8/ زلزال( )فَمنْ خَیم لَتما عکُلُّ نَفْسٍ م تَجِد موی
ونَضَع (؛ )30/آل عمران( )محضَرًا وما عملَت منْ سوء تَود لَو أَنَّ بینَها وبینَه أَمدا بعیدا

ا بِها وکَفَى موازِینَ الْقسطَ لیومِ الْقیامۀِ فَال تُظْلَم نَفْس شَیئًا وإِنْ کَانَ مثْقَالَ حبۀٍ منْ خَرْدلٍ أَتَینَالْ
  .)47/انبیاء( )بِنَا حاسبِینَ

 ،»محاسن التأویل«اطالق و وسعت شمول این آیات، صاحب تفسیر  بر اساس
داند و نظرش را  شان مستحق پاداش اخروي می ابر کار عاطفیحتی کافران را در بر

  :گوید شمارد و با قاطعیت می ه میهمسو با نظر بسیاري از علماي گذشت
که کار نیک کافران در آخرت به حال آنها سودي ادعاي اجماع مبنی بر این«

  )9/626قاسمی، (» .پایه و اساس است بی ،ندارد
بر ام رد کسانی که عمل نیک غیرمؤمن را در مق» الکاشف«نویسنده تفسیر 

  :گوید دانند، می فایده می بی) 27/مائده( )إِنَّما یتَقَبلُ اللَّه منَ الْمتَّقینَ(آیه  اساس
اگر معصیت کسی در موردي سبب شود که عمل نیک او در مورد دیگر مقبول «

مراد آیه ! ذیرداش این است که خداوند تنها عمل معصومین را بپ نیفتد، الزمه
»لُ اللَّهتَقَبا یتردیدي . نداشته باشداین است که عمل، انگیزه دنیوي » ... إِنَّم
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که کار متکی بر خیرخواهی و انگیزه انسانی ـ با نیت همراه باشد یا نیست در این
 ».دهنده آن باید پاداش الهی را دریافت کند پس انجام ،نه ـ براي خداوند است

  )2/212مغنیه، (
سوره  8 و 7به خصوص آیات  ،تابد آیات یادشده احتمال دیگري را برنمی

 .)10/800طبرسی، ( کند یاد می» فی القرآن یۀاحکم آ«زلزال که ابن مسعود از آن به 
دیگر براي حل تنافی بین آنها و  تردیدناپذیري مانع قبولی دو توجیهاین صراحت و 

سوره  8و  7آیات حبط حاکم بر آیات  ،باشد که در یکی آیات حبط اعمال نیز می
ثواب دنیوي، پاداش عمل خیر  ،و در دیگري) 20/343 المیزان، طباطبایی،(زلزال 

  )10/579میبدي، . (کافران قلمداد شده است
ارزشی  واقعیت این است که آیات حبط اعمال که نزد بیشتر مفسران مستند بی

و » کُفر جحودي«شده است، تنها به کارهاي نیک و عاطفی تمام نامسلمانان قلمداد 
که اند  بر ضد اسالم به پا خاسته ،لجبازي و عناد بر اساسکافرانی نظر دارد که 

، )105/کهف ؛147/اعراف ؛22/آل عمران(، کافران )217/بقره(مرتدها  عبارتند از
شان این دسته از کافران با فطرت. )17/توبه(و مشرکان ) 69/توبه ؛53/مائده(منافقان 

قلب و  .)1/3صادقی تهرانی، (پوشانند تا حق را نبیند  در جنگند و آن را می
در  .ز سراب باطل چیزي را اراده نکنندکه ج يا گونه ، بهشود ابصارشان دگرگون می

طباطبایی، انسان از ( محبوسند ،اند میان سدهایی که خود در اطراف خود بنا نهاده
 عمال این دسته از کافران، انجام دادن آنها برمقصود از حبط ا .)169/ ،آغاز تا انجام

معناي باطل شدن کار شایسته ستایش و  ده، نه بهخالف صورتی است که بدان امر ش
  )2/424طوسی، . (ثواب

توان  نامسلمانانی را که آمادگی روحی براي تسلیم شدن در برابر حق دارند، نمی
و ممکن است ) 1/293مطهري، (کافر خواند، زیرا در مقام پوشانیدن حقیقت نیستند 

  .کارهاي شایسته و رفتار عاطفی انجام دهند و مستحق پاداش باشند
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  سخن پایانی
معبرش روان آگاه آنان است که با عطر ایمان،  ،انگیزه رفتار عاطفی مسلمانان

اهداف بلند و میانه خداپسندانه، عطرآگین است و به همین دلیل از دو منبع کسب 
رفتار در مورد ولی  ،امیدآفرینی درخور توجهی را همراه داردکند و  ارزش می

 ارزشمند را نامسلمان خیر کار که کسانی گفت توان می ها غیرمسلمان عاطفی
. آورد نمی رستگاري آنها براي اعمالی بر این نکته اتفاق نظر دارند که چنین ،دانند می

توحید را شایسته باروري و  قرآن مؤمن و معتقد به کلمه. این نکته ریشه قرآنی دارد
شان ات فطرتمؤمن که بهره باروري اندکی دارد و الهام خالف غیر بر ؛داند رشد می

قرآن . کند به سختی و به صورت بسیار کم و محدود در قالب عمل تبارز پیدا می
 :کشد این مطلب را در قالب تشبیه معقول به محسوس این گونه به تصویر می

  )58/اعراف( )یِّب یخْرُج نَباتُه بِإِذْنِ ربِّه والَّذي خَبثَ ال یخْرُج إِال نَکداوالْبلَد الطَّ(
زا گیاهش جز به  ولی سرزمین پلید و نفرت ،روید سرزمین دلپذیر گیاهش به اذن پروردگارش می«

  ».روید سختی و بسیار اندك نمی
ل براي مؤمن و کافر ثَم اند این گفته يابن عباس، حسن، مجاهد، قتاده و سد

گونه تشبیه در چند آیه قرآن جلب توجه  این). 8/233ابوالفتوح رازي، (است 
و در آنها از مؤمن به لحاظ اعتقادش به ) 10/فاطر ،24/، ابراهیم37/انفال(کند  می

  .شده است »کلمه طیبه«کلمه توحید، تعبیر به 
 صورت به و شود می آگاهش مؤمن با قبول دین، فطریاتش وارد روان

ترین تعبیر در این  روشن .)29/فتح(گذارد  انگیزي رو به رویش و رشد می شگفت
أَلَم تَرَ َکیف ضَرَب اللَّه مثَال کَلمۀً طَیِّبۀً کَشَجرَةٍ طَیِّبۀٍ أَصلُها ثَابِت وفَرْعها فی (آیه  ،رابطه
اءمینٍ بِ *السا کُلَّ حی أُکُلَهاتُؤْتبِّهاست که در آن از کارهاي ) 24-25/ابراهیم( )إِذْنِ ر

در  ،ها خیر مؤمن به بار و خوردنی درختی تعبیر شده که در تمام فصول و زمان
باورهاي  اثر در مؤمن غیر فطري تمایالت و عواطف ولی .گیرد می قرار ها انسان اختیار

و اگر بخواهد در قالب  تر شدن است و سیاه و سیاه »تدسیه«، در معرض غیرارزشی
رو  با موانع زیاد فکري، اخالقی و عاطفی منفی روبه ،عمل خود را نشان دهد

  .رساند نمی رستگاري به را وي و است اندك او نیک کارهاي دلیل به همین. باشد می
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ساز انجام تمام کارهاي  توجه به چنین حقیقتی، دعوت به ایمان که زمینه با
هاي فطري است، دعوت به رستگاري به  گاه تمام کشش شایسته به عنوان تجلی

موفقیت قطعی را به ارمغان  ،حساب آمده است و دین با برنامه کامل و جامع خود
شعور ناخودآگاه انسان تبدیل شد به شعور آگاه،  ،وقتی که به برکت دین. آورد می

  )22/387مطهري، . (شود تمام کارهاي انسان اخالقی می
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