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  گفتار پیش
 حوزه فلسفه اخالق مورد توجه بوده و اخالق در رغم آنکه رابطه دین و به

به (خصوص رابطه ایمان  ه آن مطرح شده است، اما درهاي متعددي راجع ب دیدگاه
اخالق، بحث قابل توجهی در میان متکلمان  و) ترین آن مهم از دین و عنوان جزئی

 هم در مورد تقویت هر آن ،مگر بسیار گذرا ؛خورد فیلسوفان دین به چشم نمی و
 ارد ود يفضایل اخالقی ابعاد متعدد حالی که رابطه ایمان و در. یک با دیگري

                                            
 .17/1/1391: ، تاریخ تأیید1/12/1390: تاریخ دریافت *

 

 

  :چکیده
نویسنده کوشیده است . ل اخالقی استاین نوشتار در پی تبیین رابطه متقابل ایمان و فضای

آیا فضایل اخالقی در ایجاد ایمـان بـه خـدا نقـش     : به سه پرسش در این زمینه پاسخ دهد
دارد یا خیر؟ آیا ایمان در پیدایش و ایجاد فضایل اخالقی نقش دارد یا نه؟ و آیـا ایمـان در   

سـه زمینـه بـه     ایجاد حسن و ارزش در فعل اخالقی مؤثر است یا خیـر؟ نویسـنده در هـر   
ها و ادله هر یک پرداخته و مورد ارزیابی قرار داده است و در نهایت به ایـن نتیجـه     دیدگاه

رسیده است که در سؤال نخست، فضایل اخالقی در پیدایش ایمان از لحاظ نظـري نقـش   
در . دارد، اما از نظر عملی و عینیت خارجی نقشی ندارد؛ مگر بر اساس مطلق توفیـق الهـی  

دوم ایمان قطعاً در پیدایش فضایل اخالقی نقش دارد، اما با مکانیسم خاصی کـه در  سؤال 
و در رابطه با سؤال سوم نظر نویسنده این است که ایمان در . مقاله توضیح داده شده است

    .ایجاد صفت حسن و ارزش عمل نقش ندارد
  

  :ها کلیدواژه
  فضایل اخالقی/ ایمان
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اخالق در  آیا ایمان و مثالً ؛بررسی است هاي مهمی در مورد آن قابل طرح و پرسش
به ارزش  ؟ آیا ایمان در ایجاد حسن ودیگر نقش دارند یا خیرپیدایی یک ایجاد و

فضایل اخالقی  ؟ آیا ایمان وعنوان یک صفت در فعل اخالقی مؤثر است یا نه
  .از این دست ییاه پرسشو یا خیر؟  پذیر هستند جایگزین

ي ها پرسشدو پرسش نخست از حد بضاعت به  این نوشتار برآن است تا در
   .پاسخی براي آنها جستجو نمایدو یاد شده بپردازد 

  

  مفهوم شناسی
   ایمان. 1

اما اینکه  ؛اند ایمان را به معناي تصدیق گرفتهمفسران مسلمان و متکلمان  بیشتر
برخی  .ي متفاوتی مطرح شده استها دیدگاه ،مقصود است کدام مرتبه از تصدیق

تصدیق  اي هعدو اند،  دیگر تصدیق زبانی گرفته یبعض ،اند هآن را تصدیق قلبی دانست
زبانی تصور و گروهی نیز ایمان را ترکیبی از تصدیق قلبی و اند،  عملی پنداشته

است از ایمان عبارت : اند گفتهو سه تصدیق دانسته  بعضی مرکب از هرو اند،  کرده
-1/81 احمدي، ؛ 54/شهید ثانی، (. عمل به ارکانو تصدیق به قلب، اقرار به زبان 

  )12/، مان والکفر فی الکتاب والسنهاالی ،سبحانی ؛77
و برخی از متکلمان اهل سنت نظریه اول را پذیرفته و متکلمان شیعه  بیشترولی 

که حقیقت تصدیق قلبی اما راجع به این ؛اند هتعریف کرد» تصدیق قلبی«ایمان را 
و بعضی تصدیق قلبی را از سنخ یقین  .ي متفاوتی وجود داردها برداشت ،چیست

و برخی دیگر به لحاظ آنکه تصدیق نسبت دادن صدق به  ،اند همعرفت یقینی دانست
بعضی و  ،اند همقوله کالم نفسی گرفت مخبر است از روي اختیار، تصدیق قلبی را از

 )54/ ،شهید ثانی( .اند هیم قلب معنا کردتصدیق قلبی را به تسل

ی فی نظریه نخست یعنی تصدیق قلب ،آید میآنچه از آیات قرآن به دست 
تنها باعث ورود انسان در  ، اقرار زبانیزیرا در فرهنگ قرآن ؛شود مییید الجمله تأ

قُولُوا أَسلَمنَا ولَما یدخُلِ  قَالَت األعرَاب آمنَّا قُلْ لَم تُؤْمنُوا ولَکنْ( ؛شود میجمع مسلمانان 
غَفُور ئًا إِنَّ اللَّهشَی کُمالمنْ أَعم تْکُملال ی ولَهسرو وا اللَّهیعإِنْ تُطو ی قُلُوبِکُمانُ فاإلیم یمحر( 

  .اما ایمان فراتر از اسالم است ،)14/حجرات(
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 زیرا در آیات کریمه قرآن معموالً ؛همین طور ایمان از مقوله عمل نیز نیست و
والَّذینَ آمنُوا وعملُوا الصالحات (؛ ایمان قرار داده شده است برابر عمل صالح در

  .)82/بقره()أُولَئک أَصحاب الْجنَّۀِ هم فیها خَالدونَ
 عملو اقرار زبانی و همین گونه ایمان ترکیبی از هر سه عنصر تصدیق قلبی و 

 چنانکه در ابتداي(فقدان برخی از عناصر مانند عمل زیرا  ؛جوارحی نیز نیست
منْ کَفَرَ بِاللَّه منْ بعد إِیمانه إِال منْ أُکْرِه وقَلْبه (یا تصدیق زبانی) شود میبعثت مشاهده 
  .منان نیستیمان مؤمانع از تحقق ا )106/نحل()مطْمئنٌّ بِاإلیمانِ

 اي هاما اینکه تصدیق قلبی از چه مقول ؛ایمان تنها تصدیق قلبی استبراین بنا
 اند هزیرا بود ت؛یقین نیسو حقیقت آن است که تصدیق قلبی از مقوله علم  ،است

وند آنان را کافر معرفی اما خدا ،اند هکسانی که یقین به حقانیت پیام و پیامبر داشت
 )الْمفْسدینَ عاقبۀُ کانَ کَیف فَانْظُرْ علُوا و ظُلْماً أَنْفُسهم هااستَیقَنَتْ و بِها جحدوا و(؛کرده است

 ال فَهم أَنْفُسهم خَسرُوا الَّذینَ أَبناءهم یعرِفُونَ کَما یعرِفُونَه الْکتاب آتَیناهم الَّذینَ( ؛)14/نمل(
  .)20/انعام()یؤْمنُونَ
زیرا کالم نفسی چنانکه از تفاسیر  ؛تواند باشد مین مقوله کالم نفسی نیز از

نامفهوم بلکه و مبهم  خود یک امر ،آید می متعارض طرفدارانش بر بعضاًو گوناگون 
 ،خراسانی( .توان داشت میامر نامعقولی است که تصور درستی از آن ن ،فراتر از آن

 ،سبحانی ؛190/ ،روحانی ؛294/ ،المصطلحات الکالمیهشرح  ؛1/229 ،حمود ؛790/
  )3/334 ،اإلنصاف فی مسائل دام فیها الخالف

رسد حقیقت تصدیق قلبی همان گونه که برخی از متکلمان اشاره  میبه نظر 
ربط و پیوند خوردن قلب با یک پدیده  عبارت است از ،)54/ ،شهید ثانی(اند  هکرد

رخی ب .ایمن شدن نفس است نسبت به آنو گرفتن  قرار ،یا موضوع که اثرش
المیزان  ،طباطبایی(» اذعان«و نیز » قلب تمکن اعتقاد در«مفسران از این حقیقت به 

  .اند هتعبیر کرد )80/ ،شهید ثانی: رك نیزو  1/45 ،فی تفسیر القرآن
زیرا  ؛قول استو غیر از عمل و این ربط و پیوند از نظر ماهیت غیر از علم 

گرچه که به  ؛ن امور تفکیک شده استآیات قرآن، ایمان از ای در ،چنانکه اشاره شد
چه اینکه علم شرط تحقق عقیده  .خواهد بود صورت طبیعی مستلزم این امور
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گونه که وقتی قلب به  همان .آید میعقد قلب پدید نو  باور ،آگاهی نباشد تا .است
، خود بپذیرد آن را درو فرماندهی وجود انسان با موضوعی پیوند بخورد  مثابه مرکز

 در راستاي آن به حرکت درو ثیر آن قرار گرفته ارح انسان تحت تأجوو  عضاتمام ا
از سوي و  ،به این ترتیب پدیده ایمان از یک سو تنها با قلب سروکار دارد .آید می

این  .بلکه با آنها پیوند ناگسستنی دارد ،علم نیز نیستو عمل و دیگر بریده از قول 
ایمان را به تصدیق وجدانی فعال  ،تفکراناست که برخی از م اي هگون ارتباط به

و ترجمه  جعفري،. (زایی ایمان را نشان دهند اند تا عنصر تحریک هتعریف کرد
  )24/307، تفسیر نهج البالغه

  
  فضایل اخالقی. 2

در  ،)راغب، مفردات(معناي فزونی از حد متوسط است فضیلت که در لغت به
گاهی بر مطلق و  ،رود ی به کار میعلم اخالق گاهی به معناي ملکات نیک نفسان

 ،ملکیان(به حد ملکه نرسیده باشد  هرچند ؛ودش حالت نیک درونی اطالق می
اعم از اینکه  ؛رود میارزش به کار و نیکی و گاهی به معناي مطلق خوبی و  .)481/

  .عمل ارزشمندو یا رفتار  ،ملکات نفسانی باشد
ن اساس هنگامی که از فضایل برای .این نوشتار معناي سوم مقصود است در

مقصود تمام ملکات  ،کنیم میاز نقش متقابل آن با ایمان بحث و  گفتهاخالقی سخن 
دو  ها ارزشو البته این ملکات  .رفتار باارزش اخالقی استو صفات نفسانی و 

مانند  ؛آیند میپدید ن ،االیمان هستند که تا ایمان نباشد یک دسته مابعد :اند هدست
ان هم یعنی اگر ایم ؛یک دسته ماقبل االیمان هستندو  ،.... و تقواو سلیم تو توکل 
از  . ... وفاي به عهد وو عدالت و مانند راستگویی  ؛ند، این فضایل قابل تحققنباشد

مقصود از فضایل  طبعاً ،فضایل اخالقی استو آنجا که بحث در نقش متقابل ایمان 
خر از آن، متأ طبعاًو ول معلول ایمان است زیرا فضایل نوع ا ؛اخالقی نوع دوم است

  .پیدایش ایمان نامعقول خواهد بود ثیرگذاري آن درنتیجه تأ در
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  نقش فضیلت اخالقی در ایمان
 آغاز یادکرد این نکته خالی از فایده نیست که مقصود از نقش فضیلت در در
ینکه این چه ا ،یا رشد ایمان نیستو ماندگاري  فضایل اخالقی در ثیرتأ ،ایمان

یید منابع دینی نیز تأو کید دارند این واقعیت تأ همه برو حقیقت قابل تردید نیست 
تعمیق ایمان و نیز عمل صالح موجب تقویت و کند که ملکات نیک نفسانی  می
بررسی  ،جعفري ؛225/مطهري،  ؛88/ ،ي اسالمیها بررسی ،طباطبایی: رك(گردد  می
ایمان این نیست که  مقصود از نقش فضیلت در همچنین). 248/ ل،نقد افکار راسو 

ایمان، نوعی داوري پیشینی اخالقی  درو فضیلت اخالقی توجیه کننده ایمان است 
سروش، بسط تجربه (یافت  میایمان تحقق ن ،آن داوري نبود وجود دارد که اگر

مطابق با واقع باشد و چون اگر مقصود از این سخن داوري حقیقی  .)295/، نبوي
این صورت با  متعلق داوري است، درو مستلزم وجود فضیلت در مورد  طبعاًکه 

 ،دهد میعبادت را به شیطان نسبت و توجه به تعبیر قرآن که ایمان را به طاغوت 
 شیطان هیچ خیرو مورد طاغوت  زیرا در ؛باید گفت سخن یاد شده نادرست است

اگر و  .ا نسبت داده استبه آنه حالی که قرآن ایمان را در ،واقعی وجود ندارد
 ؛ل بحث بیرون استاز مح ،اساس توهم انسان باشد برو مقصود داوري کاذب 

  .نه تصور دروغین از فضیلت ،ثیر خود فضیلت استچون بحث ما در تأ
بلکه بحث در فرض سوم  ،دو فرض مورد بحث نیست بنابراین هیچ یک از این

خواهیم  می .سط فضیلت اخالقیایجاد ایمان توو تولید  است که عبارت است از
ان به خدا در وي تواند ایم میرفتار انسان، و بدانیم که فضیلت اخالقی در نفس 

  ایجاد کند یاخیر؟
  

  تعاملو ثیر نفی مطلق تأ: دیدگاه نخست
چه از مقوله  ،رسد، این است که فضایل اخالقی مینخستین پاسخی که به ذهن 

 اوالًزیرا  ؛نقشی در پیدایش ایمان ندارد چه از جنس عمل ارزشی، صفات نفسانی و
اقناع عقلی استوار است و وجود  استدالل و ایمان یک پدیده عقالنی است که بر

پی  توانند ایمان را در مین ،عملی که از مقوله استدالل نیستند ي نفسانی وها پدیده
  .داشته باشند
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بدین  ؛ایمان است ه وبرخاسته از عقید معلول و معموالً رفتار و ها خصلت ثانیاً
نوع باور در تعیین نوع  شود و میرفتارها  و ها معنا که باورها باعث پیدایش خصلت

تواند ایجاد کننده  میبراین معلول نبنا .رفتار عملی نقش دارد ي نفسانی وها خصلت
 .علت خود باشد

 فضیلت اخالقی تکیه نشده گاه بر در روش دعوت قرآن به ایمان نیز هیچ ثالثاً
را مبناي دعوت به  ها ارزش انساني نیک یا عمل باها یعنی قرآن خصلت ؛است

 پذیر وقرآن این است که با استدالل خرد بلکه تمام تالش ،ایمان قرار نداده است
ي ها پدیدهقرآن  .فطرت پسند، ایمان به خداي یگانه را در انسان ایجاد نماید

فطرت  ن را در برابر دیدگان عقل وانسا هستیِ تاریخ و گستره طبیعت و آفرینش در
ي ها داوري و ها یا آگاهی ،بر خداي یگانه رهنمون سازد ،دهد تا از طریق آن میقرار 

أَفی اللَّه (، )22/انبیاء()لَفَسدتا لَو کَانَ فیهِما آلهۀٌ إِال اللَّه(کند میفطري را استخدام 
یگانگی  تا اقناع فطري نسبت به وجود و )10/هیمابرا()شَک فَاطرِ السماوات واألرضِ

فضایل اخالقی نقشی در پیدایش  براین اخالق وبنا .خدا در دل انسان ایجاد شود
  .ایمان ندارد

  
   نقد دیدگاه

درست است که  زیرا ؛نظریه را مورد نقد قرار دادتوان این  میاما با این همه 
اما اقناع تنها از راه  ،با قلب گره بخوردنیازمند اقناع تا  ایمان از سنخ عقیده است و

ي دیگري نیز براي تبدیل شدن یک فکر به باور و ها راه .آید میعقل به دست ن
قابلیت قلب براي پذیرش  آمادگی و ،آنچه مهم است .ورود آن در قلب وجود دارد

 ،احساس تکیه بر چه از راه موعظه و ،اقناع عقلی حال چه از راه استدالل و ؛است
  .دریافت وجدانی چه از طریق شهود و و

پیدایش یک عقیده  ،آید میي قرآن نیز به دست ها چنانکه از آموزه به تعبیر دیگر
نخست مقدماتی که زمینه  :نوع مقدمات است باور در وجود انسان نیازمند دو و

دیگر  و .تنبه ،تذکر ،مانند تفکر ؛قابلیت قلب را فراهم نماید پذیرش ایجاد کند و
 پیروي از هواي نفس و ،استکبار ،عوامل مزاحم مانند لجاجت دماتی که موانع ومق

  .غیره را بزداید
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نوع مقدمات  دو هر بر ،بینیم که آیات وحی در دعوت به ایمان میهمین رو  از
 هم بر مخالفت با هواي نفس و و ،تنبه تذکر و تعقل و تفکر و هم بر ؛کید داردتأ

  .دیگر موانع روانی و استکبار اجتناب از لجاجت و
تواند باور  می ،نوع تمهیدات را فراهم سازد روشی که بتواند این دو بنابراین هر

دو کارکرد را  حال سخن این است که فضایل اخالقی هر. عقیده نیز ایجاد کند و
خود از سنخ فضایل ...  انصاف و ،گرایی تذکر، حق ،یک سو تفکر زیرا از ؛دارد

انسان برخوردار از فضیلت اخالقی به  ند ونفسانی باارزشاز افعال  اخالقی و
موانع  از سوي دیگر و .ستهگرا نیز  حق تنبه و تذکر و صورت طبیعی اهل تفکر و

روان انسان چیزي جز یک سلسله رذایل اخالقی نیست که با  موجود در روح و
  .شود میمیان برداشته  از ،جایگزین شدن فضایل به جاي رذایل

 ،ی براین باورند که حتی اگر اقناع را منحصر در استدالل عقلی بدانیمالبته برخ
 بدین صورت که ؛خداباوري باز کرد توان از اخالق راهی براي ایمان و میباز 

 با قداست و ،کیفرها و ها احساس تکلیف مافوق پاداش و بریناحساس تعهد 
 طبیعت و ور در هبرآمده از طبیعت مادي انسان غوطتواند  مین ،عظمتی که دارد

براین باید اعتراف کرد که احساس تعهد بنا .ي او باشدها سودجویی امیال و هواها و
 .ریشه الهی دارد ،کیفرها و ها احساس تکلیف مافوق پاداش برین به انجام تکلیف و

  )9/283 ،تفسیر نهج البالغه ترجمه و ،جعفري(
از سوي دیگر در  و ستها فرمان اخالق مجموعه اوامر و یا بدین صورت که

توان از  میطلبی  هر در برابر چرا برخاست و توان به چون و میفرمانی  برابر هر
اما  .خواهی می چرا باید من چنان کنم که تو کنی و میطالب پرسید که چرا طلب 

باید از فرمانی  ها زنجیره این فرمان باید در جایی خاتمه یابد و ها تسلسل فرمان
 ،او آن همان جاست که به فرماندهی برسیم که بر یخته باشد ومادر آو آغازین و

فرمان  نه ،نه نداي وجدان ،یعنی نه نداي فطرت ؛فرمانده دیگري حاکم نباشد فرمانِ
مگر اینکه فرمانی برتر از آنها  ،توان شنود میکدام را ن هیچ ،نه فرمان تاریخ ،طبیعت

مل در بنابراین با تأ .فرمان دهد ن نداهارا به شنودن ای ما و آنها باشد سر بر و
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سروش، ( .الوهی رسید پذیرش مبدأ توان به ایمان و میفضایل اخالقی  اخالق و
  )311-309/، ارزش دانش و

 )501/ملکیان، : رك(ي کانت است ها که شبیه استدالل ها این گونه استدالل
رغم درستی  به ، اماایمان به او درست است گرچه از نگاه نگارنده براي اثبات خدا و

سنخ  چه از ها زیرا این گونه استدالل ؛آن تکیه کرد توان در مورد بحث بر میآن ن
الزام اخالقی  منشأ چه از سنخ تکیه بر و ،)متن نخست(قداست اخالق  تکیه بر

نه  ،ي اخالقی استوار استها گزاره مالت عقالنی در اصل اخالق وتأ بر ،)متن دوم(
خود متصف توان  میبه همین لحاظ  .فس یا رفتار انسانتحقق آن در ن وجود و بر

به اثبات خدا استدالل  ،آن قداست یا منشأ اندیشه در مل واما با تأ ،به اخالق نبود
ي ها فضیلت و ها حالی که بحث ما در این است که با اتصاف به ارزش در .کرد

  .توان به ایمان به خدا رسید یا خیر میاخالقی 
نتیجه  در ،اند هعقید رفتار معلول باور و و ها عنی اینکه خصلتاما دلیل دوم ی و

یعنی رابطه باور  ،کلیت مسأله گرچه در ،عقیده باشند توانند ایجاد کننده باور و مین
باور  خصوص ایمان و اما در ،طور کلی درست است عمل به طور کلی با اخالق و به

رغم  ي اخالقی بهها زیرا فضیلت ؛چنین قاعده کلیت ندارد ،به خدا با فضایل اخالقی
بلکه  ،ولی تنها معلول ایمان به خدا نیستند ،آیند میاینکه از باور به خدا پدید 

وجودي انسان  یا ناشی از گرایش فطري و توانند ناشی از حکم بدیهی عقل و می
ي اخالقی در غیر ها ارزش و ها وجود برخی فضیلت ،این حقیقت گواه بر .باشند

  .منان استمؤ
معلولیت انحصاري وجود ندارد  علیت و ،فضیلت اخالقی بنابراین میان ایمان و

  .آن تطبیق شود تا قاعده یاد شده بر
باید گفت این سخن درست است  ،اما دلیل سوم که روش دعوت قرآن بود و

اما این مطلب ثابت  ،فضایل اخالقی استدالل تکیه کرده است تا بر که قرآن بر
تکیه «به تعبیر دیگر  .اخالقی در پیدایش ایمان نقش ندارد کند که فضایل مین

به  دعوت به ایمان معموالً زیرا در ؛است »نقش نداشتن«از  الزم اعم »نکردن
 و ،در دسترس همه مردم باشد عمومیت داشته و شود که اوالً مییی تکیه ها روش
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قی گرچه شرط دوم فضایل اخال .تنگاتنگی با ایمان داشته باشد ارتباط وثیق و ثانیاً
ي اخالقی ها واجد فضیلت ها زیرا همه انسان ؛اما فاقد ویژگی نخست است ،را دارد

  .مخاطب دعوت قرار گیرند ،اساس آن توانند باشند تا بتوانند بر مین نیستند و
استواري الزم براي اثبات مدعا را  ،ي این نظریهها این اساس هیچ یک از دلیل بر
که به نقش فضیلت در ایمان پاسخ مثبت  شود که نظریه دیگر میاین باعث  .ندارد

  .یید قرار گیردمورد تأ ،دهد می
  

  پیوند اقتضایی: دیدگاه دوم
 از .یی برشمردها یدنقد ادله مقابل، مؤ توان عالوه بر میبراي این نظریه نیز 

نفس یا  صفحه روح و ند که درفضایل اخالقی یک سلسله حقایق اوالً جمله اینکه
 یکدیگر سازگار و از آنجا که حقایق با کنند و میجوارح انسان ظهور  و اعضا در

ترین حقیقت هستی  تواند نسبت به مهم جان آغشته به این حقایق نمی هماهنگ،
ایمان  بلکه به صورت طبیعی به سمت آن کشیده شده و ،تفاوت باشد بی ،یعنی خدا

  .گیرد میبه خدا در آن شکل 
خداخواه  جو و، فطرت انسان به صورت اولیه خدایدگاه قرآناساس د بر ثانیاً و
فَأَقم وجهک للدّینِ حنیفًا فطْرَةَ اللَّه الَّتی فَطَرَ النَّاس علَیها ال تَبدیلَ لخَلْقِ اللَّه ذَلک ( ؛است

سوي دیگر فضایل اخالقی در  از .)30/روم()الدّینُ الْقَیِّم ولَکنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ ال یعلَمونَ
شود که انسان بر فطرت نخستین خویش باقی بماند یا به  میوجود انسان باعث 

به  ،گونه که گرایش به توحید دارد زیرا فطرت نخستین همان ؛سوي آن باز گردد
نتیجه با تحقق فضیلت در  در .با حقایق همساز است حقیقت نیز گرایش دارد و

باور به خدا نیز به عنوان  ،شت انسان به فطرت نخستین خویشنفس و رفتار و بازگ
  .کند میصفحه جان انسان ظهور  ترین باور فطري در برجسته

کید یافتن به حقیقت تأ ره پذیري و هدایت سالمت قلب در قلب و قرآن بر ثالثاً و
وده عنوان موانع ایمان یاد نمگرفتن آن به  زنگار از بیماري قلب و زیاد کرده است و

وا الَّذینَ یجادلُونَ فی آیات اللَّه بِغَیرِ سلْطَانٍ أَتَاهم کَبرَ مقْتًا عنْد اللَّه وعنْد الَّذینَ آمنُ(: است
  )35/ غافر()کَذَلک یطْبع اللَّه علَى کُلِّ قَلْبِ متَکَبِّرٍ جبارٍ



 

 

13 

 
قی

خال
ل ا

ضای
و ف

ان 
ایم

طه 
راب

 

)عدینَ یالَّذ عم کبِرْ نَفْساصو منْهع نَاكیع دال تَعو ههجونَ ورِیدیِّ یشالْعاةِ وبِالْغَد مهبونَ ر
رُهکَانَ أَمو اهوه عاتَّبکْرِنَا ونْ ذع هنْ أَغْفَلْنَا قَلْبم عال تُطا ونْیاةِ الدیزِینَۀَ الْح فُرُطًاتُرِید ( 

  )28/کهف(
تَّخَذَ إِلَهه هواه وأَضَلَّه اللَّه علَى علْمٍ وخَتَم علَى سمعه وقَلْبِه وجعلَ علَى بصرِه أَفَرَأَیت منِ ا(

  )23/جاثیه()غشَاوةً فَمنْ یهدیه منْ بعد اللَّه أَفَال تَذَکَّرُونَ
)اءفَج هِممال إِلَى قَوسر هدعنْ بثْنَا معب لُ ثُمنْ قَبم وا بِها کَذَّبنُوا بِمؤْمیا کَانُوا لفَم یِّنَاتبِالْب موه

  )74/یونس( کَذَلک نَطْبع علَى قُلُوبِ الْمعتَدینَ
)هِملقَوقٍّ ورِ حبِغَی اءاألنْبِی هِمقَتْلو اللَّه اتبِآی مکُفْرِهو میثَاقَهم هِما نَقْضفَبِم  علْ طَبب نَا غُلْفقُلُوب

  )155/نساء()اللَّه علَیها بِکُفْرِهم فَال یؤْمنُونَ إِال قَلیال
  .)14/مطففین()کَال بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم ما کَانُوا یکْسبونَ(

براین وجود فضایل بنا ،شود میمین که سالمت قلب با فضایل اخالقی تأ از آنجا
  .پیدایش ایمان نقش خواهد داشت اخالقی در

استکبار مانع  نیست که برخی رذایل اخالقی مانند لجاجت و يتردید رابعاً و
الَّذینَ یجادلُونَ فی آیات اللَّه بِغَیرِ سلْطَانٍ أَتَاهم کَبرَ مقْتًا عنْد اللَّه ( ؛شود میپیدایش ایمان 

کنُوا کَذَلینَ آمالَّذ نْدعارٍ وبتَکَبِّرٍ جلَى کُلِّ قَلْبِ مع اللَّه عطْبدیگر برخی  و )35/غافر()ی
النَّار   کَما تَأْکُلُ  إِنَّ الْحسد یأْکُلُ الْإِیمانَ«: مانند حسد ؛شود میتداوم ایمان  و مانع بقا
طَبغضب خشم و و ،)2/306 ،کلینی( »الْح :»ا  الْغَضَبالْإِیم دفْسالْخَلُّ   نَی دفْسا یکَم
 )302/همان، ( .»الْعسلَ

نقش  ،طبیعی است که فضایل مقابل آن ،حال اگر رذایل چنین نقشی دارند
  .گردد میبقاي آن  یعنی باعث پیدایش ایمان و ؛عکس خواهد داشت
 اي هوسیل ،ي دیگرها کنار راه توان گفت فضایل اخالقی در میبه این ترتیب 

  .ایش ایمان در انساناست براي پید
  :گوید مییکی از نویسندگان 

ی بـراي حصـول کمـال حقیقـی انسـان      یها تواند کمک افعال اختیاري انسان می«
ولـی   ،قیامت نداشته باشـد  یعنی انسان ممکن است اعتقاد به خدا و ؛داشته باشد

ـ  داشته باشد که آنها او را به اعتقاد به خدا نزدیک می ییها گرایش اعتقاد و د کن
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مصـباح  ( ».کند ي منفی را کم میها ارزش کند و دست کم موانع را مرتفع می و
  )351/ ،یزدي

  

  نقد دیدگاه 
زیرا اشکال کلی که بر چهار دلیل  ؛رسد این دیدگاه نیز قابل نقد است میبه نظر 

اش  ض همه این ادله درست باشد، نتیجهفر این است که بر ،این نظریه وارد است
یعنی از ادله  ؛نه بیشتر ست وحد اقتضا پیدایش ایمان در یل درثیر فضاأاثبات ت
اما اینکه بالفعل  ،کند میگیریم که فضیلت اخالقی زمینه ایمان را فراهم  مینتیجه 

  .آید میاز ادله به دست ن اي هچنین نتیج ،ایمان ایجاد کند
 ه، فضایل اخالقی را راگذشته از اینکه برخی از این ادله مانند دلیل دوم

رسیدن به ایمان  بلکه ابزاري براي راه فطرت و ،داند میبراي ایمان ن اي هجداگان
 یفضایل اخالقی راه حالی که مدعا این است که اخالق و در ،کند میفطري قلمداد 

  .مستقل براي رسیدن به ایمان است
  

  عینیت ساحت نظر و تفکیک دو: دیدگاه سوم
بعد نظري  پیدایش ایمان باید دو ربراي پاسخ به پرسش نقش فضایل اخالقی د

 ال از نقش فضایل دربه این معنا که گاهی سؤ ؛فکیک کنیمعینی را از همدیگر ت و
 گاهی از نقش فضایل در و ،شود میاستدالل منطقی مطرح  ایمان به لحاظ نظري و

از زاویه نخست باید  .شود میعینیت خارجی پرسیده  ایمان به لحاظ واقعیت و
بدین  ؛معلولی وجود دارد ی وایمان رابطه تنگاتنگ علّ ایل اخالقی وگفت میان فض

زیرا  ،آید میایمان نیز پدید  ،معنا که هرگاه فضایل در وجود انسان به وجود بیاید
 ،فقدان موانع است شرایط و ،عقیده به مثابه کار قلب نیازمند سه عنصر قابلیت قلب

  .شود میفضایل اخالقی میسر ن این سه جز با و
منصف  گرا و ، روح حقاگر علم به حقیقت به عنوان شرط پیدایش باور باشد

پیروي از هواي  استکبار و لجاجت و ،هم به عنوان قابلیت قلب وجود داشته باشد
به  .آید میباور به آن حقیقت پدید  ، بدون تردیدنفس هم به عنوان موانع نباشد

ي ها تالش .جز فضیلت نداردی یتوان گفت پیدایش ایمان مبنا میتعبیر دیگر 
غیره تمهیداتی است براي  شهود و موعظه و استشهاد و مقدماتی مانند استدالل و
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 که ایمان بر...  انعطاف و انصاف و گرایی و حق آگاهی و ایجاد فضایلی چون علم و
  .دوش آنها استوار است

یات قرآن، آن اینکه طبق آ توان این ادعا را به شکل دیگري نیز اثبات کرد و می
 در ایجاد معرفت و ،اعمال صالح یعنی ملکات نیک نفسانی و ،فضایل اخالقی

 توان ادعاي مالزمه کرد میان اخالق فاضله و میکه  اي هگون ، بهآگاهی نقش دارد
 )نینَالْمحس لَمع اللَّه إِنَّ و سبلَنا لَنَهدینَّهم فینا جاهدوا الَّذینَ و( ؛آگاهی به حقیقت

المیزان، ، طباطبایی( .)99/حجر()الْیقینُ یأْتیک حتَّى ربک اعبد و( )69/عنکبوت(
  )5/268 ؛3/65

 پیوند قلب با حقیقت پس از علم و ایمان به مثابه انعقاد و ،از سوي دیگر
متوقف  ،دیگري غیر از رفع موانع که همان رذایل نفسانی است چیز بر ،معرفت

معرفت  رض هم این است که با فضایل اخالقی همان گونه که علم وف نیست و
براین ناگزیر ایمان نیز پدید بنا .گردد میرذایل اخالقی نیز زدوده  ،شود میایجاد 

  .خواهد آمد
اما ، ایمان دید میان فضایل اخالقی و  میتوان پیوند محک میپس از لحاظ نظري 

 ؛ین ارتباط تنگاتنگی وجود نداردتحقق خارجی باید گفت چن به لحاظ عینیت و
دست کم ( گاه تمام فضایل اخالقی در انسان زیرا در خارج و عالم واقع هیچ

آید تا همه آن سه  میبه وجود ن) غیره توکل و االیمان مانند تسلیم و بعدمافضایل 
پنهان در درون انسان  یک سلسله رذایل پیدا و معموالًبلکه  ،صر فراهم شودنوع عن

یا موانع  و ،برد مییا شرایط را از بین  ،کند میقلب سلب  هست که یا قابلیت را از
رفتارهاي  یا و نفسانی نیک يها خصلت طریق از که انسانی رو همین از .کند می ایجاد

  .یا به شدت کمیاب است و ،یا نداریم ،ارزش به ایمان رسیده باشدبا نیک و
مقدار که در وجود  یت جاي انکار ندارد که فضایل اخالقی به هرالبته این واقع

 ،به تعبیر دیگر شود و میفاصله انسان با ایمان کوتاه  ،انسان حضور داشته باشد
عناصر به تحقق تمام  اما تحقق فعلی آن نیاز .کند میزمینه ایمان را در انسان فراهم 

  .شود میتر فراهم گانه اخالقی دارد که کم سه
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 .مورد فضایل اخالقی از سنخ ملکات نفسانی بود بیشتر در ،ه تا کنون گفتیمآنچ
همین حقیقت قابل  رفتار باارزش نیز اما راجع به فضایل اخالقی از نوع عمل و

مرحله  بلکه در ،کند میعقیده ایجاد ن صالح مستقیماً زیرا عمل نیک و ؛طرح است
 ،رفع موانع روانی است یط وفراهم شدن شرا نخست باعث پیدایش قابلیت روح و

 اگر در .کند مینقش ایفا  ،واسطه در نتیجه با ،شود میگاه باعث پیدایش ایمان  آن
 ،کند میي متفاوت ایجاد ها عینی، داوري ي نفسانی دو بعد نظري وها مورد خصلت

  .در مورد عمل اخالقی نیز به طریق اولی این داوري وجود دارد
دهد  میحدودي نتیجه یاد شده را تغییر  ارد که تااما یک حقیقت قرآنی وجود د

 )والَّذینَ جاهدوا فینَا لَنَهدینَّهم سبلَنَا(: هخداوند فرمود .توفیق الهی است امداد و ،آن و
این است که  شود که سنت الهی بر میاز این گونه آیات استفاده  .)69/عنکبوت(

امداد الهی  مشمول توفیق و ،وست داردراهی که خدا د مسیر و کوشش در تالش و
تردید  عمل صالح که بی از سوي دیگر تالش براي تخلق به اخالق فاضله و .است

ترین  برجسته از بارزترین و ،شود میاخالقی انسان  تکامل روحی و باعث رشد و
  .مسیري است که خدا آن را دوست دارد راه و مصادیق جهاد در

 جهت آراستگی نفس و جان و در انسانی حقیقتاً شود اگر میبنابراین نتیجه 
اگرچه کامل هم  ،مجاهدت کند تالش و ها ارزش و ها اعمالش به زینت فضیلت

ست این بدان معنا. اطمینان وجود دارد که ایمان نیز در وجود وي پدید آید ،نباشد
اه در دستگ ایمان رابطه پنهانی وجود دارد و که میان تالش براي اخالقی زیستن و

  .وجود یکی مستلزم دیگري نیز است ،آفرینش
  

  نقش ایمان در فضایل اخالق
گونه که اشاره  همان ،گوییم میفضایل اخالقی سخن  وقتی از نقش ایمان در

 و ،رفتار اخالقی ایمان در ایجاد ملکات و ثیرأیکی ت :با دو پرسش مواجهیم ،شد
نخست از پرسش اول  .عمل اخالقی ارزش در ایجاد حسن و دیگر نقش ایمان در

  .گیریم سپس پرسش دوم را پی می ،کنیم میبحث 
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 ایجاد فضایل اخالقی نقش ایمان در. 1

 رفتار ملکات نفسانی و( ایجاد فضایل اخالقی در رابطه با نقش ایمان در ظاهراً
این  بر ،اند هبحث کرد زمینهاین  متفکران مسلمانی که در .کسی تردید ندارد) ارزشی

بقاي فضایل اخالقی  هم در رشد و و ،ند که ایمان هم در پیدایشدار امر توافق
چگونگی  اما در، )11/155 ،المیزان ،88/ ،ي اسالمیها بررسی ،طباطبایی(نقش دارد 

  .ثیر آن کمتر سخن گفته شده استتأ مکانیسم و
یکی از  :اثبات قرار داد له را مورد بحث وجهت مسأ توان از دو میاین رابطه  در
ثیر ایمان بر فضایل جهت تکوین نیز تأ از .دیگر از جهت تشریع و ،تکوین جهت

بدین صورت که ایمان  ؛یکی از لحاظ وجودي :منظر قابل توجه است دو اخالقی از
این پیوند خود به خود  شود و میباعث پیوند نفس با خدا که منبع فضایل است 

 زیرا همان ؛کشاند می ها ارزشرفتار را به اتصاف به  نفس را به اتصاف به فضایل و
پیوند خوردن قلب به یک موضوع باعث  ،تعریف ایمان اشاره شد گونه که در

طبیعی  ،اگر آن موضوع خدا باشد .شود میتسلیم تمام وجود انسان نسبت به آن 
 ها بدان حسناي الهی تسلیم و اسماي است که تمام وجود انسان نسبت به صفات و

  .دهد میتن 
مورد روش  گونه که عالمه طباطبایی در همان ؛آگاهی لحاظ علم ودیگر از  و

اساس ایجاد معرفت  بر قرآن تربیت اخالقی انسان را :گوید میتربیت اخالقی قرآن 
کردن  کوشد با وارد می او قرار داده است و يصفات علیا و اسما علم به خدا و و

ترین محرك و عنصر  ريرا که محو انگیزه او نیت و ،حقایق الهی در درون انسان
. در جهت کسب فضایل و ترك رذایل تحریک نماید ،آید میبخش به شمار  ارزش

  )1/359، المیزانطباطبایی، : رك(
ایمان به خدا باعث پیدایش احساس تکلیف نسبت به  اما از جهت تشریع آنکه

ي ها سفارش احکام اخالقی است و ،زیرا بخشی از دستگاه دین ؛شود میفضایل 
 اندازه ترغیب در دین تعبیه شده است و برخی در سطح الزام و قی برخی دراخال

  .تواند نسبت به فضایل اخالقی بی تفاوت باشد میمن نمؤ انسان
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طور  در روش تشریعی اراده به. چگونگی دخالت اراده است تفاوت دو روش در
س یا نف به عنوان جزء اخیر علت تامه در پیدایش فضیلت اخالقی در و مستقیم

حد سایر تکالیف  ثیر ایمان از این لحاظ دررو تأ  از همین .گیرد میثر قرار رفتار مؤ
ثیر جهت تأ ویژه از هاما در شیوه تکوینی ب .ساز است زمینه ثیر اقتضایی وتأ ،دینی

بدین معنا که اراده در گرایش  ؛دخالت اراده دخالت غیر مستقیم است ،اش وجودي
اما تأثیر  .کند میاصل ایمان با اراده تحقق پیدا  دارد و باور انسان به خدا نقش و

 ،مستقیم اراده بیرون است ثیریره تأگیري یک فضیلت اخالقی از دا ایمان در شکل
به صورت شبه غیر  ،علم احساسات از آگاهی و سان پیدایش عواطف وبلکه ب

  .کند اختیاري تحقق پیدا می
فضایل اخالقی  ان در پیدایشممکن است این پرسش مطرح شود که اگر ایم

حالی که مبناي  در ؛منان متصف به فضایل اخالقی نیستندپس چرا مؤ ،نقش دارد
یا  شده گیري فضیلت ایمان در جان یک انسان باعث شکل طلبد که پیدایش میفوق 
  ؟ینه فضایل اخالقی را فراهم نمایدکم زم دست
منان ن در میان مؤنچه ما به عنوان ایماپاسخ این پرسش باید گفت آ در

 بلکه ایمان تقلیدي و ،زنده نیست در بیشتر موارد ایمان حقیقی و ،شناسیم می
ثیر ایمان حالی که تأ در ؛نه واقعیت آن ،است که تنها اسم ایمان است اي هشناسنام

بنابراین طبیعی است که نباید از  .در فضایل اخالقی مربوط به حقیقت ایمان است
  .ثیرگذاري داشتظار تأانت ییها چنین ایمان

  

  اخالقیحسن  ایجاد ارزش و نقش ایمان در. 2
یعنی با  ؛ر ایمان در اخالق از جهت ارزش دهی استیثپرسش دوم نسبت به تأ

آیا ایمان نقشی در  ،قطع نظر از نقش ایمان در ایجاد فعل یا صفت نفسانی اخالقی
 فعل انسان ارزش و ،ن بودکه اگر ایما اي هگون ، بهخیر ایجاد ارزش در فعل دارد یا

  ؟حسن نداشته باشد فعل ارزش و ،اگر نبود حسن داشته باشد و
 به تعریف حسن و ،این موضوع ي موجود درها پیش از پرداختن به دیدگاه

  .کنیم میارزش اشاره 
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 سه تفسیر ،نامیم میضد ارزش  بدي و یا قبح و ،ارزش خوبی و ،آنچه ما حسن
  .معروف دارد

  نقص  ال وکم: معناي اول
 عدم مالئمت  مالئمت و: معناي دوم

 ، مرعشى: این زمینه بنگرید به در( .شنکوه ذم یا ستایش و مدح و: معناي سوم
  )26/ ،عالمه حلی ؛164/ ، یاسین آل ؛ 1/350 ،فخر رازي ؛274/ 1 

معتزله بوده  سنت کالمی ما مورد مناقشه اشاعره و از این سه معنا آنچه در
دو  هم از این جهت که آیا این آن ،به معناي سوم بوده است قبح حسن و ،است

مباحثی که  در فلسفه اخالق و اما در .حکم شارع ناشی از حکم عقل است یا
دوم  معناي ،کنند می مطرح قبح و حسن به مسلمان راجع خرمتکلمان متأ فیلسوفان و

فت در فعل دو ص ماهیت این صدد تحلیل حقیقت و زیرا اینان در ؛مورد نظر است
 یلیمسا و بودن امري که ناگزیر بحث را به سمت حقیقی یا اعتباري ؛اخالقی هستند
 ،قبح دو صفت جداي از انسان نیست از آنجا که حسن و کشاند و میاز این دست 

به صورت منطقی معناي دوم متعین  ،بلکه در ارتباط با انسان قابل تحلیل است
  .فعل با انسان یا اموري متعلق به وي استعدم سازگاري  شود که سازگاري و می

به تعبیر دیگر فعل  عدم مالئمت چیست و اما اینکه طرف دیگر این مالئمت و
 ها عدم مالئمت آن مشخص شود، دیدگاه شود تا مالئمت و میبا چه چیزي مقایسه 

به گذشته متکلمان از طرف دیگر مالئمت،  در .تعابیر متعددي وجود دارد و
قبح  هم توجیه کننده حسن و که این تعبیر) 3/400  حنفی،( کردند می تعبیر» غرض«

  .ه کننده فعل به صورت کلیهم توجی و ،موردي بود فعل جزئی و در
دیدگاه  هعین اینک در ،نگرند میخران که با نگاه فلسفی به این دو مقوله اما متأ

ي کلی ها ارزش وکنند که بیشتر با فعل کلی  میتعبیر  اي هگون ، بهمتفاوت دارند
، المیزان ،طباطبایی(کنند  می» کمال سعادت و«برخی تعبیر به  مثالً .انطباق دارد

قبح  و ،کمال انسان یعنی حسن عبارت است از مطابقت فعل با سعادت و ؛)1/379
بعضی طرف مقایسه  .کمال برعکس عبارت است از عدم مطابقت فعل با سعادت و

 حسن و ،اساس این دیدگاه که بر) 13/738 ،طهريم(ند ندا می» من علوي«فعل را 
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 دیگر یبعض .»من علوي«عدم مطابقت فعل با  شود از مطابقت و میقبح عبارت 
قبح  بنابراین حسن و .دانند می )125/ فاضل مقداد،(» طبع«طرف مقابل فعل را 

نیز طرف  اي هعد .عبارت خواهد بود از مالئمت یا عدم مالئمت فعل با طبع انسان
 )44/ جوادي آملی،( .دانند میانسان » فطرت«قایسه فعل را م

  :ي فوق از سه جهت با یکدیگر تفاوت دارندها دیدگاه
دیدگاه نخست اعم از  هم دارند و رغم تفاوتی که با ـ دو دیدگاه نخست به1

قبح را معطوف به  این جهت با هم مشترکند که حسن و اما در ،دیدگاه دوم است
رغم تفاوت  ، اما سه دیدگاه بعدي باز بهکنند میتعریف  هدف انسان غایت و

قبح را  این جهت مشترکند که حسن و در ،یکدیگر دارند ماهوي که با مفهومی و
  .کند میاش تعریف  ساختار وجودي معطوف به خود انسان و

 خودآگاه وقبح به صورت نا تشخیص حسن و ،اساس سه دیدگاه اخیر بر ـ2
عدم انطباق با  زیرا انطباق و ؛گیرد میعلم حصولی صورت  بدون نیاز به آگاهی و

 اساس دو اما بر .شود میبا علم حضوري حاصل » فطرت«یا » طبع« ،»من علوي«
سعادت را  قبح فعل باید نخست غرض و براي تشخیص حسن و ،دیدگاه نخست

مگر اینکه  .عدم سازگاري فعل با آن را تشخیص داد گاه سازگاري و آن ،شناخت
تنها دیدگاه نخست  ،این صورت کمال را نیز فطري بدانیم که در اخت سعادت وشن

  .کند میبا دیگر نظریات از این جهت تفاوت پیدا 
چهارم جایی براي نقش انگیزه در ارزش دهی به  اساس دیدگاه اول و بر ـ3

طبع  موافق با غرض و ،که صادر شود اي هانگیز زیرا فعل با هر ؛ماند میعمل باقی ن
 ثیر گذاري انگیزه در ایجاد حسن وراه براي تأ ،اما طبق دیگر نظریات .خواهد بود

یا فطرت  »من علوي«چه اینکه سازگاري فعل با کمال یا  ،شود میارزش فعل باز 
فعل صادر شده را مطابق با  اي هانگیز توان با هر مین نیازمند انگیزه خاص است و

  .تیا فطرت الهی دانس »من علوي«کمال یا 
 ییها تفاوت قبح و یاد شده راجع به تفسیر حسن و يها حال با توجه به دیدگاه

  .فعل سخن گفت توان از نقش ایمان در ایجاد ارزش در می ،هم دارند که با
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قبح مستلزم نقش  ي یاد شده در تفسیر حسن وها هیچ یک از دیدگاه ظاهراً
 ،چهارم ي اول وها ق نظریهطب زیرا بر ؛فعل نیست حسن در ایمان در ایجاد ارزش و
واضح است که  .ارزش است طبع مالك اتصاف به حسن و موافقت فعل با غرض و

تفاوت  عدم ایمان بی طبع نسبت به ایمان و عدم موافقت با غرض و موافقت و
 ویژه غرض دنیوي یا سازگار با هفعل سازگار با غرض ب من بود وتوان مؤ می .است

  .چنین فعلی ایجاد نمود من نبود ومؤ توان می و ،طبع ایجاد کرد
قبح را  یعنی کسانی که حسن و ،پنجم سوم و مبناي نظریات دوم و اما بر

باز  ،گیرند مییا فطرت  »من علوي«عدم مالئمت فعل با کمال وجودي یا  مالئمت و
 زیرا مطابقت و عدم مطابقت با من علوي و ؛ایمان نقشی در ایجاد ارزش ندارد

اما این  ،بدون ایمان نیز قابل تحقق است ت تکوینی است وفطرت یک واقعی
ثیر انگیزه زمینه براي تأ ،چنانکه اشاره شد ها اساس این دیدگاه واقعیت هست که بر

  .عدم موافقت فعل با کمال یا من علوي یا فطرت وجود دارد در موافقت و
 درایجاد ارزش  حال ممکن است کسی تصور کند که اگر نقش انگیزه را در

 ،کند میاذعان کنیم که نوع انگیزه نه تنها حسن و قبح فاعلی ایجاد  فعل بپذیریم و
این صورت ایمان به صورت غیر  در ،ثر استقبح فعل نیز مؤ حسن و بلکه در

ثر ارزش مؤ ایجاد حسن و تواند بر میانگیزه فعل  ثیرگذاري برطریق تأ از مستقیم و
فعل با من تواند مطابقت  میکند که  میه ایجاد زیرا ایمان نوع خاصی از انگیز ؛باشد

  .ثیر قرار دهدعلوي یا فطرت را تحت تأ
حسن فعل وابسته به ایمان  اما واقعیت این است که با همین تصور نیز ارزش و

مطابقت فعل با کمال یا من  ي نیک که باعث سازگاري وها زیرا انگیزه ،نخواهد بود
ي پس از ایمان نیست تا نتیجه بگیریم ها نگیزهمنحصر در ا ،شود میعلوي یا فطرت 

ي نیک وجود ندارد تا فعل را مطابق با کمال یا من علوي ها انگیزه ،که بدون ایمان
ي ها بلکه انگیزه ارزش در آن ایجاد شود؛ نتیجه حسن و در یا فطرت قرار دهد و

 را با کمال وتواند انطباق فعل  می ،منافع انسان باشد انسانی که معطوف به مصالح و
گستره وسیعی  زیرا انطباق با من علوي مراتب و ،من علوي یا فطرت فراهم سازد

  .نیاز به ایمان ندارد ییها از سوي دیگر واضح است که چنین انگیزه .دارد
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ارزش فعل تنها  دیگر تصور یاد شده راجع به نقش انگیزه در حسن و به تعبیر
 نتیجه حسن و در شود و مییزه درست ایجاد انگ ،کند که اگر ایمان باشد میاثبات 

ي نیک ها انگیزه ،که اگر ایمان نبودمطلب را  اما این .گردد میفعل ایجاد  ارزش در
آید تا باعث مطابقت فعل با کمال یا من علوي یا  میفاعل پدید ن درست در و

 نیز حسن و ها اساس این دیدگاه براین حتی بربنا .دهد مینتیجه ن ،فطرت شود
  .تواند منهاي ایمان پدید آید می ارزش فعل وابسته به ایمان نیست و الح وص

 ها دیدگاه قبح و اساس مقتضاي مبانی در تفسیر حسن و بر ،آنچه تاکنون گفتیم
تفسیر حسن  در ،اما اگر بخواهیم با قطع نظر از مقتضاي مبانی .دو بود در مالك آن

باید گفت  ،ویژه قرآن کریم داوري کنیم هاساس ظواهر متون دینی ب تنها بر وقبح  و
تأثیر ایمان ) شاننه صراحت و(اساس ظهورشان  یک دسته بر :اند هآیات قرآن دو دست

  .دهد میثیر را نشان اساس ظهورشان عدم تأ اما دسته دیگر باز بر ،کند مییید را تأ
 اثر داشتن عمل و نقش اخالص در توان به آیاتی که بر میاز دسته نخست 

 :مانند ؛اشاره کرد ،گوید میاثر بودن عمل سخن  یب نقش ریا در بطالن و ابالًمتق
 یطَانُ لَهوالَّذینَ ینْفقُونَ أَموالَهم رِئَاء النَّاسِ وال یؤْمنُونَ بِاللَّه وال بِالْیومِ اآلخرِ ومنْ یکُنِ الشَّ(

   )38/نساء()قَرِینًا فَساء قَرِینًا
منُ یها الَّذینَ آمُنوا ال تُبطلُوا صدقَاتکُم بِالْمنِّ واألذَى کَالَّذي ینْفقُ مالَه رِئَاء النَّاسِ وال یؤْیا أَ(

قْدا ال یلْدص ابِلٌ فَتَرَکَهو هابفَأَص تُرَاب هلَیانٍ عفْوثَلِ صکَم ثَلُهرِ فَممِ اآلخوالْیو لَى بِاللَّهونَ عر
  .)264/بقره()شَیء مما کَسبوا واللَّه ال یهدي الْقَوم الْکَافرِینَ 

حبط عمل سخن  توان به آیاتی اشاره کرد که از نقش شرك در میهمچنین  و
  :مانند ؛گوید می
ت أَعمالُهم فی الدنْیا واآلخرَةِ ومنْ یرْتَدد منْکُم عنْ دینه فَیمت وهو کَافرٌ فَأُولَئک حبِطَ(

  )217/بقره()وأُولَئک أَصحاب النَّارِ هم فیها خَالدونَ
 )والَّذینَ کَذَّبوا بِآیاتنَا ولقَاء اآلخرَةِ حبِطَت أَعمالُهم هلْ یجزَونَ إِال ما کَانُوا یعملُونَ(
  )147/اعراف(
 حبِطَت أُولئک بِالْکُفْرِ أَنْفُسهِم  على شاهدینَ اللَّه مساجِد یعمرُوا أَنْ لْمشْرِکینَل کانَ ما(

ممالُهأَع ی والنَّارِ ف مونَ هد17/توبه()خال(  
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 خاطر شرك جلی و شود که اگر ایمان به میاز مجموع این آیات کریمه استفاده 
طبیعی است که  .اخروي ندارد دنیوي و ، اثر و سودیا شرك خفی از بین برود، عمل

  .آن مستلزم کم دست یا و ،است ارزش شدن عمل معناي بی بین رفتن اثر عمل یا بهاز 
توان به آیاتی اشاره کرد که عمل صالح را از ایمان تفکیک  میآیات دسته دوم  از

 ؛دهد میاري قرار مقابل ایمان به عنوان شرط جداگانه براي رستگ آن را در کند و می
إِنَّ الَّذینَ آمنُوا والَّذینَ هادوا والنَّصارى والصابِئینَ منْ آمنَ بِاللَّه والْیومِ اآلخرِ وعملَ (مانند

لَیع فال خَوو بِّهِمر نْدع مرُهأَج ما فَلَهحالزَنُونَصحی مال هو 62/بقره()هِم(  
)أَمنَقُولُ وسنَى وسالْح زَاءج ا فَلَهحاللَ صمعنَ ونْ آمرًاا مسرِنَا ینْ أَمم 88/کهف()لَه(.  

عطف آن به ایمان توجیه  ،عمل صالح غیر از ایمان نبود واضح است که اگر
بخش تعریف  کل که این توجیه نیز در مگر از باب عطف جزء بر ،درستی نداشت
 ؛یک پدیده قلبی بسیط است نجا یادآور شدیم که ایمان حقیقتاًآ ایمان رد شد و

  .پی دارد گرچه تحقق واقعی آن عمل به جوارح را نیز در
آیاتی است که عمل صالح را موضوع حکم قرار  ،تر از آیات یاد شده واضح

و أُنْثَى منْ عملَ صالحا منْ ذَکَرٍ أَ( مانند ؛کند می ایمان را به صورت قید ذکر دهد و می
  .)97/نحل()وهو مؤْمنٌ فَلَنُحیِینَّه حیاةً طَیِّبۀً ولَنَجزِینَّهم أَجرَهم بِأَحسنِ ما کَانُوا یعملُونَ

یکی همراهی با  :دهد که عمل صالح دو حالت دارد میاین گونه ترکیب نشان 
قبال ایمان یک  صالح دراین یعنی اینکه عمل  .دیگر جدایی از ایمان و ،ایمان

  .واقعیت جداگانه است
عدم نقش ایمان در  تواند دلیل بر میقرآن  عمل صالح در براین تقابل ایمان وبنا

دهد که عمل صالح قابلیت انفکاك از  میزیرا این تقابل نشان  ،صالح عمل باشد
  .ه صالح عمل وابسته به ایمان نیستاین یعنی اینک .ایمان را دارد
رسد داللت آیات  میبه نظر  ،هیم میان این دو دسته آیات داوري کنیماگر بخوا
زیرا مضمون  ؛از داللت آیات دسته اول است تر نظریه عدم تأثیر قوي دسته دوم بر

بطالن عمل از  مربوط به حبط و ،ثیر ایمان داللت داشتتأ آیات دسته نخست که بر
 ،نقش آن در رستگاري است پس این آیات معطوف به اثر عمل و .ثیر بودلحاظ تأ

آن مترتب  مثبتی بر اثر بدین معنا که اگر یک عمل موجب رستگاري انسان شود و
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اما آیا  .آن مترتب نیست بدون ایمان چنین اثري بر ؛باید همراه با ایمان باشد ،باشد
این نتیجه از آیات  ،رود میارزش عمل نیز از بین  حسن و ،با از بین رفتن اثر

 کنار عمل صالح را در بلکه به قرینه آیات دسته دوم که ایمان و ،شود میفهمیده ن
 ؛ارزش اعم از اثر است باید نتیجه بگیریم که حسن و ،داند میهم عامل رستگاري 

به تنهایی اثر  ،عین اینکه صالح است اما در ،ممکن است یک عمل صالح باشد
  .اخالص باشد د ایمان وبلکه نیاز به عنصر یا عناصر دیگري مانن ،نداشته باشد
طبق آیات  .منان استمورد افعال مؤ حبط در  هاین ادعا وجود پدید گواه بر

بزرگ  يها عصیان منان نیز در اثر برخی عوامل وبرخی از اعمال مؤ ،یمه قرآنکر
  :مانند ؛شود میحبط 
 کَجهرِ بِالْقَولِ لَه تَجهرُوا ال و بِیالنَّ صوت فَوقَ أَصواتَکُم تَرْفَعوا ال آمنُوا الَّذینَ أَیها یا(

کُمضعضٍ بعبطَ أَنْ لبتَح مالُکُمأَع و رُونَ ال أَنْتُم2/حجرات()تَشْع(  
 یؤْمنُ وال النَّاسِ رِئَاء مالَه ینْفقُ کَالَّذي واألذَى بِالْمنِّ صدقَاتکُم تُبطلُوا ال آمنُوا الَّذینَ أَیها یا(

مِ بِاللَّهوالْیرِ واآلخ ثَلُهثَلِ فَمانٍ کَمفْوص هلَیع تُرَاب هابابِلٌ فَأَصو ا فَتَرَکَهلْدونَ ال صرقْدلَى یع 
ءا شَیموا مبکَس اللَّهي ال ودهی مرِینَ الْقَو264/بقره()الْکَاف(  
  .)33/محمد()أَعمالَکُم تُبطلُوا ال و الرَّسولَ أَطیعوا و اللَّه أَطیعوا نُواآم الَّذینَ أَیها یا(

رفع  به این ترتیب تفسیر صحیح آیات دسته اول که باعث جمع میان آیات و
ارزش عمل  صالح و این است که حسن و ،شود میتعارض ظاهري آنها نیز 

 ارزش به تنهایی سودمند و صالح و گرچه که حسن و ،ایمان نیست متوقف بر
  .عامل رستگاري نیز نیست
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