
  
  
  
  

  *نسبت به ایماناخالقی جایگزینی فضایل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  علی رهنما
  محقق و پژوهشگر حوزه

 
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  گفتار پیش
یکی از ابعاد آن مسأله جایگزینی  .رابطه ایمان و فضایل اخالقی ابعاد متعدد دارد

آیا ایمان و فضایل اخالقی پرسش این است که  .دیگري است یک به جاي هر
همدیگر را  خأل» رستگاري«توانند در مسأله  یم) رفتار ارزشمند/ ملکات نفسانی(

یا انسان فضیلتمدار اما  ،من اما فاقد فضایل اخالقیاي که انسان مؤ گونه ، بهکنند پر
توان گفت انسان غیر مسلمان  یفاقد ایمان رستگار شوند یا خیر؟ به تعبیر دیگر آیا م

اي که  یا مسلمان شناسنامه ،که فاقد ایمان اسالمی است) ملحد، مشرك، اهل کتاب(
اي ندارد و هیچ یک از  اما از ایمان حقیقی هیچ بهره ،مسلمان است تنها به نام

                                            
 .3/2/1391: ، تاریخ تأیید20/1/1391: تاریخ دریافت *

 

 

 

  :چکیده
. جاي ایمان در مسأله رستگاري پرداخته است این مقاله به قابلیت جایگزینی اخالق به

 -1: این زمینه چهار دیدگاه را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است نویسنده در
جایگزینی در برخی مراتب رستگاري  -3عدم جایگزینی مطلق  -2جایگزینی مطلق 

نویسنده پس از نقد و ارزیابی ادله هر یک از . ها جایگزینی نسبت به برخی انسان -4
هاي اول و  تر از دیدگاه ر پذیرفتنینظریات، به این نتیجه رسیده است که دو دیدگاه اخی

  .دوم است و براي تأیید آن، شواهدي را آورده است
  

  :ها  کلید واژه
  ایمان /کافران /رستگاري /جایگزینی /فضایل اخالقی /ایمان
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به خاطر ملکات و صفات نیک و  دهد، صرفاً عبادات و اعمال دینی را انجام نمی
  اند یا خیر؟ مستحق نجات و رستگاري ،ستهمال شایاع

شود ماهیت  این پرسش گرچه به لحاظ آنکه پیرامون ایمان و کفر مطرح می
 ،هاي اخالقی است اما از آن رو که طرف دیگر پرسش فضایل و ارزش ،کالمی دارد

  .کند ه اخالق نیز ارتباط پیدا میبه حوزه فلسف
هاي احتمالی پیرامون این پرسش  ها و پاسخ پیش از آنکه به بررسی دیدگاه

  :نماید د کرد چند نکته بایسته مییا ،بپردازیم
هاي گوناگونی مطرح شده  ، دیدگاهرابطه با حقیقت ایمان از نظر کلیدر  ـ1
 سخن، و بعضی از مقوله کالم و ،اند آن را از سنخ علم و آگاهی دانستهبرخی  .است
گونه که اما همان  .)5/178 ،فتازانیت ؛54/، شهید ثانی: رك(اي از سنخ عمل  عده

حقیقت  ،)170/ ،ابن میثم ؛536/ ،سید مرتضی(اند  برخی متکلمان تصریح کرده
کاربرد قرآنی  .پیوند خوردن آن با یک موضوع ایمان عبارت است از تصدیق قلب و

سوره  14قرآن کریم در آیه  .کند یید میأاین واژه در قرآن نیز این مطلب را ت
 فی اإلیمانُ یدخُلِ ولَما أَسلَمنَا قُولُوا ولَکنْ تُؤْمنُوا لَم قُلْ آمنَّا األعرَاب لَتقَا(حجرات

إِنْ قُلُوبِکُموا ویعتُط اللَّه ولَهسرال و تْکُملنْ یم کُمالمئًا أَعإِنَّ شَی اللَّه غَفُور یمحبا تفاوت  ،)ر
صورتی تحقق  کید دارد که ایمان تنها درأاین نکته ت بر ،ایمان گذاشتن میان اسالم و

براین ایمان نه از بنا. با آن پیوند بخورد قلب داخل شده و یابد که مورد ایمان، در می
بلکه از مقوله  ؛نه از مقوله عمل جوارحی و ،مقوله قول نه از و ،مقوله علم است

البته این . کنیم باور یاد می ان واذع ،عمل قلبی است که از آن به تصدیق، عقیده
خاطر ه بلکه ب ،شود قلب محدود نمی توان انکار کرد که ایمان در حقیقت را نمی

عمل انسان را  اندیشه و ،از قلب فراتر رفته ،وجود انسان جایگاه محوري قلب در
  :گوید ابن میثم می. دهد تحت تأثیر قرار می

باللَّه تعالى، و بما جاء به رسوله من قـول  إنّ اإلیمان عبارة عن التصدیق القلبی «
ابـن  (  ».أو فعل، و القول اللسانی سبب ظهوره، و سائر الطاعات ثمرات مؤکدة له

  )170/ ،میثم
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 ،اما مقصود ما از واژه ایمان در این نوشتار. نگاه کلی است تعریف ایمان در ،این
اي که اسالم  گونه دا بهیعنی باور به خ ؛صفات اوست و اسما باور اسالمی به خدا و

   .عقیده نه مطلق باور و و ،تفسیر کرده است
همان گونه که اشاره شد، ، از آنجا که تحقق ایمان به صورت واقعی و زنده ـ2

تحقق ایمان به خدا، فضایل و  طبعاً ،دهد ثیر قرار میتمام وجود انسان را تحت تأ
این بدان  .اهد داشته صورت قهري به دنبال خوهاي اخالقی را نیز ب ارزش

معناست که فضایل اخالقی از ایمان واقعی تفکیک ناپذیر است و به همین خاطر 
ایمان در قالب برخی از اعمال صالح و رفتارهاي باارزش  ،در برخی آیات و روایات

گیریم که در مسأله  از این حقیقت نتیجه می .)2/33کلینی، (تعریف شده است 
رسد  رچه در ابتدا به نظر میزیرا گ ؛تر و محدودتر شود پرسش باید دقیق ،جایگزینی

اما  ،تواند راجع به جایگزینی متقابل ایمان و فضایل اخالقی باشد ال میکه سؤ
 ،توان پرسید جاي ایمان می واقعیت این است که تنها از جایگزینی فضایل اخالقی به

ن فضایل اخالقی زیرا ایمان بدو ؛و نه جایگزینی ایمان نسبت به فضایل اخالقی
  .کنیموجود ندارد تا از جایگزینی آن بحث 

در کتاب » عمل خیر از غیر مسلمان«شهید مطهري بحثی را تحت عنوان  ـ3
این پرسش مطرح شده است که آیا عمل  ،آورده است که در آن بحث» عدل الهی«
بعضی براي اثبات پاداش به عدالت الهی  یک غیر مسلمان پاداش دارد یا خیر؟ن

 ،یک سو حسن و قبح و خوبی و بدي عمل ذاتی است از :اند استدالل کرده و گفته
تبعیض میان اعمال روا  ،و از سوي دیگر خدا عادل است و در پاداش دادن

 ،باشدکه کس  کند که خدا به عمل نیک از هر پس عدالت الهی اقتضا می .دارد نمی
نی دارد نزدیک به این شهید مطهري در پاسخ به این استدالل سخ. پاداش دهد

یکی حسن خود فعل که  :مضمون که حسن و نیکی عمل بستگی به دو چیز دارد
و دیگر حسن فاعل که  ،آن مترتب است ناشی از فواید و آثار مثبتی است که بر

و از آنجا که حسن فاعلی روح عمل و مایه  .ناشی از نیت حسن و الهی است
در حقیقت عمل مرده است و به  ،باشد حیات آن است، اگر عمل فاقد این عنصر
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بنابراین عمل کافر به خاطر فقدان حسن  .رود تا پاداش داده شود سوي خدا باال نمی
 )1/298مطهري، . (ردپاداش اخروي ندا ،فاعلی

رغم شباهتی ظاهري که  آن است که این بحث به ،آنچه در اینجا شایان یاد است
نه استدالل و نه  .یقت با آن متفاوت استبا موضوع این نوشتار دارد، اما در حق

زیرا پرسش ما  ؛ال بحث ما کافی نیست، براي سؤپاسخی که بدان داده شده است
جاي ایمان در  ، بهاعم از ملکات نیک و اعمال نیک ،جایگزینی فضایل اخالقی

و از آنجا که ملکات نیک به نوعی حسن فاعلی ایجاد  ،مسأله رستگاري است
، بلکه در تواند احتمال جایگزینی را نفی کند جه پاسخ داده شده نمیدر نتی ،کند می

شود  شود که بحث پاداش، بدان ختم می ال بحث ما از جایی شروع میحقیقت سؤ
حسن فاعلی کافی  آیا هر ،فرض که حسن فاعلی شرط باشد و آن این است که بر

ري در پایان همان خود شهید مطه. آن حسن فاعلی ایمان باشد یا باید لزوماً ،است
وارد این بحث  اي به این پرسش اشاره کرده است و گفته است فعالً گونه بحث به

  .شویم عمیق نمی
اي دین  گونه در مورد رابطه دین و اخالق وجود دارد که به ها برخی دیدگاه ـ4

رابطه این همانی میان  ،دهد و در حقیقت را به اخالق یا اخالق را به دین ارجاع می
اخالق است و اخالق  گوید دین همان اي که می مانند نظریه .کند دو برقرار میآن 

یا اخالق پرستش ناآگاهانه است ) 6/جوادي،  ؛28/ملکیان، : رك(همان دین 
به اخالق و عمل صالح  ،یا توحید اگر تجزیه شود و بسط یابد .)375 /22 مطهري، (

د رس ، به توحید میفشرده شودشود و اخالق و عمل صالح اگر ترکیب و  منتهی می
ی یدیگر جا ،ها درست باشد اگر این دیدگاه رسد به نظر می). 10/137 طباطبایی،(

وت و دوگانگی فرض جایگزینی، تفا ، زیرا پیشماند براي بحث جایگزینی باقی نمی
 .ایمان و اخالق است

ها مانع از طرح بحث  اما حقیقت این است که وجود و درستی این دیدگاه
غیر از دین و غیر از پرستش و  ،معناي دقیق کلمه ، زیرا ایمان بهایگزینی نیستج

در دیدگاه نخست به قرینه آنکه اخالق را یک  .غیر از توحید در این نظریات است
 مجموعه دستورات و امر و ،داند، مقصود از دین ها و نبایدها می سلسله باید
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دین بنابراین مقصود از  .ستها نساهاي الهی است که تعیین کننده رفتار ان نهی
 . معناي دقیق کلمه ، و نه ایمان بهمعناي کلی است شریعت است که بخشی از دین به

هاي  در مورد دیدگاه دوم نیز اگر بپذیریم که زیستن اخالقی یعنی عمل به ارزش
و کسب فضایل و ملکات نیک نفسانی یک نوع پرستش ناآگاهانه است،  ،اخالقی

نه یگانگی اخالق و ایمان  ،رادف و همانندي اخالق و عبادت استمعناي آن ت
البته اگر  .)375 /22 مطهري، (و صفات او  عناي باور و عقیده به خدا و اسمام به

پرستش معنا  ،زیرا تا ایمان نباشد ؛مستلزم ایمان نیز است ،پرستش آگاهانه باشد
نه پرستش  ،ایمان است اما این تالزم و پیوند میان پرستش آگاهانه و .ندارد

 تواند جاي این پرسش هست که آیا این پرستش ناآگاهانه می بنابراین. ناآگاهانه
  خیر؟ کند یا آن را در مسأله رستگاري پر جایگزین ایمان و باور شود و خأل

بلکه در صدد اثبات  ،کند دیدگاه سوم نیز تفاوت ایمان و اخالق را انکار نمی
هاي قرآن داراي یک هدف و غرض اصلی  سالم و آموزهاین مطلب است که کلیت ا

و این حقیقت همچون روحی است که در تمام  ،است که عبارت است از توحید
اي که  گونه ؛ بهاجزاي دین اعم از اعتقادات، اخالق و اعمال ساري و جاري است

ن اساس ای بر .آید شمار می هاي توحید به ، مظاهر و جلوهگانه دین تمام اجزاي سه
ثر از توحید است و روح توحید ، بلکه ایمان نیز متأدیدگاه نه تنها اخالق و اعمال

  .در آن ساري است
ت اول سوره هود که چگونگی اجمال و تفصیل آیا عالمه طباطبایی ذیل آیه

  :گوید کند، می قرآن را بیان می
 حدوا غرض إال أبعاضه تفرق و آیاته تشتت على الکریم الکتاب لهذا غرض فال«

 حکما ثالث فی و خلقیا أمرا آخر فی و دینیا أصال مورد فی کان فصل إذا متوحد
 الفروع فروع إلى الفروع من و فروعها إلى األصول من تنزل کلما هکذا و شرعیا

 الواحد األصل فهذا غرضه یخطی ال المحفوظ، و الواحد معناه من یخرج لم
 األعمال، و و األخالق و عقائدال تفاصیل أجزاء من واحد واحد کل یصیر بترکبه

 إلى تعود أجسادها على الحاکم فیها الساري الروح إلى إرجاعها و بتحلیلها هی
 . الواحد األصل ذاك
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 إثبات هو االعتقاد مقام فی مثال کبریائه و عزه بساحۀ یلیق بما تعالى فتوحیده
 الکریمۀ خالقباأل التخلق هو األخالق مقام فی العلیا، و صفاته و الحسنى أسمائه

 عن االجتناب و ذلک نحو و السخاء و العفۀ و الشجاعۀ و التسلیم و الرضا من
 الورع و الصالحۀ باألعمال اإلتیان األفعال و األعمال مقام فی الرذیلۀ، و الصفات

 . اهللا محارم عن

 األخالق و العقائد مراتب من کل فی یوجب الخالص التوحید إن: فقل شئت إن و
 و المراتب هذه من کال أن کما ذلک من اإللهی الکتاب یبینه ما األعمال و

  ) 10/137، طباطبایی(» .خالص توحید دون من تتم ال أجزاؤها کذلک
بنابراین نظریه جریان روح توحید در کالبد دین منافاتی با دوگانگی ایمان و 

و به  گانه عقیده، اخالق و عمل طح فراتر از مقوالت سهزیرا در س ؛اخالق ندارد
هاي دین سایه  همه اجزا و مؤلفه شود که بر مثابه غرض و هدف اصلی مطرح می

  .افکنده است
  

  ها دیدگاه
هاي احتمالی  دیدگاه ،جاي ایمان ا پرسش جایگزینی فضایل اخالقی بهدر رابطه ب

  .پردازیم ها میچندي قابل طرح است که در اینجا به بررسی آن
  

  دیدگاه نخست
قابل طرح در زمینه جایگزینی این است که فضایل اخالقی  هاي یکی از دیدگاه

نجات از عذاب و (ها و آثار  در تمام زمینه) اعمال صالح/ ملکات نیک نفسانی(
  .شود جایگزین ایمان می) هاي بهشت برخورداري از نعمت

  

  دالیل و شواهد
  :لی تمسک کردان به دالیتو براي این نظریه می

جاد حسن فاعلی در مقام عمل است و حسن فاعلی نقش و کارکرد ایمان، ای ـ1
چیزي جز انگیزه نیک و نیت خیر در عمل نیست و این کارکرد با  ،در مقام عمل

هاي  زیرا کسی که متصف به صفات و ارزش ؛شود فضایل اخالقی نیز میسر می
که بخش مهمی از حالت باطن  ـ در مقام انگیزه و نیت طبعاً ،اخالقی شایسته است
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تواند مصداق  نه نمی وگر ،نیز به دنبال خیر و خوبی است ـ دهد را تشکیل می انسان
ین است که وي ا البته چون فرض بر. ها باشد یک انسان اخالقی و متصف به ارزش

ها فراتر نخواهد  ت به انسانانگیزه خیر وي از خدم طبعاً ،ستفاقد ایمان به خدا
  .رفت

  

  نقد
 ،را درست است که یکی از کارکردهاي ایمانزی ،نماید این دلیل قابل نقد می

اما  ،کند ایجاد انگیزه نیک و مقدس در انسان است و نیت انسان را خدایی می
بلکه ایمان همان گونه که انگیزه نیک  ،کارکرد ایمان منحصر در این جهت نیست

به تعبیر دیگر ایمان،  .بخشد اندیشه صحیح و درست نیز به انسان می ،کند ایجاد می
نقشی از فضایل کند و چنین  انسان متعالی با اندیشه و انگیزه درست ایجاد می

  .آید اخالقی برنمی
نقل شده است 6اساس حدیث مشهوري که از پیامبر اکرم اسالم بر ـ2

)بثْعت تَاُلمم کارِمفلسفه  ،)10/501، طبرسی، به نقل از 11/188نوري، ( )خالقاالَ م
این نشان  .خالقی بوده استتکمیل فضایل و کماالت ا ،و هدف بعثت آن حضرت

بنابراین اگر . دهد که سایر اجزاي دین از جمله ایمان نقش مقدماتی دارند می
با کسب و آراستگی به فضایل دینداري انسان  ،هدف و ذي المقدمه است ،اخالق

و اگر چه از نظر ظاهر  .اخالقی، از لحاظ واقع و حقیقت، تحقق پیدا کرده است
گردد، اما نجات  آن مترتب می شود و آثار کفر بر احکام فقهی، وي کافر شمرده می

  .نه ظاهر ،و رستگاري به عالم واقع و حقیقت مربوط است
  

  نقد
در منابع حدیثی شیعه حدیث به شکل  زیرا اوالً ،این دلیل نیز جاي نقد دارد

 تثْعب«: فرمود 6مدر این منابع آمده است که پیامبر اکر .دیگري نقل شده است
دیگر بیانگر  ،اگر حدیث با این تعبیر باشد. )16/287مجلسی، ( »خالقاَالْ مکارِمبِ

  .شود و استدالل از پایه باطل می هدف و فلسفه بعثت نیست
 ،فرض که این حدیث به همان تعبیري باشد که در استدالل آمده است بر و ثانیاً

کند  اما در عین حال ثابت نمی ،صادر شده است یث از پیامبر اسالمگو اینکه دو حد
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هدف و غایت دین است و ایمان و شریعت مقدمه و ابزار براي آن  ،که اخالق
پیامبر . »اخالق«آمده است و نه » رم اخالقمکا«زیرا در حدیث تعبیر به  ؛باشد می

بعثت من  فرماید هدف بلکه می ،فرماید که هدف بعثت من تکمیل اخالق است نمی
  .کمیل مکارم اخالق استت

یک  :هاي اخالقی به دو قسم است در حقیقت متضمن تقسیم ارزش این تعبیر
 ؛هاي اخالقی مکرمتی ارزش ،هاي اخالقی ساده است و قسم دیگر قسم آن ارزش

  .ی که حاوي کرامت و عزت نفس استهای یعنی ارزش
 مکرر .»الْاخْالقِ مکارِم ملاتَم بعثْت انّى«: اکرم، فرمود پیغمبر از است اى جمله«

 من که فرمود پیغمبر گویند مى .کنند مى ترجمه غلط را جمله این گاهى ام گفته
 پیغمبر نیست؛ رسایى ترجمه این. کنم تکمیل را نیک اخالق که شدم مبعوث
 را نیک اخالق که شدم مبعوث من باشد گفته پیغمبر اگر. گفت این از بیشتر

باشد،  آورده اخالقى نوع هر مکتبى صاحب هر. نیست اى هتاز کنم، چیز تکمیل
 که اخالقى آن. گویم مى من که است همین نیک اخالق که است این اش عقیده
. است همین نیک اخالق که است معتقد هم دهد مى پستى و تَدنّى دستور اساساً

، باشد زور به اش تکیه باید بشر گوید مى اساساً که هم نیچه مثل دیگرى آن
نگیرید،  را بالش زیر و نکنید ترحم ضعیف نیست، به ضعف از باالتر گناهى

 اخالق فرمود تنها نه پیغمبر. گویم مى من که است همین نیک اخالق گوید مى
 نیک( نیک گویم نمى تنها من .کرد تفسیر خود مکتب در هم را نیکى نیک، بلکه

 من ،»الْاخْالقِ مکارِم لاتَمم تبعثْ« )نیست اى تازه چیز که گویند، این مى همه را
 یعنى هست؛ مکرمت روح آن در که کنم تکمیل را اخالقى که شدم مبعوث
 دیگرى بر که سیادتى آن معناى به آقایى نه اما ،آقایى بزرگوارى، اخالق اخالق
پستى، دنائت، دروغ،  از و باشد آقا من روح که اى آقایى بشوم، بلکه مسلط

 اینها از باالتر و برتر را باشد، خودش داشته احتراز رذیله صفات تمام غیبت، از
 ».اللَّه شاء ما الى که داریم اسالمى آثار در ما قدرى به زمینه این در و بداند؛

  )23/628 ،مطهري(
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و  هاي اخالقی هدف بودن مطلق ارزش ،بنابراین اگر استدالل درست هم باشد
  .کند یمان ثابت نمیجاي ا در نتیجه جایگزینی آنها را به

در این صورت این معنا  ،گوید مفاد حدیث همان باشد که مستدل می اگر و ثالثاً
زیرا گفتمان اصلی قرآن کریم در مسأله دعوت،  ؛با رویکرد قرآن ناسازگار است

درست است که . ایمان و کفر، و در مسأله رستگاري، ایمان و عمل صالح است
است که در اما ایمان محور مستقلی  ،قی استعمل صالح بخشی از فضایل اخال

ن را مقدمه و توان ایما بنابراین نمی .کید قرار گرفته استمقابل عمل صالح مورد تأ
  .هدف فرعی تلقی کرد

العاده مکارم اخالق است که به  یا بیان اهمیت فوق ،پس مقصود از حدیث
م اخالق در حدیث به و یا مکار ،اي بیان گردیده است بالغی و مبالغه صورت تعبیر

 یک نگاه کلی، درزیرا  ؛شود، گرفته شده است معناي اعم که شامل ایمان نیز می
 ،و یا مقصود این است که با ایمان .آید ایمان خود یکی از ملکات باطنی به شمار می

نند هاي اخالقی ما زیرا برخی از صفات و ارزش ؛شود مکارم اخالق تکمیل می
و با همه این تفاسیر، . آید تنها با وجود ایمان پدید می. ..و توکل و تسلیم و اخالص

  .ماند لی در ساختار دین مفروض مینقش ایمان به عنوان یک عنصر اص
به سمت  یعنی انسان فطرتاً ؛فضایل اخالقی در فطرت انسان ریشه دارد ـ3

از سوي دیگر ایمان نیز یک گرایش عمیق فطري در  .فضایل اخالقی گرایش دارد
هاي  از جهت سوم گرایش. »یهالَع اسالنّ رَطَتی فَالَ اهللاِ ةَرَطْف«: جود انسان استو

بلکه  ،توانند سرانجام متضاد و سرنوشت متفاوت براي انسان رقم بزنند فطري نمی
به هدف واحد و  ،هاي فطري اگر درست ظهور و فعلیت پیدا کنند همه گرایش

ها این است که در خدمت  جودي این گرایشزیرا فلسفه و ؛رسانند غایت یگانه می
 ،شود و آن بنابراین هم ایمان و هم اخالق به یک نقطه منتهی می .کمال انسان باشد

  .آید صفحه دیگر کمال به شمار می کمال است و رستگاري
  

  نقد
تواند  هاي وجودي و فطري انسان نمی این واقعیت قابل انکار نیست که گرایش

انسان را  ییک به تنهای اما این بدان معنا نیست که هر ،جامدند بیبه سرنوشت متضا
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 .رشد و کمال انسان باشد بخشی از عاملکدام  ممکن است هر .رساند به مقصد می
توانست  می ییک به تنهای اگر چنانچه هر .ستها این مدعا تنوع گرایش گواه بر

بنابراین از استدالل . ودها نب نیازي به تعدد و تنوع گرایش ،انسان را به کمال برساند
توان نتیجه گرفت که فضایل اخالقی به عنوان یک گرایش در وجود  فوق نمی

  .گردد آن جایگزین و کند پر دیگر گرایش یک عنوان ایمان را به تواند خأل ، میانسان
در برخی آیات قرآن، بعضی از اهل کتاب داراي عمل صالح و جزء صالحان  ـ4

لَیسوا سواء منْ أَهلِ (: ن داراي پاداش قلمداد شده استشاخیر معرفی شده و کار
یؤْمنُونَ بِاللَّه والْیومِ اآلخرِ *الْکتَابِ أُمۀٌ قَائمۀٌ یتْلُونَ آیات اللَّه آنَاء اللَّیلِ وهم یسجدونَ

سینْکَرِ ونِ الْمنَ عونْهیو رُوفعرُونَ بِالْمأْمیورَاتی الْخَیونَ فینَ ارِعحالنَ الصم کأُولَئا *ومو
و کْفَرُوهرٍ فَلَنْ ینْ خَیلُوا مفْعینَیتَّقبِالْم یملع 113ـ115/آل عمران()اللَّه(. 

این بدان  ،توانند جزء صالحان و مستحق پاداش باشند اگر اهل کتاب می
کند و باعث  ایمان را پر د خألتوان یهاي اخالقی آنان م معناست که ارزش

  .رستگاري شود
  

  نقد
زیرا تنها در مورد کافران اهل کتاب صدق  ؛ستاین دلیل اخص از مدعا اوالً

حالی که  در ،گیرد اما دیگر کافران مانند ملحدان و مشرکان را در بر نمی .کند می
  .مدعا اعم است

سبت به نبوت پیامبر اسالم آگاهی یا ن :اهل کتاب از دو حالت بیرون نیستند ثانیاً
 در صورت نخست به .و یا نسبت به آن آگاهی ندارند ؛آورند اما ایمان نمی ،دارند

در صورت دوم گرچه  .شوند ند و رستگار نمیآنان اهل جهنم ،صراحت آیات قرآن
شان ذاب نیستند و در قبال اعمال صالحآنان طبق آیات قرآن کریم مستحق ع

هاي اخالقی و اعمال  طر ارزشبه خا اما این سرنوشت صرفاً ،رنداستحقاق پاداش دا
  .ثر است، بلکه ایمانشان به خدا نیز در آن مؤشان نیستصالح

چه واجد فضایل و چه (این مدعا آن است که قرآن کریم براي مشرکان  دلیل بر
، بلکه همواره از شرك و گاه چنین سرنوشتی را مطرح نکرده است  هیچ) فاقد آن

چنانچه  اگر .کند پرستی نکوهش کرده و مشرکان را به عذاب و عقاب تهدید می بت



 

 

54 

  
     

    
  

هم
فد

ل ه
سا

 /
ره 

شما
پای  / 67

یز  
13

90
 

 

باید براي مشرکان و  ،شد صفات و ملکات نفسانی به تنهایی باعث رستگاري می
حالی که  در ؛شد ملحدان واجد صفات و ملکات اخالقی نیز وعده پاداش داده می

ب مستحق پاداش معرفی دهد که اگر کافران اهل کتا این نشان می. چنین نیست
؛ شان به خدا نیز در این پاداش نقش داردفضایل اخالقی، ایمان عالوه بر ،اند شده

 اما خداوند همین مقدار را نیز مورد ،غش نیست اگرچه ایمانشان خالص و بی
  .عنایت قرار داده و پذیرفته است

ت در جاي ایمان، اهمیت نی ز ادله جایگزینی فضایل اخالقی بهیکی از اـ 5
اسالم براي نیت ارزش فراوانی قائل  .ارزش عمل و در نتیجه سرنوشت انسان است

. »هاست نیت به وابسته کارها همانا« ؛)1/83 طوسی،( »بالنّیات االعمال انّما« ؛است
 ».است کرده قصد را آن که است همان کس هر براى« ؛)همان( »نوى ما امرء لکلّ«
اهمیت  ».نیست پذیرفته نیت بدون عملى هیچ« ؛)8/234 کلینی،( »بنیۀ الّا عمل ال«

باطن در مقایسه  ،نیت نشانه اهمیت باطن است و بدین معناست که از نگاه اسالم
ملکات نفسانی به مثابه باطن  ،اگر باطن اهمیت داشت .با ظاهر اهمیت بیشتري دارد

واند در ت اهمیت ملکات بدین معناست که می .کند نفس انسان اهمیت پیدا می
  .ن نقش داشته باشدرستگاري انسا

  

  نقد
دهد که عبارت  این دلیل بخشی از فضایل اخالقی را مورد توجه قرار می اوالً

این  و ثانیاً .گوید هاي عملی چیزي نمی به ارزشو نسبت  ،است از ملکات نفسانی
 دهنده اهمیت باطن و ملکات نفسانی در مقایسه و نسبت به عمل دلیل تنها نشان

ایمان زیرا  ؛اما بدین معنا نیست که نسبت به ایمان نیز اهمیت بیشتري دارد ،است
در جوارح نیز ظهور و تجلی  گرچه ؛آید شمار می خود بخشی از باطن انسان به

  .دارد
از همین رو  ،گفته شده است که فضایل اخالقی ریشه در صفات الهی دارد ـ6

 حال اگر .)58/130  مجلسی،(» اهللا خالقِاَقوا بِلّخَتَ«: در روایات آماده است که
در  ،پس کسی که متخلق به این اخالق باشد ،صفات نیک از اخالق الهی است

  .؛ اگرچه مؤمن نباشدحقیقت خدایی شده و رستگار است
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  نقد
آگاهانه به اخالق الهی براي فالح و مکن است گفته شود که صرف تخلق نام

و تخلق از روي آگاهی و انتخاب باشد،  باید این اتصاف ،رستگاري کافی نیست
اند تا  زیرا پیامبران آمده ؛ستفلسفه و ضرورت بعثت انبیا این مدعا اوالً دلیل بر

اگر صرف  .هاي فطري و ناآگاه انسان را به مرحله آگاهی برسانند حقایق و گرایش
روایاتی که  و ثانیاً .نبود ، نیازي به بعثت و آمدن انبیاها کافی بود وجود این گرایش

این حقیقت را  ،شدیم یادآور اي از آن را سیده است و گوشهراجع به اهمیت نیت ر
چه تخلق و اتصاف به صفات و ملکات نفسانی  ،عمل و رفتاري رساند که هر می

ثیرش ؛ جهت و تأاساس نیت و قصد و چه انجام یا ترك عمل بیرونی بر ،باشد
آن  ،د و نیت در عمل وجود نداشته باشدبنابراین اگر آگاهی و قص .کند تغییر می

  .ي نداردعمل هیچ اثر
 ،تواند به عنوان دلیل براي نظریه جایگزینی تلقی شود یکی از اموري که می ـ7

ها جداي از عمل  کیفرها و پاداش ،اساس این نظریه بر .نظریه تجسم اعمال است
برخی  .شوند یصورت نعمت یا عذاب مجسم م ، بلکه خود عمل هستند که بهنیستند

 ،طباطبایی(کند  یید مید که آیات قرآن این نظریه را تأاین باورن از مفسران بر
 ال(:مانند .شود برخی آیات نیز این دیدگاه استفاده می از ظاهر. )4/204؛ 1/427

 )کَسبت ما نَفْسٍ کُلُّ تُوفَّى ثُم(؛)7/تحریم()تَعملُونَ کُنْتُم ما تُجزَونَ إِنَّما الْیوم تَعتَذروا
 سنَدع نادیه فَلْیدع( ؛)24/بقره( )الْحجارةُ و النَّاس وقُودها الَّتی النَّار فَاتَّقُوا( ؛)281/بقره(

 )سوء منْ عملَت ما و محضَراً خَیرٍ منْ عملَت ما نَفْسٍ کُلُّ تَجِد یوم(؛)18/علق()الزَّبانیۀَ
 بطُونهِم فی یأْکُلُونَ إِنَّما(؛)174/هبقر()النَّار إِلَّا بطُونهِم فی یأْکُلُونَ ما(؛)30/عمران آل(

 .)10/نساء()ناراً

حال ممکن است این گونه استدالل شود که کسی که متخلق به صفات و 
طبق نظریه تجسم  ،ها و اعمال صالح است ملکات نیک نفسانی و عامل به ارزش

برخوردار خواهد بود و چنانکه از اطالق  یهاي بهشت ل، در آخرت از نعمتاعما
بنابراین فضایل . کند که ایمان داشته باشد یا نه فرقی نمی ،شود آیات فهمیده می

  .تواند باعث رستگاري انسان گردد اخالقی می
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  نقد
نظریه تجسم اعمال نظریه قطعی و مسلم نزد همه مفسران نیست و برخی  اوالً

  )6/416 فضل اهللا،( .دنپذیر مفسران آن را نمیاز
ل است و نه صفات و در مورد عم ،فرض این دیدگاه درست باشد بر ثانیاً

  .ملکات نفسانی
اما باز  ،شان صفات و ملکات نفسانی را نیز در بر بگیردفرض مدلول بر ثالثاً

و ملکات اعمال  ،اساس این آیات زیرا درست است که بر ؛کند مدعا نمی داللت بر
اما چگونگی و کیفیت تجسم با توجه به همه شرایط  ،شود نفسانی انسان مجسم می

نه فقط  ؛گیرد و وضعیتی که عمل یا صفت نفسانی را احاطه کرده است صورت می
بنابراین اگر فاعل ایمان داشته و عملش همراه با این وضعیت . خود عمل یا صفت

باز با  ،شود و اگر کافر بوده است می با همان خصوصیت مجسم ،انجام گرفته است
  .یابد خصوصیت کفر تجسم می

حال ممکن است ادعا شود که وجود و عدم ایمان در ارزش و عدم ارزش عمل 
دراین صورت عمل فاعل اگرچه به  ،و صالح و عدم صالح عمل نقش دارد

به صورت نعمت  ،اما چون فاقد شرط ایمان است ،صورت و ظاهر صالح باشد
  .گردد بلکه به صورت عذاب مجسم می ،شود نمیمجسم 

کند که عمل و صفات نفسانی مجسم  این آیات داللت می ،به تعبیر دیگر
بد، صالح یا طالح، ارزشمند یا اما اینکه چه چیزي عمل را در دنیا خوب یا  ،شود می
ممکن است گفته شود که ایمان و کفر در این  .گوید سازد، چیزي نمی ارزش می بی

ها مجسم  اعمال کافران به صورت نعمت ،نقش دارد که در آن صورت جهت
 .شوند فته شود که آنان رستگار مینخواهد شد تا از آن نتیجه گر

  

  نظریه دوم
و در تمام  براین باور است که اخالق مطلقاًٌ ،نظریه دوم برعکس نظریه نخست

ه حتی و ن ،شود بهشت می بهیعنی نه موجب ورود  ؛شود آثار جایگزین ایمان نمی
  .باعث نجات از جهنم و عذاب
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  دالیل و شواهد
  :توان به دالیل زیر تمسک کرد می براي این نظریه

زیرا  ؛ال استکیدرست و پارادوکسجاي ایمان سخن نا جایگزینی اخالق به ـ1
، شرك و از سوي دیگر طبق آیات قرآن کریم .بخشی از اخالق عمل صالح است

 قَبلک منْ الَّذینَ إِلَى و إِلَیک أُوحی لَقَد و(:شود ال صالح میایمانی باعث حبط اعم بی
 بِه یهدي اللَّه هدى ذلک(؛ )65/زمر()الْخاسرینَ منَ لَتَکُونَنَّ و عملُک لَیحبطَنَّ أَشْرَکْت لَئنْ
 کانَ ما(؛ )88/انعام()یعملُونَ کانُوا ام عنْهم لَحبِطَ أَشْرَکُوا لَو و عباده منْ یشاء منْ

 فی و أَعمالُهم حبِطَت أُولئک بِالْکُفْرِ أَنْفُسهِم  على شاهدینَ اللَّه مساجِد یعمرُوا أَنْ للْمشْرِکینَ
اثر  بی، نابودي(معناي بطالن  جهت سوم حبط به از .)17/توبه()خالدونَ هم النَّارِ

بنابراین  .)»حبط«ماده  ،مفردات، قاموس، مجمع البحرین: رك(ل است عم) شدن
 پس بخشی از اخالق در غیر .شود که عمل صالح مشرکان باطل است نتیجه می

  .یابد من تحقق نمیمؤ
  :گوید طباطبایی در این زمینه می عالمه

 فَأُولئک مؤْمنٌ هو و  أُنْثى أَو ذَکَرٍ منْ الصالحات منَ یعملْ منْ و«: تعالى قوله«
 عامل لجزاء المتضمن الثانی الشق هو هذا» نَقیراً یظْلَمونَ ال و الْجنَّۀَ یدخُلُونَ

 فی تضییقا یوجب شرطا فیه شرط سبحانه اهللا أن الجنۀ، غیر هو و الصالح العمل
 بالجنۀ ازاةالمج فی فشرط. السعۀ توجب أخرى جهۀ من فیه عمم و الجزاء فعلیۀ

 الصالح العمل بإزاء هو إنما الحسن الجزاء إذ مؤمنا الصالح بالعمل اآلتی یکون أن
 »یعملُونَ کانُوا ما عنْهم لَحبِطَ أَشْرَکُوا لَو و«: تعالى للکافر، قال عمل ال و
 فَحبِطَت ائهلق و ربهِم بِآیات کَفَرُوا الَّذینَ أُولئک«: تعالى قال ، و)88/نعاما(

ممالُهفَال أَع یمنُق ملَه موۀِ ییامناً الْقز5/87، طباطبایی( ».)105/کهف(» و(  
جاي ایمان که مستلزم فرض وجود  شود که جایگزینی اخالق به این مینتیجه 

  .، نوعی تناقض استاخالق بدون ایمان است
  

  نقد
رد مشرکان صادق است و کافران زیرا تنها در مو ؛ستاین دلیل اخص از مدعا

زیرا آیات قرآن براي اهل کتاب عمل صالح قائل  ،گیرد نمی اهل کتاب را در بر
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 *ء اللَّیلِ وهم یسجدونَلَیسوا سواء منْ أَهلِ الْکتَابِ أُمۀٌ قَائمۀٌ یتْلُونَ آیات اللَّه آنَا(:است
 اآلخرِ ویأْمرُونَ بِالْمعرُوف وینْهونَ عنِ الْمنْکَرِ ویسارِعونَ فی الْخَیرَات و یؤْمنُونَ بِاللَّه والْیومِ

 عمران آل()وما یفْعلُوا منْ خَیرٍ فَلَنْ یکْفَرُوه واللَّه علیم بِالْمتَّقینَ*أُولَئک منَ الصالحینَ
درحالی که  ؛)5/344 صادقی تهرانی،  ؛1/332 ، غیبال :در این زمینه رك) (113ـ115/

مگر اینکه ادعا شود که این . کند مدعا اعم است و از مطلق کافران نجات را نفی می
چنانکه برخی اسباب  ؛اند آیات در مورد بعضی از اهل کتابی است که مسلمان شده

راین براي اهل بناب .)ذیل آیه ،تفسیر المیزان، مجمع البیان: رك(گوید  ها می نزول
  .شود تاب نیز عمل صالح اثبات نمیک

که فضایل اخالقی آن  دارد یایمان در دو بعد معرفتی و عملی کارکردهای ـ2
انسان را با خالق  ،ایمان در بعد علمی و معرفتی ،به عنوان نمونه .کارکردها را ندارد

بلکه باعث  ،شود کند و این آشنایی تنها به وجود وي منحصر نمی هستی آشنا می
لم و حکمت و قدرت و معرفت و آگاهی از صفات و اسماي الهی همچون ع

مندي جهان آفرینش  ایتخود مستلزم ایمان به غ گردد که این امر می. ..ربوبیت و
) مقتضاي ربوبیت(و ایمان به رابطه خدا با انسان ) مقتضاي حکمت و عدالت(

ت و ایمان به آخرت و نبوت و در نتیجه ایمان به خدا در پی دارنده شناخ .است
 .شود ، بدون ایمان حاصل نمیها و باورها خیلی از حقایق دیگر است که این آگاهی

همین طور ایمان در بعد عملی باعث عبودیت و بندگی انسان در برابر خالق 
دو  ؛اي که به نوبه خود تسلیم و توکل را در پی دارد پدیده ؛گردد خویش می

 س امنیت و آرامش روحی و روانی در زندگی به شمارعنصري که پایه و اسا
و نیز ایمان زمینه استغفار و توبه از گناهان و . »وبلُقُالْ نَّئمطْتَ اهللاِ رِکْذال بِأ«؛ آید می

سازد که نقشی تعیین کننده در ایجاد امید  بازگشت مجدد به سوي خدا را فراهم می
به این ترتیب ایمان هم در بعد . و انگیزه براي خوب شدن و خوب بودن دارد

ها و باورها و یک سلسله صفات و  یک سلسله آگاهی ،معرفتی و هم در بعد عملی
کند که بدون آن، دستیابی به این باورها و حقایق و  اعمالی را در انسان ایجاد می

حالی است که فضایل اخالقی چنین  این در. شود نمی صفات و اعمال میسر
  .تواند جایگزین ایمان گردد ن نمیابرایبن .کارکردي ندارد
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  نقد
زیرا کارکردهاي معرفتی و عملی ایمان در  ؛ستاین دلیل نیز اخص از مدعا

اما کافران کتابی از همه  .برخی کافران مانند ملحدان و مشرکان وجود ندارد
ا و صفات وي و آخرت و نبوت هم اعتقاد به خد ؛کارکردهاي ایمان برخوردارند

وکل و و هم زمینه اتصاف به صفات و افعالی چون عبودیت و تسلیم و ت ،دارند. ..و
زي کتابی در همه ابعاد ایمان چی بنابراین کافر .را دارند. ..توبه و استغفار و یقین و

الح حال اگر داراي صفات و ملکات پسندیده و رفتار ص .از یک مسلمان ندارد ترکم
کارکردهاي ایمان در  که گفته شود وجودمگر این. دباشد، قاعدتاً باید رستگار شو

خالف  اگرچه ایمان ناقص و این بر ،معناي وجود ایمان در آنان است اهل کتاب به
نه ضمیمه  ،جاي ایمان بود نی فضایل بهزیرا مسأله ما جایگزی ؛صورت مسأله است

  .شدن ایمان ناقص به فضایل
طالق آیات مربوط به ا ،جاي ایمان از دالیل عدم جایگزینی اخالق به یکی ـ3
به جهنم  ،گوید کسی که کفر ورزیده است اطالق این آیات می .کافران است کفر
 اللَّه إِنَّ قالُوا الَّذینَ کَفَرَ لَقَد(: چه نداشته باشد ،چه فضایل اخالقی داشته باشد ؛رود می
وه سیحنُ الْماب مرْیم قالَ و سیحنی یا الْمرائیلَ  بإِس وااعدب ی اللَّهبر و کُمبر نْ إِنَّهم شْرِكی 

بِاللَّه فَقَد رَّمح اللَّه هلَینَّۀَ عالْج و أْواهم النَّار مینَ ما ولظَّالنْ ل(؛ )72/مائده()أَنْصارٍ مکأُولئ 
مرُونَ ها الْکافقح نا وتَدرینَ أَعلْکافذاباً لهیناً ع( ؛)151/نساء()منْ وم عدی عم آخَرَ إِلهاً اللَّه 
 یستَجیب و(؛ )117/منونمؤ()الْکافرُونَ یفْلح ال إِنَّه ربه عنْد حسابه فَإِنَّما بِه لَه برْهانَ ال

 ؛)26/يشور()شَدید عذاب هملَ والْکافرُونَ فَضْله منْ ویزیدهم الصالحات وعملُوا آمنُوا الَّذینَ
 الَّذینَ عقْبى تلْک ظلُّها و دائم أُکُلُها الْأَنْهار تَحتها منْ تَجري الْمتَّقُونَ وعد  الَّتی الْجنَّۀِ مثَلُ(

 احزاب()سعیراً لَهم دأَع و الْکافرینَ لَعنَ اللَّه إِنَّ(؛ )35/رعد()النَّار الْکافرینَ عقْبى و اتَّقَوا
 )أَلیمٍ عذابٍ منْ الْکافرینَ یجیرُ فَمنْ رحمنا أَو معی منْ و اللَّه أَهلَکَنی إِنْ أَرأَیتُم قُلْ(؛)64/
  .)28/ملک(

  

  نقد
مطلق کافران حتی  ،زیرا اگر منظور از آیات ؛اطالق این آیات جاي تردید دارد

ین صورت باید گفت با آیاتی که براي اعمال صالح اهل کتاب درا ،اهل کتاب باشد
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ه ب ،تعارض دارد و در نتیجه ،داند پاداش قائل است و آنان را جزء صالحان می
دراین صورت  ،و اگر مقصود مشرکان و ملحدان باشد. شود وسیله آنها تقیید می

رح شده گذشته از اینکه در برخی روایات این مطلب مط. شود اخص از مدعا می
را ترین عذاب ، کممانند حاتم طایی ،اند است که برخی از کافران که سخاوت داشته

د که همه کافران ده این نشان می .یا در جایی میان بهشت و جهنم هستند ،بینند می
  .در جهنم نیستند

جاي ایمان این است که طبق آیات  از دالیل عدم جایگزینی اخالق به یکی ـ4
آید و با فضایل  شمار می مدهاي منفی دارد که الزمه کفر بهثار و پیاقرآن کریم، کفر آ

را از  شود و قلب کفر باعث ختم قلب می ،به عنوان نمونه .رود اخالقی از بین نمی
ةٌ خَتَم اللَّه علَى قُلُوبِهِم وعلَى سمعهِم وعلَى أَبصارِهم غشَاو( سازد؛ درك حقایق ناتوان می

لَهویمظع ذَابع نُونَ(؛)7/بقره()مؤْما ییال مفَقَل مبِکُفْرِه اللَّه منَهلْ لَعب نَا غُلْفقَالُوا قُلُوبو( 
 و *وإِذَا قَرَأْت الْقُرْآنَ جعلْنَا بینَک وبینَ الَّذینَ ال یؤْمنُونَ بِاآلخرَةِ حجابا مستُورا( ؛)88/بقره(

لَّوا نَا علَى قُلُوبِهِم أَکنَّۀً أَنْ یفْقَهوه وفی آذَانهِم وقْرًا وإِذَا ذَکَرْت ربک فی الْقُرْآنِ وحده وجعلْ
إِنَّ الَّذینَ ال یؤْمنُونَ ( ؛شود باعث تزیین عمل می .)45ـ46/اسراء()علَى أَدبارِهم نُفُورا

نَّا لَهیرَةِ زونَبِاآلخهمعی مفَه مالَهمأَع راست در انسان را نسبت به یافتن راه . )4/نمل()م
یا أَیها الَّذینَ آمنُوا آمنُوا بِاللَّه ورسوله والْکتَابِ الَّذي نَزَّلَ علَى . ..(کند؛ زندگی گمراه می

ملُ ونْ قَبي أَنْزَلَ متَابِ الَّذالْکو هولسر رِ فَقَدمِ اآلخوالْیو هلسرو کُتُبِهو هکَتالئمو کْفُرْ بِاللَّهنْ ی
 )وإِنَّ الَّذینَ ال یؤْمنُونَ بِاآلخرَةِ عنِ الصّرَاط لَنَاکبونَ(؛)136/نساء()ضَلَّ ضَالال بعیدا

صدنَّک عنْها منْ ال فَال ی(؛کند زمینه هواپرستی را در انسان فراهم می .)74/مؤمنون(
والَّذینَ ( ؛سازد می هدف زندگی را پوچ و بی .)16/طه()یؤْمنُ بِها واتَّبع هواه فَتَرْدى

مى لَهثْوم النَّارو اما تَأْکُلُ األنْعأْکُلُونَ کَمیونَ وتَّعتَمد()کَفَرُوا یانسان را وابسته  .)12/محم
 .)212/بقره()...زیِّنَ للَّذینَ کَفَرُوا الْحیاةُ الدنْیا( ؛دکن به دنیا می

 ،یک در شقاوت اخروي انسان نقش دارد این پیامدها که هر هحال با توجه ب
  انسان گردد؟ تواند باعث رستگاري چگونه فضایل اخالقی منهاي ایمان می
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ود است که جح ممکن است تصور شود که این آثار و پیامدها مربوط به کفر
پس دلیل اخص . ريو نه هر کف ،است) حق ناپذیري(همراه با رذیلت اخالقی  کفر

  .شود از مدعا می
زیرا ممکن است برخی از آثار مانند ختم قلب  ،اما این پندار نادرست است

هدفی کلیت زندگی، دنیا  بی اما بعضی دیگر مانند ،جحود باشد مربوط به کفر
زیرا این  ؛الزمه مطلق کفر است ،شدن زمینه هواپرستی دوستی، تزیین عمل و فراهم

کسی که به خدا و و ست فق زندگی و انحصار حیات در دنیاامور الزمه محدودیت ا
  .شود ی گرفتار مییبه چنین پیامدها بدون شک ،بالتبع به آخرت ایمان نداشته باشد

مشرك  و ملحد کافران مورد در تنها که است نقد البته دلیل فوق از آن جهت قابل
مگر اینکه همان پاسخ قبلی . ندهل کتاب که معتقد به خدا و آخرتنه ا ،کند صدق می

بنابراین  .ناقص هرچند ؛ندو آن اینکه اهل کتاب واجد ایماندر اینجا نیز تکرار شود 
بلکه  ،جاي ایمان مطرح نیست ایل اخالقی بهدر مورد آنان مسأله جایگزینی فض

  .شود یجه از صورت مسأله بیرون میل است و در نتهمراهی ایمان با فضای
ارزش است، افران را که در حد ذات صالح و باعمل ک ،برخی از آیات ـ5

مثَلُ ما ینْفقُونَ فی (مانند آیات ؛کند شان معرفی می تأثیر در رستگاري ارزش و بی بی
بت حرْثَ قَومٍ ظَلَموا أَنْفُسهم فَأَهلَکَتْه وما ظَلَمهم اللَّه هذه الْحیاةِ الدنْیا کَمثَلِ رِیحٍ فیها صرٌّ أَصا

ما کَانَ للْمشْرِکینَ أَنْ یعمرُوا مساجِد اللَّه ( ؛)117/عمران آل()ولَکنْ أَنْفُسهم یظْلمونَ
أَع بِطَتح کبِالْکُفْرِ أُولَئ هِملَى أَنْفُسینَ عدونَشَاهدخَال می النَّارِ هفو مالُهم* اجِدسرُ ممعا یإِنَّم

 لَئک أَنْاللَّه منْ آمنَ بِاللَّه والْیومِ اآلخرِ وأَقَام الصالةَ وآتَى الزَّکَاةَ ولَم یخْش إِال اللَّه فَعسى أُو
ۀَ الْحاجِّ وعمارةَ الْمسجِد الْحرَامِ کَمنْ آمنَ بِاللَّه والْیومِ أَجعلْتُم سقَای*یکُونُوا منَ الْمهتَدینَ

 /توبه( )اآلخِر وجاهد فی سبِیلِ اللَّه ال یستَوونَ عنْد اللَّه واللَّه ال یهدي الْقَوم الظَّالمینَ
 .)17ـ19

هیچ  ،ته است که بدون ایمانکید قرار گرفدر روایات نیز این حقیقت مورد تأ
 مع ینْفَع لَا و عملٌ الْإِیمانِ مع یضُرُّ لَا :یقُولُ 7أَباعبداللَّه سمعت« ؛عملی ارزش ندارد

 و بِاللَّه رُواکَفَ أَنَّهم إِلَّا نَفَقاتُهم منْهم تُقْبلَ أَنْ منَعهم ما و :قَالَ أَنَّه تَرَى ألَا عملٌ الْکُفْرِ
هولبِرَس اتُوا وم و مرُونَ ه2/464 کلینی،( ».کَاف(  
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سخنی دارد که  نقش ایمان در قبولی عمل مرحوم مطهري در بیان اهمیت و
  :گوید ایشان می. گونه آیات باشد تواند توجیه کننده این می

 که است ینا ،کند پیدا» علّیینى« و خوب ملکوتى عمل، وجهه یک اینکه شرط«
 به معتقد کسى اگر. بگیرد انجام خدا ملکوت به صعود براى و خدا به توجه با

 داشت نخواهد ملکوتى وجهه او باشد، عمل نداشته خدا به توجه و نباشد قیامت
 باالست وجهه عمل ملکوتى وجهه. کرد نخواهد علیین به صعود ،دیگر تعبیر به و
ایمان،  و عقیده راه از و تنی راه از ملىع تا. است پایین وجهه آن ملکى وجهه و

 علیا ملکوت به عملى .رسد نمى علیا ملکوت نکند، به پیدا صفا و تنورانی
 ».است آن ملکوتى و اخروى بهره همان عمل روح. باشد داشته روح که رسد مى

  )1/304 مطهري، (
  :گوید و در جاي دیگر می

 نیسـت، حسـن   کـافى  ملع اخروى پاداش براى فعلى حسن که ساختیم روشن«
 و روح منزلـه  بـه  فـاعلى  حسن و تن منزله به فعلى حسن است؛ الزم هم فاعلى
 الزم و اساسى رستاخیز، شرط روز و خدا به ایمان که کردیم بیان و .است حیات
 تشـرطی  نیست، یـک  قراردادى تشرطی یک تشرطی این است، و فاعلى حسن
 ».معــین مقصــد بــراى ینمعــ راه هــر تشــرطی ماننــد ؛اســت تکــوینى و ذاتــى

  )307/،همان(
  

  نقد
شود که عمل صالح مشرکان مورد قبول خدا قرار  از این آیات استفاده می

و  ،از آنجا که قبول عمل کنایه از پاداش یا مستلزم آن است .گیرد و اثر ندارد نمی
در  ،پاداش الهی مترادف با ورود به بهشت و مراتب دیگري چون رضوان الهی است

از  نجات حتی شود که عمل صالح مشرکان هیچ اثري آیات استفاده نمیاین ه از نتیج
لح صا اعمال ثیرتأ بر ، روایاتی است کهاین سخن گواه بر .عذاب یا تخفیف آن ندارد

  .کنیم در آینده به آنها اشاره میکید دارد و مشرکان در تخفیف عذاب یا نجاتشان تأ
 )وا فَإِنَّ خَیرَ الزَّاد التَّقْوى واتَّقُونِ یا أُولی األلْبابِوتَزَود( اساس آیه کریمه بر ـ6

ست و تقوا جز در ، تقواشود رستگاري میتنها توشه آخرت که مایه  ،)197/بقره(
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، بنابراین بدون ایمان حتی با فرض فضایل اخالقی .پرتو ایمان امکان پذیر نیست
  .رستگاري میسر نخواهد شد

  

  نقد
نسبت  ،شانو نسبت» واهاقْتَ ها وورجها فُمهلْاَفَ« مقابل معصیت است؛تقوا نقطه 

از . یابد که معصیت قابل تحقق باشد بنابراین در جایی تحقق می .عدم و ملکه است
رغم ایمان و باور به خدا و  یابد که انسان به سوي دیگر معصیت در فرضی تحقق می

بنابراین اگر در . رعی عمل نکنددستورات خدا، به این دستورات و تکالیف ش
اما علم و آگاهی  ،یا ایمان باشد ،ایمان به خدا یا دستورات وي نباشد موردي اصالً

 مگر بر. این صورت معصیت معنا نخواهد داشت نسبت به دستورات نباشد، در
شان نسبت به فروعات  ایمانی رغم کفر و بی گویند کفار به طبق نظریه کسانی که می

 )285/نراقی، : رك. (که البته این دیدگاه جاي تردید داردند، مکلف
  

  نظریه سوم
یکی نجات از جهنم  :نظریه سوم این است که فالح و رستگاري دو مرتبه دارد

. هاي بهشت و رضوان الهی ورود به بهشت و تنعم از نعمت يو عذاب، دیگر
 ،شود ایمان می فضایل اخالقی نسبت به مرتبه پایین یعنی نجات از جهنم جایگزین

، اما نسبت به مرتبه باال که ورود به بهشت و برخورداري از رضوان الهی است
  .شود جایگزین نمی

  

  و شواهد دالیل
دسته نخست آیاتی که  .جمع میان دو دسته آیات است این نظریه اوالً دلیل بر

 ؛شود بدان پاداش داده می ،کس عمل نیکی انجام دهد گوید هر به صورت مطلق می
 ؛)7ـ 8/زلزال()ومنْ یعملْ مثْقَالَ ذَرةٍ شَرا یرَه*فَمنْ یعملْ مثْقَالَ ذَرةٍ خَیرًا یرَه(مانند
 )فَوسوس إِلَیه الشَّیطَانُ قَالَ یا آدم هلْ أَدلُّک علَى شَجرَةِ الْخُلْد وملْک ال یبلَى(

اي  گونه لحن این آیات به .)30/کهف()یع أَجرَ منْ أَحسنَ عمالال نُضإِنَّا (؛)120/توبه(
  )1/285  ،مطهري( .نماید است که آنها را غیر قابل تخصیص می
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و دسته دیگر آیاتی که کفر و فقدان ایمان را مانع از ورود به بهشت و 
حقا وأَعتَدنَا  أُولَئک هم الْکَافرُونَ(مانند ؛داند هاي الهی می برخورداري از نعمت

ویستَجِیب الَّذینَ آمنُوا وعملُوا الصالحات ویزِیدهم ( ؛)151/نساء()للْکَافرِینَ عذَابا مهِینًا
یدشَد ذَابع مرُونَ لَهالْکَافو هنْ فَضْل26/شوري()م.(  

شان  هاي اخالقی ارزش یخاطر بعض وایاتی است که برخی کافران را بهر و ثانیاً
  :؛ مانندداند یا عذاب را از آنان برداشته شده می ،مستحق تخفیف عذاب دانسته

إِنَّ اللَّه دفَع عنْ أَبِیک الْعذَاب الشَّدید  : لعدي بنِ حاتَم6ٍو قَالَ رسولُ اللَّه«ـ 
هنَفْس خَاءس253/، شیخ مفید( ».ل(  

علَى   الْعذَاب  ه تَعالَى جلَّت عظَمتُه إِلَى الْملَک الْموکَّلِ بِه أَنْ خَفِّففَأَوحى اللَّ«ـ 
  )14/391، مجلسی(» .لرِقَّته علَى قَرَابته قَارونَ

 اللَّه ولَرس یا :فَقیلَ .جذْعانَ ابنُ عذَاباً النَّارِ أَهلِ أَهونَ إِنَّ: 6اللَّه رسولُ قَالَ«ـ 
ا والُ منِ بانَ ابذْعنُ جولِ أَهذَاباً النَّارِ أَهقَالَ ؟ع: کَانَ إِنَّه مطْعی ام71  همان،( ».الطَّع/ 

368( 

 نْم بِرَجلٍ فَنَزَلَ الشِّرْك دارِ إِلَى منْه فَهرَب بِه فَولَع جبارٍ مملَکَۀِ فی کَانَ مؤْمناً إِنَّ«ـ 
 و :إِلَیه جلَّ و عزَّ اللَّه أَوحى الْموت حضَرَه فَلَما أَضَافَه و أَرفَقَه و فَأَظَلَّه الشِّرْك أَهلِ

 منْ علَى محرَّمۀٌ لَکنَّها و فیها لَأَسکَنْتُک مسکَنٌ جنَّتی فی لَک کَانَ لَو جلَالی و عزَّتی
اتشْرِکاً بِی مم نْ وا لَکی نَار یهیده لَا و یهتُؤْذ ؤْتَى وی هقارِ طَرَفَیِ بِرِزالنَّه نَ قُلْتم 
 )289/  همان،( ».اللَّه شَاء حیثُ منْ قَالَ الْجنَّۀِ

 یولِّیه و بِالْمؤْمنِ یرْفُقُ فَکَانَ کَافرٌ جار لَه کَانَ و مؤْمنٌ رجلٌ إِسرَائیلَ بنی فی کَانَ«ـ 
رُوفعی الْما فنْیا الدأَنْ فَلَم اترُ منَى الْکَافب اللَّه تاً لَهیی بنْ النَّارِ فینٍ مفَکَانَ ط یهقی 

 الْمؤْمنِ جارِك ىعلَ تُدخلُ کُنْت لما هذَا لَه قیلَ و غَیرِها منْ الرِّزقُ یأْتیه و حرَّها
  )306 /71  همان،( ».الدنْیا فی الْمعرُوف منَ تُولِّیه و الرِّفْقِ منَ فُلَانٍ بنِ فُلَانِ

شود که فضایل اخالقی و اعمال نیک در  مجموع این روایات استفاده می از
جهنم کند و دست کم از عذاب  سرنوشت اخروي مشرکان و کافران تغییر ایجاد می

  .دهد شان مینجات



 

 

65 

 
مان

ه ای
ت ب

نسب
ی 

الق
 اخ

ایل
فض

ی 
زین

ایگ
ج

 

  نظریه چهارم
هاي فاقد  نظریه چهارمی نیز قابل طرح است و آن اینکه میان دو دسته انسان

و دسته دیگر مانند کافران  ،یک دسته مانند ملحدان و مشرکان. فرق بگذاریم ایمان
در مورد دسته نخست . اند اهل کتاب یا مسلمانان اسمی که فاقد ایمان حقیقی

زیرا قدر متیقن از ادله نظریه دوم همین  ؛شود ایل اخالقی جایگزین نمیبگوییم فض
شان با خداوند به  اي با خدا ندارند و ارتباط آگاهانه اینان هیچ گونه رابطه .اند دسته

  .شود بنابراین پیامدهاي منفی کفر دامنگیر اینان می .کلی قطع است
 ؛اند رستگاري و نجات اهل قیفضایل اخالاما نسبت به دسته دوم بگوییم اینان با 

شان با خدا ، چون ارتباطزیرا کارکردهاي ایمان در مورد اینان تا حدودي وجود دارد
نیز این دسته را در بر  سوي دیگر ادله نظریه نخست از. به کلی قطع نشده است

  .گیرد می
  

  نتیجه نهایی
پاداش  کیفر و عمل صالح و ،کفر روایاتی که پیرامون ایمان و از مجموع آیات و

شود که در داوري نهایی نقش تعیین  چند نکته اساسی استفاده می ،رسیده است
  .کننده دارد

اي  گونه به ،بدیل دارد قیامت در فرهنگ ادیان الهی اهمیت بی ایمان به خدا و ـ1
در برابر  .که این دو، عناصر اصلی دعوت همه پیامبران الهی در تاریخ بوده است

نفی  ،نادیده گرفتن انکار خدا و شرك است که به طور مطلق هش وکید، نکوأاین ت
ملحد  براي مشرك و ،تا جایی که آیات قرآن بررسی شد. نکوهش شده است و

ظاهر  اعمال به ،بلکه برعکس ،هیچ ارزشی به رسمیت شناخته نشده است
 )یعملُونَ کانُوا ما عنْهم لَحبِطَ أَشْرَکُوا لَو و( :ارزش معرفی شده است شان بیارزشمند

 یوم لَهم نُقیم فَال أَعمالُهم فَحبِطَت لقائه و ربهِم بِآیات کَفَرُوا الَّذینَ أُولئک( ؛)88/نعاما(
  .)105/کهف()وزناً الْقیامۀِ
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»تعمس اللَّهدباعقُولُ 7أَبضُرُّ لَا :یی عانِ ملٌ الْإِیممع الَ و نْفَعی علٌ الْکُفْرِ ممأَلَا ع 
 و ماتُوا و بِرَسوله و بِاللَّه کَفَرُوا أَنَّهم إِلَّا نَفَقاتُهم منْهم تُقْبلَ أَنْ منَعهم ما و :قَالَ أَنَّه تَرَى
مرُونَ ه2/464 ،کلینی( ».کَاف(  

گاه قرآن ایمانی است که حقیقی از ن بحث ایمان گرچه ایمان کامل و در ـ2
اما قرآن ایمان اهل کتاب را به  ،توسط خاتم پیامبران براي بشر مطرح شده است

این حقیقت را هم  .قائل است نسبیارزش  ،براي آن طور کلی نادیده نگرفته و
شان را از مشرکان جدا حساب آنان مترتب است و از نظر احکام شرعی که برتوان  می
چه اینکه  ،گوید از لحن آیاتی که در مورد اهل کتاب سخن می هم و ،کند فهمید می

توطئه نسبت به  زمانی که به دشمنی و البته تا( لحن قرآن کریم نسبت به اهل کتاب
 .ملحدان است متفاوت با لحن مشرکان و ،)اند پیامبر اسالم نپرداخته اسالم و

ه سخن به میان صورت گسترد آیات قرآن از ملکات نیک نفسانی به گرچه در ـ3
عنوان بخشی از فضایل اخالقی به مثابه یکی از دو  اما عمل صالح به ،نیامده است

 یعنی ایمان مطرح شده است و ،رستگاري در برابر رکن دیگر رکن اصلی فالح و
در  ،هاي اخالقی همچون ایمان نشان دهنده آن است که اهمیت ارزش ،این تقارن

 .رستگاري غیر قابل انکار است

 اما در آیات و ،جهنم است بهشت و ،قرآن شکل اصلی پاداش و کیفر در ـ4
به » رضوان الهی«مثالً . مراتب دیگري نیز مطرح شده است ،روایات براي پاداش

 اللَّه وعد( ؛هاي بهشتی معرفی گردیده است نعمت فراتر از بهشت و ،عنوان پاداش
 جنَّات فی طَیِّبۀً ومساکنَ فیها خَالدینَ األنْهار تَحتها منْ جرِيتَ جنَّات والْمؤْمنَات الْمؤْمنینَ

 .)72/توبه()الْعظیم الْفَوز هو ذَلک أَکْبرُ اللَّه منَ ورِضْوانٌ عدنٍ

داشتن از جهنم نوعی پاداش  همین گونه در روایات تخفیف عذاب و یا دور نگه
 )368 ،71/289، مجلسی( .قلمداد شده است

جاي ایمان به صورت  اثبات یا نفی جایگزینی اخالق به ،با توجه به نکات فوق
نفی مطلق با نکات یاد  زیرا اثبات و ؛جاي تردید دارد) دوم نظریه اول و(مطلق 

مراتب پاداش را نشان  بندي میان مراتب کفر و طبقه شده که نوعی انعطاف و
ویژه که برخی از ادله نظریات اول و دوم نیز قابل نقد  هب ؛ناسازگار است ،دهد می
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زیرا  ؛رسد تر به نظر می چهارم به واقع نزدیک رو یکی از دو نظریه سوم و ازاین. بود
ایمانی فرق  گونه بی نوع نجات و رستگاري یا میان دو با این نظریات که میان دو

بهترین  ،این جاد کرد وتوافق ای توان بین ادله مختلف سازگاري و می ،گذارند می
  .یید بر این نظریات استأت گواه و
 یابیم که نه تنها یکی از دو درمی ،له نگاه کنیمأاگر با دقت بیشتري به مس و

ظاهر  زیرا این دو نظریه گرچه به ؛دو نظریه درست است بلکه هر ،نظریه اخیر
 اما بر ؛نندک مشرکان نجات پیدا می چون طبق نظریه سوم ملحدان و ،ناسازگارند

نه سایر  ند ومسلمانان اسمی اهل نجات تنها کافران اهل کتاب و ،اساس نظریه چهارم
   .کافران

 زیرا نجات ملحدان و ،اما واقعیت این است که میان این دو نظریه تنافی نیست
 اما نجات و ،معناي رهایی یا تخفیف عذاب است به ،مشرکان طبق نظریه سوم
معناي  به ،نظریه چهارم اي در اب یا مسلمانان شناسنامهرستگاري کافران اهل کت

  .هم سازگارند این دو با ورود به بهشت است و
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