
 
 

 

  

  

  

  

  

  *تئوري رستگاري در قرآن و روایات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سید موسی صدر
  پژوهشگر و مدرس سطح سه حوزه

  
  
  

  

  
  

  

  

  

  
  

 کفر ایمان و. شود میعمل تقسیم  وجود انسان به سه ساحت عقیده، اخالق و

سکنات  حرکات و و ،بد ساحت دوم وب وخ و ملکاتساحت نخست، صفات 

طلبد که سرنوشت  این حقیقت می. دهد میجوارحی محتواي ساحت سوم را شکل 

آخرت به چگونگی این سه ساحت بستگی  انسان در و شقاوت و سعادتاخروي 

قالب یک  که قرآن از رستگاري انسان در گاه آناما با کمال شگفتی . داشته باشد

به دو ساحت از این سه ساحت توجه  گوید، میسخن ) الحعمل ص/ ایمان(فرمول 

این در حالی  1.گوید میسخن ن ،و از ساحت سوم که اخالق است دهد مینشان 

                                            
 . 10/6/1391: ، تاریخ تأیید29/2/1391: تاریخ دریافت*  

  :چکیده

ا توجه به بسامد موجود آن در قرآن ب يکه فرمول رستگار فرض یشپ ینمقاله با ا یسندهنو

 ینپرسش را مطرح کرده است که چرا در ا ین، او عمل صالح یمانعبارت است از ا یاتدر آ

هم در  ینکهاست، با ا یامدهن یانسخن به م یروح یايمثابه صفات و سجا فرمول از اخالق به
است  یدهشکو یسندهفراوان قرار گرفته است؟ نو یدباطن مورد تأک ،وایاتو هم در ر یاتآ

را به  یهراستا، ده فرض ینکه در ا یدنما یمورد را مطرح و بررس ینممکن در ا هاي یهفرض

  .دهد یقرار م ییدرا مورد تأ یهبحث گرفته و با نقد هشت مورد از آنها، دو فرض
  

  :ها کلیدواژه

  باطن انسان/ يرستگار/ یمانا/ عمل صالح/ اخالق
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چه غیر  مستقیم و صورت بهچه  ،اخالق صفات باطن و بر ،است که در روایات

  :به عنوان نمونه به روایات زیر نگاه کنید .شده است تأکیدمستقیم 

»وضَعا ینِ الْخُلُقِ مسنْ حۀِ أَفْضَلُ مامیالْق مورِئٍ ییزَانِ امی مةآمجلسی، مر( ».ف 

  )8/166، العقول

» داهجی الْمطعا ینِ الْخُلُقِ کَمسلَى حابِ عنَ الثَّوم دبی الْعطعالَى لَیتَع و كارتَب إِنَّ اللَّه

و عغْدی بِیلِ اللَّهی سفرُوحی و ه68/377االنوار،  بحار ،مجلسی( ».لَی(  

  )381همان، (  ».إِنَّ حسنَ الْخُلُقِ یبلُغُ بِصاحبِه درجۀَ الصائمِ الْقَائمِ«

 ».نَّارما حسنَ اللَّه خُلُقَ عبد و لَا خُلُقَه إِلَّا استَحیا أَنْ یطْعم لَحمه یوم الْقیامۀِ ال«

  )392 ،همان(

»هِمنینْ بلٍ مجخَلَا ر هِمرَ بِقَتْلى فَأَماربِأُس النَّبِی یلُ بِأَبِی  أُتا   فَقَالَ الرَّجی یأُم و أَنْت

 زَّ وع نِ اللَّهیلُ عرَئبی جرَنفَقَالَ أَخْب هِمنینْ بنِّی مع أَطْلَقْت فکَی دمحم یکلَّ أَنَّ فج

 و خَاءالس و کرَملَى حةُ عیدرَةُ الشَّدالْغَی ولُهسر لَّ وج زَّ وع اللَّه هبحالٍ یصخ سخَم

 و هلَامنَ إِسسح و لَملُ أَسا الرَّجهعما سۀُ فَلَماعالشَّج انِ وقُ اللِّسدص نُ الْخُلُقِ وسح

  )384 ،همان( ».شَدیداً حتَّى استُشْهِد قتَاالً تَلَ مع رسولِ اللَّهقَا

»ولُ اللَّهساتَمٍ قَالَ رنِ حب يدعل   خَاءسل یدالشَّد ذَابالْع نْ أَبِیکع فَعد إِنَّ اللَّه

ه2)253، مفید، اختصاص( ».نَفْس  

این پایه استوار  اخالقیان مسلمان نیز بر وروایات، دیدگاه متفکران  عالوه بر

نفس  کند، میاست که آنچه سرنوشت سعادتمندانه یا شقاوتمندانه اخروي را تعیین 

  :گوید میعالمه طباطبایی  .حاالت نفس است و

أن المواد الدینیۀ من المعارف األصلیۀ و األحکام الخلقیۀ و العملیۀ لها ارتباط «

أنها تثبت فیها علوما راسخۀ أو أحواال تؤدي إلى ملکات بالنفس اإلنسانیۀ من جهۀ 

راسخۀ، و هذه العلوم و الملکات تکون صورا للنفس اإلنسانیۀ تعین طریقها إلى 

  )2/148طباطبایی، (»  السعادة و الشقاوة، و القرب و البعد من اهللا سبحانه

  :گوید میجاي دیگر  در و

إلى النفس من جهۀ الهیأة النفسانیۀ  ثم بین تعالى أن العمل یؤدي هذه الرابطۀ«
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ولکنْ یؤاخذُکُم : التی تحصل لها من العمل و الحالۀ التی تؤدیها إلیها فقال تعالى

کُمقُلُوب تبو قال)225/البقرة( بِما کَس ،:  تُخْفُوه أَو کُمی أَنْفُسوا ما فدإِنْ تُب و

اللَّه بِه کُمبحاسو یتبین بها  .و فی هذا المعنى آیات أخر کثیرة) 284/البقرة( ی

أن جمیع اآلثار المترتبۀ على األعمال من ثواب أو عقاب إنما تترتب بالحقیقۀ 

» .على ما تکسبه النفوس من طریق األعمال، و أن لیس لألعمال إال الوساطۀ

   )2/436 ،19/395، 18/204 ،8/49: در این زمینه نیز رك ؛6/377همان، (

ن، و الروح مجرد باق، فإن اتصف بشرائف الصفات کان فی االبدن مادي ف إن«

» .البهجۀ و السعادة أبدا، و إن اتصف برذائلها کان فی العذاب و الشقاوة مخلدا

  )1/37 ،نراقی(

فرمول  حال این پرسش مطرح است که فلسفه این دوگانگی چیست؟ چرا در

  باطن؟ روایات بر اما در ،شده است تأکیدعمل  رستگاري قرآن بر

منطبق با  اینکه در ایجاد نظام اخالقی منسجم و ال افزون برؤیافتن پاسخ این س

 زیرا نقطه اساسی و ؛ثر استؤ، در شیوه تربیت نیز مکند میمتون دینی کمک 

کدام  اینکه در تربیت بر و دهد میحساس تربیتی در وجود انسان را به وي نشان 

  .کند تأکیدنقطه 
  

  ها فرضیه

بررسی  هاي گوناگونی قابل طرح و دیدگاه ها و فرضیه ،در رابطه با پرسش باال

  .پردازیم است که به ارزیابی فشرده آنها می

بگوییم گرچه  این است که برداشت فوق را اشتباه بدانیم و ها فرضیهیکی از  -1

ت آن از اهمی اما جنبه باطن را نیز فروگذار نکرده است و ،دارد تأکید بر عملقرآن 

  :کند می تأکیدسالمت قلب  قلب و مانند آیاتی که بر ؛نیز سخن گفته است

  )88-89/شعراء ( إِال منْ أَتَى اللَّه بِقَلْبٍ سلیمٍ *یوم ال ینْفَع مالٌ وال بنُونَ

هقَلْب مآث ا فَإِنَّههکْتُمنْ یم283/بقره( و(  

أَیمانکُم و لکنْ یؤاخذُکُم بِما کَسبت قُلُوبکُم و اللَّه غَفُور   غْوِ فیال یؤاخذُکُم اللَّه بِاللَّ

لیم225/بقره( ح(.  

  . شود مینفسانی میسر ن و ملکاتتردیدي نیست که سالمت قلب بدون صفات 
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نسبت  ها انسانکیفر الهی را به ذات  پاداش یا نکوهش و یا آیاتی که ستایش و

و اللَّه ال  ،)195/بقره( إِنَّ اللَّه یحب الْمحسنینَ :مانند ؛نه به فعلشان ،داده است

و اللَّه  ،)76/آل عمران( فَإِنَّ اللَّه یحب الْمتَّقینَ ،)276/بقره(  یحب کُلَّ کَفَّارٍ أَثیم

الَّذي نَزَّلَ الْکتاب و هو یتَولَّى  نَّ ولیی اللَّهإِ ،)146/آل عمران( یحب الصابِرینَ

إِنَّ  ،)75/انبیاء( رحمتنا إِنَّه منَ الصالحینَ  و أَدخَلْناه فی ،)196/اعراف(، الصالحینَ

الص و تاتالْقان تینَ والْقان و ناتؤْمالْم نینَ وؤْمالْم و ماتلسالْم مینَ ولسالْم قاتادالص قینَ واد

 مینَ وائالص و قاتدتَصالْم قینَ ودتَصالْم و عاتالْخاش عینَ والْخاش و ابِراتالص ابِرینَ والص و

 دأَع راتالذَّاک کَثیراً و رینَ اللَّهالذَّاک و ظاتالْحاف و مهظینَ فُرُوجالْحاف و ماتائالص ملَه اللَّه

  3.)83/ص( إِالَّ عبادك منْهم الْمخْلَصینَ ،)35/احزاب( مغْفرَةً و أَجراً عظیماً

 ،ندارد تأکیدنفسانی  و ملکاتصفات باطنی  روایات نیز تنها بر ،از سوي دیگر

 حر( »ال ینال ما عند اللَّه إلّا بالعمل« :مانند ؛صالح نیز تکیه کرده است بر عملبلکه 

أقصر نفسک عما یضرّها من قبل أن تفارقک، و اسع فی فکاکها کما « ،)1/69عاملی، 

ال تکن ممن « ،)11/236همان، ( » تسعى فی طلب معیشتک، فإنّ نفسک رهینۀ بعملک

إِنَّک لَنْ یغْنی عنْک بعد الْموت إِلَّا « ،)110 ابن شعبه حرانی،(  »یرجو اآلخرة بغیر عمل

لِصمحِ الْعالنْ صم دفَتَزَو تَهملٍ قَدمع ح154 ،آمدي(» ال(  

تعبیراتی که در روایات  این، این احتمال نیز وجود دارد که مقصود از افزون بر

. نه صفت اخالقی نفسانی ،عمل اخالقی باشد ،خلق آمده است راجع به اخالق و

از میان  ،رض گرفته شده استف پیش ،براین آن دوگانگی که در پرسش بحثبنا

  . رود می
  

  نقد دیدگاه

بر زیرا ادعا این نیست که قرآن تنها  نماید، میاین فرضیه نادرست  اما ظاهراً

، بر عملباطن تکیه کرده است نه  یا روایات بر ،تکیه کرده است نه بر باطن عمل

 دارد و یدتأک بر عملتنها  ،بلکه پرسش این است که چرا قرآن در فرمول رستگاري

صورتی که فرضیه  ؟ این پرسش حتی درگوید میباطنی سخن ن و صفاتاز باطن 

دارند، باقی  تأکیدنیز  بر عملروایات  بگوییم قرآن بر باطن و فوق را بپذیریم و
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افزون بر رابطه آیات و  صورت دراینزیرا  شود؛ میبلکه مشکل مضاعف  ،است

ان دو دسته روایات نیز دوگانگی پیش روایات، میان خود آیات قرآن و همچنین می

ولی از سوي دیگر  ،داند چون قرآن از یک سو قلب و باطن را اساس می ،آید می

یا برخی روایات باطن را . کند عمل را یکی از دو رکن اساسی رستگاري معرفی می

براین بنا. مهم شمرده شده استاما در برخی دیگر عمل  ،دندان اساس رستگاري می

  .بلکه باید چاره دیگري جست شود، مییاد شده مشکل حل ن با فرضیه

اطاعت  عمل و ،غایت اصلی دینداري فرضیه دیگر این است که هدف و -2

زمانی که به عمل  نفسانی تا و ملکاتصفات  .صفات نفسانیوجود است و نه 

فرمول  رو ازاین. ارزش ندارد ،در صحنه وجود انسان عینیت نیابد نینجامد و

 .بندي شده است عمل صورت براساس ایمان و رستگاري

نخست آیاتی که درجات اخروي  .یید کردأتوان با چند قرینه ت این نظریه را می

و ما ربک بِغافلٍ عما  کُلٍّ درجات مما عملُواو ل: کند میرا براساس عمل تعیین  ها انسان

 جات مما عملُوا و لیوفِّیهم أَعمالَهم و هم ال یظْلَمونَو لکُلٍّ در ،)132/انعام(  یعملُون

  .)19/احقاف(

: داند میعقاب را براساس عمل  سنجش و ثواب و دوم آیاتی که ارزیابی و

 ء بِغَیرِ حسابٍلیجزِیهم اللَّه أَحسنَ ما عملُوا و یزیدهم منْ فَضْله و اللَّه یرْزقُ منْ یشا

منْ جاء بِالْحسنَۀِ فَلَه خَیرٌ منْها و منْ جاء بِالسیئَۀِ فَال یجزَى الَّذینَ عملُوا ، )38/نور(

م لیکَفِّرَ اللَّه عنْهم أَسوأَ الَّذي عملُوا و یجزِیه، )84/قصص( السیئات إِالَّ ما کانُوا یعملُونَ

أُولئک الَّذینَ نَتَقَبلُ عنْهم أَحسنَ ما عملُوا ، )35/زمر( أَجرَهم بِأَحسنِ الَّذي کانُوا یعملُونَ

  .)16/احقاف( أَصحابِ الْجنَّۀِ وعد الصدقِ الَّذي کانُوا یوعدونَ  و نَتَجاوز عنْ سیئاتهِم فی

أُولئک الَّذینَ حبِطَت أَعمالُهم فی الدنْیا  :کند میحبط عمل  سوم آیاتی که تهدید به

و منْ یکْفُرْ بِالْإیمانِ فَقَد حبِطَ عملُه و ٍ  ،)22/آل عمران( و الْآخرَةِ و ما لَهم منْ ناصرینَ

 لَحبِطَ عنْهم ما کانُوا یعملُونَو لَو أَشْرَکُوا  ،)5/مائده( هو فی الْآخرَةِ منَ الْخاسرینَ

و الَّذینَ کَذَّبوا بِآیاتنا و لقاء الْآخرَةِ حبِطَت أَعمالُهم هلْ یجزَونَ إِالَّ ما کانُوا  ،)88/انعام(

أَعمالُهم فَال  أُولئک الَّذینَ کَفَرُوا بِآیات ربهِم و لقائه فَحبِطَت ،)147/اعراف( یعملُونَ
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که عمل نقش اصلی  دهد میاین تهدید نشان  .)105/کهف( نُقیم لَهم یوم الْقیامۀِ وزناً

  .گرفت وگرنه تهدید نسبت به آن صورت نمی ،دارد

: کند میمعیار کسب ثواب معرفی  چهارم روایاتی که عمل را مرجع نهایی و

» ال ینال ما عند اللَّه إلّا بالعمل« ،)11/236، حرعاملی( »فإنّ نفسک رهینۀ بعملک«

» .عمله إنّ المؤمن یرى یقینه فی عمله، و الکافر یرى إنکاره فی« ،)1/69، همان(

  ) 1/467حکیمی، (

انقیاد است که معتقدند آنچه  بحث تجري و پنجم دیدگاه برخی اصولیان در

 ملکاتو نه صفات  ،نفس عمل است شود، می و عقابموجب استحقاق ثواب 

 آخوند. (نه بیشتر شود میذم  صفات نفسانی تنها باعث استحقاق مدح و ؛نفسانی

 )1/12، انصاري ؛1/259، خراسانی
  

  نقد دیدگاه

 ،هدف اصلی دینداري است غایت و ،اشکال این فرضیه آن است که اگر عمل

عنوان عامل  به ،مقابل عمل است باطن که در پس چرا در قرآن و روایات بر قلب و

یوم لَا ینفَع شده است؟  تأکیدکیفر  پاداش و و و شقاوتتعیین کننده در سعادت 

لَنْ ینالَ اللَّه لُحومها و ال  ،)89-88/شعراء( إِالَّ منْ أَتَى اللَّه بِقَلْبٍ سلیمٍ *مالٌ و لَا بنُونَ

صدورِکُم و لیمحص ما   لیبتَلی اللَّه ما فی و ،)37/حج(  منْکُم  دماؤُها و لکنْ ینالُه التَّقْوى

قُلُوبِکُم خَیراً   إِنْ یعلَمِ اللَّه فی ،)154/آل عمران( قُلُوبِکُم و اللَّه علیم بِذات الصدورِ  فی

 غَفُور اللَّه و رْ لَکُمغْفی و نْکُمذَ ما أُخمراً مخَی کُمؤْتیحیم70/انفال( ر(.  

 ةآمجلسی، مر( ».ما یوضَع فی میزَانِ امرِئٍ یوم الْقیامۀِ أَفْضَلُ منْ حسنِ الْخُلُقِ«

  )8/166، العقول

»یلَى نلُ عمعلٍ یامکُلُّ ع و هلمنْ عرِ شَرٌّ مۀُ الْکَافین و هلمنْ عرٌ منِ خَیؤْمۀُ الْمینهت.« 

 )85 /2، کلینی(

»عا أَنْ ییهوا فخُلِّد ا أَنْ لَونْیی الدف کَانَت هِماتیأَنَّ نی النَّارِ للُ النَّارِ فأَه ا خُلِّدوا إِنَّمص

الدنْیا أَنْ لَو بقُوا فیها أَنْ اللَّه أَبداً و إِنَّما خُلِّد أَهلُ الْجنَّۀِ فی الْجنَّۀِ لأَنَّ نیاتهِم کَانَت فی 

 ؤُلَاءه و ؤُلَاءه خُلِّد اتداً فَبِالنِّیأَب وا اللَّهیعطهمان( »...ی( 
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» و ۀِ اللَّهلَ طَاعأَه بحفَإِنْ کَانَ ی راً فَانْظُرْ إِلَى قَلْبِکخَی یکأَنَّ ف لَمأَنْ تَع تدإِذَا أَر

 ضغبی بحی و ۀِ اللَّهلَ طَاعأَه ضغبإِذَا کَانَ ی و کبحی اللَّه رٌ وخَی یکفَف هتیصعلَ مأَه

بنْ أَحم عم رْءالْم و ضُکغبی اللَّه رٌ وخَی یکف سفَلَی هتیصعلَ محرعاملی( ».أَه ،

16/183( 

توان گفت هدف  لب و حاالت و صفات قلب، نمیبا این همه تأکید بر اهمیت ق

دالیل این نظریه نیز جاي نقد دارد، زیرا تأکید آیات بر . اصلی در دینداري عمل است

عمل چیزي بیش از فرمول رستگاري در قرآن نیست؛ هر پاسخی که براي آن داده 

کند،  نمیتأکید روایات بر عمل نیز مشکل را حل . تواند باشد شود، پاسخ آیات نیز می

  .دهد که باید راه حلی براي آن یافت تنها تعارض دو دسته روایات را نشان می

 ،آنان در بحث تجري و انقیاد باید گفت هرچند دیدگاه اصولیاندر مورد اما 

اما عمل بیرونی را نیز سبب  ،دانند صفات باطنی را سبب استحقاق عقاب نمی

جزم بر  عزم و ،سبب استحقاق عقاب ،ها بلکه براساس برخی دیدگاه ،دانند نمی

باطن  برهم پس باز . )1/259، خراسانی آخوند(اي باطنی است  عمل است که پدیده

  .نه بر عمل ظاهري شود، می تأکید

ممکن است بر عکس فرضیه پیشین، غایت و هدف دینداري را تحول  - 3

ل، مقدمه صورت، اخالق، اصل و عم وجودي ناشی از ملکات باطنی بدانیم که دراین

شود و قرآن در فرمول رستگاري خواسته است بر مقدمه و سرآغاز  و مدخل آن می

 .شود فرض که در نهایت این مقدمه به آن ذي المقدمه منجر می تأکید کند؛ با این پیش

باطن انسان  روایاتی که براي قلب و تمام آیات و .این احتمال نیز مؤیداتی دارد

این دیدگاه را  تواند می ،اخروي قائل است و شقاوتنقش تعیین کننده در سعادت 

-88/شعراء( سلیمٍ إِالَّ منْ أَتَى اللَّه بِقَلْبٍ* یوم لَا ینفَع مالٌ و لَا بنُونَمثل  ؛اثبات کند

د لَینَالُ بِحسنِ الْعب  إِنَ« ،)32/حج( و منْ یعظِّم شَعائرَ اللَّه فَإِنَّها منْ تَقْوى الْقُلُوبِ ،)89

أَعطَى اللَّه سبحانَه « ،)68/386، االنوار بحار ،مجلسی( »خُلُقه درجۀَ الصائمِ و الْقَائمِ

  ).92/آمدي(» و حسنِ نیته  خُلُقه  الْعبد شَیئاً منْ خَیرِ الدنْیا و الْآخرَةِ إِلَّا بِحسنِ
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  نقد نظریه

که  دهد میاما به این پرسش پاسخ ن ،ظریه گرچه فی الجمله درست استاین ن

چرا در فرمول رستگاري از مقدمه سخن  ،مدخل است مقدمه و اگر عمل صرفاً

در حالی که باید از ذي المقدمه که ارزش باالصاله  ،نه از ذي المقدمه شود میگفته 

البته این نظریه تقریر . نه از مقدمه که ارزش بالغیر دارد ،سخن گفته شود ،دارد

  .در آینده بدان خواهیم پرداخت دیگري نیز دارد که قابل پذیرش است و

فرمول رستگاري به معناي اعم  یکی از فرضیات این است که عمل صالح در -4

جمله  ،صورت باشد که دراین) جوانحی/ جوارحی(از عمل روحی و رفتاري 

»عپس گویا در فرمول  .شود میامل حاالت روح را نیز ش ،»لوا الصالحاتم

  .شده است تأکیدسه بخش وجود انسان  رستگاري به هر
  

  نقد دیدگاه

 ،عزم درست است مورد برخی اعمال روحی مانند نیت و این فرضیه گرچه در

زیرا همه صفات از مقوله  ؛اما نسبت به همه صفات و ملکات روحی صادق نیست

این صفات یک نوع حالت براي . ... فس ومانند صبر، سخاوت، عزت ن ؛فعل نیستند

  .نماید میتعبیر عمل در مورد اینها تعبیر حقیقی ن و ،روح است تا یک عمل

حرکت  احتمال دیگر نزدیک به فرضیه باال این است که عمل صالح تنها از -5

زیرا  گیرد؛ مینفسانی را دربر  و ملکاتبلکه تمام اخالق  کند، میجوارحی حکایت ن

ذکر عمل  ،صورت جز همان عمل متراکم در نفس نیست که دراین لق چیزيخُ

 .کند مینیاز  از اخالق بی ،صالح در فرمول رستگاري
  

  نقد فرضیه

 براي اینکه اگر مقصود از تراکم، تعدد و ،برد اما این احتمال نیز ره به جایی نمی

وح تکرار عمل در خارج باعث پیدایش یک حالت در ر صورت دراین ،تکرار باشد

اگر مقصود از واژه تراکم،  و. نه اینکه خود آن حالت عمل متراکم است شود، می

اي  تعبیر مجازي و استعاره باید گفت این تعبیر اساساً ،انباشتگی و تجمع باشد
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تراکم در  اي از حرکات متصرم الوجود است و زیرا عمل مجموعه ؛نه حقیقی ،است

  .آن معنا ندارد

کنایه » عملوا الصالحات«ه فرضیه پیشین این است که نزدیک ب دیگراحتمال  -6

برابر با  »عملوا الصالحات الذین آمنوا و« فرمول رستگاري از صالح نفس باشد و

رستگاري منوط به صفات  صورت دراین .قرار گیرد» المؤمنون الصالحون« تعبیر

یید این أبراي ت. رود میروایات از میان  تعارض و دوگانگی آیات و نفسانی شده و

 یکی اینکه در مورد ایمان که تعبیر فعل :به دو مؤید تمسک کرد توان میفرضیه 

بلکه باید ایمان استمرار  ،صرف حدوث ایمان کافی نیست ،به کار رفته است »آمنوا«

 تواند میاین  .قلب جاي گیرد عنوان یک واقعیت راسخ در به ثبات داشته باشد و و

نیز مقصود صرف عمل صالح » عملوا الصالحات« اینکه در جمله قرینه باشد بر

  .و ملکات نفسانی ظهور کندقالب صفات  بلکه باید صالح در ،نیست

با توجه به  .گوید میسخن » الصالحات«دیگر اینکه قرآن کریم همیشه از تعبیر 

معناي این تعبیر آن است که  کند، میالم افاده عموم  ا الف واینکه جمع همراه ب

بلکه باید تمام اعمال صالح انجام  شود، میا با یک عمل صالح میسر نرستگاري تنه

ل صالح در بستر زمان بدون اعماانجام همه با توجه به اینکه از سوي دیگر  .گیرد

که  شود مینتیجه این  ،میسر نیستدر عمل  ،اینکه نفس به صالح رسیده باشد

در واقع کنایه  ا این تعبیرام ،ظاهر بر عمل تکیه کرده است فرمول رستگاري گرچه به

 . نفسانی است و در حقیقت صالح نفس مقصود است و ملکاتاز صفات 
  

  نقد دیدگاه

اما براساس آن این پرسش بدون  نماید، میاین فرضیه گرچه به واقع نزدیک 

ماند که چرا خداوند در فرمول رستگاري به کنایت سخن گفته است نه به  پاسخ می

 نه کنایه و ،وضوح است موقعیت صراحت و ،موقعیت والًکه معم الیدرح ،صراحت

  .مجاز

این است که ایمان در  ،در این زمینه مطرح کرد توان میفرضیه دیگري که  -7

زیرا تحقق ایمان در هست؛ باطنی نیز  و ملکاتمستلزم صفات » الذین آمنوا«گزاره 

 ،ایمان است جا هر .بدون فضایل نفسانی صورت گیرد تواند میوجود یک انسان ن
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ذکر ایمان از ذکر اخالق  رو ازاین. نیک نفسانی نیز وجود دارد و ملکاتفضایل 

 )9/123طباطبایی، : در رابطه با نقش ایمان در فضایل اخالقی رك( .کند مینیاز  بی
  

   دیدگاهنقد 

زیرا مقصود از  ،مانند فرضیه پیشین نادرست استنیز این فرضیه  اما ظاهراً

 اگر. صوري یا ایمان ظاهري و ،یا ایمان حقیقی است» الذین آمنوا«ایمان در جمله 

 صورت ـ، دراینهمین تفسیر درست است  در ظاهرکه ـ مقصود ایمان حقیقی باشد 

اما مستلزم عمل  ،نیک نفسانی است و ملکاتایمان حقیقی گرچه مستلزم صفات 

  .که چنین نیست حالیدر ،نیاز کند پس باید از ذکر آن نیز بی 4هست، صالح نیز

اما اگر مقصود از ایمان، ایمان ظاهري و صوري باشد ـ که البته بعید است، زیرا 

در فرهنگ قرآن جایگاه ایمان قلب است و تا هنگامی که ایمان حقیقی نشده است، 

صورت  در قلب جا ندارد و هرگاه در قلب جاي گرفت، حتماً حقیقی است ـ، دراین

است، و نه مستلزم اخالق صالح، در نتیجه از ذکر هیچ ایمان نه مستلزم عمل صالح 

  .کند نیاز نمی کدام بی

عمل صالح  این باشد که فرمول ایمان و تواند میفرضیه دیگر در این زمینه  -8

 ،عمل است ایمان و ،یعنی حداقل نیازمندي ورود به بهشت ؛فرمول حداقلی است

این فرضیه از دو مقدمه . جات باالي بهشت نیاز به صفات نفسانی دارداما در

 .مؤید این دیدگاه باشد تواند میدو  تشکیل شده است که اثبات آن

 ،دارد که این مقدمه با توجه به آیات قرآن ياینکه بهشت درجات متعدد نخست

 ،)21/اسراء( برُ تَفْضیالولَآلخرَةُ أَکْبرُ درجات وأَکْ شود؛ میجزء بدیهیات شمرده 

بِّهِمر نْدع اتجرد ما لَهقنُونَ حؤْمالْم مه ک4/انفال( أُولَئ(،  اللَّهو اللَّه نْدع اتجرد مه

جرِي منْ وعد اللَّه الْمؤْمنینَ والْمؤْمنَات جنَّات تَ ،)163/عمران آل( بصیرٌ بِما یعملُونَ

وه کرُ ذَلأَکْب نَ اللَّهانٌ مرِضْونٍ ودع نَّاتی جۀً فنَ طَیِّباکسما ویهینَ فدخَال ارا األنْههتتَح 

یمظالْع ز72/توبه( الْفَو(.  

این  .صالح وسیله ورود به بعضی از درجات است و عملدیگر اینکه ایمان 

که برخی فیلسوفان  چنان. روایات است جمع بین آیات و مقدمه دوم نیز مقتضاي
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 هاي جسمانی و همین حقیقت را با تعبیرهاي دیگري مانند تفکیک میان نعمت

تفکیک میان بهشت  ،)27/75  ،مطهرى(متوسطان  روحانی در آخرت میان کامالن و

 .اند قسم به گروه خاصی را مطرح کرده اختصاص دادن هر جسمانی و روحانی و

 ،یۀاالثیر یۀشرح الهدا ،همو ؛252 ،کیۀفى المناهج السلو بیۀالشواهد الربو ،مالصدرا(

، سبحانی نیۀالثا ةللحکیم السبزواري، المقصد السادس، الفرید مۀ، شرح المنظو460

  ) 4/288 ، و العقل السنۀاإللهیات على هدى الکتاب و 
  

 نقد نظریه

درست است که بهشت درجات  زیرا ،مل داردأت جاي تردید و این نظریه نیز

تر به  اي تقسیم شود که درجات پایین گونه که این درجات به، اما اینمتعدد دارد

 ،اخالق صالح داده شود صاحبان عمل صالح و درجات باالتر به صاحبان ملکات و

زیرا رضوان الهی که درجه باالي بهشت  ؛از لحاظ منابع دینی قابل اثبات نیست

لَّذینَ ءامنُواْ و هاجرُواْ و ا: دو دسته وعده داده شده است راي هرب ،آید شمار می به

یبشِّرُهم *جاهدواْ فىِ سبِیلِ اللَّه بِأَموالهِِم و أَنفُسهِم أَعظَم درجۀً عند اللَّه و أُولَئک هم الْفَائزُونَ

 انٍ ورِضْو و نْهۀٍ ممم بِرَحهبریمقم یما نَعیهف ُمله نَّات21-20/توبه( ج(،  اللَّه دعو

جنَّات   الْمؤْمنینَ و الْمؤْمنات جنَّات تَجري منْ تَحتها الْأَنْهار خالدینَ فیها و مساکنَ طَیبۀً فی

زالْفَو وه کرُ ذلأَکْب نَ اللَّهرِضْوانٌ م نٍ ودع ظیم72/هتوب( الْع(،  کُمنْ ذَلرٍ مبِخَی قُلْ أَؤُنَبِّئُکُم

رَةٌ وطَهم اجوأَزا ویهینَ فدخَال ارا األنْههتنْ تَحرِي متَج نَّاتج بِّهِمر نْدا عینَ اتَّقَولَّذنَ لانٌ مرِضْو

ادبیرٌ بِالْعصب اللَّهو ینَ*اللَّهالنَّارِ الَّذ ذَابنَا عقنَا ورْ لَنَا ذُنُوبنَّا فَاغْفنَا إِنَّنَا آمبقُولُونَ رابِرِینَ *یالص

  .)15-17/آل عمران( والصادقینَ والْقَانتینَ والْمنْفقینَ والْمستَغْفرِینَ بِاألسحارِ

الح در آیات قرآن بنابراین چنان تفکیکی میان صالحان و دارندگان عمل ص

لَّا منْ أَتى ا *یوم لَا ینفَع مالٌ و لَا بنُونَگذشته از این، آیه کریمه . شود میمشاهده ن

 هر هاي بهشت در که تنعم به نعمت دهد مینشان  )88-89/شعراء( اللَّه بِقَلْبٍ سلیمٍ

لسوفان میان تفکیک فی. شود میروحی میسر ن ت وجودي وراش بدون صیرو مرتبه

 لحاظ بلکه بیشتر به ،نیست و عملروحانی نیز معطوف به ذات  بهشت جسمانی و

در دنیا به معرفت که کسانی  ،از نگاه آنان .عدم معرفت عقلی است معرفت عقلی و
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در آخرت ـ، آیند  شمار می ي کامل بهها انسان ،که از نظر آنانـ اند  عقلی دست یافته

 اما متوسطان و ،هاي جسمانی است ند که باالتر از نعمترس هاي روحانی می به لذت

رسند  هاي جسمی می به نعمت ،اند ترها که به چنین معرفتی دست نیافته پایین

  .این مطلب ربطی به مدعاي فوق ندارد). 123/ 9، ۀلیالمتعا ۀلحکما ،مالصدرا(

ر این هاي یاد شده تا کنون به سؤال مطرح د رسد هیچ یک از فرضیه به نظر می

تواند  اما دو فرضیه دیگر باقی مانده است که می. دهد اي نمی پژوهش پاسخ قانع کننده

  .اي نسبتاً شایسته، پرسش فوق را پاسخ دهد و اشکالی نیز برآن وارد نباشد گونه به

و الَّذینَ سوره عنکبوت  9یکی از آن دو فرضیه این است که با توجه به آیه  - 9

و آیات مشابه دیگر، صالح نفسانی  الصالحات لَنُدخلَنَّهم فی الصالحین آمنُوا و عملُوا

معلول و زاییده ایمان و عمل صالح است؛ زیرا در این آیه، کسانی که ایمان آورده و 

این بدان  .اند اند، به ورود در جمع صالحان بشارت داده شده عمل صالح انجام داده

اگر این برداشت درست . الح از عوامل صالح باطن استمعناست که ایمان و عمل ص

شود؛  باشد، دوگانگی موجود میان آیات و روایات در فرمول رستگاري برطرف می

صورت فرمول رستگاري که بر ترکیب ایمان و عمل صالح تأکید دارد، به  زیرا دراین

تعبیر بازشده کند و در حقیقت این فرمول،  بیان دیگر بر صالح ذات و باطن تأکید می

و بسط یافته همان اهمیت اخالق و صالح باطن است که به خاطر وضوح و تسهیل 

به سخن . تعبیر شده است) عمل صالح/ایمان(اش  دستیابی به آن، به عوامل سازنده

دیگر، بر مبناي این فرضیه، فرمول رستگاري و اهمیت باطن، دو تعبیر از یک 

ه که عبارت است از اهمیت باطن و قلب و یک تعبیر اجمالی و سربست. حقیقتند

تعبیر بسط یافته و تفصیلی که عبارت است از ایمان و عمل صالح  ياخالق، و دیگر

  .که تأکید بر این تعبیر اخیر، به دلیل راهنمایی به روش دستیابی است

اما  ،دو اهمیت دارند فرضیه دوم این است که عمل صالح و ذات صالح هر -10

همین اختالف جهت باعث شده است که فرمول رستگاري با  تی وکدام از جه هر

/ به تبع رابطه عمل(توضیح اینکه عمل صالح . بیان شود» عمل صالح /ایمان« تعبیر

یکی باعث پیدایش  .نفسانی دارد و صفاتسه نقش عمده نسبت به ذات ) صفات

. استچه اینکه ملکه نفسانی حاصل تکرار عمل  شود؛ میملکات صالح نفسانی 
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عمل غیر  زیرا با شود؛ میبقاي ملکات فاضله  دیگر اینکه عمل صالح باعث تدوام و

سوم اینکه عمل صالح  و. رود میتدریج از بین  صالح به و ملکاتصفات  ،صالح

و   شود میباطنی عیار  و صفاتباطن  ،باطن است که با آن و ملکاتمعیار صفات 

 المتعالیه، الحکمۀ مالصدرا،. (شود میشان سنجیده  خلوص و واقعیت داشتنمیزان 

  )1/487؛ حکیمی، 5/136

هم تثبیت  ،خالصه کالم اینکه عمل صالح هم ایجاد کننده صفات صالح است

قُلُوبِکُم و اللَّه   صدورِکُم و لیمحص ما فی  و لیبتَلی اللَّه ما فی ؛هم تصفیه کننده و ،کننده

دالص بِذات لیمنتیجه گرفت  توان میبراساس این سه نقش  .)154/آل عمران( ِورع

 .وابسته به عمل است ،کیفیت کمیت و باطنی از نظر وجودي و و ملکاتکه صفات 

 .باطنی معلول و صفاتعمل علت است  ،به تعبیر دیگر

اما از سوي دیگر با توجه به این حقیقت که رابطه میان انسان و پاداش و کیفر 

و این بدان ) 6/376طباطبایی، (بطه حقیقی است، نه اعتباري و فرضی اخروي را

معناست که بدون صیرورت وجودي و تحول در ذات، رستگاري معنا ندارد، باید گفت 

آنچه علت و عامل اصلی رستگاري است، صالح باطن و صالح ذات است و نه عمل 

  5).88- 89/شعراء( منْ أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سلیمٍلَّا ا* یوم لَا ینفَع مالٌ و لَا بنُونَمحض؛ 

فرمول رستگاري با  ،منابع دینی گفت که چرا در توان میبا توجه به این دو نکته 

باطن  قلب و که در جاي دیگر بر درحالی ،بیان شده است» عمل صالح/ ایمان«تعبیر 

باطن  قلب و بر راز مطلب این است که آنجا که .شده است تأکیدباطنی  و صفات

ایمان  آنجا که بر و ،نظر گرفته شده است نسبت انسان با رستگاري در تأکید شده،

ترغیب انسان براي ایجاد صالح باطن  تشویق و بر ،شده است تأکیدصالح  و عمل

  .تأکید گردیده است

به تعبیر دیگر، منابع دینی گاهی در مقام تشویق به رستگار شدن است، و گاهی 

آنجا که در مقام ارزیابی است، بر باطن . ارزیابی عوامل مختلف در رستگاريدر مقام 

و قلب و صفات نفسانی تأکید کرده است؛ چون این تغییر باطن و صیرورت وجودي 

و آنجا که در مقام تشویق است، . کند است که رابطه حقیقی با پاداش و کیفر پیدا می

مان و عمل است که باطن اصالح به ایمان و عمل تأکید کرده است؛ چون با ای
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شود و اساساً باطن و صفات و ملکات باطنی تنها از طریق عمل، مقدور و مورد  می

  .تواند قرار گیرد؛ و این دو جهت با یکدیگر ناسازگار نیست تکلیف می
  

  نتیجه بحث

به این صورت خواهد  ،فشرده بیان کنیم صورت بهي یاد شده را ها فرضیهاگر 

  :بود

 دوگانگی وجود ندارد و فرمول رستگاري میان منابع دینی تعارض و در بیان -1

 .ناشی از عدم دقت در منابع دینی است ،تصور تعارض

 در فرمول رستگاري بر رو ازاین اطاعت است و عمل و ،هدف اصلی دینداري -2

 .شده است تأکیدآن 

بر  تأکید تحول وجودي ناشی از آن است و اخالق و ،هدف اصلی دینداري -3

 .آن است به دلیل مقدم بودن ،در فرمول رستگاري عمل

گونه که رفتار  همان جوانحی است و عمل صالح اعم از عمل جوارحی و -4

پس فرمول رستگاري  کند، میعمل نفسانی را نیز حکایت  دهد، میبیرونی را نشان 

 .جامع است

ن اخالق چیزي جز عمل متراکم چو گیرد؛ میعمل صالح اخالق را نیز دربر  -5

 .پس فرمول رستگاري چیزي را فروگذار نکرده استت، نیس

باشد، پس فرمول  که ناشی از اخالق میاست عمل صالح کنایه از ذات صالح  -6

 .اخالق است ایمان و رستگاري مشتمل بر

گاري همه ابعاد وجود انسان را پس فرمول رست ،ایمان اخالق را نیز در پی دارد -7

 .گیرد می بردر

 ،پس براي سطوح رستگاري ،ح فرمول حداقلی استصال و عملفرمول ایمان  -8

 .هاي مختلف وجود دارد فرمول

ایمان و عمل صالح با هم کنایه از ذات صالح است، اما تعبیر ایمان و عمل  - 9

 .صالح در فرمول رستگاري به دلیل تعلیم روش دستیابی به ذات صالح است

علت پیدایش اخالق و ذات صالح اساس رستگاري است، اما از آنجا که عمل  - 10

  .باشد، در مقام تشویق و ترغیب به ایجاد ذات صالح، به عمل تعبیر شده است آن می
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اما  کند، میاي از واقعیت را بیان  بیشتر فرضیات گوشه ،گونه که اشاره شد همان

تعبیر به  و ،صیرورت وجودي انسان از یک سو میان اهمیت باطن و تواند مین

به جز ؛ سازگاري کامل ایجاد کند از سوي دیگر در فرمول رستگاري انسان» عمل«

عین حال فرضیه  اما در. ندحدودي از این ویژگی برخوردار که تا دو فرضیه اخیر

فرض مورد نقد قرار  فرضی است که اگر این پیش خود مبتنی بر یک پیش اخیر

آن پیش فرض عبارت  .ممکن است این فرضیه نیز مورد پذیرش قرار نگیرد ،گیرد

ممکن است گفته شود . نفسانی و ملکاتز علیت عمل براي پیدایش صفات است ا

نفسانی است که علت عمل  و ملکاتیعنی این صفات  ؛که رابطه برعکس است

 قُلْ کُلٌّ یعملُ علَى شَاکلَتهشاید آیه . نه آن گونه که در فرضیه آمده است ،است

  .اشته باشداي اشاره به همین رابطه د گونه به) 84/اسراء(

نماید، اما چندان استواري و استحکام الزم را  این احتمال گرچه دور از واقع نمی

معناي حالت به فعلیت رسیده و تثبیت  ندارد؛ زیرا اگر صفات و ملکات نفسانی را به

صورت طبیعی است که  ـ، دراین6رساند که تعبیر سجیه و خلق می شده بدانیم ـ چنان

هاي قبل از عمل  حالت. تواند بدون عمل پدید بیاید و نمیاخالق معلول عمل است 

شود تا  مانند حرص یا حسد به عمل نرسیده، بیشتر یک زمینه و استعداد شمرده می

البته آیه کریمه بیانگر نقش شاکله در عمل است، اما اوالً مقصود . یک خلق و سجیه

نه صفات نفسانی و  که در روایات تفسیر شده است ـ نیت است و از شاکله ـ چنان

اخالق، و ثانیاً نقش شاکله در کیفیت و چگونگی عمل است و نه اصل پیدایش عمل، 

. فرض فرضیه، نقش عمل در پیدایش صفات و ملکات نفسانی است که پیش درحالی

  . شود فرض یاد شده مشاهده نمی بنابراین منافاتی میان آیه کریمه و پیش
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  :ها نوشت پی
  

شکل عینی و تحقق یافته فالح و رستگاري از نگاه قرآن کریم عبارت است از ورود به بهشت . 1

از همین رو در سوره مؤمنون پس از آنکه از فالح . هاي آن، از جمله رضوان الهی و تنعم از نعمت

أُولَئک هم دهد؛  گوید، در انتها به بهشت وعده می هاي مفلحان سخن می ویژگی مؤمنان و

دهد که اگر مفهوم فالح در  همین نکته نشان می. الَّذینَ یرِثُونَ الْفرْدوس هم فیها خَالدونَ* الْوارِثُونَ

و * قَد أَفْلَح منْ تَزَکَّى، نماز کَّاهاقَد أَفْلَح منْ زآیات متعدد به امور مختلف مانند تزکیه نفس 

نسبت داده شده است، همه آن امور از عوامل ورود به بهشت ... ، انفاق و  ذَکَرَ اسم ربه فَصلَّى

بینیم که قرآن کریم روي  کنیم، می از سوي دیگر وقتی آیات مربوط به بهشت را مطالعه می. است

اي است که  گونه این تأکید به. یکی ایمان و دیگر عمل صالح :دو عامل خیلی تأکید دارد

. است» الذین آمنوا و عملوا الصالحات«پربسامدترین واژه و ترکیب در رسیدن به بهشت، ترکیب 

بندي شده تمام  این حقیقت حکایت از آن دارد که تعبیر ایمان و عمل صالح گویا فرمول و صورت

توان ادعا کرد که فرمول رستگاري و تعبیر کلی  نابراین میب. عوامل مطرح در آیات دیگر است

 .عامل ورود به بهشت از نگاه قرآن، ایمان و عمل صالح است

بالضم یطلق على الملکات و   و الخلق«: گوید در رابطه با معناي حسن خلق مرحوم مجلسی می. 2

ال، و یطلق حسن الخلق غالبا الصفات الراسخۀ فی النفس حسنۀ کانت أم قبیحۀ و هی فی مقابلۀ األعم

 .على ما یوجب حسن المعاشرة و مخالطۀ الناس بالجمیل

الخلق و الخلق فی األصل واحد لکن خص الخلق بالهیئات و األشکال و الصور المدرکۀ : قال الراغب

ان ء فی المیز فیه لیس شی: بالبصر، و خص الخلق بالقوى و السجایا المدرکۀ بالبصیرة و قال فی النهایۀ

أثقل من حسن الخلق، الخلق بضم الالم و سکونها الدین و الطبع و السجیۀ و حقیقته أنه لصورة اإلنسان 

الباطنۀ و هی نفسها و أوصافها و معانیها المختصۀ بها بمنزلۀ الخلق لصورته الظاهرة و أوصافها و معانیها 

الصورة الباطنۀ أکثر مما یتعلقان و لهما أوصاف حسنۀ و قبیحۀ، و الثواب و العقاب یتعلقان بأوصاف 

أکثر ما : بأوصاف الصورة الظاهرة، و لهذا تکررت األحادیث فی مدح حسن الخلق فی غیر موضع، کقوله

إن العبد : یدخل الناس الجنۀ تقوى اهللا و حسن الخلق، و قوله أکمل المؤمنین إیمانا أحسنهم خلقا و قوله

بعثت ألتمم مکارم األخالق، و أحادیث من هذا النوع : قوله لیدرك بحسن خلقه درجۀ الصائم القائم، و

مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، (» .کثیرة و کذلک جاء فی ذم سوء الخلق أحادیث کثیرة، انتهى

8/166( 

کند و نه حدوث  با توجه به اینکه اسم فاعل و اسم مفعول داللت بر تلبس ذات به صفت می. 3

فلیعلمن اللّه الذین صدقوا و «فی قوله تعالى « :401  ،إعراب القرآن و بیانه: كدر این زمینه ر .فعل

و » الکاذبین«و الصیغۀ االسمیۀ فی قوله » صدقوا«مخالفۀ بین الصیغۀ الفعلیۀ و هی » لیعلمن الکاذبین
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النکتۀ فی هذه المخالفۀ أن اسم الفاعل یدل على ثبوت المصدر فی الفاعل و رسوخه فیه و الفعل 

؛ البحر المحیط فی 1/626الکشاف عن غوامض حقایق التنزیل، : و نیز رك ».الماضی ال یدل علیه

 .5/249التفسیر، 

اي  صورت مبالغه مؤید این ادعا روایاتی است که ایمان را نه تنها در پی دارنده عمل، بلکه به. 4

و ال یثبت االیمان إلّا . ل منهاإلیمان ال یکون إلّا بعمل، و العم«: خود عمل معرفی کرده است؛ مانند

 )1/472حکیمی، . (»اإلیمان عمل کلّه«، »بعمل

ها آرزو  به همین دلیل است که در آیات متعدد، بهشت براي صالحان معرفی شده است و انسان. 5

لَنَّهم و الَّذینَ آمنُوا و عملُوا الصالحات لَنُدخ کنند که در آخرت از گروه صالحان شمرده شوند؛ می

و أَنْفقُوا منْ ما رزقْناکُم منْ قَبلِ أَنْ یأْتی أَحدکُم الْموت فَیقُولَ رب ، )9/عنکبوت(  فی الصالحین

سحاقَ و و وهبنا لَه إِ، )10/منافقون( أَجلٍ قَریبٍ فَأَصدقَ و أَکُنْ منَ الصالحینَ  إِلى  لَوال أَخَّرْتَنی

 ذُریته النُّبوةَ و الْکتاب و آتَیناه أَجرَه فی الدنْیا و إِنَّه فی الْآخرَةِ لَمنَ الصالحینَ  یعقُوب و جعلْنا فی

و ما لَنا ال ، )122/نحل( و آتَیناه فی الدنْیا حسنَۀً و إِنَّه فی الْآخرَةِ لَمنَ الصالحینَ، )27/عنکبوت(

و منْ  ،)84/مائده( نُؤْمنُ بِاللَّه و ما جاءنا منَ الْحقِّ و نَطْمع أَنْ یدخلَنا ربنا مع الْقَومِ الصالحینَ

 و إِنَّه فی الْآخرَةِ لَمنَ الصالحینَیرْغَب عنْ ملَّۀِ إِبراهیم إِالَّ منْ سفه نَفْسه و لَقَد اصطَفَیناه فی الدنْیا 

 ).130/بقره(

که متضمن معناي سکون و فراگیري » سجو«اند، از ماده  شناسان گفته همان گونه که لغت» سجیه«. 6

مجمع : رك. (است، به مفهوم طبیعت و غریزه و یا حالت تثبیت شده و ملکه در نفس است

که راغب  نیز چنان» خُلق«) ی کلمات القرآن، ذیل واژه سجوالبحرین، مقاییس اللغه، التحقیق ف

که  چنان). تفسیر مفردات القرآن: رك(گوید، صورت باطنی انسان و سجایاي اخالقی است  می

  .پیداست، در هر دو واژه مفهوم ثبات و استقرار و تثبیت شدن نهفته است
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