خدمات دین به اخالق؛
با نگاهی به روایات و سنت اخالقی اسالمی
سیدمحمدباقر میرصانع
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چکیده
تبیین امکان و تحقق خدمات دین به اخالق از مباحث ضروری در حوزه ارتباط اخالق و دین بوده که میتواند
مقدمات بهتری برای فهم دقیقتر از رابطه دین و اخالق فراهم کند .در این مقاله سعی شده با تبیین دین و
اخالق و تمایزات آن دو در سنت اسالمی ،خدمات صورت گرفته از جانب دین به اخالق بررسی شود .در اثبات
خدمات دین به اخالق سعی بر آن بوده از روایات و سنت اخالقی اسالم استفاده شود .در آخر نیز خدمات دین به
اخالق به دو قسم مستقیم و غیرمستقیم تبیین گردیده است؛ غیر مستقیم شامل تبیین عقل اخالقی و تربیت
آن است و خدمات غیر مستقیم شامل معرفتافزایی اخالقی ،نظامسازی برای اخالق و پشتیبانی از آن است.

کلیدواژگان
خدمات دین ،اخالق اسالمی ،اخالق و روایات ،اخالق و دین.

 . 1پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث و دانشجوی دکترای فلسفه اخالق دانشگاه قم smb.mirsane@gmail.com

1

مقدمه
رابطه دین و اخالق و خدمات هریک به دیگری از مباحث پرسابقه و قدیمی ،اما مطرح در فضای علمی معاصر
میباشد .دیدگاههای درباره نوع رابطه این دو و خدمات هریک به دیگری مختلف و در موارد بسیاری متأثر از
یکدیگر است.
نظریات درباره ارتباط اخالق و دین را میتوان در سه دسته کلی قرار داد؛ تباین ،اتحاد و تعامل .نظریاتی که قائل
به تباین اخالق و دین هستند ،ارتباط منطقی بین این دو را منتفی دانسته ،ارتباط موجود را نیز حداقلی یا ناشی
از خلط حیطههای آنها میدانند .گروهی که قائل به اتحاد هستند ،عموماً در فضای اسالمی ،اخالق را شاخهای از
علوم دینی به شمار میآورند و آن را بخشی از دین میدانند .در نظریات تعاملی نیز با اینکه برای هریک حیطه
به خصوصی قائل هستند ،اما معتقدند دین و اخالق میتوانند ارتباط دو سویهای را شکل دهند که هرکدام به
طرف مقابل خدماتی را ارائه کند و از آن خدماتی را دریافت کند.
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فارغ از این دیدگاهها و مباحث ،فرهنگ اسالمی شیعی یک تجربه در سنت خود درباره خدمات دین و اخالق به
یکدیگر دارد ،که در طول سالها با تدوین کتب اخالقی در مکتبهای مختلف فلسفی ،عرفانی ،روایی و تلفیقی
به دست آمده است .بررسی این تجربه که در طول تاریخ علمی توسط عالمان اخالق و دین صورت گرفته است،
میتواند به حل مساله ارتباط دین و اخالق کمک کند.
آنچه در این مجال به دنبال آن هستیم ،تبیین خدمات دین به اخالق با نگاهی به روایات ائمه اطهارعلیهمالسالم به
خصوص روایات کتاب شریف الکافی است .در این مقاله با پیشفرض گرفتن ارتباط فی الجمله اخالق و دین ،به
سراغ روایات و سنت اسالمی رفته و تا بررسی شود خدمات دین به اخالق طبق سنت اخالقی اسالمی چیست.

 .2فلسفه اخالق(مشکات) ،صص .222-212
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در این مقاله سعی شده به عناوین کلی خدمات دین به اخالق اشاره شود و کمتر وارد دستهبندیهای جزئی
شود؛ مانند خدمات حوزههای مختلف دین به اخالق مانند کالم ،فقه ،اصولفقه و ...و یا خدمات دین به حوزههای
مختلف اخالق مانند فرااخالق ،اخالق هنجاری ،اخالق کاربردی ،تربیت اخالقی و . ...
در مقاله حاضر ابتدا در بخش اول تمایزات اخالق و دین را مطرح کرده ،در بخش دوم به تشریح خدمات دین به
اخالق میپردازیم .پرداختن به حدود و تمایزات ،هرچند رسالت اصلی این مقاله نیست ،اما تبیین آن مقدمه
ضروری برای هدف اصلی سخن میباشد.

 .1دین و اخالق ،حدود و تمایزات
در این بخش تالش میشود با تبیین منظور از دین و اخالق ،به تفکیک آن دو بپردازیم .اخالق در سنت
اندیشمندان اسالمی یک علم از سه علم دینی به شمار میآید .توضیح اینکه علوم دینی گاه به عقاید ،گاه به
رفتار و گاه به ملکات و نظام ارزشی انسان میپردازند .علمی که در آن از عقاید بحث میشود کالم ،علمی که به
رفتار میپردازد فقه و علمی که از ملکات و نظام ارزشی بحث میکند ،اخالق نام دارد 3.در نتیجه اخالق در مقابل
دین قرار نمیگیرد ،بلکه قسمتی از آن است .محتمل است 4این تقسیم برخاسته از کالم نورانی پیامبراعظم
صلیاهللعلیهوآله باشد« :إِنَمَا الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ :آیَةٌ مُحْکَمَةٌ ،أَوْ فَرِیضَةٌ عَادِلَةٌ ،أَوْ سُنَةٌ قَائِمَةٌ ،وَ مَا خَلَاهُنَ فَهُوَ فَضْلٌ» 5البته این
در حد احتمال است و نمیتوان آن را دلیل بر این مطلب قرار داد که علم اخالق زیرمجموعه دین است و اساساً
این گونه تفکیک در زمان ائمه بوده است.
برخی مدعی شدهاند تفکیک بین علم اخالق و دین به عنوان عاملی مستقل و جداگانه -و نه تحت عنوان دین-
حتی در زمان ائمه نیز وجود داشته است و تنها راه تفکیک بین این دو تفکیک به منابع آنها است.
نویسنده مذکور اولین مدعا را سعی دارد با تمسک به روایت زیر ثابت کند:6
«قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السالم :إِنَ مِنْ أَعْوَنِ الْأَخْلَاقِ عَلَى الدِینِ الزُهْدَ فِی الدُنْیَا»

 .3مجموعهآثاراستادشهیدمطهرى ،ج ،3ص.75
 .4شرح چهل حدیث (اربعین حدیث) ،ص.391
 .7الکافي ،ج ،1ص.52
« .2جایگاه و رابطه اخالق و دین در اصول الکافي» ،ص.73
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استدالل به این روایت به چهار جهت مخدوش است؛ اول اینکه در آن زمان اخالق به عنوان یک علم مدون به
شکل کنونی مطرح نبود .دوم ظهور عرفی روایت نشان میدهد که اخالق به عنوان مجموعه خلقیات مطرح است
نه علم خاص .سوم ،منظور از دین در این روایات به معنای لغوی آن است ،یعنی اطاعت ،8نه معنای اصطالحی.
در واقع معنای این روایت این است که «یکی از کمککارترین خلقیات بر اطاعت خداوند ،زهد در دنیا است».
ثانیاً این سیاق نشانه تفکیک بین اخالق و دین نیست ،بلکه فقط ظهور در این دارد که زهد به عنوان یک منش،
به دین کمک میکند اما زهد جزء دین است یا غیر آن روایت ساکت است .مثالً طبق برداشت ایشان در روایت
آتی نیز باید گفت طلب رزق حالل امر دینی نیست:
«لَا تَدَعْ طَلَبَ الرِزْقِ مِنْ حِلِهِ ،فَإِنَهُ أَعْوَنُ لَکَ عَلَى دِینِکَ»« 9طلب روزی از راه حالل را رها نکن ،چرا که آن
کمککارترین امر بر اطاعت خداوند است ».حال آنکه در این روایت مسلم است طلب رزق حالل امری دینی به
شمار میآید.
مدعای دوم او این است که تنها راه تفکیک اخالق و دین [به خصوص فقه] را تفکیک به منابع آنها است 10،و
معتقد است منبع یگانه دین ،نقل و منبع یگانه اخالق ،عقل است .او حتی قید عقالنی بودن را در تعریف اخالق
وارده کرده است .11تعریف اخالق به این صورت و تفکیک مذکور دارای اشکاالت متعدد است:
یکم ،هیچ یک از علمای اخالق در تعریف اخالق ،عقل را به عنوان تنها منبع آن ذکر نکردهاند .با مراجعه به
تعاریف عالمان اخالق از گذشته تا امروز چون فارابی ،ابنمسکویه ،دوانی ،مالاحمدنراقی ،فیض کاشانی ،عالمه

 .5الکافي ،ج ،3ص .331
 .8مجمع البحرین ،ج ،2ص .271
 .9األمالي (للطوسي) ،ص.193
 .12قائل مذکور اعتقاد خویش را اینگونه مطرح ميکند :جداسازی میان گزارههای اخالقي و دیني ،به معنای جدا دانستن منابع آنها است .مقاله «جایگاه و رابطه
اخالق و دین در اصول الکافي» ،ص .73وقتي بخواهیم اخالق و دین را به عنوان دو موضوع جداگانه مقایسه و رابطه آنها را شناسایي کنیم ،ناچاریم منابع آنها را
جدا از هم در نظر بگیریم .همان ،ص .74آنچه حکم اخالقي را از حکم فقهي متمایز ميکند ،پاسخ به این پرسش است که آیا خوبي و بدی آن رفتار را خود انسان
تشخیص ميدهد یا به اعتبار آنکه فرمان خداوند متعال است ،ضروری و خوب شمرده ميشود؟همان ،ص.52
 . 11مجموعهای از مفاهیم و بایدها و نبایدهای عقلي در زمینه رفتار و حاالت اختیاری انسان«.جایگاه و رابطه اخالق و دین در اصول الکافي» ،ص.73
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طباطبایی ،شهیدمطهری ،آیتاهلل مصباح و آیتاهلل تهرانی ،قید عقالنی را در تعریف اخالق مشاهده نمیکنیم.
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به عنوان نمونه به سه تعریف زیر اشاره میکنیم:
خواجه نصیر طوسی در تعریف اخالق میگوید« :علم است به آنکه نفس انسانی را چگونه خلقی اکتساب تواند
کرد که جملگی افعال که به ارادت او از او صادر شود ،جمیل و محمود بود» .13همچنین مال مهدی نراقی اخالق
را اینگونه تعریف نموده است که «علم اخالق دانش صفات مهلکه و منجیه و چگونگی موصوف شدن و متخلق
گردیدن به صفات نجات بخش ورها شدن از صفات هالک کننده می باشد» .14تعریفی که برخی کتب امروزی
ارائه کردند عبارت است از «دانش بررسی صفات و افعال اختیاری از حیث تأثیر بر کمال و سعادت انسانی»
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است .با توجه به آنچه از تعاریف گذشت باید اذعان کرد از گذشته تا به امروز قاطبه علما در تعریف خود از اخالق
قید عقالنی را وارد نکردهاند.
بهتر است در اینجا با توجه به تعاریفی از اخالق که بیان شد و یا آدرس آنها در پاورقی ذکر شد ،تعریفی از
اخالق ارائه شود .دستکم در سنت اسالمی بهطور کلی  ،اخالق «علمی است که با بررسی الزامات و ارزشهای
مربوط به افعال و صفات درونی انسان ،سعی در پیادهسازی صفات نیکو در انسان کرده تا او به اختیار افعال خیر
انجام دهد و به این وسیله سعادت خویش را درک نماید».
دوم ،محدود ساختن منابع اخالق به عقل ،موجب خروج بیشتر مکاتب اخالقی جهان اسالم از اخالق است .اخالق
در جهان اسالم عموماً تابع چهار مکتب است؛ اخالق فلسفی ،اخالق عرفانی ،اخالق نقلی و اخالق تلفیقی! بجز
اخالق فلسفی که دأب صاحبان این مکتب ،استناد به عقل در نگارش اخالق است ،سه مکتب دیگر مملو از

 .12ر.ک :فارابي و راه سعادت(متن و ترجمه التنبیه علي سبیل السعادة) ،ص 111؛ تهذیب االخالق ،ص89؛ اخالق جاللي ،ص 72؛ معراج السعاده ،ص 31؛
الحقایق ،ص13؛ المیزان فى تفسیر القرآن ،ج ،1ص .352فلسفه اخالق(مشکات) ،صص  27-24؛ مجموعهآثاراستادشهیدمطهرى ،ج ،22ص .38اخالق الهي ،ج،1
ص.33
 .13اخالق ناصری ،ص  .48البته خواجه نصیرالدین طوسي ،اخالق را از اقسام حکمت به شمار ميآورد و منبع آن را عقل ميشمارد که این امر در اخالقي با
مکتب فلسفي طبیعي به نظر ميرسد .اما خود خواجه نصیر نیز متفطن به این امر بود که عقالني بودن اخالق در اندیشه او ،دلیلي بر داخل کردن عقل در تعریف
اخالق نیست.
 .14جامع السعادات ،ج  ،1ص .2
 .17اخالق اسالمي:مباني و مفاهیم ،ص .22
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استناد گزارههای اخالقی به قرآن ،روایات و شهود است ،به ویژه در اخالق نقلی که بنای کاتبان این آثار بر
استناد به نقل بوده است.
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محدود ساختن اخالق به گزارههای عقلی موجب میشود تا مکتب اخالق عرفانی -که بیشتر به مشاهدات عرفانی
مستند است -و مکتب اخالق نقلی یا تلفیقی -که به نقل یا ترکیبی از آنها مستند است ،-از دایره علم اخالق
خارج شوند و اطالق اخالق بر این مکاتب صحیح نباشد .به طور مثال کتب اخالق تلفیقی مانند جامع السعادات
را باید ترکیبی از اخالق و فقه دانست ،نه اخالق.
تعریف اینگونه از اخالق و لوازم آن ،خالف سنت علمی در جهان اسالم از ابتدا تا کنون است.
اشکال سوم و مهمی نیز وجود دارد؛ سه اعتقاد نویسنده مذکور به ضمیمه هم ایجاد اشکالی میکند که پایههای
علم فقه را سست میسازد؛

 .1عقل منبع یگانه اخالق است.
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 .2علم اخالق شامل رفتار هم ميشود(.عالوه بر ملکات)
 .3اخالق عقالني بر فقه وحیاني مقدم است.
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طبق تعریف نویسنده از اخالق ،این علم متکفل بیان احکام عقلی رفتار است .الزمه این کالم این است که عقل
در همه حوزههای رفتار اعم از عملی ،کاربردی و حرفهای و تمام زیرشاخههای آنها حکم صادر کند .به این الزمه
نیز در مقاله تصریح شده است:
«معنای راه نیافتن محدودیت و خطا به عقل این است که در هر موضوع و زمینهای که با
قضاوت و دخالت این نیروی شناخت مواجه شویم ناچاریم سر تسلیم فرود آوریم و هرگز

 .12برخي از این کتب قلههای اخالق اسالمي بشمار ميروند ،چطور ممکن است اینها را از اخالق اسالمي جدا کرده و بخاطر استناد به نقل غیراخالقي و فقهي
بدانیم .برای مطالعه بیشتر درباره این مکاتب و کتب آنها رجوع کنید به کتابشناخت اخالق اسالمي ،فصل اول معرفي مکاتب اخالقي .22-29
« .15جایگاه و رابطه اخالق و دین در اصول الکافي» ،ص.73
 .18همان ،ص.72
 .19همان ،ص.78
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نمیتوانیم بگوییم که این موضوع در محدوده کارکرد عقل نیست یا شاید در این مورد خاص
اشتباهی رخ داده باشد».
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این عمومیت اخالق و تقدم اخالق بر دین ،منجر به تعطیلی بسیاری از مباحث فقهی میشود .زیرا فقه در حوزه
رفتار مستند به نقل فتوا میدهد .اگر عقل بر آن مقدم باشد به این معناست که زمانی فقه اجازه حکم دادن
درباره رفتار را دارد که عقل حکمی نداشته باشد .این الزمه ،بسیاری از ابواب فقهی را به تعطیلی میکشد و در
واقع به برچیده شدن شریعت و فقه میانجامد؛ زیرا که عقل در بسیاری از مسائل اظهار نظر میکند و تنها به
حیطه خاصی از رفتار محدود نمیماند و فرض این است تا وقتی عقل حرفی برای گفتن دارد ،فقه نباید حکمی
صادر کند .البته این اشکال شامل کسانی که عقل و نقل را با هم منبع اخالق یا موضوع اخالق را تنها ملکات
برمیشمرند ،نمیشود.
البته محتمل است منظور ایشان از عبارت باال باشد ،که هرجا عقل قضاوتی داشت باید سر تسلیم فرود آورد ،نه
اینکه عقل در همه جا قضاوت دارد! اما ایشان مشخص نکرده است ،حکم یقینی عقل و یا حکم ظنی آن .اگر
حکم یقینی عقل باشد که ما هم میپذیریم .اما یقینیات عقلی در اخالقیات و آن هم به گونهای باشد که بخواهد
تعارض پیدا کند و مقدم شود ،بسیار محدود است .اگر در منظورشان از تقدم ،تقدم ظنیات عقلی است که لوازم
باال باز پیش میآید.
بعد از رد دو مدعای مذکور ،الزم است پس از ارائه تعریفی نسبتاً مقبول از دین و اخالق به بیان تمایزات آنها
بپردازیم.
ارائه تعریف جامع از دین بسیار دشوار به نظر میرسد زیرا ادیان بسیار متعدد ،متنوعاند و هریک دارای
پیچیدگیهای مخصوص به خود هستند .اما در یک تعریف نسبتاً جامع میتوان دین را «متشکل از مجموعهای از
اعتقادات و اعمال دانست که حول مفهوم حقیقت غایی» 21هستند .تعریف اخالق نیز پیشتر ذکر شد.

 .22همان ،ص.22
 .21عقل و اعتقاد دیني ،ص  .22برای مطالعه بیشتر ر.ک :همان ،ص 22-18؛ دین و اخالق در نگاه هانس کونگ ،ص73-42؛ آموزش عقاید ،ص11؛ المیزان في
تفسیر القرآن ،ج ،12ص193؛ دین در ترازوی اخالق ،ص.48
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اخالق و فقهی که در سنت اسالمی شکل گرفته و رشد یافته را میتوان به شکلهای مختلف از یکدیگر جدا
ساخت .سعی ما در اینجا ارائه تمایزاتی مبتنی بر تعریف دین و اخالق میباشد.
دین و اخالق ،در مؤلفه دوم دین که همان رفتار و یا مناسک دین که با عنوان شریعت و یا فقه مطرح میشود،
بسیار نزدیک یکدیگر میشوند .اخالق در حوزه اعتقادات ،سخن نمیگوید ،البته ممکن است درباره تحصیل آن
که یک فعل است ،اظهار نظر کند .فقه و کالم نیز به عنوان دو علم دینی در حوزه ملکات و خلقیات جز در
مواردی اندک ،مطالبی بیان نمیکنند.
اما در همان حوزه رفتار نیز میتوان تفاوتهایی میان اخالق و دین -و به خصوص در فقه -رؤیت کرد .به عنوان
نمونه فقه در بررسی اعمال و رفتار در پی شناخت و اجابت دستورات الهی است ،حتی زمانی که به عقل برای
شناخت احکام مراجعه میکند ،اما اخالق به دنبال راههای تحصیل سعادت است حتی زمانی که به نقل مراجعه
میکند .این هم تفاوت نگاه این دو به انسان نهفته است ،اخالق انسان را به عنوانی یک موجود پیجوی سعادت
مینگرد 22ولی دین به انسان به عنوان یک موجود مکلَف از جانب خداوند نگاه میکند.
معموالً محموالت اخالقی عبارتند از ،خوب و بد ،درست و نادرست ،شایست و نا شایست و  . ...محموالت فقهی
عبارتند از وجوب ،استحباب ،اباحه ،کراهت ،حرمت ،بطالن ،صحت ،اطاعت ،عصیان و . ...
میتوان گفت بنابر تعریفهای مذکور دین بیشتر به حوزه اعتقاد و عمل تأکید میورزد ولی اخالق بیشتر در
سنت اسالمی بر عمل اختیاری بر خواسته از صفات درونی تأکید دارد.
منابع دین ،عبارتند از قرآن ،سنت و عقل و منابع اخالق در سنت اسالمی عالوه بر این سه ،شهودات عرفانی را
نیز معتبر میداند .اخالق فلسفی بیشتر به عقل ،اخالق عرفانی بیشتر به شهود عرفانی ،اخالق نقلی بیشتر به
قرآن و سنت و اخالق تلفیقی به ترکیبی از این منابع استناد میکند.
برخی روایات به منشأ بودن عقل برای اخالق و دین اینگونه اشاره کردهاند:
عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ عَلِیٍ ع قَالَ هَبَطَ جَبْرَئِیلُ عَلَى آدَمَ ع فَقَالَ یَا آدَمُ إِنِی أُمِرْتُ أَنْ أُخَیِرَکَ وَاحِدَةً مِنْ ثَلَاثٍ
فَاخْتَرْهَا وَ دَعِ اثْنَتَیْنِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ یَا جَبْرَئِیلُ وَ مَا الثَلَاثُ فَقَالَ الْعَقْلُ وَ الْحَیَاءُ وَ الدِینُ فَقَالَ آدَمُ إِنِی قَدِ اخْتَرْتُ

 .22نیکوماخوس ،ص.13
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الْعَقْلَ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ لِلْحَیَاءِ وَ الدِینِ انْصَرِفَا وَ دَعَاهُ -فَقَاال یَا جَبْرَئِیلُ إِنَا أُمِرْنَا أَنْ نَکُونَ مَعَ الْعَقْلِ حَیْثُ کَانَ قَالَ
فَشَأْنَکُمَا وَ عَرَج

23

اصبغ بن نباته از على علیه السالم روایت میکند که جبرئیل بر آدم نازل شد و گفت :اى آدم من مأمور شدهام که
ترا در انتخاب یکى از سه چیز مخیر سازم پس یکى را برگزین و دوتا را واگذار .آدم گفت چیست آن سه چیز؟
گفت :عقل و حیاء و دین آدم گفت عقل را برگزیدم ،جبرئیل بحیاء و دین گفت شما بازگردید و او را واگذارید،
آن دو گفتند اى جبرئیل ما مأموریم هرجا که عقل باشد با او باشیم .گفت خود دانید و باال رفت.

24

در این روایت شریف کافی ،عقل ،علت وجود حیا و طاعت قرار گرفته است .حیا به عنوان یک فضیلت اخالقی و
اطاعت خداوند به عنوان عنصر اصلی دین ،هردو در تبعیت و معلولیت برای عقل مساوی گرفته شدهاند.
کتاب «چهل حدیث» امام خمینی به عنوان یکی از نوشتهجات مکتب اخالقی تلفیقی به هر سه منبع اخالق
اینگونه اشاره میکند« :مبادا گمان کنی اینها موعظه و خطابه است؛ اینها همه نتیجه برهان حِکمی حکمای
عظام و کشف اصحاب ریاضت و اخبار صادقین و معصومین است».

25

در دین -به خصوص فقه -سایه مباحث نقلی [کتاب و سنت] بیش از عقلی است و در مقابل در مکتب اخالق
فلسفی سایه عقل بیش از نقل حس میشود .اما این نمیتواند دلیل خوبی باشد تا عقل را به عنوان منبعی برای
فقه نادیده بگیریم یا نقل را به عنوان منبعی برای اخالق.
نتیجه آنکه منابع اخالقی و دین ،به خصوص در حیطه فقه ،با یکدیگر اشتراکات و افتراقاتی دارند؛ در سرچشمه
گرفتن از عقل و نقل مشترکند ،اما در شهود عرفانی مختلف .برخی مکاتب اخالقی به آن استناد میکنند اما در
فقه مورد استناد قرار نمیگیرد.

26

 .23الکافي ،ج ،1ص.12
 .24اصول کافى(ترجمه مصطفوى) ،ج ،1ص.11
 .27شرح چهل حدیث ،ص.12
 .22برای مطالعه بیشتر در این زمینه مطالعه کتاب «فقه و اخالق اسالمي؛ مقایسهای علمشناختي »(مهدی احمدپور ،قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي)1392 ،
توصیه ميشود.
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بخش دوم:خدمات دین به اخالق
خد مات دین به اخالق گاه به صورت مستقیم و گاه غیرمستقیم است .اما خدمات غیر مستقیم مانند پرداختن
دین به عقل که یکي از منابع مهم اخالق به شمار ميآید ،مانند تبیین و تربیت عقل اخالقي .خدمات مستقیم
دین به اخالق مانند معرفت افزایي در اخالق ،ایجاد نظام جدید برای اخالقیات و پشتیباني از آن است .در
ادامه به تشریح هریک از این خدمات ميپردازیم.

.1تبیین عقل اخالقی:
اولین خدمت دین به اخالق را ميتوان تبیین عقل دانست ،همان عقلي که یکي از منابع سه گانه اخالق به
حساب ميآید .عقلي که در روایات طرح و تبیین ميشود ،عقلي است در راستا و در خدمت وحي.
قبل از پرداختن به روایات باید به دو نکته توجه کرد .نکته اول اینکه تبیین عقل توسط دین به این معنا
نیست که انسان در شناخت عقل به دین نیاز دارد .بلکه دین با دادن ارشاداتي به فرد در شناخت دقیق عقل
ميکند و فرد را از اشتباهاتي که ناشي از عدم تفکر دقیق خود فرد است ،بر حذر ميدارد .نکته دوم اینکه
باید بین وحي و نقل تفاوت گذاشت و این در تبیین روایاتي که در ادامه خواهد آمد ،تأثیر بسزایي دارد.
منظور از وحي همان سنت محکي است که کتاب و سنت یکي از چند راه فهم آن است و علم دقیق در
اختیار پیامبر و ائمه صلواتاهللعلیهم قرار دارد و منظور از نقل راههایي است که ما برای فهم کالم پیامبر و ائمه
صلواتاهللعلیهم داریم که شامل ظواهر کتاب و سنت ميشود.
معموالً در روایات برای تنبه به عقل از روش تعریف شيء به آثار آن کمک گرفته شده است .به روایات زیر
توجه کنید:
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أَبِي عَبْدِ اللَهِ عَلَیْهِ السَلَامُ ،قَالَ :قُلْتُ لَهُ :مَا الْعَقْلُ؟ قَالَ« :مَا عُبِدَ بِهِ الرَحْمنُ ،وَ اکْتُسِبَ بِهِ الْجِنَانُ» .قَالَ :قُلْتُ:
فَالَذِی کَانَ فِي مُعَاوِیَةَ؟ فَقَالَ« :تِلْکَ النَکْرَاءُ ،تِلْکَ الشَیْطَنَةُ ،وَ هِيَ شَبِیهَةٌ بِالْعَقْلِ وَ لَیْسَتْ بِالْعَقْلِ».

25

طبق این روایت عقل چیزی است که أثر وجود آن ،عبادت کردن خدا توسط فرد و اهل بهشت گردیدن است.
پس طبق همین فقره اول روایت عقل چیزی است که انسان به دلیل آن در خدمت وحي قرار ميگیرد.
گاه تبیین عقل در روایات به نشان دادن ،خصوصیات و میزان کمال آن است .به عنوان نمونه ،روایت زیر به
یکي از نشانههای ضعف و نقص عقل اشاره ميکند:
قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع «إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ دَلِیلٌ عَلَى ضَعْفِ عَقْلِه»28خودبینى انسان دلیل بر سستى عقلش
ميباشد.
به سیاق همین روایت ،روایات دیگری به تبیین اموری که منافات با عقل دارند ،اموری که عقل را رشد
ميدهند ،عالئم عقل و  ...پرداختند که در اینجا به همین مقدار اکتفا ميکنیم.
همچنین آیات و روایات ،عقل و تعقل را علت رشد و تعالي انسان و عدم آن را علت کفر و انحراف
ميدانند 29.روایات اعمال نیکو ،ترک گناه ،عبادت خدا ،تقوا و قول صواب 32و  ...را از آثار عقل ميدانند و
به استناد به این ادله ،برخي محققان عقل را این گونه تعریف کردهاند« :نوری است که در حوزه نظری و

 .25الکافي ،ج ،1ص.23 :
 .28الکافي ،ج ،1ص.12
 .29ر.ک انبیاء ،25:بقره 152 :و  ،151مائده ،78 :انفال ،22 :یونس.122:
 .32خصال ،ج ،2ص ،233الکافي ج ،1ص 35و  23و ج ،17ص 749و تحف العقول ،ص .323
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اعتقادی ،انسان را به شناخت مطابق با واقع و اعتقاد درست و دیني ميرساند و در حوزه عملي ،اعمال
شایسته و صواب را به انسان مينمایاند».

31

از تعریفي که از مجموعه روایات برای عقل به دست ميآید ،نتایج زیر روشن ميشود:
 .1عقل هیچگاه در مقابل وحي قرار نميگیرد و نميتواند با وحي تعارض پیدا کند .به خصوص روایت
مذکور در متن که صراحتاً تقابل عقل و وحي را مردود و آنچه با وحي مقابله ميکند را شیطنت و
شبیه عقل خوانده است .32اساساً این دست روایات به رابطه عقل و نقل نپرداختهاند و نگاهي به آن
نداشتند.
 .2بنابر صحت نتیجه اول باید توجه داشت ،روایات هیچگاه فرض تقدم عقل بر وحي و یا بالعکس را
مدنظر نداشته و مطرح نساختهاند .مؤید همین امر نیز روایت کافي است:
ِ
ِ
اهرَةُ فَالُرس َل َو ْاْلَنْبِي َاء َو ْاْلَئِ َّمةَُ ،و أََّما الْب ِ
ِ
ِ
«يَا ِه َش ُام ،إِنَ لِلّ ِهَ َعلَىَ الّن ِ
اطّنََةُ
َ
َ
َاسَ ُح َّجتَ ْيَ ُ :ح َّجةَ ظَاهَرةََ ،و ُح َّجةَ بَاطّنَة ،فَأَ َّما الّظَ َ ُ ُ َ َ ُ َ
34
ِ
ِ
فَالْع ُقولَ» 33و یا روایتّ« :منَ َكا َن ِ
َاْلَّنَةَ».
َد َخ َل ْ
ين َ
َ
ُ
َّم ْنَ َكا َنَلَهَُد ٌ
ين ََو َ
َعاقًلَ َكا َنَلَهَُد ٌ
َْ

در روایت اول عقل و وحي دو حجت از جانب خداوند مطرح شدند که پرواضح است تعارضي با هم ندارند
همچنان که تقدمي بر هم ندارند .در روایت دوم نیز دیندار بودن الزمه عاقل بودن معرفي شده است و عکس
آن این است که کسي که دین ندارد ،عاقل نیست!

 .31حکمت و اندیشه دیني ،ص.22
 . 32برداشت فقها و اصولیین از عقل نیز برداشتي مشابه چیزی است که در روایات آمده است .به همین دلیل فرض تعارض را منتفي ميدیدند .فرهنگ نامه اصول
فقه ،ص .325
 .33الکافي ،ج ،1ص.32
 .34همان ،ص .25
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برخي با طرح بعضي روایات مدعي شدند مدلول آنها تقدم عقل بر وحي ميباشد ،37البته به درستي تبیین
نکردهاند ،عقل مقدم بر دین یا وحي یا نقل است ،همانطور که گذشت هرکدام معنای خاص خود را دارند و
یکي از خلطهای بزرگ این نویسنده عدم توجه به تقاوت این سه مفهوم ،دین ،وحي و نقل است ،که او را در
برداشت از روایات به اشتباه انداخته است.
روایاتي 32با این مضامین که عقل را «راهنمایي برای شناخت پیامبران حقیقي»« ،35حجت بین عباد و
خداوند قرار ميدهد» 38و یا روایتي که عقل را «وسیله شناخت خالق و افعال حَسن و قبیح» معرفي
ميکند 39نیز از این قاعده مستثني نبوده تنها براین نکته داللت ميکنند که در شناخت وحي باید از عقل
کمک گرفت ،نه اینکه عقل را بر وحي و یا دین مقدم کنند و البته این روایات نگاهي به بحث تعارض عقل و
نقل هم ندارند.
با این توضیحات معنای روایاتي که در آنها دستور به توقف و عدم تعقل شده است ،نیز روشن ميشود؛ مانند
روایتي که دال بر «توقف درباره حدیث معارض با عقل و واگذار کردن آن به رسول و امام» است 42و یا
مسئله قیاس در روایتي که فرد با عقل ظني به تحلیل مسائل دیات ميپردازد 41یا مسئله تفکر در کنه ذات
« .37جایگاه و رابطه اخالق و دین در اصول الکافي».28-78 ،
 .32روایاتي که ميآید متمسک مقاله مذکور قرار گرفته است.
 .35الکافي ،ج.72 ،1
 .38همان ،ص.75
 .39همان ،ص.22
 .42همان ،ج  ،2ص .331
.41همان ،ج ،41ص .253عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ الْحَجَاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ
تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ کَمْ فِیهَا قَالَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ اثْنَیْنِ قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثُونَ قُلْتُ
قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَهِ یَقْطَعُ ثَلَاثاً فَیَکُونُ عَلَیْهِ ثَلَاثُونَ وَ یَقْطَعُ أَرْبَعاً فَیَکُونُ عَلَیْهِ عِشْرُونَ إِنَ هَذَا کَانَ یَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ
الَذِی جَاءَ بِهِ شَیْطَانٌ فَقَالَ مَهْلًا یَا أَبَانُ هَکَذَا حَکَمَ رَسُولُ اللَهِ ص إِنَ الْمَرْأَةَ تُقَابِلُ الرَجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِیَةِ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُلُثَ رَجَعَتْ إِلَى النصصْفِ یَا أَبَانُ إِنَکَ أَخَذْتَنِي
بِالْقِیَاسِ وَ السُنَةُ إِذَا قِیسَتْ مُحِقَ الدِینُ.
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الهي .نهي در این روایات ،درباره موضوعاتي است که عقل به آنها راهي نداشته و بررسي همهجانبه چنین
اموری در توان عقل نیست .امر به توقف در روایات نیز به این دلیل است که آنچه ادعا شده عقلي است،
نادرست است .در واقع فرض تعارض وقتي است که تعارض استقرار یابد و از هرجهت هر دو دلیل مستحکم
باشند ،اما در روایات باال آنچه توهم شده دلیل عقلي است غیر مستحکم شمرده شده است .این روایات نیز
تقدم عقل را ثابت نميکنند.
برخي این مطلب را نیز به اشتباه برداشت کردهاند و آن را دال بر تقدم عقل گرفتهاند و استدالل کردهاند که
این روایات امر به زیرپاگذاردن عقل نشده است بلکه فقط خواسته شده تا روایاتِ متعارض انکار نشوند و
در هر حال نباید عقل زیرپاگذارده شود .42این بعیدترین برداشت از این دسته روایات است و اینکه از توقف
در روایات عمل به آن چیزی که عقل حکم کرده است ،بسیار عجیب است.

43

نتیجه آنکه عقل مذکور در روایات راهي برای شناخت وحي و در خدمت وحي است ،نه معارض و یا مقدم
بر آن .البته بین عقل و نقل فرض تعارض است که اصولیون تحقیقات خوبي را در این زمینه دارند ،اما
برداشت از روایات در این زمینه نیاز به قرائن کافي دارد که مواردی که در باال آورده شد بیشتر ناظر به
رابطه عقل و وحي بود و نه عقل و نقل.

 .2تربیت عقل اخالقی
طبق روایات عقل برای رشد و بالندگي نیاز به وحي دارد .حضرت علي علیه السالم به همین رسالت دین در
برابر عقل اشاره ميکند:

« .42جایگاه و رابطه اخالق و دین در اصول الکافي».22 ،
 .43همان.27،
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«فَبَعَثَ فِیهِمْ رُسُلَهُ وَ وَاتَرَ إِلَیْهِمْ أَنْبِیَاءَهُ لِ ...یُثِیرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ ... .فرستادگان خود را در میان مردمان
برانگیخت ،و پیامبران خود را پیاپى در میان اقوام مبعوث کرد ،تا  ...آنچه در عقل و ضمیر انسانها پوشیده
مانده است (شناختها و دریافتهاى فطرى و وجدانى) همه را بیرون آورند و آشکار سازند »...
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همچنین در روایت دیگر به رشد عقل توسط نور الهي اشاره ميشود:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَهِ عَلَیْهِ السَلَامُ قال« :إِنَ اللَهَ -عَزَ وَ جَلَ -إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَیْراً ،نَکَتَ فِي قَلْبِهِ نُکْتَةً مِنْ نُورٍ ،وَ فَتَحَ
مَسَامِعَ قَلْبِهِ ،وَ وَکَلَ بِهِ مَلَکاً یُسَدِدُهُ» 47چون خدا خیر بندهاى را خواهد ،اثرى از نور در دلش گذارد و
گوشهاى دلش را باز کند و فرشتهاى بر او گمارد که نگهدارش باش.

42

اما دین به دو صورت عقل را رشد داده و تربیت ميکند تا تصمیمگیریهای اخالقي را بر او آسان ميکند.
صورت اول :دین ،گزارههایي اخالقي را به عقل تعلیم ميدهد که قبل از اینکه شرع بدان تصریح کند ،عقل از
آن اطالعي نداشت .بسیاری از مباحث در اخالق فردی و اجتماعي را دین به صورت صریح با ادبیات
اخالقي یا به صورت ضمني با ادبیات فقهي مطرح ميکند که عقل را به آنها قبل از تبیین شرع راهي نبود .اما
بعد از تبیین شرع ،مصداق «معما چو حل گشت ،آسان شود» ميشود و دیگر عقل هم از آن قاعده اخالقي
یاد گرفته و ميتواند آن را مستدل به براهین سازد.

45

 .44نهج البالغة (للصبحي صالح) ،ص.43
 .47الکافي ،ج ،1ص.423
 .42کافي(مصطفوی) ،ج ،1ص .234در آیات و روایات قلب به معنای عقل نیز ميآید ،همچنان که در روایت دیگر امام موسي کاظمعلیهالسالم در معنای قلب در آیه
مذکور به عقل اشاره ميکند« :إِنَ فِي ذلِکَ لَذِکْرى لِمَنْ کانَ لَهُ قَلْبٌ» یَعْنِي عَقْلٌ .الکافي ،ج ،1ص  .34همچنین ر.ک اخالق در قرآن ،ج ،2صص 232-234و
المیزان في تفسیرالقرآن ،ج ،2صص.222-224
 .45این مورد غیر از موردی است که با عنوان معرفت افزایي در ادامه ميآید ،در اینجا بحث بر سر این است که با آمدن معرفت ،عقل به استدالل آن راه ميیابد ولي
در معرفتافزایي نگاه به صرف گزارهای است که دین تقدیم عقل ميکند.
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صورت دوم :وحي با تربیت عقل روش استدالل را تعلیم ميدهد و سپس عقل خود به گزارههای جدیدی
دست ميیابد .در صورت اول شرع مانند یک معلم در کالس قواعد اخالقي را آموزش ميداد ولي در اینجا
معلم دانشجویان را وارد آزمایشگاه کرده ،عمالً کار را به آنها یاد ميدهد .در اینجا شرع نحوه استنباط
اصول اخالقي و تصمیمگیری اخالقي را ميآموزد و تنها گزارههای کلي جهت تطبیق در مصادیق را به عقل
ارائه نميکند.

 .3معرفتافزایی در اخالق:
الف .بیان ارزشها و الزامهای جدید در حوزه اخالق:
دین برخي ابواب و ارزشها و فضایل جدید را در اخالق طرح کرده ،که اخالق غیردیني عاری از آنها است
یا تصوری متفاوت از آنها ارائه ميکند که گاه فقط اشتراک لفظي بین آن فضایل ميماند .طرح فضایل و
ارزشهای همچون ایمان ،اخالص ،یقین ،توکل ،حسن ظن به خدا و توبه  ...همه اینها ابواب مستقلي در
اخالق دیني هستند که اخالقي غیردیني نميتواند از آنها تصور درستي داشته باشد .در اینجا دین هم فضایل
جدیدی را معرفي ميکند و هم نظامي در فضایل اخالق ایجاد کرده که باعث تغییر مسیر اخالق به سمت و
سویي جدید ميشود.
برای دیدن ابواب مذکور و بسطي که آنها در ارزشهای اخالقي دادهاند کافي است نگاهي به کتب اخالق
نقلي چون «مشکاةاالنوار»« ،الخصال»« ،مصادقةاالخوان»« ،ثواب االعمال»« ،تنبیهالغافلین»« ،شعب
االیمان»« ،مکارم اخالق النبي و االئمه»« ،اربعون حدیثاً في مکارم االخالق» ،کتاب «ایمان و کفر ،عشره و
روضه» از بحاراالنوار و «مرآةالکمال» بیاندازید .اخالقي که در کتب معرفي ميشود اخالقي دیني مستند به
روایات است و دارای نظام و ارزش و الزاماتي است که کامالً متفاوت از یک اخالق عقلي محض است.
ب .تبیین حدود جدید برای فضایل و ارزشها:
12

بسیاری از فضایل در سنتهای غیردیني مطرح بوده اما دین تعاریف جدیدی برای آنها ارائه کرده که متفاوت
از تعریف و حدود سنتهای غیر دیني است .به عنوان نمونه فضیلت «خویشتنداری» را محور قرار ميدهیم.
«خویشتنداری» مطرح در نگاه ارسطو که یک اخالق غیردیني است بدین شرح است« :انسان خویشتندار
در برابر اشیاء لذیذ حدوسط را برميگزیند :به آنچه مرد لگامگسیخته شیفته آن است میل نميکند و حتي
بیزار است و بطور کلي از چیزهایي که نباید از آنها لذت برد ،لذت نميبرد و در لذت بردن از هیچ چیز
افراط نميورزد و آنجا که چیزهای لذیذ نباشند نه ملول ميشود و نه اشتهای خاصي نسبت به آنها احساس
ميکند :لذت بردنش در حد درست و معتدل است و چنان است که باید باشد و به هنگام نادرست هم لذت
نميبرد».

48

خویشتنداری در عربي معادل واژه «تقوا» شناخته ميشود« .این کلمه از ماده «وقي» است که معنای حفظ
و صیانت و نگهداری است . ... .بنابراین ،تقوا «خودنگهداری» است که همان ضبط نفس است 49».طبق
روایات ،تقوا دامنهای متفاوت از آنچه ارسطو خویشتنداری مينامد ،دارد .تقوا مانعي از فرورفتن در
شبهات72و مانعي از ارتکاب معصیت خداوند 71دانسته شده است.
ارسطو بر قید لذت اصرار دارد ولي روایات این قید را جزئي از آنچه با خویشتنداری تالزم دارد ،قرار
دادهاند و مواظبت از خویش در مقابل اوامر و نواهي االهي را مفهوم محوری در تعریف خویشتنداری قرار
داده اند.

 .48نیکوماخوس ،ص.112
 .49مجموعه آثار شهیدمطهرى ،ج ،23ص.289
« .72إِنَ مَنْ صَرَحَتْ لَهُ الْعِبَرُ عَمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْمَثُلَاتِ حَجَزَتْهُ التَقْوَى عَنْ تَقَحُمِ الشُبُهَاتِ» ،نهج البالغة (للصبحي صالح) ،ص.75
 ...« .71تَقْوَى یَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِي اللَه» ،بحار األنوار ،ج ،86ص« .291عِبَادَ الّلَهِ إِنَ تَقْوَى الّلَهِ حَمَتْ أَوْلِيَاءَ الّلَهِ مَحَارِمَهُ ».شرح نهج البالغة البن أبي الحديد ،ج،7
ص.352
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مفهوم خویشتنداری ارسطویي در ادبیات اسالمي با واژه عفت مطرح شده است .عفت در روایات به معنای
خویشتنداری در قلمرو شهوت به معاني عام کلمه است که شامل عفت مالي ،بطني و جنسي ميشود 72که
البته در اینجا نیز تفاوت معیاری بین خویشتنداری ارسطویي و اسالمي وجود دارد .ارسطو در فضیلت
خویشتنداری مالک حدوسط و اعتدال را مطرح ميکند ،به این شرح که فردی با فضیلت خویشتنداری در
لذایذ ،نه افراط ميکند و نه تفریط .اما مالک و معیار فضیلت عفت در اخالق اسالمي تبعیت از حالل و حرام
و اوامر و نواهي االهي است نه لزوماً رعایت حدوسط و اجتناب از افراط و تفریط.

73

مفهوم دیگر اخالقي در این مورد «زهد» است ،این مفهوم واالی اخالقي قبل و حتي بعد از اسالم در برخي
مکاتب عرفاني تفاسیری غلطي داشت ،معارف و روایات ائمه در صدد تصحیح آن برآمدند.
دو تفسیر غلط از زهد ارائه شده است؛ یکي اینکه کار دنیا از کار آخرت جداست و زهد به معنای روی
آوردن از کار دنیا به کار آخرت است و دیگری اینکه لذت دنیا و آخرت تنافي دارد ،به این معنا که کار دنیا
از باب وظیفه اشکال ندارد ولي اگر بخواهي از آن لذت ببری از لذت اخروی تو کاسته خواهد شد.
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اما زهد در روایات این گونه تصحیح شده است:
قَالَ علي علیه السالم :الزُهْدُ کُلُهُ بَیْنَ کَلِمَتَیْنِ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ اللَهُ سُبْحَانَهُ -لِکَیْال تَأْسَوْا عَلى ما فاتَکُمْ وَ ال تَفْرَحُوا بِما
آتاکُمْ 77-حضرت فرمودند :تمام زهد در دو جمله قرآن خالصه ميشود :این بخاطر آن است که براى آنچه
از دست دادهاید تأسف نخورید ،و به آنچه به شما داده است دلبسته و شادمان نباشید(حدید)23

 .72اخالقپژوهي حدیثي ،ص.152
 .73برای مطالعه بیشتر ر.ک مقاله «حدیث فضایل و اخالق فلسفي» ،سیدحسن اسالمي ،فصلنامه علوم حدیث ،سال یازدهم ،شماره سوم.
 .74مجموعهآثاراستادشهیدمطهرى ،ج ،27ص.427-423 :
 .77نهج البالغة (للصبحي صالح) ؛ ص.773
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و یا در روایت جنود عقل وجهل بیان ميشود :وَ الزُهْدُ وَ ضِدَهُ الرَغْبَةَ 72.زهد از جنود عقل است و ضد آن
که از جنود جهل است ،تمایل به دنیا و دنیاطلبي است.
و امام صادقعَلَیْهِ السَلَامُ«:لَیْسَ الزُهْدُ فِي الدُنْیَا بِإِضَاعَةِ الْمَالِ ،وَ لَا تَحْرِیمِ الْحَلَالِ؛ بَلِ الزُهْدُ فِي الدُنْیَا أَنْ لَاتَکُونَ
بِمَا فِي یَدِکَ أَوْثَقَ مِنْکَ بِمَا عِنْدَ اللَهِ عَزَ وَ جَل» 75زهد در دنیا به از بین بردن مال ،حرام کردن امور حالل
نیست ،بلکه زهد در دنیا این است که اطمینان تو به آنچه در دست خودت است بیشتر از آنچه نزد خدا
است ،نباشد.
روایات زهد را نه ترک عمل دنیایي و نه ترک لذت دنیایي دانستهاند بلکه با تصحیح مفهوم آن ،زهد را امری
باطني و عدم تعلق و اطمینان به دنیا و عدم دنیاطلبي تفسیر کردهاند.

 .4ایجاد نظام جدید در میان فضایل:
در بسیاری از روایات روابط جدیدی بین ارزشهای اخالقي برقرار شده که عقل بدون کمک دین نميتواند
به آنها راه یابد.
برميگردیم به مثال خویشتنداری ،در نظام ارسطو این فضیلت به سادگي از کنار آن گذر شده و حتي
نظامات تابع ارسطو نیز به اندازه نظام اخالقي روایات بدان نپرداخته است .اما در روایات مفهوم
خویشتنداری دارای سازوکار و نظام و ارتباطات مفهومي خاص خود است که در نظامات دیگر قابل رؤیت
نیست.

 .72الکافي ،ج ،1ص.47
 .75الکافي ،ج ،9ص.722
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خویشتنداری -تقوا -و علم دو بخش عقل مطرح در روایات به حساب ميآیند .طبق روایات ،تجربه،
عبرت ،حزم ،خوف ،رجا ،حیا ،محبت ،و شکر عوامل برانگیزاننده خویشتنداری هستند و برخي مفاهیم به
قلمرو خویشتنداری اشاره ميکنند مانند عفت و حلم و برخي مفاهیم کمککار خویشتنداری در مصائب به
حساب ميآیند ،همچون صبر.

78

هریک از مفاهیم باال در روایات مفهومي مختص به خود دارند که در کنار خویشتنداری نظامي را شکل
دادند ،این نظام نشان ميدهد که نظام اخالق در روایات ،نظامي مختص به خود و مبتني بر منبع دین ميباشد
و قطعاً با نظام اخالقي غیردیني که دین تنها پشتیبان اوست ،متفاوت است .اخالقي که دین را یکي از منابع
خود ميداند ،اخالقي دیني است که البته اخالق غیردیني ،مشترکاتي با آن دارد.

 .5پشتیبانی از اخالق
حداقل خدمت دین به اخالق ،پشتیباني از آن است که معتقدان به تقدم اخالق بر دین نیز به آن معترف
هستند 79و مصادیق این پیشتیباني را اینگونه بیان کردهاند :ایجاد انگیزه ،ایجاد ضمانت اجرایي ،بیان صُوَر
غیبي و نتایج اخروی اعمال ،ایجاد زمینه زیستاخالقي ،الگوسازی ،تعدیل غرائز ،اصالح نگاه انسان و . ...
در اینجا روایات بسیاری وجود دارد که با پیوند زدن معارف دیني و آسماني به اخالق سعي در تحکیم و
پشتیباني از اخالق کردهاند به طور مثال اکمال ایمان را به خوشخویي 22متوقف کردهاند و یا خوشخویي را

 .78برای مطالعه بیشتر ر.ک اخالقپژوهي حدیثي ،فصل ششم ،نظام خویشتنداری؛ ص.222 -191
 .79دین در ترازوی اخالق.188-125 ،
 .22الکافي ،ج ،3ص  272و .275
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بهترین عمل روز قیامت بیان کردهاند .21از این دست روایات که در پشتیباني اخالق صادر شدهاند بسیار
است.
برخي پشتیباني را یگانه خدمت دین به اخالق دانستهاند؛ 22با این استدالل که منبع یگانه اخالق عقل و منبع
یگانه دین ،نقل مي باشد .گزاره مربوط به رفتار یا عقلي است یا نقلي! اگر منبع آن عقل است پس اخالقي
ميباشد و اگر مأخوذ از نقل است ،پس فقهي ميشود! گزارههایي که گمان ميشود ،دین به اخالق افزوده و
معرفتزایي کرده ،گزاره اخالقي نیست و در واقع چون مأخوذ از وحي ميباشد ،فقهي است .البته فقط یک
مورد ميماند و آن اینکه گزارهای هم عقلي باشد و هم نقلي؛ مانند قبح کذب و حرمت آن .در واقع اینجا دین
فقط حکم ارشادی داده و از اخالق پشتیباني کرده نه کار دیگری.
اما این استدالل به دالئل زیر مردود است؛
اول ،تفکیک اخالق و دین به صورتي که در استدالل آمده ،اشتباه بوده که در بخش اول مقاله مفصل به آن
پرداختیم.
دوم ،اگر تفکیک اخالق و دین را به این صورت هم بپذیریم ،باز گزارههایي مستند به نقل باید در اخالق
قرار گیرند ،نه فقه .موضوع فقه رفتار مکلفین است ،ولي اخالق هم از ملکات و هم از رفتار بحث ميکند.
اینکه گزارههای مستند به وحي درمورد افعال را فقهي بدانیم ،طبق آنچه پذیرفته شد ،قابل قبول است ،اما
فضایل و رذایلي که تنها دین به خوبي و بدی آنها حکم کرده ،را نميتوانیم فقهي بدانیم ،زیرا که موضوع فقه

 .21همان .275
«.22جایگاه و رابطه اخالق و دین در اصول الکافي».28 ،
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رفتار و افعال است ،نه فضایل و حتماً این دست گزارهها ،معرفتافزایي دین در حوزه اخالق به حساب
ميآیند که در قسمت معرف افزایي به آن اشاره شد.

22

نتیجهگیری
با توجه به آنچه از خدمات دین به اخالق گذشت ،دین در حوزه اخالق به تبیین و تربیت عقل اخالقي،
معرفتافزایي ،نظامسازی و پشتیباني ميپردازد .انحصار خدمات دین به اخالق به هریک از این موارد مردود
و خالف آنچه از آیات و روایات و سنت قدما فهمیده ميشود.
مقاله ادعای انحصار خدمات دین به اخالق در این پنج مورد کلي را ندارد ،اما قائل است آنچه بیان شد ،اهم
خدمات دین به اخالق به حساب ميآید .در میان این پنج خدمت دین به اخالق ،بیان ارزش و الزام جدید و
ایجاد نظام از خدمات تأسیسي دین در حوزه اخالق و تبیین حدود فضایل و ارزشها ،تصحیحي و پشتیباني
از اخالق ،تأییدی از سوی دین به اخالق ميباشد .تبیین و تربیت عقل نیز خدمتي غیرمستقیم از طریق
تحکیم منابع و پایههای اخالق به حساب ميآید.
در بخش اول مقاله طرح شد که عقل و نقل باهم منبع اخالق و دین هستند و اخالق منحصر به عقل و دین
منحصر به نقل نیست .مسلماً گزارههای بدیهي عقلي ،بر نقل مقدماند زیرا که خود حجتي برای وحي هستند
اما این دلیل خوبي برای تقدم اخالق بر دین نیست زیرا اخالق تنها شامل گزارههای بدیهي عقلي نیست بلکه
گزارههای مستند به نقل و عقل ظني نیز در اخالق وجود دارد .اگر اخالق محصور در گزارههای عقلي بدیهي
بود بیش از چند ورق نمي شد .با توجه به خدمت اول دین که عقل اخالقي را تربیت ميکند ،خیلي از
گزارههای اخالقي توسط عقل استنباط و ارائه ميشود.
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البته در مقاله از پرداختن به جزئیات و طرح روایات در موارد مصداقي و جزئي که موید فرضیات بود
اجتنا ب شد ولي سعي شد به نحوی طرح بحث شود و روایات کلي مطرح گردد که طالب آن روایات نیز
نشاني مطلوب خویش را بیابد.
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