سید محمد باقر میرصانع
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چکیده

خدمات دین به اخالق؛ با نگاهی به روایات و سنت اخالقی اسالمی

خدمات دین به اخالق؛ با نگاهی به روایات و سنت اخالقی اسالمی

تبیین امکان و تحق خدمات دین به اخالق از مباحث ضروری در حوزه ارتباط اخهالق

و دین بوده که میتواند مقهدمات بهتهری بهرای فههم دقیه تهر از رابطهه دیهن و اخهالق فهراهم
کند .در این مقاله سعی شده با تبیین دین و اخالق و تمایزات آن دو در سهنت اسهالمی،
خدمات صورت گرفته از جانب دین به اخالق بررسی شهود .در اثبهات خهدمات دیهن بهه
اخههالق سههعی بههر آن بههوده از روایههات و سههنت اخالقههی اسههالم اسههتفاده شههود .در آخههر نیههز
خههدمات دیههن بههه اخههالق بههه دو قسههم مسههتقیم و غیرمسههتقیم تبیههین گردیههده اسههت؛ غیههر

مسههتقیم شههامل تبیههین عقههل اخالقههی و تربیههت آن اسههت و خههدمات غیههر مسههتقیم شههامل

معرفتافزایی اخالقی ،نظامسازی برای اخالق و پشتیبانی از آن است.

کلیدواژهها :خدمات دین ،اخالق اسالمی ،اخالق و روایات ،اخالق و دین.

مقدمه
رابطه دین و اخالق و خدمات هر یر به دیگری از مباحث پرسابقه و قدیمی ،اما مطر در

فضای علمی معاصر است .دیهدگاه ههای رایهج در بهاره نهوع رابطهه ایهن دو و خهدمات هر یهر بهه
دیگری مختل

و در موارد بسیاری متأثر از یکدیگر است.

نظریات در زمینه ارتباط اخالق و دین را میتوان در سه دسته کلی قرار داد :تباین ،اتحهاد و

تعامل .نظریاتی که قایل به تباین اخالق و دین هستند ،ارتبهاط منطقهی بهین ایهن دو را منتفهی

دانسته ،ارتباط موجود را نیهز حهداقلی یها ناشهی از خلهط حیطههههای آنهها مهیداننهد .گروههی کهه
ً
قایل به اتحهاد هسهتند ،عمومها در فضهای اسهالمی ،اخهالق را شهاخهای از علهوم دینهی بهه شهمار
 .1پژوهش گر پژوهشگاه قرآن و حدیث و دانشجوی دکترای فلسفه اخالق دانشگاه قم (.)smb.mirsane@gmail.com
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میآورند و آن را بخشی از دین میدانند .در نظریات تعاملی نیز ،با این کهه بهرای هر یهر حیطهه
به خصوصی قایل هستند ،امها معتقدنهد دیهن و اخهالق مهیتواننهد ارتبهاط دو سهویهای را شهکل
دهند که هر کدام به طرف مقابل خدماتی را ارائه کند و از آن خدماتی را دریافت کند.

2

فارع از این دیدگاه ها و مباحث ،فرهنگ اسالمی شیعی یر تجربه در سنت خود در زمینه

خههدمات دی ههن و اخ ههالق ب ههه یکههدیگر دارد ک ههه در ط ههول س ههالههها ب هها ت ههدوین کت ههب اخالق ههی در

مکتههب هههای مختل ه

فلسههفی ،عرفههانی ،روایههی و تلفیقههی بههه دسههت آمههده اسههت .بررسههی ایههن

تجربه  -که در طول تاریخ علمی توسط عالمان اخالق و دین صورت گرفتهه اسهت  -مهیتوانهد
به حل مساله ارتباط دین و اخالق کمر کند.

آنچه در این مجال به دنبال آن هستیم ،تبیین خدمات دین به اخالق با نگاهی به روایهات

ائمه اطهار

 ،به خصوص روایات کتاب شری

الکهافی اسهت .در ایهن مقالهه بها پهیشفهر

گرفتن ارتباط فی الجمله اخالق و دین ،به سراع روایات و سنت اسالمی رفته و تها بررسهی شهود

خدمات دین به اخالق طب سنت اخالقی اسالمی چیست.

در این مقاله سهعی شهده بهه عنهاوین کلهی خهدمات دیهن بهه اخهالق اشهاره شهود و کمتهر وارد

دسهتهبنهدیهههای جزئهی شههود؛ ماننهد خههدمات حهوزهههای مختله
کالم ،فقه ،اصولفقه و ...و یا خدمات دین به حوزههای مختل
اخالق هنجاری ،اخالق کاربردی ،تربیت اخالقی و . ...

دیهن بههه اخهالق ،همچههون:

اخالق ،هماننهد :فهرااخالق،

در مقاله حاضر ابتدا ،در بخش اول ،تمایزات اخهالق و دیهن را مطهر کهرده و در بخهش دوم

به تشریح خدمات دین به اخالق می پردانیم .پرداختن به حدود و تمایزات ،ههر چنهد رسهالت

اصلی این مقاله نی ست ،اما تبیین آن مقدمه ضروری برای هدف اصلی سخن است.

 .1دین و اخالق ،حدود و تمایزات
در این بخش تهالش مهیشهود بها تبیهین منظهور از دیهن و اخهالق ،بهه تفکیهر آن دو بمهردانیم.

اخالق در سنت اندیشمندان اسالمی یر علم از سه علم دینی به شمار میآید .توضیح ،ایهن

که علوم دینی گ اه به عقایهد ،گهاه بهه رفتهار و گهاه بهه ملکهات و نظهام ارزشهی انسهان مهیپردازنهد.

علمی که در آن از عقاید بحث میشود ،کالم نامیده میشود و علمی کهه بهه رفتهار مهیپهردازد،
فقه و علمی که از ملکات و نظام ارزشی بحث مهیکنهد ،اخهالق نهام دارد 3.در نتیجهه ،اخهالق
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 .2فلسفه اخالق (مشکات) ،ص.220-216
 .3مجموعه آثار استاد شهید مطهری ،ج ،3ص.57

کالم نورانی پیامبراعظم

باشد:
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ِإ مّنا ال ِعل ُم ثر ثة :آیة حممکة ،أو ظ ِر

البته این در حد احتمال است و نمیتوان آن را دلیل بر این مطلب قرار داد که علهم اخهالق
ً
نیرمجموعه دین است و اساسا این گونه تفکیر در زمان ائمه بوده است.
برخی مدعی شدهاند تفکیر بین علم اخالق و دین به عنهوان عهاملی مسهتقل و جداگانهه،

و نه تحت عنوان دین ،حتی در زمهان ائمهه

نیهز وجهود داشهته اسهت و تنهها راه تفکیهر بهین

این دو تفکیر به منابع آنها است و سعی دارنهد اولهین مهدعا را بها تمسهر بهه روایهت ن یهر ثابهت

کنند:
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در مقابل دین قرار نمیگیرد ،بلکه قسمتی از آن است .محتمل است 4ایهن تقسهیم برخاسهته از

مْ ْم
َُ
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استدالل به این روایت ،به چهار دلیل ،مخدوش است :اول ،این کهه در آن زمهان اخهالق بهه

عنوان یر علم مدون به شکل کنونی مطر نبود؛ دوم ،اهور عرفهی روایهت نشهان مهیدههد کهه
اخالق به عنوان مجموعه خلقیات مطر است ،نهه علهم خهاص؛ سهوم ،منظهور از دیهن در ایهن

روایهات معنههای لغههوی آن ،یعنههی اطاعههت اسههت 8،نهه معنههای اصههطالحی .در واقههع معنههای ایههن

روایت این است که «یکی از کمر کارترین خلقیات بر اطاعت خداوند ،زههد در دنیها اسهت».
همچنین ،این سیاق نشانه تفکیهر بهین اخهالق و دیهن نیسهت ،بلکهه فقهط اههور در ایهن دارد

که زهد به عنوان یر منش ،به دین کمر می کند؛ اما در باره ایهن کهه زههد جهز دیهن اسهت یها
ً
غیر آن ساکت است؛ مثال طب برداشت ایشان در روایت آتی نیز بایهد گفهت طلهب رزق حهالل

امر دینی نیست:

َ م َم م
م
م
9
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الر ْز ِق ِم ْن ِح ِل ِه ،ظ ِإن ُه أ ْع مل ُن لک معیل ِد ِینک؛
ال تدع طلب َ ِ

طلههب روزی از راه حههالل را رههها نکههن ،چههرا کههه آن کمههرکههارترین امههر بههر اطاعههت

خداوند است.

 .4شر چهل حدیث (اربعین حدیث) ،ص.391
 .5الکافی ،ج ،1ص.76
« .6جایگاه و رابطه اخالق و دین در اصول الکافی» ،ص.53
 .7الکافی ،ج ،3ص.331
 .8مجمع البحرین ،ج ،6ص.251
 .9األمالی (طوسی) ،ص.193
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حههال آن کههه مسههلم اسههت کههه در روایههت یههاد شههده طلههب رزق حههالل امههری دینههی بههه شههمار

میآید.

مههدعای دوم او ایههن اسههت کههه تنههها راه تفکیههر اخههالق و دیههن [بههه خصههوص فقههه] تفکیههر

منابع آنها است 10و معتقد اسهت منبهع یگانهه دیهن ،نقهل و منبهع یگانهه اخهالق ،عقهل اسهت .او

حتی قید عقالنی بودن را در تعری

اخالق وارده کرده است 11.تعری

تفکیر مذکور دارای اشکاالت متعدد است:
یکههم ،هههیچ یههر از علمههای اخههالق در تعر ی ه

نکرده اند .با مراجعه به تعاری

اخالق به این صهورت و

اخههالق ،عقههل را بههه عنههوان تنههها منبههع آن ذکههر

عالمان اخالق ،از گذشته تا امروز ،چون فارابی ،ابهن مسهکویه،

دوانی ،مال احمد نراقهی ،فهیض کاشهانی ،عالمهه طباطبهایی ،شههید مطههری ،آیهة اهلل مصهبا و
آیة اهلل تهرانهی ،قیهد عقال نهی را در تعر یه
تعری

نیر اشاره میکنیم:

خواجه نصیر طوسی در تعری

اخهالق مشهاهده نمهیکنهیم؛ 12بهه عنهوان نمونهه بهه سهه

اخالق میگوید:

علم است به آن که نفس انسانی را چگونه خلقی اکتساب تواند کرد که جملگهی

افعال  -که به ارادت او از او صادر شود  -جمیل و محمود بود.

همچنین مال مهدی نراقی اخالق را این گونه تعری

13

نموده است:

علم اخالق دانش صفات مهلکه و منجیه و چگهونگی موصهوف شهدن و متخله
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 .10قایل مهذکور اعتقهاد خهویش را ایهن گونهه مطهر می کنهد :جداسهازی میهان گزارهههای اخالقهی و دینهی ،بهه معنهای جهدا
دانستن منابع آنها است («جایگاه و رابطه اخالق و دین در اصول الکافی» ،ص .)53وقتی بخواهیم اخالق و دین را به
عنههوان دو موضههوع جداگانههه مقایسههه و رابطههه آنههها را شناسههایی کنههیم ،ناچههاریم منههابع آنههها را جههدا از هههم در نظههر بگیههریم
(همان ،ص .)54آنچه حکم اخالقی را از حکم فقهی متمایز می کند ،پاسخ به این پرسش است که آیها خهوبی و بهدی
آن رفتههار را خههود انسههان تشههخیص می دهههد یهها بههه اعتبههار آن کههه فرمههان خداونههد متعههال اسههت ،ضههروری و خههوب شههمرده
میشود؟ (همان ،ص.)72
 .11مجموعهای از م فاهیم و بایدها و نبایدهای عقلی در زمینه رفتار و حاالت اختیاری انسان («جایگاه و رابطهه اخهالق و
دین در اصول الکافی» ،ص.)53
 .12ر : .فهارابی و راه سههعادت (مهتن و ترجمههه التنبیههه علهی سههبیل السههعادة) ،ص111؛ تههذیب االخههالق ،ص89؛ اخههالق
جاللههی ،ص56؛ معههراج السههعاده ،ص31؛ الحقههای  ،ص13؛ المیههزان فههی تفسههیر القههرآن ،ج ،1ص370؛ فلسههفه اخههالق
(مشکات) ،ص25-24؛ مجموعه آثار شهید مطهری ،ج ،22ص .38اخالق الهی ،ج ،1ص.33
 .13اخالق ناصری ،ص . 48البته خواجه نصهیرالدین طوسهی ،اخهالق را از اقسهام حکمهت بهه شهمار مهیآورد و منبهع آن را
عقل میشمارد که این امر در اخالقی با مکتب فلسفی طبیعی به نظر میرسد؛ اما خود خواجه نصیر نیز متفطن به این
امر بود که عقالنی بودن اخالق در اندیشه او ،دلیلی بر داخل کردن عقل در تعری اخالق نیست.

تعریفی که برخی کتب امروزی ارائه کردند ،عبارت است از:
دان ههش بررس ههی ص ههفات و افع ههال اختی ههاری از حی ههث ت ههأثیر ب ههر کم ههال و س ههعادت

انسانی.

15

با توجه به آنچه از تعاری

علما در تعری

گذشت ،باید اذعان کهرد کهه از گذشهته تها بهه امهروز ،ههیچ یهر از

خود از اخالق قید عقالنی را وارد نکردهاند.

بهتر است در اینجا با توجه به تعاریفی از اخالق که بیان شد و یا نشانی آنها در پاورقی ذکر

شههد ،تعریفههی از اخههالق ارائههه شههود .دسههتکههم در سههنت اسههالمی بههه طههور کلههی ،اخههالق «علمههی

خدمات دین به اخالق؛ با نگاهی به روایات و سنت اخالقی اسالمی

گردیدن به صفات نجات بخش و رها شدن از صفات هال

کننده است.

14

اسههت کههه بهها بررسههی الزامههات و ارزش هههای مر بههوط بههه افعههال و صههفات درونههی انسههان ،سههعی در

پیاده سازی صفات نیکو در انسان کرده تا او به اختیار افعال خیر انجهام دههد و بهه ایهن وسهیله
سعادت خویش را در نماید».

دوم ،محدود ساختن منهابع اخهالق بهه عقهل ،موجهب خهروج بیشهتر مکاتهب اخالقهی جههان
ً
اسالم از اخالق است .اخالق در جهان اسالم عموما تابع چهار مکتب است :اخالق فلسفی،
اخالق عرفانی ،اخالق نقلی و اخالق تلفیقی! به جز اخالق فلسهفی  -کهه روش صهاحبان ایهن
مکتب ،استناد به عقل در نگارش اخالق است  -سه مکتب دیگهر مملهو از اسهتناد گهزارهههای
اخالقهی بهه قهرآن ،روایهات و شههود اسههت؛ بهه و یه ه در اخهالق نقلهی کههه بنهای کاتبهان ایهن آثهار بهر

استناد به نقل بوده است.

16

محدود ساختن اخالق به گزارههای عقلی موجب میشود تها مکتهب اخهالق عرفهانی  -کهه

بیشتر به مشاهدات عرفانی مسهتند اسهت  -و مکتهب اخهالق نقلهی یها تلفیقهی  -کهه بهه نقهل یها

ترکیبی از آنها مستند است  -از دایره علم اخالق خارج شهوند و اطهالق اخهالق بهر ایهن مکاتهب
صحیح نباشهد؛ بهه طهور مثهال ،کتهب اخهالق تلفیقهی ماننهد جهامع السهعادات را بایهد ترکیبهی از

اخالق و فقه دانست ،نه اخالق.
تعری

این گونه از اخالق و لوازم آن ،خالف سنت علمی در جهان اسهالم از ابتهدا تها کنهون

 .14جامع السعادات ،ج ،1ص.2
 .15اخالق اسالمی :مبانی و مفاهیم ،ص.20
 .16برخی از این کتب قلههای اخالق اسالمی به شمار میروند .چطور ممکن است اینها را از اخالق اسالمی جدا کرده و
بههه خههاطر اسههتناد بههه نقههل غیراخال قههی و فقهههی بههدانیم؟ بههرای مطالعههه بیشههتر در بهههاره ایههن مکاتههب و کتههب آنهههها ر: .
کتابشناخت اخالق اسالمی ،فصل اول معرفی مکاتب اخالقی .60-29
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است.

اشهکال سههوم و مهمههی نیهز وجههود دارد .سههه اعتقهاد نویسههنده مههذکور بهه ضههمیمه هههم اشههکالی

ایجاد میکند که پایههای علم فقه را سست میسازد .1 :عقل منبع یگانهه اخهالق اسهت؛.2 17

علم اخالق (عالوه بر ملکات) 18شهامل رفتهار ههم مهیشهود؛  .3اخهالق عقال نهی بهر فقهه وحیهانی
مقدم است.
طب تعری

19

نویسنده از اخالق ،این علم متکفل بیان احکام عقلی رفتار است .الزمهه ایهن

کهالم ایههن اسههت کههه عقههل در همههه حههوزهههای رفتههار اعههم از عملههی ،کههاربردی و حرفهههای و تمههام

نیرشاخه های آنها حکم صادر کند .به این الزمه نیز در مقاله تصریح شده است:

معنههای راه نیههافتن محههدودیت و خطهها بههه عقههل ایههن اسههت کههه در هههر موضههوع و

زمینهای که با قضاوت و دخالت این نیروی شناخت مواجه شهویم ،ناچهاریم سهر
تسلیم فرود آور یهم و هرگهز نمهی تهوانیم بگهوییم کهه ایهن موضهوع در محهدوده کهارکرد
عقل نیست یا شاید در این مورد خاص اشتباهی رخ داده باشد.

20

این عمومیت اخهالق و تقهدم اخهالق بهر دیهن ،منجهر بهه تعطیلهی بسهیاری از مباحهث فقههی

میشود؛ نیرا فقه در حوزه رفتار مستند به نقل فتوا میدهد .اگر عقل بر آن مقهدم باشهد ،بهه ایهن
معناست که زمانی فقه اجازه دارد در باره رفتار حکم دهد که عقل حکمی نداشته باشهد .ایهن

الزمه ،بسیاری از ابواب فقهی را به تعطیلی میکشد و در واقع ،به برچیده شدن شریعت و فقهه

میانجا مد؛ نیرا عقل در بسیاری از مسائل ااهار نظر میکنهد و تنهها بهه حیطهه خاصهی از رفتهار
محدود نمی ماند و فهر

ایهن اسهت تها وقتهی عقهل حرفهی بهرای گفهتن دارد ،فقهه نبایهد حکمهی

صادر کنهد .البتهه ایهن اشهکال شهامل کسهانی کهه عقهل و نقهل را بها ههم منبهع اخهالق یها موضهوع

اخالق را تنها ملکات برمیشمرند ،نمیشود.

البته محتمل است منظور ایشان از عبارت باال این باشد کهه هرجها عقهل قضهاوتی داشهت،

باید سر تسلیم فرود آورد ،نه این که عقل در همه جها قضهاوت دارد! امها ایشهان مشهخص نکهرده

است که مقصود حکم یقینی عقل است یا حکم انی آن .اگر حکهم یقینهی عقهل باشهد کهه مها

هم میپذیریم؛ اما یقینیات عقلی در اخالقیات و آن هم به گونهای باشد کهه بخواههد تعهار
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« .17جایگاه و رابطه اخالق و دین در اصول الکافی» ،ص.53
 .18همان ،ص.52
 .19همان ،ص.58
 .20همان ،ص.62

است ،لوازم باال باز پیش میآید.
ً
بعد از رد دو مدعای مذکور ،الزم است پس از ارائه تعریفی نسبتا مقبول از دین و اخالق ،به
بیان تمایزات آنها بمردانیم.

ارائه تعری جامع از دین بسیار دشوار به نظر میرسد؛ نیرا ادیان بسیار متعدد و متنوعانهد و
ً
هر یههر دارای پیچیههدگیهههای مخصههوص بههه خههود هسههتند؛ امهها در یههر تعر ی ه نسههبتا جههامع

میتوان دین را «متشکل از مجموعهای از اعتقادات و اعمال دانست که حول مفهوم حقیقت

غایی هستند» 21.تعری

اخالق نیز پیشتر ذکر شد.

اخهالق و فقههی را کههه در سهنت اسههالمی شهکل گرفتههه و رشهد یافتهه ،مههیتهوان بههه شهکلهههای

مختله

از یکهدیگر جههدا سهاخت .سههعی مها در اینجهها ارائهه تمههایزاتی مبتنهی بههر تعر یه

اخالق است.

خدمات دین به اخالق؛ با نگاهی به روایات و سنت اخالقی اسالمی

پیههدا کنههد و مقههدم شههود ،بسههیار محههدود اسههت .ا گههر منظورشههان از تقههدم ،تقههدم انیههات عقلههی

دیههن و

دین و اخالق ،در مللفه دوم دین  -که همان رفتار و یا مناسر دین که با عنوان شهریعت و

یا فقه مطر میشود  -بسیار به یکدیگر نزدیهر مهیشهوند .اخهالق در حهوزه اعتقهادات ،سهخن

نمیگوید .البته ممکن است در باره تحصیل آن  -که یر فعل است  -ااهار نظهر کنهد .فقهه و

کالم نیهز بهه عنهوان دو علهم دینهی در حهوزه ملکهات و خلقیهات ،جهز در مهواردی انهد  ،مطهالبی

بیان نمیکنند.

همچنین ،در همان حوزه رفتار نیز میتوان تفاوتهایی میان اخالق و دین ،و به خصهوص

فقههه ،رف یههت کههرد؛ بههه عنههوان نمونههه فقههه در بررسههی اعمههال و رفتههار در پههی شههناخت و اجابههت

دسههتورات الهههی اسههت ،حتههی زمههانی کههه بههرای شههناخت احکههام بههه عقههل مراجعههه مههیکنههد؛ امهها

اخالق به دنبال راه های تحصیل سعادت است ،حتی زمانی که به نقل مراجعه مهیکنهد .ایهن
هههم در تفههاوت نگههاه ایههن دو بههه انسههان نهفتههه اسههت؛ اخههالق انسههان را بههه عنههوانی یههر موجههود
َّ
پههیجههوی سههعادت مههینگههرد 22،ولههی دیههن بههه انسههان بههه عنههوان یههر موجههود مکل ه از جانههب

خداوند نگاه میکند.
ً
معمههوال محمههوالت اخالقههی عبارتانههد از :خههوب و بههد ،درسههت و نادرسههت ،شایسههت و نهها
شایست و  ...و محموالت فقهی عبارتاند از :وجوب ،اسهتحباب ،اباحهه ،کراههت ،حرمهت،

 .21عقههل و اعتقههاد دینههی ،ص .20بههرای مطالعههه بیشههتر ر : .همههان ،ص22-18؛ دیههن و اخههالق در نگههاه هههانس کونههگ،
ص53-40؛ آموزش عقاید ،ص11؛ المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،16ص193؛ دین در ترانوی اخالق ،ص.48
 .22نیکوماخوس ،ص.13
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بطالن ،صحت ،اطاعت ،عصیان و . ...

میتوان گفت بنا بر تعری های مذکور ،دین بیشتر به حهوزه اعتقهاد و عمهل تأ کیهد مهیورزد،

ولی اخالق بیشتر در سنت اسالمی بر عمل اختیاری برخاسته از صفات درونی تأ کید دارد.

منابع دین ،قرآن ،سنت و عقل است و منابع اخالق در سهنت اسهالمی ،عهالوه بهر ایهن سهه،

شهودات عرفانی را نیز معتبر میداند .اخالق فلسفی بیشهتر بهه عقهل ،اخهالق عرفهانی بیشهتر بهه
شههود عرفهانی ،اخههالق نقلهی بیشههتر بهه قههرآن و سهنت و اخهالق تلفیقههی بهه ترکیبههی از ایهن منههابع

استناد میکند.

برخی از روایات به منشأ بودن عقل برای اخالق و دین این گونه اشاره کردهاند:

مم م
م ْم ْ م ْ ُم م م م ْ م
مُ
م م م مم م ْ ُ م م م م
ُعا ِان اض ما ا ُ ِْ با ِان ن اتااة ،عاان عا ِایل قااال :ه ا ج م ِئیاال عاایل آدف ظقااال :یااا آدفّن ِإ ِ
ْ ُ ْ م م م م ً ْ م م م ْ مْم م م ْمم و مم م م
ُ
ای .ظقاال ل ُاه مآد ُف :یاا مج ْ م ِئیالّن مو مماا
أ ِم ت أن أخیا ک و ِاحادة ِمان ثار اَ ظاخه هاا و دع اثنه ِ
َم م ُ م م م ْ م ْ ُ م ْ م ُ م َ ُ م م م مِ ُ َ م ْ م ْ ُ ْ م ْ م م م م م ْ م ُ
الادین .ظقاال آدفِ :إ ِ ق ُا ِد اخهما ت العقال .ظقاال ج ِئیال
الثرَ؟ ظقال :العقال و الیااء و ِ
ْ م
مم
م ْ م ُ َم ْ م ْ م م م م ْ م ْ م ُ
ل ْل مح م َ
ین :ان مص ِارظا مو مد معا ُااه ،ظقاااال :یاا ج ِئیاالّن ِإناا أ ِم نااا أن نماالن ماُ العقا ِال حیا
ِ
ِ
یااءم و الا ِاد ْ ِ
م م
م م م م م م م 23
کان .قال :ظشأنمکا و عرج؛

اصبغ بن نباته از علی

َ

روایت میکند که جبرئیل بهر آدم نهازل شهد و گفهت :ای

آدم ،من مأمور شده ام که تو را در انتخاب یکی از سه چیز مخیر سازم ،پس یکی را
برگههزین و دوتهها را وا گههذار .آدم گفههت :آن سههه چیههز چیسههت ؟ گفههت :عقههل و حیهها و
دین .آدم گفت :عقل را برگزیدم .جبرئیل به حیا و دین گفهت :شهما بازگردیهد و او

را واگذار یههد .آن دو گفت نههد :ای جبرئیههل ،مهها مههأموریم هههر جهها کههه عقههل باشههد ،بهها او

باشیم .گفت :خود دانید و باال رفت.

در این روایهت شهری

24

الکهافی ،عقهل ،علهت وجهود حیها و طاعهت قهرار گرفتهه اسهت .حیها بهه

عنوان یر فضیلت اخالقی و اطاعت خداوند به عنوان عنصر اصلی دین ،هر دو در تبعیهت و

معلولیت برای عقل مساوی گرفته شدهاند.

کتاب چهل حدیث امام خمینی به عنهوان یکهی از نوشهتهههای مکتهب اخالقهی تلفیقهی ،بهه

هر سه منبع اخالق این گونه اشاره میکند:

مبادا گمان کنی اینها موعظه و خطابه است؛ اینها همه نتیجهه برههان ِحکمهی
حکم ههای عظ ههام و کشه ه

58

 .23الکافی ،ج ،1ص.10
 .24اصول الکافی (ترجمه مصطفوی) ،ج ،1ص.11

اص ههحاب ریاض ههت و اخب ههار ص ههادقین و معص ههومین

در دین ،به خصوص فقهه ،سهایه مباحهث نقلهی (کتهاب و سهنت) بهیش از عقلهی اسهت و در

مقابل ،در مکتب اخالق فلسفی سایه عقل بیش از نقل حس میشود؛ اما این نمیتواند دلیهل
خوبی باشد تا عقل را به عنوان منبعی برای فقه نادیده بگیریم یها نقهل را بهه عنهوان منبعهی بهرای

اخالق.

نتیجههه ،آن کههه منههابع اخالقههی و دیههن ،بههه خصههوص در حیطههه فقههه ،بهها یکههدیگر اشههتراکات و

افتراقاتی دارند؛ در سرچشمه گرفتن از عقل و نقل مشهتر اند ،امها در شههود عرفهانی مختله .

برخی مکاتب اخالقی به آن استناد میکنند ،ولی در فقه بدانها استناد نمیشود.

26

خدمات دین به اخالق؛ با نگاهی به روایات و سنت اخالقی اسالمی

است.

25

 .2خدمات دین به اخالق
خههدمات دیههن بههه اخههالق گههاه بههه صههورت مسههتقیم و گههاه غیرمسههتقیم اسههت؛ خههدمات غیههر

مستقیم مانند پرداختن دین به عقل _ که یکی از منابع مهم اخالق به شمار میآید _ و تبیین و

تربیههت عقههل اخالقههی از نتههایج آن اسههت و خههدمات مسههتقیم دیههن بههه اخههالق ،ماننههد معرفههت

افزایههی در اخههالق ،ایجههاد نظههام جدیههد بههرای اخالقیههات و پشههتیبانی از آن .در ادامههه بههه تشههریح
هریر از این خدمات میپردانیم.
 .1تبیین عقل اخالقی

اولین خدمت دین به اخالق را میتوان تبیین عقل دانست؛ همان عقلهی کهه یکهی از منهابع

سههه گانههه اخههالق بههه حسههاب مههیآیههد .عقلههی کههه در روایههات طههر و تبیههین مههیشههود ،عقلههی در

خدمت وحی است.

قبل از پرداختن به روایات باید به دو نکته توجه کرد :نکتهه اول ،ایهن کهه تبیهین عقهل توسهط

دیههن بههه ایههن معنهها نیسههت کههه انسههان در شههناخت عقههل بههه دیههن نیههاز دارد ،بلکههه دیههن بهها دادن

ارشاداتی به فرد در شناخت دقیه عقهل مهیکنهد و فهرد را از اشهتباهاتی کهه ناشهی از عهدم تفکهر

دقی خود فرد است ،بر حذر میدارد .نکته دوم ،این که باید بین وحی و نقل تفاوت گذاشهت
و این در تبیین روایاتی که در ادامه خواهد آمد ،تأثیر بسزایی دارد .منظور از وحهی همهان سهنت
محکی است که کتاب و سنت یکی از چند راه فهم آن است و علم دقیه در اختیهار پیهامبر و

 .25شر چهل حدیث ،ص.16
 .26برای مطالعه بیشتر ر : .فقه و اخالق اسالمی؛ مقایسهای علمشناختی.
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ائمه

قرار دارد و منظور از نقل راه هایی است که ما برای فهم کهالم پیهامبر و ائمهه

که شامل اواهر کتاب و سنت میشود.
ً
معمههوال در روایههات بههرای تنبههه بههه عقههل از روش تعر ی ه

است .به روایات نیر توجه کنید:

دار یهم

شههی بههه آثههار آن کمههر گرفتههه شههده

م
م م
ااالُ :ق ْلا ُات مل ُااه :ممااا ْال مع ْق ُاال؟ مقا ماال « :ممااا ُعبا ماد ب ِااه ال ا َم ْمح ُن ،مو ا ُکه ِ م
أیب مع ْ
ااب ِب ِااه
ق
،
اهلل
اد
ا
ِ
ِ
ِ ِ
َم
ِْ
ْ
م مم م ْ
َم
ُ
اان» .مق ماالُ :ق ْل ُات :مظ َمال ِاذی م
ال من ُ
النما م ُاءِ ،تلاک الشا مایهن منة ،مو
کاان ِیف ُم مع ِاو یاة؟ ظقاالِ « :تلاک
ِج
ْ ْ م
ْ ْ
م
27
ِهی ش ِب مهیة ِبال معق ِل مو لی م ْت ِبال معق ِل».

طبه ایههن رو ایههت ،عقههل چیههزی اسههت کههه اثههر وجههود آن ،عبههادت خههدا و اهههل بهشههت شههدن

است .پس طب همین فقره اول روایهت ،عقهل چیهزی اسهت کهه انسهان بهه دلیهل آن در خهدمت

وحی قرار میگیرد.

گاه تبیهین عقهل در روایهات بهه نشهان دادن خصوصهیات و میهزان کمهال آن اسهت؛ بهه عنهوان

نمونه ،روایت نیر به یکی از نشانههای ضع
م م م ُ ُْْ
اْلؤ ِم ِن ومی
قال أ ِمی

و نقص عقل اشاره میکند:

ْ
ْ
م م
28
اب ْ م
 :إ ْع مج ُ
اْل ْ ِء ِب منم ِ ِه مد ِلیل معیل ض ْع ِف معق ِله؛
ِ

خودبینی انسان دلیل بر سستی عقلش است.

به سیاق همین روایت ،روایات دیگری به تبیین اموری که با عقل منافات دارند ،اموری که

عقههل را رشههد مههیدهنههد ،عال ئههم عقههل و  ...پرداختنههد کههه در اینجهها بههه همههین مقههدار اکتف هها
میکنیم.

همچنین آیات و روایات ،عقل و تعقل را علت رشد و تعالی انسان و عدم آن را علت کفهر و

انحراف میدانند 29.روایات اعمال نیکو ،تر گناه ،عبادت خدا ،تقوا و قهول صهواب 30و  ...را

از آثار عقل میدانند و به استناد به این ادله ،برخی محققان عقل را این گونه تعری

کردهاند:

نوری است که در حوزه نظری و اعتقادی ،انسهان را بهه شهناخت مطهاب بها واقهع و

اعتقاد درست و دینی می رساند و در حوزه عملی ،اعمال شایسته و صواب را بهه

انسان مینمایاند.
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 .27الکافی ،ج ،1ص.23
 .28همان ،ص.10
 .29ر : .سوره انبیا  ،آیه 67؛ سوره بقره ،آیه  170و 171؛ سوره مائده ،آیه 58؛ سوره انفال ،آیه 2؛ سوره یونس ،آیه .100
 .30الخصال ،ج ،2ص633؛ الکافی ،ج ،1ص 37و 23؛ ج ،15ص549؛ تح العقول ،ص.323
 .31حکمت و اندیشه دینی ،ص.26

 .1عقهل ههیچگهاه در مقابههل وحهی قهرار نمهیگیههرد و نمهیتوانهد بها وحههی تعهار

پیهدا کنهد؛ بههه

خصوص روایت مذکور در متن که به صراحت ،تقابل عقل و وحهی را مهردود میشهمارد و آنچهه
ً
با وحی را مقابله میکند ،شیطنت و شبیه عقل خوانده است 32.اساسا این دسهت روایهات بهه
رابطه عقل و نقل ننرداختهاند و نگاهی به آن نداشتهاند.

 .2بنا بر صحت نتیجه اول باید توجه داشت که روایات هیچگاه فر

تقدم عقل بر وحی و

یا بالعکس را مدنظر نداشته و مطر نساختهاند .مؤید همین امر نیز روایت الکافی است:

ُ
ُ َم م و ُ َم ً م م ً م ُ َم ً م ً م م م َم ُ م
م ُ م َ م م َم
اط منة ،ظأ َما اله ِاه م ة ظال َُ ُسل
الن
یا ِهشافّن ِإن ِهلل عیل
ی :حجة ظ ِاه ة ،و حجة ب ِ
اس حجه ِ
ِ
م ْ م ْ ُ م ْ م َم ُ م م َم ْ م م ُ م ْ ُ ُ
33
اطنة ظالعقلل.
و اض ن ِبیاء و اض ِِئة ،و أما ال ِ

و یا روایت:

خدمات دین به اخالق؛ با نگاهی به روایات و سنت اخالقی اسالمی

از تعریفی که از مجموعه روایات برای عقل به دست میآید ،نتایج نیر روشن میشود:

م ْ م م ً
م م م ْ م َم م 34
کان مل ُه دین مو مم ْن م م ُ
النة.
من
کان له ِدین دخل ج
کان ع ِاقر م ِ

در روایت اول ،عقل و وحی دو حجت از جانب خداوند مطهر شهدند و پرواضهح اسهت کهه

با هم تعارضی ندارند؛ همچنهان کهه تقهدمی نیهز بهر ههم ندارنهد .در روایهت دوم نیهز دیهندار بهودن
الزمههه عاقههل بههودن معرفههی شههده اسههت و عکههس آن ایههن اسههت کههه کسههی کههه دیههن نههدارد ،عاقههل

نیست!

برخی با طهر بعضهی روایهات مهدعی شهدهاند کهه مهدلول آنهها تقهدم عقهل بهر وحهی اسهت.

35

البته به درسهتی تبیهین نکهردهانهد کهه عقهل مقهدم بهر دیهن یها وحهی یها نقهل اسهت .همهانطهور کهه
گذشت ،هر کدام معنای خاصی دارند و یکی از خلهطههای بهزرگ ایهن نویسهنده عهدم توجهه بهه

تق ه اوت ایههن سههه مفهههوم ،دیههن ،وحههی و نقههل اسههت کههه او را در برداشههت از روایههات بههه اشههتباه
انداخته است.

37

روایههاتی 36بهها ایههن مضههامین کههه عقههل را «راهنمههایی بههرای شههناخت پیههامبران حقیقههی» و

 . 32برداشت فقها و اصهولیین از عقهل نیهز برداشهتی مشهابه چیهزی اسهت کهه در روایهات آمهده اسهت .بهه همهین دلیهل فهر
تعار را منتفی میدیدند (فرهنگنامه اصول فقه ،ص.)327
 .33الکافی ،ج ،1ص.36
 .34همان ،ص.27
 « .35جایگاه و رابطه اخالق و دین در اصول الکافی» ،ص.68-58
 .36روایاتی که میآید ،متمسر مقاله مذکور قرار گرفته است.
 .37الکافی ،ج.56 ،1
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«حجت بین عباد و خداوند قرار میدهد» 38و یها روایتهی کهه عقهل را «وسهیله شهناخت خهال و
افعال َحسن و قبیح» معرفی میکند 39نیز از این قاعده مستثنا نبوده ،تنها بر این نکته داللهت
می کنند که در شناخت وحی باید از عقل کمر گرفهت؛ نهه ایهن کهه عقهل را بهر وحهی و یها دیهن
مقدم کنند .البته این روایات به بحث تعار

عقل و نقل هم نگاهی ندارند.

با این توضیحات ،معنای روایاتی که در آنها دستور به توقه

روشن میشود؛ مانند روایتی که دال بر «توق

و عهدم تعقهل شهده اسهت ،نیهز

در بهاره حهدیث معهار

بها عقهل و وا گهذار کهردن

آن به رسول و امام» است 40و یا مسأله قیاس در روایتی که فهرد بها عقهل انهی بهه تحلیهل مسهائل

دیات میپردازد 41یا مسأله تفکر در کنه ذات الهی.

نهههی در ایههن روایههات ،در بههاره موضههوعاتی اسههت کههه عقههل بههه آنههها راهههی نداشههته و بررسههی

همه جانبه چنین اموری در توان عقل نیست .امر به توق

آنچه ادعا عقلی بودنش شده ،نادرست است .در واقع ،فر

در روایات نیز به این دلیل است کهه
تعار

وقتی است کهه تعهار

استقرار یابد و از هرجه ت هر دو دلیل مستحکم باشند ،اما در روایات باال آنچه توهم شهده کهه
دلیههل عقلههی اسههت ،غیههر مسههتحکم شههمرده شههده اسههت .ایههن روایههات نیههز تقههدم عقههل را ثابههت

نمیکنند.

برخههی ایههن مطلههب را نیههز بههه اشههتباه برداشههت کههردهانههد و آن را دال بههر تقههدم عقههل گرفتهههانههد و

استدالل کردهاند که در این روایات به نیرپاگذاردن عقل امر نشهده اسهت ،بلکهه فقهط خواسهته
هات متعههار
شههده تهها روایه ِ

انکههار نشههوند و در هههر حههال نبایههد عقههل ن یههر پهها گذاشههته شههود 42.ایههن

بعیهدترین برداشهت از ایهن دسهته روایهات بهوده و بسهیار عجیهب اسهت کهه از توقه
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در روایهات،

 .38همان ،ص.57
 .39همان ،ص.66
 .40همان ،ج ،2ص.331
َ
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ً
َ
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َْ ْ
َُ
 .41همان ،ج ،14صَ :352علی ْب ُن إ ْب َراه َ
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الر ْح َم ِن ْب ِن ال َح ّج
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هان
أ ْر َبعا ،قالِ :عشرون ،قلت ُ :سبحان ِ
اهلل یق ُطع َّثال ثا فیکهون علی ِهه ثال ثهون و َ یقطهع ً أر بع َها فیکهون َعلی ِهه ِعشهر ُ ِ
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َ
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اهلل ِ :إ ّن
ْیبلغ َنا َو ن ْح ُن ِبال ِع َر ِاق ف َن ْب َرأ ِم ّم ْن قال ُه َو نقول ال ِهذی جها ِب ِهه ش
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َ
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هت إ َلهی ّ ْ
ُّ ُ َ َ َ َ ْ
الس ّهنة ِإذا
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ِ
ِ ِ
الدی ِهة ف ِهإذا بلغ ِ
ِ
هت الثلهث رجع ِ
ِ
النصه ِ یها أبهان ِإنهر أخهذت ِنی ِبال ِق ِ
ّ
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ِق َ
ین.
یس ْت ُم ِح َ ِ
 « .42جایگاه و رابطه اخالق و دین در اصول الکافی» ،ص.66

نتیجه ،آن که عقل مذکور در روایات راهی بهرای شهناخت وحهی و در خهدمت وحهی اسهت،

نههه مع ههار

و یهها مق ههدم ب ههر آن .البتههه ب ههین عقههل و نق ههل ف ههر

تعههار

وج ههود دارد و اص ههولیان

تحقیقات خوبی در این زمینه دارنهد ،امها برداشهت از روایهات در ایهن زمینهه نیازمنهد قرینههههای

کافی اسهت و مهواردی کهه در بهاال آورده شهد ،بیشهتر نهاار بهه رابطهه عقهل و وحهی بهود و نهه عقهل و

نقل.

 .2تربیت عقل اخالقی

طبه روایههات ،عقههل بههرای رشههد و بالنههدگی بههه وحههی نیههاز دارد .حضههرت علههی

رسالت دین در برابر عقل اشاره میکند:

بههه همههین

خدمات دین به اخالق؛ با نگاهی به روایات و سنت اخالقی اسالمی

این گونه برداشت شود که به آن چیزی عمل شود که عقل حکم کرده است.

43

م
ُ مُ م م م م
مُ مم م ْ ُ ُ
م م م
44
ْ مُ
لل؛
ظ م ع ِظ ِهی ْم ر ُسله و وات م ِإل ِهی ْم أن ِبیاءه ِلا ِ ...یث ُیر وا َل ْم دظا ِئن العق ِ

فرستادگان خود را در میان مردمان برانگیخت ،و پیامبران خود را پیاپی در میهان

اقههوام مبعههوث کههرد ،تهها  ...آنچههه در عقههل و ضههمیر انسههانها پوشههیده مانههده اسههت

(شناختها و دریافتهای فطری و وجدانی) همه را بیرون آورند و آشکار سازند.

همچنین در روایت دیگر به رشد عقل توسط نور الهی اشاره میشود:

َم م م َم م م َم م م م م م ْ م ً م م م ْ ُ م ً
م م م
مهاة ِم ْان
اهلل قالِ :إن اهلل  -عز و جلِ -إذا أراد ِبع اد خیارً ،نمات ِیف قل ِب ِاه ن
ع ْن أ ِیب ع ْ ِد ِ
م
مْ
ُ
م م ً م َ ُ ُ 45
مم
ام مُ قل ِب ِه ،مو موکل ِب ِه ملما ی ِدده؛
ن الر ،مو ظه م مم م ِ

چون خدا خیر بنده ای را خواهد ،اثری از نور در دلش گذارد و گوشههای دلهش را
باز کند و فرشتهای بر او گمارد که نگهدارش باش.

46

اما دین به دو صورت عقل را رشد داده و تربیت میکند تا تصمیمگیریهای اخالقی را بهر او

آسان میکند:

صورت اول ،دین گزارههایی اخالقی را به عقل تعلهیم مهیدههد و قبهل از ایهن کهه شهرع بهدان

 .43همان ،ص.65
 .44نهج البالغة (صبحی صالح) ،ص.43
 .45الکافی ،ج ،1ص.403
 .46اصول الکافی (مصطفوی) ،ج ،1ص .234در آیات و روایات قلب به معنای عقهل نیهز میآیهد؛ همچنهان کهه در روایهت
َ ْ َ َ َْ
َ
َ َ ْ
کان ل ُه قل ٌب ،
ر ل ِذکری ِلمن
دیگر امام موسی کاام در معنای قلب در آیه مذکور به عقل اشاره می کندِ :إ ّن ِفی ذ ِل
ٌْ
ْیع ِنی َعقل (الکافی ،ج ،1ص .34همچنین ر : .اخالق در قرآن ،ج ،2ص236-234؛ المیزان فهی تفسهیرالقرآن ،ج،2
ص.)226-224
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تص ههریح کن ههد ،عق ههل از آن اطالع ههی نداش ههت .دی ههن بس ههیاری از مباح ههث در اخ ههالق ف ههردی و
اجتماعی را به صورت صریح با ادبیات اخالقی یا بهه صهورت ضهمنی بها ادبیهات فقههی مطهر

میکند که عقل را به آنها قب ل از تبیین شرع راهی نبود؛ امها بعهد از تبیهین شهرع ،مصهداق «معمها
چو حل گشت ،آسان شود» می شود و دیگر عقل هم از آن ،قاعده اخالقی یاد گرفته و مهیتوانهد

آن را مستدل به براهین سازد.

47

ص ههورت دوم ،وح ههی ب هها تربی ههت عق ههل روش اس ههتدالل را تعل ههیم م ههیده ههد و س ههنس عق ههل ب ههه

گزارههای جدیدی دست مهییابهد .در صهورت اول ،شهرع ماننهد یهر معلهم قواعهد اخالقهی را در
ً
کالس آموزش میداد ،ولی در اینجا معلم دانشجویان را وارد آزمایشگاه کهرده ،عمهال کهار را بهه

آنههها یههاد مههیدهههد .در اینجهها شههرع نحههوه اسههتنباط اصههول اخالقههی و تصههمیمگیههری اخالقههی را
میآموزد و تنها گزارههای کلی را برای تطبی در مصادی به عقل ارائه نمیکند.

 .3معرفتافزایی در اخالق
الف .بیان ار زشها و الزامهای جدید در حوزه اخالق

دیهن برخهی ابهواب و ارزش هها و فضهایل جدیهد را در اخهالق طهر کهرده کهه اخهالق غیردینهی

عاری از آنها است یا تصوری متفاوت از آنها ارائه میکنهد کهه گهاه فقهط اشهترا لفظهی بهین آن

فضایل میماند .طر فضایل و ارزش های همچون ایمان ،اخالص ،یقهین ،توکهل ،حسهن اهن
به خدا و توبه  ...ابواب مستقلی در اخالق دینی هستند که اخالقی غیردینی نمهیتوانهد از آنهها

تصور درستی داشته باشد .در اینجا دین هم فضایل جدیدی را معرفی مهیکنهد و ههم نظهامی
در فضایل اخالق ایجاد کرده که باعث تغییر مسیر اخالق به سمت و سویی جدید میشود.

بههرای دیههدن ابههواب مههذکور و بسههطی کههه آنههها در ارزشهههای اخالقههی دادهانههد ،کههافی اسههت

نگاهی به کتب اخالق نقلی چهون مشهکاة االنهوار ،الخصهال ،مصهادقة االخهوان ،ثهواب االعمهال،
ً
تنبیه الغافلین ،شعب االیمان ،مکارم اخالق النبی و االئمه ،اربعون حدیثا فهی مکهارم االخهالق،

کتاب «ایمان و کفر ،عشره و روضه» از بحار االنوار و مرآة الکمال بیاندانید .اخالقی که در کتب
معرفی می شود ،اخالقی دینی مسهتند بهه روایهات اسهت و دارای نظهام و ارزش و الزامهاتی اسهت
ً
که کامال متفاوت از یر اخالق عقلی محض است.
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 .47این مورد غیر از موردی است که با عنوان معرفت افزایی در ادامه میآید ،در اینجا بحث بر سر این است که بها آمهدن
معرفهت ،عقههل بهه اسههتدالل آن راه مییابهد ،ولههی در معرفهتافزایی نگههاه بههه صهرف گههزارهای اسهت کههه دیهن تقههدیم عقههل
می کند.

بسیاری از فضایل در سنت های غیردینی مطر بوده ،اما دین تعهاری

ارائه کرده که با تعری

جدیهدی بهرای آنهها

و حدود سنت های غیر دینی متفاوت است؛ بهه عنهوان نمونهه فضهیلت

«خویشتنداری» را محور قرار میدهیم.

«خویشههتنداری» مطههر در نگههاه ارسههطو  -کههه یههر اخههالق غیردینههی اسههت  -بههدین شههر

است:

انسههان خویشههتندار در برابههر اشههیای لذیههذ حدوسههط را برمههیگزینههد؛ بههه آنچههه مههرد

لگامگسیخته شیفته آن است میل نمیکند و حتهی بیهزار اسهت و بهه طهور کلهی از
چیزهایی که نباید از آنها لذت بهرد ،لهذت نمهیبهرد و در لهذت بهردن از ههیچ چیهز

خدمات دین به اخالق؛ با نگاهی به روایات و سنت اخالقی اسالمی

ب .تبیین حدود جدید برای فضایل و ار زشها

افراط نمیورزد و آنجا که چیزهای لذیذ نباشند ،نه ملول مهیشهود و نهه اشهتهای
خاصی نسبت به آنهها احسهاس مهیکنهد؛ لهذت بهردنش در حهد درسهت و معتهدل
است و چنان است که باید باشد و به هنگام نادرست هم لذت نمیبرد.

48

خویشتنداری در عربی معادل واژه «تقوا» شناخته میشود .این کلمه از مهاده «وقهی» اسهت

که معنای حفهظ و صهیانت و نگههداری اسهت ... .بنها بهر ایهن ،تقهوا «خودنگههداری» اسهت کهه

همان ضبط نفس است 49.طب روایات ،تقوا دامنهای متفاوت از آنچهه ارسهطو خویشهتنداری

مههینامههد دارد .تقههوا مههانعی از فههرورفتن در شههبهات50و مههانعی از ارتکههاب معصههیت خداونههد

51

دانسته شده است.

ارسطو بر قید لذت اصرار دارد ،ولی روایات این قید را جزئی از آنچه بها خویشهتنداری تهالزم

دارد ،قههرار داده انههد و مواابههت از خههویش را در مقابههل اوامههر و نههواهی الهههی ،مفهههوم محههوری در
تعری

خویشتنداری قرار دادهاند.

داری ارسطویی در ادبیات اسالمی بها واژه عفهت مطهر شهده اسهت .عفهت
مفهوم خویشتن ِ

در روایههات بههه معنههای خویشههتنداری در قلمههرو شهههوت بههه معههانی عههام کلمههه اسههت کههه شههامل
 .48نیکوماخوس ،ص.116
 .49مجموعه آثار شهید مطهری ،ج ،23ص.689
ُّ
ْ َ
َ َ َ ْ ُ َّ ْ
َ ََ ُ
َّ َ ْ َ َّ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ
ات» (نههج البالغهة (صههبحی
هین یدی ِهه ِم َهن ال َم ُهثال ِت حجزتهه
ِ« .50إن مهن صهرحت لهه ال ِعبهر عمها ب
التق َهوی ع ْهن تق ّح ِهم الش ُهب َه ِ
صالح) ،ص.)57
ْ َ
َّ َ ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ ...« .51ت ْق َوی ْ
َ
َ
ْ
َ
اهلل مح ِارمهه»
اهلل حمهت أو ِلیها ِ
اهلل ِإن تقهوی ِ
اصی اهلل» (بحهار األنهوار ،ج ،68ص)394؛ « ِعبهاد ِ
یح ُج ُز ُه عن مع ِ
(شر نهج البالغة البن أبی الحدید ،ج ،7ص.)250
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عفت مالی ،بطنی و جنسی میشود 52.البته در اینجا نیز تفاوت معیاری بین خویشهتنداری

ارسطویی و اسالمی وجود دارد .ارسطو در فضیلت خویشتنداری مال

حدوسهط و اعتهدال را

مطر می کند؛ به این شر که فردی با فضیلت خویشتنداری در لذایذ ،نه افراط میکند و نهه

تفریط .اما مال و معیار فضهیلت عفهت در اخهالق اسهالمی تبعیهت از حهالل و حهرام و اوامهر و
ً
53
نواهی الهی است؛ نه لزوما رعایت حدوسط و اجتناب از افراط و تفریط.
مفهوم دیگر اخالقی در این مورد «زهد» است .این مفهوم واالی اخالقهی قبهل و حتهی بعهد از

اسههالم در برخههی مکاتههب عرفههانی تفاسههیری غلطههی داشههت ،معههارف و روایههات ائمههه در صههدد

تصحیح آن برآمدند.

دو تفسیر غلط از زهد ارائه شده است :یکی ،این که کار دنیا از کار آخرت جداست و زههد

بهه معنههای روی آوردن از کهار دنیهها بهه کههار آخههرت اسهت و دیگههری ،ایهن کههه لهذت دنیهها و آخههرت
تنافی دارد؛ به این معنا که کار دنیا از باب وایفه اشهکال نهدارد ،ولهی ا گهر بخهواهی از آن لهذت

ببری از لذت اخروی تو کاسته خواهد شد.

54

اما زهد در روایات این گونه تصحیح شده است:

ْ
ُ
م م
َُ
م
ای ِم مان ْال ُقا ْ آن مق ماال ُ
الز ْه ُد َکل ُه مب ومی ِکل مم مه و
اهلل ُسا ْ محان ُهِ :لمایر متأ مس ْاوا معایل ماا
قال عیل :
ِ
ِ
ْ
م
ْ 56 55
ظات ْ
مم مو ال متم م ُحوا ِِبا آتا کم ؛

حضرت فرمودند :تمام زهد در دو جملهه قهرآن خالصهه مهیشهود :ایهن بهه خهاطر آن

اسهت کههه بههرای آنچههه از دسههت دادهایههد ،تأسه
است ،دلبسته و شادمان نباشید.

نخور یههد و بههه آنچههه بههه شههما داده

و یا در روایت جنود عقل وجهل بیان میشود:
م
ْ م
م َُ
الز ْه ُد مو ِض َد ُه ال َم غ م ة.
و

57

زهد از جنود عقل اسهت و ضهد آن  -کهه از جنهود جههل اسهت  -تمایهل بهه دنیها و دنیهاطلبی

است.
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 .52اخالقپژوهی حدیثی ،ص.172
 .53برای مطالعه بیشتر ر« : .حدیث فضایل و اخالق فلسفی».
 .54مجموعه آثار شهید مطهری ،ج ،25ص.465-463
 .55سوره حدید ،آیه .23
 .56نهج البالغة (صبحی صالح) ،ص.553
 .57الکافی ،ج ،1ص.45

زهد 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 خهدا

است ،نباشد.

روایهات زههد را نهه تهر عمههل دنیهایی و نهه تهر لهذت دنیههایی دانسهتهانهد ،بلکهه بها تصههحیح

مفهوم آن ،زهد را امری باطنی و عدم تعل و اطمینان به دنیا و عدم دنیاطلبی تفسیر کردهاند.

خدمات دین به اخالق؛ با نگاهی به روایات و سنت اخالقی اسالمی

همچنین امام صادق

میفرماید:

َُ م
م م
َُ
ْ م م م َُ
م م َُ
الاد ْنیا أ ْن مال مت م
الد ْنیا بإ مض ماع ِة ْ م
مالن ِ مِباا
الز ْه ُد ِیف
ال ،مو ال َْت ِر ِمی الر ِل؛ ب ِل
الز ْه ُد ِیف
لیس
اْل ِ
ِِ
م
م
م
م َم م م 58
ْ
ْ
م
ْ
اهلل عز و جل؛
ِیف ِیدک أوثق ِمنک ِ مِبا ِعند ِ

 .4ایجاد نظام جدید در میان فضایل
در بسههیاری از روایههات روابههط جدیههدی بههین ارزش هههای اخالقههی برقههرار شههده کههه عقههل بههدون

کمر دین نمیتواند به آنها راه یابد.

در نظام ارسطو به سادگی از کنار خویشتنداری گذر شهده و حتهی نظامهات تهابع ارسهطو نیهز

بهه انههدازه نظهام اخالقههی روایهات بههدان ننرداختهه اسههت .مفههوم خویشههتنداری در روایههات دارای
سههانوکار و نظههام و ارتباطههات مفهههومی خههاص خههود اسههت کههه در نظامههات دیگههر قابههل رف یههت

نیست.

خویشههتنداری (تقههوا) و علههم دو بخههش عقههل مطههر در روایههات بههه حسههاب مههیآینههد .طب ه

روای ههات ،تجرب ههه ،عب ههرت ،حه ه زم ،خ ههوف ،رج هها ،حی هها ،محب ههت ،و ش ههکر عوام ههل برانگیزانن ههده

خویشتنداری هستند و برخی مفاهیم به قلمرو خویشتنداری اشهاره مهیکننهد؛ ماننهد عفهت و

حلههم و برخههی مفههاهیم کمههرکههار خویشههتنداری در مصههائب بههه حسههاب مههیآینههد؛ همچههون

صبر.

59

هههر یههر از مفههاهیم بههاال در روایههات ،مفهههومی مخههتص بههه خههود دارنههد کههه نظههامی را در کنههار

خویشههتنداری شههکل دادنههد .ایههن نظههام نشههان مههیدهههد کههه نظههام اخههالق در روایههات ،نظههامی
ً
مختص به خود و مبتنی بر منبع دین اسهت و قطعها بها نظهام اخالقهی غیردینهی  -کهه دیهن تنهها
پشههتیبان اوسههت  -متفههاوت اسههت .اخالقههی کههه دیههن را یکههی از منههابع خههود مههیدانههد ،اخالقههی
دینی است که البته اخالق غیردینی ،مشترکاتی با آن دارد.

 .58همان ،ج ،9ص.522
 .59برای مطالعه بیشتر ر : .اخالقپژوهی حدیثی ،فصل ششم ،نظام خویشتنداری ،ص.202 -191
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 .5پشتیبانی از اخالق
حداقل خدمت دین به اخالق ،پشتیبانی از آن است که معتقهدان بهه تقهدم اخهالق بهر دیهن

نیز به آن معترف هستند 60و مصادی این پیشتیبانی را این گونه بیان کردهانهد :ایجهاد انگیهزه،
ایجاد ضمانت اجرایی ،بیان ُص َور غیبی و نتایج اخروی اعمال ،ایجاد زمینهه نیسهتاخالقهی،
الگوسازی ،تعدیل غرایز ،اصال نگاه انسان و ...

در این جها روایههات بسههیاری وجههود دارد کههه بهها پیونههد زدن معههارف دینههی و آسههمانی بههه اخههالق

سعی در تحکیم و پشتیبانی از اخالق کردهاند؛ به طور مثال اکمال ایمان را بهه خهوشخهویی

متوق

61

کردهانهد و یها خهوشخهویی را بهتهرین عمهل روز قیامهت بیهان کهردهانهد 62.از ایهن دسهت

روایات  -که در پشتیبانی اخالق صادر شدهاند  -بسیار است.

63

برخهی پشهتیبانی را یگانهه خهدمت دیههن بهه اخهالق دانسهتهانهد؛ بهها ایهن اسهتدالل کهه منبههع

یگانه اخالق عقل و منبع یگانه دین ،نقل است .گزاره مربوط به رفتار یا عقلهی اسهت یها نقلهی!
ا گهر منبهع آن عقههل اسهت ،پهس اخالقههی اسهت و ا گهر مههأخوذ از نقهل اسهت ،پههس فقههی مهیشههود!

گزارههایی که گمان میشود ،دین به اخالق افزوده و معرفتزایی کرده ،گهزاره اخالقهی نیسهت
و در واقع چون مأخوذ از وحی است ،فقهی اسهت .البتهه فقهط یهر مهورد مهیمانهد و آن ایهن کهه

گزاره ای هم عقلی باشد و هم نقلی؛ مانند قبح کذب و حرمت آن .در واقهع ،اینجها دیهن فقهط
حکم ارشادی داده و از اخالق پشتیبانی کرده است ،نه کار دیگری.
اما این استدالل به دالیل نیر مردود است:

اول ،تفکیر اخالق و دین به صورتی که در اسهتدالل آمهده ،اشهتباه بهوده کهه در بخهش اول

مقاله مفصل به آن پرداختیم.

دوم ،اگر تفکیر اخالق و دین را به این صورت هم بمذیریم ،باز گزارههایی مسهتند بهه نقهل

باید در اخالق قرار گیرند ،نه فقه .موضوع فقه رفتار مکلفین است ،ولی اخهالق ههم از ملکهات

و هم از رفتار بحث میکند .این که گزارههای مستند به وحهی در مهورد افعهال را فقههی بهدانیم،
طب آنچه پذیرفته شد ،قابل قبول است ،اما فضایل و رذایلی را که تنها دین به خهوبی و بهدی

آنها حکم کرده ،نمی توانیم فقهی بدانیم ،نیرا که موضوع فقه رفتار و افعال است ،نهه فضهایل و
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 .60دین در ترانوی اخالق ،ص.188-167
 .61الکافی ،ج ،3ص 256و .257
 .62همان .257
 « .63جایگاه و رابطه اخالق و دین در اصول الکافی» ،ص.68

قسمت معرف افزایی به آن اشاره شد.

نتیجهگیری
با توجه به آنچه از خدمات دین به اخالق گذشت ،دین در حوزه اخالق به تبیهین و تربیهت

عقهل اخالقهی ،معرفهتافزایهی ،نظههامسهازی و پشهتیبانی مهیپههردازد .انحصهار خهدمات دیهن بههه
اخهالق بهه ههر یههر از ایهن مهوارد مههردود و خهالف آنچهه از آیهات و روایههات و سهنت قهدما فهمیههده

میشود.

مقاله ادعای انحصار خدمات دین به اخالق در این پنج مورد کلی ندارد ،اما معتقد است

خدمات دین به اخالق؛ با نگاهی به روایات و سنت اخالقی اسالمی

ً
حتمهها ایههن دس هت گههزارهههها ،معرفههتافزایههی دیههن در حههوزه اخههالق بههه حسههاب مههیآینههد کههه در

آنچه بیان شد ،مهمترین خدمات دین به اخالق به حساب میآید .در میان این پنج خهدمت

دیههن بههه اخههالق ،بیههان ارزش و الههزام جدیههد و ایجههاد نظههام از خههدمات تأسیسههی دیههن در حههوزه

اخالق و تبیین حدود فضهایل و ارزش هها ،تصهحیحی و پشهتیبانی از اخهالق ،تأییهدی از سهوی
دین به اخالق اسهت .تبیهین و تربیهت عقهل نیهز خهدمتی غیرمسهتقیم از طر یه تحکهیم منهابع و

پایههای اخالق به حساب میآید.

در بخهش اول مقالهه طهر شههد کهه عقهل و نقههل بها ههم منبهع اخههالق و دیهن هسهتند و اخههالق
ً
منحصههر بههه عقههل و دیههن منحصههر بههه نقههل نیسههت .مسههلما گههزارههههای بههدیهی عقلههی ،بههر نقههل

مقدم اند؛ نیرا که خود حجتی برای وحی هستند .این ،دلیل خوبی بهرای تقهدم اخهالق بهر دیهن

نیست؛ نیرا اخالق تنها شامل گزارههای بدیهی عقلی نیست ،بلکه گزارههای مستند بهه نقهل
و عقل انی نیز در اخالق وجود دارد .اگر اخالق محصور در گزارههای عقلی بدیهی بود ،بیش

از چنههد ورق نمههیشههد .بهها توجههه بههه خههدمت اول دیههن  -کههه عقههل اخالقههی را تربیههت مههیکنههد -

خیلی از گزارههای اخالقی توسط عقل استنباط و ارائه میشود.

البته در مقاله از پرداختن به جزئیات و طر روایات در مهوارد مصهداقی و جزئهی  -کهه مؤ یهد

فرضیات بود  -اجتناب شد ،ولی سعی شد بهه نحهوی طهر بحهث شهود و روایهات کلهی مطهر
گردد که طالب آن روایات نیز نشانی مطلوب خویش را بیابد.

کتابنامه
_ اخالق الهی  ،مجتبی تهرانی ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،اول.1391 ،
_ اخالق جاللی ،جاللالدین دوانی ،تهران :انتشارات اطالعات ،اول.1391 ،
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_ اخهالق در قههرآن  ،محمهد تقههی مصهبا یههزدی ،قهم :موسسههه آموزشهی و پژوهشههی امهام خمینههی،
اول.1384 ،

_ اخالق ناصری ،خواجه نصیرطوسی ،تهران :انتشارات خوارزمی ،دوم.1360 ،
_ اخالقپژوهی حدیثی ،عباس پسندیده ،تهران :سمت ،سوم.1390 ،

_ اصههول الکههافی ،محمههد بههن یعقههوب کلینههی ،متههرجم :حههاج سههید جههواد مصههطفوی ،تهههران:
کتابفروشی علمیه اسالمیه ،اول ،بیتا.

_ األمالی ،محمد بن حسن طوسی ،قم :دار الثقافة ،اول1414 ،هق.

_ آموزش عقاید  ،محمد تقی مصبا یزدی ،قم :سازمان تبلیغات اسالمی ،هفدهم.1384 ،
_ بحار األنوار ،محمد باقر مجلسی ،بیروت :دار إحیا التراث العربی ،دوم1403 ،هق.

_ تح

العقول ،حسن بن علی بن شعبه حرانی ،قم :جامعه مدرسین ،دوم1404 ،هق.

_ تهذیب االخالق ،ابنمسکویه ،ترجمه علیاصغر حلبی ،تهران :اساطیر ،اول.1381 ،
_ جههامع السههعادات ،مالمحمدمهههدی نراقههی ،قههم :منشههورات جامعههة النج ه
ه.ق.

الدینیههة1383 ،

_ الحقای فی محاسن االخالق ،مالمحسهن فهیض کاشهانی ،تههران :مکتبهه االسهالمیة بطههران،
1378ه.ق.

_ حکمت و اندیشه دینی ،رضا برنجکار ،تهران :نبأ ،اول.1383 ،

_ الخصال ،محمد بن علی ابن بابویه ،قم :جامعه مدرسین ،دوم.1362 ،
_ دین در ترانوی اخالق ،ابوالقاسم فنایی ،تهران :صراط ،اول.1384 ،

_ دیههن و اخههالق در نگههاه هههانس کونههگ ،حسههن قنبههری ،قههم :دانشههگاه ادیههان و مههذاهب ،اول،
.1388

_ شر چهل حدیث ،امام خمینی ،قم :موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،بیستم.1387 ،

_ شر نهج البالغة البن أبی الحدید ،عبد الحمید بن هبة اهلل ابن أبهی الحدیهد ،قهم :مکتبهة آیهة
اهلل المرعشی النجفی1404 ،ق.

_ فههارابی و راه سههعادت (ترجمههه التنبیههه علههی سههبیل السههعادة) ،فههارابی ،ترجمههه :نههواب مقر بههی،
تهران :بنیاد حکمت اسالمی صدرا ،اول .1390

_ فرهنه ه ههگ نامه ه ههه اصه ه ههول فقه ه ههه ،مرکه ه ههز اطالعه ه ههات و منه ه ههابع اسه ه ههالمی ،موجه ه ههود در سه ه ههایت
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_ فلسههفه اخههالق (مشههکات) ،محمههد تقههی مصههبا یههزدی ،قههم :انتشههارات موسسههه آموزشههی و

_ کتابشههناخت اخههالق اسههالمی ،مهههدی احمههدپور و دیگههران ،قههم :پژوهشههگاه علههوم و فرهنههگ
اسالمی ،سوم.1389 ،

_ الکافی ،محمد بن یعقوب کلینی ،قم :دار الحدیث ،اول.1387 ،

_ مایکههل پترسههون و دیگههران ،عقههل و اعتقههاد دینههی ،ترجمههه نراقههی و سههلطانی ،تهههران :طههر نههو،
پنجم.1387 ،

_ مجموعه آثار استاد شهید مطهری ،مرتضی مطهری ،تهران :انتشارات صدرا.
_ معراج السعاده ،مال احمد نراقی ،قم :انتشارات آلطاها ،اول.1388 ،

_ المیزان فی تفسیرالقرآن ،محمدحسهین طباطبهایی ،بیهروت :ملسسهة األعلمهی للمطبوعهات،
دوم1390 ،هق.

_ نهج البالغة ،محمد بن حسین شری
1414هق.

خدمات دین به اخالق؛ با نگاهی به روایات و سنت اخالقی اسالمی

پژوهشی امام خمینی ،اول.1389 ،

الرضی ،تصحیح :صبحی صالح ،قم :هجهرت ،اول،

_ نیکوماخوس ،ارسطو ،ترجمه محمدحسن لطفی ،تهران :طر نو ،سوم.1389 ،

_ «جایگههاه و رابطههه دیههن و اخههالق در اصههول الکههافی» ،سههیدحمید حسههینی ،فصههلنامه علههوم
حدیث ،سال نوزدهم ،شماره سوم ،پاییز .1393
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