
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  *قرآن و توجیه اخالق فطري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سید ابراهیم سجادي

  محقق و پژوهشگر حوزه

  :چکیده

حوزه  در قسمت نخست ضرورت بحث توجیه در: بخش ارئه شده است این مقاله در دو

که نقطه مقابل نظریه  ـ »گرایی غیر شناخت« اخالق فطري، مفهوم توجیه، رواج نظریه

 رویکرد به فطرت با غرب و در ـخاستگاه نسبیت اخالقی است  و» گرایی اخالقی واقع«
بخش دوم به . شود توضیح داده می ،یري را نیز داردذپ شناختی که ویژگی توجیه نگاه روان

فطریات، آثار عینی مکانیزم شهود  ،در آن توجیه اخالق از نظر قرآن اختصاص دارد و

قابل  عنوان عناصر بهگریزي  امدهاي محسوس فطرتپی هاي فطري و شکوفایی گرایش

 .گیرد رار میاستفاده در توجیه اخالق فطري مورد مطالعه ق
  

  :ها کلیدواژه

  اخالق/ تزکیه/ فطرت/ نسبیت/ یريذتوجیه پ

  

                                            
 . 17/10/1391: ، تاریخ تأیید13/9/1391: تاریخ دریافت* 
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  مسألهضرورت طرح 

از . زندگی اخالقی هستیم رهدرباهمۀ ما تا حدودي داراي دو احساس متضاد 

در . از تصمیمات شخصی است ییم که اخالق قلمرویکن میاحساس  غالباًیک سو 

تعیین  ما خود براي خویش تصمیم بگیرد و یک از این حالت مهم این است که هر

این احساس با احساس دیگري در . ی باید زندگی کندیها ارزشکند که با چه 

 با یک مسأله اخالقی دشوار و ههدر مواج غالباًکه  است ناسازگاروجود همۀ ما 

درست  ،آنچه مهم است این صورت در .کشف پاسخ درست مشکل است ،پیچیده

گاري دارد، با هم ناساز اًظاهرس این دو احسا .)19، تنمک ناو(بودن پاسخ است 

مستقل از آراي اخالقی ما  يکه چیز انجامد میزیرا احساس نخست به این دیدگاه 

باشد، اما احساس دوم به نتیجه  آنهاکننده درستی یا نادرستی  تعیین که جود نداردو

غرب  سفه اخالق در، فالبر اساس این دو نگاه .)20همان، (د رس میمخالف 

 .)37همان، ( اند شدهتقسیم  گرا شناختو غیر  گرا واقعبه دو دسته  ،انگلیسی زبان

 ) 15همان، . (دده میرا تشکیل  قاخالترین مسائل فلسفۀ  مهم این بحث فعالً

 ؛دنمای میانگیز تأمل بر آنهاي سازگارولی نا ،این دو احساس واقعیت دارد ظاهراً

 ،فتواي دل درك فطري خویش و د که با اتکا برده میی به خود اجازه انسانزیرا هر 

جویی، دستیابی  عین حال بر اساس حس ذاتی حقیقت در ؛اقدام اخالقی داشته باشد

 و ها آموزهحوزه  د که آیا دردان میجواب این پرسش را نیز وظیفه خود  به

د، ده میهاي اخالق مبتنی بر فطرت که مبناي نظام تربیتی قرآن را تشکیل  گزاره

 تجربه مالك بیرونی نیز وجود دارد تا بستر تعقل و مالك درستی و زمینه مشاهده و

ي اخالقی ها گزارهکذب  بات صدق والل براي اثزمینه استد و نادرستی قلمداد شود

تهجد  بندي به اخالق تنها به ریاضت وبا وجود چنین معیاري، پای! ورد؟را فراهم آ

برد و  قدرت عقل نیز سود می بلکه از مشاهده، تجربه و ،دوزد چشم امید نمی

ه و تخلق به اخالق کریمه ها را به سوي خود فرا خواند انسانتر توجه تمام  راحت

  . دکن میپیشنهاد  نهاآرا به 

 کمک ـ،در صورت اثبات  ـبه این ویژگی نظام اخالقی قرآن  تردید توجه بی

سبب افزایش  و آید میگرا به حساب  پرورش دین بزرگی به مراکز آموزش و
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بخش قرآن خواهد  ا در راستاي حاکمیت تعالیم حیاته تأثیرگذاري تالش یی وآکار

ي ها ارزشباورانه به  نگاه قداست گرا به تعبد و ترسانی عقل عینی ؛ زیرا با یاريشد

گیرد و  میمیل قلبی قرار  یید باور وزمان مورد تأ اخالقی، هر عمل اخالقی هم

و به ) 47، همان(شدن فاعل را در پی دارد  برانگیختهمیل قلبی،  کیب باور وتر

 نه ثبات وزمی ،بدین وسیله د وشو میانگیزه پایبندي به اخالق دوچندان  ،برکت آن

تاب دهنده توسعه رفتار اخالقی االت روحی مربوط به اخالق که بازرسوخ ح

تمام : فرماید میکه  با توجه به روایتی از امام صادق. دگرد میاست، فراهم 

سخن  و) 1/386قمی، (گنجد  احسان می فرامین دین در قالب امر به عدالت و

إِنَّ اللَّه یأْمرُ بِالْعدلِ واإلحسانِ وإِیتَاء  قتاده که معتقد بودند آیه ابن مسعود و مشترك

نسبت به ترین آیه  جامع) 90/نحل( ذي الْقُرْبى وینْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنْکَرِ والْبغْیِ

؛ توسعه )6/587طبرسی، ( استپرهیز از اخالق پست  بندي به اخالق کریمه وپای

  .آورد تماعی دین را به ارمغان میمام تعالیم اجرفتار اخالقی، عملی شدن ت

  

 ي اخالقیها گزارهي پذیر توجیه

هاي  گزارهپی کشف رابطه  در شناختی دارد و توجیه در اخالق، هویت معرفت

کذب  د مالك صدق وخواه مید و باش می انساناخالقی با واقعیت خارج از ذهن 

ه بر اساس رابطه علیت، عمل به غرض رسیدن به واقعیتی است ک .آنها را ارائه دهد

تبیین عقالنی احکام اخالقی تنها  ،د، به عبارتینمای میاحکام اخالقی را الزامی 

رابطه منطقی برقرار باشد  ،حقایق عینی و ها ارزشزمانی ممکن است که میان 

  .نخواهد داشت اپذیري در حوزه اخالق معن نه اثبات گر، و)33مصباح یزدي، (

این  برخی بر: مام مکاتب اخالقی به دو دسته تقسیم شده استبر این اساس، ت

برخی دیگر بر  و ،دکن میواقعیت خارجی حکایت ن باورند که جمالت اخالقی از

عالم واقع حکایت  از قبیل جمالت خبري بوده و این باورند که جمالت اخالقی از

دو دسته جاي  یم سراغ بگیریم که در یکی از اینتوان میهیچ مکتبی را ن. دکن می

غیر  یی وگرا واقعبندي عبارت است از  تعبیر دیگر این دستهبه ). 27همان، (نگیرد 

دنیاي  دهنده فلسفه اخالق در تشکیل ،یی که مباحث طوالنی پیرامون آنهاگرا شناخت
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ي اخالقی ها ارزشمعرفی  دهنده روشی براي تعیین یا کشف و انگلیسی زبان و ارائه

  )38 و 21، ک ناوتنم( .قلمداد شده است

هاي اخالقی ما طور مستقل از باور به گرایانه، واقعیت اخالقی نگاه واقع بر اساس

زاي اج اثاثیه و شد و جزوبا کذب باورهاي ما می کننده صدق و تعیین وجود دارد و

که خود ) ییگرا شناختغیر  و(یی گرا واقعگاه غیر ولی این تلقی از دید. عالمند

  ) 26 و 25همان، ( .غیر قابل قبول است ،ددان می ها زشاررا جاعل  انسان

  

  غرب حاکمیت اخالق توجیه گریز در

در غرب نوین، جایگزین اخالق عینی  گرایی فعالً یی یا ذهنیگرا شناختغیر 

اخالق عینی اینک جاي خود را به اخالق ذهنی واگذار کرده است که . شده است

، استیس. (دباش میوابسته  انساننظرات  به تمایالت، احساسات یا ها ارزشدر آن 

  ) 59دین و عرفان، 

رش رو به رشد نگ و سلطه دائماً رایی اخالقی، تحت تأثیرگ عینی بدین ترتیب

خوب آن است که در خدمت «علمی به جهان، از معناي واقعی تهی شد و باور 

 .ردیدجایگزین آن گ ،»بد آن است که سد راه آنها شود و ،ی باشدانساني ها هدف

 یی راگرا نسبییی که باور به گرا ذهنییی به گرا عینیاین باور جهشی دفعی بود از 

 فردي هاز فردي ب ها هدفي مشابه ندارند، ها هدف ها انسانهمۀ  شت، زیراهمراه دا

گرایی اخالقی با  نسبی و) 173 و 415همان، (ند کن میاز گروهی به گروهی فرق  و

. مغایرت داردـ  که طرفدار اخالق جهانی واحد استـ دینی  هاي واقعاً تمام نگرش

    ) 186 و 414همان، (

بار توسط هابز مطرح  گرایی اخالقی که نخستین نسبی یی وگرا ذهنیدر نتیجه 

ت سبب نسخ نظریا و) 45، ؛ صانعی59همان، (شد، در دنیاي نوین عمومیت یافت 

ـ جز  ه مکاتب اخالقیفالسف بسیاري از .)13/723مطهري، (اخالقی دیگر گردید 

مؤید  شناسان عموماً جامعه شناسان و انساناند و  ـ بدان اعتراف نمودهها  آلیست ایده

  ) 186 دین و عرفان ،استیس. (آن هستند
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رود و گزینش  گرایی پیش می تبیین فوق، اخالق رو به شک س گزارش واسا بر

به این دلیل  .دباش میرو  هاي اخالقی با مشکل روبه نظام ها و مو ترجیح بین تصمی

اي در بین نیست تا زمینه توجیه آراي  تجربه که با انکار واقعیت اخالقی، مشاهده و

 صلی براي اثبات و، ابزارهاي اتجربه حالی که مشاهده و در ـاخالقی فراهم آید 

مورد مناقشه  توان میو هیچ رأي اخالقی را ن ـ) 44، مک ناوتن(هستند  ءآزمون آرا

گاهی به اندازه ؛ یعنی هر دیدهاي اخالقی از انتقاد مصون است ، زیرا دیدگاهدقرار دا

  ) 21-24همان، ! (دباش میدرست  خوب و ،دیگر دیدگاه

  

  گرایانه در غرب معاصر  رویکرد فطرت

یی گرا نسبیگویا به قصد رهایی از  ـگرایی  سازي فطرت در چنین فضایی، عمده

فه اخالق غرب، مورد توجه جدي قرار از سوي گروهی از فالس ـدر اخالق 

یی گرا نسبیکه ماهیت ذهنی دارد، به رغم این بهبا این ادعا که اخالق فطري،  .گرفت

تاب با باز دار است وبرخور انسانثابت در سرشت  »ییازا هما ب«؛ زیرا از انجامد مین

  :در این رابطه گفت» استیس«. دباش میعینی و قابل اثبات نیز همراه 

وابسته به سرشت  نین اخالقیا، زیرا قویی نیستگرا نسبیگرایی مالزم  ذهن«

 ،آنچه صواب است«این نگرش که ! ها یا دوره خاصی است، نه به فرهنگ انسان

 ؛نه استیاگرا ذهنی، »ی فی نفسه وابسته استانسانبه واقعیات در باب سرشت 

نه به  سازد و می ی وابستهانسانشناسی  روان ی وانسانزیرا اخالق را به اهداف 

 ».دشو مییی نتیجه نگرا ذهنی یی ازگرا نسبیپس  .انسانسرشت جهان بیرون از 

   )445 و 420ش نوین،ردین نگ، استیس(

 انسانطبیعی روح  بت واز عناصر اولیه ثا) اخالق نیک(ی این تفکر که نیک

 ن حقیقت وعنوا به و با تعابیر مختلف و دکن میروز مقبولیت بیشتر پیدا  است، روزبه

پذیر نیز دارد، مورد مطالعه قرار  تجربه محسوس و که آثار انساندر جان  ،واقعیت

  : دنگوی ه عنوان قانون طبیعی یاد کرده، میبرخی از آن ب. دگیر می

هدف منظور  ارزش و ،گونه که در طبیعت بر اساس نظریه قانون طبیعی، همان«

اکنون . رضی نهاده شده استنیز غ انسانطبیعت  شده است، از سوي خدا، در
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 ها طبیعی ود و برخی رفتارشو میقوانین اخالقی مشتق از قوانین طبیعت دانسته 

سرشت طبیعی  این جزء مثالً. آید میشمار  نادرست به برخی دیگر غیر طبیعی و

به هیچ وجه براي  کسی که واقعاً ماست که حال دیگران براي ما مهم باشد و

 این امر بدان علت است که خداوند ما... ست، دیوانه استدیگران اهمیتی قائل نی

 ن جزئی از طرح کلی خود براي جهانی خاص به عنواانسانرا با یک طبیعت 

   )81، جیمز( ».است هآفرید

در حوزه  انسانحس اخالقی تعبیر دیگري است که به شناخت و کشش فطري 

کار این حس فطري،  کهن این تعبیر بر این باورند طرفدارا. دارداشاره اخالق 

 ما وکرده ت شناخت مفاهیم اخالقی است و از افعال نیک دیگران براي ما کسب لذ

  ) 147 و 154صانعی، . (انگیزد ل برمیآن افعا را به تقلید از

  :گوید می انسان اخالقمزلو با توجه به نقش فطرت در شکوفایی 

 ي ارزشی وها چه باید کرد، موفقیت در انتخاب براي کشف اینکه«

وجود  انسانفطرت  هاي اخالقی، راهی جز درك کیستی، چیستی و گیري تصمیم

 جوي باید وو نوعی جست ،زمان طور هم کشف فطرت واقعی خود، بهندارد و 

پس  ؟بید که چه باید باشیدید دریاخواه میآیا ... جوي هست استو جست

 باید باشد، تقریباً سانانکه آنچه توصیف این. ه هستی شوهمان ک !دریابید چیستید

   )157، لومز(» .هست عمیقاً انساننند توصیف آن چیزي است که ما

عنوان خواستگاه پاسداري از  ز وجدان بهنت، روسو و فروم اکسانی چون کا

ي اخالقی را در گرو ها گزارهاثبات و اطالق  و بردهي اخالقی ثابت نام ها ارزش

ا ادبیات کدام ب نند و هردا فطري می تشخیص و تکلیف این غریزهبندي به یپا

واکنش  ،وجدان اینکهفروم با تصریح بر . پردازند مخصوصی، به توصیف آن می

  : گوید مینادرست آن است، در تعریف آن  تمام وجود ما به عملکرد درست یا

است که د حقیقی موجدان عبارت است از واکنش ما نسبت به خود ما، نداي خو«

هنگ دعوت هما خود، به زندگی بارور، به تکامل گسترده و ما را به برگشت به

   )176، فروم( ».بشویم ،یعنی آنچه بالقوه هستیم ؛دکن می
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را  د، ماکن مید که طبق اخالق حکم صادر دان میاي  ، وجدان را غریزهکانت

مان به پیشگاه مسند جب مشروعیت یا عدم مشروعیت اعمالبه مو ،مانبرخالف میل

تحریک انگیزه عمل طبق قانون  نتیجه سبب ندامت اخالقی و ، دراندخو قضا فرا می

  ) 176، کانت. (دشو میاخالق 

بر  ر اعماق روح جاي دارد وتقوا که د نگاه روسو، اصل فطري عدالت و از

د، وجدان نام گیر میمورد قضاوت قرار  ی ویخوب شناسا اعمال بد و ،اساس آن

کس از آن متابعت  هر ؛غریزه است با بدننند نسبت روح ما نسبت آن با دارد و

بیم گمراه شدن ندارد، و با عناوین غریزه  عت کرده است و، از طبیعت اطاکند

دهنده  وفق ملکوتی، صداي جاودان آسمانی، راهنماي مطمئن موجودات کم عقل و

  ) 285، روسو. (دباش میاعمال با قوانین اخالقی قابل توصیف 

شناسد  یات میاخالقد تجربه قدیسان و شالوده مور عرفان را گوهر دین، ستیسا

 معتقد است که مرتبه نازلی از تجربه عرفانی در و) 446، ش نوینردین نگ استیس،(

اي  گونه درونی همه را به ثربه همین دلیل سخنان عارف تأ. وجود دارد ها انسانتمام 

. )392مان، ه( گوید میدرون همه به سخنان او پاسخ  چیزي در انگیزد و برمی

تناسب با مبهم یا ، مها انسانز آن تجربه مشترك میان همه بنابراین عالیق اخالقی ا

 شهود الهی معموالً کشف و .)451همان، (چشمه خواهد گرفت روشن بودنش، سر

را آنان  د وکن میگون آن بینش برخوردارند، دگر زکه ا زندگی آن کسانی را

بینی اخالقی براي  عالیق و روشن ،آنها زکه ا آورد میهایی در صورت کانون به

  ) 448همان، . (دکن میشان فوران عاننو هم

شالوده اخالق را فطرت  ،کسانی که به عنوان فیلسوفان اخالق با تعابیر مختلف

هاي  کر دشواري با خود بودن و به صورت آگاهانه با کششند، پس از تذدان می

 و ،عنوان آثار با خود بودن به... ي وفطري زیستن، از دلسوزي، آرامش روحی، شاد

برند تا نوعی  عنوان بازتاب خودفراموشی نیز نام می به... ستهزا، بیماري واز اعتیاد، ا

  .پذیري را در اخالق فطري یادآوري کنند از تجربه

کند خود را  سعی می ،شاد شود اینکهکار براي روسو بر این باوراست که آدم بد

 نگوید و اگر هجو ؛سازد د که سرگرمش میگرد میزي دنبال چی فراموش کند و
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؛ وقتی که کار در خود اوستبرعکس مسرت آدم نیکو. محزون است، مسخره نکند

را از کسانی  ت خودمسر. است که در میان جمع است همان اندازه شاد ،ستتنها

ر اگ. دکن میعکس شادي او در ایشان سرایت بر. دگیر مین ،ندشو میکه به او نزدیک 

 ، از لحاظکار نیست، باید اقرار کنیم که هر کس نیکواخالق، فطري بشر است

  ) 281، روسو( .مریض است یو جسم یروح

هن آمده استیس معتقد بود که روحیه شهودي که در عرفاي بزرگ به سطح ذ

 در معرض نور شدید آگاهانه وجود دارد، در اعماق وجود افراد عادي و است و

 ،ش نوینردین نگ استیس،(آستانه آگاهی متعارف آنها قرار دارد  تر از بسیار پایین

ها، به  وبرق ها، زرق ها، خوشگذرانی مشغول شدن و غرق شدن در لذت .)392

ما خود . مان چیستیم در ژرفاي هستی ن این است که ما خودموشی سپردفرا

مانی شعار به خویشتن زا). 364همان، (یم از چیستی خود غفلت کنیم خواه می

ذهن بیرون رانده شود  تمام حسیات از ،هاي مختلف ریاضت ممکن است که با

صلح به  و با تحقق تجربه شهودي، بهجت، سکون .)81فلسفه، ، عرفان وهمو(

د نیز باش می یچشمه هر اخالق واالیترحم و محبت که سر و آید می انسانسراغ 

  ) 446 ،ش نوینردین نگ ،همو(الزمه آن است 

که انحراف  ـه گرفته شدن صداي وجدان عوامل ناشنیددر دقت  فروم، با

بر این  د وده میقوت آن را مورد مطالعه قرار  ضعف و ـ، اخالقی را در پی دارد

بر فراموش ر براد باور است که شاید مکررترین واکنش غیر مستقیم وجدان ما

اگر احساس  .حالی باشد بی ی وگیا احساس خست آرامی وشدن، حس مبهم گناه، نا

دالیل صوري ساکت کرد، سبب  چنان قوي شد که نتوان آن را با اصیل گناه آن

  ) 178-180، فروم. (دشو میروحی  حتی بیماري جسمی یا هاي عمیق و نگرانی

در حوزه ) 206همان، (یابی را خود و) 351، مزلو(فراموشی مزلو، مسأله خود

قبیل  ها از انگیزه ن رضامندي از فوقکه فقدا باور دارد گیرد و یفطرت به مطالعه م

بدین  ؛آید میشناختی به حساب  عدالت، نیازهاي زیست ، زیبایی ویحقیقت، نیکوی

  ) 46همان، . (آورد میوجود  ، مرض یا بیماري بهآنها معنا که محرومیت از
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  :گوید میگاندي در مقام توصیف فطرت 

گی گوش بتوانیم آماد اگر ما ه سرود است، البتهمدر حال زمز خدا دائماً يیوراد«

  ».هاي آن را در خود ایجاد کنیم دادن به نغمه فرا

آمادگی شنود نداي فطرت  نیایش را عامل تزکیه روح و نامبرده سکوت، روزه و

شرب خمر، مسائل در غرق شدن غرب  و) 184 و 155، گاندي، نیایش(د دان می

 ز از شنیدن نداي باطن وتاب عجزبا را اندوزيزر ، اختراع وسایل جنگی ویجنس

  )55، ، این است مذهب منوهم. (شناسد خودفراموشی می

  

  قرآن دیدگاه

زمان با  بر این باور است که هم تفسیر خاصی از فطرت دارد و قرآن تعبیر و

دقیق  به معناي انسانترکیب جسم و روح در عالم رحم که تبارز دهنده آفرینش 

در ذات  یز با مشیت تکوینی خداوندخواهی ن کلمه است، سرشت و فطرت دین

 الهی که سند قرآنی آشکارش دو آیهدر ذات این موهبت . دشو میکاشته  انسان

فَأَلْهمها فُجورها * ونَفْسٍ وما سواهاو ) 30/روم( فطْرَةَ اللَّه الَّتی فَطَرَ النَّاس علَیها

أَشْهدهم به ربوبیت خداوند بر اساس آیه  اعتراف د،باش می) 8و7/شمس( وتَقْواها

طبق نظر تعداد قابل توجهی از  )172/اعراف( علَى أَنْفُسهِم أَلَست بِرَبِّکُم قَالُوا بلَى

 می آدننا بمرَّکَ دقَلَو حس کرامت و بزرگواري طبق آیه  ،)54، سجادي(مفسرین 

پذیري و ذاتی بودن  ن خداجویی، تربیتنیز نهفته است و فطري بود) 70/اسراء(

ها با معیار حس کرامت، تمام باید .)4/2241 ،قطبسید (د کن میزد کرامت را گوش

و با درك کرامت و ) 22/671، مطهري(هاي اخالقی قابل تشخیص است و نباید

ها  ها و شهوترانی ها، اسارت ها، دنائت تر از پستیخود را بر انسانشرافت ذاتی، 

ها و نبایدهاي  و خواهد کوشید تا با پرهیز از رذالت) 2/270همان، (رد خواهد شم

هاي اخالقی، این حس را در مسیر فربهی و تکامل هرچه اخالقی و رعایت باید

  . بیشتر هدایت نماید

بر این . ورزي دارد، از نظر قرآن تکیه بر تقوارویش و رشد حس بزرگواري

یا أَیها النَّاس إِنَّ : آورد میتر را به ارمغان گواري بیشخودنگهداري بیشتر، بزر ،اساس
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أَتْقَاکُم اللَّه نْدع کُمورزي، پاسخی به این دستور در حقیقت تقوا. )13/حجرات( أَکْرَم

واظب جانت م یعنی مالزم و ؛)101/هود( مکُسفُنْأَ مکُیلَع: گوید میقرآن است که 

  .یر نشويیانی اسزباش تا در دام خطر خود

، به آورد میرشد اخالقی بیشتر را به ارمغان  ن، بزرگواري وتقوا و حراست جا

نگهداري از ارتکاب نبایدها و ترك بایدها، قدرت شناخت ا و خوداین دلیل که تقو

 ایا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّه یجعلْ لَکُم فُرْقَانً ؛برد تشخیص را باال می و

آگاه تر ضمیر ناخود مشاهده واضح در پرتو قدرت تشخیص فزاینده،. )29/انفال(

بندي بیشتر به پای گواري وزمینه کسب بزر و پذیرد مییش تحقق ها گرایش جان و

فَأَلْهمها فُجورها ذاتی بودن حس کرامت از آیه  ،بر این اساس. دشو میاخالق فراهم 

د از حس توان میزیرا تقواي فطري نیز ن ؛قابل استفاده استنیز ) 7/شمس( وتَقْواها

  . ي اخالقی جدا باشدبایدهان و بایدهاتوجه به  و يبزرگوار

 یبخش ،هر حال با تردید ناپذیري فطري بودن دین مقدس اسالم که اخالقه ب

با . قطعی خواهد بودفطري بودن گرایش به اخالق نیز  ،دده میتشکیل  از آن را

تعبدي، به  در کنار رفتار طبیعی و انسانرسانی،  ینیک خواهی وخیرتقویت حس 

  : باره آن گفته شده استکارهاي اخالقی نیز خواهد پرداخت که در

آفرین دارد،  سپاس و اش همین است که تقاضاي ستایش و اولین مشخصه«

به  و شنود، به این کار بیند یا می ه میهر کس ک. تجلیل دارد تقاضاي تعظیم و

، اي که مربوط به این کار است به آن اندیشه صفتی که مبدأ این کار است و آن

آفرین  د، به اوکن میاحترام  تعظیم و را ستایش و گذارد، او احترام می

   )22/292مطهري، ( ».گویند می

با مطالعه تعریف . ارزشی است، رفتار غیرمتضاد با رفتار اخالقی نقطه مقابل و

ي نیست در تردید. نیز نایل آمده شناخت عمل غیر اخالقی ب توان میرفتار ارزشی 

نکوهش نهفته است و انجام  تنها تقاضاي تحقیر و ،در متن کار غیر اخالقی اینکه

این احساس که . دده میبینی قرار بد هاي پر از نفرت و اش را در معرض نگاه دهنده

، مایه خوشحالی یا انگیخته استی دیگران را برگتنفر یا شیفت ،انسانعمل اخالقی 

معلولی  ی ورابطه علّ انسانرفتار  ها با این واقعیت. دشو میراحتی خود او نیز نا
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هاي آنها در جان نیز بر اقتضاي  خواستگاه گونه که رابطه بین کارها و همان ،دارد

 ،معلول، رابطه واقعی است جا که رابطه علت واز آن. یدار تکیه دارداپ واقعی و

 و چرا قابل چون و این روابط نیز پشتوانه واقعی داشته و ی بري مبتنها ارزش

و  ،درستی این نظام را اثبات توان میبه همین جهت است که  ند،باش میاستدالل 

ه با این نگا). 144، مؤسسه امام خمینی. (ي آن را تبیین نمودها ارزشلزوم تبعیت از 

نگاه قرآن  به سخن اصلی و داختنجایگاه اخالق در آن، زمینه پر گذرا به فطرت و

  . دنمای میي اخالق، فراهم پذیر توجیه درباره

  

  تصویري از توجیه اخالق در قرآن 

شهود فطریات،  ي در اخالق فطري را با نگاه به سه زمینهپذیر توجیهقرآن 

ي فطري و آثار تدسیۀ جان، مورد مطالعه قرار ها گرایشتاب محسوس شکوفایی باز

ي اخالق را ممکن بایدهان و بایدهاپذیري  ، اثباتاز این طریقد خواه می د وده می

  . سازدمستند به واقع  و
  

  ي معنوي ها گرایشي شهود پذیر اثبات. یک

 شناختی و د و نگاه روانکن میي مختلف یاد ها واژهبا » روان«قرآن از 

به  ،»قلب«و » نفس« ،»صدر« ،»روح«با موضوع قرار دادن  غالباًدرمانی خود را  روان

، قلب مرتبه 46، صدر مرتبه 3ي این هدف، روح در راستا. نشیند یح میتوض شرح و

گون در قرآن تکرار شده و هاي گونا با ساخت، مرتبه 298نفس  مرتبه و 168

 .دده میي مختلف مربوط به جان را در معرض مطالعه قرار ها گزاره

 ،53/حج ،125/توبه، 52/مائده ،10/بیماري روحی در آیات بقره مریضی و

مت ؛ سال49/و انفال 31/ثرمد ،29 و 20/محمد ،32 و 12 و 60/احزاب ،50/نور

آل  ،260/؛ آرامش روحی در آیات بقره84/صافات و 89/روحی در آیات شعراء

 ؛ روان درمانی در27/فجر و 106/نحل ،28/رعد ،10/انفال ،113/مائده ،126/عمران

آل  ،151 و 129/بقره در آیات) زکیهت(تعالی روحی  پاالیش و و ،57/آیه یونس

 ،18/نازعات ،2/جمعه ،18/فاطر ،21/نور ،76/طه ،103/توبه ،149/نساء ،164/عمران

که در معرض مطالعه قرار گرفته و بخشی از  9/شمس و 14/اعلی ،7 و 3/عبس
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د؛ همه نگاه به اخالق فطري و ده میی و تربیتی قرآن را تشکیل شناخت روانمباحث 

د رفتاري را فرا روي زندگی قرار دهد که بر خواه میي آن دارد و رپذی توجیه

 پذیر اثباتحقیقت  ، به عنوان دو واقعیت وانسانسرشت خدادادي  خواست خدا و

شدنی را به ارمغان  درك آثار محسوس و و داشتهچراي عقالنی تکیه  با چون و

  .آورد می

سوي  کننده به دایتي هها عرصه آیات و نشانه کل هستی راکه  همان گونهقرآن 

را نیز  انسانفطري ثابت در روح  ي معنوي وها گرایشد، دان میخداوند 

 و) 22/436مطهري، ( کرده سوي خداوند هدایت د که بهدان میهایی  واقعیت

  .دنمای میرا عمده  هاي او خواسته

ی أَنْفُسکُم أَفَال وف *وفی األرضِ آیات للْموقنینَ: خوانیم در دو آیه از قرآن می

سنُرِیهِم آیاتنَا فی اآلفَاقِ وفی أَنْفُسهِم حتَّى یتَبینَ لَهم أَنَّه ، )21-20/ذاریات( تُبصرُونَ

شَهِید ءلَى کُلِّ شَیع أَنَّه بِرَبِّک کْفی لَمقُّ أَو53/فصلت( الْح.(  

که ) 2/32مجلسی، ( »عرف ربه من عرف نفسه فقد«روایت نبوي معروف 

کانت که . با محتواي آیات باال همخوانی دارد ،ددان میشناسی خودشناسی را بستر خدا

پاداش اخروي را  از طریق دستور وجدان به رعایت اخالق، وجود خداوند، معاد و

 يها ایشیلیام جیمز که این گرو و) 152، زاگال؛ 22/346مطهري، ( کرد میاثبات 

د اشاره توان مینیز  ،)22/419مطهري، ( ستدان میدلیل وجود عالم دیگري معنوي را 

در  رادیوي خدا دائماً«دو تعبیر . داشته باشد انساني فطري ها گرایشاي  به هویت آیه

از ) 92، فرانکل(» صداي خداوند« و) 155 نیایش، ،گاندي(» حال زمزمه سرود است

نه دیگري است که فطرت را روزنه گرایا هاي عقل گیري هاي معنوي نیز نتیجه ایشگر

تردید سوق دادن به سوي خدا وقتی معنا دارد که خود  بی. ددان مینگاه به سوي خدا 

  . باشد برخوردارپایدار  واقعیت ثابت و ي آن ازها گرایش فطرت و

قرار گرفتن در  ن شدن وهمیشه با خطر پنها البته این واقعیت روحی ثابت

، غلبه یا عمده شدن نیازهاي تن، د که منشأ آنباش میرو  وبهبخش ناخودآگاه جان ر

معتقدان به فطرت همیشه  ،به همین دلیل. دباش میگرایی هاي غریزي و دنیا کشش

نمونه، فروم بر این به عنوان . اند وشی براي مبارزه با این خطر بودهر دنبال راه و
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. )178فروم، (گزینی است  ، نیازمند خلوتباور بود که گوش دادن به صداي وجدان

 ».ناشدنی است ،ها بدون وجود سکوت گوش سپردن به این نغمه«: گفت گاندي می

از کانال حواس  ها گیري از ورود احساساستیس جلو. )155گاندي، نیایش، (

ي ها طرد همه اندیشه جسمانی به ضمیر آگاه، حذف صور حسی از ضمیر هشیار و

سایر محتویات ذهنی نفس را  و ها هشخوا و ي استدالل، میلها انتزاعی، شیوه

و عقیده داشت ) 81، فلسفه استیس، عرفان و(ست دان میوسیله اشعار به خویشتن 

طنی به نور ظلمت با از تاریکی شقاوت و ،کمک عرفان دینی که خود حقیقی باید با

  ) 464، نگرش نوین ، دین ووهم. (راه یابد

در مورد به فراموشی سپرده  ،ب فطرتعنوان شکل شکوفا شده و مکتو قرآن به

، »تذکره« و »ذکر«از خود به آن قربیشترین دغدغه را دارد و تعبیر  ،شدن فطریات

رسیدن به تقوا که هویت . دباش میدة ضرورت توجه به این مشکل نزد کنگوش

اهللا ي وچیزي جز تق )7/شمس( فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواهازیرا مراد از  ـفطري دارد 

نگهداري است ـ و به معناي خود) 22/384مطهري، . (وخروج از حکم اهللا نیست

آن در قر ثرترین راهکار براي کشف و شهود فطریاتمؤ عنوان ، به)27/159همان، (

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا  حقیقت پاسخ به آیه معناي یاد شده در به اتقو. دباش میمطرح 

أَنْفُس کُملَیعي ها رایشگ مواظبت از جان و است که مالزمت و) 105/ئدهما( کُم

با تحقق تقوا، ضمیر  .)162، جوادي آملی، فطرت در قرآن(د دان میمعنوي را الزامی 

د که زمینه تبارز محتواي فطرت در ذهن هشیار که شو میاي پاکسازي  گونه به آگاه

د و بدین گرد می، فراهم )22/387مطهري، (د ده میهدف بعثت پیامبران را تشکیل 

قرآن . دکن مییی پیدا ، گواراآنهابندي به پای پذیرش و شهود حقایق، ممکن و ،سیلهو

است، اخت، از نتایج مهم رسیدن به تقومعناي قدرت شن به» فرقان« اینکهکید بر تأبا 

  ).29/انفال( کُم فُرْقَانًایا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّه یجعلْ لَ: فرماید می

عنوان  ، و اقامه نماز به)183/بقره(عنوان فلسفه تشریع روزه  مطرح شدن تقوا به

و  ،)45/عنکبوت(گیري از فحشا و منکر عامل پیش ترین مصداق یاد خداوند و گبزر

بخش  عنوان عامل صیقل و روشنایی و یاد خداوند به از ذکر تعبیر امام علی

اللَّه سبحانَه و تَعالَى جعلَ الذِّکْرَ جِالء للْقُلُوبِ تَسمع بِه بعد الْوقْرَةِ و تُبصرُ بِه  إِنَّ«: ها دل
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ــاه را    ــوان ش ــس حی ــدي ح ــر بدی   گ

ــر  ــس دیگ ــودي ح ــر نب ــو گ ــر ت   را م

  وديآدم مکـــرم کـــی بـــ پـــس بنـــی

ــه دل چــون شــود صــافی و  ــاك آین   پ

ــم ببینــی نقــش و     هــم نقــاش را  ه

ــی    رنــگ شــو همچــو آهــن ز آهنــی ب

  وصـاف خـود  ا صافی کن از خویش را

  نــــدر دل علــــوم انبیــــا  بینــــی ا

 

گویاي این است که  .)213، خطبه هغنهج البال( »بعد الْعشْوةِ و تَنْقَاد بِه بعد الْمعانَدة

یی براي پیدایش نورانیت ها در دین، راهکارپرستش  ي مربوط به عبادت وها برنامه

در پی . ستبا کسب تقوا) 26/527، مطهري( ناخودآگاهدر جان و راهیابی به ضمیر 

و  ها و خواندنی آورد میدست  یی خود را بهشنوا این تحول، قلب قدرت بینایی و

  . یاندنما یش را میها نیدید

ش را در راستاي فطرتش ا گیزند انسانکه  یابد مینی تحقق رسیدن به تقوا زما

» علَیکُم أَنْفُسکُم«دستور . ي جان پاسخ مثبت دهدها و به تمام خواسته کردههدایت 

اورزي، موفقیت محدود در تقو .پوشد جامۀ عمل نمی گاه به هي گاها با همراهی

 !نگهداري جان را نه مالزمت و و ،آورد میپذیر به ارمغان  روشنایی محدود و آسیب

   :گوید میوي در مثنوي در این رابطه مول
  

  خـــر اهللا را  پـــس بدیـــدي گـــاو و   

ــوا حـــس حیـــوان ز جـــز ــرون هـ   بیـ

ــه حــس مشــترك محــرم شــدي  ــی ب   ک

ــش ــاك   نق ــرون از آب و خ ــی ب ــا بین   ه

ــت را  ــرش دولـ ــراش را  و فـ ــم فـ   هـ

ــی  ــه بـ ــت آینـ ــو  در ریاضـ ــگ شـ   زنـ

  تـــا ببینـــی ذات پـــاك صـــاف خـــود 

ــی  ــاب وبـ ــد کتـ ــی معیـ ــتا بـ   و اوسـ
  

، ناخودآگاهشهود باطن یا شهودي شدن محتواي ضمیر  شنهادبر این اساس، پی

  :گوید میمزلو . با مشاهده حقیقت است هاو یافتن باید جوو پیشنهاد جست

جوي معرفت، واقعیات و و نجا که جستآجوي ارزشی، از و این نوع جست«

از  دارعلمی برخور در درون قلمرو جویی است، دقیقاً ، یعنی حقیقتاطالعات

  )158، مزلو(» .عقول قرار داردتعریفی م

 ي عبادي دین به عنوان راهکار ورود به فضاي ضمیرها وقتی که برنامه

پذیر جلوه خرد د، منطقی وشو میآوري کننده آن معرفی خود قرآن یاد و ناخودآگاه

شهود فطریات  راهکار با مطالعه طرح و. دشو میتر نگري آشکار اقعکردن این نوع و
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 قانع کردند که قرآن در پی نمای میگیري روشن  ن، این نتیجهبه آو آیات مربوط 

ي ها گرایشی ناپیدای فراموشی وبه قصد رهایی از خطر خود مخاطب است تا آن را

طرحی، نابخردانه، معاندانه  خورد او با چنینه برن وگر ،امتحان کند معنوي در جان

و کیفر  مداد شد که پیتوجهی به عبادات و حقانیت بعثت تلقی خواه معناي بی و به

  .د بپذیردتوان مین ناحتمالی آن را خرد انسا اخروي و
  

  تاب شکوفایی فطریات یري بازتجربه پذ. دو

و  نگهداري، هدایتد که خودکن میهدایتش را کسی اجابت  ،به گفته قرآن

 للْمتَّقینَذَلک الْکتَاب ال ریب فیه هدى : ش معنا داشته باشدا گیتقواي فطري در زند

 ،هانهتقواورزي آگاپس از پذیرش هدایت و  .)26/22 و 3/601مطهري، ) (2/هبقر(

عمل به دین، خطر خودزیانی و سقوط و نیز تصور فاصله بین وضعیت فعلی و  با

د و والیت و سرپرستی رس میآینده که فطرت در آن به شکوفایی  انداز چشم

مؤمن است، به این دلیل گیر  شدیدي گریبانهم نگرانی  ؛ بازدشو میوند محقق خدا

  . توانایی محدود قدرتند وپر ها هموار و راهزنکه راه نا

ـ ساز بودن تقرب به خدا  سرنوشت قرآن براي تذکر این نگرانی بایسته و

طباطبایی، (تحت والیت و اراده الهی  انسانعمل  معناي قرار گرفتن اراده و به

استفاده کرده و ایمان،  اوسوي  و نیاز به وي خدا و فقرس از تعبیر فرار به ـ)19/121

یعنی فربهی  ،به عزت و قدرت نعلم و عمل صالح را عوامل تکامل و رسید

یا أَیها النَّاس أَنْتُم ، )50/ذاریات( فَفرُّوا إِلَى اللَّه؛ دکن میي فطري معرفی ها گرایش

إِلَى اللَّه 15/فاطر( الْفُقَرَاء( ،اتجرد لْمینَ أُوتُوا الْعالَّذو نْکُمنُوا مینَ آمالَّذ رْفَعِ اللَّهی 

 منْ کَانَ یرِید الْعزَّةَ فَللَّه الْعزَّةُ جمیعا إِلَیه یصعد الْکَلم الطَّیِّب والْعملُ الصالح ،)11/مجادله(

   .)10/فاطر( یرْفَعه

با کسب  جوانه زدن فطرت است و عمل به دین، آغاز تولد و غازآ ن وایما

تکرار جمله  .درس میپذیر است، به شکوفایی  عمل امکان علم و تقرب به خدا که با

»یصونَد نْع و 3/ابراهیم ،19/هود ،34/توبه ،47/انفال ،45/اعراف(» اهللا یلِبِس 

کج نشان  معناي بستن و که به» جاًوعا هونَغُبی و«در مواردي همراه با جمله ) 25/حج
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آوري ختصاص یافتن یک سوره قرآن به یادو ا ،ه تقرب به خداوند استدادن را

رهبر شناسی  راه شناسی و. دده میسختی عبور از موانع راه را نشان  خطر وسوسه،

با حل این . خود را دارد ي ویژهها پیمایی نیز هر کدام دشواري شناخت روش راه و

هایی  که با ویژگی آید میدست  به» تقرب الی اهللا انقطاع و«تدام سفر،  و تمشکال

، یعنی تنوع ي سالمتها ، قرار گرفتن در مسیر راهآنهایکی از  همراه است و

 یهدي بِه اللَّه منِ اتَّبع رِضْوانَه سبلَ السالمِ ؛استآنهانجام  و ها لیتمسؤو

آرامش روحی ناشی از  رسانی وه به توسعه عرصه خیراین آیه اشار .)16/مائده(

که به  ـ» انابه«معرفی کسی که به مقام  دربارهقرآن . رهایی از خطر وسوسه دارد

ـ ) 168، جوادي آملی، فطرت در قرآن(پیوند کامل با خداوند است  معناي انقطاع و

  : شمارد ي زیر را برمیها د، ویژگیکن میرسی پیدا دست

الَّذینَ آمنُوا وتَطْمئنُّ قُلُوبهم بِذکْرِ اللَّه * اللَّه یضلُّ منْ یشَاء ویهدي إِلَیه منْ أَنَابقُلْ إِنَّ 

نُّ الْقُلُوبئتَطْم کْرِ اللَّهآبٍ *أَال بِذنُ مسحو مى لَهطُوب اتحاللُوا الصمعنُوا وینَ آمالَّذ 

  ) 27-29/رعد(

سوي  ، بهاند کسانی را که با او پیوند کامل برقرار کردهد و کن میگمراه  ،خداوند هرکس را بخواهد«

هایشان با یاد خدا  اند و دل کسانی هستند که ایمان آورده) ابهاهل ان( آنها. دکن میخودش هدایت 

کسانی هستند که ) ابهاناهل ( آنها. دکن میمش پیدا ا آراه آگاه باشید که تنها با یاد خدا دل. آرام است

 ترین زندگی نصیبشان شده است و ند، پاکیزهده میي شایسته را انجام ها تمام کار اند و ایمان آورده

  ».ترین سرانجام پاك

و ابن عاشور،  357 و 11/354طباطبایی، (تفسیري  دیدگاهترین بر اساس مستند

را شرح » بینیمن«هاي اجتماعی  ت روحی و فعالیتفوق، حاال اتآی ،)12/181

عملوا  و«دگی شخصی و جمله زن ،»طوبی لهم«و » تطمئن«دو واژه . دده می

 جمع با الف و(» الصالحات«. گذارد را به نمایش می آنها یجتماع، رفتار ا»الصالحات

د و اشاره به زمینه کن میگو را باز آنهامند ي سودها ی و فراگیري تالشگگسترد) الم

إِنَّ الَّذینَ آمنُوا وعملُوا الصالحات سیجعلُ لَهم ؛ ان دارددر قلب دیگر آنهامحبوبیت 

  ).96/مریم( الرَّحمنُ ودا

ات فوق در قالب مثالی که در آن مؤمن معتقد به کلمه توحید مضمون آی

که به تشبیه شده است اي  به درخت استوار، زیبا و رشدیافته) 12/51، ییطباطبا(



  

 

88  

ل 
سا

وز
ن

هم
د

/ 
ره

ما
ش

 1/ 
ی

یاپ
پ

73/ 
ار

به
 

13
92

 

أَلَم تَرَ کَیف ضَرَب : دکن میجلب توجه  ،دده میبار  هارش پیوستدگپرور خواست

اءمی السا فهفَرْعو ا ثَابِتلُهۀٍ أَصرَةٍ طَیِّبۀً کَشَجۀً طَیِّبمثَال کَلم ینٍ بِإِذْنِ  *اللَّها کُلَّ حی أُکُلَهتُؤْت

  ) 24-25/ابرهیم( لَعلَّهم یتَذَکَّرُونَربِّها ویضْرِب اللَّه األمثَالَ للنَّاسِ 

حدیث قدسی معروف نیز تفسیر مناسبی براي خالص شدن و گستردگی فعالیت 

ما زالَ الْعبد یتَقَرَّب إِلَی بِالنَّوافلِ حتَّى أُحبه فَکُنْت سمعه «: گوید مید که باش میمقربان 

ه الَّذي یبصرُ بِه و یده الَّتی یبطش بِها و رِجلَه الَّتی یمشی بِها و لَئنْ الَّذي یسمع بِه و بصرَ

  ) 1/28شعیري، (» .سأَلَنی أَعطَیتُه و إِنِ استَعاذَنی لَأُعیذَنَّه

اقعیت است گویاي این و» تُؤْتی أُکُلَها کُلَّ حینٍ بِإِذْنِ ربِّها«جمله  این حدیث و

 دریغ مندي بیسود رسانی گسترده ولب احسان خداگونه، خیری در قاانسانل که کما

 أُولَئک یسارِعونَ فی الْخَیرَات وهم لَها سابِقُونَآیۀ . دشو میبه نمایش گذاشته 

  . دکن مییید است نیز این مطلب را تأکه در صدد معرفی مؤمنان کامل ) 61/مؤمنون(

دلپذیري زندگی، توسعه  دید چهار عنصر آرامش روحی، زیبایی وتر بی

معلول شکوفایی  عنوان آثار و به ،هاي خیررسانی و محبوبیت در جامعه فعالیت

حتی پیش از رسیدن . است پذیر اثبات ك وهاي قابل در ي فطري، واقعیتها گرایش

هادي قرآن و کارگیري راهکار پیشن د با بهتوان میهر کسی  ،به مقام قرب الهی

صورت نسبی تجربه و مشاهده  محدود، آثار یاد شده را به رسانی موردي وخیر

  . نماید
  

  ي فطري ها ارزشنمود آثار ستیز با . سه

 ،)7/177کاشانی، (» هرَطْی الفلَع دلَوی مولود لُّکُ« بر اساس حدیث نبوي معروف

به شمول گرایش ـ ي فطري ها گرایشگذارد و  میبه دنیا قدم با فطرت سالم  انسان

، ولی بالفاصله در معرض اش در ضمیر او وجود دارد حالت اولیه با ـبه اخالق 

سپس توسط  نشناس و نخستین بار توسط والدین مسؤولیت .یردگ تهدید قرار می

. دگیر میقرار  ها تر، زیر بارش آلودگی ی محیط بزرگانساني شیطانی و ها وسوسه

ي ها و خواسته ها ، عواطف، آرزوها ، خويها ه از نوع اندیشهي تهدید کنندها آلودگی

جویی نیز در  ، حتی حقیقتیابد میزدگی است که وقتی بر جان تسلط با دنیا سازگار
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در نتیجه ). 7/روم( یعلَمونَ ظَاهرًا منَ الْحیاةِ الدنْیا ؛دگیر میگرایی قرار خدمت دنیا

در مثنوي . شود یکت در مسیر تقرب به خدا مجایگزین حر ،مسیر سقوط تالش در

  : خوانیم می

ــوف زو     لگدکوب خیال از جان همه روز ــود و از خ ــان و س   الوز زی

  نـی بــه ســوي آســمان راه ســفر     فر ندش نی لطف وما نی صفا می
  

  ) 415 و 414 /1 فترد(

  مرغ جانش موش شـد سـوراخ جـو       جواعرّ چون شنید از گربگان او

  وار انـــدرین ســـوراخ دنیـــا مـــوش    اررـو ق دیدن ـانش وطـزان سبب ج

ــور    ایی گرفتاین سوراخ بن هم در ــت   در خ ــایی گرف ــوراخ دان   س

ــد       در مزید ار ی که مر اویها پیشه ــد گزی ــار آی ــوراخ ک ــدرین س   ان
  

  ) 3980-3977 /3فتر د(

براي بیان اوج ضخامت . دشو میتر  کلفت تر و ضخیم تدریج به ها آالیش

 »قساوت«، )10/بقره( »مرض«، )257/بقره( »ظلمات«ي ها واژهقرآن از  ،ها الیشآ

 »رین«، )46/حج( »عمی«، )7/بقره( »خَتَم«، )5/صف( »زیغ«، )74/بقره(

قالب جمله  در »مرض«کلمه . دکن میاستفاده ) 10/شمس( »تَدسیه«و ) 14/مطففین(

ه و اشاره به رذایل قرآن تکرار شد در ها واژهبیشتر از سایر این » ضقُلُوبِهِم مرَ  فی«

. دباش میکننده فضایل اخالقی که سالمت قلب بازگو همان گونه ؛اخالقی دارد

  )10/80طباطبایی، (

مورد مطالعه قرار  زیربا سه گزاره را  انسانستیزي در زندگی  قرآن بازتاب ارزش

  :دده می

  .)2/یامهق( وال أُقْسم بِالنَّفْسِ اللَّوامۀِ؛ مورد مالمت جانش است .1

 ومنْ أَعرَض عنْ ذکْرِي فَإِنَّ لَه معیشَۀً ضَنْکًا؛ دباش میگرفتار زندگی تنگی  -2

  .)124/طه(

والَّذینَ کَفَرُوا أَعمالُهم  ؛درس میجاي آب، به سراب  اي است که به تشنه -3

  .)39/نور( ءه لَم یجِده شَیئًاکَسرَابٍ بِقیعۀٍ یحسبه الظَّمآنُ ماء حتَّى إِذَا جا
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کسی وجود ندارد که . ي فطري نظر داردها یشاهر سه آیه به آثار مخالفت با گر

 مورد مالمت و رفتار خطایی نشده و مورد بازرسی، تحت شکنجه وگدر زندگی 

ستیزي  تداوم ارزش. )22/111مطهري، ( سرزنش وجدان اخالقی قرار نگرفته باشد

، یعنی سرزنش وجدان تراکم نکوهش و پرستانه، تداوم وهداف دنیابا تعقیب ا

  . چندان را نیز با خود داردعذاب روحی دو

صادقی تهرانی، (محدود است بر اساس فطرتش دنبال کمال نا انساناز جانبی 

افق  انداز و تقرب به خدا، پیوسته چشم مسیر تکامل و د درخواه می و) 19/221

پاسخ مثبت  یش عمالًها خواسته و ها نوازش دهد و به نیاز تر، نگاه جانش را وسیع

 انسانورد به همین دلیل دستا. موقعیت اجتماعی بهتر داشته باشد داده شود و

آبنما  حکم رفتن دنبال سراب و ،ستیز و روگردان از یاد خداوند براي فطرتش ارزش

بر این اساس ... ردد بگ باید دنبال سراب دیگر ،ناکامی را دارد و پس از هر اقدام و

  ) 3/520مطهري،  و 15/169فضل اهللا، . (دشو میاندوه  گرفتار تشویش، افسوس و

ک باور، ي تاریها یهصورت ال ضدارزشی چنین افرادي به نتیجه عملکرد مکرر و

 آنها) فطرت و(ناروا بر جان  هاي تصمیم گیري و اخالق، احساسات، هدف

صورت محسوس، گرفتار تنگنا  روز پیش، به ازبدین ترتیب هر روز بیش  .نشیند می

ایجاد  ش به دور خود وا شبیه کرم ابریشم که با تنیدن لعاب درونی آنها .ندشو می

ن هر شا ساخته دست زندان تاریک و د،کن میکتش را فراهم پیله ابریشمی، زمینه هال

نهان شدن و در نهایت بر سقوط و پ )معیشَۀً ضَنْکًا(د شو میتر  تنگ روز تنگ و

الَّذینَ خَسرُوا  !؛ یعنی اعالن خودباختگیزنند شان مهر تأیید می یتانساننهایی 

  .)12/انعام( أَنْفُسهم فَهم ال یؤْمنُونَ

حساس جامعه، سرزنش پیگیر وجدان و ا بریدن از غیب، محرومیت عاطفی در

گویا . دکن میآنها اي را دامنگیر  حوصلگی کشنده برابر تقاضاي جان، بیشکست در 

ومنْ یرِد أَنْ یضلَّه یجعلْ صدره ضَیِّقًا  :گوید میقرآن با توجه به چنین وضعیت روحی 

اءمی السف دعصا یا کَأَنَّمرَجبلخی گوید .)125/انعام( ح :  

  دیگـــران را تـــو زخـــود نشـــناخته    ار خود را باختهـو در پیکـاي ت

ــتی      ه آیی بیستیـت کر صورـه هو بـت ــو آن نیس ــن، واهللا ت ــن ای ــه م   ک
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  در غم و اندیشه مـانی تـا بـه حلـق        لقخ و زـانی تـا بمـان تنهـیک زم

  زیبا و سرمست خـودي  که خوش و    ديـی باشی که تو آن اوحـاین تو ک
  

  ) 803- 806 /4فتر د(

  :گوید میاگر این سخن فروم که 

چنان قوي شد که نتواند آن را با  ـ آنآگاهانه ـ گرچه نااحساس اصیل گناه  رگا«

هاي عمیق و حتی بیماري جسمی  دالیل منطقی صوري ساکت کرد، سبب نگرانی

  )180، فروم(» .دشو میروحی  یا

  :گوید مزلو که می و نیز ادعاي

شناسان چنین فرض  زیست شناسان و پزشکان و بسیاري از روان اکثر روان«

تنی  روان توان می را ها بیماري ههم یدشا و ها بیماري ههم ند که تقریباًکن می

عوامل تعیین کننده هر بیماري جسمی  هروانی در زمري درون ها متغیر و نامید

  )44، مزلو( ».قرار دارد

انگیزي  پذیري اخالق فطري پشتوانه شگفت ددرصد قرین باشد، تجربهبا واقعیت ص

  . آورد میبه دست 

اصلی دین،  ماند که هدف اساسی وواقعیت عینی ناگفته ن این حقیقت قرآنی و

 ، رحمت و)10/حجرات( آرمانی است که در آن اخوت گرا و ساختن جامعه ارزش

سیماي  ،)2/مائده( همیاري و) 103/آل عمران(همدلی  ، الفت و)10/فتح(دلسوزي 

ن را مخاطب قرار امن، قرآن همۀ مؤبه همین دلیل. زندگی اجتماعی را نمایش دهد

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا علَیکُم ؛ خواند فطرتشان فرا می از جان و داده و به محافظت

کُمسرنوشت  بر این باور است که شرایط حاکم بر جامعه و و) 105/مائده( أَنْفُس

، روحیه و )11/311طبایی، طبا(مخالفت فطرت  گسستنی با موافقت وآن، ارتباط نا

مطهري، (خورد  بر اساس نظامی رقم می د وملکات در جان عموم افراد جامعه دار

؛ دگیر میشکل  آنهاکه با اراده خود ) 26/60 ؛21/342؛ 17/222؛ 805 و 15/787

ا فَال موءمٍ سبِقَو اللَّه ادإِذَا أَرو هِما بِأَنْفُسغَیِّرُوا متَّى یمٍ حا بِقَوغَیِّرُ مال ی إِنَّ اللَّها لَهمو لَه رَد م

ذَلک بِأَنَّ اللَّه لَم یک مغَیِّرًا نعمۀً أَنْعمها علَى قَومٍ حتَّى ، )11/رعد( منْ دونه منْ والٍ

یملع یعمس أَنَّ اللَّهو هِما بِأَنْفُسغَیِّرُوا م53/انفال( ی.(  
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ادامه پیدا اگر اخالق گریزي همگانی جایگزین فطرت گرایی شد و این روند 

هالکت به سراغ  خطر سقوط و گراید و کرد، وضعیت اجتماعی حاکم به سیاهی می

عنوان ستم به جان یاد شده  گریزي همگانی نیز به در قرآن از فطرت. آید میجامعه 

 مهسفُنْأوا کانُ نْلکو«چون  ییها جمله و) 4/539جوادي آملی، تسنیم، ( است

ظْیل118/نحل ،160/فاعرا ،57/بقره(» ونم( ،»َّلَظَ ذینَالفُنْأوا مسهم« )45/ابراهیم( ،

»فُنْأ وسهکانُ مظْوا یلگریزي همگانی در جامعه و اشاره به فطرت )177/اعراف(» ونم 

  . مد عینی آن دارداپی

گریزي  یق مختلف، به فطرتدر دو جاي قرآن، هالکت جامعه با تذکر مصاد

با اشاره به هالکت جمعی قوم خداوند در سوره توبه  .جمعی نسبت داده شده است

ي قوم ها قریه(مؤتفکات  و) قوم شعیب(نوح، قوم عاد، قوم ابراهیم، اصحاب مدین 

  .)70/توبه( فَما کَانَ اللَّه لیظْلمهم ولَکنْ کَانُوا أَنْفُسهم یظْلمونَ: فرماید می) لوط

هالکت قوم نوح، قوم هود، قوم  دربارهیشتر در سوره هود نیز پس از توضیح ب

 وما ظَلَمنَاهم ولَکنْ ظَلَموا أَنْفُسهم: قوم شعیب، آمده است صالح، قوم لوط و

  .)101/هود(

بلکه  ،دده میاین دسته از آیات تنها براي مطالعه تحوالت تاریخی معیار ارائه ن

ي از گذشته تاریخ، بشریت را به گیر ضمن دعوت به عبرت زبان هشدار نیز دارد و

تر، با استفاده از نقش سببیت نهفته در حاالت  جامعه آرمانی و ساختن آینده بهتر

  . این صفحه دیگري است براي توجیه اخالق فطري خواند و روحی، فرا می
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  نتیجه گیري

صالح باورها، حاالت روحی، مانی به نقد و ادر روان ی وشناخت روانقرآن با نگاه 

 ناخودآگاهدر این کتاب آسمانی ضمیر . دازدپر می ها انسانشریع مقررات و رفتار ت

فَإِنَّه یعلَم السّرَّ : دشو میتر از پنهان یاد  عنوان راز پنهان از آن به پذیرفته شده و

به  فطریات آگاه وانتقال محتواي روان ناخود و) 13/432مطهري، ( )7/طه( وأَخْفَى

با نورانی . کند میپذیري را ارائه  روش آزمون براي آن طرح و کن ومم، ذهن هشیار

 فراگیري رفتار اخالقی و روان، فراهم شدن زمینه شکوفایی فطریات و نشد

محدود، آرامش روحی، سودمندي نا شدنی چون ارزشی، آثار ملموس و تجربه

مکانیزم نپذیرفته شدن . دکن میدلپذیري زندگی و محبوبیت اجتماعی عینیت پیدا 

 در این صورت فضاي جان آلوده و. است شهود فطریات با نتایج منفی همراه

چنین حاالت . دکن میتر، تبارز پیدا  سیاه د و با رفتار اخالقی سیاه وشو میتر  آلوده

 گی و بیماري روحی وحوصل اضطراب، بی فتاررا گر رفتار عملی، فرد روحی و

 .کشاند معه را به سقوط می، جادر صورت همگانی شدن جسمی ساخته و
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