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وموز

رفکار اخ ری در نکیجۀ وموز  ،جز سرشت ثانوی (عدادت) انسدان

میشود اخ ق مبکنیبر طبیعت یا بهداسحۀ فدیض الهدی حاصدل مدیشدود یدا
به داسحۀ عوامل طبیعی دیگر داژ فیض الهی جهدتییری خاصدی را بدهلحا
پرهیز از انحصارنگری در انگیتۀ راغب نمایان میسازد درصورتیکه اخد ق،
حاصل از فیض الهی د عوامل طبیعی باشگُ ،خلقیات انسان تغییر نوواهنگ کدرد؛
امددا در حالددت ددم ،ازونجاییکدده ُخلقیددات انسددان ریتدده در عددادت دارنددگ د
براسدداس تعلیودتربیددت حاصددل میشددونگ ،تغییرپددذیر د اص دشددگنیانددگ
راغب ازایهنظر ،همسو با جهتییری ارسحو ،جالینوس ،رداریان د ابهمسددویه
است راغب عوامل دیگری را نیز در تحلیل نظر خدود بیدان مدیکندگ فرایندگ
پرداز های راغب از ایه موضوع ،بههمراه نقدگ دلیلهدای اد در ایده جسدکار
ومگه است
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395
72

واژگان کلیدی
تغییرپذیری ،اخ ق ،راغب اصفهانی
طرح مسئله
دانش اخ ق با ردیدرد اس می را بایسکههای پژدهتی است نمایانگن بُعگهای
معرفکی د کاربردی ون ،بهدیژه نتداندادن جهدتییدری د دایدرا نبدودن ون از
وموزههای اس می ،نیازمنگ پژدهشهای جامع در ایه ساحت است هرچنگ در
ددران اس می شاهگ پویایی د اسکمرار فقه د ک م اس می هسکیو ،بُعگ اخ ردی
وموزههای اس م هماننگ وندد ،ونچنان ظهور نیافکه است در عصر حاضدر ،بدا
پیگایش مدکبهای اخ ری یونایونی ردبهرد هسکیو که با نگداه کداربردی بده

اخ ق می نگرنگ د از ون با عندوان اخد ق کداربردی یداد میکنندگ در چندیه
مورعیکی ،در صورت نبود بنیادها د نظریههدای اخد ق اسد می ،وسدیبهدای
دامنهداری را شاهگ خدواهیو بدود نادیدگهیرفکه خدگابادری د جایگداه ون در
اخ ق کاربردی د بهدیژه در یدی از شاخههای ون ،یعنی اخد ق حرفدهای ،در
سحح جامعه وسیبزاست برایهاساس ،تحلیل پدرداز هدای نظداممندگی کده
انگیتمنگان مسلمان از مؤلفههای اخ ری کردهانگ از یکسو د طراحی نظریههای
اخ ری ونها از سوی دیگر ،نه تنها در مقام دانش د معرفت اهمیت دارد ،بلده در
کاربردیسازی اخ ق نیز جایگزیه تلقیهای الحادمحور میشود
یددی از بنیادهددای بسددیار مهددو علددو اخد ق موضددوع «تغییرپددذیری یددا
تغییرناپذیری اخ ق» است مسلوانگاشکه یددی از ایده دد ،مسدکلزم پدذیر
پیامگهای مهمی است مکفدران به ایه موضوع در علدو اخد ق بسدیار توجده
معکقگنگ ،ممده نیسدت اخد ق ودمدی تغییدر کندگ ( )102 :1387در صدورت
پذیر

ایه مبنا ،بحم از اخ ریات کاری بیمعناست برخی نیز بر تغییرپذیری

اخ ق تأکیگ میکننگ در نظر ونان یدی از شرطهای بنیادیه تهدذیب اخد ق د
بهطورکلی متی اخ ری« ،امدان تغییر اخ ق انسان» است  1همچنیه ،اهمیدت
ایه موضوع تا جایی است که رگمزدن در فضای اخ قمنگی تا رسیگن به رلّدۀ
اخ ق که سعادتمنگی راسکیه است د تحقب فایگهمنگی علو اخ ق د تأکیگ بدر
اخ قمنگی د اخ قمگاری ،همه ،بر ایه مؤلفۀ مهو مقگم هسکنگ
 1برای محالعه نک :ابهمسدویه رازی ،تهذیب اْلخ ق د تحهیر اْلعراق ،ص 5تا 52؛ خواجهنصدیر طوسدی،
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کردهانگ خواجهنصدیرالگیه طوسدی در اخد ق ناصدری مییویدگ کده برخدی

اخ ق ناصری ،ص 6تا 102؛ غزالی ،میزان العمل ،ص81؛ سحر کادنگی د محسه جاهگ« ،امدان تغییر خلب از

دیگیاه غزالی د ددانی» ،مجلۀ معرفت اخ ری،

 ،1389 ،2ص 59تا )76
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فضایی را ترسیو میکنیو که در ون پیشفرض تغییرناپذیری اخد ق حداکو
است ویا در ایه فضا ،سوهیفکه از اخ ق با انگار تأثیریذاری تربیت اخ ری
بر اخ ق فرد د جامعه شایسکه است ویا میتوان از اخد ق کداربردی بدهنحو
معناداری سوه یفت ویا اخ ق کاربردی ازنظر معرفکدی توصدیهبردار اسدت
بنیاد تمامی ایه رهیافتها د پژدهشها بر انگار امددان تغییرپدذیری اخد ق
اسکوار است پذیر

یا انددار ایده تصدویر ،وثدار معرفکدی مهمدی در حدوز

اخ ق دارد د رشگ اخ ری فرد د جامعده از وثدار ون اسدت ازایدهرد ،بیتدکر
انگیتمنگان اخ قپژده از امدان تغییر اخ ق بحم میکننگ که پیامگهای مهمدی
در علو اخ ق دارد
مفضددل( ،دفددات )402 :از
راغددب اصددفهانی ،ابوالحسددیه القاسوبهمحمگبه ّ
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انگیتمنگانی است که در وثار خویش برخی مؤلفههای بنیادیه اخ ق را تحلیل
کرده است هرچنگ راغب در حوز لغتشناسی با ککاب المفردات متهور است،

برخی وثار اد همچون تفصیل النتدأتیه د تحصدیل السدعادتیه د الذریعدة الدی
مدارم التریعة دغگغدهمندگیا

را بده اخد ق نتدان مدیدهدگ در جسدکار

حاضر ،موضوع تغییرپذیری اخد ق را از منظدر راغدب اصدفهانی پدرداز

د

ارزیابی انکقادی خواهیو کرد د به ایه پرسش پاسخ خواهیو داد که :ویا اخد ق
تغییرپذیر است
تصویرسازی راغب از اخالق تغییرپذیر
در وغاز شایسکه است به چیسکییویی اخ ق از دیگیاه راغب بپدردازیو ونچده
در پی فهو دیردیسی ون هسکیو ،چیست د تلقدی راغدب از اخد ق چیسدت
راغب اخ ق را جمع َخلب د ُخلب میدانگ که در اصلَ ،خلب با ُخلب یدی است

با ایه تفادت که َخلب به کیفیت د صورتی یفکه میشدود کده بدهداسدحۀ چتدو
ظاهری درو میشود د ُخلب دیژ نیردها د سرشتهایی است که بدا بصدیرت
فهمیگه میشونگ ایر فردی دارای َخلب خوب د ُخلب نیدک باشدگ ،هدو ازنظدر
ظاهر زیباست د هو صفات بداطنی د اخ ردی خدوب دارد (راغدب1376 ،ب:
1589؛ همو1376 ،الف )62 :غزالی نیز ،در داژهشناسی اخ ق همیه محلب را
ودرده است (غزالی)63 :2004 ،3 ،
راغب در تعریف اصح ه
حی اخ ق مییویگ« :حای ق ل نسان داعیة الی الفعدل
مه غیرفدر د الرؤیة» (راغب1376 ،الف )69 :ایه تعریف دربدار اخد ق در
وثار بسیاری ،ماننگ اخ ق جالینوس ومدگه اسدت (بدگدی )190 :1981 ،ایده
تعریف از اخ ق نزد مکفدران مسلمانی ،همچون ابهمسدویه د یحییبدهعدگی
بسیار پذیرفکهشگه بود (ابهمسدویه52 :1373 ،؛ یحیدیبهعدگی)47 :1985 ،
د ابهمسدویه د یحییبهعدگی اسدت همچندیه ،مکفددران پسداراغبی ،مانندگ
خواجهنصیرالگیه طوسی ،غزالی ،ع مهرزدینی ،عبدگالرزاق الهیجدی ،نراردی د
ددانی در تعریف ُخلب همیه تصویرسازی را داشدکهانگ (طوسدی101 :1356 ،؛
غزالی3 :2004 ،56 ،؛ رزدینی 1380 ،یا 32 :1423؛ الهیجی335 :1383 ،؛
نراری35 :1386 ،؛ ددانی )38 :1883 ،پرداز هدای دد مؤلفدۀ بهکاررفکده در
ایه تعریف ضردری است« :حای» د «غیرفدر د ال رؤیدة» راغدب بدرای ه
ریدگ
حالت سه رتبه لحا میکنگ:
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بنابرایه ،می توان یفت که ردیدرد راغب در بیان ایه تعریف همسو با جالینوس

برای انسان با هر فضیلت د رذیلکی سه حالت دجود دارد 1 :یدا در ابکدگای
کسب فضیلت د یا رذیلت است که دربار چنیه کسدی مدییویندگ اد بندگ ون
فضیلت یا رذیلت است؛  2یا در کسب ونها به درجۀ اعکگای رسیگه اسدت بده
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چنیه کسی می یوینگ اد یادر د ددسکگار فضیلت یا رذیلت است؛  3یا بده ردگر
توان خود در کسب فضیلت یا رذیلدت پدیش مدیردد د بده وخدریه درجدات
میرسگ د هریونه که بوواهگ میتوانگ در ونها تصرف نمایگ ،چندیه فدردی را
صاحب د موالی فضیلت یا رذیلت مینامنگ (راغب1376 ،الف)69 :
حالت سوم ،درجۀ کسانی است که در فضیلت بهرگری پیشرفکهانگ که بگدن
انگیته افعای از ونها سر مدیزندگ در بسدیاری از تعریفهدای انگیتدمنگان از
اخ ق ،ریگ «ملده» دجود دارد؛ اما راغب با عبارت «حای» د بدا تصویرسدازی
سه یانه از ون ،تحلیل سوم را در ربای تصدور خدود از حدای ردرار داده اسدت
درخصوص ریگ «غیرفدر د ال رؤیة» ،یادکرد ایه ندکه سزاست که چنیه نیسدت
که افعای ارادی برپایۀ فدر از ساحت اخ ق خار شونگ معنای ایه ریگ ،به ایه
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معنا نیست که اخ ق انسان ،اخکیاری د ارادی نیست؛ بلده در نکیجدۀ عدادت د
خویرفکه ،افعای اخکیاری جز سرشدت انسدان مدیشدونگ د درنهایدت ،بدگدن
انگیته از نفس انسان صادر میشونگ (نک :همان 4 :تدا  )443ایده تعریدف از
اخ ق در بسیاری از وثار اخ قپژدهان اس می دیگه مدیشدود اسداس ایده
تعریف بر تصویرسازیهای متایی در َعرضپنگاری خلقیدات اسدت؛ زیدرا در
َ
انگیتههای ونها حای د ملده بهعنوان عرض نفس انسانی اسدت کده خدود ون
َ
1
نقگبردار است

 1در ایه خصوص نک :فرشکه ابوالحسنی نیارکی د امیراحمگ شجاعی« ،مقایسۀ دد مفهومسازی سنکی د جگیگ
76

از اخ ق» ،مجلۀ پژدهشنامۀ اخ ق،

 ،10زمسکان ،1389ص 33تا 46

سنجش ارتباط اخالق با طبیعت و سجیّت و عادت
یدی از موضوعات مهو ،ریتهمنگی اخ ق د فراینگ صگدر ون از منتدأ اسدت
چیسکی د تحلیل ون منتأ نزد اخ قدانان مهو است ایه بحدم در رسدیگن بده
پرسش نهایی ایه جسکار مبناست؛ ازایهرد الزم است ،دیگیاه راغب درایهباره
پرداز

شود راغب میان چهار اصح د تمایز مییذارد:

 .1طبع و طبیعت 1:حقیقکی که راهی برای تغییر ون نیست (نک :همان)62 :؛
 .2سجیّت :از ریتۀ «سجی» بهمعنای سرشت د فحرت است در ررون ومدگه
استَ  :و الل َّْي ِ ِإ َذا َس َجى؛ درکی که شب ورام شگ (ضحی )2 ،مضمون ویه ایه
است که خگادنگ شب را ورام د ورامشگن را در شب ررار داده است در اصح د
اخ ری به ُخلقیاتی که در نفس انسان ،ازطریب خگادنگ بهدجود میویدگ ،سدجیّه
یفکه میشود (راغب1376 ،الف)62 :
تغییر اخ ق یفت راغب میان طبیعت د سجیّت تمایز رالل است :سجیّت فعدل

 1طبیعت د نیز عادت که در صفحههای بعگ به ون اشاره میشود ،در چارچوب فدری متایی معدانی خاصدی
دارنگ د نبایگ ون ها را با اصح د رایج در میان انگیتمنگان معاصر اسد می د نیدز اصدح حات ردانشناسدی
امردزیه همسان انگاشت در چارچوب فدری متایی ،طبیعت در کمای نوسکیه بهکار میردد که به موجب ون،
اسکعگاد بردز کماالت بعگی م زم با ون پگیگار میشود تصویرسازی از اخد ق ندزد بسدیاری از یذشدکگان،
مبکنیبر پذیر

ثبات طبیعت انسانی است اخ ق ،عرضی انگاشکه میشود که چون محفل ون را ثابدت لحدا

کنیو ،امدان تغییر پیگا نوواهگ کرد؛ اما درصورت نقگ چنیه طبیعکی د تغییر فضدای فددری د بدهعندوان مثدای
درنظریرفکه الگوی صگرا در نقگ طبیعت ثابت د بیان حرکت جوهری ،تحلیل از اخ ق نیز مکفادت مدیشدود
عادت نیز که براثر تمریه د نهادینهشگن فعل در دردن شوص ایجاد میشود ،در اصح د اخ ری رگما کاربرد
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برپایۀ انگیتۀ راغب در ساحت طبیعت د سجیّت نمیتوان سدوه از امددان

داشت هرچنگ نقگهای بسیاری میتوان بر چنیه تلقی از طبیعت کرد ،داکادی انگیتههای نداظر بدر طبیعدت د
نقگهای معحوف بر ون مجای دیگری میطلبگ
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خگادنگ است د در نکیجۀ فیض الهی حاصدل میشدود د ُخلقیدات ،حاصلشدگه
براثر خیر د فضیلتانگ د ممده است همۀ انسانها از ون بهرهمنگ نتونگ طبیعت
در نکیجۀ عوامل طبیعی که از اراد انسان خار انگ حاصدل مدیشدود د چندیه
ُخلقیاتی برخ ف ُخلقیات حاصل از سجیّت ،خیدر د فضدیلت صدرف نیسدکنگ

ازایهرد ،بهطورکلی میتوان یفت که سجیّهها ایرچه جدز ُخلقیدات انسدانانگ،
فعل خگادنگنگ؛ دلی ُخلقیات حاصل از طبیعت ،فعل خگادندگ نیسدکنگ (راغدب،

1376الددف 3 :تددا 62؛ همددو1376 ،ب 9 :تددا  158د  230د  )362در حددوز
اخ ق ،ایه تصویر را میتوان یدی از ارکان رابحۀ خگادنگ با انسان انگاشت راغدب
با کتف خصلکی از دجود انسان ،البکه برخی از انسانها ،به ارتباط د اتصای خگادنگ با
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انسان در بُعگ اخ قمنگی رسیگه است امردزه ،ممده است که ایه مؤلفه در صورت
اثبات ردانشناخکیا  ،وثار مثبت زیادی در حوز اخ ق داشکه باشگ
ادعای ارتباط اخ قمگاری با خگادنگ را میتوان از دیگر سونان راغب نیز
فهمیگ راغب در وثار خود به ارسامی از فضدایل در انسدان اشداره مدیکندگ د
رسمی از ونها را فضایل توفیقی نام مینهگ در نظر راغب تحقب دیگر فضایل د
همچنیه ،بهدست ومگن سعادت حقیقی ،جز با تحقب ایده ندوع فضدایل ممدده
نیست توفیب در نظر راغب بهمعنای موافقت اراده د فعل انسدان بدا رضدادرگر
الهی است ایرچه ایه داژه دراصل ،بهیونهای دضع شگه است که اط ق ون بدر
سعادت د شقادت صحیح است ،درعرف ،فقدط بدرای سدعادت بدهکار مدیردد
(راغب1376 ،الف99 :؛ 1376ب )565 :راغدب فضدایل تدوفیقی را هدگایت،
رشگ ،تسگیگ د تأییگ دانسکه اسدت (1376الدف )99 :ایده چهاریانده در وثدار
راغب ،جهتییری خاص اد را در اخ قمگاری د ارتباط ون با خگادندگ تأییدگ
میکنگ د تبییه ایه ادعا در تحلیل ونها نهفکه است

در نظر راغب هگایت سه مرحله دارد 1 :شناسانگن راه خیر د شر از سدوی
خگادنگ؛  2یاریرسانی پیدرپی خگا به بنگیان؛  3نور دالیت (همدان)100 :
راغب با اسکناد به ویات د احادیم تأکیگ میکنگ ،ایر هگایت الهدی نبدود ،هدیچ

انسانی حکی خود پیامبر هو نمی توانست به تزکیه د تهذیب بپردازد همدان
ِ
نُ َِنا َک َکنا
یونه که در ویۀ شریفه ومگه استَ  :و ل َْو َ
ال َف ْض ُ ه َاّلل َعلَ ْي ُک ْم َو َر ْح َم ُت ُ
ِ
ِ
ِ َ ٍ َ
نن َي ََنا ُ ( ندور )21 ،رشدگ در تصدور
اّلل ُي َزکِّي َِ ْ
ِ ْنکُ ْم ِ ْن أ َحد أ َبد ًا َو لک َّن ه َ َ
راغب عنایکی الهی است که درکی انسان در کارهایش به خگادندگ توجده کدافی
داشکه باشگ ،خگادنگ به اد کمک میکنگ د اد را در مسیر اص د یاری میدهگ د
انسان را از هر فسادی باز میدارد اغلب ،رشگ از تقویت عدزم د نادیدگهیرفکه
عزم د اراد خود حاصل میشود (1376الف)101 :
تسگیگ نیز به ایه معناست که انسان اراده د حرکداتش را در مسدیر غدرض
از سوی خگادنگ یاری می شود؛ ماننگ پیامبران د بندگیان صدالح یداه خگادندگ
فراتر از اراد انسان به انسان یاری میرسانگ؛ مانندگ ایندده خگادندگ انسدان را
مسکقیم ًا یاری کنگ یاه نیز ،خگادنگ انسدان را از دردن نفسدش یداری میکندگ؛
ماننگ اینده رلب ادلیای خگا بهدسیلۀ اد تقویت میشود (همدان )102 :تأییدگ،
ردوت
یعنی تقویت کار انسان از داخل ،بهدسیلۀ بصیرت د از خدار  ،بهدسدیلۀ ّ

بیردنی (همان ) 102 :ایه چهاریانه کده فضدایل تدوفیقی مدگنظر راغدب را در
اخ قمگاری تتدیل می دهگ ،از کیفیت ارتباط اخد ق بدا خگادندگ در انگدار
راغب حدایت میکنگ
 .3خُلق :همانطورکه بیان شگُ ،خلب به روایی یفکه میشدود کده بدا بصدیرت
درو شونگ د َخلب دربار صورتهایی است که با چتو ظاهر درو میشدونگ
ع دهبرایه ،راغب ُخلب را به معانی دیگری نیز ودرده است:
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خود ررار دهگ تا در سریع تریه زمان ممده به ون دست یابگ درایهمیان ،انسان
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عنوانی برای روای غریزی؛
عنوانی برای حالتهدای بهدسدتومگه کده انسدان بدهدسدیلۀ ون اخد ق
دیژهای مییابگ؛
عنوانی برای روای طبیعی د ذاتی انسان؛
هیئت موجود در نفس که منتأ صگدر افعای بگدن انگیته است؛
عنوانی برای فعلی که از هیئتهای موجود در نفس صادر شگه است؛ ماننگ
عفت د عگالت د شجاعت (1376الف63 :؛ 1376ب 9 :تا )158
میتوان یفت درمجموعُ ،خلب بر هیئت نفسدانی د افعدای صادرشدگه از ون
یفکه میشود برخی از ایه ُخلقیدات جدز طبیعدت انسدانانگ؛ مانندگ ُخلقیدات
صادرشگه از روای غریزی د طبیعت انسان د برخدی دیگدر از ُخلقیدات در نکیجدۀ
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تعلیودتربیت د نهادینهشگن هیئکی در نفس انسان صادر میشونگ ُخلقیات حاصل از

است که راغب معکقگ است برخی ُخلقیات نفسانی انسان ریته در سجیّت دارد؛
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ریتههای ون با جدالینوس د ابدهمسددویه همسوسدت؛ زیدرا ربدل از راغدب،

تعلیودتربیت با ُخلقیاتی که در نکیجۀ عادت از انسان سرمیزننگ ،یدسانانگ
 .4عادت :عادت اسمی بدرای تددرار کدنش د داکدنش اسدت د درحقیقدت،
ردیدردی است که خلقیات حاصلشدگه براثدر اخکیدار د اراده د تعلیودتربیدت
بهدسیلۀ ون به کمای میرسنگ بنابرایه ،عادت ،بهخودیخود دارای فعل خاصی
نیست؛ بلده فقط ونچه را در انسان نهفکه است بده فعلیدت میرسدانگ ازایدهرد
عادت ،فعل انسان د تغییرپذیر است (راغب1376 ،الف)63 :
تفادت نظر راغب با پیتینیان خود ،بهدیژه ابهمسدویه د جالینوس در ایده
یعنی در نکیجۀ فیض الهی حاصل میشود باایههمده ،راغدب دربدار اخد ق د

جالینوس د ابهمسدویه دربار ُخلب یفکهانگ:

ُخلب حالکی است که هو ریتده در طبیعدت دارد د هدو در عدادت اخد ق
ازونحیم که ریته در طبیعت دارد ،تغییرپذیر نیست؛ دلی ازونجهت که ریتده
در عادت دارد ،تغییرپذیر است (بگدی210 :1981 ،؛ ابهمسدویه)51 :1373 ،

تقسیوبنگی ابهمسدویه دربار ریتۀ اخ ق ،بعگ از راغب در میدزان العمدل
غزالی ( ،)85اخ ق ناصری خواجهنصیرالگیه طوسی ( ،)101جامع السدعادات
نراری ( ،)36اخ ق ج لی ددانی ( ،)38کتف الغحا عه دجوه مراسو االهکدگا
رزدینددی د یددوهر مددراد الهیجددی ( 5تددا  )324ومددگه اسددت امددا دشددکدی
در ککدداب اخ د ق منصددوری چنددیه تقسددیوبنددگی را کددافی نگانسددکه اسددت
دی معکقگ است ع دهبر طبیعت د عادت ،یاه ُخلب براثر موانع یا م حظۀ نفع د
ضدرر اعمدای کده نصددیحتها ونهدا را وشددار مدیکننددگ ،حاصدل مدیشددود
ددانی» معکقگنگ ایراد دشکدی بر محلب یادشگه صحیح نیسدت دلیدل وندان بده
ایه شرد است:
زیرا موانع د م حظۀ منافع د زیانهای اعمای تا موجب بردز عادت نتدود،
خلب بهدجود نمیویگ بهعبارت دیگر ،ایر موانع د م حظات مذکور در مقحعدی
کوتاه سبب انجامدادن د یا انجامنگادن فعلی شود ،خلقی را در انسدان بدهدجود
نمی ودرنگ؛ بلده ایه امور بایگ موجب بردز عمل د یا ترو عملی در درازمدگت
شونگ تا خلب ایجاد شود د ایه امر از رهگذر عادت حاصل میشود (کادنگی د
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(دشکدی )219 :1386 ،نویسنگیان مقالۀ «امدان تغییر خلب از دیگیاه غزالی د

جاهگ)67 :1389 ،
امردزه نیز ،ضردرت پایگاربودن رفکار در تحلیل اخ ق (خلب) تأییدگ شدگه
است د تکرفکارها در ترازدی سنجش اخ ری ررار نمیییرنگ
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آرا و رویکردها دربارۀ تغییرپذیری اخالق
همانطورکه بیان شگ ،اخ قدانان مسلمان ،ریتۀ ُخلدب را در طبیعدت د یدا در
عادت جستدجو میکننگ برایهمبنا ،ایدر کسدی ریتدۀ اخد ق را در طبیعدت
بگانگ ،اخ ق را تغییرپذیر نمی دانگ د ایر ریتۀ ون را در عادت بگانگ ،اخد ق را
تغییرپذیر می دانگ همچنیه ،ایر کسی ریتۀ اخ ق را هو در طبیعدت د هدو در
عادت بگانگ ،چنیه کسی معکقگ است که اخ ریات ازونحیم که ریته در عادت
دارنگ ،تغییرپذیرنگ؛ دلی ازونحیم که ریته در طبیعدت دارندگ ،تغییرناپذیرندگ
برایه اساس ،مردری اجمالی بر برخی ورای پیتینیان برای دسکیابی به جایگداه
د چگونگی دیگیاه راغب ضردرت دارد

1

رواقیان
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ونان معکقگنگ که انسان بالحبع نیدوکار وفریگه میشود؛ زیرا با دیگ سرمگیبودن انسان
همهچیز خیر د حب است ازایهرد ،انسان با پیدردی از طبیعدت د عقدل حیداتی د
حرکت براساس فحرتش به سدعادت دسدت مییابدگ د براثدر سدرپیچی از عقدل د
همنتینی با اشرار د میل به شهوات ،بگکار د شریر میشود چنیه انسانی بهتدگریج،
طبیعت بگی در

اسکوار د انگیتیگن دربار کارهای پسنگ د ناپسنگ برای اد بیمعنا

میشود (نک :ابهمسدویه52 :1373 ،؛ طوسی103 :1356 ،؛ بدگدی:1366 ،1 ،
 40تا 539؛ هحلمی 55 :2004 ،تا 53؛ کاپلسکون 55 :1380 ،تا  )453براساس ایه
دیگیاه اخ ریات انسان ،هو در طبیعت ریته دارد د هو در عادت همچنیه ،اخ ق
ازونجهت که ریته در طبیعت دارد ،خیر د فضیلت است
 1درایهباره نک :تهذیب االخ ق ابهمسدویه

پیشارواقیان

برخی افراد که در یزار های تاریوی از ون ها با ندام پیتدارداریان یداد شدگه
است ،معکقگنگ انسان از پستتریه طبیعت د ولودهتریه طبعهدا وفریدگه شدگه د
کگدرت های عالو در ماد اد نفوذ کرده است؛ به همیه دلیل ،بالحبع انسان بگکار
است د تنها با وموز  ،نیدوکار میشود همچنیه ،ایه افراد معکقگنگ یردهدی از
ه
درنهایت شرارتانگ د ادبکردن ،ونها را نیدوکار نمیسازد؛ اما برخی
انسانها
چنیه نیسکنگ د ایر از کودکی تربیت شونگ ،ممده است به نیدی راه یابندگ (ابده
مسدویه52 :1373 ،؛ طوسی )103 :1356 ،بنابرایه ،میتوان یفت ،برپایۀ ایه
تصویر که هماننگ تفدر رداریان است ،اخ ق هو ریتده در عدادت دارد د هدو
طبیعت ،با ایه اخک ف که رداریان معکقگنگ ،اخ ریات ازونحیدم کده ریتده در
طبیعددت دارنددگ ،خیددر د فضددیلتانددگ د پیتددارداریان معکقگنددگ ،خلقیددات
ایه دد مدکب ایه است که ونان در شدلییری اخ ریات ،بیتکریه اهمیت را به
طبیعت انسان دادهانگ
ارسطو
ارسحو در ککاب اخ ق د در ککاب مقوالت یفکه است که بگکار بدا ادبکدردن،
بهسوی خیر ردی میودرد د اما ایه محلب ،محلب نیست؛ زیرا تدرار نصیحتها
د ادب کردن د سیاست مردم به شیو نیدو د پسنگیگه تأثیرهای یوندایونی بدر
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انسان ازایهحیم ،منتدأ شدردر د رذایدلاندگ ندکدۀ درخورتوجده در دیدگیاه

مردم مییذارد :افرادی براثر تربیت ،بهسوی فضیلت حرکت میکنندگ د کسدانی
بادجود پذیر

ون ،بهکنگی بهسوی فضیلت حرکت میکننگ (ارسحو8 :1385 ،

تا 87؛ کاپلسکون )383 :1380 ،تلقی ارسحو در بسیاری از وثار د با اسکناد بده

83

عبارتهای خود اد در رالب ریاسی بیان شگه است :هر ُخلقی را میتوان تغییدر
داد هرونچه دیریونشگنش ممده باشگ ،بدالحبع نیسدت نکیجده :هدیچ ُخلقدی
بالحبع نیست
ارسحو هدر دد مقگمده را تحلیدل مدیکندگ دربدار یدزار ادی ،بده تد زم
تغییرناپذیری اخ ق د کارکهردنگاشکه تفدر د نیز عبمانگاری تأدیب د اشاره
می کنگ همچنیه ،دربار علت صگق یزار ددم میتوان یفت ،تغییر چیدزی کده
بالحبع تغییرپذیر نیست ،پدذیرفکنی نیسدت پگیدگههای طبیعدی تغییرناپذیرندگ
بنابرایه ،هر ُخلقی تغییرپذیر است (ارسحو 4 :1385 ،تا  53د  5تا  104د  5تا

 1 )44ارسحو برخ ف رداریان د حدمای پیش از رداری معکقدگ اسدت ،اخد ق
فقط ریته در عادت دارد د انسان در وغاز تولگ هیچیونه فعل اخ ری ندگارد د
براثر وموز
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میتوانگ به فضایل وراسکه شود د هیچیک از کارهای دی طبیعدی

نیست؛ بلده طبیعت انسان ،اسکعگاد بهدستوددن خلقیات را فراهو میسازد
جالینوس
دی معکقگ است ،برخی مردم بالحبع نیدوکارنگ د برخی بگکار د برخی در میدان
ایه دد ،رابل برای هر دد طرفانگ دی با درنظریرفکه ایه تصویر ،ردیدردهای
پیتیه را نقگ می کنگ جالینوس برای اثبات نظر خود به تجربده د میدگان عمدل
اسکگالی میکنگ د معکقگ است ،افراد براثر هونتینی بدا نیددان بده نیدوکداری د
براثر هونتینی با بگکاران به بگکاری مییرایندگ (بدگدی 10 :1981 ،تدا 208؛
ددانددی 1 :1883 ،تددا  )40دی مییویددگ ،برخددی خلقیددات انسددان در نکیجددۀ
 1همچنیه نک :تهذیب االخ ق ،ص 86د 88؛ اخ ق ناصری ،ص104

تعلیودتربیت د عادت حاصل میشود د برخی براثر طبیعدت برایهاسداس ،در
نظر جالینوس خلقیات هو در عادت ریته دارنگ د هو در طبیعت
ابنمسکویه

دی معکقگ است ،ریتۀ ُخلب یا بهعبارتی اخ ق ودمی در طبیعت انسان د نیز در
عادت است اخ ق ،نه فقط طبیعی است د نه غیرطبیعی؛ بلده شدامل هدرددی
ونها میشود دلیل اینده اخ ق فقط طبیعی نیست ،ایه اسدت کده پدذیر

ون

مسکلزم باطل شدگن ردو تتدویص د عقدل د همچندیه ،انددار سیاسدتهدا د
رهاساخکه مردم در هر دمر است د دلیل اینده اخد ق ،غیرطبیعدی نیسدت،
ایه است که مدا براسداس فحدرت اخد ق را میپدذیریو در نظدر دی اخد ق
ازونحیم که ریته در پگیگههای غیرطبیعی دارد ،تغییرپذیر است (ابهمسدویه،

امکان تغییر اخالق از دیدگاه راغب
با تحلیل اجمالی مهوتریه انگیتههای انگیتمنگان پیش از راغب د طبقهبندگی
ون ها در دد ردیدرد تغییرناپدذیری اخد ق د تغییرپدذیری اخد ق د بحدم از
علتهای پیتامگ چنیه الگوهای اخ ری ،به رهیافت راغب اصفهانی میرسدیو
راغب در کگام سو ررار مدیییدرد ویدا اد بسدان الگدوی نوسدکیه ،اخد ق را
دیریونپذیر میدانگ یا اینده الگوی ددم را انکواب میکندگ رد

تفدیدک اد
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)51 :1373

چگونه است مبانی راغب چیسدت راغدب از میدان دد الگدو ،الگدوی ددم را
برمییزینگ د بر الگوی نوست نیز با مبانی خاصدی تأکیدگ مدیکندگ؛ ازایدهرد
می توان اد را به انگیتۀ تفصیل رالل دانست در یام نوست ،برای تحلیدل ایده
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محلب از تحلیدل الزمدۀ تغییرپدذیری اخد ق سدوه یفکده مدیشدود الزمدۀ
تغییرپذیربودن اخ ق ،امدان دخالت د تصرف در کسب ُخلقیات خویش است
برای ایه منظور ،به ایه پرسش پاسخ میدهیو که ویا انسدان در بهدسدتودردن
اخ ریات خود دخالت د تصرفی دارد بدهعبارتدیگر ،ویدا انسدان در کسدب
اخ ریات تأثیریذار د تأثیرپدذیر اسدت پاسدخ بده ایده پرسدش ،عد دهبدر
معلوم کردن تحلیدل راغدب ،بده مسدئلۀ دیگدری نیدز نداظر اسدت :علتهدای
تفادتهای اخ ری انسانها
راغب در الذریعة الی مدارم التریعة مییویگ ،فضدایل نفسدانی از دد حدای
خار نیسکنگ (راغب1376 ،الف :)82 :فضایل یا نظریانگ یا عملی هریدک از
ایه دد ،به دد طریب حاصل میشونگ 1 :راه بتری؛  2فیض الهی منظور از راه
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د یادییری بتری است انسان در طوی زمان د با تمریه

بتری ،همان وموز
ه
پیترفت یامبهیام ،بسیاری از موضوعات را یاد میییرد د در خدود دردندی
د
میسازد برایهاساس ،ودمیان ُخلقیات خویش را برحسب طبیعت خود بهدست
میودرنگ منظور از فیض الهی ایه است که بهدستومگن فضایل به فضل د لحف
خگادنگ بسکگی دارد چنیه ف ضایلی در نکیجۀ الحاف خگادندگی از انسدان سدر
میزنگ ایه فضایل در نظر راغب به فضایل توفیقی موسوماندگ (همدان 99 :تدا
)102؛ مثل اینده فردی به داسحۀ فیض الهی د بدگدن هدیچ وموزشدی از هنگدام
تولگ عالو باشگ؛ ماننگ عیسیبهمریو د یحییبهزکریا (همدان )83 :بندابرایه ،از
نظر راغب انسان میتوانگ با عادت د تمریه د وموز  ،به فضایل اخ ردی وراسدکه
شود د به کمای د سعادت دست یابگ همچنیه ،سویۀ دیگر هو صادق مینمایاندگ د
ون اینده انسان ممده است به پسکی یرایش یابگ د حکی تا پستتریه درجۀ رذالت
پیش ردد؛ ایرچه صگدر فضایل از اد بهداسحۀ فیض الهی محای نیست

راغب در تفصیل النتأتیه د تحصیل السعادتیه به علتهای اخدک ف مدردم
اشاره کرده است برخی از ایه علتها طبیعی د ذاتی انسان د برخی اککسابیانگ
د ودمیان در نکیجۀ ت

به ونها دست مدییابندگ راغدب تفادتهدای مدردم

ازحیم اخ ریات را در هفت عامل طبقهبنگی میکنگ که برخی از ایده عوامدل
ذاتی بترنگ د برخی دیگر اککسابی حصوی د دجود عوامل طبیعی از عهگ بتر
خار است؛ بهیونهایکه انسان در ون ها تصرفی نگارد یدا کمکدریه دخالدت را
دارد ایه علتها عبارتانگ از :اخک ف در مزا ها د تفادت در سرشت ونهدا،
اخک ف نحفه ،تأثیر حالت هدای ردحدی پدگر د مدادر در فرزندگ د رسدمکی از
ناهمسانیها معلوی شیر د غذایی است که ودمی میخدورد د بدا ونهدا رشدگ د
تدامل مییابگ (راغب 7 :1408 ،تا  )115اما عوامل اککسابی ،عواملی است که
انسان در بهدستودردن ونها به داسحۀ اراده د اخکیار خود دخالت د تصرف می
(همان 9 :تا  )117ایه عوامل عبارتانگ از:
 .1تعلییییموتربییییت :بسدددیاری از حالتهدددای زشدددت د زیبدددا از راه
تعلیودتربیددت بهدسددت میوینددگ د براثددر تدددرار د تمددریه در دجددود ودمددی
نهادیندده میشددونگ د ایدده ومددوز

د یددادییری هررددگر بدده ددران طفولیددت

نزدیددکتر باشددگ ،بهکددر صددورت مددیییددرد بنددابرایه ،راغددب بددر تربیددت در
ددران کودکی تأکیگ میکنگ (همان)118 :؛
 .2علم و عمل :ایه عامل یدی از عاملهدای بسدیار مهدو کسدب فضدایل د
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کنگ د ایه عوامل در نکیجۀ عادت د تدرار ،جز سرشت ثانوی انسان مدیشدود

رذایل ازطریب اخکیار انسان است غزالی به پیردی از راغب ،ایه عامل را یددی
از مبانی ضردری اخ ق میدانگ در نظر دی رسیگن به سعادت ،بهداسحۀ علدو
د عمل ممده میشود؛
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 .3هم نشینی :ایده اصدل یددی از عوامدل شدایع شددلدهندگ شوصدیت
انسانهاست براثر ایه اصل ،عگهای به فضایل د برخی به رذایل ردی میودرنگ
(راغب)118 :1408 ،
بنابرایه ،برخی عوامل ناهمسدانی انسدانهدا اککسدابی اسدت :بدا تد

د

بهداسحۀ اخکیار انسان د در نکیجۀ تعلیودتربیت د هدونتدینی بهدسدت میویدگ
برایهاساس ،میتوان یفدت کده انسدان در بهدسدتودردن خلقیدات دخالدت د
تصرف دارد ُخلقیات حاصلشگه از تعلیو دتربیت ،براثر عادت د تددرار جدز
سرشت ثانوی انسان میشونگ ایهیونه تربیت را میتوان تربیدت اخد قمدگار
(اخ ری) نامیگ؛ زیرا براثر تربیت ،برخی خلقیات برای انسان حاصل میشود د
جهتییری ون اخ ری است
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عادت به عنوان یددی از سرمنتدأهای ظهدور اخد ق د افعدای انسدان ،بدا
اراد انسددان د در نکیجددۀ تدددرار د تمددریه بددهدجود مددیویددگ بددا تمددریه د
تدددرار افعددای نفسددانی د اخکیدداری ،ون افعددای جددز سرشددت د خلقیددات
نفسانی انسان شدگه د موجدب میشدود افعدای د اخ ریّدات انسدان بدا اراده د

بگدن انگیته ظهدور یابندگ در نظدر راغدب وراسکهشدگن بده افعدای نفسدانی د

ارادی براثددر تدددرار د تمددریه ،اعددو از اینددده خیددر باشددنگ یددا شددر ،هریددک
شامل چهار مرتبه است انسان بدا پتتسدرنهادن چهدار مرتبده مدیتواندگ بده
خیددر د فضددیلت وراسددکه شددود کدده دد مرتبددۀ ون مربددوط بدده بادرهاسددت:
 1بددادر صددحیح داشددکه باشددگ؛  2بادرهددای خددود را براسدداس برهددان د
دلیل هددای محدددو اسددکوار سددازد دد مرتبددۀ دیگددر مربددوط بدده فعددل اسددت:
 1بایگ عادت ها د کارهای بدگی را کده موجدب پسدکی میشدود ،تدرو کندگ؛
 2به کارها د عادتهای خوب پایبنگ باشگ

انسان با فردرفکه در چهار مرتبۀ دیگر ،بهسوی پسدکیها پدیش مدیردد د
درنهایت ،پست د ذلیل میشود 1 :شوص به علدوم حقیقدی ویداهی د اعکقداد
نگاشکه باشگ؛  2مقلگانه به بادرهدای دردغدیه ردی ودرد؛  3بدهدنبای عدادت
خوب نباشگ؛  4پیوسکه در پی عادتهای بگ باشگ چنیه شوصی به پستتریه
مرتبۀ رذایل سقوط می کنگ بنابرایه ،هر فعلی از افعای نفسدانی د اخکیداری بدا
پیمودن مراتب د مراحل الزم ،جز طبیعت ثانوی انسان میشود یفکندی اسدت
که از بیهبردن چنیه ُخلقیاتی بهسوکی د کنگی ممده است (راغب1376 ،الف:
 69تا  )68بنابرایه ،میتوان نکیجه یرفت که از نظر راغب بوتدی از ُخلقیدات
انسان بهداسحۀ خود انسان د در نکیجۀ تعلیودتربیت ،اعو از علمدی د عملدی ،د
به دنبای هونتینی با دیگران حاصل میشود د براثر عادت ،جز طبیعت ثدانوی
انسان شگه د موجب ظهور افعای مکناسب با خویش میشود

براساس یفکه های پیتیه ،خ صۀ دیگیاه راغدب دربدار تغییرپدذیری اخد ق
چنیه است :اخ ریات انسان از ون حیم که ریته در عدادت دارندگ ،بهداسدحۀ
اخکیار انسان یزینش می شونگ د براثر عادت ،جز سرشت ثانوی انسان شگه د
موجب ظهور افعای مکناسب با خود میشونگ ایه نوع از خلقی ه
ات انسان در نظر
ُ ّ
راغب تغییرپذیرنگ؛ ایرچه بهسوکی د کُنگی شدل میییرنگ ایه ادعدایی اسدت
که راغب سه دلیل برای ون بیان میکنگ:
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استداللهای راغب دربارۀ موضوع تغییرپذیری اخالق

 1خگادنگ اشیا را ددیونه وفریگه است :در وفرینش برخی ،امدان دخالت د
تصرف برای بنگیان نیست د در برخی دیگر ،ایه امدان بهدلیل تغییر حای د یدا
تدمیل ون ها دجود دارد؛ هرچنگ انسان رادر به تغییر ذات اشیا نیسدت در نظدر
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راغددب اخدد ق انسددان از رسددو ددم اسددت؛ یعنددی انسددان رددادر بددر تغییددر
ماهیت ون نیست؛ اما میتوانگ در بهبود د کاملکردن ون دخالدت داشدکه باشدگ
(همان 5 :تا )64
 2تغییر ُخلب د عادت در بعضی از حیواندات ممدده اسدت؛ بدرای مثدای،
حیوان دحتی براثر تربیت ،اهلی میشود انسان کمایجو د برخدوردار از ردو
عقل است؛ ازایهرد ،به نحو ادلی درجهت دسکیابی به سعادت د کمدای خدویش،
اخ ق د عادت خود را تغییر میدهگ (راغب1376 ،الف)65 :؛
 3ایر اخ ق تغییرپذیر نباشگ ،در ایه حالت برخی موضوعات ،غیدرممده
د بیبهره خواهنگ شگ :راهنمایی عقل ،رسالت انبیا ،ویاهیهای اککسابی ،هدگف
از خلقت انسان ،ت
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انسان برای تحهیر نفس ،امربدهمعردف د نهدی از منددر،

دعگه د د عیگها ،اراده د اخکیار انسان ،توصیه به کسدب تمدام خوبیهدا ،توبده،
کارهای سیاسی د مگنی د تدلیف الهی
نقد استداللهای راغب
 1در سنجش دلیل ادی بایگ یادودر شگ که ایه خود ،طرد موضوع است؛ اما با
بیددانی دیگددر درسددت اسددت کدده افعددای خگادنددگ بدده دد دسددکۀ تغییرپددذیر د
تغییرناپذیر تقسیو میشونگ؛ اما بنابر چه دلیلی میتوان اخ ق را از نموندههدای
نوسکیه شمرد
 2دلیل ددم نیز توفیب چندگانی ندگارد چگونده مدیتدوان از مدگی تربیدت
حیوانات د تغییر رفکارهای ونها تغییر خلبدخوی انسدانی را نکیجده یرفدت د
متابه سازی کرد ادی اینده ایه سنجش ازنظر معرفکدی ،بیثمدر د ناخوشداینگ
است؛ ددم اینده تغییر رفکار حیوان که براثر تربیت حاصدل مدیشدود ،تغییدری

ظاهری است د حای ونده اخ ق د تغییرپذیری ون از مقولهای انفسدی هسدکنگ؛
سددوم اینددده میددان سدداحت تربیددت د سدداحت اخ د ق تمددایز دجددود دارد د
یدیپنگاشکه ونها خحای معرفکی است
 3تالی ریاس سوم نیز باطل است؛ زیدرا محالدب بیانشدگه در نظدر راغدب
جایگاه د کارکرد خاصی دارنگ که درصورت تغییرناپذیری اخد ق ،کدارکرد د
هگف ونها از بیه میردد
بگیه سان از نظر راغب اخ ق تغییرپذیر است د انسان میتوانگ با ردگمنهادن
بر راه کسب فضایل د کمداالت انسدانی بده حقیقدت ،راه یابدگ (ندک :راغدب،
1376الف 7 :تا  8 ،36تا  5 ،47تا  2 ،64تا  7 ،70تا  70 ،123 ،106تا ،168
 4تددا 442 ،381 ،333؛ همددو )177 :1408 ،راغددب ایدده دلیددل را در اثبددات
تغییرپذیری اخ ق بیان ندرده است؛ اما میتوان ون را از مبانی نظریدههای دی
دلیلهای اساسی برای اثبات تغییرپذیری اخ ق است
برخی سنجشها در تغییرپذیری اخالق
ویا تغییرپذیری اخ ق الگوی موفقی است د هدیچ اشددالی بدر ون نمدیتدوان
یرفت ویا دارع ًا ایه یونه است که اخ ق انسانی تغییرپذیر اسدت فرایندگ ایده
تغییر چگونه است براینگ دیگیاه راغب را در چنگ یزاره میتدوان بیدان کدرد:
 1اخ ق انسان امدان تغییرپذیری دارد؛  2فراینگ ایه الگو را میتدوان چندیه
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دربار اخ ق نکیجه یرفت ازایهرد ،می تدوان یفدت کده ایده دلیدل ،یددی از

بهتصویر کتیگ:
 1انسان اخ قمنگ است؛
 2اخ قمنگی جهتییری مثبت د منفی دارد؛
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ه
منفدی
 3جهتییری مثبت ،بهصورت رضیۀ جزلیه ،د همچنیه جهتییدری
اخ قمنگی انسان ،براساس عوامل انسانی رغو میخورد؛
 4جهتییری مثبت ،بهصورت رضیۀ جزلیه ،اخ قمنگی انسدان ،براسداس
عامل الهی رخ مینمایگ؛
 5برخی از عوامل انسانی از ساحت اخکیارمنگی انسان خدار اندگ؛ مانندگ
مزا د طبع انسانی د دضعیت ردحی د رداندی پدگر د البکده تغذیده مدیتدوان
بهطورکلی از ایه حیحه ،بده عوامدل غیرمعرفکدی د محیحدی حداکو بدر فضدای
پیگایش انسان در جهتییری اخ قمنگی اد اشاره کرد؛
 6برخددی دیگددر از عوامددل ،در سدداحت اخکیارمددگاری انسددانانددگ؛ ماننددگ
تعلیو دتربیت ،تهذیب نفس براساس علو د عمل د معاشرت د ارتباط با دیگران
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مؤلفۀ چهارم ،رابحۀ اخ قمگاری انسان با خگادنگ را نتان مدیدهدگ د بندگ
شتو مبنای تغییرپذیری اخ ق دارع میشود چنیه برنامهای بهدلیل جامعبودن
موفب است یدی از عوامل موفقیت برنامههای پژدهتی ،دجه جدامعنگدری د
پرهیوکه از تکبعگینگری یا تحویلینگری است که هدر دد وسدیبزاسدت د
خحاهای معرفکی فرادانی پیش خواهگ ودرد راغب اصفهانی با نگرشدی جدامع،
یذشددکه از تحلیددل امدددان تغییرپددذیری اخدد ق ،بددهنحو حصددوی ونهددا از
رهگذارهای الهی د انسانی مینگرد ایه برنامه بهصورتیکلی پدذیرفکنی اسدت؛
اما اسکگالی های راغب توان چنگانی بدرای دفداع از مدگعا نگارندگ راغدب در
تحلیل زنگیی اخ ردی ،عوامدل فراداندی را دخیدل میداندگ :علتهدای ردان
شناخکی د جامعهشناخکی ،سنجههای تربیکی د نیز در بُعگی دیگدر ،بدر عوامدل

معرفکی د اعکقادی د حکی بر الحاف الهی نیز تأکیگ میکنگ شناخت ایه علتهدا
در چگونگی ردیاردیی با تصویرسازی تغییر اخ ق ،بسیار مهو است راغب در

فضای پیتیه د ب ا همان ادبیات د اصح حات د ابزارها انگیتدۀ خدود را بیدان
میکنگ؛ اما امردزه ،هریک از ونها در دانشها د زمینههای یادشگه در سدححی
فراتر محرد می شونگ ممده است بر اصل ایه فراینگ انکقادهایی شود برخی از
انکقادهایی را که راغب به ونها توجه دارد ،میتوان چنیه تنظیو کرد:
 1اخ ریات انسان تغییرناپذیرنگ؛ زیرا صفات د ُخلقیات از ناحیدۀ خگادندگ
در انسان موجود می شونگ؛ بنابرایه ،بیهوده است که خگادنگ ایه دیژییها را در
انسان ررار دهگ د ونگاه دسکور دهگ که ونها را بهداسحۀ عملکردن بده شدرع د
پیردی از ون از بیه ببرنگ یا اص د کننگ
در پاسخ به ایه اشدای ،براساس ورای راغب ،میتوان یفت هر چیزی را که
خگادنگ میوفرینگ ،رحع ًا مصلحت د فایگهای دارد؛ هرچنگ همدۀ انسدانها ون را
درو ندننگ اما منفعت بعضی وفریگه ها براساس مصلحت ،به درت خاص د یدا
شود یا از ون تجادز کنگ ،نه تنها مفیگ نوواهگ بود ،بلده مضر هو است د بایدگ از
ون اجکناب کرد د یا بهطریقی اص د کرد ازایهرد ،ختو ،خودخواهی ،عجلده،
حب مای د ادالد د جاهطلبی د ماننگ ایهها بهمنزلۀ ابدزار زندگییاندگ کده ایدر
بهطور صحیح د در جایگاهتان بهکار یرفکه شونگ ،محلوب د ضردریانگ د در
غیر ایه صورت ،مایۀ زیان د بگبوکی خواهنگ بود ازایهرد بایگ یا اص د شونگ
یا از بیه بردنگ همچنیه است ُخلقیات انسان بندابرایه ،برخدی از ُخلقیدات در
زمان معینی یا بایگ کنار یذاشکه شونگ د یا اینده بایدگ اصد د شدونگ (راغدب،
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مقگار معینی مربوط است که هریاه ون درت فرارسگ د یا مقدگار مقدرر حاصدل

)173 :1408
 1برخی بر ایه پنگارانگ که تعلیودتربیت اثری در اصد د خلقیدات انسدان
نگارد؛ زیرا در نظر ونان سرشت انسان یا خوب است یدا بدگ د در هدر صدورت
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تغییرپذیر نیست ایه دسکه از افراد برای اثبات ادعای خود به ویات د ردایاتی اسکناد
میکننگ؛ ماننگ «هرکس بر طینت خویش عمدل مدیکندگ» (اسدرا  )84 ،د «خلقدت
خگاست که مردم را بر ون ررار داده د خلقت خگا تغییرپذیر نیست» (ردم)30 ،
راغب معکقگ است که ایرچه مردم در نکیجۀ عوامل طبیعی ،ازلحا وفدرینش
باهو اخک ف دارنگ ،ایه تفادتها ایجاب نمیکنگ که تربیتپذیر نباشنگ تجربده
ثابت کرده است که انسانها در نکیجۀ تعلیودتربیت د تدرار د عادت به ُخلقیات
خوب وراسکه د ایه ُخلقیات منتأ ظهور افعای خاص میشونگ در نظدر راغدب
انسان ها در ادان حیات خویش ،هماننگ چوب نرمی هسدکنگ کده هدر صدورتی
می پذیرنگ؛ ایرچه اخک ف در عوامل طبیعی موجب برتری بعضدی شدگه اسدت
(راغب 7 :1408 ،تا )176
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یادنمود ایه ندکه سزاست که زیست اخ ری انسان ،در رفکارهای الگوشدگه
برای اد منحصر نیست؛ بلده شایسکه اسدت انسدان ،فراتدر از حدوز رفکدار در
تمامی ساحت های زیسکی خود ،اخ ری رفکار کننگ زیست اخ ردی در ناحیدۀ
معرفت د دانش د بادر از برنامههای بسیار مهواخ قمگاری است راغدب نیدز
هماننگ پیتینیان ،اخ قمنگی را در حوز رفکار انسان منحصر میکنگ د نتدانۀ
انحصار ،ایه تعریف از اخ ق است« :حالت (ملدهای) نهادینهشگه در انسان کده
برانگیوکه سازنگ انسان بر عمل د فعلی یردد که مبکنیبر پیتینۀ فدر د انگیتده
نباشگ » بیتردیگ ،اخ ریبودن در ناحیۀ بادرهدا بدر اخ ریزیسدکه در ناحیدۀ
اعمای تأثیر می یذارد ،یو اینده پدرهیوکه از الگوهدای غیراخ ردی در حدوز
اعمای ،برومگه از بادرهای بنیادیافکۀ انسانی است همچنیه ،تنارضنینگیتدی از
مصگاقهای زیست اخ ری در حوز ب ادرهدای انسدانی اسدت کده الزمدۀ ون،
سامانبوتیگن به سامانۀ بادرها د معرفتهای انگردنی است

نتیجه
تأمل د فراینگ دیدگیاه دی
در ایه جسکار بر تغییرپذیری اخ ق از منظر راغب ّ

طراحی شگ باتوجهبه ونچه بیان شگ ،میتوان نکیجه یرفت که راغدب اصدفهانی
بسان جالینوس د ابه مسدویه د رداریان معکقگ است اخ ق د افعای انسان هدو
در طبیعت ریته دارد د هو در عادت بنابرایه ،اد به تفصدیل صدفات اخ ردی
رالل است همچنیه ،دی با بهرهییری از وموزههای دیه اس م معکقگ اسدت کده
اخ ق ع دهبر طبیعت د عادت ،در سجیّت نیز ریته دارد ایه محلب ،یددی از

جهتییریهای خاص راغب در حوز اخ ق اس می است

کمی انسانها حدگارلی د در خدواص متدهود
تحقب اخ ق بهلحا توسعۀ ّ

است اخ ق از ون حیم تغییرپذیر نیست که در طبیعت د سجیّت انسان ریتده

میشونگ یا ازطریب عوامل طبیعی دیگر ،ماننگ تأثیر حالتهای ردحدی پدگر د
مادر د یا اخک ف در نحفه د

در صورت نوستُ ،خلقیات حاصلشگه طبعد ًا

خیرنگ ازایه رد ،دیگیاه راغدب فراتدر از دیدگیاه ارسدحو د جدالینوس د ابده
مسدویه است؛ زیرا ونها به امدان ت ه
زم بوتی از خلقیات انسان با فیض الهی
تصریح ندردهانگ؛ درحالیکه راغب معکقگ است ،انسان فحرت ًا بر دیده توحیدگی
زاده شگه د ازایه رد برخی از تعالیو دیده اسد م ذاتدی بتدر اسدت بندابرایه،
به صورت فحری برخدی از فضدایل د کمداالت ازطریدب فدیض الهدی د بدگدن
یادییری ،در دجود انسان نهفکه شگه است
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دارد در نظر راغب ایه نوع از اخ ریّات انسان یا از طریب فیض الهدی حاصدل

راغب در الذریعة الی مدارم التدریعة موضدوع تغییرپدذیری اخد ق را بدا
وموزه ها د بادرهای دینی تلفیدب کدرده د تحبیدب داده د بدرای اثبدات ادعدای
خویش ،ع دهبر برهان های عقلی د تجربی از ردرون د سدنت پیدامبر نیدز
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اسکفاده کرده است در نظر دی دظیفۀ اصلی دیه ایه است که بتر را درجهدت
تهذیب اخ ق د یادییری دظایف خویش هگایت د یاری کنگ بده نظدر راغدب
ال انسان بدالحبع بدر دیده
دلیل تغییرناپذیربودن اخ ق در انسان ایه است که اد ً
توحیگی است؛ ثانی ًا ُخلقیات اد در نکیجۀ عوامل طبیعی حاصل میشدونگ نظدر
راغب در ایه زمینه با نظر جالینوس د رداریان د ابهمسدویه موافب است
ازونجاییکه ُخلب دخوی انسان ریته در عادت دارد ،ازطریب علو د عمل د
ت

بهدست میویگ ازایهرد ،انسان براساس اخکیار خویش به اصولی معکقدگ

د پایبنگ می شود یا از ونها ردی مییردانگ د در عمل نیدز همیهیونده اسدت
بنابرایهُ ،خلقیات انسان از ون جهت که ریته در عادت دارد ،تغییرپذیر اسدت
در پایان تحلیل فراینگ راغب ،یادودر شگیو که برنامۀ دی جامع است همچنیه،
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راغب از حصریرایی در بنیادهای اخ ق پرهیز کرده د عوامل یوندایونی را در
شدل ییری اخ ق انسانی دخیدل دانسدکه اسدت بدودن در فضدای متدایی د
تفسیرهای مبکنیبر طبیعت ،مجای تحلیلهای فراتر ،از تصویرسازی از اخ ق د
ریتهمنگی اخ ق را از انگیتمنگان مسلمان د بهدیژه راغب سلب کرده اسدت
انگار طبیعت نیز ،نقگبردار است
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