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آینی اخالق در قرآن نقد و برریسکتاب

آیین اخالق در قرآن
 محمد عبداهلل َدراز؛ ترجمۀ محمدرضا عطایی؛ چ 1، مشهد: 
به نشر )آستان قدس رضوی(، 1387، 881 صفحه

شرح حال و آثار مؤلف
دانش���مند و ادیب، ش���یخ محمد عب���داهلل دراز در روس���تای »محله 

دیای« مصر به دنیا آمد. در دانش���گاه دینی اسکندریه تحصیل کرد 

و گواهینامه دوم االزهر و همچنین گواهینامه جهانی را کسب کرد 

و برای تدریس در دوره عالی االزهر انتخاب شد.

او زب���ان فرانس���ه را آموخ���ت و از اس���تادانی چون ماس���ینیون، لیفی 

بروفنس���ال، لوس���ن، فالون و فوکونیه بهره جست. آن گاه با یک گروه 

علمی به فرانس���ه رفت و مدرک دکترای خود را از دانش���گاه سوربن 

گرف���ت و دوباره به مصر بازگش���ت و در دانش���گاه قاه���ره، دارالعلوم 

و نی���ز دانش���کده زب���ان عربی دانش���گاه االزه���ر به تدری���س پرداخت 

و ب���ه عضوی���ت هیئ���ت ب���زرگان جماعت علم���ا درآم���د. وی عضو 

شورای عالی مشورتی فرهنگی نیز بود.

خیرالدین زرکلی درباره او که شخصیتی کم نظیر و آشنای به زمانه 

بود، می نویسد: »وی محمدبن عبداهلل دراز، فقیه و متأّدب مصری، 

از جمله بزرگ ترین دانش���مندان و اس���تادان دانشگاه االزهر و دارای 
تألیفات مختلف از جمله دراسة تمهیدیة لتاریخ االسالم است.1

آثار وی در منابع تفس���یری و به خصوص تفسیر موضوعی نیز مورد 

توجه اس���ت و درباره دیدگاه های او در این زمینه، بیشتر ارجاعات 

نویس���ندگان به کتاب های النبأ العظیم، مدخ���ل الی القرآن الکریم و 

ق فی القرآن اوست. به هرحال دراز در شمار نخستین  دستور االخال

کس���انی اس���ت که قب���ل از ورود به تفس���یر، دیدگاه ق���رآن را در زمینه 

مس���ائل اجتماع���ی و اخالقی بررس���ی می کند و به تأس���یس روش و 
منهج نیز دست می زند.2

رضوان الس���ید، تاریخ نگار برجستۀ اندیشه سیاسی و شاگرد نامدار 

پرفسور فان اس در مقاله ای با عنوان »االسالمیون والعولمة، العالم 

ف���ی مرآة الهویة« معتقد اس���ت عب���داهلل دّراز در کتاب معروف خود 

کوش���یده اس���ت، مبان���ی نظریۀ  ق ف���ی القرآن  ب���ه ن���ام دس���تور االخال

کت���اب خود  ک���ه عبدالق���ادر عودة نخس���تین ب���ار در  اس���تخالف را 

گرفته  االس���الم واوضاعنا السیاسیة از آن به گونه ای ایدئولوژیک بهره 

1. ر.ک به: االعالم؛ خیرالدین زرکلی؛ ج 6، ص 246.
2. ابوطال���ب محم���دی؛ »منابع و روش���های تفس���یر موضوعی در س���ده چهارده���م«؛ فصلنامه 

پژوهشهای قرآنی، پاییز و زمستان 1375، شماره 7 - 8، ص 163.

»آیین اخالق در قرآن«
نخستین منبع جامع و تطبیق ـی

فلسفه اخالق قرآنی
دانشجوی کارشناسی ارشد اخالق دانشکده علوم حدیث 

ج )اسراء(. و محقق پژوهشکده علوم وحیانی معار

ق در قرآن، نخس���تین منبع جامع و  کتاب آیین اخ���ال چکی���ده: 
که نویسنده در مقاله حاضر به طور  ق قرآنی است  تطبیقی فلسفه اخال
ح و بررسی قرار می دهد. برای نیل به  کتاب مذکور را مورد شر مبسوط 
کتاب به زبان عربی  این هدف، نویس���نده پس از پرداختن ب���ه عنوان 
ح حال و  و فرانس���ه و مؤل���ف و مترجمی���ن آن، مقاله خود را با بیان ش���ر
کتاب، محم���د عبداهلل دراز آغاز می کن���د. در ادامه، به بیان  آث���ار مؤلف 
ک���ه درباره کتاب  کت���اب پرداخته و آثاری  نس���خه ها و چاپ ه���ای این 
پیش گفته نگاش���ته شده اند را معرفی می کند. بیان گسترۀ موضوعات 
کت���اب، س���اختار کلی کتاب، روش و ادبیات و ن���گارش ترجمه، از دیگر 
مباحثی اس���ت که در مقاله حاضر به چش���م می خورد. نویسنده پس از 
بی���ان برخ���ی از امتیازات ویژه و نیز نق���اط ضعف کتاب، مقاله خود را با 
گ���زارش تفصیلی محت���وای کتاب به صورت فص���ل به فصل، به  ارائ���ۀ 

پایان می رساند.

ق قرآنی، معرفی و نقد کتاب. ق در قرآن، فلسفه اخال کلیدواژه: آیین اخال

نــقـــــــــــد و بــــــــرریس کـــتـــــــاب
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اس���ت، پی ری���زی کن���د. پ���س از این، این اندیش���ه در دهۀ ش���صت، 
هفتاد و تا امروز در نوشته های اسالم گرایان رواج یافته است.3

ق ف���ی القرآن را به عنوان رس���اله  وی ن���گارش کت���اب دس���تور االخال

کرد و بعد از شش سال،  دکتری، از سال 1941م به زبان فرانسه آغاز 

س���رانجام در تاری���خ 1947/12/15م در حض���ور اس���تادان دانش���گاه 

س���وربون و دانش���کده دی فران���س موف���ق به دف���اع از رس���اله خود و 

دریافت دکترا شد.

س���رانجام دکت���ر عب���داهلل دّراز در س���ال 1377 ق براب���ر ب���ا 1958 م، 

ک���ه در کنگ���رۀ جهانی اس���المی در ش���هر الهور پاکس���تان  هنگام���ی 

کرده ب���ود، در روز ش���انزدهم جم���ادی اآلخر، برابر با شش���م  ش���رکت 

نوامبر به طور ناگهانی درگذشت.

برخ���ی از دیگ���ر آثار او عبارتند از: النبأ العظی���م، الدین )درباره تاریخ 

ادی���ان(، تاری���خ آداب اللغة العربیه، منهل العرفان ف���ی تقویم البلدان، 

مدخل الی القرآن الکریم )درباره تاریخ قرآن(، تفسیر آیات االحکام و 
ق و ... .4 کتابی در مبادی علم اخال

نسخه ها و چاپ ها
1. چاپ اول نس���خۀ فرانس���وی این کتاب، س���ه س���ال پ���س از دفاع 

از آن، در س���ال 1950م از ط���رف هیئ���ت علم���ی دانش���گاه االزه���ر و 

دارالمعارف به چاپ رسید.

2. هجده س���ال پس از چاپ این کتاب به زبان فرانسوی، یعنی در 

که در دمشق  س���ال 1378ق برابر با 1968م مجله حضارة االس���الم 

منتش���ر می ش���د، در ش���ماره های هفتم و هش���تِم سال هش���تم خود، 

کرد. فصل هایی از آن را به زبان عربی ترجمه و چاپ 

کتاب 23 س���ال پس از چاپ آن به زبان فرانس���ه، در س���ال  3. این 

1973م براب���ر با 1393ق  توس���ط اس���تاد دکتر عبدالصبور ش���اهین، 

یک���ی از ش���اگردان اس���تاد عب���داهلل دّراز ب���ه عربی ترجم���ه و تحقیق، 

بررس���ی و تعلیقات آن انجام ش���د و اس���تاد دکتر سیدمحمد بدوی 

گرفت و ارجاعات  )داماد مؤلف( نیز ویرایش علمی آن را بر عهده 

آن را بررس���ی کرد. همچنین برای بار دوم به وس���یلۀ اس���تاد دیگری 

از اس���تادان مصر به نام س���امی غریری تحقیق ش���د و پس از آن در 

دارالبح���وث العلمیه کویت افس���ت ش���د و تا کنون بی���ش از ده بار 

تجدید چاپ شده است.

4. در س���ال 1983م نیز چاپ دوم کتاب به زبان فرانس���ه در بیش از 

3. ر.ک ب���ه: رض���وان الس���ید؛ »اس���الم گرایان و جهانی ش���دن؛ جه���ان در آینه هوی���ت«؛ ترجمۀ 
محمدمه���دی خلج���ی؛ مجل���ه نقد و نظر، ش���ماره 19 و 20، ص���ص 150 - 151 و 160 - 161، 

پی نوشت 27.
4. ر.ک به: معجم المؤلفین؛ ج 10، ص 213.

یکصدهزار نس���خه به وس���یلۀ وزارة االوقاف والش���ئون االسالمیة در 
مغرب منتشر شد.5

آثار وابسته
کتاب دس���تور  طبق بررس���ی های نگارندۀ این مقاله، آثار زیر درباره 

ق فی القرآن نگارش شده است. االخال

ق فی الق���رآن: خالصۀ کتاب به زبان عربی  1. مختصر دس���تور األخال

است که توسط استاد محمد عبدالعظیم علی تألیف شده است. 

ای���ن اث���ر همراه تقریظ اس���تاد دکت���ر مصطفی محمدحلمی، اس���تاد 

دانش���کده دارالعلوم قاهره در انتشارات دارالدعوة اسکندریه مصر 
چاپ شده است.6

2. د. محم���د عب���داهلل دّراز ومنهج���ه ف���ی البح���ث الخلق���ی: رس���الۀ 

کارشناس���ی ارش���د دکتر محمد البیومی عبدالواحد برای دانشکدۀ 
اصول الدین قاهره به شمارۀ 206 .7

ق فی القرآن؛ احمد مصطفی فضلیة؛  3. حول رسالۀ دستور االخال

مراجعه و تقدیم از دکتر سیدمحمد بدوی، دارالقلم کویت. موضوع 

اصل���ی ای���ن کت���اب، معرف���ی اس���تاد دراز و رس���الۀ دکت���ری او یعنی 

ق فی القرآن است. نویسندۀ این کتاب ضمن  کتاب دستور االخال

گ���زارش چگونگی تألیف  کت���اب، به  بی���ان تفصیل���ی روند نگارش 

کت���اب و تأثی���رات آن در جهان و دیدگاه های برخ���ی از علما درباره 

آن می پ���ردازد. در ای���ن مقاله در مواردی از ای���ن کتاب نقل کرده ایم 

کتاب در  ک���ه در پاورقی ب���دان ارجاع داده ایم. نس���خه هایی از ای���ن 

کتابخان���ۀ دانش���کده علوم حدیث ق���م و کتابخانه تخصصی علوم 

قرآن قم وجود دارد.

گستره موضوعات
ق یا  وه ب���ر طرح بخش عم���ده ای از مبادی اخال در ای���ن کتاب عال

ق نظری، به جمع آوری، دسته بندی و  ق با عنوان اخال فلسفۀ اخال

ق عملی، نیز برخی از  تبویت آیاتی درباره جنبه های مختلف اخال

ق دولتمردان پرداخته شده  کاربردی؛ مانند اخال ق  مصادیق اخال

ق  ق و اخال کتاب به فلس���فۀ اخال اس���ت. البته بیش از چهارپنجم 

ق عملی نیز  نظ���ری اختص���اص دارد، اما در همان یک پنج���ِم اخال

که قابل تحسین است. گرفته  دسته بندی زیبایی از آیات انجام 

کتاب کلی  ساختار 
کریم مشتمل بر پنج مقدمه، دو بخش و  ق در قرآن  کتاب آیین اخال

یک خاتمه است. هرچند عنوان بخش و خاتمه در کتاب نیامده و 

ق  تنها به نام فصل ها اکتفا شده، اما پنج فصل اول، مربوط به اخال

5. احمد مصطفی فضلیة؛ حول رسالۀ دستور االخالق فی القرآن؛ ص 113-110.
6. همان، ص 99 - 104.
7. همان، ص 105، 127.
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ق عملی است و در پایان  نظری و پنج فصل بعدی مربوط به اخال

که آن  نیز، عنوان مستقِل اجمالی از مهم ترین فضایل اسالمی آمده 

را خاتمه نامیدیم.

مقدم���ات پنجگان���ه نیز ش���امل مقدم���ه مترج���م ]فارس���ی[، مقدمه 

محقق کتاب، سامی غریری، مقدمه به قلم استاد دکتر سیدمحمد 

بدوی، س���خن مترجم از فرانس���ه به عربی و مقدمه نویس���نده کتاب 

که در مجموع از صفحه 19 تا 83 را دربر می گیرد. است 

بخش اول کتاب از صفحه 85 آغاز و تا صفحه 761 ادامه می یابد و 

ش���امل فصل های تعهد، اجمالی از فضایل مهم اسالمی، مجازات، 

کوش���ش اس���ت. البته نویس���ندۀ محترم، این  نیت ه���ا و انگیزه ها و 

که بهتر  بخش را با عنوان »خاتمه ای فراگیر« به پایان رسانده است 

ب���ود ویراس���تاران محت���رم، آن را در عرض فصل ه���ای پنجگانه قرار 

می دادند نه قسمتی از فصل پنجم!

بخ���ش دوم نیز از صفحه 761 آغاز و تا صفحه 881 ادامه می یابد و 

ق اجتماعی،  ق خانواده، اخال ق فردی، اخال شامل فصل های اخال

ق دینی است. ق دولتمردان و اخال اخال

کت���اب را )677  بدی���ن ترتی���ب، بخ���ش نخس���ت، قس���مت عم���ده 

صفحه( به خود اختصاص داده است و بخش دوم با 121 صفحه، 

که نویسنده محترم به  کمتر از یک پنجم بخش اول است! هرچند 

عن���وان بخش اول و بخ���ش دوم تصریح نکرده، اما طبق ش���مارش 

گروه پنج فصلی هس���تند، ناگزیر باید این دو بخش  که دو  فصل ها 

کرد. گزارش محتوای آن لحاظ  را در 

کتاب روش 
ق نظری و عملی  این کتاب، پژوهش���ی اس���ت تطبیقی دربارۀ اخال

در قرآن، به همراه تحلیل های عقلی، ذکر ش���واهد و مؤیدات نقلی. 

نویس���نده، خ���ود در مقدمه کتاب درب���ارۀ روش تحقیقش می گوید: 

»روش م���ا ب���ا روش عم���وم نویس���ندگان متف���اوت اس���ت. توضی���ح 

اینک���ه، آنچه را که اغلب دانش���مندان ما در درجۀ اول اهمیت قرار 

می دهند، جنبه اقتصادی و یا ش���رعی اس���ت، اما ما قبل از هر چیز، 

هم���ت خ���ود را در زمین���ۀ اخالق���ی متمرکز می کنیم و هر مس���ئله ای 

ق  ک���ه نزد دانش���مندان جدی���د علم اخال را در هم���ان اصطالحات���ی 

کار می بریم. از س���وی دیگر، از خود ق���رآن، نکته  معمول اس���ت، ب���ه 

اصلی را می گیریم و با مراجعۀ مس���تقیم به عبارت قرآنی، پاسخ هر 
مسئله ای را استخراج می کنیم.8

نویسنده نخست بر آن بوده است که تنها قوانین اخالقی برخاسته 

از ق���رآن کری���م و در م���واردی، قوانی���ن اخالق���ی برگرفت���ه از تعلیمات 

8. ر.ک به: ص 79.

پیامب���ر اک���رم ؟ص؟ و صحابه را اس���تخراج کند، اما با تش���ویق برخی 

از دانش���مندان فرانس���وی، تصمی���م می گیرد، دیدگاه ه���ای مذاهب 

کنار  مش���هور اسالمی و همچنین نظریه های اخالقی غربی را نیز در 

کریم به ش���کل تطبیقی بررس���ی  قوانی���ن اخالقی برخاس���ته از قرآن، 

کن���د. بنابراین روش نویس���نده در این کتاب، نوع���ی روش تطبیقی 

اس���ت که معتقد اس���ت، اندیشه های اخالقی دانش���مندان شرق یا 

نظایر آنها در مکاتب غربی در یک همس���ویی قابل قبول و س���ازگار، 

به دور از هر اندیشۀ پیش ساخته و هر نوع گرایش متعصبانه نسبت 

به مکتب خاصی، به هم می رسند.

نکت���ه مهم اینک���ه وی تنها راهنما در مناقش���ات را، حکم قراردادن 

عقلی می داند که به وس���یلۀ اس���ناد معتبر و موثق، رهبری می  شود. 

کتاب  که برخی همچون جابری در  ش���اید به همین س���بب باش���د 

عقل اخالقی عربی از وی انتقاد کرده و این کتاب را س���خت متأثر 

از تفکر اخالقی کانت دانسته اند که از این منظر، به تبیین مفاهیم و 

اصطالحاتی چون وظیفه، الزام اخالقی، قانون اخالقی و مسئولیت 

بر اس���اس قرآن پرداخته اس���ت!9 هرچن���د در این گونه قضاوت های 

برخی نویسندگان که در نوشته  هایشان بویی از افراط و گرایش های 

خاص استشمام می شود، جای بسی تأمل است.

ادبیات و نگارش ترجمه
پی���ش از ه���ر چیز بای���د گفت که هر چ���ه در این باره گفته می ش���ود، 

ب���ه ارزیابی ترجمه بازمی گردد نه ب���ه ادبیات اصل کتاب؛ زیرا برای 

کتاب و س���طح نگارش نویس���نده، بای���د زبان اصلی  بی���ان ادبیات 

کتاب به زبان فارس���ی،  کلی، نگارش  کرد، اما به طور  آن را بررس���ی 

روان و شیواس���ت؛ هرچن���د که در مواردی، ترجم���ه تحت اللفظی و 

کاماًل مشهود است. گرته برداری از زبان عربی، 

ب���رای نمون���ه، در صفحه 66 آمده اس���ت: »این قاعده برجس���ته، که 

گوین���ده آن یک���ی از دانش���مندان دانش���گاه االزه���ر از علم���ای ق���رن 

هفدهم میالدی اس���ت، همواره ارزش خود را حفظ کرده و همیشه 

کند.  که بدان راه و روش حرکت  هر نویس���نده ای را دعوت می کند 

البته برای خواننده اندیشمند ما این فرصت هست که تا هر مدتی 

که امروز با این شرایط تقدیم می کنیم - به  کتاب ما را -  که بتواند 
کند ...«.10 کمال و تمام دریافت 

9. ر.ک به: »چهارگانه جابری«؛ سیدحسن اسالمی؛ آینۀ پژوهش، سال نوزدهم، شماره 3 - 4، 
مهر - دی 1387 )پیاپی 112(، ص 42. وی می گوید: »نگاهی به فصل ها و مفاهیم اصلی 
کانت بوده و از این منظر در  این کتاب نشان می دهد که وی سخت متأثر از تفکر اخالقی 
پی تبیین مفاهیم و اصطالحاتی چون وظیفه، الزام اخالقی، قانون اخالقی و مسئولیت بر 
اس���اس قرآن اس���ت. در حقیقت وی بیش از آنکه در پی بیان اخالق قرآنی باشد، خواسته 

است اخالقی غربی را در قرآن بخواند و نشان دهد«.
تی است که  10. هریک از موارد مشخص ش���ده به لحاظ فن نگارش و ویرایش دارای اش���کاال

توضیح درباره آنها در این مقاله نمی گنجد.
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در صفح���ه 67 نی���ز ب���ه تیت���ر »وض���ع قبلی ای���ن مش���کل« در ترجمه 

»الوضع الس���ابق للمش���کلة«برمی خوریم؛ حال آنکه مترجم محترم 

کند: »پیشینه بحث«. به راحتی می توانست چنین ترجمه 

همچنی���ن در صفح���ه 82 آمده اس���ت: »با وجودی ک���ه این حقایق 

اساس���ی از چه���ارده ق���رن پی���ش، در پرت���و ق���رآن پ���ا به عرص���ه وجود 

گذاشته است...«.

در صفح���ه 83 نی���ز ب���ه تیت���ر »تحقیقی همس���و )چند مکت���ب(« در 

که ش���اید بت���وان آن را به زبان  ترجم���ۀ »دراس���ة مقارنة« برمی خوریم 

ساده تر و رایج تر، چنین آورد: »تحقیقی تطبیقی«.

در همی���ن صفحه آمده اس���ت: »... این تحقیقات هم زمان ش���امل 

که مراد از »م���دارس«، مکاتب،  مدارس مش���هور اس���المی باش���د ...« 

مسلک ها یا مذاهب است، اما مترجم محترم به همان کلمه عربی 

اکتفا کرده است؛ حال آنکه مدارس در زبان فارسی بدین معنی به 

کار نمی رود؛ دست کم در عصر معاصر چنین است.

گاه���ی نیز در ترجمه، جمالت به ش���کل محاوره ای بیان ش���ده اند و 

از تعبیرات و کلمات نامناس���ب و نامطلوب اس���تفاده ش���ده است؛ 

برای نمونه، در بند پایانِی صفحه 317، ترجمه و ش���رح آیۀ 92 س���وره 

نساء بدین صورت آمده است: »هیچ گاه دو نفر از امت، در این باره 

اختالف ندارند که کس���ی به قصد ش���کار تیری بین���دازد و آن تیر به 

انسان و یا مالی بخورد و او تلف شود، تیرانداز ضامن است، و اگر...«.

در اینج���ا مترجم محترم می توانس���ت به جای »به انس���ان و یا مالی 

کرده،  بخورد و او تلف ش���ود« بگوید: به انس���انی یا حیوانی برخورد 

سبب مرگ انسان یا تلف شدن حیوان شود.

ک���ه به نظر  از نظ���ر فن���ی و ص���وری نی���ز لغزش های���ی دیده می ش���ود 

گرفته یا شاید اصاًل ویرایش  می رسد در ویرایش آن اهمال صورت 

نشده است. چند نمونه از این اشکاالت صوری را یادآور می شویم:

1. غلط های تایپی: در صفحه 17 و 864 عبارت »سپاس گذاری او 

به خاطر نعمتهایش« به کار رفته اس���ت که کلمه نخس���ت آن غلط 

اس���ت و باید به این صورت تایپ ش���ود: »س���پاس گزاری«. افزون بر 

کاربرد  آن، به عقیدۀ برخی از صاحب نظران نگارش و ویرایش،11 در 

کلم���ه »ب���ه خاطر« نیز جای بس���ی تأمل اس���ت. در صفح���ه 317 نیز 

کلمه  که سه اشکال دارد. دوبار  متن آیه 92 سوره نساء آمده است 

کلمه »یصّدقوا«  « به صورت »خطاًء« تایپ ش���ده اس���ت و نیز 
ً
»خطأ

به صورت »یصّدقوا« آمده است.

11. ر.ک به:ابوالحسن نجفی،  غلط ننویسیم؛ ص 80 - 81.

2. آوردن واو استیناف در آغاز بند؛ در زبان فارسی چنین چیزی رایج 

نیست. )صص 317، 463(

ی و فنی: برای مثال نش���انه »ر.ک« به  ی ص���ور 3. ع���دم یکسان س���از

پنج ش���کل مختلف! در پانوش���ت ها آمده است؛ برای نمونه »ر.ک« 

)ص���ص 156 و 220(، »ر.ک:« )ص���ص 25، 47، 106، 237 و 272(، 

کنید  »ر.ک.« )صص 220 و 265(، »ر.ک:« )در بقیه موارد( و »رجوع 

به«. جای بس���ی تأس���ف اس���ت که گاهی در یک صفحه، دو یا سه 

کنار هم آمده است )صص 220 و 256(. نوع از این موارد در 

4. رعایت نک���ردن فواص���ل می���ان کلم���ات مرک���ب: این ج���ا به جای 

این ج���ا، آن ه���ا به جای آن ه���ا و هم چنان به ج���ای هم چنان )ص 

.)161

 ان یصّدقوا.«.)ص17(.
ّ
برد نادرست عالئم سجاوندی: ».... اال 5. کار

آوردن دونقطۀ پایانی، برای یک جمله. این اش���کال در بیشتر آیاتی 

گرفته اند مشاهده می شود.  که در پایان جمله قرار 

گاه زیان و ضرر حاصل از خطا یا غفلت و یا به دلیل ... باشد«  »هر 

)ص 317(. در اینج���ا باید برای جلوگیری از اش���تباه، پس از »ضرر« 

کار رود: »هرگاه زیان و ضرر، حاصل از ... باشد«. کاما به 

6. در صفح���ه 374 نام س���وره »ش���وری« را تغیی���ر داده و به صورت 

کرده اند! »شورا« ذکر 

7. ترازنبودن ابتدای س���طر پانوش���ت هایی که متن آنها از یک سطر 

بیشتر است )ر.ک به: صص 108، 109، 114 و 238(

کلی یابی  ز ار
در مجموع، نویسندۀ کتاب در فراهم آوردن راه و روش جامع اخالقی 

از قرآن کریم و در اختیار قراردادن مبادی و قوانین اخالقی به صورت 

یک مجموعه به هم پیوسته و مستقل که هر مسئله از مسائل دیگری 

ک���ه رابطۀ نزدیکی با هم دارند، مش���خص ش���ده، موف���ق بوده و پیش 

از او تحقیقی با این جامع نگری و به خصوص با س���اختار پیوس���ته 

و منطق���ی ای���ن کتاب، نیز با زب���ان فنی معاصر و تطبی���ق با نظریات 

 
ً
اخالق���ی غربی، ص���ورت نگرفته اس���ت. همچنین مجموعه نس���بتا

ق عملی و تبویب آن قابل توجه است. جامع او در اخال

کتاب برخی از امتیازات ویژه 
1. پیش���گام در ن���وع خود: ب���ه گفتۀ محقق کتاب، دکتر س���یدمحمد 

بدوی، در این کتاب برای نخستین بار، اصول نظری ای که مبادی 

کریم بر آنها اس���توار اس���ت، به ش���کل جدی طرح  ق در ق���رآن  اخ���ال

شده است. هرچند پیش از آن برخی به شکل پراکنده به مباحثی 



57سال بیست و دوم،مشاره یکم، فروردین و اردیهبشت 1390 

آینی اخالق در قرآن نقد و برریسکتاب

چون معیارهای خیر و شر، شرایط مسئولیت، سعی و تالش انسان 

کتاب نقد االس���المیین  و ض���رورت نیت پاک پرداخته اند.12 مؤلِف 

المعاصری���ن نیز بدین مطلب تصریح دارد که به رغم کثرت آثاری 

که دربارۀ قرآن و اس���الم نگارش شده، این کتاب دکتر عبداهلل دراز، 

ق قرآنی است.13  نخستین پژوهش علمی معاصر درباره اخال

2. دارای نظام منطقی پیوس���ته و عصری: تعهد و الزام‹مس���ئولیت‹ 

کوشش. مجازات‹نیت و انگیزه ‹عمل و 

 رأی و نظر 
ً
که معموال 3. مبتنی بر قرآن: بر خالف دیگر دانش���مندان 

شخصِی خود یا جنبه فکری مکتب مورد تأییدشان را در مباحث 

دخالت داده اند و به آیات قرآنی، تنها به مثابه استش���هاد و مؤیدی 

برای تأیید نظرات خود اشاره کرده اند، نویسندۀ این کتاب، همواره 

مح���ور مرک���زی را قرآن قرار داده اس���ت و در راه پاس���خ نهایی، برای 
که طرح می کند، تنها به نصوص قرآنی تکیه دارد و بس.14 مسائلی 

کت���اب،  4. نق���د اندیش���ه های بش���ری و غی���ر قرآن���ی: در جای ج���ای 

اندیش���مندان شرقی و غربی با استفاده از نظرات و عقاید خودشان 

کش���یده ش���ده اند. در بخش  کریم به چالش  و مقایس���ه آنه���ا با قرآن 

ق  کریم، نظرات فالس���فه غ���رب به وی���ژه اخال ق نظ���ری ق���رآن  اخ���ال

نظری کانت را مقایس���ه کرده است و با بررسی و کاوش دقیق، آنها 

ق را در دیدگاه قرآن کریم  را به نقد کشیده و در نهایت، مزایای اخال

برش���مرده اس���ت. وی در رس���الۀ خود تنها به بیان دیدگاه مورد نظر 

اس���الم نپرداخته، بلکه با مقایس���ه با نظرات اندیشمندان و فالسفه، 

آنه���ا را توضی���ح داده و هیچ مطلب���ی را فروگذار نکرده اس���ت؛ مگر 

اینکه نظر یکی از دانش���مندان غربی یا یکی از برترین نظریات را در 

که در این نظریه وجود  کنار آن آورده، و آن گاه قصور یا اش���تباهی را 

کمال نظریه اخالقی قرآن  کرده و به دنبال آن به بیان  داش���ته، بیان 
کریم، پرداخته است.15

کریم: یکی از مش���کالت  کل���ی اخالق از ق���رآن  5. اس���تخراج اص���ول 

اساس���ی در این حیطه، س���اختار فلس���فی نداش���تن قرآن است؛ چرا 

که از عقل  که منظور ما از فلس���فه ها، مجموعۀ اندیش���ه هایی است 

سرچشمه گرفته باشد و براساس روش خاصی با یکدیگر در ارتباط 

باش���ند و ه���دف از تمام���ی آنها، س���اختن رش���ته ای از مب���ادی برای 

گاه  تفس���یر و تبیین بخش���ی از ظواهر طبیعت یا هس���تی باش���د. هر 

نتوانیم چنین نظم و نسقی را از ابتدا در قرآن بیابیم، وسیله ای برای 

12. ر.ک به: ص 30.
13. احمد عبدالرحمن؛ نقد االسالمیین المعاصرین؛ مقدمه مؤلف به نقل از مقاله ای با همین 

.Islamicnews :)نام در سایت خبرگزاری اخبار اسالمی )نبأ
14. ر.ک به: ص 31.

15. ر.ک به: ص 21، مقدمه مترجم.

تمام عناصر و مواد اولیۀ الزم برای ساختن آن نیز، نخواهیم یافت. 

نویس���نده پ���س از آنک���ه به بخش���ی از احکام خ���اص اخالقی، توجه 

کریم را شروع کرده  کرده اس���ت، با دقت جس���تجو در عبارات قرآن 

ق در قرآن کریم ش���ده  و موفق به یافتن ش���ماری از اصول کلی اخال

اس���ت که جنبه نظری را به طور کامل می رس���اند؛ مانند نشانه های 

که باعث الزام یا تکلیف اس���ت، میزان  واجب، طبیعت مس���لطی 

مس���ئولیت انس���ان و ش���رایط آن، طبیع���ِت کوش���ش مطل���وب برای 

ی���ک عمل اخالقی، باالترین مب���دأ که باید اراده آدمی را برای عمل 
برانگیزاند و ... .16

6. حاکم ب���ودن اندیش���ۀ فطری ب���ودن حس اخالقی ب���ر کتاب17: یک 

اندیش���ۀ مهم، از آغاز تا انجام بر این کتاب س���یطره افکنده است و 

آن اینک���ه حس اخالقی، یک انگیزش درونی فطری اس���ت و قانون 

اخالقی در جان و روح آدمی از آغاز پیدایش او سرشته شده است: 
»ونفٍس وما سّویها فالهمها فجورها وتقویها«.18

7. تأکید بر پیوند ذاتی اخالق و عقیده: اندیش���ۀ بنیادی دیگری که 

ق بدون عقیده  مؤلف بر آن پافش���اری می کند، این اس���ت که اخال

ق، پیوندی ذاتی  و ایم���ان، هیچ جایگاه���ی ندارد و عقیده با اخ���ال

دارد؛ بدین معنی که ایمان به حقیقت اخالقی، مانند یک حقیقت 

قائم به ذات روی فرد س���ایه می گس���ترد و او را ملزم به چشم پوشی از 
هواهای نفسانی و تمایالت خود می کند.19

ق  8. دسته بندی آیات مربوط به اخالق عملی: در بخش های اخال

ق دولتمردان  ق اجتماع���ی، اخ���ال ق خان���واده، اخ���ال ف���ردی، اخ���ال

ق عملی دس���ته بندی ش���ده  ق دین���ی. آیات مربوط به اخال و اخ���ال

اس���ت. بدی���ن ترتی���ب، یک���ی از امتیازه���ای مه���م کت���اب در بخش 

ق عمل���ی آن اس���ت که از صدها آیۀ ش���ریف قرآن���ی به عنوان  اخ���ال

کتاب  ک���ه خود ب���ر وزانت  ق عمل���ی بهره برده  کام���ل اخال دس���تور 
افزوده است.20

9. ارج���اع ب���ه مناب���ع حدیثی ش���یعه: محققان کتاب با س���عۀ صدر، 

روایات���ی را ک���ه متف���ق علی���ه فریقیِن عام���ه و خاصه بوده اس���ت، در 

ارجاعات خود آورده اند و تنها به ذکر منابع عامه، بسنده نکرده اند، 

بلک���ه به منابع ش���یعه و کتب معتبر پی���روان اهل بیت ؟مهع؟ از قبیل 

اص���ول و ف���روع کافی، وس���ائل الش���یعه، بحاراالن���وار، تح���ف العقول و 
مانند آن نیز ارجاع داده اند.21

16. ر.ک به: ص 31.
17. ر.ک به: ص 31 - 32.
18. سورۀ شمس: 7 - 8.

19. ر.ک به: ص 34.
20. ر.ک به: ص 21، مقدمه مترجم.

21. ر.ک به: همان.
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کتاب برخی از نقاط ضعف 
1. نپرداختن به مفاهیم اولیه بحث: به نظر می رسد برخی از نخستین 

که در آغاز به ذهن خواننده می رسد و انتظار دارد در این  س���ؤاالتی 

کتاب به آنها پاس���خ داده ش���ود، تعریف و تقس���یم مفاهیم اولیه ای 

ق، فضیلت، رذیلت، خیر، ش���ّر و ... از منظ���ر قرآن کریم  چ���ون اخ���ال

است که نویسنده باید تحلیل و تبیین شایسته ای از آنها، با استناد 

به آیات یا روایات عرضه می کرد و سپس وارد بحث اصلی می شد؛ 

اما متأسفانه به این مسائل پرداخته نشده است.

2. درآمیختگ���ی مباح���ث اخالقی ب���ا مباحث فقهی و فلس���فی: یکی 

ک���ه مؤل���ف محترم ب���ه دلیل  کت���اب ای���ن اس���ت  از نق���اط ضع���ف 

جامع نگ���ری ای که داش���ته، مباحث فقهی و فلس���فی را با مباحث 

ک���ه کاری نامتعارف  اخالق���ی - ب���ه معنای مصطل���ح - درآمیخته 

اس���ت؛ برای نمونه، واجب و حرام های تکلیفی مانند نماز، زکات، 

غ���ش و رب���ا در معامله، ارث، وقف، دی���ات، قصاص و نظایر اینها را 

ک���ه از مباح���ث ویژه فقهی اس���ت، در کنار فضای���ل و رذایل اخالقی 
کرده است.22 مطرح 

کتاب نقد االس���المیین  محقق محت���رم، احمد عبدالرحمن، مؤلف 

ق  المعاصری���ن نی���ز به این مطلب در بخش مربوط به دس���تور االخال

کرده است: »شاید مهمترین نقص این اثر،  فی القرآن چنین اش���اره 

تمییز ندادن بین مس���ائل اخالقی و تعبدی محض و حقوقی باش���د 

ق خارج اس���ت و  که س���بب ورود به مس���ائلی ش���ده که از علم اخال

همی���ن ام���ر، یکی از عوامل حجیم ش���دن کتاب و تداخ���ل مفاهیم، 

مب���ادی و ارزش ه���ای اخالقی از جهت حقوقی یا قانونی با مس���ائل 
عبادی است«.23

وایات اهل بیت ؟مهع؟: خأل دیگری که بس���یار مهم  3. بی توجهی به ر

و اثرگ���ذار ب���ه نظر می رس���د و فق���دان آن در سراس���ر مباحث کتاب، 

مش���هود اس���ت، بهره نب���ردن از مع���ارف و احادیث پرمغ���ز اهل بیت 

کری���م، و تفس���یر آیات  عصم���ت و طه���ارت ؟مهع؟ درب���اره زب���ان قرآن 

مرتب���ط با بحث اصلی کتاب اس���ت که بدون ش���ک می توانس���ت 

ق قرآنی، به  نظریه پ���ردازی دکت���ر عب���داهلل دّراز را درباره قانون اخ���ال

تکامل بایسته ای برساند و نیز آن را از انگ و ننگ آبشخوری نظریه 

کند. کانت مبّرا  تکلیف گرایی 

22. ر.ک: ص 19، مقدمه مترجم.
23. احم���د عبدالرحم���ن؛ نق���د االس���المیین المعاصرین؛ مقدم���ه مؤلف، به نق���ل از مقاله ای با 

.Islamicnews :)همین نام در سایت خبرگزاری اخبار اسالمی )نبأ

کتاب گزارش تفصیلی محتوای 
فصل اول: تعهد

نویس���نده در این فصل، نخست ریشه های تعهد و الزام اخالقی در 

قرآن، سنت، اجماع و قیاس را می کاود و سپس ویژگی های تکلیف 

اخالق���ی از جمل���ه امکان عمل، عمل آس���ان، محدودیت وظایف و 

تدریجی بودن آنها را می ش���مارد، آن گاه دو قس���م از تناقضات الزام؛ 

یعن���ی وح���دت و تن���وع و س���لطه و آزادی را بی���ان و همچنین نظریه 

کانت در این باره را نقد و بررسی می کند.

او در آغ���از فص���ل می گوی���د: »ه���ر آیی���ن اخالقی که شایس���تگی این 

نام را داش���ته باشد، در نهایت، مس���تند به اندیشۀ تعهد است. این 

قاع���ده ای اساس���ی اس���ت که همه نظام ه���ای اخالقی ب���ر محور آن 

می گردن���د و نبودش به نابودی و فن���اِی جوهِر ذات حکمت عملی 

می انجامد؛ چه اگر تعهد و الزامی نباش���د، مس���ئولیتی نخواهد بود 

و اگر مس���ئولیت نباشد، بازگشت عدالت به جامعه شدنی نیست 

و در آن ص���ورت، آش���فتگی و هرج و م���رج فراگی���ر خواهد ش���د، نظم 

و ترتی���ب ب���ه تباهی کش���یده می ش���ود و ناهنج���اری و بی فرهنگی، 

که اتفاق افتاده، رخ  همگانی می ش���ود. این امر نه تنه���ا در محیطی 

می ده���د، بلکه در حوزۀ قانون نیز خواهد بود؛ از این رو تعهد و الزام 
ق نامیده می شود«.24 اخالقی، مبدأ و خاستگاه اخال

بناب���ر گ���زارش دکتر س���یدمحمد بدوی در مقدمه کتاب، اس���تقالل 

قاعدۀ اخالقی نس���بت به فرد، گاهی باعث می شود، نتیجه زندگی 

اخالق���ی، فروتنی ش���ود؛ ج���ز اینکه فروتن���ی مطلق، نوع���ی آزادی به 

ش���مار می آی���د و در نتیج���ه، چنین فروتنی بی قید و ش���رطی، خالف 

ق خواه���د ب���ود. این یک���ی از ن���کات آزاردهنده ای اس���ت که  اخ���ال

نویسندۀ کتاب در فصل اول با عنوان الزام ُخلقی به آن می پردازد و 

کید می کند که در این باره هیچ راه و چاره ای نداریم که بگوییم،  تأ

فروتن���ی چ���ون عقالن���ی و قاب���ل قب���ول اس���ت، آن را ب���ا آزادی کامل 

پذیرفته ایم؛ زیرا اگر بتوانیم خود را از انواع طاعت بردگی آزاد کنیم، 

ب���ا فروتنی مخالفت���ی ندارد و یا دس���ت کم بردگی ما را نمی رس���اند. 

ق همان اس���ت که ضمیر آدم���ی را در وضع  در ای���ن ص���ورت، اخال

متوس���ط بین عالم مثال و عالم واقع قرار می دهد و آن دو را در هم 

ادغام می کند و این ادغام، به دگرگونی آمیخته ای در هر دو منتهی 

می ش���ود؛ بنابرای���ن در عال���م واقع، چیزی نو را به وج���ود می آورد که 

که قاعدۀ مثالی یعنی  عبارت است از توجه به باالترین؛ همچنان 

جنب���ه دیگر نیز به س���بب ارتباط با حقیقت، هس���تی خ���ود را برای 

سازش با عالم واقع، تنظیم می کند.

بر این اس���اس، وقت���ی اختالف میان دو جنبه واج���ب از بین رفت، 

24. ر.ک به: ص 85.
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ناگزی���ر یکی از آنها راه را برای دیگ���ری باز می کند یا اینکه طبیعت 

ارتباط اجزای ترکیب یافته، باعث ایجاد نوعی س���ازش در بین آنها 

که  می ش���ود و این رهاش���دن از قاعده، بس���تری را به وجود می آورد 

انس���ان، از روی اختی���ار، نوعی آزادی را انتخاب کند که انس���انیت 

کند. بدی���ن ترتیب، الزام اخالق���ی، فروتنی مطلق  انس���ان را تقویت 

کنترل  و بی حس���اب را مهار می کن���د؛ چنان ک���ه آزادی بی بندوبار را 

ک���رده و انس���ان را در جای���گاه حقیقی خود، بین م���ادۀ صرف و روح 
صرف قرار می دهد.25

نویسنده در واکاوی ریشه  های تعهد و الزام اخالقی، نظریه برگسون 

ک���رده، نقاط قوت و ضعف آنها را  کانت آلمانی را نقد  فرانس���وی و 

برش���مرده و با استناد به آیات قرآن کریم به آنان پاسخ داده است و 

در ادامه، راه حل الزام اخالقی در اسالم را عرضه و منابع چهارگانه 

کرده است. احکام اسالمی را قرآن، سنت، اجماع و قیاس معرفی 

وی در ادام���ه ای���ن بح���ث می گوید م���ا تاکن���ون کاری نکرده ایم جز 

اینکه قانون اخالقی فطری را به نوعی از قانون الهی بازگرداندیم که 

در وجوِد ذاِت عقل انس���انی، نهفته اس���ت، اما این نور جزئی عقل، 

کمال و شمول را  که همزمان، تمام صفات حسی،  از ایجاد قانونی 

داش���ته باشد، ناتوان اس���ت. بنابراین به ناچار باید به منبع دیگری 

25. ر.ک به: ص 35.

تمس���ک کنیم که علم مطلق و نور ابدی باش���د و به اینجا رس���یدیم 

که تمام منابِع مثبت این شرع مقدس را به یک منبع بازگردانیم و 

که همان امر الهی باشد،  تمام اوامر را به یک امر - ظاهر یا باطن - 

کنیم. محدود 

ک���ه طبیعت و  ام���ا تنه���ا نقیصه ای که به نظر می رس���د، این اس���ت 

ک���ه جوهر عدل و حقیقت خی���ر را فراهم می آورد،  ماهی���ت عمیقی 

برای ما چندان مش���خص نیس���ت تا بتوانیم همیش���ه و هرجا آن را 

تش���خیص دهی���م و موقعی���ت آن مانند تمام ماهیات اس���ت که آن 

را در ح���ال کم���ال خ���ود نمی بینیم، بلکه به لطِف بخش���ی از نوری 

که از  ک���ه امتداد و توانایی اش محدود اس���ت و با روش���نایی اندکی 

فطرتمان می گیریم، لحظه ای آن را احساس می کنیم.

در ای���ن صورت، جز یک نور مح���ض و نامحدود، نوری وجود ندارد 

و هم���ان اس���ت که می تواند به طور کامل و ب���ا اطمینان تمام به این 

جوهر عقل انس���انی ضمیمه ش���ود؛ از این رو حق افراد باایمان است 

ک���ه از عقل الهی، هدایت اخالقی کامل���ی بگیرند و در این صورت، 

منبع حقیقی برای الزام اخالقی، در تفکر ارزنده نهفته و پنهان است 
که همان عقالنیت عقل و آخرین مرجع برای حس اخالقی است.26

نگارنده در بیان ویژگی های تکلیف اخالقی به این نتیجه می رسد که 

از دیدگاه قرآن کریم، یک قانون اخالقی باید سه ویژگی داشته باشد:

1. ناظر به طبیعت کلی انسان باشد و امکان عمل به آن وجود داشته باشد.

2. ناظر به واقعیت زندگی مادی انسان باشد و عمل به آن آسان باشد.
3. ناظر به تدریجی بودن اعمال و محدودیت وظایف باشد.27

در پای���ان این فصل، نویس���ندۀ محت���رم در بیان تناقض���ات الزام نیز 

ب���ه دو م���ورد مهم می پ���ردازد و تناق���ض وحدت و تن���وع نیز تناقض 

 ،)Rauh( کان���ت و روه س���لطه و آزادی را ب���ا بی���ان و نق���د دو نظری���ه 

کن���د که راه حل  بررس���ی می کند و می کوش���د ای���ن مطلب را تببین 

قرآن���ی، چگونه می تواند هماهنگ���ی منصفانه ای برای تمام جوانب 

قضیه درنظر گیرد. در حالی که از نظر دیدگاه های عادی نسبت به 

انتخاب یک���ی از دو طرف  متفاوت، جهت گیری های مختلفی در 
ارزیابی وجود دارد.28

عنوان های مطالب این فصل را می توان بدین صورت، خالصه وار 

کرد: فهرست 

1. ریشه های تعهد و الزام اخالقی )قرآن، سنت، اجماع و قیاس(؛

آس���ان،  )ام���کان عم���ل، عم���ل  اخالق���ی  تکلی���ف  2. ویژگی ه���ای 

محدودیت وظایف و تدریجی بودن آنها(.

26. ر.ک به: ص 129-126.
27. ر.ک به: ص 173-141.
28. ر.ک به: ص 208-174.

دکتر محمد عبد اهلل َدّراز

آئین اخالق در قرآن

ترجمۀ محّمد رضا عطایی
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3. تناقضات الزام )وحدت و تنوع، سلطه و آزادی(.

کانت. 4. نقد نظریه 

فصل دوم: اجمالی از فضایل مهم اسالمی
ک���ه موضوع مهم  از اندیش���ۀ الزام، اندیش���ۀ مس���ئولیت پدید می آید 

کتاب اس���ت. نویس���نده، تمام جوان���ب اخالقی، دینی و  فصل دوم 

کرده، آن گاه به بحث و بررسی نموِد  اجتماعی مسئولیت را بررسی 

اخالقی درباره اندیش���ه مسئولیت می پردازد. نویسنده از آغاز توجه 

کید و تثبیت اندیش���ه اصلی، یعنی مس���ئولیت داشته  خاصی به تأ

ک���ه در این موضوع، محور بحث اس���ت؛ چنان ک���ه قرآن کریم نیز آن 

را صفت مربوط به ش���خصیت انسانی به معنای کامل شخصیت 

کرده است؛ بنابراین فرد مسئول براساس  کید  کرده و بر آن تأ تلقی 

ش���ریعت قرآنی »ش���خص بالغ عاقلی است که قوانین دینی مربوط 

به تکالیف، به وی رسیده باشد«.

چنین کس���ی در قبال کارهای خاص عقالنی و ارادی خویش و نیز 

کارهایی که نیت قلبی و اراده ش���خص برای انجام آن الزم اس���ت، 

که پای مس���ئولیت در میان  مس���ئولیت دارد. در این صورت، آنجا 

است، مجالی برای ارزشیابی عمل یا پاداش آن از انسانی به انسان 

دیگر نیس���ت و مس���ئولیت، امری موروثی یا جمعی نیس���ت؛ بدین 

کاره���ای فرد دخالت  معن���ی که جامعه، ب���دون اینکه به نحوی در 

داش���ته باشد، نمی تواند مسئول کارهایی باشد که یکی از اعضای 
آن مرتکب می شود.29

در این فصل، نخست تفکر عام مسئولیت تحلیل می شود، سپس 

به شرایط مسئولیت اخالقی و دینی پرداخته می شود که سه شرط 

کافی دارد: ش���خصی بودن عمل یا »طبیعت ش���خصی  ض���روری و 

گاهی به ش���رع یا قان���ون، و ارادی بودن  مس���ئولیت«، توج���ه کامل و آ

و انج���ام عم���ل ب���ا آزادی و بدون اک���راه. پس از ای���ن مباحث، جنبه 

ک���ه پایان بخش فصل  اجتماعی مس���ئولیت طرح و تبیین می ش���ود 

دوم است. خالصۀ عناوین این فصل چنین است:

1. تحلیل تفکر عام مسئولیت؛

2. اساس قانونی؛

3. عنصر اصلی در عمل؛

4. آزادی؛

5. جنبه اجتماعی مسئولیت.

فصل سوم: مجازات
در ادام���ۀ بح���ث قب���ول و مس���ئولیت، به ط���ور یقین، پ���اداش و کیفر 

کتاب اس���ت. بنابراین قانون  که موضوع فصل س���وم  پدی���د می آید 

29. ر.ک به: ص 36-35.

که ما را ملزم می کند و در برابر مس���ئولیت قرار می دهد،  اخالقی ای 

در عین حال باید بر اس���اس نظامی تنظیم ش���ود تا با موقعیت های 

م���ا همخوانی داش���ته باش���د و چون برخ���ی از فالس���فه، منکر جزای 

که  کلمه ش���ده اند، باید توجه داش���ت  اخالق���ی به معن���ای حقیقی 

ن می کشد. وجود جزای بالفعل، بر آن عقیده، خط بطال

کریم این پاداش را به دو نوع افزایش می دهد: نخست پاداش  قرآن 

که انس���ان بدرفتار به  مربوط به خوی اصالحی اس���ت؛ بدان معنی 

طور حتم باید فسادی را که رفتارش در پی دارد و یا حقوق دیگران 

وه بر این، نوع���ی دیگر از پاداش  کند. عال را ه���در می دهد، اص���الح 

و کیفری که طبیعت اس���تحقاقی دارد و عبارت از بازگش���ت عمل 

به قانون اخالقی اس���ت، با آن ارتباط تنگاتنگ دارد و انسان، خواه 

کند. ناخواه راهی ندارد جز اینکه آن را تحمل 

که نس���بت ب���ه واجب اخالق���ی بر ما  بنابرای���ن، براس���اس موضع���ی 

دیکته می کند، تسلیم باشیم یا متمّرد، می فهمیم که ملکات واالی 

ما رش���د می کند یا رو به انحطاط می رود. البته مقصود این نیس���ت 

ک���ه س���ر و کار با نیک���ی، تنه���ا دل را صفا می ده���د و اراده و تصمیم 

انس���ان را تقوی���ت می کند، بلک���ه واکنش آن، روی ملک���ه ذهنی نیز 

انع���کاس دارد و برعکس آن، می بینیم که اطاعت بی قیدوش���رط از 

خواسته های نفسانی، دل را کور و عقل و خرد را از دریافت حقیقت 

ب���از می دارد. خالصۀ س���خن اینکه ج���زای اخالقی اس���تحقاقی، به 

نوعی از ارزشیابی ذاتی منتهی می شود و سرانجام یا به ارزش آدمی 

افزوده می شود و یا از قدر آن می کاهد.

که  کاری را انجام می دهد، بدین معناس���ت  هرگاه انس���ان آزادان���ه 

این عمل او برخاس���ته از تمام هس���تی، جس���م و روح اوس���ت. رابطه 

محک���م و عم���ل متقاب���ل میان دو عنصر جس���م و روح نیز بر کس���ی 

پوش���یده نیست؛ از این رو عدالت اقتضا می کند، انسان هم پاداش 

و کیف���ر حس���ی و جس���می را ببیند و ه���م پاداش و کیف���ر روحی؛ اما 

چ���ون مجازات ه���ای طبیع���ی در این دنی���ا ناقص اس���ت و فراگیر و 

کامل نیس���ت، عدالت خداوندی، از راه محاس���بۀ دقیق در آخرت، 
عهده دار از بین بردن این نقص است.30

به طور خالصه در این فصل، نخس���ت به تحلیل مجازات اخالقی 

پرداخت���ه می ش���ود، س���پس فضایل���ی همچون نم���از، صدق���ه، روزه، 

ممارس���ت و حکمت، تش���ریح می ش���ود و پس از آن، زش���تی و قبح 

تع���دادی از رذای���ل از جمل���ه مس���تی و دروغگویی بیان و نیز اش���اره 

ای به تأثیر ش���ر بر توانمندی های عقالنی و نفس می ش���ود. در ادامۀ 

بحث، نویس���نده مج���ازات قانونی را تبیین می کن���د  و پس از اینکه 

30. ر.ک به: ص 39-38.
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آینی اخالق در قرآن نقد و برریسکتاب

قانونگ���ذاری ق���رآن کری���م درب���اره کیف���ر اخالقی و مجازات ش���رعی 

ک���ه طبیعِت  را بررس���ی می کن���د، در نهای���ت بر خ���ود فرض می داند 

مجازات الهی و گس���تره آن را بررس���ی و آن گاه جایگاه آن را در نظام 

کند. کریم تعیین  تربیتی اخالقی قرآن 

نویس���ندۀ محت���رم در س���یر بی���ان نظام توجی���ه قرآنی به ای���ن نتیجه 

می رسد که صرف نظر از اوامر مطلق الهی، اگر وصایا و سفارش های 

اله���ی در قرآن کریم را بررس���ی کنیم، خواهیم دی���د که آنها بر اصول 

که می توان آنها را به س���ه مجموعه  گوناگونی اس���توارند  و پایه های 

ب���زرگ انگیزه ه���ای درون���ی، جنبه ه���ای ش���رایط محیط���ی و موضع 

انس���ان و اعتب���ارات نتای���ج و پیامده���ای عم���ل - نتای���ج طبیعی و 

غیرطبیعی- بازگرداند.

وی پ���س از اینکه با اس���تناد ب���ه ده ها آیۀ قرآنی، یکای���ِک موارد فوق 

را تبیی���ن می کن���د، وارد بحث طبیعت و ماهیت مج���ازات الهی و 

می���دان عم���ل آن می ش���ود و در حجمی حدود شش���صد صفحه به 

بررس���ی مج���ازات الهی می پ���ردازد. خالص���ه عناوین ای���ن فصل را 

می توان چنین یادآور شد:

1. مجازات اخالقی

1-1. خوبی های فضیلت )نماز، صدقه، روزه، ممازت و حکمت(؛

2-1. زش���تی و قبح رذیلت )مس���تی، دروغگویی، رفتار و س���لوک و 

کاملترین صورت(. توانمندی های عقالنی و نفس با 

2. مجازات قانونی

1-2. نظ���ام توجی���ه قرآن���ی )انگیزه ه���ای درونی، جنبه های ش���رایط 

محیطی و موضع انسان، اعتبارات نتایج و پیامدهای عمل(؛

2-2. نتایج غیرطبیعی.

3.مجازات الهی طبیعت مجازات الهی و اشکال آن

1-3. مجازات الهی در دنیا )جنبه مادی، جنبه عقالنی و اخالقی، 

کمبود مجازات دنیوی(؛ جنبه روحی، 

1-3. پ���اداش اله���ی در حی���ات اخ���روی )بهش���ت و به���ره روح���ی و 

خوش���بختی حس���ی و دوزخ و کیفرهای اخالقی س���لبی و ایجابی و 

کیفرهای بدنی(.

کتاب  ک���ه حجیم تری���ن فصل  مؤل���ف محت���رم در پای���ان این فصل 

اس���ت )173 صفح���ه( با دقت خاص���ی، عوامل وادارنده انس���ان به 

 بر هر یک از آنها و به تفکیک 
ّ

انجام وظیفه را با برشمردن آیات دال

مک���ی و مدن���ی ب���ودن آی���ات، در جدولی بیان کرده اس���ت که هیچ 

گذشت. ذوق سلیمی به راحتی از تعّمق در آن نخواهد 

فصل چهارم: نیت ها و انگیزه ها
که  نویس���ندۀ محت���رم، خ���ود در پای���ان فصل س���وم می گوی���د: وقتی 

تم���ام زمینه ه���ا ب���ر این منوال اس���ت و هنگامی که همۀ ق���وا و تمام 

نیروه���ا نیرومن���د و بانش���اط می ش���ود و هم���ۀ وس���ایل، آم���اده و مهیا 

می گ���ردد، دیگ���ر چی���زی نمی ماند ج���ز اینکه ب���ا سرانگش���ت اراده، 

که این اراده،  حرکتی ایجاد ش���ود. به این ترتیب، آیا س���زاوار اس���ت 

انگیزه ه���ای خود را از زمینه های مختلف دیگری عاریه بگیرد؟ آیا 

کرد و  ق قرآنی بی���ن اختالف نظرها تواف���ق ایجاد  پ���س از آنکه اخ���ال

به تمام خواس���ته های مش���روع در زمینه مجازات پاسخ مثبت داد، 

ق ناگزی���ر در زمینه نیت، ب���ه ظهور می رس���د و آیا جهت  ای���ن اخ���ال

فک���ری م���ا در عرضه این موضوع همین اس���ت؟ آیا مطابقت مادی 

کفایت می کند و یا  ک���ه دارد،  آن مجازات، با هر مبدأ الهام بخش���ی 

گاهی ای نداش���ته باش���یم، باز  که از وظیفه، هیچ آ حتی در صورتی 

هم کافی اس���ت؟ اینها مس���ائلی است که هم اکنون ما را با اصرار و 

که فصل آینده را  الح���اح مواجه می کند و این همان چیزی اس���ت 
به آن اختصاص داده ایم«.31

بر این اس���اس، باید دربارۀ موضع قرآن کریم نس���بت به عمل انسان 

و معیار حکم قرآن در آن باره نگرشی داشت. به راستی، موضع قرآن 

کریم در این باره بسیار روشن و مشخص است. آنچه از دیدگاه قرآن 

مهم اس���ت، اجرای مادی و فیزیکی عمل نیست، بلکه نیتی است 

که در پشت عمل نهفته است.

نویس���ندۀ کتاب، موضوع نی���ت و انگیزه های عمل را در این فصل 

کن���ار انتخاب موضوع مباش���ر عم���ل، انتخاب  مط���رح می کن���د. در 

هدف دوری نیز وجود دارد و در س���ایۀ حس���ن انتخاب این هدف، 

نّیت پاک به مفهوم اخالقی صرف آن نیز تحقق می یابد.

ک���ه ق���رآن کری���م آن را همچون  ح���ال آن مب���دأ واال و انگی���زه اصل���ی 

شرطی برای داوری درباره ارزش اعمالمان قرار می دهد، چیست؟ 

آن شرط، خلوص بی قیدوشرط است، -  به گونه ای که تنها هدف 
عمل، درخواست رضای خدا باشد.32

خالصه فهرست این فصل بدین قرار است:

1. نی���ت )نّی���ت همچ���ون ش���رطی ب���رای باورداش���تن عم���ل، نیت و 

طبیع���ت فعل اخالقی، برتری نیت نس���بت ب���ه عمل و آیا نیت تنها 

کافی است؟(؛

2. انگیزه های عمل )نقش نیت غیرمباشر و طبیعت آن، نیت خوب، 

بی هدفی نیت، نیت های بد و اخالص نّیت با انگیزه های مختلط(؛

3. نمونه هایی از سنت نبوی.

31. ر.ک به: ص 498-497.
32. ر.ک به: ص 40-39.
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نقد و برریسکتابآینی اخالق در قرآن

کوشش فصل پنجم: 
آخری���ن مبحث���ی که نویس���نده در این فصل کتاب ب���دان پرداخته، 

کریم بدان  که قرآن  کوش���ش و تالش انس���انی اس���ت  تحلیل مفهوم 

فرم���ان داده اس���ت. همچنی���ن در ای���ن فص���ل درج���ه و می���زان این 

کوشش و ارزش آن در فراهم آوردن اجر و ثواب را بررسی می کند.

 او در آغ���از ای���ن فص���ل می گوید: اکن���ون که به قدر کاف���ی، تفاوت دو 

عنصر مشخص در ساختار اخالقی، یعنی نیت و عمل را شناختیم و 

نقش دوجانبه نیت را از جهت شرط صحت و ارزش رفتاری تعیین 

کردیم، باید اهمیت فوق العادۀ عنصر دوم، یعنی عمل را روشن کنیم 
که تنها اسلحه هجومی و دفاعی در نبردگاه فضیلت است.33

کوش���ش و انگیزش درونی  نویس���نده از طرفی، ارتب���اط بین تالش و 

را و از س���وی دیگ���ر، رابط���ه بین کوش���ش و تالش و روح بازشناس���ی 

کریم بین هر  که قرآن  خیر و شر را مطرح می کند و توضیح می دهد 

ی���ک از این دو طرف مخالف، ت���وازن برقرار کرده و میان آنها چنان 

کمال و حکمت را در  که  آمیختگی و ترکیبی به وجود آورده است 

که انگیزۀ  گروه تندروی  کرده است. نویسنده با اندیشۀ  خود جمع 

درون���ی را در فع���ل اخالق���ی قب���ول ندارد و به س���لوک و رفت���ار، هیچ 

بهایی نمی دهد، مخالف است؛ مگر اینکه نتیجۀ کوشش و تالش 

و یا محصول آن، رنج و زحمت زیادی باشد.

همچنی���ن می بینیم که هماهنگی بین کوش���ش و تالش و انگیزش 

باطنی، امکان پذیر است و نیز ممکن است هر یک از آنها در کسب 

فضیلت و اس���تحقاِق اجر و ثواب، س���همی داش���ته باش���ند و نقش 

کنند؛ اما رابطه ترکیبی بین تالش و کوش���ش و سهولت  خود را ایفا 

کریم مشاهده می کنیم. عمل را با وضوح بیشتر در قرآن 

بنابراین سهولت عملی در ارتباط با شعائر، هیچ منافاتی با مفهوم 

تالش و کوشش ندارد، بلکه رنگ طبیعت انسانی را بر آن می افزاید 

کوش���ش را به س���مت دورکردن روح مش���قت، س���وق  و ه���دف این 

می ده���د؛ رنج و مش���قتی ک���ه عقل آدمی آن را پذیرا نیس���ت و هیچ 

ضرورت اخالقی ای، آن را نمی طلبد؛ چنان که تنگنا و س���ختگیری 

را در دین���داری نمی پذی���رد؛ س���ختگیری ای ک���ه در ح���ال حاضر به 

ت���الش و کوش���ش پای���ان می ده���د، بدون اینک���ه چیزی ب���رای آینده 

کند تا بتواند ادامه دهد. ذخیره 

این کوش���ش که در برابر فرمان عقل تس���لیم و به فضیلت و اعتدال 

معروف اس���ت، خود حّد میانه ای اس���ت که حکما و فالس���فه از آن 

گفته اند. ق���رآن در تعیی���ن مراتب ارزش هرکاری، براس���اس  س���خن 

کاری  که ب���رای عمل صرف می ش���ود، ارزش هر  کوشش���ی  تالش و 

33. ر.ک به: ص 661.

را ب���اال می ب���رد. ای���ن مرتبه پس���ت ترین ح���دی دارد که برای انس���ان 

که قرآن  کمال اس���ت  معمولی فرض ش���دنی اس���ت و افزون ب���ر آن، 

بدان تش���ویق می کند و درجات فضیلت و مراتب ثواب، بر اس���اس 
آن افزون می شود.34

کوشیده است به سه سؤال زیر پاسخ دهد: نویسنده در این فصل 

1. آیا باید ارزش تالش و کوشش انسانی، ارزش حرکت پیش از خود 

کند؟ با چه شرطی؟ را نفی 

2. سهم تالش جسمی در این ارزش چقدر است؟

که ضرورت پیدا می کند، حّد نهایی دارد؟ 3. آیا این تالش، وقتی 

عناوین مهم این فصل بدین قرار است:

1. تالش و حرکت رو به پیش )دیدگاه ها، تالش مدافعه و تالش سازنده(؛

2. تالش جسمی )دالوری، نماز و روزه(.

بخش دوم: اخالق عملی
ق عملی می پ���ردازد. نویس���نده، روش  کت���اب به اخ���ال بخ���ش دوم 

خاص���ی را ب���رای عرضه مطالب، برگزیده اس���ت که ب���ا روش غزالی 

و نویس���ندگان پیش از او متفاوت اس���ت. وی به جای اینکه آیاتی 

را که به رفتار انس���ان مربوط اس���ت، یکجا جمع کند، به بیان آیاتی 

ک���ه به روش���نی قاع���ده ای از قوانین س���لوک و رفتار را ش���رح می دهد 

و در ح���د ام���کان از تک���رار برح���ذر اس���ت اکتف���ا می کن���د و به جای 

پی درپ���ی آوردن س���وره ها یا ترتی���ب ابجدی، روش نظ���ام منطقی را 

برگزیده اس���ت؛ بدین ترتیب، آیات هرگروه را براس���اس نوع عالقه و 

ق، آنها را نظم می دهد، در  ارتباط���ی که هر قاعده ای از قواعد اخ���ال
کرده است.35 فصل مخصوصی جمع 

ق فردی اس���ت، در س���ه  وی آیات فصل اول را که مخصوص اخال

گروه اوامر، نواهی و مباحات آورده اس���ت. بر این اساس، این فصل 

ق ف���ردی، ت���وان اخالقی، صفای  مش���تمل ب���ر آیاتی ب���ا موضوع اخال

روح، پایداری، پاکدامنی، س���یطره بر ش���هوات نفس���انی، فروخوردن 

خش���م، اخالص، آرامش، فروتنی و خویش���تن داری در صدور حکم، 

کار، تحم���ل و بردباری،  خودداری از ش���ک و دودل���ی، مواظبت در 

پیروی از الگوی پاک و پاکیزه و مانند اینها است.

همچنی���ن در ادامه، از جنب���ه تحریم های اخالقی و نارواها، به آیاتی 

اش���اره شده اس���ت که خودکش���ی، بریدن اعضا یا ناهنجار ساختن 

بدن را منع می کند و دروغ، دورویی، بخل، ولخرجی، فخرفروش���ی، 

برتری جوی���ی، آزمن���دی نس���بت به متاع دنیا و حس���د و تبهکاری و 

... را ح���رام می دان���د. در مباحات نیز به برخ���ورداری از نعمت های 

34. ر.ک به: ص 42-40.
35. ر.ک به: ص 42.
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آینی اخالق در قرآن نقد و برریسکتاب

پاکیزه، پرداخته شده است و در پایان نیز بحثی با عنوان مخالفت 

به دلیل اضطرار بیان شده است.

ق خانواده مربوط است  که به اخال نویس���نده در فصل دوم آیاتی را 

کرده است:  گردآوری و آنها را به چند بخش تقسیم 

1. امور مربوط به والدین و فرزندان؛

2. وظای���ف متقاب���ل همس���ران )همس���رگزینی، زندگ���ی زناش���ویی، 

ق(؛ طال

3. وظایف شخص نسبت به خویشاوندان.

4. ارث.

در فص���ل س���وم که ب���ه نواه���ی اجتماعی، اوام���ر اجتماع���ی و آداب 

ق  اجتماع���ی تقس���یم ش���ده اس���ت، آیات���ی را می بینی���م که ب���ه اخال

اجتماع���ی مربوط می ش���ود. عناوین برخی از مطال���ب این فصل از 

این قرار است: تحریم قتل، دزدی، ربودن، اختالس مال اشخاص، 

ربا، تبدیل مال یتیم، خیانت و مانند اینها.

همچنی���ن دس���تور بازگردان���دن امانت، نوش���تن دی���ن، رعایت عهد 

و پیم���ان، ش���هادت راس���ت، محبت نس���بت ب���ه دیگران، احس���ان 

ب���ه ضعیف���ان و ناتوان���ان، آزادک���ردن ب���ردگان و ... . همچنی���ن آیاتی 

درب���اره آداب اجتماع���ی؛ مانن���د اج���ازه ورود خواس���تن، ب���ا صدای 

بلند صحبت نکردن، پیش دس���تی در س���الم کردن، پاس���خ سالم را 

گزینش سخن خوب و ... . نیکوتر  دادن، 

در فص���ل چه���ارم با عنوان اخ���الق دولتمردان، نخس���ت به وظایف 

مس���ئوالن در قبال مردم و مردم در قبال آنان پرداخته ش���ده اس���ت و 

س���پس دربارۀ روابط خارجی حکومت اس���المی به آیاتی اشاره شده 

است که البته در دو وضعیت عادی و وضعیت جنگ، آمده است.

ق بندگی مطرح  در پایان و در فصل پنجم این بخش از کتاب، اخال

ش���ده است که مش���تمل بر آیاتی است که وظایف انسان را نسبت 

ب���ه خدا بی���ان می کند. برخی از مهم ترین وظای���ف این بخش بدین 

قرار است:

که از سوی او رسیده است؛ 1. ایمان به خدا و حقایقی 

2. اطاعت بی  قید و شرط؛

3. تدبر در آیات الهی؛

4. مطالعه صنع پروردگار؛

5. سپاسگزاری او به سبب نعمت هایش؛

6. رضایت به قضای پروردگار؛

7. توکل بر خدا؛

8. ناامید نشدن از رحمت او؛

9. وفا به پیمان الهی؛

گفتن؛ 10. تسبیح و تکبیر خدا 

11. ادای نماز و واجبات؛

12. محبت خدا و ... .

ناگفته نماند که در پایان کتاب، در بحثی مستقل، اما بدون عنواِن 

فص���ل، پ���اره ای از مهم ترین فضایل اس���المی در هفت صفحه بیان 

ک���ه در آن، برخی از مهم تری���ن فضایلی که ق���رآن کریم  ش���ده اس���ت 

آنه���ا را امتیازات مس���لمانان واقعی و مؤمنان و مّتقیان می ش���مارد، 

یادآوری شده است.
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