
  
  
  
  

  * خدمات قرآن کریم به دانش و رفتار اخالقی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  دکتر سید عباس صالحی

  یئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیهعضو 
  
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

ن و رویکـرد  هایی که براي خود برگزیده است، به معرفـی زبـا   با نام قرآن کریم
و یا به بیانی شامل، از زبان اخالقی  برخی از این واژگان به وضوح. ازدپرد خود می

آشکار با زبان محض فلسفی، علمی، فقهـی   زبانی که تفاوت گویند؛ سخن می قرآن
  .داشته و دارد... و 

  .کنیم تر بسنده می ه دو واژة اصلیب در این جستار
از  کند؛ معرفی می» زبان موعظه«را با پیشین قرآن، هم متون آسمانی  :موعظه. 1

 )وکَتَبنَا لَه فی األلْواحِ منْ کُلِّ شَیء موعظَۀً(:گوید جمله در تصویري از تورات می

                                            
 .10/2/1391: ، تاریخ تأیید29/11/1390: تاریخ دریافت* 

 

 

 

  :چکیده
چه  اینکه اخالق. است» دانش اخالق«از محورهاي مهم در   دین و اخالقمناسبات 

آوردي را  چه ره» دین«که اینو نیز  ،دین و دینداري دارد جایگاه و کاربردهایی در
  .هاي اساسی مطرح در این دانش است ، از پرسشبراي اخالق داشته و دارد

هاي قرآن در حیطه دانش و رفتار اخالقی، در این  پرسش اخیر در محدوده تأثیرگذاري
ات گوناگون مطرح جستار پیگیري شده است و این موضوع، از منظر کالن در موضوع

گر این مدعاست که قرآن کریم، اخالق و  این نگرش کلی، ترسیم .و ارائه شده است
  .کند رفتار خاص اخالقی را توصیه، هدایت و انگیزش سازي می

  
  :ها کلیدواژه

  رفتار اخالقی/ نظام اخالقی/ دین/ قرآن/ اخالق
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: شناساند زبان وعظ و موعظه می ، و هم در آیات مکرر، زبان خود را)145/اعراف(
  .)138/آل عمران()للْمتَّقینَهذَا بیانٌ للنَّاسِ وهدى وموعظَۀٌ (

اي بس  گونه به...) ذکري، تذکره و(اشتقاق  این واژه و واژگان هم :ذکر. 2
این . تکرار شده است) تون آسمانی پیشینو م(گسترده در توصیف قرآن کریم 

گرچه  .زدایی و یادآوري است ، زبان غفلتبدان معناست که زبان متون دینی واژگان
و باورهاي اعتقادي » در معارف«ان و مفسران، دامنۀ این تذکار را اي از حکیم پاره

رسد که چونان  ولی به نظر می ،)7/52صدرالمتألهین، (اند  دینی محدود کرده
که در این صورت، تنها بخشی از قرآن تحدیدي، دلیل و گواه روشنی ندارد؛ چه این

  .شود و نه تمامی آن را کریم را شامل می
 آفرینی آن را در حیطۀ اخالقیات بایستی ز زبان قرآن، نقشبا این تصویر ا

  .مورد واکاوي قرار داد ،اي اساسی گونه تر گرفت و سهم آن را به جدي
بس  چنین مفاهیم اخالقی که در قرآن کریم از آن سخن به میان آمده است،هم

می، که در قرآن، برخالف تقسیم پسینی در علوم اسالاند، چه این فراوان و گسترده
اند و در نتیجه بدون آنکه مرزي  بایدها و نبایدهاي فقهی و اخالقی تفکیک نشده

میان این دو گروه دیده شود، بایدها و نبایدهاي دینی در قرآن کریم تصریح و یا 
توان حاشیه متن دینی قرار داد و به  اشاره شده است و این حجم انبوه را نمی

  .سادگی از آن گذر کرد
کوشد نقاط تأثیرگذاري اخالق را بازخوانی کند و موارد  ن جستار میرو، ای ازاین

یادکرد این . هاي تأسیسی، تصحیحی و یا تکمیلی باز نمایاند آن را در مجال
ی بر وحی پدید اي در ترسیم و تصویر اخالق مبتن تواند مقدمه می محورهاي اساسی

آورد عقل و فطرت هستند و  هاي اخالقی که ره از مبانی و گزاره »اخالق«این  .آورد
اند، خود را محروم  گشتهیا در مسیر تکامل عقالنیت و رویش فطرت پدیدار 

هایی بر عقل و فطرت آدمی  اما با الهام از منبع اصیل وحی، نورافکن سازد، نمی
متکی بر » تعبد«با  ،تر بپیماید و در مواردي تر و متقن تاباند تا مسیر را سریع می

       .خود را از تعارضات و تزاحمات وجودي و رفتاري دور سازد بتواند» تعقل«
اي از محورهاي اساسی تأثیرگذاري  بازگویه  این نوشتار مقدماتی، صرفاً رو ازاین

 همین خاطر به. است) ها و رفتارها مبانی و گزاره(قرآن کریم در حیطه دانش اخالق 
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شود و  بسنده می محض قرآنی هاي بیشتر به پیامجاي کنکاش در آراي دیگران،  به
. کند د میهایی از حوزه تأثیرگذاري قرآنی، خود را محدو به ارائه نمونه ،در مواردي

اما در نوشتارهاي  ،تر است هاي مبسوط نیازمند فرصت بسط تفصیلی این محورها
              .تر صورت خواهد گرفت آینده، در برخی از آن موارد، بررسی تفصیل

  

  ت زبانی قرآن و اخالقمناسبا. 1
ر ساحت دانش در حوزه زبانی، تأثیرات گوناگونی را د معارف قرآن کریم

  :از جملهکند،  اخالق ایجاد می
، به مفاهیم ...مفاهیم اخالقی در هر مکتب، جامعه و : مفاهیم عام اخالقی 1/1

قی را هاي اخال واره ها، نظام شوند و این رتبه بندي می کلیدي، عام و غیرعام طبقه
هاي زبانی، با نوعی از  دستگاه ،»ایزوتسو«چه اینکه به گفتۀ . کند متفاوت می

  )7-31/ایزوتسو، (.یابند هاي واژگانی نقش می تعریفبندي مفهومی ـ زبانی در  طبقه
بندي  از دسته اي هاي زبانی ادیان، در گونه ترین نقش رسد یکی از مهم به نظر می

تر، در پرتوي مفاهیم  تر و جزئی اي که مفاهیم خاص گونه مفاهیم اخالقی است؛ به
  .کنند خود را پیدا میتر، تفسیر و تعریف  عام

 دستۀ نخست. م اخالقی مواجه هستیمدر قرآن کریم، ما با دو دسته از مفاهیم عا
روند  اما در افعال اخالقی به کار می ،گرچه داراي ارزش اخالقی فی حد ذاته نیستند

هدایت و ضاللت،  واژگانی از قبیل. گیرند ال اخالقی قرار میو محمول براي افع
مفاهیم عامی هستند که  دسته دوم. اند عصیان از این گونهمعروف و منکر، اطاعت و 

بلکه دامنۀ  ،اما محدود به یک یا چند فعل اخالقی نیست ،اند داراي ارزش اخالقی
خیر  عناوینی از قبیل. گیرد می آن تمامی افعال اخالقی یا بخش وسیعی از آن را فرا

، نور و ظلمت، حق و باطل، برّ و فجور، تقوا، صبر، احسان و عدل یا ظلم، و و شرّ
  )52ـ1/94، یزدي مصباح( . ...

رسد که در نظام واژگانی قرآن کریم، مؤمن و متدین به آن، در  به نظر می
... مانت و معناشناختی افعال اخالقی چون راستی، دروغ، وفاي به عهد، اداي ا

بلکه در  ،تواند خود را از چتر حمایتی و داللی مفاهیم عام اخالقی دور بدارد نمی
هاي اخالقی دست  سایه آن مفاهیم عمومی، به درك مفهومی از افعال و گزاره
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توان  هاي موضوعی می در توسعه و تضییق ترین مصداق این ادعا را روشن. دیاب می
توان تأثیر  میبه عنوان نمونه،  .آید یم عام پدید میتوجه به مفاه دید که در پرتو

  :عدل را در نوع برداشت از مفاهیم اخالقی زیر بازبینی کرد مفهوم عام اخالقی
شود؟ برابر با تفسیر قرآنی ـ دینی از  کشی محسوب می ، آدم»قصاص«آیا * 

نی که تفسیر و مصداق گزی، چه ایننامید» آدم کشی«توان  عدالت، قصاص را نمی
کند که قصاص، از  اقتضاي آن را می ،)45/مائده(» النفس بالنفس«اصل عدالت با 

هاي قرآنی ـ  کشی بیرون باشد و در نتیجه، متدین به آموزه مدار فعل غیراخالقی آدم
اما ممکن است با نفی نظریه  .نخواهد داشت» قصاص«کشی از  ت آدمدینی، برداش

حال یا از نوع (کشی محسوب شود  دالت، آدمعدالت و یا تفسیرهاي دیگر از ع عام
  .)یا از گونۀ ناروا ،مجاز

قرآن کریم، اوالً مجازات اعدام  با توجه به نکتۀ فوق است که رسد به نظر می
گر همان مفهوم عام و  تا تداعی) 45/و مائده 178/بقره(نامید » قصاص«کش را  آدم

کشی  ت، این مجازات را آدمبا توجه و عنای ، و ثانیاًباشد» عدالت«گستر  سایه
در این  .)178/بقره()کُتب علَیکُم الْقصاص فی الْقَتْلَى الْحرُّ بِالْحرِّ(:نخواند، بلکه فرمود

ولی دربارة  ،گیرد قرار می» القتلی«آیه، مقتول نخستین در زیرمجموعۀ عنوان 
که » اصقص«بلکه گفته شده است  ،به کار نرفته »قتل«قصاص قاتل، واژة 

  .عدالت است، یعنی بخش همان عنوان مفهومی عام اخالقی تداوم
 .)منْ قُتلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنَا لولیِّه سلْطَانًا و(:اسراء آمده است 33چنین در آیه هم

و از تعبیر قتل الیت بر اجراي قصاص مطرح شده در این تعبیر نیز واژة سلطنت و و
این  .)فَال یسرِف فی الْقَتْلِ(: آمده است در ادامۀ آیه! بلی. تنفس فاصله گرفته اس

چنان تأکیدکننده همان چتر مفهومی عدالت در حیطۀ قصاص است، و مه تعبیر
و هم  ،است» قتل نفس«اینکه اگر اولیاي مقتول، فراتر از قاتل را مجازات کنند، هم 

  .گیري روي در انتقام زیاده
صرفاً در  تعالیم دینی :ت دینی در مفاهیم اخالقینقش زبانی ارشادا. 2/1

بلکه در حوزة درك مفهومی از واژگان  ،شناسی تأثیرگذار نیستند حوزة حکم
 .نگریست» دروغ«ن در گستره مفهومی توا به عنوان نمونه، می. اخالقی نیز مؤثرند

موجب آن شده است که مواردي، گرچه  نجارهاي اجتماعی بسیاري از جوامعه
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شوند و در نتیجه قبح اخالقی ـ  اند، اما عرفاً دروغ محسوب نمی ر غیرواقعیاخبا
هایی که در  توان از تعارفات اجتماعی و یا دروغ از جمله می. یابند اجتماعی نمی

توان از متون قرآنی ـ روایی چونان  اما می. روند، نام برد فضاي شوخی به کار می
  .هستند» دروغ«نوان د، هم مشمول عاستفاده کرد که این موار

ه از دروغ نقل شده است ک 7و امام معصوم 6روایات متعددي از پیامبر
 ؛2/340کلینی، (ها  و چه در شوخی ،چه در فضاي سخن جدي بایستی پرهیز کرد؛

کند  تصریح می همچنین عالمه مجلسی. ...)و  8/577؛ حرعاملی، 74/88مجلسی، 
  :که

به آن مبتالیند، این است کـه بـه    ي از مردمیکی از گناهان که بسیارمتأسفانه «
و این تعبیر . گوید که اشتها ندارم کنند که غذا بخورد و او می کسی تعارف می

  )69/258مجلسی، ( ».مورد نهی الهی و حرام است
کند که در شب زفاف  سپس ایشان به روایت اسماء بنت عمیس اشاره می

به هنگام حضور  .بردیم 6ور پیامبرعایشه، من با گروهی از بانوان او را به حض
ابتدا به واسطۀ حیا و شرم، از  ایشهع. در محضرش، او کاسۀ شیري را به عایشه داد

را گرفت و مقداري از آن را خوردن شیر امتناع کرد و سپس با شرمندگی آن 
به من فرمودند که از ظرف شیر به زنان همراهت تعارف کن  6پیامبر .نوشید

 6و پیامبر). که میل داشتندبا آن(هانم گفتند که میل نداریم همرا .تا بنوشند
من پرسیدم که  .)دروغ را با گرسنگی جمع نکنید( »تجمعنّ جوعاً و کذبا ال«: فرمود

آیا دروغ است؟ پیامبر  ،یم که میل نداریم، ولی بگویاگر به چیزي تمایل داشته باشیم
  )همان. (شود نوشته می دروغ، هرچند کوچک باشد، در نامۀ اعمال: فرمودند

هاي  آموزه :هاي اخالقی نقش زبانی تعالیم دینی در موضوعات گزاره. 3/1
رة موضوعات فردي ـ ر و تبدیل و یا توسعه و تضییق دایقرآنی ـ دینی، در تغیی

مناسبات احکام اخالقی را با آن متغیر و  ،گذارند و در نتیجه اجتماعی اثر می
انسان « بهها  بندي انسان توان در طبقه میمثال را  ترین روشن. کنند متفاوت می

پی  هاي متفاوت اخالقی را در عناوینی که بالتبع گزاره دانست؛» انسان بد«و » خوب
یا  ،معاشرت با انسان خوب، فعل اخالقی است هایی نظیر گزاره. خواهند داشت

شن گونه که رو همان. ... کمک به انسان خوب، فعل اخالقی مضاعف است و 
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تأثیرگذاري خود را در این  تبعاًنماید، تفسیر قرآنی و دینی از انسان خوب و بد،  می
  .هاي اخالقی خواهد داشت گزاره

ز ، و عناوینی مشابه نی»جاهل«و » عالم«هاي پسین، در موضوعاتی چون  در رتبه
عات الچه نوع از اط ،هاي دینی ـ قرآنی که آموزهچونان اثرگذاري مشهود است، این

دانند، طبعاً تأثیر خود را در موضوع  می» علم«بشري را و در چه گستره و ژرفایی 
  .هاي اخالقی مرتبط خواهد داشت شناسی گزاره

صورت  بههاي قرآنی ـ دینی، گاه  آموزه :هاي زبانی ها و تضییق توسعه. 4/1
اخالقی کنند و در پرتو آن، احکام  هاي زبانی ایجاد می ، توسعه و تضییقو ادعا مجاز

را یاد کرد که » پدر«توان عنوان  از این زمره، می. گردند شوند و یا نفی می مترتب می
تر  اي وسیع بیات قرآنی، دایرهرود، اما در اد در کاربرد اصلی در پدر نسبی به کار می

از جمله، در پیامبران الهی که پدران . پیدا کرده است گونه را در کاربردي توسعه
هاي  این گونه توسعه .)78/حج()ملَّۀَ أَبِیکُم إِبرَاهیم(:ار رفته استاند، به ک دینی

کند،  زبانی، گرچه تمامی احکام اخالقی مترتب بر عنوان حقیقی و اولیه را بار نمی
  .پی خواهد داشت بخشی از آن احکام را در ،اما بدون تردید

  
  تبیین و تفسیر غایات اخالقی در قرآن. 2

آوردي را در زندگی فردي و اجتماعی  و چه ره چیست» قیزیست اخال«فواید 
  دارد؟

  :کنند می مطرح را زیر نکات زمینه این در اخالق، مکاتب اخالقی و نیز دانشوران
و زندگی  ،دانش اخالق، چونان دانش حقوق در خدمت نظم اجتماعی است* 

. شتپی خواهد دا اخالقی چونان رعایت قوانین اجتماعی، نظم عمومی را در
  )409-1/411کاتوزیان، (

  )همان. (سازد زیست اخالقی، وجدان فرد را آرام می* 
پی خواهد داشت و از آالم و  هاي بیشتر فردي را در زیست اخالقی، لذّت* 

  )147-159/دباغ، . (هاي وجودي و درونی خواهد کاست رنج
ماعی دهد و از دردهاي اجت هاي اجتماعی را افزایش می زیست اخالقی، لذت* 

  )همان. (کاهد می
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این سطوح،  .غایات اخالقی، در چند سطح مطرحندهاي قرآنی،  اما در آموزه
  :کند طبعاً دانش اخالق متفاوتی را ایجاد می

ج در آیات متعدد، از نتای :هاي فردي ـ اجتماعی دنیوي تأثیرگذاري )الف
میان آمده  مثبت افعال اخالقی یا پیامدهاي اجتماعی اعمال غیراخالقی سخن به

إِنَّما یرِید (: خوانیم از جمله درباره مضرّات شرابخواري و قماربازي می .است
خواهد  می شیطان«) 91/مائده()الشَّیطَانُ أَنْ یوقع بینَکُم الْعداوةَ والْبغْضَاء فی الْخَمرِ والْمیسرِ

  ».را پراکنده سازدبا شراب و قمار، در میان جامعه، بذر عداوت و نفرت 
ساز شکوفایی  زیست اخالقی، زمینه :هاي معنوي ـ دنیوي تأثیرگذاري )ب

به هبوط وجودي منتهی  ضد اخالقی است و در نقطۀ مقابل، رفتار» خود متعالی«
هاي قرآنی، بخش مهمی از پیامدهاي رفتار و ملکات اخالقی، در  در آموزه. شود می

عنوان نمونه، رباخواري در قرآن کریم در  به. چونان پیامدي تفسیر شده است
 )الَّذي یتَخَبطُه الشَّیطَانُ منَ الْمسِّ(ترسیم شده است» انسانی جن زده«تصویر 

کسی که هویت انسانی و ادراکی خویش را باخته و هذیان گونه،  ؛)275/بقره(
  .کند گوید و عمل می سخن می

از جمله اسالم ـ بخش مهمی از  گرا ـ و ادیان آخرت :آثار پس از مرگ )ج
 دانند؛ عواقب آن در جهان آخرت می ج وپیامدهاي رفتار اخالقی را در نتای

انجامد و انسان را در درجات و یا  پیامدهایی که به بهشتی یا دوزخی شدن می
  .سازد هلکات آن دو متنعم و یا معذّب می

غایات اخالقی،  هاي قرآنی، عالوه بر پررنگ بودن این سطح از در آموزه
در این نظریه، تمامی افعال اخالقی . نیز مطرح است» تجسم اعمال«اي به نام  مقوله

و یا حداقل بخشی از آن، صورت متفاوت برزخی و اخروي دارد و ملکات و 
خود را بر انسان تحمیل با رفتارهاي اخالقی یا ضداخالقی، تصویري متناسب 

در روز انسان آفرینند و  ا و یا آالم خود را میه هاي نوپدید، لذت کنند و صورت می
بیند و مجذوب  قیامت، نه پاداش و مکافات عمل، که صورت اخروي عمل را می

یوم تَجِد کُلُّ نَفْسٍ ما عملَت منْ خَیرٍ محضَرًا وما عملَت ( ؛گریزد شود و یا از آن می آن می
براي تفصیل ( .)و آیات دیگر 30/آل عمران()ها وبینَه أَمدا بعیدامنْ سوء تَود لَو أَنَّ بینَ

  )47-96/جوادي آملی، : ك.ر بیشتر
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تر و یا  اي بهتر، خودي متعالی صرفاً به جامعه افعال اخالقی :قرب به خداوند )د
شوند، بلکه تقرّب وجودي به خداوند را براي  هاي جاودان بهشتی ختم نمی نعمت

با اخالق » اخالق قرآنی«به نظر عالمه طباطبایی، تفاوت . آورند ارمغان می آدمی به
یونانی و ادیان دیگر در همین نکته است که غایت الغایات این اخالق، تأکید بر 

  )358- 1/360، طباطبایی. (چونان هدفی است
شود، دو سطح اخیر از غایات اخالقی، تنها در پرتوي  گونه که مالحظه می همان

 ،»معاد«و » خدا«داشت به شود، چه اینکه بدون باور دینی مطرح و باور میف معار
  .توان تصویر داشت چونان غایاتی را براي افعال اخالقی نمی

  
  انسان شناخت اخالقی در قرآن. 3

هم به  و ،هم به عنوان فاعل کند؛ پیدا می» انسان«اي با  ویژه نسبت فعل اخالقی
تواند در  می» انسان«تصویرهاي گوناگون از که عنوان متعلّق فعل، چه این

ییر رفتار و ملکات غگذاري افعال اخالقی و نیز در دستورالعمل در مورد ت ارزش
  .اخالقی تأثیرگذار باشد

خالقی مطلوب خود را واره ا قرآن کریم نیز با تصویر خاص از انسان، نظام
  .کنیم ررسی میزیر بهایی از این ابعاد را در سطور  نمونه .کند ترسیم می

قرآنی،  ـویر دینی در تص :خودبنیادغیر انسان، موجود خودبنیاد یا ) الف
 است؛ هاي هستی، مملوك خداوند خودبنیاد نیست، بلکه چونان دیگر پدیده» انسان«
» ملک شخصی«در دامنۀ رفتار خویش، در  رو ازاین. )ونعراجِ هیلَنّا اإ ه ولّنّا لإ(

. است» ملک غیر«گیرد که  بلکه دربارة موجودي تصمیم می ،کند گیري نمی تصمیم
اثرگذار » هاي از روي ترحم رگم«یا » خودکشی«این نگرش، طبعاً در مقوالتی چون 

توانند این رفتارها را مجاز  نگرند، می کسانی که از منظر خودبنیاد به انسان می .است
نسبت به خداوند، مادامی که  بدانند، اما با تصویر دینی ـ قرآنی از مملوکیت انسان

بلکه در دایره  ،توانند فعل مجاز باشند رفتارهاي یادشده نمی ،نشود آناحراز تجویز 
  .گیرند افعال غیراخالقی قرار می

داشت به جهان فرابدن در باور :موجود تک ساحتی یا دوساحتی ،انسان) ب
و سلوك اخالقی  ها گذاري وجود انسان، طبعاً قلمروي دیگري را در دایرة ارزش
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با هر دیدگاه و (باورمندان به انسان تک ساحتی، دایرة خوب و بد را . کند ایجاد می
کنند، ولی مفسران  در قلمروي ابعاد مادي ـ بدنی انسان تفسیر می) مکتب اخالقی

قرآنی، از آیات متعدد، برداشت داشته و دارند که انسان، برخوردار از ساحت 
  .روحانی است

  :کههاي قرآنی از این ساحت عبارتند از این برداشت ینتر مهم
 :افتد اي از تکامل وجودي او اتفاق می پیدایش روح در بدن انسان، در نقطه* 

  .)14/مؤمنون()ثُم أَنْشَأْنَاه خَلْقًا آخَرَ(
فَإِذَا سویتُه ونَفَخْت فیه منْ (...شود  روح با جسم انسان مرتبط و متحد می* 

وح29/حجر()یر(.  
قُلْ یتَوفَّاکُم ملَک ( :حقیقت انسان، ساحت روحانی اوست، خداوند فرمود* 
توکنند از آیه چونان برداشت می عالمه طباطبایی). 11/سجده()الْم:  

؛ ماننـد تـوفّی   معناي آن است که چیزي به طور کامل دریافت شود به» توفّی««
د که مرگ، نابودن شدن انسان نیسـت و  فرمای حال خداوند می .طلب از بدهکار

گیـرد،   ور کامـل مـی  شوید، بلکه فرشته مرگ شما را به ط شما در خاك گم نمی
د و چیزي از شما یا هندز تان روح است و بعد از مردن، محفوظ وچون تمام حقیقت

  )377-16/376طباطبایی، ( ».شود کاسته نمی
ادله عقلی تجرد نفس، از  عالوه بر این نکته. روح، موجودي غیرمادي است* 

 )ویسأَلُونَک عنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوح منْ أَمرِ ربِّی( :آیاتی استفاده شده است، چونان

  .)85/اسراء(
دانسته شده است و در » امر«از جنس و سنخ » روح«در این آیه و آیات مشابه، 

ه إِذَا أَراد شَیئًا أَنْ یقُولَ لَه کُنْ إِنَّما أَمرُ(:چنین تفسیر شده است» امر الهی«آیۀ دیگر، 
شود  استفاده می از این دو آیه. )82/یس()فَسبحانَ الَّذي بِیده ملَکُوت کُلِّ شَیء*فَیکُونُ

ر است که د» جهان ملکوت«همان » عالم امر«است و » عالم امر«از جنس » روح«که 
. آیند سباب، به امر و فرمان الهی پدید میط و اآن جهان، اشیاء بدون دخالت وسای

  )3/334، همان(
این نکته از تفاوت تعبیرهاي قرآنی . راي مراتب و مدارج استدا» روح«* 

ونَفَخْت فیه ( است؛ نظیرمستند شده  به خداوند» روح«در مواردي . شود استفاده می
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 )فَأَرسلْنَا إِلَیها روحنَا(،)9/سجده()نَفَخَ فیه منْ روحه و(،)29/حجر()منْ روحی

القدس  روح چونان است؛ آمده وصف اب گاه و .)171/نساء()روح منْه و( ،)17/مریم(
بدون قید و و در برخی از موارد  .)193/شعراء(و یا روح االمین ) 102/نحل(

تَنَزَّلُ الْمالئکَۀُ ( ،)4/ارجمع()تَعرُج الْمالئکَۀُ والرُّوح إِلَیه( انتساب آورده شده است؛
  .)4/قدر()والرُّوح فیها

شود که روح، مخلوقی از مخلوقات خداوند  استفاده می از مجموعه آیات قرآن
اي  و مرتبه مراتب و درجات مختلف استاست و حقیقت واحدي است که داراي 

  )12/305، همان(. یابد جلوه می» روح انسانی«از آن، در 
و کدام  ،تفسیر» قواي وجودي«با چه  اینکه انسان :تحلیل از قواي انسانی) ج

شود، از مباحث مهم و اساسی است که در  یک از آن قوا به رسمیت شناخته می
  .گذارد گذاري و سلوك اخالقی، آثار جدي را برجاي می حوزه ارزش

را » قواي نفس«یافته تفسیر یونانی ـ اسالمی از  رسد که شکل تکامل به نظر می
او در ابتدا، نفس . وجو کرد توان جست با وضوح بیشتري می» ابن سینا«در آثار 

به  .نباتی، حیوانی و انسانی: کند بندي می موجود در انسان را به سه نوع نفس طبقه
  .غاذیه، نامیه و مولّده: کند نظر وي، نفس نباتی با سه قوه عمل می

 ،در آغاز او. وانی و قواي آن به فعالیت مشغولنداي باالتر، نفس حی اما در مرتبه
شهوانی یا (ـ محرّکه 1: کند بندي می در دو بخش اصلی طبقهرا قواي نفس حیوانی 

قواي ادراك : کند قسم اخیر را نیز به دو بخش مهم تقسیم می .ـ مدرکه2) غضبی
ال، حس مشترك، خی(و قواي ادراك باطنی  ،اند گانه ظاهري که همان حواس پنج

ل سطح سوم از قواي انسان را در نفس انسانی و قواي آن تحلی). وهم، حافظه
کند و هر یک  عقل نظري و عقل عملی تقسیم می کند و آن را به دو بخش اصلیِ می

 ۀالمقالبه بعد؛ شفا، کتاب نفس،  2/407ابن سینا، اشارات، . (شناساند را با اقسامی می
  )ۀو الخامس ۀو الرابع ۀالثانی

بندي هر  نگرید، تفسیر انسان در سه ساحت وجودي و طبقه گونه که می انهم
هاي فلسفۀ کالسیک اسالمی در قلمروهاي مختلف علم  یک، مبنایی براي نگرش

این نوشتار مجال آن را ندارد که . شده است... النفس، علم اخالق، علم سیاست و 
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چنین طرح و بحث دیدگاه هم. هاي دیگر را در باب قواي انسان بازگو کند دیدگاه
اما اجماالً یادآور آن  .طلبد تاري مستقل و مبسوط را برمینوش ،قرآنی در باب آن

در (بندي کالسیک از قواي انسان  اگر چونان طبقه ،شود که به عنوان نمونه می
جذب و (تولید مثل یا غاذیه و نامیه (فرو ریزد و قواي مولّده ) پرتوي آیات قرآنی

نفس زیرین تلقی نگردد، بلکه آن دو و نیز قواي نفس حیوانی،  در سطح) )رشد
 ج و رویکرد متفاوتیتحلیل و تفسیر گردند، ظاهراً نتای» نفس انسانی«در شعب  همه

  .توان داشت ات اخالقی میبا رویکرد یادشده در حیطۀ رفتار و ملک
 ،گونه یترهبان و خالقی زهدگرایانه منفیرسد که برخی از تفسیرهاي ا به نظر می

تفسیرهایی که با  بندي هرمی از قواي انسانی است؛ قهبرخاسته از چونان طب
چنین انتساب قوایی چون قوة هم. اي آشکار دارد ـ قرآنی فاصلههاي دینی  برداشت

شهوت، غضب و یا قواي ادراکی چون حس، وهم و خیال به نفس حیوانی نیز با 
هاي منزلتی از قواي انسانی،  بندي هشاید چونان طبق. تأمل پیشینی مواجه است

شده است، چه » سازي اسالمی دنتم«در » خیال«و » حس«موجب تخفیف منزلت 
شوند،  بندي می در سطح قواي نفس حیوانی رتبه اینکه وقتی این دو ابزار مهم

. ل شونداي باالتر نای پس زنند و به مرتبهنوردان، بکوشند آن را  طبیعی است که قله
توان دست  رسد که در این زمینه نیز به برداشت متفاوت از قرآن کریم می یبه نظر م

  .بندي هرمی را پذیرا بود توان چونان طبقه یافت که در آن برداشت، نمی
  

  سازي اخالقی قرآنی نظام. 4
هاي  آن است که آیا گزاره ل مهم و تأثیرگذار در حوزة دانش اخالق،ایاز مس

شناختی و یا وجود شناختی هستند؟ به دیگر تعبیر، آیا داراي یک پیوند معنا اخالقی
خوب است، دزدي بد است، ی چون دروغ بد است، نجات جان انسان یها گزاره

هاي اخالقی متنوع و متعددند و هیچ  گزاره ،...نوعان خوب است و کمک به هم
ستقیم مستقیم و غیرم ها نیست؟ یا اینکه ارتباطات ی بین این گزارهگونه پیوند درون
... اي و یا  روابطی که از هدف واحد یا تأثیرات متقابل درون شبکه داشته و دارند؛

  خیزد؟ برمی
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» نظام اخالقی«توان از یک  روشن است که تنها در فرض اخیر است که می
کند؟ و در  اي دفاع می حال آیا تفکر دینی ـ قرآنی، از چونان ایده .تسخن گف

  دارد؟» نظام واحد اخالقی«ارشی از فرض پذیرش آن، چه تقریر و گز
  .شود تر عرضه می با این موضوع، چند نکتۀ برجسته  در ارتباط

  

  ها در قرآن ها و ارزش ارتباط هست) الف
سه » بایدها«و » ها ارزش«و » ها هست«رسد که قرآن در سه قلمروي  به نظر می

ها  ین نظاما. کند گونه نظام خاص هستی شناسانه، اخالقی و حقوقی ارائه می
شناسانه، بنیاد نظام اخالقی  یعنی نظام هستی دارند؛) اي و گاه شبکه(اي طولی  ابطهر

اي از  البته پاره( کنند قوقی را ساخته و پرداخته میو هر دو، بنیادهاي نظام ح
در این تصویرسازي  .)شود هایی در مبادي نیز منتهی می تأثیرات متقابل، به اثرگذاري

شناسانه، درك و باوري  هاي هستی گانه، فهم و باورمندي به گزاره هاي سه از نظام
در (کنند و نظام حقوقی مطلوب  هاي اخالقی ـ ارزشی ایجاد می تر از گزاره درست

شناسانه  هاي بنیادین هستی در پرتوي درك درست از نظام ،)ابعاد نظري و عملی
تنها این  .این مدعا نیستفرصت بسط و اثبات  در این نوشتار،. آید ارزشی پدید می

و بسامد آن در آیات قرآنی، نشان » توحید«شود که جایگاه  نکته را یادآور می
حقوقی را شناسانه، گوهر و بنیاد دو نظام ارزشی و  دهد که چگونه مبادي هستی می

گرایانه به قواعد و  هاي متعدد ارزش همچنین نگرش .ساخته و پرداخته است
کند که نظام اخالقی در  رآن کریم، ادعاي دوم را اثبات میهاي حقوقی در ق گزاره

در آیات  اي از آن را نمونه. اي حقوقی استه نگرش قرآنی، شالوده مفاهیم و گزاره
توان دید که فلسفه حرمت، پیامدهاي اخالقی  خواري و قماربازي می تحریم شراب

ا الْخَمرُ والْمیسرُ واألنْصاب واألزالم رِجس یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِنَّم(؛آن دانسته شده است
  .و آیات متعدد دیگر) 90/مائده()منْ عملِ الشَّیطَانِ فَاجتَنبوه لَعلَّکُم تُفْلحونَ

  

  گرا گرا یا کثرت ام اخالقی، وحدتنظ) ب
گزاره «که با یک  ابدین معن ؛اند گرایانه هاي اخالقی گاه کامالً وحدت نظام

مکتب  ،نمونهبه عنوان . کنند هاي اخالقی را اثبات می تمامی گزاره ،»اخالقی مادر
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تمامی افعال  ،»دوري از درد«و » لذت«با تفسیر فایده به  »گرایی فایده«اخالقی 
یعنی هر فعل که به لذت و  کند؛ پرتوي این اصل مادر تفسیر میاخالقی را در 

  .و الّا غیراخالقی است ،عل اخالقی استدوري از درد انسان منتهی شود، ف
هاي اخالقی  م گزارهر و تعارض و تزاحاي از مکاتب اخالقی، با تکثّ اما پاره
به عنوان  .یابد رض میکه وفاي به پیمان با راستگویی تعاشود، مثل این مواجه می

ي اجتماعی یا رازي را برمال نکند، اما در فضا نمونه، کسی تعهد اخالقی دارد که
و یا راست بگوید و از  ،یا باید دروغ بگوید تا وفاي به رازداري کند ،قضایی

  .فراوانند ها از این قبیل نمونه. نظر کند فاش صر وفاداري
از . که راه حلّی را بیابند اند در موضوع فوق، برخی از فیلسوفان اخالق کوشیده

د که در سنت فیلسوف انگلیسی قرن بیستم اشاره کر ،»راس«توان به  می جمله
به نظر . به تغییرات و تکمیالت دست یازید...) کانت و (گرا  مکتب اخالقی وظیفه

وفاداري، : توان دید وظیفه را می هفتوي، در فهرست وظایف مرتبه اول، 
. رساندن به دیگران، بهبود خود، عدالت و جبراننآسیب نیکوکاري،  ،سپاسگزاري

نیز فهرست،  و ،توان بر آن افزود ا میاین فهرست، فهرست انحصاري نیست و لذ
به در هر مرحله باید تصمیم گرفت و ترتیب الفبایی ندارد، بلکه با نگاهی شهودي 

ود و در تواند وفاداري مقدم ش در یک زمان، می. داوري اخالقی موجه دست یافت
مثل  ؛آید چنین گاه وظایف مشتق ترکیبی پدید میهم... . موردي نیکوکاري و 

... شهروندي که ترکیبی از وظایف وفاداري، آسیب نرساندن به دیگران و وظیفه 
  )160-175/دباغ، . (است

هاي مشابه نیست، اما سخن در  در این مقام، قصد داوري تحلیل فوق یا تحلیل
یا نظام  کند، گرایانه دفاع می اخالقی وحدتاز نظام  آیا قرآن کریمآن است که 

یرد؟ و در فرض اخیر، براي تعارضات و تزاحمات پذ اخالقی تکثرگرایانه را می
  کند؟ هاي اخالقی چه دیدگاهی را ارائه می گزاره

کوشد تا فهم  می) و نیز بینش کالمی عدلیه(سنت فلسفی مسلمانان 
 ،در این برداشت. اي را از نظام اخالقی قرآنی تصویرپردازي کند گرایانه وحدت

  .هاي اخالقی قرآنی است ازي گزارهارزش بنیادین در نظام س» عدالت اخالقی«
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  هاي اخالقی سلسله مراتب ارزش) ج
هاي ارزشی توان به تقدم و تأخر هاي اخالقی، چگونه می واره ارزش در نظام

را بایستی مقدم  ند؟ و در مقام تزاحم و تعارض، کدام یکها کدام رسید؟ اولویت
  کرد و محقق ساخت؟

تعریف سلسله هاي اخالقی،  ازيرسد که بخش مهمی از نظام س به نظر می
 قد است که سه اصل اخالقیمعت» کانت«به عنوان نمونه،  .هاي ارزشی است مراتب

 عمل اخالقی :عبارتند از این سه اصل. متقدم در اصول اخالقی قرار دارنددر رتبۀ 
رفتاري  ن عام را داشته باشد، عمل اخالقیعملی است که قابلیت تبدیل به قانو

 يرفتار ، عمل اخالقیرامت انسان سازگار باشد و انسان را ابزار ندانداست که با ک
) اند هایی که به غایت خود رسیده انسان(زیست انسانی  با ملکوت امکانیاست که 

  .هماهنگ باشد
ها و  گذاري با این نگرش، در ضریب ارزش» کانت«کسانی مانند رسد  به نظر می
  )144-139/، همان. (دنکن میقرار رواجهه بها در رفتارهاي انسانی، م تزاحم ارزش

گرایان لذت محور، گاه  یا در نمونه دیگر، در نگرش مکتب اخالقی فایده
هاي عالی، مقدم بر  که لذّتتوان دید و این الی و دانی را میهاي ع بندي از لذت طبقه
و یا معیارسنجی در لذت، با  .)گرا گرایش سعادت(هاي دانی است  لذت

چون شدت، مدت، قطعیت، نزدیکی، سودمندي، خلوص و میزان، هایی  شاخص
  )152-151/، همان. (پذیرد آفرین صورت می بندي اخالقی در افعال لذت رتبه

هاي اخالقی وجود دارد؟ و  حال در نگرش قرآنی، آیا سلسله مراتب در ارزش
  در این فرض، راه وصول به آن چیست؟

ان قاطعانه گفت که در نظام ارزشی تو در ارتباط با پاسخ پرسش نخست، می
که در مواردي، به مقایسۀ مراتب اخالقی وجود دارد، چه این قرآن، سلسله

والْفتْنَۀُ أَکْبرُ منَ ( مانند کند؛ برخی را نابهنجارتر معرفی میها پرداخته و  ضدارزش
سنگینی هاي اخالقی، به تناسب  و یا در نام بردن از ضدارزش .)217/بقره()الْقَتْلِ

اصطالحاتی از  تی در قرآن کریم به کار رفته است؛خطا و لغزش، واژگان متفاو
، فاحشه، فجور، منکر و ، سیئه، عصیان، طغیان، وزر، خطأذنب، جرم، اثم، ثقل: قبیل

... .  
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هاي اخالقی، در سه طبقه  هاي گناه و لغزش بندي روشنی از گونه چنین طبقهمه
). لمم(هاي کوچک  ، گناهان صغیره و لغزشهرگناهان کبی: صورت گرفته است

 از جمله ز چند آیه کریمه برداشت شده است،بندي گناهان کبیره و صغیره، ا طبقه
)شاحالْفَورَ اإلثْمِ وائونَ کَببتَنجینَ یالَّذ37/شوري()و(، )نْهنَ عوا تُنْهرَ مائوا کَببتَنإِنْ تَج( 

  .)31/نساء(
هاي دینی، در دو طبقه کلی  استفاده شده است که ضدارزش اتاز این آی

همچنین دسته سومی از . گناهان بزرگ و گناهان کوچک: اند بندي شده تقسیم
» لمم«قرآن کریم، آن را شوند و  خوانده می» لغزش«اند که  مطرح شده خطاها

الَّذینَ (:ندتطایند، اما بخشودنی و قابل گذشگرچه ناروا و خ ها این لغزش. خواند می
مإِال اللَّم شاحالْفَورَ اإلثْمِ وائونَ کَببتَنجچیست و این » لمم«که در این. )32/نجم()ی

اما دو تفسیر اصلی از  .ه دارندند، مفسران تفاوت دیدگاهاي بخشودنی کدام لغزش
ه و یا گناهان اتفاقی که تبدیل ب ،نزدیک شدن به حریم گناه: ست ازا آن عبارت

  )19/42طباطبایی، . (اند عادت نشده
در ) اخالقی هاي و طبعاً ارزش(نماید که خطاهاي اخالقی  بدین گونه روشن می

بندي  توان به طبقه آن است که چگونه می حال پرسش اصلی. یک رتبه قرار ندارند
  هاي قرآنی دست یافت؟ ها و ضدارزش از ارزش

  

  داوري در مفاهیم و رفتارهاي اخالقی. 5
ن از شفافیت توا اي از موارد، می ر مفاهیم اخالقی و رفتارهاي انسانی، در پارهد

داوري است  ،»دروغگویی بد است«که به عنوان نمونه، این. و عدم ابهام سخن گفت
هرچند داراي (ت و وفاق در دایرة عقالنی بشري را دید در آن، شفافیتوان  که می

  ).شبهات مفهومی و مصداقی هم باشد
هاي اخالقی، چونان شفافیتی وجود ندارد و در نتیجه  ر باب برخی از گزارهاما د

در این گونه موارد،  .توان از فهم عمومی اخالقی در باب آن گزاره سخن گفت نمی
و نه (اي دینی  آید که طبعاً ریشه برمی یهای دیدگاه) و روایات اسالمی(از قرآن کریم 

وگوها و  تواند با گفت می ها ها و داوري زارههرچند این گ. دارد) عقل بین االذهانی
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هاي  تر نیز حرکت کند، اما تا آن مرحله، فاصله ها، به سوي وفاق عمومی سازي مدلّل
  .زیادي است

  :شود اشاره می دبه عنوان نمونه، به چند مور
» خیر اخالقی«آیا رفتارهاي انسانی که برخاسته از غرایز طبیعی انسان هستند، . 1

  روند؟ میبه شمار 
 اند، مانند حس ترحم، اطف و احساسات انسانیآورد عو آیا رفتارهایی که ره. 2

  گذاري مثبت هستند؟ مشمول ارزش
 ،)هرچند خوف خدا و یا جهنم(آیا افعالی که از خوف و ترس برخیزند . 3

  اند؟ مشمول افعال اخالقی
  اند؟ القیداراي ارزش اخ... آیا صفات و افعالی مانند فروتنی، زهد و . 4
  اند؟ غیراخالقی رفتار ... و ترحم روي از مرگ سقط جنین، آیا رفتارهایی مانند. 5

مشابه، عقل و عقالي انسانی، داوري یکسانی ندارند و  در موارد فوق و موارد
 حال در این موارد. قالي بشري استاي میان فیلسوفان و ع محل اختالفات گسترده

وجود دارد ) قرآن کریم و روایات(ی در متون دینی هاي اخالق بینیم که قضاوت می
تواند  برداري است و در این زمینه، رهنمودهاي قرآنی می و یا قابل استنباط و بهره

  .راهنماي عقل انسانی در فهم و عمل اخالقی باشد
  

  هاي اخالقی قرآنی انگیزش. 6
را براي  هایی انگیزش) چونان دیگر متون مقدس ادیان ابراهیمی(قرآن کریم 
در میان عوامل . کند مطرح می قی و دوري از رفتارهاي ضداخالقیانجام افعال اخال

ت اخالقی توان به دو گونه از آن اشاره کرد که سهم مهمی در محرّکی انگیزاننده، می
  .تواند داشته باشد می

در نگرش قرآنی ـ دینی، رفتار آدمی، جهان  :سعادت و شقاوت اخروي )الف
بخش مهمی از آیات گسترده بهشت و  .کند او را تعریف و تعیین می مرگ پس از

شود و بشارت و یا  دوزخ، در ارتباط با پیامدهاي اخروي عمل انسان بیان می
  .رود شمار می هشداري در رابطه با رفتارهاي او به
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اي از رفتار  آیندهار قرآنی قرار دارند و چونان فراکسانی که در مدار بشارت و انذ
اي متفاوت با کسانی دارند که  طبعاً فاصله ،یابند شنوند و به آن باور می یش را میخو

  .از چونان معرفت و باوري برخوردار نیستند
ملکات و افعال اخالقی، محبوب خداوندند و موجب  :قرب به خداوند )ب

تقرب به اویند و صفات و رفتارهاي غیراخالقی، مبغوض او هستند و آدمی را در 
تواند  و معرفت و باور توحیدي قرآنی، می .دهند از او و محبت او قرار میحجاب 

که انسان باورمند به او، چگونه اي کشش به اخالقیات باشد، چه اینعامل دیگري بر
پسندد، و یا شخصیتی را  تواند او را بشناسد و باور کند، اما آن کند که او نمی می

  است؟براي خود سامان دهد که او از آن متنفر 
ه خداوند، فالن عمل توان با این تعابیر مواجه شد ک در ادبیات قرآنی، مکرراً می

إِنَّ اللَّه یحب التَّوابِینَ (، )195/بقره()إِنَّ اللَّه یحب الْمحسنینَ(:چونان را دوست دارد؛
  .)222/بقره( )ویحب الْمتَطَهِّرِینَ
واللَّه ال یحب کُلَّ کَفَّارٍ (: از جمله ؛داند پسند او میرفتارهایی را نا و از آن سو،

  . ...و ) 107/نساء( )إِنَّ اللَّه ال یحب منْ کَانَ خَوانًا أَثیما( ،)276/بقره()أَثیمٍ
بدان معنا نیست که غیرباورمندان دینی و یا  شود که سخنان فوق یادآوري می

که چونان اند، چه این بهره فتار اخالقی بیزشی براي رگونه عامل انگی هر قرآنی، از 
بلکه به آن معناست که در ساحت  کند؛ یی را واقعیت خارجی تکذیب میادعا

هاي مضاعف و تأثیرگذارتري در صفات  باورمندي به دین و قرآن کریم، از محرّك
 چون دیگر(ها  البته این گونه محرّك .مند شد توان بهره فتار اخالقی میو ر

کنند که موانع درونی و برونی،  در صورتی تأثیرگذاري می) هاي عام اخالقی انگیزش
موجب آن نشود که فرد، از دامنۀ نفوذ آن معارف و باورها دور شود و یا 

  .ها را کاهش دهد و یا به صفر برساند هاي دیگري تأثیر آن محرّك مغناطیس
  

***  
توان  را می» اخالق قرآنی«که یافت  توان به این سخن ره می از نکات پیشین

متمایز و متفاوت از مکاتب اخالق بشري تحلیل کرد و در مفاهیم و عمل، به 
هاي آشکاري  تفاوت ،هاي اخالق متداول ها و داده نتایجی ره برد که با اندوخته
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رورت ورود به منظرهاي مطرح در این جستار، محورهایی بود که ض. داشته باشد
قل مورد تاي مس گونه اي از محورها به الت آینده، پارهدر مقا .کند آن را تبیین می

  .بررسی قرار خواهد گرفت
  
  

  :منابع و مآخذ
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