
 
 

  
  
  
  

  
 *سازواره نظام اخالقی در قرآن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  سید حسین هاشمی
  پژوهشگر و مدرس سطح سه حوزه

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  درآمد
هاي اساسی در حوزه مطالعات نظري دین شناختی، جایگاه نظام  یکی از پرسش

سیستم معارف اسالمی است که این در  اي له کلی و مجموعهاخالقی اسالم در شاک
ها و معارف  بطن خود، چندین پرسش دیگر را نهفته دارد؛ بدین معنا که آیا آموزه

؟ و مترتب بر آن و با یا عرضی و یا اصوالً فاقد ساختارنددینی ساختار طولی دارند 
و مسایل، آیا  در نظرداشت نوع گویش و زبان نامتمرکز قرآن در طرح مطالب

                                            
 . 15/11/1391: تاریخ تأیید، 20/10/1391: تاریخ دریافت* 

  :چکیده
ز اصول اخالق هاي مختلف ا تبیین. نظام اخالقی قرآن است این پژوهش در پی یافتن

هاي درآمدي  پژوهان مسلمان، بخش و نظام اخالقی قرآن از منظر برخی قرآن یونانی
جوي دلیل براي و بخش اصلی این پژوهه، جست. این نوشتار را سامان داده است

حید، و نظام اخالقی اثبات ادعاي نگارنده است مبنی بر اینکه نظام معرفتی قرآن بر تو
قرآن بر بنیاد تقوا بنا شده و فراخناي مفهومی تقوا و در نقطه مقابل آن فجور، تمامی 

  .دهد ل و رذایل اخالقی را پوشش میفضای
  

  :ها کلیدواژه
  اخالق یونانی/ نظام اخالقی قرآن/ فجور/ ملکات/ تقوا/ قرآن
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بندي و نیز پیدایش رذایل، فضایل و  مندي درونی در رتبه شود ساختار و نظام می
هاي قرآنی سراغ گرفت؟ یا بدین فرجام  ملکات اخالقی در نفس انسانی را در آموزه

ها، در عرض هم قرار دارند  ها و به تبع آن ضدارزش رسید که از منظر قرآن، ارزش
شوند و تقدم و تأخري در پیدایش و  همسان می عرض و گذاري هم و ارزش

  همچنین سنجش آنها وجود ندارد؟
ها در قرآن،  ها و ضدارزش دیگر اینکه بر فرض رهیافت به طولی بودن ارزش

بندي کرد تا به صورت  ها را در قالب یک نظام و سیستم رتبهآنتوان  چگونه می
ف قرآنی، چنان ظرفیتی که مند درآید و آیا در متن معار مجموعه منسجم و نظام

در مسایل اخالقی را لحاظ کرد، وجود  اي مجموعه بست آن، نظام درون بتوان بر پاي
  دارد یا خیر؟

 : پرداختن به این موضوع نیازمند بیان چند نکته است
ـ پاسخ بایسته به این پرسش، پیشاپیش فهم چیستی اخالق و معیار فضیلت و 1

تابد، چه اینکه بر  ویت و چیستی ایمان را برمیرذیلت و یا خوب و بد و نیز ه
هاي اخالقی را امور اعتباري و یا منشأ آن را  اي از نظریات که آموزه اساس پاره

که  چنان. شناسد، این بحث جایگاه و مورد ندارد پسند عرف و جوامع انسانی می
 فرا(رهیافت به نوع تعامل و نسبت اخالق با دین و اینکه اخالق منهاي ایمان 

توان متصور و ممکن برشمرد و یا خیر، و نیز اینکه در فهم و چیستی  را می) اخالق
ایمان، اگر رفتارهاي انسانی را بخشی از قلمرو مفهوم ایمان بدانیم یا ایمان را تنها 

هاي متناظر با رفتار انسان و نه بخشی از هویت  باور و از مقوله آگاهی و یا هست
سازي کلیت معارف دین و همچنین  ر یک در ساختار و نظامایمان بدانیم، نتیجه ه

  . تر هر بخش، متفاوت با دیگري خواهد بود وارگی درونی کوچک در نظام
هاي فردي ـ جدا از حق و  هاي اساسی میان تفکرات و تئوري ـ یکی از تفاوت2

ن براي دار هدایت و ارائه راهبردهاي کال هایی که داعیه یا باطل بودن آنها ـ با مکتب
حیات سعادتمند بشري هستند، این است که بیشتر تفکرات فردي، یک عرصه از 

گذرد،  هاي دیگر می دهد و از ساحت هاي زندگی را مورد مطالعه قرار می ساحت
، چه آنها که بشري و زمینی هستند، و چه آنها که ریشه نگر کالنحال آنکه مکاتب 
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تلف و گوناگون حیات بشري را در هاي مخ متافیزیکی و آسمانی دارند، حوزه
قلمرو خویش دارند و باید داشته باشند، چندان که اگر یک ساحت از نگاه دین و 
مکتبی پوشیده و مغفول بماند، نشانگر نقص و ناکارآمدي آن مکتب در مدیریت 

  . ابعاد حیات فرد و نیز جامعه انسانی است
یاي مختلف نیازها، آنچه دهی زوا نگري و گستره پوشش افزون بر شاخصه جامع

شود، ساختار منطقی و سیستم  در شمار امتیازهاي یک مکتب بر دیگري شمرده می
هایی است که هر یک از مکاتب در چینش  ها، تفکرات و آموزه معیارمند اندیشه

  .گزینند معارف خویش برمی
هاي گوناگون حیات بشري در  دهی عرصه نگري اسالم و پوشش در شاخصه جامع

توان در درون آن  هاي آن ـ هرچند به صورت کلی و ارائه راهبردهاي کالنی که می زهآمو
در بین  يبا کمک استنباط، به راهکردهاي موردي و کوچک دست یافت ـ تردید

شود، اما در ساختار درونی معارف اسالمی به صورت کلی  اندیشمندان مسلمان دیده نمی
، از جمله نظام اخالق اسالمی، چنان هر بخش نظم و سازمان یافته معارفو نیز چینش م

توان نبود  یکی از عوامل این کاستی را می. شود وفاق و اجماع نظري دیده نمی
  .هایی با این رویکرد برشمرد کاوش

 رفتهشمار  که از پژوهندگان پیشگام در این عرصه به» محمد عبداهللا دراز«دکتر 
کشف نظریه اخالقی قرآن داشته  دهی آیات و در جهت ساماننیز هایی  و تالش

  : گوید است، می
لم ینهض ـ احد فیما نعلم ـ حتی اآلن باستخالص الشریعۀ االخالقیۀ من القرآن «

فی مجموعۀ ولم یحاول أن یقدم لنا مبادءها وقواعدها فی صوره بناء متماسک 
  )8/دراز، (» ...مستقل عن کل ما یربطه بالمجاالت القریبۀ منه 

هیچ کسی اقدام نکرده است تا نظام اخالقی قرآن را به  ،دانم من می تا آنجا که«
قواعد آن  مبادي و و آوردگرد  گیر در قالب ساختار و نظام منسجمصورت فرا

  » .پژوهش بنشیند نزدیک به آن، به کاوش و را مستقل از موضوعات وابسته و
مخالف از سوي این واقعیت موجب شده است که اظهار نظرهاي متفاوت و احیاناً 

بر . پژوهان در نظام معرفتی دین و از جمله سازمان اخالقی قرآن و اسالم مطرح شود دین
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باید پژوهش در این ساحت را ـ هر چند  این اساس و با نگاه از این منظر است که می
  . شمردـ نیاز و موجه گذرا 

رداختن به موضوع این نوشتار بر پایه چنین رهیافتی سامان یافته است و تنها مجال پ
وارگی مسایل اخالقی در قرآن را دارد و به سایر مسایل اگر احیاناً بپردازد، جانبی و  نظام

  . تر موضوع اصلی خواهد بود مددجویانه در راستاي فهم و تفهیم هرچه روشن
  

  پیشینه نگاه سیستمی به اخالق
ور و حتی پیش از دهد که از گذشته د کاوي در نظریات و مکاتب اخالقی نشان می پی

ـ، تالش هایی معطوف بدین  پیدایش نظریات مشهور اخالق دینی ـ به مفهوم عام آن 
ها  جانب بوده است که بتواند مسایل اخالقی را در نظام معرفتی خاص جاي دهد و یافته

هاي بشري قانونمند  صورت دانشی در کنار سایر دانش و باید و نبایدهاي اخالقی را به
دان سبب است که عقل انسان همان گونه که براي برقراري نظم، امنیت، این ب. سازد

کند،  سعادت و عدالت، ضرورت وجود قوانین حقوقی و اجتماعی را در جامعه فهم می
  . یابد نیاز به اخالق و سامان اخالقی را، دست کم در روابط اجتماعی درمی

اخالقی شکل در گذر تاریخ پیدایش و تطور اخالق نظري، مکاتب مختلف 
هاي  یسشنا باید در انسان را از یک سو میخاستگاه این مکاتب . گرفته است

متفاوت، و از سوي دیگر به نوع نگاه، تعریف و سنجش آن مکاتب از افعال و 
ـ  وضوع دانش اخالق نظري، نفس انسانرفتارهاي آدمیان سراغ گرفت؛ چه اینکه م

بنیادین آن ـ، و موضوع اخالق  و قواي نفس و خصویات ذاتی و شناخت چیستی
است و این دو، مبناي پدید آمدن مکاتب گوناگون شده  عملی، رفتارهاي انسان

هاي اخالقی،  از سوي سوم، همین خود سبب شده است پیشینه مکتب. است
درباره عنانی استوار با دین نداشته باشد، بلکه همراه با تأمالت نظري انسان  هم

ادراك حسن و قبح رفتارهایی که از وي سر  ستن وخویشتن خویش، چگونه زی
  .هاي وي قلمداد شود مشغولی زند، پا بگیرد و بخشی از دل می

 محسوب اخالق علم گذاران بنیان از که نایون قدیم وفانلسیف از گروهی
به دو دسته نظري و عملی تقسیم » حکمت«هاي بشري را تحت عنوان  دانششوند،  می
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 مدن سیاست و منازل تدبیر ،اخالق تهذیبرا بر سه گونه کرده، سپس حکمت عملی 
 در را اخالقی لیفضا و تمامیاند  هبود قائل چهارگانه اصول، اخالق برايتقسیم کرده و 

  .دان هکرد می خالصه عدالتو  شجاعت، عفت، حکمت اصل چهار
برشمرده و درباره او گفته شده است  »سقراط« را مکتب این گذار بنیان

 سقراط به اخالقی مفاهیم درباره خصوص هب کلی تعاریف یافتن براي ووج جست
چه او بر این باور بود که تعاریف کلی و سامان دادن به مفاهیم هر  ؛گردد برمی

گاه و سنجه مهم و خطاناپذیر براي انسان  تواند تکیه دانش و از جمله در اخالق، می
مثالً اگر بتوانیم . آن بایستد و نلغزدفراهم کند تا در متن دریاي متالطم نظریات، بر 

کند و براي همه  یک بار به تعریف کلی عدالت که ماهیت ذاتی عدالت را بیان می
توانیم نه  گاه مطمئنی داریم و می آدمیان معتبر است دست یابیم، در آن صورت تکیه

ا که فردي، بلکه مقررات و قواعد اخالقی کشورهاي مختلف را نیز تا آنجتنها اعمال 
. کلی تعریف عدالتند یا از تعریف کلی عدالت دورند، مورد داوري قرار دهیم تحقق

  )1/129کاپلستون، (
تعاریف و ساختاري که سقراط و دیگر فیلسوفان یونان در عرصه اخالق ارائه 
دادند، مورد پذیرش و مبناي نگرش شمار بسیاري از دانشیان علم اخالق مسلمان 

 ودر تبیین این دیدگاه . طلبد رو درنگ بیشتري را می نازای. قرار گرفته است
هاي لفظی و اختالف  چگونگی تأسیس اصول چهارگانه پیشین ـ جدا از ناهمسانی

  : شده است در تعبیر ـ، چند توصیف متفاوت ارائه
  : ه وجود داردقوسه  انسان ها این است که در ـ از جمله تببین1

   .ت استحکم تفضیل آن، منشأ پیدایش لاعتدکه ا) ادراکی(ه عاقلقوه : یک
که اعتدال آن، خاستگاه فضیلت ) نیروي دفع نامالیمات(ه غضبی قوة: ود

  . شجاعت است
که اعتدال در آن، سبب پیدایش فضیلت ) نیروي جلب منافع( هشهوی قوة: سه

  . عفت است
پیشین گانه  عدالت، که در فرآیند انجام معتدالنه وظایف از سوي قواي سه: چهار

  ) 1/24، حائري. (آید و همکاري آنها با یکدیگر، در نفس پدید می
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، ه، عاملهعاقل :در تبیین دیگر، نفس انسان داراي چهار قوه شناخته شده استـ 2
گانه اخیر  ها بر اثر پیروي قواي سه ایل بنیادین در نفس انسانفض. هغضبی و هشهوی

 هعاقلاز نیروي  هعامل قوةت اطاعبر اثر بدین گونه که . آید از نخستین قوه پدید می
انی از نیروي عاقله، شهو قوةاعتدال و پیروي  با ، وتحکمآن، فضیلت  اعتدال و

ه از نیروي عاقله و غضبی قوة تطاعفرجام ا وگردد،  ت حاصل میعف فضیلت
وانگهی و در برآیند پدید آمدن این فضایل . اعتدال آن، فضیلت شجاعت است

انقیاد نیروهاي عامله، شهویه و غضبیه از نیروي عاقله، نفس به فضیلت گانه و  سه
توان آن را مرتبه کمال نفس آدمی  یابد که می دست می» عدالت«نام  جدیدي به

   )همان. (برشمرد
عاقله، عامله،  ـدر تبیینی دیگر، نفس انسان داراي قواي چهارگانه پیش گفته  ـ3

گانه  سنجی بین این نیروهاي سه اما در نسبت غضبیه ـ شناخته شده است، شهویه و
شجاعت، عفت و عدالت ـ توصیف متفاوت  و فضایل چهارگانه نفسانی ـ حکمت،

با تببین دوم صورت پذیرفته است، بدین گونه که فضیلت حکمت، ثمره تهذیب 
آورد تهذیب نیروي  قوه عاقله، عدالت، ثمره تهذیب نیروي عامله، شجاعت، ره

  )همان. (آورد نیروي شهوانی قلمداد شده است نجام عفت، رهغضبیه، و سرا
هنگام بیان نیروهاي نفس و ساختار اصول و  »السعادات جامع« در نراقیمهدي مال

هاي یاد شده، تببین سوم را پذیرفته و منطبق با اخالق دینی  فضایل اخالقی، از میان تببین
شناسد و  عرض فضایل دیگر نمی شناخته است، جز آنکه عدالت را فضیلت مستقل و هم

  )1/88نراقی، ( .داند فهومی فضیلت عدالت نهفته میتمامی فضایل را در فراخناي م
  

  هاي نظام اخالقی یونانی  کاستی
که اشارت رفت، این ساختار از سوي شمار بسیاري از عالمان  ناهمان س

ویه، مسلمان سلف همچون خواجه نصیرالدین طوسی، ابوحامد غزالی، ابن مسک
به . احیاناً با اندك جرح و تعدیل ـ مورد پذیرش قرار گرفته است ـ... نراقی و

  : آورد عنوان نمونه ابن مسکویه می
 والشجاعۀ والعفۀ الحکمۀ وهی أربع الفضائل أجناس أن علی الحکماء أجمع«

 والجبن والشره الجهل: وهی أیضا أربع، األربع الفضائل هذه وأضداد...  والعدالۀ
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  )8/ابن مسکویه، (» .جوروال
حکمت، عفت، شجاعت : اهل حکمت وفاق نظر دارند که جنس فضایل چهار تاست«

  » .نادانی، دریدگی، ترس و ستمگري: ضد این فضایل نیز چهار تاست. و عدالت
 سه نیروي عمومیعالمه طباطبایی نیز بر آن است که منشأ اخالق انسانی 

وي سپس فضیلت را در اعتدال  .)1/370 ، یطباطبای( است شهویه، غضبیه و نطقیه
هرگاه . شود داند که فضیلت عفت، شجاعت و حکمت نامیده می این سه نیرو می
که  شود به نام عدالت زاده میدر کسی جمع شود، ملکه چهارمی این سه فضیلت 

 ) همان. (دارد گانه سهجز قواي فضایل  یخاصیت
مان این ساختار را نپذیرفته و برآنند اما بیشتر اندیشمندان معاصر و متأخر مسل

 نتیجه بلکه، ندارد مسلمی اسالمی ریشه، اصلی شاخه چهار به لیفضا تقسیمکه 
 را آن و گرفته یونان حکماي کلمات از اسالم دانشمندان که است هایی تحلیل
  ) 1/67 مکارم شیرازي،. (اند کرده تکمیل

ناسازگاري  ره شناسایی شده است کههایی بر این سازوا بر پایه این رهیافت، کاستی
هایی که  از جمله کاستی. نمایاند تر می آن با اندیشه اخالقی قرآن را بیشتر و شفاف

  :شود برشمرد، این موارد است ا میاند و ی برشمرده
ـ منحصر کردن قواي نفسانی در سه یا چهار نیرو فاقد پشتوانه استداللی است؛ 1

گنجد؛  گرفت که در قلمرو هیچ یک از این اصول نمی توان سراغ زیرا فضایلی را می
 .است بدگمانی رذیلت مقابل نقطه و لیفضا از هک بینی خوش یا ظن حسنمانند 

 اصل قلمرو در د، بایداین فضیلت زیر مجموعه اصول پیش گفته باش باشد بنا اگر
 از درك درست با ظن حسن زیراچنین نیست؛  آنکه حال، قرار بگیرد حکمت

مشخص است؛  گاهاین تفاوت  .استباشد، متفاوت  که مفهوم حکمت می یاتواقع
بر اساس  ولی ،باشد آشکار کسی از گناه صدور برآور  مانند جایی که شواهد گمان

در این مورد فضیلت حسن ظن در نقطه مقابل . گیرد می نادیده را آنها ظن حسن
 شکر وت بیمص برابر در صبرسان  همین. قرار دارد) رهیافت به صدور گناه(حکمت 

 رايی به این دو صفت که داشخص اگر. است فضایل از شک بی، نعمت مقابل در
 آراستگی به از که منافعی چشمداشت به براي نه، اما باشد پایبنداست  ذاتی ارزش
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اصل حکمت  در را آن دشو نمیدر این صورت نیز  ،گردد میوي  عایداین صفات 
همچنین است صفت مهرورزي که انسان را به  .اي دادیا قوه شهوانی و یا غضبی ج

آنکه شخص به منافع حمایت از مظلوم  انگیزد، بی حمایت از مظلوم و ضعیف برمی
  . آوردهاي شوم چشم فرو بستن بر ظلم بیندیشد و یا ره

ـ اصل وجود نیرویی به نام جلب منافع یا شهویه، و نیروي دیگري به نام دفع 2
  : توان گفت جاي تأمل دارد، زیرا میضرر یا غضبیه، خود 

سازگار با ] نفسانی[ها یا دفع منافرها، جز همان نیروهاي  نیروي جلب مالیم«
این نیروها با کمک . بعضی امور و نیروهاي مخالف با پاره امور دیگر نیست
در این صورت، فرض . قدرت عضالت، انسان را به سمت جلب یا دفع سوق دهد

گذاري عنوان انتزاع شده از  غضبی، جز بازي با الفاظ و نام دو نیروي شهوانی و
  )1/24، حائري ؛1/67 مکارم شیرازي،(» .مجموع نیروها، به نام یک نیرو نیست

توان یاد کرد که با فرض تعدیل کارکرد  ـ در تبیین اول و دوم از این کاستی می3
در فرآیند آن، گانه نفس ـ عاقله، شهویه و غضبیه ـ که  هر یک از نیروهاي سه

آید، وجود صفت مستقل با نام فضیلت  فضایل حکمت، شجاعت و عفت پدید می
  . عدالت، معنا و مفهومی روشن ندارد

ـ از منظر دیگر و در توصیف و کارکرد برخی از اصول یاد شده، نوعی تداخل 4
شود، چندان که در وراي تفاوت در تعبیر، واقعیت معادل با آن  و تکرار دیده می

  صل که داراي قلمرو کاربردي جداگانه با اصول دیگر باشد، وجود ندارد؛ ا
در نفس فرض شده که » عامله«اینکه در تبیین اول و دوم، نیرویی به نام قوه «

خاستگاه تحریک جسم و در عرض دو نیروي غضبی و شهوانی است و منشأ 
نیروي  جلب مالیمات و دفع نامالیمات با نفس است، درست نیست؛ زیرا دو

آنکه نیاز به فرض نیروي دیگري  غضبی و شهوانی، خود مبدأ عمل است، بی
  ) 1/24، حائري(» .افزون بر این دو نیرو باشد

 حکمتـ از جمله اصول مسلم در این ساختار ـ با هر سه نوع تبیین ـ، اصل 5
 را آن در تفریط و افراط و ،اخالقی فضایل اصول جزءروي در آن را  میانه که است
از خانواده دانش و حکمت از یک سو،  که حالی اند، در شمرده اخالقی لیرذا جزء
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از سوي . گردد برمی ـکه هست  چنان ـ ها واقعیت تشخیصهاست و به  دریافت
 ادراکات نه ،است نفس ملکات و زیغرا ،عواطف ی در قلمرواخالقدیگر، مسایل 

را به نیک خلقی  زودفهم و فکر خوش افراد هرگز، به همین سبب عرف عقال، عقل
  ) 1/103 مکارم شیرازي،. (ستایند نمی

 فضایل ، شاخص تمامتفریط و افراطه میان و وسط حدعدل به مفهوم  ـ6
تواند چنین باشد، اما به  شناخته شده است، گو اینکه در بیشتر موارد می اخالقی

ها  از فضیلت ديموار زیرانماید؛  مثابه معیار فراگیر و شامل همه موارد، درست نمی
و هر چه بیشتر باشد،  ندارد وجود آن براي يرو زیاده توان سراغ داد که مرز را می

است  بهتر ،باشد بیشتر چه هربه عنوان نمونه، نیروي تعقل در فرد . تر است پسندیده
 ازبه عنوان اسوه فضایل اخالقی،  6رپیامب. شود نمی تصور آن براي افراطی و

 عقل به تعبیربرخوردار بود، چندان که از آن گرامی،  فکرت و عقل قدرتبیشترین 
  . شود می کل

 این صفت زیرا ؛نیستدرست ، ندبشمار عقلیه قوه در افراط را» جربزه« گرا
 سبب به لیمسا در اشتباه و یفهم کج نوعیکه بلنیست،  هوش و فهمبرآیند فزونی 

  ) همان(. است آن مانند یا قضاوت درزدگی  شتاب
 افراط و اخالقی فضایلاز اصول » عدالت«اي یاد شده، همجموع ساختارـ در 7

 دادن تنبا اینکه . شناخته شده است) ريپذیظلم ( »انظالم«و تفریط، » ظلم« آندر 
  ) همان(. داردن عدالتنسبتی با ، ه ظلمب

  
  قرآن اخالقی نظام

یز از تبار با نگرش اخالقی قرآن و گر ناسازگارانگاري نظام اخالقی یونانی
گفته و جز آنها ـ که مجال یادشان نیست ـ، اندیشمندان مسلمان را  هاي پیش کاستی

اما دو مشکل بر سر راه این پژوهه وجود . به تکاپوي ساختار نوین واداشته است
داشته و دارد و چه بسا همین موضوع، مایه رویکرد پیشینیان به ساختار یونانی 

معمول سایر متون  کتاب صورت به قرآنک سو اخالق بوده و آن این است که از ی
 از اي مجموعهکه د، بلردادر هر موضوع ن منسجم و مدون ابواب و فصولنیست، 
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 ينیازها حسب بر و تدریج بهدر موضوعات گوناگون  که است یانیوحمعارف 
دیگر اینکه بیشتر آیات قرآن چند وجهی است؛ از . است شده نازلجامعه آن زمان 

هاي معرفت دینی، و از وجه دیگر به اعمال عبادي و  رف الهی و بنیانوجهی به معا
ها، فضایل و رذایل  بایدها و نبایدهاي احکام شرعی، و از وجه سوم، به آموزه

  . اخالقی نظر دارد
از جمله اینکه قرآن مشتمل . را برتافته است یهای این دو ویژگی قرآنی پرسش

تردید بخشی از  و نیز بی ؟ه بشري استهاي شناخته شد بر چه مسایلی از دانش
هاي اخالقی است، اما اسلوب ارائه مسایل اخالقی در قرآن و  معارف قرآن، آموزه

  . دهی آنها جاي پرسش دارد راه شناسایی و سامان
راز این . توان یافت هاي مختلفی را می ها، دیدگاه در پاسخ به این پرسش

نی نهفته است که در این عرصه داراي هاي فکري اندیشمندا فرض اختالف در پیش
نگاه آنان که گرایش فلسفی دارند، با نگاه عارفان، و نگاه آن دو با . دیدگاه و نظرند

  . کسانی که صبغه قرآنی یا فقاهتی بر تفکر ایشان غالب است، ناهمسان است
  

  نظام و قلمرو معارف قرآنی 
عالمه طباطبایی شناخته و  وارگی آن، سخن در تبیین قلمرو معارف قرآنی و نظام

هاي  نماید؛ چه این سازواره، کمابیش نمایانگر تمامی دیدگاه ترین می مقبول
عالمه . اند وارگی معارف قرآن کریم سخن گفته پژوهانی است که در نظام قرآن

بندي کرده است که از الهیات و  معارف قرآن کریم را بر هشت محور دسته
  : پذیرد عبادي و فقهی پایان میآغاز و به تکالیف خداشناسی 

   .خداوند صفات و اسماء به مربوط معارفـ 1
، اضالل، هدایت، مشیت، امر، اراده، خلق چونهم وند؛خدا افعال هاي وابستهـ 2

  ... .و  قضا، قدر، جبر، تفویض
، کرسی، عرش، قلم، لوح مانند ؛انسان و خدا بین طایسه وب طتبمر هاي آموزهـ 3

  ... .و  جناطین، شی، الئکهم، زمین، آسمان
   .گردد برمی انسان آنچه به زندگی قبل از دنیايـ 4
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 اصول، خودشناسی، شیپیدا تاریخ چونهم ؛انسانمحور حیات دنیوي ـ 5
 انبیا و عملکرد مقامات، یعاشر، دین، کتاب، الهام، رسالتوحی، ، اجتماعی روابط

   ).یقرآن هاي داستان(
   .معاد و برزخ ؛ همچون عالمانسان زندگی بعد از دنیاي معارفـ 6
 صفات نفسانی، افعال و کردار بد و نیک ی و توصیف کنندهاخالق آیاتـ 7

  . ... و اخالص، احسان، ایمان، اسالمهمچون  ؛انساناخالقی 
  ) 1/23طباطبایی، . (دینیو فقه  حکاماال آیاتـ 8

هاي دینی  یین کلی قلمرو آموزهبندي و همانندهاي آن، تع کارکرد این گروه
اما توفیق این نمودار، در ارائه هندسه نظام معرفتی قرآن از منظر جامعیت و . است

سازي هر  تعیین اولویت و منزلت هر یک از معارف، و نیز در چینش درونی و نظام
  . هاي معرفتی، و از جمله معارف اخالقی، همچنان جاي سخن دارد یک از گروه

توان از الگوهاي  وارگی مسایل اخالقی مطرح شده در قرآن، می مدرباره نظا
 آیات مجموع کهها آن است  سازي از جمله مشهورترین این نظام. مختلف یاد کرد

و محور  بخش چهار درهاي روابط انسان،  لحاظ طرف بااخالقی قرآن را 
  : داند پذیر می سامان
  . خالق باان انس ارتباط آیات مشتمل بر مسایل اخالقی در ـ1
  ). خلق(ها با یکدیگر  اجتماعی و ارتباط انسان اخالقآیات مربوط به ـ 2
  . خویشتن باانسان  ارتباط در، اخالق آیات بیانگرـ 3
مکارم شیرازي، . (پیرامون و آفرینش جهان با انسان ارتباط در اخالقیآیات ـ 4

  ) 1/101اخالق در قرآن، 
، پس از روابط انسان با خود و خدا، روابط بندي دیگري بر همین مبنا در گروه

ها و جهان آفرینش، جاي خود را به روابط انسان با محیط با  با دیگر انسان
  :ها داده است اي از زیرشاخه مجموعه

  رابطه انسان با محیط طبیعی -1
  :رابطه نسان با محیط انسانی -2

  ـ رابطه انسان با اشخاص1/2
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  ...)وامع صنفی، نژادي، ملی، جهانی و ج(ـ رابطه انسان با جامعه 2/2
ها، اماکن خصوصی،  ها، خیابان ساختمان(ـ رابطه انسان با محیط شهري 3/2

  ...)عمومی و 
...). افزارها و  ماشین آالت، سخت(ـ رابطه انسان با مصنوعات بشري 4/2

  ) 20/فتحعلی خانی، (
 در تسلیم و ضار ،خضوع، یکتاپرستی، منعم شکرگزاريدر این سیستم اخالقی، 

هاي اخالقی در ارتباط انسان با  ارزش ـ اول گروه جزء.. . وخداوند  فرمان برابر
   .است خدا ـ

 مانندفضایل اخالقی  و دوستی نوع ،همدردي، محبت، فداکاري، ایثار، تواضع
ها با یکدیگر ـ جاي  هاي اخالقی در ارتباط انسان ارزش ـ دوم گروه ، درآن
   .دگیرن می

 وها فشارل تحمها،  ناگواري برابر در خویشتن با مدارا، ها یناپاک از قلبالیش پا
 هاي اخالقی در ارتباط انسان با خویشتن ـ ـ ارزش سوم گروهدر قلمرو  آن امثال
  . است

مسایل اخالقی آن،  مانندهاي طبیعت و  داشته تخریببخل، ، اسرافپرهیز از 
 نسان با جهان آفرینش و پیرامون ـهاي اخالقی در ارتباط ا ارزش ـ چهارم گروه
  . است

ارائه شده است که در  قرآنبراي اثبات این سازواره اخالقی، شواهدي از آیات 
آنها، مسایل اخالقی مطابق سازواره پیش گفته طرح شده است؛ مانند آیات سیزدهم 

 عنوان اخالقی، به فضایل از اي عمده قسمت تا نوزدهم سوره مبارکه لقمان که
   .است بیان شده) به فرزندش لقمانهاي  توصی(ت از سوم شخص روای

 بهحرکت  انسان در مسیر انگیزهکه  منعم شکر ازفراز آغازین این آیات،  در
به مرحله  که انسان هنگامیچرا که  باشد، سخن رفته است؛ می خدا شناخت سوي

 اول و خرد، نیروي عق و بیند می فراوان هاي نعمت غرق را خود، دگذار تعقل پا می
  . خواند فرا می ها نعمت این بخشنده شناخت بهدرنگ  بی را
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 پایه دومین که معاد ازسوم،  مرحله در وو یکتاپرستی یاد شده  توحید سپس
  . ، سخن رفته استاست دینی معارف
شده است؛  یاد عملی حکمت و یاخالق اصولترین  گاه شماري از مهم آن

ترین  که برجسته نمازبرپاداشتن ، مادر و پدر به شکرگزاري نسبت و احترامهمچون 
، منکر از نهی و معروف به امر اوست، برابر در خضوع و پروردگار با رابطه نماد
 ترك و فروتنی و تواضع، خلق حسن، زندگی تلخ حوادث برابر در شکیبایی و صبر
   .کردار و گفتار در روي میانه و خلق و خدا برابر در تکبر

 ازاصل مهم  ده ،انعام سورهصدوپنجاه و یکم تا صدوپنجاه و سوم  آیات درو نیز 
 تركپذیر است؛  گفته بخش که بر محور روابط چهارگانه پیش شده بیان اخالق اصول

، نزدیکان از دآلو تعصب جانبداري کس، ترك هر برابر در عدالت رعایت، ستم و ظلم
والدین،  برابر در شناسی حق، باطن و ظاهر هاي کاري زشت از پرهیز، دوستان، بستگان

پرستی،  چندگانه و شركسرانجام  اجتماعی و تفرقه عوامل گسست و از پرهیز
  ) 1/105مکارم شیرازي، . (گانه است شالوده این اصول ده

بارزترین دستاورد این ساختار، قرآن محوري، تمرکز بر آیات قرآن و پرهیز از 
توان آن را پیراسته از  با این حال نمی. دینی است هاي برون درآویختن به دیدگاه

  : کاستی برشمرد، از جمله اینکه
هاي روابط انسان تنها سامان دهنده معارف و افعال  ـ معیار قرار دادن سویه1

اخالقی است، اما ملکات و فضایل انسانی را که موضوع آن نفس آدمی و خاستگاه 
  . رفتارهاي بیرونی است، از نظر دور داشته است

ي ـ همچون ایمان به خدا، این سازواره شامل بخشی از مبانی اخالق نظرـ 2
و باور به رستاخیز ـ و نیز افعال و کردارهاي آدمیان است که در تعامل  صفات او

اما براي شناخت و جداسازي خوب و . پذیرد هاي روابط انسان تحقق می با طرف
و . کند تعیین نمی يها، معیارویژه در ساحت رفتار این روابط، به) اخالقی بودن(بد 

نیز ملکات و فضایل انسانی را که موضوع آن نفس آدمی است، از نظر دور داشته 
اي  هایی از خوب و بد این روابط که برخی وابسته به نهی و پاره آوردن نمونه. است

نیز وابسته به امر الهی و یا نخبگان اخالق، حکمت و فضایل انسانی است، در 
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اند مفید و راهگشا باشد که پیشاپیش، اصل و محوري مشخص شده تو صورتی می
ها، در راستاي آن اصل استوار گردد و معناي معقول بیابد، وگرنه  باشد تا این نمونه

  : ي از گرفتار آمدن و افتادن به یکی از دو ورطه نیستزیرگ
و امر  اند ـ برآیند نهی که اشاعره گفته حسن و قبح افعال انسان را ـ چنان. یک

اما . الهی بینگاریم، حتی اگر گوینده این دیدگاه، الزام نظري بدین معنا نداشته باشد
این باور کمترین تأثیري در واقعیت عینی ندارد؛ چون بنا بر فرض، راه دیگري براي 

  . رود شناخت بایسته و نبایسته افعال سراغ نمی
یا  ـینه یادکردي در قرآن در هنگام رویارویی با هر اقدام جدید و بدون پیش. دو

دانم و پرهیز از سنجش نسبت به اخالقی و  سنت ـ، هماره حالتی از سکوت و نمی
  . یا غیر اخالقی بودن آن فعل را در پیش بگیریم

  
  تقوا و فجور، کانون فضایل و رذایل در قرآن 

موضوع دانش اخالق، نفس انسان است؛ زیرا که نفس انسان محل پیدایش و 
بست  هاي اخالقی است، و افعال اخالقی بر پاي ها و رذیلت ات، فضیلترویش ملک

پس اگر بخواهیم نظام معارف اخالقی . یابد همان ملکات نفسانی وجود و بروز می
در قرآن را بشناسیم، باید صفات و حاالت نفس انسان در قرآن را بجوییم؛ چرا که 

ارکردي و نقش تأثیرگذار هر از رهگذر رهیافت به احوال نفس در قرآن و جایگاه ک
توان به  یک از آن صفات بر سایر صفات نفس و نیز افعال و رفتارهاي انسان، می

نظام طولی و هندسه صفات نفسانی و در فرایند آن، به هندسه معارف اخالقی از 
 . هاي قرآنی دست یافت منظر آموزه

کانون و محور  ،دهد از یک سو ملکه نفسانی تقوا تتبع در آیات قرآن نشان می
  . هاي اخالقی است کانون تمام رذیلت ،ملکه فجورها، و از سوي دیگر  فضیلت تمام

  : دکتر محمد عبداهللا دراز به این فرجام رسیده است که
االم التی  ۀعن الفضیل ۀمرکزی ةالنظام عن فکر ااننا لو بحثنا فی مجال هذ«

  )681/دراز، (» .قويالت متتکاثف فیها کل الوصایا فسوف تجدها فی مفهو
هاي  اگر در نظام اخالق دینی سراغ فضیلت کانونی و مادر که تمامی سفارش«



  

 

106  

جه سال
هم

د
/ 

اره
شم

 1/ 
اپی

پی
 

69/ 
ار 

به
13

91
 

  » .دینی بر آن متمرکز است برویم، آن را در مفهوم تقوا خواهیم دید
اثبات این مدعا نیازمند شناخت گستره معنایی تقوا و فجور در کاربردهاي قرآن 

ـ هرچند گذرا ـ آیات قرآنی که از این دو و احیاناً سنت دینی، بررسی و تحلیل 
اند، و نیز رهیافت به رابطه و پیوست  صفت نفسانی و جایگاه و کارکرد آن سخن گفته

  . گردد هاي معرفتی در قرآن محسوب می تقوا با توحید است که اساس تمامی نظام
  

  اتقومعنا شناختی 
شناسان و  اربرد زبانرا در ک) وقی(» تقوا«، ریشه »فرداتم«در  اصفهانی راغب

معناي صیانت چیزي از موجبات اذیت و ضرر و مبتنی بر آن، تقوا را  نیز قرآن، به
  داند؛ ها و خطرات می معناي صیانت و حفظ نفس از آسیب حالت نفسانی و به

  ) 530/راغب، (» .تحقیقه یخاف، هذا مما وقایۀ فی النفس جعل: والتقوي«
ل بیشتري به معناي لغوي و کاربردي تقوا با تفصی »تعریفات«جرجانی در 

  پرداخته و کاربرد سلبی و اثباتی آن را متفاوت از هم دانسته است؛ 
معناي نگهداري و برگرفتن سپر است و نزد اهل حقیقت  تقوا در لغت به«
، پرهیز از عقوبت الهی به وسیله طاعت اوست؛ بدین معنا که نفس را از ]عرفان[

تقوا در . کاري که مستوجب عقوبت است، صیانت کند ترك و یا انجام دادن
  )53/جرجانی، (» .طاعت، اخالص، و در معصیت، اجتناب و پرهیز است

  : گفته است» التحقیق فی کلمات القرآن«مصطفوي در 
ء عن الخالف و العصیان فی الخارج و  هو حفظ الشی ،أنّ األصل الواحد فی المادة«

و التقوي  .ۀ حفظ النفس عن تمایالته و شهواته النفسانیۀفی مقام العمل، کما أنّ العفّ
ء عن المحرّمات  تختلف خصوصیاته باختالف الموارد، و الجامع هو صیانۀ الشی

الشرعیۀ و العقلیۀ، و التوجه الی الحقّ و الی تطهیر العمل و الی الجریان الطبیعی 
ال و الجریان الطبیعی و هو انشقاق حالۀ االعتد: و یقابله الفجور. المعروف
 ) 13/186مصطفوي، (» .المعروف

توان گفت، حفظ چیزي از خالف و عصیان  یگانه معنایی که براي این واژه می«
معناي حفظ نفس از تمایالت و  که عفت به در عرصه عینی و بیرونی است، چنان
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ند، ک هاي موارد آن فرق می معناي تقوا بسته به ویژگی. هاي نفسانی است خواسته
اما قدر جامع آن، صیانت یک شیء از محرمات شرعی و عقلی و توجه به سوي 

مقابل تقوا فجور . حق و نیز توجه به تطهیر عمل و جریان طبیعی معروف است
 » .باشد است که به مفهوم گسست حالت اعتدال و جریان طبیعی معروف می

ت که وي عفت را اي که در معناشناختی التحقیق جاي تأمل دارد، این اس نکته
اند، به عفت  جانشین تقوا کرده و همان کارکردي را که دیگران براي تقوا شناخته

نسبت داده است، چرا که وي تقوا را نه ملکه و صفت نفسانی، بلکه صیانت افعال 
  .داند بیرونی از مخالفت با شرع و عقل می

تقوا را صفت  شناسان عرب که این سخن گذشته از اینکه با دیدگاه دیگر زبان
اند، سازگار نیست، با دو دیدگاه و اظهار نظر خود وي نیز ناسازگار  نفسی دانسته

وهشتم  و آیه بیست» شمس«نخست اینکه وي با استشهاد به آیه هشتم سوره . است
داند و فجور از منظر خود او ـ  ، نقطه مقابل تقوا را فجور می»ص«سوره مبارکه 

پس باید تقوا نیز صفت نفس باشد، نه . فس استکه خواهد آمد ـ صفت ن چنان
افزون . در غیر این صورت، بین فجور و تقوا تقابل نخواهد بود. وصف عمل خارجی

أَم نَجعلُ ( و) 8/شمس( )فَأَلْهمها فُجورها و تَقْواها(بر این، وي از مدلول دو آیه شریفه 
   :و تقوا را استفاده کرده و گفته است ، تقابل فجور)28/ص( )الْمتَّقینَ کَالْفُجارِ
  )همان(» .فهذه المقابلۀ تدلّ علی أنّ التقوي خالف الفجور و ظهور الفسق«
  » .ظهور فسق است دهد تقوا خالف فجور و تقابل تقوا با فجور، نشان می«

  : توان به این نکات دست یافت از معناشناختی تقوا و رابطه آن با فجور، می
  . سانی است که بر پایه آن، فرد باتقوا از گناه و انحراف مصونیت داردـ تقوا صفت نف1
ـ نفس انسانی با آنکه پذیراي هر یک از دو صفت فجور و تقواست، اما نسبت 2

اي از تقواست و  مساوي با آن دو ندارد، بلکه صفت نخستین نفس انسانی، مرتبه
  . نفسانی است فجور، صفت ثانوي، عارضی و مخدوش کردن تقواي پیشینی و

  . ـ دو آرایه نفسی فجور و تقوا، خاستگاه اعمال خوب و بد است3
  . پذیرد ـ هر یک از دو صفت فجور و تقوا، کاستی و فزونی می4
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مراتبی (ي فضایل ا زمان متصف به پاره تواند هم و این بدان معناست که انسان می
هر پیمانه که انسان در مسیر باشد و به ) از فجور یمراتب(و برخی از رذایل ) از تقوا

دارد، به همان میزان صفت تقوا فزونی  هاي فجور گام برمی پاالیش نفس از آالیش
پس انسان برتر اخالقی کسی است که آخرین مرتبه تقوا در . باید و برعکس می

زند،  نفس او پدید آمده باشد و او کسی است که نه تنها اعمال زشت از او سر نمی
  . ي تمایلی به گناه نیز وجود نداردبلکه در نفس و

  
  معنا شناختی فجور

خلیل بن احمد فراهیدي ماده . است» فجر«فجور در ساختار زبانی، مصدر ماده 
مثالً . داند را به مفهوم رویکرد وسیع، گسترده و ناگهانی متعلقات این ماده می» فجر«
فراهیدي، ( ».ۀًتبغ منها الکثیرُ جاءهم إذا الدواهی علیهم وانفجرت القوم علیهم انفجرَ«
قوم یا مشکالت برایشان منفجر شد؛ یعنی شمار بسیار مردم یا مشکالت، «؛ )1/477

  » .ناگهان بر آنان هجوم آورد
  :گوید راغب نیز در مفردات می

  )373/راغب، ( ».الفجر شق الشیء شقاً واسعاً«
  : شمارد ه به سمت گناه می، فجور را انگیختگی گسترد»الفروق«ابوهالل عسکري نیز در 

؛ 1/406ابوهالل العسکري، (» .فیها والتوسع المعاصی فی االنبعاث والفجور«
  ) 1/372 ،بعلیو  4/134، ناصرالدین أبوالفتح: همچنین رك

  :کند معنا می) صفت نفس(، آن را تمایل عدول از حق »غریب الحدیث«خطابی نیز در 
 لمیله الفاجر وللکاذب الفجور للکذب لقی وإنما والعدول المیل الفجور وأصل«

  ) 2/279، بستی خطابی(» .عنه وعدوله الصدق عن
  : نیز آمده است» المحیط فی اللغه«در 

  )2/112، عباد بن صاحب( ».الباطلِ إلی الحقِّ عن المیلُ: الفُجورِ وأصلُ«
ع و داند که منشأ ارتکاب افعال خالف شر جرجانی، فجور را صفتی نفسانی می

  : مروت است
  )53/جرجانی، (» .والمروة الشرع خالف علی أمور یباشر بها للنفس حاصلۀ هیئۀ هو«
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  : توان دست یافت در برآیند معناشناختی فجور، به این امور می
ـ فجور معناي گسترده و فراخ دارد، محصور به یک انحراف و گناه خاص 1
روایی بر عمل و گناه معینی  گردد، و اگر در برخی از کاربردهاي قرآنی و نمی

  . استعمال شده است، از نوع استعمال کلی بر مصداق است
در نفس است که ) ملکه(ـ فجور عمل و رفتار بیرونی نیست، بلکه صفت نهادینه 2

  . شود هاي شرعی و اخالقی از سوي نفس محسوب می خاستگاه تمامی هنجارشکنی
، فجور نقطه مقابل تقوا و حالت که گذشت، در میان صفات نفس انسان ـ چنان3

  . ثانوي و عارض بر حالت تقوایی است که نفس پیشاپیش بدان اتصاف دارد
هاي  ـ دو شاخصه گستردگی انحراف و تمایل درونی به کژروي، از ویژگی4

  . رود اصلی فجور به شمار می
  

  نفس تقواگرا و فجورآشناي انسان 
ان را به صفاتی چون نفس عادله، در هیچ یک از آیات قرآن، خداوند نفس انس

: هاي نفس در قرآن، پنج صفت است عفیفه، شجاعه و یا حکیمه نستوده، بلکه آرایه
و » متّقیه«، )74/کهف(» هزکی«، )27/فجر(» همطْمئنَّ«، )53/یوسف(» بالسوء ةاماّر«
از این میان، صفت تقوا ـ در سلسله صفات ارزشی ). 8/شمس(» مدسوسه= فاجره«

ـ صفت نخست و اصلی، و جمله صفات نیک دیگر، از صفات عارضی به شمار 
که صفت فجور ـ در سلسله صفات ضد ارزشی ـ صفت نخست و  چنان. روند می

زیرا به روایت قرآن، پس از آفرینش نفس، نخستین صفتی . شود اصلی قلمداد می
 فَأَلْهمها *سواها وما ونَفْسٍ(که بدان آراسته گشت، دو صفت فجور و تقوا بود؛ 

  ). 8و7/شمس( )و تقواها فُجورها
فاصله بودن اتصاف نفس به صفت تقوا پس از آفرینش، از کاربست حرف  بی

الهام  رساند که می ،استآمده حرف که در اول آیه این  آید؛ زیرا به دست می» فاء«
انشقاق  گر فجورکه ا چنان .است بالفصل خلقت نفسنتیجه ، در آیهتقوا  فجور و

تقواست، پس الجرم باید پیش از آن، صفت تقوا در نفس باشد که فجور آن را 
  .صفت فجور پس از تقوا قرار دارد پس. بشکافد و مخدوش سازد
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گانه  برآیند دیگر این واقعیت ساختاري و زبانی آن است که از میان صفات پنج
لی و سه صفت دیگر، از گفته براي نفس، دو صفت تقوا و فجور، صفات اص پیش
هاي نفس  مطمئنه از جلوه نفس زکیه و. روند شمار می هاي تقوا و فجور به جلوه

اي از نفس مدسوسه و  که نفس اماّره، مرحله متقیه و یا مراحلی از آن است، چنان
 . فاجره یا تعبیر دیگري از آن است

ی انسانود موجآن است که  عصاره مفهوم این دو آیه شریفه و دو آیه بعدي
تقوا را از فجور و کار ، که با الهام خدایی داراي حقیقتی با نام نفس است؛ نفسی

با را  نفس خودباید ، اگر بخواهد رستگار شود و دهد نیک را از کار زشت تمیز می
د، وگرنه از الیپابها  دهد و از زشتیو پرورش صالحانه  رشدو با همو،  تقوا بیاراید

  . ماند وم میسعادت و رستگاري محر
 یانساننفس این است که خداي تعالی به فجور و تقوا به نفس،  از الهاممراد 

مشخص نیز برایش و  .فجور است یا تقوا ،دهد فعلی که انجام میاست شناسانده 
  ) 4/759زمخشري، (. کرده که تقوا چگونه اعمالی، و فجور چگونه اعمالی است
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