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چکیده
در گزارههاى اخالق اسالمی ،احکام اخالقی بر مطلوبی
آنها با سعادت انسانی دالل
کمتر از این دس

موضوعات خود و ارتباط مثب

یا منفـی

ِ
اخالقی موجود در آیات قـرآن و روایـات،
دارند ولی در گزارههاى

مفاهیم استفاده شده اس .

در این پژوهش «مطلوبی » به عنوان یکی از شاخصه های مهم گزارههاى اخالق اسالمی شناخته
مقرب یا مب ِّعد نسب
شده و دالیل زیر را برای اثبات این ادعا شمرده ایم« :اشتمال بر امور ِّ
نهایی»« ،اشتمال بر امر یا نهی»« ،حکای

به هدف

از ُحب و بُغض»« ،اشتمال بر گزارش سیرهى عملی اولیاء

دین»« ،اشتمال بر وعدهى پاداش و یا کیفر»« ،اشتمال بـر الگوهـاى مثبـ

و منفـی»« ،اشـتمال بـر

تحسین یا تقبی برخی از صفات و اعمال»« ،ایهـار نگرانـی از برخـی صـفات و اعمـال»« ،تعلـق
وجوب و یا حرم

به برخی از اعمال».
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مفهومشناسی

ویژگیها و شاخ
حوزه اخالق اس

هاى گزارههاى اخالقـی در اخـالق اسـالمی ،موضـوع مسـتقلی در

که بستر مناسبی براى پژوهشهاى اخالقی فراهم مـیکنـد .بـرای تبیـین

هرچهبهتر این موضوع ،ابتدا مفاهیم اصلی را بررسی میکنیم.
 .1گزاره

واژۀ «گزاره» مشترک لفظی اس

و دس کم دو معناى کموبیش مشهور و متفاوت ،ولـی

نزدیك به یکدیگر دارد .این واژه در ادبیات فارسی ،گاه مقابل واژۀ «نهاد» (معـادل «مبتـدا» در
ادبیات عرب) و بهمعناى خبرى اس که دربارۀ نهاد میدهند .گـاهی نیـز دربـارۀ «قضـیه» و
«مسلله» بهکار میرود که جزئی از اجزای علوماند (سخن« ،گـزاره») .البتـه ایـن واژه کـاربرد
سومی نیز دارد که چندان توجهی به آن نمیکنند .اکنون دربارۀ آن توضی میدهیم.
در منطق «مرکب تام» دو قسم دارد :مرکب تام خبرى و مرکب تـام انشـایی .مرکـب تـام
سال پنجم ـ شماره اول ـ پیاپی  11ـ پائیز و زمستان 1931

نمیشود؛ اما همۀ فیلسوفان و عالمـان علـم اخـالق پایرفتهانـد کـه بسـیاری از جمـالت و
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قضایاى اخالقی ،جمالت و گزارههاى الزامیانـد کـه متضـمن «بایـد» و «نبایـد» و از سـنخ

خبرى یا خبر ،جملۀ تامی اس که وجود و عدم فرد یا شیء یا وضعی از وضعی هاى آندو
را در گاشته ،حال یا آینده گزارش میکند .این گزارش ممکن اس صادق یـا کـاذب باشـد.
مرکب تام انشایی یا انشا ،از واقع هیچ حکایتی نمیکند ،بلکه گوینده درصدد اس

واقعیـ

یا واقعی هایی را در وراى الفا و جمالت خود در زمان حـال یـا آینـده محقـق کنـد ، .بـه
جمالت خبرى در منطق «قضیه» میگویند .قضیه بخشی از مصادیق مرکبهای تـام و یکـی
از کاربردهاى واژۀ گزاره اس

و شامل مرکبهای تام انشایی ،مانند صـیغههـاى امـر و نهـی

جمالت انشاییاند؛ پس میتوان و باید دامنۀ معنایی این واژه را اندکی گسترده کنـیم و آن را
هممعنا با «جمله یا مرکب تام» بدانیم تا بتواند جمالت انشایی را نیز پوشش دهد.
بنابراین گزاره افزونبر کاربرد مشهور خود ،کاربرد دیگرى نیـز دارد کـه اعـم از کـاربرد
پیشین اس

و همۀ اقسام جمله و مرکب تـام ،یعنـی قضـایاى خبـرى و انشـایی را پوشـش

میدهد .آنچه در این نوشتار منظور اس  ،همین معناى سوم اس .

 .2اخالق

واژۀ «اخــالق» افــزونبــر معــانی گونــاگون لغــوى ،معــانی اصــطالحی متعــددى دارد.
ِ
ازسوىدیگـر ،دربـارۀ ایـن معـانی بسـیار
واژهشناسان ازیكسو و عالمان و فیلسوفان اخالق
سخن گفتهاند .ما اینجا به چند نکته بسنده میکنیم.1
الف) یکی از متداولترین معانی واژۀ اخالق ،علم اخالق اس  .مقصـود از واژۀ اخـالق
در اینجا و در «گزارههاى اخالقـی» همـین معناسـ  .البتـه اخـالق و گـزارههـاى اخالقـی،
عنوانهای عامیاند و تمامی گزاره ِ
هاى شاخههاى علوم اخالقی را پوشش میدهند.
ب) علم اخالق را میتوان به دو گونه تعریف کرد :یکی براساس قلمرو علـم اخـالق و
گسترۀ موضوعاتش و بهاصطالح موضـوعمحـور ،و دیگـرى براسـاس اهـداف ایـن علـم و
بهاصطالح هدفمحور .تعری ِ
ف نخس بیشتر دربارۀ موضوعات علم اخـالق و تعریـف دوم
دربارۀ موضوعات گوناگونی بحث میکند که ممکن اس
تعریف دو نیز چنین اس « :علم اخالق دانشی اس

جبه مثب

یا منفی داشـته باشـند.

که دربـارۀ عوامـل سـعادت و شـقاوت

انسان بحث میکند»؛ پس محور علـم اخـالق «موضـوعات بـا ارزش اخالقـی» یـا «عوامـل
سعادت و شقاوت» اس  .دامنۀ علم اخالق بسته به تفسیرمان از ایندو ممکن اس محـدود
یا نامحدود باشد .دامنۀ علم اخالق تابعی اس از متغیر وسع

و ضیقی که براى ارزشهـاى

اخالقی و عوامل سعادت و شقاوت درنظر میگیریم .برخـی بـا منحصـر دانسـتن مصـادیق
ایندو عنوان به کارهای اختیارى و اعمال و صفات انسـانی ،دامنـۀ علـم اخـالق را محـدود
میکند که البته ممکن اس

درس

هم باشد؛ ولی ما معتقدیم اینجا میتـوان مـال را همـان

اطالق عنوان «ارزش» و «عامل سـعادت» دانسـ

و آن را بـه ارزشهـا و عوامـل اختیـارى

محدود نکرد؛ برایناساس ،موضوع علم اخالق ،بهویژه علم اخالق اسالمی میتواند هرچیـز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ
اخالقی موجود در قـرآن کـریم و روایـات»،
 . 1نگارنده نیز در رسالهاى با عنوان «مبانی و شیوههاى طبقهبندى گزارههاى

در ذیل مبحث «مفهومشناسی واژهى اخالق» ،بهتفصیل در باب معانی لغوى و اصطالحی این واژه بحث کرده اس .
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بیشتر دربارۀ اهداف آن اس ؛ پس تعریف اول چنین اس  :علـم اخـالق دانشـی اسـ کـه
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و هر عاملی باشد که در سعادت انسان ،نقش سلبی یا ایجـابی دارد .چنـین چیـزی مقتضـای
اولیۀ تعریف پیشگفته از علم اخالق اس

و محدود کردن آن به عوامل اختیارى ،بـه توجیـه

منطقی نیاز دارد.
بههرحال ،هریك از ایندو محور دامنۀ بسیار گستردهای دارد و گزارههـاى فراوانـی را در
عرصههاى گوناگون دربر میگیرد .عنوان ارزشهاى اخالقی و عوامل سـعادت ،هـم شـامل
عرصههاى «در اختیار» و هم «بیرون از اختیار» زندگی انسان میشود.
ج) مراد از علم اخالق ،گاه علم اخالق سکوالر و گاه علم اخالق اسالمی اس  .مراد مـا
علم اخالق اسالمی اس  .تقسیم علم اخالق در اینجا به اخالق سکوالر و اخـالق اسـالمی،
فارغ از بحثهاى فنی این حوزه اسـ ؛ بحـثهـایی ماننـد اینکـه «علـوم اسـالمی بـه چـه
معناس

»« ،آیا میتوانیم علوم اسالمی داشته باشیم یا نه » و ...؛ بههرحال ،مقصود از اخالق

سکوالر ،آن دسته از گزارههاى اخالقی اس که فارغ از آموزههاى دینی شکل گرفته اس
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و

تبلور آن را میتوان بیشتر در کتابهاى اخالقی فیلسوفان یونان باستان و غرب معاصر دیـد.
مقصود از اخالق اسالمی ،آن دسته از آموزههاى دینـی دربـارۀ عوامـل سـعادت و شـقاوت
انسان اس

که در آیات قرآن کریم و روایات بروز یافته اس .

چون خاستگاه علم اخالق و فلسفۀ اخالق ،یونان باستان بـوده اسـ  ،ایـن علـم از بـدو
ورودش به دنیاى اسالم تاکنون ،کموبیش هم قالبش و هم محتـوایش متـأثر از اندیشـههـاى
فیلسوفان غربی اس  .باوجود تالشهاى فراوان اندیشمندان مسلمان بهویـژه در چنـد دهـۀ
اخیر برای بومیسازى این علم ،متأسفانه هنوز رسوبهای آن اندیشهها را میتـوان بـهوفـور
مشاهده کرد.
د) هریك از ایندو شاخۀ علم اخالق ،یعنی اخالق سکوالر و اخالق اسالمی ،گاه شـکل
موجود شان مدنظر قرار میگیرد و گاه شـکل مطلوبشـان .مـراد مـا در ایـن نوشـتار ،شـکل
مطلوب علم اخالق اسالمی اس .
 ..گزارههاى اخالقی

براساس تبیین مفهوم گزاره و اخالق ،مفهوم گزارههاى اخالقی نیز روشن میشود .مـراد

از گزارههاى اخالقی ،تمامی گزارههایی اس که مسائل علم اخالق را تشکیل میدهند .ایـن
عنوان همۀ اقسام گزارهها ،اعم از گزارههاى خبرى حملی و شرطی و گزارههاى انشایی نایر
به سعادت و شقاوت انسان را پوشش میدهد؛ برایناساس ،گزارههاى اخالق اسالمی ،آیات
و روایاتی دربارۀ عوامل تأثیرگاار در سعادت و شقاوت همهجانبۀ انساناند.
 ..مصادیق گزارههاى اخالقی در آیات و روایات

اکنون باید دربارۀ مصادیق گزارههاى اخالقی نیز توضی مختصرى بدهیم.
 ۱ـ براساس تعریفمان از علم اخالق ،یعنی دانشی اسـ کـه از ارزشهـاى اخالقـی و
عوامل سعادت و شقاوت انسان بحث میکند ،میتـوان گفـ ایـندو عنـوان بـا یرفیـ

و

ِ
انسانی در حیطۀ اختیار ،شامل الف) شناخ ارزشهـاى
جامعیتی که دارند ،در محور عوامل
اخالقی ب) شناخ علل پیدایش ارزشهاى اخالقی ج) شناخ
تقوی ارزشهاى مثب

راهکارهـاى اکتسـاب ،محافظـ

و

و درمان و پیشگیرى از ابتال بـه امـور منفـی میشـود؛ و در محـور

ِ
انسانی بیرون از اختیار و نیز عوامل غیرانسانی بهترتیب شـامل اعمـال اولیـای دیـن و
عوامل
افراد معمولی و عوامل الهی ،ماوراءالطبیعی و طبیعی اس .
۱ـ عوامل تأثیرگاار در سعادت و شقاوت همهجانبۀ انسان ،شـامل گـزارههـاى فراوانـی
اس

که قلمرو وسیعی دارند:
خواه در اختیار انسان باشند و خواه بیرون از اختیار او؛
خواه اختیار انسان به پیدایش آنها تعلق بگیرد و خواه به کنترل ،تعدیل و تغییر آنها؛
خواه اختیار انسان به پیدایش خود آنها تعلق بگیرد و خواه به مقدمات و اسباب آنها؛
خواه از سنخ اعمال و افعال باشند و خواه از سنخ صفات نفسانی؛
خواه از سنخ اشخاص باشند و خواه از سنخ اقوام و مل ها؛
خواه از سنخ اعمال جوارحی باشند و خواه از سنخ اعمال جوانحی؛
خواه از سنخ افعال باشند و خواه از سنخ انفعاالت؛
خواه از سنخ حاالت باشند و خواه از سنخ ملکات؛
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مثب

و پیامدهاى مخرب جنبه های منفـی ،د) شـناخ

آثـار سـازندۀ ارزشهـاى
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خواه از سنخ افراد مشخ
نامشخ

باشند که بـا نـام از آنهـا یـاد شـده و خـواه از سـنخ افـراد

که با صفات صرفی ،اسم موصول و اسم اشاره به آنها اشاره شده اس ؛

خواه از سنخ موضوعات اصلی و درجهاول باشند کـه بـه عوامـل تأثیرگـاار در سـعادت
انسان اشاره میکنند و خواه از سنخ موضوعات فرعی و درجهدوم باشـند .مقصـود از دسـتۀ
اخیر گزارههایی اس که دربارۀ تعاریف ،مصادیق ،خاستگاهها ،آثار سازنده ،عواقب مخرب،
«راهکارهاى اکتساب ،محافظ

و تقویـ

و راهکارهـاى درمـان و پیشـگیرى موضـوعات

اصلی و درجهاولاند.
 ..ویژگیهاى گزارههاى اخالقی

همۀ گزارهها چه از نوع گزارههاى انشایی و چـه از نـوع گـزارههـاى خبـرى حملـی و
خبرى شرطی (البته بدون درنظر گرفتن نسب

ُحکمیه و لفظ رابطه) دو جـزء اصـلی دارنـد:

مسندالیه و مسند (در گزارههاى انشایی) ،موضوع و محمول (در گزارههاى حملی) و مقدم و
سال پنجم ـ شماره اول ـ پیاپی  11ـ پائیز و زمستان 1931

تالی (در گزارههاى شرطی).
براى اشاره به اجزای گزارههاى یادشده بهتـر اسـ بـهجاى «موضـوع» و «محمـول» ،کـه
مخت

موضوع افزونبر جزء
گزارههاى خبرى حملیاند ،از «موضوع» و «حکم» استفاده کنیم.
ْ

نخس گزارههـاى حملـی ،جـزء نخسـ گـزارههـاى انشـایی (مسـندالیه) و جـزء نخسـ
گزارههاى شرطی (مقدم) را نیز شامل میشود؛ چنانکه حکم بر جـزء دوم گـزارههـاى حملـی
(محمول) ،گزارههاى شرطی (تالی) و گزارههاى انشایی ( ُمسند) صدق میکنـد1؛ بـههرحال در
دو بخش جداگانه ،دربارۀ ویژگیهاى موضوع و حکم در گزارههاى اخالقی توضی میدهیم.

۰۱

 .5 .1ویژگىهاى موضوعات

موضوعات گزارههاى اخالقی ،مصـادیق و جزئیـات موضـوعاتی هسـتند کـه در علـم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1البته میتوان در واژهى «محمول» ،توسعهى معنایی داد و بهراحتی آن را بر جزء دومِ تمامی گزارهها ،اعم از گزارههـاى

ِ
ِ
خبرى شرطی اطالق نمود؛ بدیهی اس ایـن معنـاى جدیـد اعـم از معنـاى مشـهور
خبرى حملی و
انشایی و گزارههاى
اس .

اخالق بررسی میشوند .برخی از فیلسوفان اخـالق برمبنـاى ایـن دیـدگاه کـه موضـوعات
گزارههاى اخالقی ،اعمال و صفات ارادی و اختیـارى انسـاناند (امییم 837 :2833 ،یی  ،)833بـراى
آنها چند ویژگی را برشمردهاند )۱ :انسانی بودن؛  )۱ارادى بودن؛  )۰اختیارى بـودن .اکنـون
دربارۀ اینسه ویژگی توضی کوتاهی میدهیم.
انسانی بودن :چون علم اخالق فقط اعمال و صفات انسانی را بررسـی میکنـد ،بـدیهی
اس نه صفات درونی حیوانات ،مثل نیرنگ روباه ،فخرفروشی طاووس و نجابـ اسـب ،و
نه اعمال آنها را بررسی میکند؛ ازاینرو ،اولین شرط موضوعات گـزارههـاى اخالقـی ایـن
اس

که انسانی باشند.
ارادى بودن :بررسی صفات و اعمال غیرارادى انسان خارج از دایرۀ علم اخـالق اسـ .

ضربان قلب و نفس کشیدن انسان غیرارادى اس ؛ ازایـنرو ،علـم اخـالق آنهـا را بررسـی
اختیارى بودن :صفات و اعمال غیراختیارى انسان ،مانند کارهایی که او ازس ِر اضـطرار و
اکراه انجام میدهد ،از قلمرو اخالق بیرون میرود .گـاه مـانعی سـر راه انسـان و رفتارهـاى
اختیارى او قرار میگیرد و گزینههاى وى را محدود میکند؛ یعنی او را بین انتخـاب یکـی از
دو گزینه مخیر میسازد .آنگاه انسان ناگزیر میشود با ارادۀ خـود یکـی از آندو را انتخـاب
کند .این موارد از دو حال خارج نیستند :یا انسانی دیگر چنین شـرایطی را بـراى وى فـراهم
میکند یا این شرایط خودبهخود براى وى فراهم میآیـد .حالـ اول ماننـد ایـن اسـ کـه
انسانی انسان دیگرى را زیر فشار قرار دهد که برای مثال یا مشروب بنوشـد یـا کشـته شـود.
حال اگر او ناگزیر شود برای حفـظ جـانش مشـروب بنوشـد ،رفتـار او ارادى اسـ ؛ ولـی
ازسر اکراه اس  .همچنین اس مواردى که شرایط یادشده خودبهخود
اختیارى نیس  ،بلکه َ
و بهگونهاى براى انسان فراهم آید که ناگزیر شود یکی از دو گزینه را انتخاب کند؛ برای مثال
شدت گرسنگی انسان را در آستانۀ مرگ قرار دهد و او براى نجات از مرگ ،جـز بـه حیـوان
مردهاى دسترسی نداشته باشد .انسان در این وضع یا باید از آن مردار تغایه کند یا بـه مـرگ
تن دهد .اگر او ناگزیر شود براى نجات جانش قدرى از گوش

آن مردار بخـورد ،رفتـارش

ویژگىها و شاخصهاى گزارههاى اخالقى در قرآن كریم و روایات

نمیکند؛ بهعبارتدیگر ،اینها اررش اخالقی ندارند.

۰۰

ازسر اضطرار بوده اس  ،ارزش اخالقی ندارد؛ پس همۀ اعمال انسان
ارادى اس ؛ ولی چون َ
ازروى اکراه و اضطرار ارادىاند؛ ولـی اختیـارى نیسـتند؛ امـا همـۀ اعمـال اختیـارى انسـان
ارادیاند .اکراه و اضطرار در قرآن کریم بههمینمعنا بهکار رفتهاند.1
برخی از اندیشمندان معاصر به ویژگی دیگرى نیز براى موضوعات گزارههـاى اخالقـی
اشاره کردهاند .ایشان معتقدند موضوع گزارههاى اخالقی نه از مفاهیم ماهوىاند که مابـهازای
خارجی داشته باشند و ویژگیهـاى اشـیاء خـارجی را بیـان کننـد ،و نـه از معقـوالت ثـانی
منطقیاند که مابهازای خارجی ندارند و فقط ویژگیهاى مفاهیم ذهنی را بیان میکنند ،بلکـه
ِ
گـرفتن
از معقوالت ثانی فلسفیاند که جزء مفاهیم انتزاعیاند .این مفاهیم را معموالً با درنظر
رابطۀ مفهوم ماهوى و برخی مفاهیم دیگر انتزاع میشود( .مصباح یودى 71 :2811 ،ی.)71
بهنظر میرسد ویژگیهاى یادشده چندان موجه نیستند .در این راستا به دو نکته بسنده میکنیم:
 )۱درس اس که علم اخالق نه دربارۀ صفات درونی حیوانـات بحـث میکنـد و نـه
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۰۴

اعمال و آنهـا؛ و همینطـور دربـارۀ اعمـال غیـرارادى انسـان؛ ولـی بایـد توجـه کـرد کـه
«تأثیرگاارى در سعات و شقاوت انسان» اس که دایرۀ این علم را گسترده و تنـگ میکنـد،
نه چیز دیگر.
عوامل تأثیرگاار در سعادت انسان را از منظری به عوامل در اختیـار و عوامـل بیـرون از
اختیار ،و از منظر دیگر ،به عوامل انسانی و غیرانسانی تقسیم میکنند .عوامل انسانی نیـز کـه
تمام مصادیق آن اعمالاند ،از منظری به اعمال درونی یا جوانحی و بیرونی یا جـوارحی ،و از
منظر دیگر به اعمال خود انسان» و اعمال انسانهاى دیگر تقسیم میشوند .اعمال اخیر نیز دو
دسته میشوند :الف) اعمال اولیای الهی؛ مانند صلوات پیامبر صلی لال علیه وآله بـر مؤمنـان،
استغفار پیامبر و امامان :و دعا و شـفاع

آنـان در همـین دنیـا بـرای انسـانهـاى مـؤمن؛

ب) اعمال افراد معمولی؛ مانند دعاى مؤمنان و شفاع

آنان برای یکدیگر.

عوامل غیرانسانی در سه دسته جا میگیرند :عوامل االهی؛ عوامل ماوراءالطبیعی؛ عوامـل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1در مورد «اکراه» و «اضطرار» ،بهترتیب ر.ک :نحل۱۳۶ ،؛ و بقره.۱۵۰ ،

طبیعی .عوامل الهی شامل فضل الهی ،رحم الهی ،صلوات الهی و ...؛ عوامل ماوراءالطبیعی
شامل صلوات فرشتگان ،استغفار آنان در حق مؤمنان و ...؛ عوامل طبیعی شامل «خـوشیمنی
و بدیمنی ایام ،زمانهاى خاص ،مکانهاى خاص ،وضع ستارگان و  ...میشوند .بدونتردیـد
همۀ این عوامل کموبیش در سعادت انسان ،تأثیر سلبی و ایجابی میگاارند.
بخشی از عوامل انسانی در اختیار و بخشی بیرون از اختیار انساناند؛ درحالیکه همـۀ
عوامل غیرانسانی بیرون از اختیارند .عوامل یادشده یك شباه

و یک تفاوت دارند؛ یعنی

در عین آن که همه در سعادت انسان تأثیرگاارند ،تأثیر بخشی از عوامل انسانی در اختیـار
و تأثیر بخش دیگر و همۀ عوامل غیرانسانی بیرون از اختیار انسان اس  .مشابه این تفاوت
را میتوان در دو بخش عوامل انسانی ،یعنی اعمال و صفات مشاهده کرد .هـردو در پرتـو
اختیار انسان پدید میآیند و در سعادت او تأثیر سـلبی و ایجـابی مـیگاارنـد؛ امـا اعمـال
انسان بهوجود میآیند .اختیار انسان در اعمال انسـانی ،مسـتقیم بـه خـود آنهـا؛ ولـی در
صفات نفسانی ،به مقدمات و اسباب پدیدآورندۀ آنها تعلق مـیگیـرد .هرچنـد بخشـی از
عوامل تأثیرگاار در سعادت انسان بیرون از اختیار اوس  ،اگـر وى از آنهـا آگـاه باشـد،
میتواند کموبیش از آنها بهره ببرد.
پس میتوان گف

محدود کردن موضوعات علم اخالق ،بهویژه علم اخـالق اسـالمی

به موضوعات انسانی چندان موجه بهنظر نمیآید؛ زیرا این علم از هرچیزی بحث میکنـد
که در سعادت انسان تأثیر سلبی و ایجابی میگاارد .اگـر موضـوعات علـم اخـالق را بـه
اعمال و صفات انسانی منحصر بدانیم ،ایـن ادعـا مـیممکـن اسـ

درسـ

باشـد؛ البتـه

بهشرطیکه اختالف ایندو را در چگونگی تعلـق اراده و اختیـار انسـان بـه آنهـا درنظـر
نگیریم؛ برایناساس ،نمیتوان انسانی بودن و ارادى بودن را ویژگی موضـوعات اخالقـی،
بهویژه اخالق اسالمی دانسـ  .ایـندو ویژگـی بخشـی از عوامـل انسـانی تأثیرگـاار در
سعادت انسانیاند.
 )۱شاید بتوان گف

شرط اخیر ،یعنی ختیارى بودن نیز ضرورت چندانی براى اخالقـی

ویژگىها و شاخصهاى گزارههاى اخالقى در قرآن كریم و روایات

انسانی با اختیار مستقیم و بیواسطه ،و صفات نفسـانی بـا اختیـار غیرمسـتقیم و باواسـطۀ

۰۷

بودن فعل نداشته باشد؛ یعنی براىآنکه عملـی موضـوع اخالقـی باشـد ،حتـی الزم نیسـ
گزارههاى مربوط به اعمال و صفات خـود انسـان اختیـارى باشـند؛ یعنـی نـه بـااکراه و نـه
بااضطرار انجام شده باشند؛ همینکه ارادى باشند ،کافی اس ؛ زیـرا گـاه انجـام دادن کـاری
ازسر اکراه یا اضطرار ،وییفۀ اخالقی انسان اس  .اگر انسان احساس وییفه کند ،باید بـااکراه
َ
یا بااضطرار به آن تن دهد که کارى اخالقی اس
ندهد ،غیراخالقی اس

و مستحق سـتایش .اگـر آن کـار را انجـام

و مستحق نکوهش .چون محور ایندو عمل کردن به وییفـه اسـ ،

در سعادت و شقاوت تأثیر میگاارد.
 .5 .2ویژگىهاى محموالت و احكام

فیلسوفان اخالق دربارۀ ماهی

و تعداد مفاهیم بنیادین که محمول یـا حکـم گـزارههـاى

اخالقی قرار میگیرند ،اختالف دارند .برخی معتقدند تعداد این مفاهیم بـه ده مـیرسـد کـه
معموالً حال مزدوج دارند :یکی نایر به بُعد ایجابی یا مثب

و دیگرى نایر به بُعد سـلبی و
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اشاره به این مفاهیم دهگانه ،از الفا دیگرى استفاده کنـد؛ بـرهمیناسـاس ،ایـن مفـاهیم در

۰۶

زبانهاى دیگر ،با الفا دیگرى جایگزین میشوند؛ بههرحال ،استفاده از مفهوم بهجاى لفـظ

منفی؛ یکی اصل و دیگرى نقیض آن اس  .این مفاهیم دهگانـه عبارتانـد از :خـوب و بـد؛
درس

و نادرس

یا صواب و خطا؛ فضیل

و رذیل ؛ بایـد و نبایـد؛ وییفـه و مسـلولی .

1

برخی اندیشمندان این تعداد را به دوازده و حتی چهارده رسانده و عدهاى با ارجاع و تحویل
برخی از آنها به مفاهیم دیگر ،این تعداد را کمتر دانستهاند.
باید توجه کرد که  )۱گاه الفا متعددى براى اشاره به یك معنا بهکار مـیرود؛ ازایـنرو،
تغایر آنها لفظی اس  ،نه مفهومی؛  )۱مال مفاهیماند ،نه الفا  .ممکـن اسـ

کسـی بـراى

در اینجا برای تأکید بر این نکته بوده اس .
اندیشمندان مسلمان بهویژه متقدمان ،معموالً احکام و محموالت اخالقـی را بـیش از دو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1مفهوم «وییفه» و «مسؤولی » برخالف مفاهیم هش گانهى دیگر ،که یکی نایر به بُعد ایجابی و دیگرى نایر بـه بُعـد

سلبی هستند ،دو مفهوم مستقل و مجزا به شمار میآیند.

مورد نمیدانستند :حسن و قبی  ،و گاه بهجاى حسن ،واژۀ جمیل (البته بهمعناى اخالقی و نه
معناى زیباییشناختیاش) را بهکار میبردند؛ بههرحال ،چون بحث ماهی  ،تعداد این مفاهیم
و تفاوت آنها با یکدیگر ،مربوط به فلسفۀ اخالق و بیرون از محـدودۀ ایـن نوشـتار اسـ ،
فقط به چند نکتۀ کوتاه بسنده میکنیم.

1

 )۱مطلوب انسان دو دسته اس  )۱ :چیزهایی که مطلوبیتشان ذاتی اسـ ؛ یعنـی انسـان
آنها را براى خودشان میخواهد ،نه بـراى دسـتیابی بـه چیزهـای دیگـر؛  )۱چیزهـایی کـه
مطلوبیتشان بهایندلیل اس که زمینۀ دستیابی انسان را به آن مطلوب ذاتی فـراهم مـیکننـد؛
برایناساس ،ارزشهاى اخالقی دو دستهاند :ارزشهاى ذاتـی و ارزشهـاى تبعـی .کمـال و
سعادت انسانی ارزش ذاتی دارد و آنچه راه سعادت را براى انسـان همـوار مـیکنـد ،ارزش
تبعی دارد .آنچه علم اخالق دربارهاش بحث میکند ،مصادیق این ارزشهاى تبعی اس .
ارتباط مستقیم یا غیرمستقیمشان با آن ارزش ذاتی ،یعنی کمـال و سـعادت انسـانی حکایـ
میکنند .هرچند همۀ این مفاهیم بر مطلوبی موضـوع خـود داللـ مـیکننـد ،لحـن آنهـا
متفاوت اس  .برخی ماهی
مسلولی

و فضیل

خبرى دارند؛ مانند خوب و بد ،درسـ

و نادرسـ  ،وییفـه و

و رذیل  .برخی ماهی انشـایی دارنـد؛ ماننـد بایـد و نبایـد .افـزونبـر

مفاهیم انشایی که بر ضرورت دالل میکنند ،برخی از مفاهیمی کـه ماهیـ
غیرمستقیم بر ضرورت دالل

خبـرى دارنـد،

میکنند؛ مانند وییفه و مسلولی .

 )۰دربارۀ تعدد و تنوع مفاهیم اخالقی شاید بتوان گف اختالف برخـی از ایـن مفـاهیم
ناشی از تفنن در تعبیر و اختالف برخی دیگر ناشـی از حیثیـ هـاى گونـاگونی اسـ کـه
میتوان در کاربرد آنها مدنظر قرار داد؛ برای مثال ،وقتی ضرورت بالقیاسی را درنظر بگیـریم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1ر.ک :مصباح یزدی ،محمد تقی( )۱۰۵۴دروس فلسفه اخالق ،نشر اطالعات ،تهران ،جلسه دوم تا چهـارم ،ص  ۱۳تـا ۷۱؛

همان )۱۰۷۱( ،فلسفه اخالق ،تحقیق احمد حسین شریفی ،موسسه امام خمینی ،قـم ،فصـل دوم تـا چهـارم ،ص ۱۳۷ــ ۴۷؛
همو )۱۰۹۵(،بنیاد اخالق ،روشی نو در آموزش فلسفه اخالق ،موسسه امام خمینی ،قم ،فصل  ۰و  ،۴ص ۷۱- ۹۹

ویژگىها و شاخصهاى گزارههاى اخالقى در قرآن كریم و روایات

 )۱هریك از مفاهیم دهگانه از این ارزشهاى تبعی و مطلوبیـ موضـوعات خـویش و

۰۵

که بین متعلق این مفاهیم و کمـال و سـعادت انسـانی وجـود دارد ،از بایـد و نبایـد اسـتفاده
میکنیم .وقتی تناسب آنها و کمال و سعادت انسانی یا ارتباط داشتن یـا نداشـتن دو عنصـر
پیشگفته را درنظر بگیریم  ،از خوب و بد یا درس

و نادرس

استفاده میکنیم.

 )۴محصور کردن تعداد مفاهیم بنیادین اخالقی به ده مفهوم یا کمتر یـا بیشـتر ،براسـاس
حصر استقرایی اس  ،نه حصر عقلی.
 )۷چون مفهوم وییفه و مسلولی
بدهیم .وییفه یا تکلیف کارى اس

کموبیش مبهماند ،باید دربارۀ آنها توضی کوتاهی
که فرد ،افراد یا نهادی با دستور ،انجام دادن یـا نـدادن

آن را برعهدۀ انسان میگاارند .البته بدیهی اس

وییفه زمانی تثبی

میشود که صالحی

فرد یا افراد یادشده را برای دستور دادن بغایریم؛ پس معناى اصلی وییفـه« ،لـزوم» انجـام
دادن یا ندادن کار اس

که احتماالً در سیر تطورات خود ،بهصورت َمجاز یا بـا توسـعه در

معناى لفظ ،براى اشاره به لزوم کارى خاصی براى رسیدن به هدف مشخصی بـهکار رفتـه
سال پنجم ـ شماره اول ـ پیاپی  11ـ پائیز و زمستان 1931

۰۹

اس  .این «لزوم و ضرورت» از نوع ضرورت بالقیاس اس ؛ ازاینرو ،کارهایی را که براى
دستیابی به هدف اخالق ،یعنی کمال و سعادت انسانی ضـرورت دارنـد ،وییفـۀ اخالقـی
مینامند (مصباح.)51-53 :2835 ،
انسان در زندگی خویش با اوضاع و احوال گوناگونی روبهرو میشود که باید از انبـوه
کارها برخی را انجام دهد و برخـی را انجـام ندهـد؛ بنـابراین ،وییفـه یعنـی انجـام دادن
کارهاى درس

یا درس ترین کارها» و انجام ندادن کارهاى نادرسـ

یـا نادرسـ تـرین

کارها .وییفۀ هرکس باتوجهبه زمان ،مکان ،اوضاع و احوال گوناگونی مشـخ

میشـود

که در آنها قرار میگیرد.
واژۀ مسلولی

در علوم گوناگون بهکار میرود .ما اینجا درصدد تبیین مفهوم این واژه در

قلمرو فلسفۀ اخالق هستیم .این واژه گاه در اخالق بهمعنایی بهکار میرود که ربطی بـه معنـا
یا معانی اخالقی آن ندارد؛ یعنـی وقتـی کسـی را مسـلول مـیدانـیم؛ ولـی از فـردى سـخن
نمیگوییم که وى درقبالش مسلول اس ؛ برای مثال ،میگوییم «حسن انسان مسلولی اسـ »؛
ولی از فرد یا افرادى نام نمیبریم که وى درقبال آنها مسلول اس  .اینجا مقصود ایـن اسـ

که او  )۱قدرت تشخی

وییفه دارد؛ یعنی میداند کـار درسـ

یـا درسـ تـرین کـار در

شرایط و اوضاع و احوال چیس ؛  )۱افزونبر داشتن قدرت تشـخی
عملی نیز دارد .مسلولی

بهاینمعنا ،مفهوم اخالقی نیس  .مسلولی

وییفـه ،بـه آن التـزام
دو معناى دیگر نیز دارد

که هردو اخالقیاند:
 )۱گاهی مسلولی » مترادف با وییفه اس ؛ برای مثال ،وقتی میگوییم «حسـن مسـلول
انجام دادن فالن کار اس » یا «مسلولی انجام دادن فالن کار با حسن اس » ،یعنی او وییفـه
دارد این کار را انجام دهد.
 )۱گاهی مسلولی

بهمعناى پاسخگویی درقبال کارهایی اس که انسـان مویـف اسـ

آنها را انجام دهد؛ بهگونهاىکه اگر آن کارها را تـر کنـد ،مسـتوجب نکـوهش مـیشـود.
مسلولی

بهاینمعنا مالزمهاى با وییفه ندارد؛ زیرا وییفه اعم از آن اسـ

توضی کوتاهی بدهیم.

کارهاى گوناگون انسان در اوضاع و احوال گوناگون  ،جزء یکی از اینسه دسته اس :
 )۱کارهایی که نه انجام دادنشان ستایش کسی را درپی دارد و نه انجام ندادنشان موجب
نکوهش کسی میشود .به این کارها «افعـال ترخیصـی» میگوینـد؛ همـان کارهـایی کـه در
اخالق ،ارزش صفر یا خنثی دارند و شرع به آنها مباح میگوید .انسان درقبـال آنهـا نـه در
بُعد سلبی و نه در بُعد ایجابی ،هیچ حکم الزامی و هیچ حکم ترجیحی ندارد؛ بهتعبیر فقها ،نه
براى انسان واجباند و نه حرام ،نه مستحب و نه مکروه.
ب) کارهایی که انجام دادن یا ندادنشان آنها ستایش و نکوهش دیگـران را درپـی دارد.
این دسته دو قسم فرعی دارد )۱ :کارهایی که انجام دادنشـان موجـب سـتایش و هـم انجـام
ندادنشان موجب نکوهش اس ؛  )۱کارهایی کـه انجـام ندادنشـان سـتایشبرانگیز اسـ

و

انجام دادنشان نکوهیده .هردو قسم از مصادیق ویایف الزامیاند .در فقـه بـه دسـتۀ نخسـ
واجب و به دستۀ دوم حرام میگویند.
ج) کارهایی که انجام دادنشان ستایش دیگـران را بـهدنبـال دارد؛ ولـی انجـام ندادنشـان
نکوهیده نیس .

ویژگىها و شاخصهاى گزارههاى اخالقى در قرآن كریم و روایات

غیرالزامی هم میشود .برای توضی این معنا ،الزم اس

و شـامل ویـایف

۰۷

کدامیك از این کارهاى سهگانه متعلق معناى اخیر مسـلولی اسـ

تکلیـف دسـتۀ اول

بسیار روشن اس  .دربارۀ دستۀ سوم بایـد گفـ اگرچـه انسـان درقبـال انجـام دادن آنهـا
احساس وییفۀ اخالقی میکند (وییفهاى ترجیحی) ،ازآنجاکه با انجام ندادن آنهـا نکـوهش
نمیشود ،مسلولیتی ندارد؛ بنابراین ،پاسخ دستۀ دوم اس ؛ زیرا انسان فقط درقبال انجام دادن
و ندادن این دسته وییفه دارد .انسان هم درقبال دسـتۀ دوم و هـم دسـتۀ سـوم وییفـه دارد؛
درحالیکه فقط درقبال دستۀ دوم مسلولی
شاید بتوان گف

دارد.

در فقه بهجز کارهاى مباح که انسان درقبالشان تکلیفی نـدارد ،کارهـاى

واجب ،حرام ،مسـتحب و مکـروه هـم مصـداق و متعلـق وییفـه و هـم مصـداق و متعلـق
مسلولی

بهمعناى اولاند؛ اما کارهـاى واجـب و حـرام فقـط مصـداق و متعلـق مسـلولی

بهمعناى دوماند (مصباح یودى258 :2858 ،؛ هما.)278 :2811 ،،
 .6شاخصهاى گزارههاى اخالقی در اخالق اسالمی
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۴۳

پیشتر گفتیم برمبناى آمـوزههـاى دینـی ،شـاخ

اصـلی گـزارههـاى اخالقـی ،دادن

راهکارهاى عملی براى رسیدن به سعادت همهجانبۀ انسانی و ترسیم نقشۀ راه اس  .یکایـك
آیات قرآن کریم و روایات مصادیق گوناگون این راهکارها و نقشۀ راه هستند.
ابتدا باید بگوییم اساس و روح ارزشهاى اخالقی ،چـه در اخـالق سـکوالر و چـه در
اخالق اسالمی ،مطلوبی

آنها در مقایسه با کمال و سعادت همهجانبۀ انسان اس  .عـواملی

که در تأمین کمال و سعادت همهجانبۀ انسان نقش سازندهای دارند ،ارزش مثبـ

و عـواملی

که نقششان مخرب اس  ،جنبه منفی دارند .گفتیم در اخالق سکوالر ،این ارزشهاى مثبـ
و موارد منفی را تح

ده عنوان کلی طبقهبندى میکنند .این تفسیر از مطلوبی که مبتنـی بـر

مقایسۀ عوامل گوناگون با کمال و سعادت همهجانبۀ انسان اس  ،مـیتوانـد هـم در اخـالق
سکوالر و هم در اخالق اسالمی تفسیر درستی باشد؛ ولی میتـوان دربـارۀ اخـالق اسـالمی
تفسیر دیگرى کرد که با آموزههاى دینی بیشتر سازگار باشد .این تفسیر مبتنی بر خواسـ

و

ارادۀ الهی اس .
برمبناى آموزههاى دینی ،خداوند موال و صاحباختیار انسان و بلکه همۀ هستی اس

و

خواستههایی از انسان دارد .خداوند از انسان خواسته اس تا سلباً و ایجاباً بـه خواسـتههـاى
خویش در عرصههاى گوناگون زندگی ،درقبال او یا هرکس یا هرچیـزى عمـل کنـد کـه او
اراده کرده اس  .عمل کردن به خواستههاى خداوند همان چیزى اس که آیـات و روایـات
به آن عبادت (بهمعناى مطلق) میگویند؛ ازاینرو ،مطلوبی ارزشهـاى اخالقـی بـهمعنـاى
مطابق

آنها با اراده و خواس

خداوند اس .

باید تأکید کنیم که ایندو تفسیر به یـك چیـز بازمیگردنـد .چـه مطلوبیـ ارزشهـاى
اخالقی را نشانی بدانیم از ارتباط عوامل تأثیرگاار با هدف نهایی او و تأثیرى کـه هریـك بـر
کمال و سعادت همهجانبۀ انسان میگاارند و چه آن را پاسخ به خواس

و ارادۀ الهی بدانیم،

اخالقی انسان را به کمال و سعادت میرسانند .البته در تفسیر نخس  ،تشـخی
ارزشهاى
ْ
ارتباط عوامل یادشده با کمال و سعادت ،براساس عقل بشـرى اسـ ؛ امـا در تفسـیر اخیـر،
به نظر میرسد در اخالق اسالمی و براساس چنین تفسیرى از مطلوبی  ،دیگر نمیتوان
ارزشهاى اخالقی را تح عناوین دهگانه طبقهبندى کرد؛ پس باید درصـدد یـافتن عنـاوین
دیگرى باشیم .با مرور کوتاه و سریع آیات و روایات ،میتوان نشانه های فراوانـی را فهمیـد
که هریك میتواند سلباً و ایجاباً حاکی از خواس

و ارادۀ الهی باشد.

بههرحال ،به برخی از نشانه های مبتنی بر خواس

و ارادۀ الهـی بهمنزلـۀ شـاخ

هـاى

گزارههـاى اخـالق اسـالمی اشـاره مـیکنیم و دربـارۀ هریـك توضـی کوتـاهی مـیدهیم؛
برایناساس ،گزارههاى اخالق اسالمی ،گزارههایی هستند که ازیكسو موضوعشـان عوامـل
تأثیرگاار در سعادت انسان اس ؛ ازسوىدیگر ،محمـوالت و احکـام آنهـا شـامل یکـی از
شاخ

هاى زیر اس  .چون برشمردن این شـاخ

امکانپایر نخواهد بود ،به مهمترین شاخ
 )۱اشتمال بر چیزهایی اسـ

هـا جـز بـا بررسـی آیـات و روایـات

ها براساس استقرای ناق

اشاره میکنیم.

کـه انسـان را بـه هـدف نهـاییاش نزدیـک یـا از آن دور

میکنند :برمبناى آموزههاى دینی ،کمال و سعادت در پرتو قـرب الهـی بهدسـ

میآیـد .در

قرآن و روایات ،افزونبر «تقرب الی لال» ،تعابیر بسیاری براى اشاره به هـدف نهـایی حیـات

ویژگىها و شاخصهاى گزارههاى اخالقى در قرآن كریم و روایات

بیشتر بر وحی الهی تکیه میکنیم.

۴۱

انسان بهکار رفته اس ؛ مانند فالح (رستگارى) ،1سـعادت (خوشـبختی ،نیـكبختـی) ،فـوز
(نجات) ،2رحمـ

و  . ...ارزش اخالقـی صـفات و حـاالت نفسـانی یـا اعمـال انسـانی از

چگونگی و اندازۀ ارتباط تکوینی آنها و قُرب ،فالح ،و  ...مشـخ
یا منفی صف

مثب

مـیشـود؛ پـس رابطـۀ

و حالتی نفسانی یا عملی انسانی با مقـوالت یادشـده از شـاخ

گزارههاى اخالقی اس .

هـاى

3

قرآن کریم حاالت و افعال فراوان دیگرى را عامل فالح و سعادت معرفـی کـرده اسـ ؛
مانند تقوا (بقر ،)231 /،تزکیۀ نفس (اعلی ،)28 /،جهـاد در راه خـدا (مائیم ،)87 /،اجتنـاب از شـراب،
قمار و ( ...مائم ،)11 /،یاد فراوان خدا (انفال ،)87 /یاد نعم هاى الهی (اعراف ،)31 /رکـوع ،سـجده،
عبادت خدا و کارهاى خیر (حج ،)55 /توبه (نور ،)82 /پرهیز از بخل (حشیر .)1 /در آیات دیگر نیـز
به نقش مخرب برخی از کارها اشاره کرده اس ؛ مانند کفر (مؤمنو ،)225 /،یلم (انعیا ،)12 //جـرم
(یونس ،)25 /سحر و جادو (طه )31 /و چیزى را بهدروغ به خدا نسب
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۴۱

دادن (نحل.)223 /

ازآنجاکه عالمان علم اصول گفتهاند «تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیة» ،باید گفـ

در

این آیات هرچند ستایش الهی متوجه افراد خاص اس  ،درواقـع حـاالت ،صـفات و افعـال
آنهاس

که سبب فوز و فالح آنان شده اس .

 )۱امر یا نهی :امر خداوند یا پیامبر صلی لال علیه وآله یا یکی از معصومان علیهم السـالم
به داشتن یا نداشتن صفتی نفسانی و انجام دادن یـا نـدادن کـاری اختیـارى ،یکـی دیگـر از
هاى گزارههاى اخالق اسالمی اس  .چند نکته را باید دراینباره توضی دهیم:

شاخ

الف) مراد از امر و نهی ،اعم از صیغه و مادۀ امر اس  .همانگونهکه عالمان علـم اصـول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1باید توجه داش

که برخی از این واژهها و از آن جمله واژهى «فالح» ،معانی دیگرى نیز غیر از معناى یاد شده دارند.

 . 2به عنوان نمونه ،ر.ک :احزاب۵۱ ،؛ مفاتی الجنان ،بخش «الباقیات الصـالحات» ،دعـاى بیسـ و هفـتم ،ص ۱۱۰۳؛ و
همان ،زیارت جامعه کبیره ،ص .۹۷۰
ِ
خشوع در نمـاز»« ،پرهیـز از انجـام کارهـاى بیهـوده»،
 . 3به عنوان نمونه ،ر.ک :مؤمنون .۱ - ۱۱ ،در این آیات« ،ایمان»« ،
«پرداخ

زکات»« ،پا دامنی»« ،امان دارى»« ،وفاى به عهد»« ،مراقب از نماز» به عنوان حاالت و صفات و افعالی کـه در

سعادت و رستگارى انسان تأثیرگاار هستند ،امورى مثب

ارزیابی شده و مورد ستایش قرار گرفتهاند.

گفتهاند ،اوامر و نواهی شارع هم میتواند با صیغۀ امر (مانند افعـل) و صـیغۀ نهـی (ماننـد ال
تفعل) انجام شود و هم با مشتقات ریشۀ «ا م ر» و «ن ه ى» .اوامـر و نـواهی شـرع عمـدتاً بـا
صیغههاى گوناگون امر و نهی اس که مصادیق آن براى همگان روشن اسـ ؛ ولـی شـارع
گاهی طلب خویش را سلباً یا ایجاباً با مادۀ امر و نهی بیان میکند.1
ب) مراد از امر و نهی ،از این هم فراتر اس  ،و شامل جمالت خبـرى نیـز میشـود کـه
معناى انشایی دارد .گاه مراد گوینده از جملۀ خبرى ،گزارش و حکایـ از واقـع و پیرامـون
خود نیس  ،بلکه میخواهد واقعی

یـا واقعیـ هـایی را در وراى الفـا و جمـالت خـود

محقق کند .به این جمالت ،جمالت خبرى با معناى انشایی مـیگوینـد؛ بـرایناسـاس ،گـاه
ممکن اس مراد از جملهاى مانند «الف ب اس » ،این باشد که «الـف بایـد ب باشـد» .ایـن
جمالت که کموبیش در آیات و روایات یاف میشوند ،از مصادیق گزارههـاى اخالقیانـد.
باشد دال بر اینکه جمله در مقام انشا و مدلولش امر (در جمالت خبرى ایجابی) یـا نهـی (در
جمالت خبرى سلبی) اس .2
ج) مدلول و مفاد همۀ جمالت امرى و نهیی یکسان نیس ؛ بهعبارتدیگر ،همۀ صیغههاى
ِ
سـلبی سـببی و مسـببی بـین
امر و نهی در آیات و روایات ،حاکی از نوعی ارتبـاط ایجـابی یـا
محتواى صیغههاى امر و نهی و سعادت و شقاوت انسان نیسـ  .همـانگونهکـه عالمـان علـم
اصول گفتهاند ،فعل امر همیشه بر وجوب و ضرورت داللـ نمـیکنـد ،بلکـه گـاهی هرچنـد
اند  ،مدلول آن اباحه اس ؛ چنانکه گاه مراد موال از صیغۀ امر ،سنجش فرمانبردارى مخاطـب
اس  .بدیهی اس مفاد این اوامر از گسترۀ گزارههاى اخالقی بیرون اس .
د) عالمان علم اصول براى «امر» و «نهی» اقسام گوناگونی ذکر کردهاند؛ مانند امـر و نهـی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1به عنوان نمونه ،ر : .اعراف۱۷ ،؛ نحل۷۳ ،؛ و غافر.۶۶ ،
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آیات  ۱۱۹و  ۱۱۷سوره بقره اشاره کرد.

ویژگىها و شاخصهاى گزارههاى اخالقى در قرآن كریم و روایات

البته باید توجه کرد که اصل در جمالت خبرى ،حکای از واقع اس ؛ مگر قرینـهاى درکـار
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مولوى و ارشادى ،امر و نهی تأسیسی و تأکیدى و ...؛ ولی مراد ما مطلق اوامر و نواهی اسـ
که در آیات قرآن کریم و روایات آمده اس

و داللـ

بـر طلـب مـیکنـد و از ارتبـاط فعـل

اختیارى انسان و سعادت یا شقاوت او خبر میدهد.
 )۰بر حکای از حب و بغض :حکای از حب و بغض و خشنودى و خشم خداوند یا
پیامبر اکرم صلی لال علیه وآله یا یکی از معصومان علیهم السالم بـهدلیل داشـتن یـا نداشـتن
صفتی نفسانی یا انجام دادن یا ندادن عملی اختیارى ،یکی دیگر از شاخ

هاى گـزارههـاى

اخالقی در اخالق اسالمی اس .1
 )۴حکای از صفات و افعال الهی :گزارههایی که ایندو شاخ
اینچهار شاخ

و بـهتعبیـر دقیـقتـر،

را دارند ،از گزارههاى اخالق اسالمیاند .گزارهاى که از داشتن یا نداشـتن

صفتی یا انجام دادن یا ندادن عملی از خداوند حکای میکند ،بـه مقتضـاى عقـل و ادلـهاى
ال ِق ل ِ
محممتق ،،روضة المتّقیی،،
مانند این سخن پیامبر گرامی اسالم 6که «تَ َخلَّقُوا ب ِ َأ ْخ َ
ال» (مجلسّ ،،
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ج  ،3شرح حمیث  ،8733ص  )811و مانند آن گـزارۀ اخـالق اسـالمی اسـ  .کلیـ ایـن اصـل در
مواردى که دلیل خاصی درکار باشد مبنی بر عدم جواز تخلق به اخالقـی خـاص از اخـالق
الهی ،تخصی

میخورد .توضی این نکته خارج از محدودۀ مقاله اس .

 )۷گزارش سیرۀ عملی اولیای دین ::گزارش سیرۀ عملی پیـامبر اکـرم صـلی لال علیـه
وآله و امامان علیهم السالم که شامل انجام دادن یا ندادن عملـی ازایشـان و تقریـر و امضـاى
آنان در موارد یادشده میشود.
 )۶وعدۀ پاداش یا کیفر :وعدۀ پاداش یا کیفر به فرد یا گروهی بهدلیل داشتن یـا نداشـتن
صفتی نفسانی یا انجام دادن یا ندادن عملی اختیارى ،یکی از شاخ

هاى گزارههاى اخالقی

اس که در بسیارى از آیات و روایات ما بهچشم میخورد .این پاداشهـا و کیفرهـا مراتـب
گوناگونی دارند .برخی پاداشها و کیفرها دنیوىاند و برخی اخروى .پاداشهـا و کیفرهـاى
دنیوى مرتبۀ نازل و یا نخستین مرتبه از پاداش و کیفر اس  .پاداشها و کیفرهاى اخروى نیـز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1ر : .بقره ۱۷۷ ،و ۱۳۷؛ آل عمران۵۶ ،؛ و نساء۱۴۹ ،

مراتبی دارند .ورود به بهش

و بهرهمندی از نعم هایش ،و ورود به جهنم و ابتال بـه انـواع

عاابهایش ،یکی از مهمترین پاداشها و کیفرهاى اخروى اس
باید تأکید کنیم که این شاخ

مخت

بهش

که مراتب گوناگونی دارد.

و دوزخ نیس  ،بلکه شامل هر پـاداش و

کیفر و وعدهای میشود که در آیات و روایات آمده اس .
 )۵الگوهاى مثب

و منفی :یکی از اصول راهبردى آموزههاى دینی برای تربی اخالقـی

مؤمنان ،استفاده از الگوپایرى انسانهاس  .شاید بتوان گف

بسیاری از گـزارههـاى اخـالق

توصی ِ
فی قرآن و روایات برایهمین سامان یافتهاند؛ همان چیزى کـه پیشتـر بـه آن رویکـرد
تربیتی در آموزههاى دینی گفتیم؛ افزونبراین ،برخی از آموزههاى دینی ،افرادى را بهروشـنی
الگو و سرمشق ،و افراد دیگر را مایۀ عبرت مؤمنان معرفی کردهاند.
ِ
اخالقی مثب
عالوه بر بیان ویژگیهاى

و ِ
منفی افراد و اقوام گوناگونی که در تبیین معنـا

وآله را الگوی مسلمانان و فرعون را مایۀ عبرت دیگران معرفی میکنـد ،سـیرۀ عملـی پیـامبر
اکرم صلی لال علیه وآله ارزش اخالقی مثب

و سـیرۀ عملـی فرعـون اخالقـی منفـی دارد و

مسلمانان مکلف میشوند از منش پیامبر پیروى و از منش فرعون دوری کنند.
 )۹تحسین یا تقبی برخی صفات و اعمال :آن دسته از گزارههاى قرآن کـریم و روایـات
که برخی صفات نفسانی یا اعمال اختیارى انسـان را تحسـین و تقبـی مـیکننـد و آنهـا را
حسن ،خیر و بر یا قبی  ،سوء ،شر و فجور و  ...معرفـی مـیکننـد ،شـاخ

دیگـری بـراى

گزارههاى اخالق اسالمیاند (مصباح یودى 85 /2 :2853 ،و .)83
 )۷نگرانی از برخی صفات و اعمال و استعاذه از آنها :برخی آیات و روایات از پـارهاى
صفات و رفتارهاى انسانی ایهار نگرانی کرده یـا از آنهـا اسـتعاذه کردهانـد .ایـن نگرانـی و
استعاذه میتواند شاخصی براى اخالق منفـی آنهـا باشـد؛ ماننـد پیـروى از هـوای نفسـانی
(اتباعالهوى) ،آرزوهـاى دراز در سـر داشـتن (طولاألمـل) ،احسـاس شکسـ خـوردگی و
ناامیدى (فَشَ ل) ،احساس تنبلی (ک ََسل) و . ...
 )۱۳تعلق وجوب یا حرم

به برخی از اعمال :در برخـی آیـات و روایـات ،پـارهاى از
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و مفهوم «اخالق توصیفی» بیان گردید ،برای مثال ،وقتی قرآن کریم پیامبر اکرم صلی لال علیه

۴۷

صفات و اعمال انسان متعلق وجوب یا حرم اند .آیا معناى وجوب ،حرمـ
همان وجوب و حرم فقهی اس

و مشتقاتشـان

یا مراد وجوب و حرم اخالقی یا چیز دیگرى اسـ

دربارۀ واژههاى مستحب ،مکروه و مباح نیز میتوان این پرسش را پیشکشـید .بررسـی ایـن
پرسش فرص

دیگری میخواهد و فقط به این نکته بسنده میکنیم که بیتردید ایـندو واژه

از رابطۀ مثب متعلقشان بـا سـعادت و شـقاوت حکایـ میکننـد؛ بـهعبارتدیگر ،متعلـق
وجوب ،عامل سعادت ،و متعلق حرم  ،عامل شقاوت اس  .برخی تعبیرهـاى دیگـر ماننـد
تعبیر « َال یَ ِحل (جایز نیس )» را که بعضی آیات و روایات بهکار بردهاند ،میتوان ذیل همـین
شاخ قرار داد.
نتیجهگیرى

ما علم اخالق را به گونهاى دیگر و با توجه به هدف و یـا اهـدافی کـه ایـن علـم دنبـال
میکند ،بدینگونه تعریف کردیم« :علـم اخـالق دانشـی اسـ کـه از عوامـل تأثیرگـاار در
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جه محمول ،و به تعبیر دقیقتر ،از جه
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گزارههاى اخالق سکوالر اس  .در پرتو این دیدگاه ،ویژگـیهـاى «انسـانی بـودن»« ،ارادى

سعادت و شقاوت انسان بحث میکند» .بنابر این تعریف ،موضوع اخـالق عبـارت اسـ از
«عوامل تأثیرگاار در سعادت و شقاوت انسان» .طبیعی اس که این عوامل افزون بر «اعمـال
ِ
موضوعات در حیطـهى اختیـار و بیـرون از آن را شـامل
و صفات انسانی» ،طیف وسیعی از
میشود .با این نگرش ،تمام گزارههاى موجود در قرآن کریم و روایات که نایر به سعادت و
شقاوت انسان هستند ،در قلمرو علم اخالق اسالمی قرار میگیرند.
ویژگیهاى این دس از گزارهها در اخالق اسـالمی ،هـم از جهـ موضـوع و هـم از
حکمی که به موضوع تعلق میگیرد ،متفـاوت بـا

بودن» و «اختیارى بودن» که معموالً براى موضوعات گزارههاى اخالقی شمرده میشوند ،در
گزارههاى اخالق اسالمی چندان موجه به نظر نمیرسند؛ همچنان کـه محمـوالت و احکـام
آنها متفاوت با محموالت و احکام متداول در گزارههاى اخالق سکوالر هستند.
گزارههاى اخالق اسالمی به طور معمول ،با مفاهیمی نظیـر «خـوب و بـد»« ،درسـ
نادرس » یا «صواب و خطا»« ،فضیل

و

و رذیل »« ،بایـد و نبایـد»« ،وییفـه» و «مسـؤولی »

شناخته نمیشوند .این گزارهها شاخ

هاى خاص خود را دارنـد کـه تمامـاً از «مطلوبیـ »

موضوعات خود در مقایسه با کمال و سعادت انسان حکای میکنند؛ «مطلوبی » بـه معنـاى
داشتن ارتباط مثب

با سعادت انسانی ،یا به معناى مصداق «طلب ،خواس

و ارادهى االهـی»

بودن اس .
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