قرآن و نظام اخالقی آن
حسن سراجزاده اصفهانی

چکیده
هدف این پژوهش اوال بیان ادلۀ ضرورت طراحی نظام اخالقی قرآن و ثانیا پیشـنهاد یـک نظـام جدیـد
برای آموزههای اخالقی قرآن در ساختاری نظاممند و جامع است .بدین منظور ،با توجه به آثـار و نتـایج
نظاممندی آیات اخالقی قرآن ،در این پژوهه با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی ،بـه ادلـۀ هجدهگانـه
برای اثبات ضرورت طراحی نظام اخالقی قرآن استناد میشود .بر این اساس ،از یک سو ،صـفات خـدا
و ویژگیهای اسالم آورده میشود که مقتضی طراحی نظام اخالقی است؛ و از سوی دیگـر ،تـأثیرات و
فوایدی ذکر میشود که در طراحی یک نظام اخالقی برای خود قرآن ،اخالق ،انسان و حیـات فـردی و
اجتماعی او به بار میآید .طراحی یک نظام به معنای سیستم ،کمبودهای پژوهشی در ایـن زمینـه را نیـز
ِ
مختلف مبتنی بر نظامِ «لفظی»« ،معنایی»« ،صفات»« ،روابط» و
جبران میکند .در ادامه با معرفی نظامهای
«مراحل» اخالق و نیز نظام مبتنی بر «سیستم» ـ که هر کـدام بـه شـکلی بـه نظاممنـد کـردن آموزههـای
اخالقی پرداختهاند ـ مدلی جدید و کالننگر برای نظام اخالقی قـرآن پیشـنهاد مـیشـود .برآینـد ایـن
تحقیق ،ارائۀ یک ساختار هرمیشکل و چهاربعدی از نظام اخالقی قرآن است.
کلیدواژهها :اخالق ،نظام اخالقی ،نظام اخالقی قرآن ،ضرورت نظام اخالقی قرآن ،اخالق در قرآن.
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مقدمه

یکی از بخشهای مهم معارف قرآن ،مباحث مربوط بـه «اخـالق در قـرآن» اسـت .قـرآن
سرشار از آموزههای اخالقی و هدایتبخش اسـت کـه بـا انـدکی کـاوش در آیـات قـرآن،
میتوان نقش محوری هدایتهای اخالقی را در تاروپود تعالیم آن آشکارا دید.
از دیرباز در میان اندیشوران مسلمان ،این پرسش مطرح بـوده اسـت کـه آیـا آموزههـای
اخالقی قرآن از ساختاری منطقی و منسجم برخوردار است و اجـزا و عناصـر آن بـر نظـامی
علمی استوار است یا اینکه قرآن دربردارندۀ توصیههای اخالقی پراکنـده و نامنسـجم اسـت
که ممکن نیست آن را بر مبنایی سازوار و ساختاری مرتبط و نظاموار ،سازماندهی کرد؟
اگر در نظام معرفتی قرآن در حوزۀ اخالق ،بتوان مفـاهیم و آموزههـای اخالقـی آن را بـه
صورت منظم و سیستمی ارائه کرد ،بهتـر میتـوان از گزارههـای اخالقـی قـرآن در تعلـیم و
تربیت اخالقی و در حیات فردی و اجتماعی و معرفی آنها به دیگران و بهرهمنـدی از آنهـا
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آموزههای اخالقی قرآن ،به طراحی یک نظام اخالقی اقـدام کـرده و شـیوههای مختلفـی را در

۶

ساماندهی آن مطرح کردهاند .این پژوهش با توجه به آثار و نتایجی کـه نظاممنـد کـردن آیـات

در حل مشکالت و معضالت اخالقی استفاده کرد .معارف و مفاهیم اخالقی متعدد قرآن کـه
در البهالی آیات و سورههای متعدد آن عرضه شـده اسـت ،تـأثیر ویـژۀ خـود را در تربیـت
اخالقی دارد؛ اما چنانچه به صورت منظم و هدفمند و در ساختاری علمی در کنـار یکـدیگر
قرار گیرند ،اثرگااری آن بهویژه در حوزۀ اخالق در جامعه و تعلیم و معرفی آن بـه دیگـران،
بیشتر خواهد شد.
بر همین اساس ،بسیاری از اخالقپژوهـان قرآنـی و نویسـندگان مختلـف ،در مواجهـه بـا

اخالقی قرآن دارد ،در صدد است به روش توصـیفیتحلیلـی پـس از بررسـی ادلـۀ ضـرورت
طراحی یک نظام اخالقی برای قرآن ،الگو و ساختار جدیدی از نظام اخالقی قرآن معرفی کند.
از آنجا که در موضوع نظام اخالقی قرآن ،دو معنا یا کاربرد برای نظام وجود دارد ـ یکـی
به معنای مجموعۀ منظم و دیگری به معنای سیستم و نگاه کال ـ در ادامه ،ابتدا تعریف «نظام»
و کاربردهای آن آمده و سپس با توجه به اهمیت و ضرورتی که برای معرفـی نظـام اخالقـی

به عنوان یک سیستم وجود دارد ،ادلهای بیان شده اسـت کـه بـر ضـرورت و اهمیـت نظـام
اخالقی قرآن بهویژه در معنای سیستم داللت دارد .آنگاه با مروری بر آثـار متعـددی کـه بـه
اخالق قرآنی پرداختهاند ،شیوههای مختلف آنها در نظاممند کـردن آیـات قـرآن گـزارش و
بررسی شده و در پایان با توجه به اینکه به نگاه جامع و سیستمی بـه اخـالق قرآنـی ،کمتـر
توجه شده ،برای معرفی «ساختار» نظام اخالقی قرآن شـیوهای پیشـنهاد شـده اسـت کـه بـا
ِ
نگری بیشتر ،با نظام به معنای سیستم نیز سازگارتر است.
برخورداری از جامعیت و کل
گفتنی است که محور مباحث این پژوهش ،بررسی «سـاختار» و «شـاکلۀ» نظـام اخالقـی
قرآن است و از «محتوای» نظام اخالقی قرآن و بررسی آیات اخالقی قـرآن سـخنی بـه میـان
نیامده است .از این رو ،سئوال اصلی این تحقیق این است که اوال چه ضرورتی برای طراحی
یک نظام اخالقی برای قرآن وجود دارد؟ ثانیا در یک نگاه کالن به مجموعـۀ آیـات اخالقـی
قرآن ،چه ساختاری برای نظام اخالقی قرآن میتوان طراحی کرد که با توجه بـه ضـرورت و
فوایدی که برای نظاممندی آیات اخالقی قرآن هست ،تناسب بیشتری با نظـام در کـاربردش
به معنای سیستم داشته باشد؟
تعریف نظام

در زبان عربی و به لحاظ لغوی «نظام» به رشته و نخی گفته میشود که دانههای مرواریـد

نظام گاهی به طور تسامحی به معنای نظم و مجموعهای منظم کاربرد دارد و هنگـامی کـه

قرآن و نظام اخالقی آن

نظام گفته میشود ،منظور نظم یا مجموعۀ اجـزای مـنظم اسـت ،ماننـد نظـام خـواب ،نظـام

۵

را به هم متصل میکند (ابنمنظور .)۷۵۹/۱۱ :۱۴۳۷،اما به لحاظ کاربرد ،نظام بـه دو معنـا بـه
کار برده میشود:

سکونتی ،نظام پوشاک و ...که در برهان نظم برای اثبات وجود خدا به کار بـرده شـده اسـت
(دیلمی .)۱۹۶ :۱۰۵۶ ،در این معنا ،برای تحقق نظم وجود سه رکن ضـروری اسـت :یکـی،
وجود اشیا یا اجزای مختلف و متعدد؛ دوم ،عامل پیونددهندۀ اشیا یا اجـزا؛ و سـوم ،ترتیـب،
چینش و آرایش خاص برای این اشیا یا اجزا ،مانند دانههای متعدد و پراکندۀ مروارید کـه بـا
نخی به ترتیب خاصی به هم متصل و منظم میشوند و نظام پیدا میکنند (همان.)۷۷ :

نظام در معنای دیگر آن ،همان معنایی است که در انگلیسی معادل واژۀ سیسـتم ()system
به کار میرود و وقتی نظام گفته میشود ،مراد از آن ،یک سیستم یا نگاه سیستمی است .برای
سیستم تعاریف مختلفی شده است .نقطۀ اشتراک در تمام این تعاریف ،این است که سیستم،
یک کل یا مجموعهای از اجزای به هم وابسته است کـه آن اجـزا در راه نیـل بـه هـدفهای
معینی با هم هماهنگی دارند (چرچمن .)۰۳ :۱۰۵۷ ،در تعریف دیگری از نظام ،با توجـه بـه
عناصر و اجزای تشکیلدهندۀ آن ،میتوان نظام را بـه معنـای کـل یـا مجموعـهای نظاممنـد
دانست که دارای سه عنصر اصلی و سه رکن نظری اسـت کـه ایـن عناصـر اصـلی و ارکـان
نظری عبارتند از «مبانی ،اصول و اهداف» (اعرافی)۱۷۱ :۱۰۷۱ ،؛ 1مانند نظام اخالقی قرآن یـا
ِ
ـرم (نـه
نظام اخالقی اسالم؛ به این معنا که اگر ساختار و صورت نظام اخالقی قرآن به یک ه م
استوانه) تشبیه شود ،آنگاه مبانی این نظام (اعـم از مبـانی معرفتشـناختی ،وجودشـناختی،
خداشناختی و انسانشناختی و ( ...که از «استها و نیستها ،هسـتها و نیسـتها» سـخن
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۹

میگویند) «قاعدۀ» آن هستند و اصول این نظام (که از بایـدها و نبایـدها ،خـوبهـا و بـدها،
درستها و نادرستها و وظیفهها و مسئولیتها سخن میگوید)« 2بدنۀ» آن را شامل میشود
و هدف یا اهداف این نظام« ،رأس و سر» آن را تشکیل میدهند.
ِ
مقابل بینظمی و
نظام در کاربردش به معنای نظم و پیوستگی (کاربرد نخست) ،گاهی در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1این کتاب عناصر اصلی هر نظام تربیتی (مبانی ،اصول ،اهداف و روشها) را معرفی کرده است.
 .2معنای اصول در اینجا مبتنی بر دیدگاهی است که اصل و اصول را در علوم کاربردی (مانند علـوم تربیتـی و اخـالق)،
به عنوان دستورالعمل کلی و راهنمای عمل میداند و بیان میدارد« :اصل در علـوم کـاربردی ،قاعـدا عامـهای اسـت کـه
میتوان آن را بهمنزلة دستورالعمل کلی در نظر گرفت و به عنوان راهنمای عمـل قـرار داد .اصـل در علـوم کـاربردی ،بـه
صورت قضیهای بیان میشود که حاوی «باید» [و «نباید»] است؛ درحالیکه در علوم نظری و تجربی ،بـه شـکل قضـیهای
حاوی «است» ،اظهار میشود» (باقری .)۹۵ :۱۰۹۷ ،بر این اساس ،وقتی از اصول اخالقی بحث میکنیم ،الزم اسـت خـود
را به قواعد و گزارههایی محدود کنیم که بهمنزله راهنمای عمل و تدابیر اخالقی برای مـا باشـد کـه در ایـن تحقیـق ،ایـن
اصول ،همان گزارههایی هستند که از آنها میتوان باید و نباید ،خوب و بد ،و درسـت و نادرسـت اعمـال و اشـخاص و
صفات را فهمید.

پراکندگی و گاه در مقابل تصادف است؛ اما نظام در کـاربردش بـه معنـای سیسـتم یـا نگـاه
ِ
مقابل نگاه جزئی و خرد است 1.اندیشۀ انسان متفکـر در مواجهـه
سیستمی (کاربرد دوم) ،در
با جهان عینی و علمی ،عمدتا در دو مسیر عمومی جریان داشته است؛ از این رو ،برخـی بـه
جهان به صورت جزئی نگاه کردهاند و بعضی به شکل کلـی و مجمـوعی .مشـرب معرفتـی
نخست ،با نامهایی همچون اتمیسـم ،عنصـرگرایی و تجزیـهگرایی خوانـده شـده اسـت؛ و
نظرگاه دوم مفاهیمی چون تفکر ارگانیکی ،کلگرایی یا مکتب توحیـدی را بـه خـود گرفتـه
است (سبحانی .)۶۳ :۱۰۹۱ ،نگرش سیستمی یا نظامواره در امتداد دیدگاه دوم اسـت کـه در
آن به جای نگاه به جزم جزم عناصر (نگاه جزئی و اتمی) ،مجموعۀ اجزا و عناصر به شـکلی
جامع ،کلی ،پیوسته ،هماهنگ و هدفمند دیده میشـود (نگـاه جـامع و سیسـتمی) .بنـابراین
منظور از نظام در این تحقیق ،یک نظام معرفتی است که جامع و کلنگـر باشـد و بـه لحـاظ
ساختاری مجموعهای است که از سه رکن مبانی ،اصول و اهداف تشکیل میشود.
ضرورت و اهمیت طراحی نظام اخالقی قرآن

پیش از آشنایی با ساختار نظام اخالقی قرآن و شیوههای متعددی که برای نظاممند کـردن
آن وجود دارد ،شایسته است به ضرورت و اهمیت و فوایدی اشارهای شود که برای طراحی
نظام اخالقی قرآن به معنای سیستم اخالقی وجود دارد .از ایـن رو ۱۹ ،دلیـل بـر ضـرورت،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ذکر این نکته شایسته است که بهنوعی ،در هر دو م ِ
عنای نظام ،عناصر و اهداف وجود دارد؛ اما تفاوت در این است کـه
گروهی به نظم ِ آموزههای اخالقی روی آوردهاند ،چه بسا برای اینکه این آموزهها پراکنده نباشـند ،بلکـه پیوسـته و مـنظم
باشند (نظم در کاربرد نخست)؛ و گروهی نیز به نظم ِ آموزههای اخالقـی توجـه کردهانـد ،بـرای اینکـه همـة آموزههـای
اخالقی ،در ارتباط با یکدیگر و به صورت کل و شبکهای دیده شوند ،نه جزم جزم .ممکن اسـت آموزههـای اخالقـی بـه
صورت منظم و پیوسته و حتی هدفمند در کنار یکدیگر جمع شود؛ اما نگاه جامع و کلی و شبکهای به آن آموزههـا نشـده
و هدف از انتظام نیز کلنگری نبوده است .خالصه اینکه وجه فارق این دو معنا ،یکی کلنگری است کـه در کـاربرد دوم
موجود و در کاربرد نخست مفقود است؛ و دیگری ،جامعیت است که در کاربرد نخست ،دیده نشده؛ اما در کاربرد دوم با
توجه به ذکر مبانی ،لحاظ شده است.

قرآن و نظام اخالقی آن

اهمیت و فواید استخراج نظام اخالقی قرآن ذکر میشود.

۷

گفتنی است برخی از این ادله ناظر به «صفات خدا» بوده (دلیل  ،)۱بعضی« ،ویژگیهـای
اسالم» را مدنظر داشته (دلیل  ۰ ،۱و  ،)۴تعدادی ،نظام اخالقی را با نظـر بـه «قـرآن» توجیـه
کرده (دلیل  ۷و  ،)۶گروهی با نگاه به «اخالق و آموزههای اخالقـی قـرآن» ،نظـام را مسـتدل
کرده (دلیل  ۱۱ ،۱۱ ،۱۳ ،۷ ،۹ ،۵و  ،)۱۰بخشی از ادله ناظر بـه «انسـان» و زنـدگی فـردی و
اجتماعی طرح شده (دلیـل  ۱۶ ،۱۷ ،۱۴و  ،)۱۵و بـاالخره ،خـع علمـی در ایـن زمینـه نیـز
ضرورت این امر را اثبات کرده است (دلیل  1.)۱۹ادلۀ هجدهگانه به شرح زیر است:
 .1برخی صفات خداوند مانند حکمت و عدالت ایجاب میکند همانگونه که در واقـع و
در مرحلۀ ثبوت ،اخالق قرآنی از یک نظام معرفتی برخـوردار اسـت ،در مرحلـۀ اثبـات نیـز
بتوان ساختاری نظامیافته از آیات قرآن استخراج کرد (دیلمـی .)۱۶ :۱۰۷۳ ،از سـوی دیگـر،
وقتی استخراج نظام اخالقی قرآن ممکن شد ،باید چنین نظامی را استخراج کرد تا بر اسـاس
ِ
مـتقن
داللت اثر بر مؤثر و با توجه به ضرورت اثبات و اعتقاد به خداوند و صـفات او ،نظـام
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اخالقی اثباتکنندۀ حکمت و عدالت خداوند باشد .اگر نظام اخالقی قـرآن مـتقن و اسـتوار
باشد و اجزای آن همگی در جای خود با هماهنگی و انسجام باشند ،اثری است که مـؤث ِر آن
و صفات او (حکمت و عدالت) را اثبات میکند.
ِ
هدفمندی اجزا یکی از ارکـان
بنابراین از آنجا که در هر نظام و سیستمی ،وجود هدف و
نظام است ،حکمت خداوند به معنـای هدفمنـدی در افعـال ،اقتضـا میکنـد همانگونـه کـه
خداوند در افعال طبیعی نظمی هدفمند را دنبـال میکنـد ،در مناسـبات تشـریعی و از جملـه
حوزۀ اخالق قرآنی نیز بر اساس موازین حکمـت و اهـداف مشـخ

 ،بایـدها و نبایـدها و

خوبها و بدهایی را به طور جامع و کامل برای انسان مقرر کرده باشد تا انسان بـا کشـف و
رعایت آنها به آن اهداف و اغراض اخالق نایل آید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1مبنای تقسیمبندی برای این  ۱۹دلیل ،عناوین و موضوعهایی است که در متن آمده است (صفات خدا ،ویژگیهـای اسـالم،
قرآن و)...؛ از این رو ،این تقسیمبندی ممکن است موجب تداخل برخی از این ادلـه یـا تکـرار در بخشـی از ادلـه یـا امکـان
ِ
رعایت امانت در ِ
نقل قولهای مستقیم ،چارهای از آن نبوده است.
پیشنهاد تقسیمبندی دیگری باشد که بهویژه به علت

عدالت خداوند نیز ،چه به معنای «وضع کل شیم فی موضعه» و چه بـه معنـای «رعایـت
استحقاقها و نیازها» ،اقتضـا دارد همانگونـه کـه در عـالم طبیعـت هـر چیـزی بـر اسـاس
شایستگی و استحقاق یا نیاز در جایگاه خاص خود قرار گرفته اسـت ،در عـالم تشـریع نیـز
خوبها و بدها و بایدها و نبایدها نیز در جایگاه خاص خود به کار رود و هر یک از احکـام
اخالقی با رعایت نظم طولی و عرضی یا نظم علی و معلولی ،در جای مناسـب قـرار گرفتـه
باشند و ساختار نظامیافته و کالنی را تشکیل دهند .برای نمونه ،صفت یـا فعـل اخالقـی کـه
علی و مقدمی بر سایر صفات و افعال دارد ،به گونهای بیان شده باشد که جنبـۀ مقـدمی
جنبۀ ّ
خود را آشکارا نشان داده ،از صفت یا فعلی که جنبۀ معلولی دارد ،باز شـناخته شـود و بـرای
ِ
اخالقی متناسب صادر شده باشد.
هر کدام احکام
همینطور عدالت خداوند اقتضا دارد که قرآن به کارهایی که انسان را به اهـداف اخـالق
میرسانند ،امر اخالقی ،و از افعالی که او را از رسیدن به آن اهـداف محـروم میسـازدِ ،
نهـی
اخالقی کرده باشد؛ و نظامی از اوامر و نواهی متناسب و هر کدام در جایگـاه خـود تشـکیل
شده باشد؛ مثال در قرآن انسانهایی که به لحاظ بعد معرفتی (در نظـم طـولی) ،بـه خـدا (در
ِ
ارزشی «خوب» یا الزام اخالقـی «بایـد» شـده و
نظم عرضی) ایمان دارند ،برای آنها داوری
ِ
داوری «بد» یا الزام اخالقی «نباید» شده باشند.
انسانهای بیایمان و مشرک مستحق
است ،در برابر سایر مکاتب باید به طرح نظـام اخالقـی ویـژۀ خـود در حوزههـای مختلـف
فردی و اجتماعی بپردازد تا بدین لحاظ نقصی نداشته باشد .بدیهی است وقتی اسـالم کامـل
بود ،آموزههای اخالقی و نظام اخالقی آن هم کامل خواهد بود که بدین وسـیله ،هـم تمـایز
اخالق قرآنی از سایر مکاتب و نظامها و هم امتیاز واالی اخالق قرآنی و مرجعیـت اخالقـی
این کتاب آسمانی برای سایر نظامهای بشـری آشـکار میشـود .بـدون تـدوین نظـام کامـل
ِ
کمال چنین دینی و تمایز و امتیـاز آن بـه شـکل علمـی و
اخالقی ،در مقایسه با سایر نظامها،
منسجم حاصل نمیشود .همچنین معرفی اخالق قرآنی به شکلی جـامع بـه جوامـع دیگـر،
اقتضا دارد که نظام معرفتی قرآن در حوزۀ اخالق به شکلی سازمانیافته ،منسجم و هماهنـگ
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 .2دین اسالم به عنوان یک دین کامل که گوشـهای از آن در آیـات قـرآن مـنعکس شـده
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و هدفمند عرضه شود.
 .3اسالم دینی جامع است و همۀ ابعاد مادی و معنـوی ،فـردی و اجتمـاعی ،و دنیـوی و
اخروی انسان را که در سعادت او دخیل هستند ،در بر دارد .چنین جـامعیتی بـا کـلنگری و
نظامیافتگی آموزههای آن بهویژه آموزههـای اخالقـی ،سـازگارتر و مناسـبتر اسـت تـا بـا
جزئینگری؛ هرچند هر جامعیتی لزوما نظام و کـلنگری را شـامل نمیشـود .بنـابراین اگـر
اسالم در عرصهها و ابعادی از حیات حضور دارد که در سـعادت دنیـوی و اخـروی انسـان
مؤثر است و جهتگیری و چارچوب روابط و مناسـبات انسـان را در همـۀ آن ابعـاد شـکل
میدهد ،باید «تمام» اخالقیات مؤثر در سعادت انسان را در بر داشته باشد و بتوان آنهـا را از
آیات قرآن استخراج کرد .چنین جامعیتی اگر همراه با نظام و نگاه کلی به آموزههای اخالقـی
ِ
تناسـب جامعیـت و نظـام،
باشد ،نسبت بیشتری با هم خواهند داشت .البته برخی بـه جـای
معتقدند از لوازم جامعیـت اسـالم ،مجموعـهنگری و کـلنگری اسـت کـه در نظـام و نگـاه
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سیستمی یافت میشود (سبحانی .)۵۹ :۱۰۹۷ ،از سوی دیگر ،تعیین قلمرو اخالق و معرفـی
جامعیت این دین در حوزۀ اخالق و با استفاده از آیات قرآن نیز در پوشش یک نظام اخالقی
(به جای جزئینگری یا تشتت و پراکندگی آموزههای اخالقی) بهتر میسر خواهد شد.
 .4نظاموارگی معارف اخالقی قرآن با جهانی و جاودانه بـودن اسـالم و قـرآن همسـویی
بیشتری دارد؛ چراکه جهانیبودن و جاودانگی یک آیـین بـا کـالننگـری (کـه از مختصـات
نگرش سیستمی است) تناسب و نسبت بیشتری دارد .اصـوال یکـی از تفاوتهـای اساسـی
میان تفکرات فردی با مکتبهایی که داعیهدار هدایت و مدیریت همیشگی جهـان هسـتند و
برای حیات سعادتمندانۀ بشر راهبردهای کالن به دسـت میدهنـد ،ایـن اسـت کـه معمـوال
بیشت ِر تفکرات فردی (از جمله ،تفکراتی که منبع اخالق را جامعه میدانند) ،به لحـاظ زمـانی
و مکانی ،جزئینگرند و گاهی زمان یا مکان محدودی را مـورد مطالعـه قـرار میدهنـد و از
زمان و مکانهای دیگر غفلت میکنند ،حال آنکه مکاتب کالننگر (بـهویژه مکاتـب الهـی و
آسمانی و از جمله اسالم) ،حوزههای گونـاگون حیـات بشـری را در همـۀ زمانهـا و همـۀ
مکانها در قلمرو خویش دارند؛ چراکه از نگاه دین و مکتبی ،اگر زمان یا مکـانی پوشـیده و

مغفول بماند و برای همۀ زمانها و مکانها برنامههای هدایتگر نداشته باشد ،نشانۀ نقـ

و

ناکارآمدی آن مکتب در مدیریت فرد و جامعه در همۀ زمانها و مکانهـا اسـت .نشـاندادن
کارآمدی دین اسالم و قرآن در هدایت و مدیریت اخالقی جهان در همۀ زمانها ،از رهگـار
یک نظام اخالقی برای قرآن ،بهتر صورت میگیرد.
 .5نظاممندی علمی و مدلل اخالق قرآنی (قرآنی که به عنوان یکـی از منـابع دیـن اسـالم
است) موجب اتقان و توانمندی بیشتر قرآن و دین اسالم است .اتقان نظام اخالقی هر دیـن،
یکی از معیارهای حقانیت و برتری در مطالعات تطبیقی بیناالدیان به شمار میرود .دینی که
داعیهدار حقیقت و برتری خود بر سایر ادیان در همۀ زمینهها و از جمله اخالق است ،باید از
استواری و استحکامِ الزم برخوردار باشد و این اتقان از مسیر نظـام اخالقـی قـرآن همـوارتر
میشود؛ همچنانکه تبیین مدلل نظام اخالقی یک دین ِ
میتواند نقـش بیبـدیلی در کامیـابی
متولیان رسمی دین ،در انجام وظیفۀ تربیت دینی و جهـتبخشـی معنـوی بـه رفتـار جامعـۀ
ِ
تطبیقـی بـینالمـااهب نیـز
متدینان بازی کند (احمدپور و دیگران .)۱۹ :۱۰۹۷ ،در مطالعات
اتقان نظام اخالقی قرآن میتواند رافع اختالفات و معیار حقانیـت بـرای مـوارد اختالفـی در
روایات اخالقی اهل سنت و شیعه باشد.
 .6دستیابی به نظام اخالقی قرآن ،ضمن روزآمـدکردن قـرآن در زمینـۀ مسـائل اخالقـی،
است و همافزایی و ارتباط آنها را با یکدیگر نیز در دسترس مینهد.
 .7برخورداری آموزههای اخالقی قرآن از یـک سـاختار مـنظم و مبتنـی بـر مبـانی ،اصـول و
اهداف ،هم تصور آن را آسان و هم تصدیق و باورپایری آن را بیشتر میکند .از ایـن رو ،در مقـام
تعلیم ِ اخالق به دیگران ،به تقدم و تأخرهای منطقی و ارتباطات مختلف آموزههای اخالقی توجـه
میشود و در مقام پژوهشهای علمی نیز ،اولویتها و ترتب مباحث بر یکدیگر روشـن میشـود
و بر ارزش علمی تحقیقات میافزاید و در مقام تربیت اخالقی نیز ،ابتـدا و انتهـا و نقطـۀ شـروع و
پایان سلوک اخالقی و تربیت قرآنی مشخ

خواهد شد (دیلمی.)۱۷ :۱۰۷۳ ،

 .8بخش عظیمی از آموزههای قرآن به حوزۀ اخالق اختصاص دارد .تعالیم اخالقی قـرآن
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الگویی برای استخراج سایر بخشهای نظام اخالقی اسـالم (ماننـد نظـام اخالقـی روایـات)
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گرچه هر کدام بهتنهایی و جداگانه حاوی نکات ارزشمند و هدایتگریهای مفیدی اسـت،
فهم عمیق این تعالیم ،در سایۀ مد نظر قراردادن ارتباط آنها با یکدیگر و ادراک نسـبت میـان
آنها حاصل میآید؛ چراکه آموزههای قرآنی مجموعهای مرتبط ،منسجم و هدفمنـد اسـت و
فهم عمیق دربارۀ یک عضو از این مجموعه در گرو یافتن مجموعۀ رابطههاست که بـا نظـام
محقق میشود.
 .۷وجود نظام اخالقی قرآن تسهیلکنندۀ طبقهبنـدی و ارائـۀ علمـی آموزههـای اخالقـی آن
است .در عصر تغییرات شتابندۀ ساختار جوامـع و پییچیـدگیهای فزاینـدۀ شـبکههای روابـط
اجتماعی ،بسیاری از رفتارهای چندبعدی را با وجود نظامی منسجم ،جامع و منقح میتـوان بـه
راحتی در قالب کنشهای بهنجار یا نابهنجار طبقهبندی کرد (احمدپور و دیگران.)۱۵ :۱۰۹۷ ،
 .11طبقهبندی ارزشهای اخالقی قرآن در قالب یک نظام اخالقی ،باعث میشود بـه هـر
ارزش اخالقی ،اهمیت درخور و شایستۀ آن داده شود و اصل و فرع و علتها و معلولهـا و
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عناصر محوری و غیرمحـوری ارزشهـا بهتـر روشـن شـود .اصـوال یکـی از مشـکالت و
معضالت اخالقی در زندگی فردی و اجتماعی ،این اسـت کـه اصـول را در جایگـاه فـروع
بنشانند و به فروع ارزش اصولی بدهند .فرد یا جامعهای که برنامههای جزئی و فرعـی را بـه
جای برنامههای راهبردی مینشاند ،نمیتواند به موفقیت خود در پیشگیری یـا حـل مسـائل
اخالقی امید ببندد .در این مـوارد ،گـاهی بـه جـای درمـان علـل ،بـه برخـورد بـا معلولهـا
میپردازند و در نتیجه ،به مقصودی که بـه دنبـال آن هسـتند ،نمیرسـند .ترسـیم یـک نظـام
اخالقی برای قرآن میتواند نقشۀ راهی باشـد تـا بـا آن بـه طـور روشـن ،بتـوان آسـیبها و
خطرات اخالقی را تشخی

دا و برای درمان آنها اقدام مقتضی کـرد ،اصـول و فـروع را از

هم جدا و نقطۀ آغاز و پایان را در مسیر رشد اخالقـی ترسـیم کـرد و در حـل تزاحمـات و
تشخی

مصالح برتر به آن مراجعه کرد (دیلمی.)۱۳ :۱۰۷۳ ،

 .11ارائۀ ساختاری نظاممند از اخالق قرآنـی بـهویژه زمـانی کـه عرصـهها و حوزههـای
مختلف زندگی را در بر گیرد ،اخالق را که یکی از منابع غنـی آن قـرآن اسـت ،کارآمـدتر و
راهگشاتر خواهد کرد و افزون بر آن ،با تخصصی شدن علوم هماهنگتر است .ضمن اینکـه

ضرورت وجود اخالق و کارگشایی آن را نیز برای اندیشمندان رشتههای مختلف در رسیدن
به اهدافشان ،بهروشنی آشکار خواهد کرد (رشاد.)۱۰۷ :۱۰۹۷ ،
 .12با توجه به اینکه در هر نظام اخالقی و از جمله نظام اخالقی قرآن ،رسیدن به اهداف
اخالق ،یکی از ارکان مهم است و همۀ بایدها و نبایدها و خوبها و بدها به منظور تحصـیل
اهداف غایی اخالق است ،غفلت از نگاه سیستمی به منظومۀ اخالق ،شناخت و دسـتیابی بـه
هدف غایی اخالق را دشوار و چه بسا ناممکن میکند.
ِ
اخالقـی
 .13از آنجا که نظریۀ اخالقی برای هر مکتبـی تـأثیر زیـادی در نحـوۀ زیسـت
پیروان آن دارد ،کشف نظریۀ اخالقی قرآن از رهگار نظام اخالقی آن بهتـر حاصـل خواهـد
شد .پاسخ به این سئوال که «معیار اخالقیزیستن چیست؛ و چرا در قرآن به لحـاظ اخالقـی،
به فعلی یا ابعاد وجودی انسان امر شده یا از فعلی یا ابعاد وجودی نهـی شـده اسـت» وقتـی
ممکن خواهد شد که تمام دستورات اخالقی قرآن را در یک هماهنگی کامل و نگاهی جامع
و با انسجام درونی و اهدافی مشخ

بتـوان ترسـیم کـرد .نگـاه جزئـی و غیرسیسـتمی بـه

آموزههای اخالقی قرآن ،ما را در دستیابی دقیق به یک نظریۀ اخالقی ،ناکام میگاارد.
ِ
وجودی طولی مانند سـاحت اندیشـه و معرفـت،
 .14انسان از طرفی دارای ساحات و ابعاد
عاطفه و احساس ،اراده و خواسته ،رفتار و گفتار و صـفات و ملکـات اسـت ،از سـوی دیگـر،
خلقت دارد .ترکیب این سلسهمراتب طولی و روابط عرضی که خود نظامی منسجم را تشـکیل
میدهد ،اقتضا میکند قرآن مفاهیم اخالقی مرتبط با این ساحات و روابط را نیـز در قالـب ایـن
ساختارها تبیین کند و بتواند برای این مفاهیم اخالقی ،ساختاری نظاممند ارائه دهد.
 .15با توجه به پیچیدگیهای زنـدگی انسـان معاصـر ،پاسـخهای صـحیح بـه «نیازهـای
اخالقی بشر» با ارائۀ یک «نظام اخالقی» برای قرآن بهتر انجام میگیرد؛ چراکه در ایـن نظـام،
به علت توجه داشتن به ابعـاد مختلـف انسـان و روابـط گونـاگون او و سـطوح و الیـههای
ِ
انسـان معاصـر بیشـتر توجـه
متفاوت این نظام ،به پیچیدگیهای زندگی فردی و اجتمـاعی
خواهد شد و به نیازهای او بهتر پاسخ داده خواهد داد.

قرآن و نظام اخالقی آن

زندگی او دارای حوزههای مختلف عرضی است و روابـط مختلفـی بـا خـدا ،خـود ،خلـق و

۱۷

 .16پاسخهای علمی از سرچشمۀ زالل وحی برای «پرسشهای نوظهور اخالقـی انسـا ِن»
سرگشتۀ امروز و ارائۀ راهحل برای پدیدهها ،معضـالت و تعارضهـا و تزاحمـات اخالقـی
نسل امروز ،بر اساس یک نظام جامع اخالقی بهتـر میسـر اسـت؛ همچنـانکـه پیشـگیری از
دردهای اخالقی و درمانهای اخالقی قرآن نیز در یک سیستم علمی ،شفابخشی آیات قـرآن
را سهلتر اثبات میکند.
ِ
جامع اخـالق قرآنـی در درون فـرد و نمـود آن در حیـات اجتمـاعی،
 .17تحقق عینی و
نیازمند انسجام ،هماهنگی و نظاممندی در زمینۀ توصیهها و ارزشهای اخالقی است که ایـن
امر از مسیر نظاممندی آموزههای اخالقی و ارائۀ ُمدل بـرای نظاممنـدی آیـات قـرآن حاصـل
ِ
تربیـت صـحیح و
میشود؛ زیرا در پرتو نظام میتوان اولویتهای اخالقـی ،برنامـهریزی در
سریعتر اخالقی و راهحل تعارضات میان آموزههای اخالقی و رفع تزاحمات در صحنۀ عمل
را نیکوتر شناسایی کرد.
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 .18همانگونه که مالحظه خواهد شد ،اخالقپژوهان قرآنـی در بررسـی آیـات اخالقـی
قرآن ،بیشتر به ُخردنگری به جای کالننگری بسنده کردهاند .از این رو ،آنچه تـاکنون انجـام
گرفته ،پاسخگوی مطالبات علمی در این حوزه نبوده و خلئی جدی در این زمینه وجود دارد
که الزم است با طراحی یک نظام اخالقـی جـامع و فراگیـر بـرای قـرآن ،ایـن نقصـان را در
منظومۀ علوم قرآنی برطرف کرد و از همۀ فواید و نتایجی که برای طراحی یک نظام اخالقـی
برای قرآن هست ،بهرهمند شد.
شیوههای مختلف نظاممند کردن معارف اخالقی قرآن

پیش از این گفته شد که واژۀ نظام دو کاربرد دارد :در کاربرد نخست ،نظام به یک معنـای
تسامحی ،به معنای نظم بود و نظاممند کردن آیات اخالقـی قـرآن بـه معنـای نظـمبخشـی و
مرتب کردن آنها بر اساس یک عامل پیونددهنده بود .در کاربرد دوم ،نظام به معنای خـاص
آن مد نظر است که همان سیستم است.
در حوزۀ اخالق قرآنی و نظاممند کردن آن تاکنون کتابهـا و آثـار ارجمنـدی بـه دسـت
بزرگان اخالق و اخالقپژوهان قرآنی به رشته تحریر درآمده که هر کدام به شـیوهای خـاص

ِ
عنوان» آثار خود به «نظام» یا «نظام
به نظام اخالقی قرآن پرداختهاند .گروهی بدون اینکه در «
اخالقی» یا «نظام اخالقی قرآن» تصریح کرده باشند ،به نظـام اخالقـی قـرآن توجـه کـرده و
نظامی از آموزههای اخالقی را پی گرفتهاند که این «نظام» بیشتر به معنای نظمبخشی معـارف
اخالقی قرآن بوده است .گروه دیگـر ،کسـانی هسـتند کـه در عنـوان آثـار خـود بـهویژه در
مقاالت ،از واژۀ «نظام» استفاده کرده و مقصودشان از واژۀ «نظام» بیشتر همـان سیسـتم بـوده
است .در اینجا مروری بر آثار هر یک از دو گروه شده و در پایان ،نظام پیشنهادی نویسـنده
آمده است.
گروه نخست :آثار مرتبط با نظام اخالقی قرآن

گروهی از نویسندگان ،نظامی از آموزههای اخالقی را پی گرفتهاند که این «نظـام» بیشـتر
ِ
عنـوان» آثـار خـود بـه
به معنای نظمبخشی معارف اخالقی قرآن است .آنها بدون آنکه در «
«نظام اخالقی قرآن» تصریح کرده باشند ،به موضوع نظام اخالقی قرآن توجـه کردهانـد و بـر
اساس یک عامل پیونددهنده و تمرکز بر یک شیوه ،به ساماندهی آموزهها و مفاهیم اخالقـی
قرآن همت گماشتهاند .در این گروه ،برخی با تمرکز بر «الفاظ قـرآن» ،بعضـی بـا محوریـت
«معانی قرآن» ،گروهی با توجه به «فضایل و رذایل اخالقی» ،عدهای نظر به «روابط اخالقـی»
و نیز بزرگانی با تأکید بر «مراحل اخـالق» در قـرآن ،آموزههـای اخالقـی قـرآن را نظاممنـد
الف) کتابهایی که به شیوۀ «لفظی» به نظاممند کردن اخالق در قرآن همـت گماشـتهاند،
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کردهاند که مروری بر آنها خواهیم داشت.

ِ
ترتیب سورهای را سامان دادهاند؛ مانند کتاب جـواهر القـرآن و ُدرره ،از
منظم شدهاند و نظام

۱۵

بر دو گونهاند :در گونۀ نخست صرفا آیات قرآن به ترتیب سـورهها ،از ابتـدا تـا پایـان قـرآن
ِ
بخـش علمـی و عملـی
لب آیات قرآن و مهمتـرین آنهـا را در دو
امام محمد غزالی .ایشان ّ
نظامند میکند که در بخش علمی ،مهمترین آیات قرآن را جـواهر قـرآن (گوهرهـای قیمتـی
قرآن) دانسته و بخش عملی را ُد مرر قرآن (و صدفهای آن) نامگااری کرده است .در بخـش
«جواهر القرآن» ،ایشان آیاتی را که دربارۀ ذات ،صفات و افعال خداوند (اخالق الهی) اسـت،
ِ
ترتیب سورههای قرآن ،از سورۀ فاتحةالکتاب تا سورۀ اخالص ،بـدون اینکـه توضـیحی
به

دربارۀ آنها بدهد ،ذکر کرده است (غزالی )۱۱۱ :۱۴۰۱،و در بخش «درر القرآن» نیز بـه بیـان
صراط مستقیم الهی میپردازد و راه رسیدن به خداوند و تهایب نفس را متـاکر مـیشـود و
آیاتی از سورۀ بقره تا سورۀ ناس را که بیانگر مباحـث اخالقـی و تهـایب نفـس اسـت ،بـه
ترتیب سورهها برمیشمرد (همان.)۱۷۳ :
گونۀ دوم از نظاممنـدی لفظـی ،مجموعـهای از موسـوعهها ،دانشنامـهها ،فرهنگنامـهها و
معاجم هستند که نوعا به ترتیب الفبایی ،نظامبخش مفاهیم اخالقی قرآن هسـتند .یکـی از ایـن
کتابها موسوعة اخالق القرآن ،نوشتۀ دکتـر احمـد شرباصـی اسـت 1.ایـن کتـاب بـه عنـوان
دایراالمعارفی از موضوعات اخالقی قرآن در سه مجلد ۱۰۱ ،مفهوم اخالقـی را فقـط در قالـب
فضایل اخالقی و نه رذایل اخالقی ،از آیات قرآن استخراج کرده و هر یک از آنها را شرح داده
است .موسوعة نضرا النعیم فی مکارم اخالق الرسول الکریم 2،نوشتۀ جمعی از نویسـندگان نیـز
هرچند با محوریت اخالق رسول مکرم اسالم 9نوشته شده است ،در هـر مفهـوم اخالقـی ،از
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آیات بیشماری از قرآن استفاده کرده است که به همین دلیل ،در زمرۀ کتابهای اخالقی قـرآن
از آن یاد شده است .در این کتاب نیز به ترتیب الفبایی  ۱۳۳فضیلت اخالقی با عنوان «الصـفات
المستحبة» و  ۱۶۱رذیلۀ اخالقی با عنوان «الصفات المامومة» بیان شده است.

3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1این کتاب را انتشارات تازهنگاه در سنندج با عنـوان دایراالمعـارف اخالقـی قـرآن ،در شـش جلـد بـا ترجمـۀ محمـد
بهامالدین حسینی منتشر کرده است.
عبـدل بـن ُحمیـد و
 .2این کتاب در دوازده جلد توسط جمعی از متخصصان نوشته شده و با نظارت و اشراف صالح بن
ّ
عبدالرحمن بن محمد در انتشارات دارالوسیله در سال ۱۴۱۹ق .در جده چاپ شده است.
 .3بخشی از کتابهایی که به شکل لفظی ،مفاهیم اخالقی را سامان دادهاند ،محـور ایـن تقسـیمبندی را فضـایل و رذایـل
اخالقی قرار دادهاند که به این لحاظ میتوان آنها را از گونهای قلمداد کرد که نظام را بـر اسـاس فضـایل و رذایـل قـرار
دادهاند؛ اما به دلیل اینکه رویکرد آنها بیشتر دایراالمعارفی و معجمی است و مبنای ساماندهی معـاجم و دایراالمعـارف
معموال ترتیب الفبایی است ،این کتابها (همچون کتاب موسوعة اخالق القرآن احمد شرباصی و موسوعة نضـرا النعـیم)
در زمرا کتابهای لفظی تلقی شدهاند .البته سایر کتابها نیز ممکن است در این تقسیمبندیها داخل باشند کـه بـا توجـه
به وجه غالب و رویکرد کلی یا روش آن کتاب ،در هر یک از این گونهها جای داده شدهاند.

اثر دیگری که به عنوان موسوعۀ اخالقی قرآن از آن یاد شده ،کتاب فرهنگوارۀ اخالق در
قرآن (موسوعة االخالق فیالقرآن) ،از دکتر جعفر شعار است 1.این کتاب که به زبان فارسـی
نوشته شده ،در  ۵۷قسمت ،حدود  ۱۷۳عنوان و مفهوم اخالقی را مستند به  ۱۱۳۳آیـۀ قـرآن،
به ترتیب حروف الفبا از مفهوم «آداب معاشرت» تا مفهوم «یاریکردن و پنـاهدادن» اسـتخراج
کرده و ضمن ترجمۀ آیات ،به شرح برخی از آیات قرآنی پرداخته است.
یکی دیگر از آثاری که با رویکرد فرهنگنامهای در حـوزۀ اخـالق قرآنـی تـألیف شـده،
کتاب فرهنگ قرآن :اخالق حمیده نوشتۀ عبدالنبی امامی است 2.این کتاب که در سه مجلد و
در  ۴۴فصل ،به ترتیب حروف الفبا و با زبان فارسی ،از عنوان «ابـرار» تـا عنـوان «وفـای بـه
عهد» نگارش یافته ،مجموعا به  ۴۴فضـیلت اخالقـی در قـرآن بـا عنـوان «اخـالق حمیـده»
پرداخته و مباحثی کامل در توضیح هر یک از این مفاهیم از نگاه لغویـان و مفسـران و سـایر
دانشمندان بیان کرده است.
برخی از کتابها با عنوان «دانشنامه» به مباحث اخالقی قرآن توجه کردهاند .از جملۀ این
کتابها میتوان از دانشنامۀ قرآنی اخالق یاد کرد که پژوهشکدۀ فرهنگ و معـارف قـرآن آن
را تهیه کرده است .در این کتاب نیز به ترتیب و نظام الفبایی ،برخی مفاهیم اخالقی قـرآن (از
واژۀ آبرو تا واژۀ حیات طیبه) توضیح داده شده است .این کتاب مجموعه مقاالتی اسـت کـه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1کتاب فرهنگوارۀ اخالق در قرآن نوشتۀ دکتر جعفر شعار را انتشارات قطـره در سـال  ۱۰۷۰و در  ۱۹۵صـفحه چـاپ
کرده است.
 .2به گفتۀ مؤلف ،بخش دوم مباحث اخالقی قرآنی ،با عنوان اخالق ذمیمه است کـه در آینـده تـألیف خواهـد شـد .ایـن
کتاب را انتشارات مطبوعات دینی در سال  ۱۰۹۷چاپ کرده است.
 .3دانشنامۀ اخالقی قرآن یک جلد است و متشکل از مجموعه مقاالت اخالقی دایراالمعارف قرآن کریم است که فضالی
حوزوی و دانشگاهی آن را نوشتهاند و در مجموعة مستقلی با نام «دانشنامۀ اخالق قرآنی» عرضه شده است .این کتـاب را
پژوهشکدۀ فرهنگ و معارف قرآن تهیه و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی آن را در سال  ۱۰۷۷منتشر کرده است .جلـد
دیگر آن هنوز به بازار نیامده است.
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به موضوع اخالق و مفاهیم اخالقی پرداخته و مستخرج از دایراالمعارف قرآن کریم است.
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کتابهای دیگری نیز با رویکرد معجمنویسـی وجـود دارد کـه بـه همـۀ مفـاهیم اعـم از
اخالقی و غیراخالقی پرداخته و در بین آن ،مفاهیم اخالقی نیز آورده شده است؛ اما از جمله
کتابهایی که به طور مستقل به مسائل اخالقی در آیات قرآن پرداخته و آنهـا را بـر اسـاس
نظامی مبتنی بر الفاظ تنظیم کرده است ،یکی کتاب الکشاف الموضوعی للقرآن الکریم اسـت
که در پنج مجلد تدوین شده و در مجلد چهارم به ُمنجیات اخالقی انسان و در مجلـد پـنجم

به ُمهلکات اخالقی انسان پرداخته است؛ 1و دیگری ،کتاب المعجم الموضوعی آلیات القـرآن
حسان عبدالمنان به ترتیب حروف الفبا در یک مجلد تهیه کـرده و در اولـین
الکریم است که ّ
ِ
قسـمت فضـایل
بخش کتاب که به حرف همزه اختصاص دارد ،آیات اخالقی قرآن را در دو
ِ
عنوان «االخالق الحمیـدا» و «االخـالق الامیمـة» نظاممنـد کـرده
اخالقی و رذایل اخالقی با
است 2.هر دو کتاب صرفا تحت برخی عناوین اخالقی ،آیات مرتبط را ذکر کردهاند.
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3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1کتاب الکشاف الموضوعی للقرآن الکریم با تهیه و تنظیم آقایان آصف هاشمی و سلیمان موسوی است؛ با هفت محـور
اصلی  .۱مبدأ .۱ ،معاد .۰ ،اسمام و اوصاف خدا .۴ ،نبوت و انبیـا .۷ ،معرفـت انسـان .۶ ،منجیـات انسـان ،و  .۵مهلکـات
انسان ،و شامل  ۷۷۰موضوع اصلی و  ۴۱۴۹عنوان فرعی و  ۱۷۷۹۱آیۀ شریفه .این اثر را مؤسسۀ دارالقرآن الکـریم قـم در
سال ۱۴۱۷ق۱۰۵۵( .ش) ،در پنج جلد چاپ کرده است.
 .2این کتاب در قسمت االخالق الحمیده ۰۱ ،عنوان اخالقی را بدون ترتیب الفبا ،از «السلوک الحسن» تا «الوفـام بالعهـد»
و در قسمت االخالق الامیمه ۷۴ ،عنوان رذیلۀ اخالقی را بدون ترتیب الفبا ،از «مساوی االخـالق» تـا «البغـام» ذکـر کـرده
است .این کتاب را مؤسسۀ انتشارات دارالعلم در سال ۱۴۱۵ق در قم چاپ کرده است.
 .3گفتنی است برخی کتابها با عنوان «اصطالحنامه» به تنظیم اصطالحات اخالقی همت گماشتهاند کـه چـون بـه قـرآن مـرتبط
نبودند ،در متن به آنها اشاره نشد .یکی از آنها «اصطالحنامۀ اخالق اسالمی» است که مرکـز اطالعـات و مـدارک اسـالمی دفتـر
تبلیغات اسالمی قم آن را فراهم کرده است .در این کتاب ،اصطالحات اخالقی در سـه محـو ِر آداب و حقـوق ،رذایـل اخالقـی و
فضایل اخالقی ،به سه صورت نمایش داده شدهاند :نخست« ،نمایش الفبایی» که در آن هر اصطالح اخالقی در ردیـف الفبـایی بـه
نمایش گااشته شده است؛ دوم« ،نمایش نظامیافته» که در آن ،نمایش از عامترین اصطالحات به خاصترین صورت گرفتـه اسـت
و میتوان به همۀ تقسیمهای شاخههای اصلی و فرعی اخالق دست یافـت؛ و سـوم« ،نمـایش ترسـیمی» کـه در ایـن روش تنهـا
اصطالحات مرجح و داخل در سلسلهمراتب علم نمایش داده شده است .در این شیوه ،ساختار کلـی علـم اخـالق و اصـطالحات
آن از اعم به اخ

به شکل درختی ترسیم شده است .این کتاب را بوستان کتاب در یک جلد چاپ کرده است.

ب) کتابهایی که با محوریـت «معناشناسـی» بـه نظاممنـد کـردن آیـات اخالقـی قـرآن
پرداختهاند .از این میان ،دو کتاب ساختمان معنایی مفاهیم اخالقی دینی در قرآن از ایزوتسـو
و ساختار گزارههای اخالقی قرآن از دکتر صـدیقه مهـدوی کنـی قابـل ذکـر اسـت .کتـاب
ساختمان معنایی مفاهیم اخالقی دینی در قرآن 1،نوشتۀ توشیهیکو ایزوتسو از ژاپن با ترجمـۀ
دکتر فریدون بدرهای است .ایزوتسو در این کتـاب بـا روش تجزیـهوتحلیل زبانشناسـانه و
معناشناسانه کوشش دارد که معانی واژههای ارزشی قرآن در زمینۀ اخالق و رفتار را به دست
آورد؛ به گونهای که قرآن به زبان خود سخن بگوید و واژههای قرآن ،خود معنای خـویش را
تبیین و تفسیر کنند.
در این روش که روشی معناشناسانه است ،برای فهم «معنای» واژههـا نمیتـوان تنهـا بـا
مراجعه به فرهنگهای لغت و معادلسازیهای زبانی اکتفا کـرد .بـرای دسـتیابی بـه معنـای
درست واژه ،باید معنای واژه را با شرایط و اوضاع و احوال کاربرد آن واژه در محیط یا مـتن
توصیف کرد (ایزوتسو ۷ :۱۰۶۳،و .)۱۴
ِ
دینـی زبـان ،نظـام خاصـی از
به دیگر سـخن ،در روش ایزوتسـو ،اصـطالحات اخالقی
مقوالت را تشکیل میدهد که به طور شبکهای با یکدیگر ارتباط دارند و این نظام ،جزئـی از
سیستم و نظام بزرگتر معنایی ِ
زبان موردبحث به شمار میرود .هدف در ایـن روش ،یـافتن
شبکۀ معنایی الفاظ است و معنای واژه را در سیستم و نظام کلی و شبکۀ مـرتبط جسـتوجو
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اخالقیدینی یعنی ایمان و کفر پرداخته و حوزۀ معنایی این دو واژه را بررسی کرده است.

۱۱

میکند و برای مثال ،میخواهد بداند که واژۀ کفر به چه واژههای دیگری مانند فسـق ،فجـور
و ظلم مرتبط است و این ارتباط چگونه است .البته ایشان تنهـا بـه برخـی از مفـاهیم عمـدۀ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1به گفتۀ مؤلف این کتاب ،ویرایشی جدید همراه با اصالحات کلی و با تجدیدنظر بنیادین از کتاب پیشین ایشان بـا نـام
ساختار اصطالحات اخالقی در قرآن است که دانشگاه کیو در توکیو در سال  ۱۷۷۷آن را بـه چـاپ رسـانده اسـت .ایـن
کتاب در ایران یک بار در سال  ۱۰۶۳در انتشارات قلم و بار دیگر ،در سال  ۱۰۵۹در انتشارات فـرزانروز بـا ویراسـتاری
جدید و اضافات و اصالحات با عنوان مفاهیم اخالقیدینی در قرآن مجید چاپ شده است.

دکتر صدیقه مهـدوی کنـی در کتـاب سـاختار گزارههـای اخالقـی قـرآن بـا رویکـردی
معناشناختی به ساختار گزارههای اخالقی قرآن پرداخته اسـت .در ایـن کتـاب ،نویسـنده بـه
ِ
موضـوع» گزارههـای
تحلیل معناشناختی گزارههای اخالقی قرآن در خانواده پرداختـه و در «
اخالقی به نُه مفهوم اخالق ِی تقواّ ،بر ،احسان ،عدل ،صلح ،مودت ،رحمت ،اطاعت و معروف
اشاره کرده و روابط معنایی بین این مفاهیم را از نگاه معناشناسـانه بررسـی کـرده اسـت .در
«محمول» این گزارهها نیز به دو محمول که یکی «ارزشی» و دیگری «دستوری» است ،توجـه
داشته است .در محمول «ارزشی» ،مفـاهیمی همچـون «الجنـاح» و «لـیس علـیکم جنـاح» و
«خیر» و در محمول «دستوری» ،افعال امـری و گزارههـای خبـری را کـه ظهـور در طلـب و
وجوب دارند ،به اختصار توضیح داده است.
ج) آثاری که با محور قرار دادن صفات و تقسـیم آن بـه «فضـایل و رذایـل اخالقـی» بـه

موضوع اخالق در قرآن و نظاممندی آن پرداختهاند .یکی از این آثار کتـاب اخـالق در قـرآن
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۱۱

آیت ّال ناصر مکارم شیرازی است .این کتاب ،برای نظاممندکردن مسائل اخالقـی ،بـا محـور
قراردادن صفات نفسانی یا فضایل و رذایل اخالقـی انسـان ،سرگاشـت اقـوام پیشـین و بـه
عبارتی ،تاریخ و حاالت انبیا از حضرت آدم تا حضرت خاتم را معیار سازماندهی فضـایل و
رذایل قرار میدهد .برای مثال ،نخست به سراغ داسـتان آفـرینش آدم و حـوا و وسوسـههای
شیطان رفته و رذایلی مانند تکبر (از سوی ابلیس) و حرص (از سوی آدم و حوا) را که سبب
پیدایش ماجرای عبرتانگیز طردشدن شیطان از قـرب الهـی یـا محرومشـدن آدم و حـوا از
بهشت شد ،بررسی کرده است و سپس ،فضایلی را که مقابل این رذایل هستند ،مانند تواضـع
و قناعت ،از دیدگاه قرآن بیان میکند.
د) تعدادی از آثار اخالقی بر اساس «روابط اخالقی» که انسان با موجـودات جهـان دارد،
نظام خاصی را بیان کردهاند .در این آثار به تناسب اینکه متعلمق ایـن روابـط ،خـدا ،خـود یـا
مردم است ،به شیوههای مختلفی به نظاممنـدی معـارف قرآنـی همـت گماشـتهاند کـه اکثـر

کتابهای اخالقی قرآن در این قسمت جای دارند .اولین اثر در این قسم کتاب احیـام علـوم

الدین از ابوحامد محمد غزالی است 1.وی کتاب خود را به چهار بخش تقسیم کرده کـه هـر
بخش نیز با عنوان «ربع» مشتمل بر ده کتاب است .ایشان در مجموع ،کتاب خـود و مباحـث

اخالقی را در چهل عنوان در نظام ویژهای سامان داده است .بخشهای چهارگانۀ احیام علوم
الدین عبارتند از :ربع العبـادات ،ربـع العـادات ،ربـع المهلکـات و ربـع المنجیـات .در ربـع
العبادات ،اسرار اخالقی عبادات را بهخوبی بیان میکند و بیشتر بـه اخـالق بنـدگی و رابطـۀ
میان انسان و خدا میپردازد ،مانند کتاب اسـرار الزکـاا و اسـرار الصـوم ،و کتـاب االذکـار و
االوراد .ربع العادات به اسرار روابـط میـان خلـق اشـاره میکنـد و بیشـتر ،مباحـث اخـالق
اجتماعی را بیان میکند که به رابطۀ انسان با همنوعان میپردازد ،مانند کتاب آداب الصـحبة و
المعاشرت و کتاب االمر بالمعروف و النهی عن المنکر .ربع المهلکات بیشتر به اخالق فردی
ِ
خود شخ انسان است ،مانند کتاب آفات الغضـب
در حوزۀ رذایل میپردازد که مربوط به
و الحقد و الحسد ،کتاب ذم المال و البخل .ربع المنجیات به اخالق فردی در حـوزۀ فضـایل
اشاره دارد ،مانند کتاب التوبة ،کتاب الصبر و الشکر ،و کتاب الخوف و الرجام.
دراز اسـت .ایـن
دومین اثر ،کتاب دستور االخالق فی القرآن ،تألیف دکتر محمـد
عبـدال ّ
ّ
کتاب در دو بخش ،اخالق نظری و اخالق عملی را از نگاه قرآن معرفـی میکنـد .ایشـان در
بخش دومِ کتاب که به اخالق عملی اختصاص دارد ،کتاب را در پنج فصل سامان داده است.

 ...به عنوان اوامر فردی ،همچنین به اموری مانند خودکشی ،دروغ ،نفاق ،بخل ،اسراف و ریـا
به عنوان نواهی فردی؛ و در آخر به اموری مانند برخورداری از نعمتهای پاکیزه ،بـه عنـوان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1غزالی در این کتاب افزون بر آیات قرآن که در هر عنوان و موضوعی ابتدا به آن استناد و استشهاد میکنـد ،بـه روایـات
نبوی و آثار بزرگان و صحابه و مکاشفات اهل کشف و همچنین عقل استناد میکنـد .در اینجـا بـه دلیـل اینکـه وی در
صدد بوده هر یک از عناوین کتاب خود را در ابتدا به آیات قرآنی مستند کند ،از کتاب ایشان به عنوان یکـی ار کتابهـای
اخالق قرآنی یاد شده است؛ بهویژه اینکه کتاب جواهر القرآن وی ناظر به این کتاب و در واقع بهنوعی مکمل آن است.
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فصل نخست ویژۀ اخالق فردی است که رابطۀ اخالقی با خـود را مطـرح میکنـد و در سـه
ِ
قسمت «اوامر»« ،نواهی» و «مباحات» ،به اموری مانند طهارت نفس ،استقامت ،کظـم غـیظ و

۱۰

مباحات ،اشاره و برخی آیات مرتبط را جمعآوری کرده است .فصل دوم ،به اخالق خـانواده
اختصاص دارد و به روابط والدین و فرزندان ،روابط همسران و وظایف متقابل آنها ،روابـط
با خویشان و در آخر به مباحث مربوط به ارث میپردازد .در فصل سوم ،اخالق اجتمـاعی را
ِ
قسمت «محظورات»« ،اوامر» و «آداب» ،آیاتی را بیان کـرده اسـت .در فصـل
مطرح و در سه
چهارم ،آنچه به اخالق حکمرانی مربوط است ،آمده و در آن ،رابطـۀ میـان رئـیس و مـردم و
روابط خارجی مطرح شده است .در فصل پنجم نیز با عنوان اخالق دینی ،وظایف انسـان در
قبال خدا ذکر شده و برخی آیات که بر ایمان به خدا ،اطاعت بیقیدوشرط از خـدا ،تـدبّر در
آیات الهی ،شکر بر نعمتهای الهی ،توکل به خدا ،نومید نشـدن از رحمـت او ،ادای نمـاز و
واجبات و  ...داللت دارد ،به عنوان آیات مرتبط با اخالق دینی ،بهاجمال ذکر شده است و در
آخر نیز ایشان بدون هیچ توضیح و معیاری ،برخی از آیات را ذکر میکنـد کـه بـه مهمتـرین
فضایل اشاره دارند و آن را از امتیازات مسلمان واقعی میداند.
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۱۴

اثر دیگر در این قسمت ،کتاب اخالق در قرآن اثر آیت ّال محمدتقی مصباح یزدی است.
نظامی که ایشان برای دستهبندی موضوعات اخالقی از آن تبعیت کرده ،نظامی اسـت مبتنـی
بر تنظیم روابط سهگانۀ انسان با خدا ،خویشتن و مردم که در سه جلد عرضه شده اسـت .در
جلد نخست ،مباحث مربوط به رابطۀ انسان با خدا طرح شده اسـت کـه ایشـان ایـن نـوع از
اخالق را «اخالق الهی» نامگااری کردهاند .جلد دوم ،مباحـث اخـالق فـردی و روابطـی را
موردتوجه قرار داده است که انسـان بـا خویشـتن و ابعـاد وجـودی خـود (ماننـد غرایـز و
تمایالت ،عواطف و احساسات) دارد .جلد سوم ،مسائلی را در بر دارد که محـور آن روابـط
اجتماعی انسان با انسانهای دیگر است و اصطالحا اخالق اجتماعی نامیـده میشـود؛ ماننـد
رابطۀ انسان با اعضای خانواده ،رابطۀ انسان با قراردادهای مردم ،رابطۀ انسان با جان و مـال و
آبروی مردم ،معاشرت با مردم ،گفتوگو با مـردم ،رابطـۀ انسـان بـا رفتارهـای غیراخالقـی
دیگران ،و رابطۀ انسان با غیرمسلمانان.
کتابهای دیگری نیز در سالهای اخیر در باب اخالق قرآنی نوشته شده است که در ایـن
قسم میتـوان جـای داد؛ ماننـد کتـاب مبـانی و مفـاهیم اخـالق اسـالمی در قـرآن ،نوشـتۀ

محمدحسین فهیمنیا 1.ایشان در بخش مفاهیم اخالقی اسالم در قرآن ،برخی از ایـن مفـاهیم
را بر اساس روابط چهارگانۀ انسان با خدا ،با انسانهای دیگر ،بـا خـود و بـا طبیعـت ،در دو
ِ
قسمت مفاهیم مثبت و منفی ،ساماندهی کرده اسـت .کتـاب دیگـر ،اخـالق قرآنـی ،تـألیف
عنایت ّال شریفی است 2.این کتاب عمـده مباحـث اخالقـی خـود را در دو قسـمت ،یکـی
معرفی مفاهیم اخالقی قرآن و دیگری روشهای تربیت اخالقـی ،متمرکـز کـرده اسـت .در
قسمت مفاهیم اخالقی قرآن ،ایشان مجموع مباحث را در قالب اخـالق فـردی و اجتمـاعی
سامان داده است .مؤلف در بخش اخالق فردی ،روابط فردی را به دو قسمت رابطۀ فـرد بـا
خدا و با خویشتن تقسیم کرده که هر یک از رابطهها نیز یا رابطۀ معرفتی و شناختی است یـا
رابطۀ عملی .در بخش اخالق اجتماعی نیز روابط اجتماعی انسـان را در چنـد زمینـه سـامان
داده است :اخالق و آداب معاشرت ،اخالق جنسی ،اخالق تعلیم و تربیت ،اخالق اقتصـادی
و اخالق سیاسی .از جمله کتابهـای ایـن قسـم ،کتـاب قـرآن کتـاب اخـالق ( ،)۱نوشـتۀ
محمدتقی سبحانینیا است 3که در دو فصل جداگانه به شـرح و تفصـیل مهمتـرین فضـایل
اخالق فردی (عزت نفس ،توکل ،صبر ،حیا و عفت) و فضـایل اخـالق اجتمـاعی (تواضـع،
مهربانی ،حسنظن و عفو) پرداخته است.
 .1این کتاب هم به بخش اخالق نظری و هم اخالق عملی در قرآن پرداخته و در سه بخش ایـن مباحـث را سـازماندهی
کرده است :در بخش نخست ،مفاهیم و کلیات اخالق؛ در بخش دوم ،مبانی اخالق اسالمی در قـرآن؛ و در بخـش سـوم،
طی چهار فصل ،مفاهیم اخالق اسالمی در قرآن آمده است .این کتاب را انتشارات بوستان کتاب در سال  ۱۰۹۷بـه زیـور
طبع آراسته است.
 .2این کتاب ،دارای چهار بخش است :بخش نخست ،کلیات؛ بخش دوم ،اخالق فردی؛ بخش سوم ،اخالق اجتمـاعی؛ و
بخش چهارم ،روشهای تربیت اخالقی .این کتاب را انتشارات هجرت در سال  ۱۰۷۳چاپ کرده است.
 .3این کتاب که به گفتۀ مؤلف به مهمترین فضایل اخالق فردی و اجتماعی پرداخته ،در دو فصل تنظیم شده است :فصـل
نخست ،فضایل اخالق فردی شامل عزت نفس ،توکل ،صبر ،حیا و عفت؛ و فصل دوم ،فضایل اخـالق اجتمـاعی شـامل
تواضع ،مهربانی ،حسنظن و عفو .نگارنده برای تکمیل دیدگاه قرآن در زمینۀ اخالق ،تصمیم دارد کتاب دیگری با عنـوان
قرآن کتاب اخالق ( )۱را در موضوع رذایل اخالقی در حوزۀ اخالق فردی و اجتماعی بنویسد.
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ه) برخی بزرگان همچون حضرت آیت ّال جوادیآملی نیز با تأکید بر «مراحل اخالق» در
قرآن ،آموزههای اخالقی قرآن را نظاممند کردهاند .ایشان در مجموع ،مباحث اخالقی قرآن را
در دو کتاب مبادی اخالق در قرآن و مراحل اخالق در قرآن بیان کردهاند.
در کتاب مراحل اخالق در قرآن ،مباحث اخالق عملی با رویکرد اخالق عرفانی و مبتنـی
بر مراحل و منازل سیروسلوک در اخالق به نحو مبسوط بیان شده است .این کتاب بر اساس
جهانبینی توحیدی ،انسان را مسافری میداند که مقصد آن لقـای خداونـد اسـت .بـه گفتـۀ
مؤلف محترم ،از آنجا که این مسافت و مسیر در درون و نهاد آدمی اسـت ،نـه بیـرون از او،
الجرم وی باید مراحل و منازلی را برای سیروسلوک خود بپیماید .روشن است که طیکردن
این مسیر ،موانعی دارد که سالک الی ّال نخست باید آنها را بشناسد و سپس آن موانـع را ،از
باب «تخلیه» و پیراستگی خویش از «رذایل اخالقی» ،از سر راه بردارد و سپس به «تحلیـه» و
آراستگی خویش به «فضایل اخالقی» بپردازد که همان سیر در مراحل این سفر است.
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با توجه به آنچه گفته شد ،ایشان کتاب مراحل اخـالق در قـرآن را در سـه بخـش تنظـیم
کردهاند :در بخش نخست ،ابتدا به شناسایی موانع سیر الی ّال از نگاه آیات قرآن پرداختهانـد؛
ِ
قسمت موانع نظری ـ شامل غفلـت ،وسوسـۀ علمـی ،پنـدارگرایی و
و آنگاه موانع را در دو
عقل متعارف (عقل در برابر عشق) ـ و موانع عملی ـ شامل هوسمداری و خودبینی ،شیطان
و همچنین دنیاگرایی ـ تبیین کردهاند .در بخش دوم ،به چگـونگی مـانعزدایی میپردازنـد و
پنج راه یا پنج مرحله را به عنوان مراحل مانعزدایی مطـرح میکننـد کـه شـامل توبـه ،زهـد،
ریاضت ،مراقبه و محاسبه و در آخر تقوا میشود .در بخـش سـوم کـه بـه پیمـودن مراحـل
سیروسلوک الی ّال و آراستهشدن به فضایل اخالقی اختصاص دارد ،ایشان بهترین ترتیـب را
در سامان ِ
دهی مراحل سیروسلوک بر اساس دیدگاه خواجه در اوصـاف االشـراف میداننـد؛
چراکه این ترتیب ،ترکیبی از روش عارفان و حکیمان است کـه هـم از عقـل و هـم از نقـل
(آیات و روایات) بهره جسته است .در این بخش کتاب بـا بیـان مراحـل بیسـتوپنجگانه،

1
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 .1خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اوصاف االشراف ،این مراحل را  ۰۱مرحله میداند که آن را در شـش بـاب تنظـیم


اولین مرحلۀ سیروسلوک ،معرفت خداوند (و بـه گفتـۀ خواجـۀ طوسـی ،ایمـان) و آخـرین
مرحله ،فنای فی ّال ،معرفی شده است.
گروه دوم :آثار مرتبط با نظام اخالقی قرآن

گروه دیگری از نویسندگان که به موضوع نظام اخالقی قرآن توجه کردهاند ،در آثار خـود
از واژۀ «نظام» استفاده کردهاند که این گروه در قالب جزوه یا مقاله (نه کتاب) مطالب خود را
عرضه داشتهاند .از کلمات و عبارات این گروه میتوان استفاده کرد که این گروه منظورشـان
از نظام ،همان سیستم است ،نه نظم یا اجزای مـنظم .در ایـنجـا بـه بررسـی اجمـالی آنهـا
پرداخته میشود.

1

الف) استاد مصطفی ملکیان در جزوهای  ۶۷صفحهای با عنوان نظـام اخالقـی قـرآن کـه
مجموعۀ شش جلسه از درسگفتارهای ایشان است ،به نظام اخالقی قرآن اشاره کرده اسـت.
ایشان از مباحث مرتبط با نظام اخالقی قرآن ،تنها به بخشی از مبانی اخـالق در قـرآن یعنـی
مباحث انسانشناختی پرداخته و از ساختار نظام اخالقی قرآن سخنی جـز یـک تقسـیمبندی
کلی مشتمل بر مبانی اخالق و اصول اخالق ،نداشته است .وی معتقد است برای یافتن نظـام
اخالقی قرآن باید در دو قسمت سخن گفت .۱ :امور ِ
واقع مربوط به انسـان یـا واقعیتهـای
انسانی ()Human facts؛ و  .۱ارزشهای مربوط به انسان ( .)Human valuesبه عقیـدۀ ایشـان

کرده است :باب نخست ،آغاز حرکت :ایمان ،ثبات ،نیت ،صدق ،انابه ،اخالص؛ باب دوم ،موانع حرکت :توبه ،زهد ،فقـر،
ریاضت محاسبه ،تقوی؛ باب سوم ،سیروسلوک و ویژگیهای سالکان :خلوت ،تفکر ،خـوف ،رجـا ،صـبر و شـکر؛ بـاب
چهارم ،مقدمات وصول (احوال مقارن سلوک) :ارادت ،شوق ،محبت ،معرفت ،یقین ،سکون؛ باب پنجم ،ویژگیهای اهـل
وصول :توکل ،رضا ،تسلیم ،توحید ،اتحاد ،وحدت؛ باب ششم ،فنام (طوسی.)۷ :۱۰۵۰ ،

عبدال دراز و اخـالق در قـرآن اسـتاد مصـباح و مبـانی و
 .1گفتنی است که هرچند کتابهای دستور االخالق فیالقرآن
ّ
مراحل اخالق در قرآن آیت ّال جوادی آملی در گروه نخست جای گرفتند ،با توجه به اینکه هم به مبانی و هم بـه اصـول
اخالق در قرآن توجه کردهاند ،میتوان آنها را در زمرا کتابهایی قلمداد کرد که با نگرش سیستمی بـه اخـالق در قـرآن
توجه داشتهاند؛ با این حال ،در عناوین آنها واژهای صریح در مورد نظام اخالقی قرآن به میان نیامده است.
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بحث از واقعیتهای انسانی ،بر ارزشهای انسانی مقدم است؛ چراکـه اول بایـد دیـد اصـال
قرآن انسان را چگونه موجودی میداند؟ چه ویژگیهای روحی برای انسان قائل است؟ چـه
نقاط قوت و ضعفی قائل است؟ اگر انسان به خود وانهاده شود ،به چه جهتی میل بیشـتر یـا
کمتر دارد؟ ارتباط انسان با عمل او چگونه است؟ بودن دیگر انسانها ،در فـرد انسـانی چـه
تأثیری دارد؟ موضع انسان نسبت به خدا در زندگی این جهانیاش چه تـأثیری دارد؟ انسـان
از جانب چند موجود یا نیرو فریب میخورد یا ارشاد میشود؟ بعد از این مباحث ،باید دیـد
قرآن برای این انسان و با این ویژگیها چه میگوید اینکه چه باید بکند و چه نبایـد بکنـد؟
چه حاالتی باید داشته باشد و چه حاالتی نباید داشته باشد؟ اگر ما به واقعیتهای انسـانی از
دید قرآن توجه نکنیم ،به نظر میآید بعضی ارزشها که دربارۀ انسان در قرآن آمده ،قابلدفاع
نیست .اخالق قرآن وقتی قابل دفاع است که انسانشناسی قرآن پایرفته شـده باشـد (کـال و
جزئا) .بنابراین نخستین کار این است که ویژگیهایی که قـرآن بـرای انسـان بیـان فرمـوده،
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فهرست شود .از این رو ،ایشان با استناد به آیات قرآن تنها پانزده ویژگی را برای انسـان بیـان
میکند و بدینگونه بحث نظام اخالقی قرآن و ساختار آن ناتمام میماند و بقیۀ مبانی اخـالق
و همچنین اصول و اهداف اخالق بررسی نمیشود.
ب) مقالهای با عنوان «سازوارۀ نظام اخالقی در قرآن» اثر سیدحسین هاشمی کـه از نظـام
اخالقی قرآن بحث میکند .مقاله هرچند در پی یافتن نظام اخالقی قرآن اسـت ،بـه سـاختار
نظام اخالقی قرآن نمیپردازد و تنها به محور این نظام اشاره دارد و محور نظام اخالقی قـرآن
را صفات و ملکات اخالقی و در رأس آن ،صفت تقوا و فجور معرفی میکند .نویسنده ابتـدا
به پیشینۀ نگاه سیستمی به اخالق اشاره دارد و در آن ،نخسـت نظـام اخالقـی یونـانی را کـه
مبتنی بر تقسیمبندی قوای نفس آدمی است و رویکردی غیردینی به آموزههای اخالقی دارد،
بررسی و نقد میکند؛ سپس به بررسی مدلهایی که بـه نظـاموارگی معـارف اخالقـی قـرآن
توجه داشتهاند ،میپردازد و در آن دو دیدگاه را به اختصار نقل و نقد میکنـد :یکـی دیـدگاه
عالمه طباطبایی است که معارف قرآن را در هشت محور دستهبندی کرده و دیگـری دیـدگاه
مشهوری است که نظامسازی مجموع آیات اخالقی قرآن را با لحاظ طرفهای روابط انسـان

(خدا ،خود ،مردم و جهان هستی) ،در چهار بخش و محور سامانپایر میداند.
نویسنده پس از نقد اجمالی این دو دیدگاه ،به جای اینکه «افعال انسانی» را که در دیدگاه
اخیر محور نظامسازی بود ،مطرح کند« ،صـفات و حـاالت نفـس انسـان» را و بـه عبـارتی،
فضایل و رذایل اخالقی انسان را محور نظام اخالقی قرآن معرفی میکند و با استناد به آیـۀ ۵

ٍ
ور مها موتمق مْوا مها( ،تقوا و فجور را کـانون
و  ۹سورۀ شمس ) مونمفْس مو مما مس َّوا مها * فم مأل ْ مه مم مها ف ُُج م
فضایل و رذایل در قرآن میداند .وی مدعی است:
در قرآن ،نفس آدمی به این دو صفت و دیگر صفات چون مطمئنه ،زکیـه و امـارا بالسـوم
موصوف شده است ،نه به صفاتی همچون عادله ،عفیفـه ،شـجاعه و حکیمـه کـه طرفـداران
قوای نفسانی به آن معتقد بودند .به عقیدۀ نویسنده «موضوع دانش اخالق ،نفس انسان است؛
زیرا نفس انسان محل پیدایش و رویش ملکات ،فضیلتها و رذیلتهـای اخالقـی اسـت و
افعال اخالقی بر پایبست همان ملکات نفسانی وجود و بروز مییابـد؛ پـس اگـر بخـواهیم
نظام معارف اخالقی در قرآن را بشناسیم ،بایـد صـفات و حـاالت نفـس انسـان در قـرآن را
بجوییم؛ چراکه از رهگار رهیافت بـه احـوال نفـس در قـرآن و جایگـاه کـارکردی و نقـش
تأثیرگاار هر یک از آن صفات بر سایر صفات نفس و نیز افعال و رفتارهای انسان ،مـیتـوان
به نظام طـولی و هندسـۀ صـفات نفسـانی و در فراینـد آن ،بـه هندسـۀ معـارف اخالقـی از
نفسانی تقوا ،کانون و محور تمام فضیلتهـا ،و از سـوی دیگـر ،ملکـۀ فجـور ،کـانون تمـام
رذیلتهای اخالقی است (هاشمی.)۱۳۷ :۱۰۷۱ ،

ِ
پیشـنهاد
همانگونه که مالحظه شد ،در این مقالـه بـرای شـناخت نظـام اخالقـی قـرآن،
جستوجوی صفات و حاالت نفس انسان در قرآن و کشـف هندسـۀ صـفات نفسـانی داده
شده ،درحالیکه به ساختاری جامع از این هندسه کـه مشـتمل بـر مبـانی ،اصـول و اهـداف
اخالق باشد ،هیچ اشارهای نشده و به افعال انسانی نیـز توجـه ویـژه نشـده اسـت و روابـط
مختلف انسان نیز در مجموعۀ معارف اخالقی قرآن مغفول مانـده اسـت .گفتنـی اسـت ایـن
مقاله نمونهای از آثاری است که نظام را به معنای سیستم گرفتهاند.
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منظر آموزههای قرآنی دست یافت .تتبع در آیات قرآن ،نشان میدهد که از یـک سـو ،ملکـۀ

۱۷

ج) مقالۀ «جستاری در باب روابط ارزشهای اخالقی؛ گامی در مسیر کشف نظام اخالقی
قرآن» ،اثر علیاکبر حسینی .در این مقاله ،هرچند نویسنده از نگرش سیستمی و نظـاموار بـه
معارف اخالقی قرآن دفاع میکنـد و آن را بـر سـایر نگرشهـا تـرجیح میدهـد ،بـه لحـاظ
ساختاری هیچ اشارهای به ساختار نظام اخالقی قـرآن نـدارد و تنهـا بـه گونـههای مختلـف
روابط میان ارزشهای اخالقی در قرآن میپردازد و مصادیقی از آن را ذکر میکند و این امـر
را گامی در کشف نظام اخالقی قرآن تلقی میکند .وی معتقد است :از آنجا که اساسا نظـام،
هویتی است که از ترکیب و ارتباط هدفمند عناصر یک مجموعـۀ پیوسـته تحقـق مـییابـد،
مهمترین گام برای دستیابی به نظام اخالقی ،واکاوی ارزشهای اخالقی و کشف روابط میان
آنهاست .مقاله گونههای روابط میان ارزشهای اخالقی را بررسی کرده و ایـن روابـط را بـه
صورت رابطۀ علّی ،رابطۀ اصل و فرع ،رابطۀ عام و خاص ،رابطۀ کل و جزم و رابطۀ تضـاد و
تزاحم میداند .این مقاله همانگونه کـه از عنـوان آن پیداسـت بـا بیـان انـواع روابـط میـان
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۰۳

ارزشهای اخالقی قرآن ،تنها «گامی» برای کشف نظام اخالقی و سـاختار آن برداشـته و بـه
نظام و ساختار آن نظر ویژهای نداشته است.
د) به نظر میرسد تنها آثاری که به طور جدی و علمی به ساختار نظام اخالقی بـا نگـرش
سیستمی توجه کردهاند ،دو مقالۀ «مبانی و نظام اخالق» و «چیستی و چرایـی نظـام اخالقـی
اسالم» و کتاب اخالق اسالمی است؛ هر سه ،نوشـتۀ احمـد دیلمـی .هـر سـه اثـر ،هرچنـد
مشخصا به نظام اخالقی قرآن نپرداخته و ساختار نظام اخالقی اسالم را بـهویژه بـا محتـوای
روایات بررسی کردهاند ،به لحاظ ساختاری ،به ساختاری منطقی و نظامی مدون با رویکردی
سیستمی برای آموزههای اخالقی توجه داشتهاند و از آنجا که نظام اخالقی قـرآن بخشـی از
نظام اخالقی اسالم است ،شاید بتوان این ساختار را به ساختار نظام اخالقی قرآن نیز سرایت
داد .نگارنده ساختار کالن اخالق اسالمی و به عبارتی نظام اخالقی اسالم را به طـور منطقـی
دارای سه بخش میداند .۱ :مبانی اخـالق (مباحـث بنیـادین و فلسـفی اخـالق)؛  .۱اخـالق
توصیفی (توصیف هنجارها و ناهنجاریهای اخالقی ،هم به عنوان صفت نفسـانی و هـم در
حوزههای مختلف رفتاری)؛ و  .۰اخالق تربیتی (تبیین شیوهها و ابزارهای آراستن انسـان بـه

فضیلتها و پیراستن از رذیلتهای اخالقی).
گرچه نویسنده با توجه به نگرش سیستمی به معارف اخالقی ،ساختاری منطقی و علمـی
را سامان داده و معارف اخالقی اسـالم را نظاممنـد کـرده اسـت ،در بخشهـای ایـن نظـام،
مالحظاتی وجود دارد .برای نمونه در بخش مبانی اخالق ،تمرکز اصلی بـر مباحـث فلسـفۀ
اخالقی (فراخالقی) و برخی مبانی انسانشناختی بوده و در پرداختن به سایر مبانی از جملـه
مبانی خداشناسی و معادشناسی کوتاهی شده است .وی در بخش اخالق توصیفی نیز محـور
اخالق را در این نظام ،صفات نفسانی قرار داده و از صفات نفسانی انسان نیز تنها به فضـایل
اخالقی توجه داشته است و رذایل اخالقی در این نظام محور تقسیمبندی قرار نگرفتـه و بـه
عنوان موانع یا آفات از آنها یاد شده است ،همچنانکه افعال نیز به طـور ویـژه مـورد توجـه
واقع نشدهاند ،درحالیکه در قرآن در کنار صفات انسانی ،افعـال و سـایر ابعـاد انسـان نیـز از
اهمیت ویژهای برخوردارند و رذایل نیز همدوش فضایل مطرح میشوند.
ایشان همچنین در بخش اخالق توصیفی ،در یک تقسیمبندی کلی ،صفات نفسـانی را دو
قسمت کرده است .۱ :صفات نفسانی هدایتگر مانند ایمـان و یقـین؛ و  .۱صـفات نفسـانی
ِ
صـفات کـارگزار
کارگزار و عملکننده که با توجه بـه جهـتگیریای کـه هـر یـک از ایـن
میتوانند داشته باشند ،این صفات در یکی از این دستههای هفتگانه جای میگیرنـد :صـفات
مانند خوف و رجا؛  .۰خویشتن ،مانند انکسار نفس و تواضع؛  .۴آینده ،ماننـد همـت بلنـد و
یاد مرگ؛  .۷مواهب دنیوی ،مانند زهد و قناعت؛  .۶دیگران ،مانند خیرخواهی و حسادت؛ و
 .۵بازدارندگی نفس ،مانند کظم غیظ و حیا.
در این تقسیمبندی نویسنده اوال معیاری علمـی بـرای آن بیـان نکـرده و بـه اسـتناد برخـی
روایات ،ایمان را مدار و محور در ساختار نظام اخالقی اسالم معرفی کرده است .ثانیا برخـی از
این دستهبندیها و مفاهیم اخالقی آن متداخل هستند؛ برای مثال خوف و رجا که در نسـبت بـا
ِ
خـوف «از
معاد مطرح شده ،در نسبت با خدا نیز قابل طرح است؛ چراکه مراد از خوف و رجـا،
خدا» و امید «به رحمت خدا» است و این مفاهیم و صفات ،نسبت به خدا سـازگارتر اسـت تـا
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نفسانی انسان نسبت به  .۱خدا و مبدأ هستی ،مانند توکل و تسلیم؛  .۱معاد و عاقبت خویش،

۰۱

معاد .همچنین آینده ،با معاد میتواند در یک دسته قرار گیرد؛ چنانکه «یاد مرگ» که مثالی بـرای
آینده است ،برای معاد نیز مصداق دارد .ثالثا در این تقسیمبندی ،افـزون بـر ایـنکـه تمرکـز بـر
صفات است ،از سایر ابعاد و ساحات نفس انسان ،مانند ساحت عاطفه و احساس و همینطـور
ساحت معرفت و شناخت و اراده و خواستۀ انسان نیز یادی نشده است.
بخش سوم این ساختار نیز که به اخالق تربیتی پرداخته ،قابل بررسی است .اخالق تربیتی
که به تبیین شیوههای آراستن به فضایل و دوری از رذایل میپردازد ،ارتباطی با نظام اخالقـی
ندارد؛ و اصوال اخالق قلمروی جدا از تربیت دارد که باید برای تربیت اسالمی و قرآنـی نیـز
نظام جداگانهای بر اساس مؤلفههای یک نظام طراحی کـرد و از خلـط مباحـث اخالقـی بـا
تربیتی اجتناب کرد.
شیوههای مختلفی که از دانشمندان اخالقی و نویسندگان اخالقپـژوه بـرای سـاماندهی
معارف اخالقی قرآن ارائه شد ،هر یک به جهاتی امتیاز دارند؛ امـا بـه لحـاظ نظاممنـد کـردن
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آموزههای اخالقی افزون بر این شیوهها ،میتوان نظامی جدید را پیشنهاد داد کـه بـا نگـرش

معرفتی همچون گزارهها و آموزههای اخالقی قرآن اقتضا میکند که افزون بر وجود «اجـزای

۰۱

منظم» که در نظام به معنای نظم وجود دارد ،برای این اجزای مـنظم ،یـک سـری «مبـانی» و

سیستمی به اخالق سازگارتر و بر ساختاری چندبخشی و چندالیه مبتنی باشد؛ ساختاری که
به نوعی مکمل و جامع همۀ شیوهها باشد.
ساختار پیشنهادی نظام اخالقی قرآن

همانگونه که گاشت ،نظام در کاربردی ،به معنای نظم و اجزای منظم و در کاربرد دیگر،
به معنای سیستم و نگاه جامع و کلنگر اسـت .سیسـتم و نگـاه سیسـتمی ،بـهویژه در امـور

پایهها و یک سری «اهداف» و مقاصد نیز دیده شود .از این رو ،همانگونه که گفته شد ،مـراد
از نظام در این پیشنهاد ،مجموعهای از اجزای منظم ِ به هم وابسته اسـت 1کـه آن اجـزا در راه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1همانطور که پیش از این گفته شد ،این مقاله در صدد است که «ساختار» نظام اخالقـی قـرآن را معرفـی کنـد .بـدیهی
است پس از اینکه محتوای این ساختار با آموزههای اخالقی قرآن تکمیل شد ،ارتباطها و روابـط میـان ایـن مفـاهیم نیـز


نیل به هدفهای معینی با هم هماهنگی دارند و به لحاظ ساختاری از سه رکن یـا سـه الیـۀ
مبانی ،اصول و اهداف تشکیل میشود .بنابراین وقتـی از نظـام اخالقـی قـرآن سـخن گفتـه
میشود ،منظور این است که آموزههای اخالقی قرآن در ارتباط و هماهنگی با یکـدیگر و در
راه نیل به اهداف اخالق ،در ساختاری منظم مرکب از سه ِ
رکن یـا سـه الیـۀ مبـانی اخـالق،
اصول اخالق و اهداف اخالق ،طرح شود .نگاه سیستمی به اخالق قرآنـی نیـز بـه ایـن معنـا
است که آموزههای اخالقی قرآن ،در نگاهی جامع و کلنگر دیده شود .یک آموزۀ اخالقی را
نباید تنها و بدون ارتباط با سایر آموزهها و بدون ارتباط با مبانی و اهداف آن نگریست ،بلکـه
باید در هماهنگی و در ارتباط با یکدیگر و با توجه به مبانی و اهداف آن آموزه ،آن را فهـم و
به آن عمل کرد.
بر این اساس ،برای معرفی نظام اخالقی قرآن ابتدا باید به اجزای تشکیلدهندۀ ایـن نظـام
توجه داشت و ارتباطهای بین اجزا را روشن کرد .به بیان دیگر ،از آنجا که یک نظام معموال
از خردهنظامهای مختلفی تشکیل شده که برآیند آنها یک نظام کلی میشـود ،الزم اسـت بـا
خردهنظامهایی آشنا شد که از مجموع آنها نظام اخالقی قرآن حاصل میشود.
خردهنظامها در نظام اخالقی قرآن

اجزای تشکیلدهندۀ نظام اخالقی قرآن ،آموزههای اخالقی قرآن هستند .ایـن آموزههـای


ِ
روشن خواهد شد و معلوم میشود که کدامیک از این مفاهیم رابطۀ اصل و فرع یا عل ّی و معلولی یا سایر روابط مفهـومی
را خواهند داشت و باید کدامیک مقدم و کدامیک مؤخر باشد .این مقاله فعال در مقام بیان چنین روابطی نیست؛ زیرا ایـن
روابط ،بیشتر روابط مفهومیاند و با موضوع ساختار همخوانی ندارند.
 .1گفتنی است این چهار بخش کلی است و هر بخش بـه اقسـام جزئیتـر قابـلتقسـیم اسـت؛ بـرای نمونـه در اخـالق
اجتماعی میتوان رابطه با انسانهای دیگر را اینگونه تقسیم کرد :رابطۀ فرد با فرد ،رابطۀ فرد بـا خـانواده ،رابطـۀ فـرد بـا
جامعه ،رابطۀ فرد با انسان کامل ،رابطۀ فرد با ولی فقیه و( ...برای اطـالع بیشـتر از ایـن جزئیـات ،ر.ک :عـالمزاده نـوری،
.)۱۴۱ :۱۰۷۴
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اخالقی را میتوان در چهار بخش کلی 1به شرح زیر سامان داد که در واقـع خـردهنظامهـای

۰۰

نظام اخالقی قرآن به شمار میآیند:
نخست ،آموزههایی که بر روابط اخالقی انسان با خداوند داللت دارد (اخالق بندگی)؛
دوم ،آموزههایی که به روابط اخالقی انسان با خود اشاره میکند (اخالق فردی)؛
سوم ،آموزههایی که روابط اخالقی انسان را با انسانهای دیگر ترسیم میکند (اخالق اجتماعی)؛
چهارم ،آموزههایی که با این سه رابطه تفاوت دارد و روابط اخالقی انسان را با غی ِرخـدا،
خود و دیگر انسانها بیان میکند و به سخن دیگر ،روابط انسان را با جهـان پیرامـون اعـم از
جهان غیب و شهود تبیین میکند (اخالق دربارۀ جهان پیرامون).

1

بنابراین میتوان مجموع آموزههای اخالقی قرآن را در قالب چهار عنوان کلی بـا نامهـای
«اخالق بندگی»« ،اخالق فردی»« ،اخالق اجتماعی» و «اخالق دربارۀ جهان پیرامون» سـامان
داد و به عنوان خردهنظامهای نظام اخالقی قرآن از آنها یاد کرد.
گفتنی است هنگامی این خردهنظامها میتوانند نظام اخالقی قرآن را شـکل دهنـد کـه در
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ارتباط با یکدیگر و در کنار هم باشند .نق

یا نبود هر یـک از ایـن خردهنظامهـا یـا ارتبـاط

هر یک از این چهار خردهنظام ،دارای سه الیه هسـتند :الیـۀ مبـانی ،الیـۀ اصـول ،و الیـۀ

۰۴

اهداف .همانگونه که در ابتدای مقاله گفته شد ،اگر ساختار و صورت نظام اخالقی قرآن بـه

نداشتن هر یک از آنها با هم ،به نظام اخالقی قرآن آسیب میزند و آن را از تأثیر بـازمیدارد،
همانگونه که بدن انسان به عنوان یک کل ،هنگامی وجود دارد و کارایی آن معلـوم میشـود
که تمام اجزا و اندامهای جزئی مانند دست ،پا ،مغز و قلب ،بدون نق

یا کمبـود ،وجـود و

کارایی داشته باشند و همۀ آنها در کنار یکدیگر و در ارتباط با هم بدن انسان را شکل دهند.
الیههای هر یک از خردهنظامها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1برخی از بزرگان همچون آیت ّال جوادی آملی ،از بایدها و نبایـدها در روابـط انسـان بـا خداونـد ،بـا عنـوان مراحـل
سیروسلوک (بایدها) و موانع سیروسلوک (نبایدها) یاد کـرده و بـا رویکـردی عرفـانی بـه ایـن بایـدها و نبایـدها توجـه
داشتهاند؛ درحالیکه در این تحقیق به لحاظ شکلی و ساختاری ،این اصول مورد توجه است و محتوا و مفاد این اصـول در
این مرحله مطرح نیست (ر.ک :جوادی آملی ۱۱ :۱۰۵۷ ،و .)۱۱۷

یک هرم چهاربعدی تشبیه شود ،هر یک از این ابعاد به نام یکی از این خردهنظامها خواهنـد
بود :بُعد نخست به نام اخالق بندگی؛ بعد دوم اخالق فردی؛ بعد سوم اخـالق اجتمـاعی؛ و
بعد چهارم اخـالق دربـارۀ جهـان پیرامـون .چنانچـه هـر یـک از ایـن ابعـاد چهارگانـه یـا
خردهنظامها در قالب شکل هندسی طبقهبندی و الیهبندی شود ،طبقۀ زیـرین یـا «قاعـدۀ» آن
خردهنظام را «مبانی اخالق» گویند؛ طبقه و الیۀ بعدی و وسطی را که مهمترین قسـمت و بـه
نوعی «بدنۀ» آن خردهنظام است« ،اصول اخالق» گویند؛ و طبقه و الیۀ باال یا «رأس و سر» آن
خردهنظام را «هدف یا اهداف اخالق» مینامند .بنابراین در خردهنظام اخالق بندگی ،سه الیۀ
مبانی اخالق بندگی ،اصول اخالق بندگی و اهداف اخالق بندگی وجود دارد .در خردهنظـام
اخالق فردی نیز سه الیه با نامهای مبانی اخالق فردی ،اصول اخالق فردی و اهداف اخالق
فردی خواهد بود .هر یک از خردهنظامهای اخالق اجتماعی و اخالق دربارۀ جهان پیرامـون
نیز همین الیههای سهگانه را دارند.
در همۀ این خردهنظامها منظور از «مبانی اخالق» ،اموریاند کـه اصـول اخـالق بـر آنهـا
مبتنی است و از «استها و نیستها ،هستها و نیستها» سخن میگویند؛ همچـون مبـانی
خداشناختی ،انسانشناختی ،وجودشناختی .مراد از «اصـول اخـالق» نیـز همـان ارزشهـای
اخالقی هستند که در قالب «بایدها و نبایدها یا خوبها و بدها یـا درسـتها و نادرسـتها»
این خردهنظامها نیز غایاتی هستند که «اصول اخالق» برای رسیدن به آن انجام میشود.

1

بر این اساس ،با توجه به وجود چهار خردهنظـام اخالقـی (بنـدگی ،فـردی ،اجتمـاعی و
ِ
قسمت مبـانی ،اصـول و اهـداف هسـتند،
دربارۀ جهان پیرامون) که هرکدام دارای سه الیه و
مجموع ساختار نظام اخالقی قرآن را میتوان به شکل هرم چهاربعدی معرفـی کـرد کـه هـر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1البته پس از تجمیع مبانی و اهداف ،ممکن است مبانی و اهداف مشترکی را نیز برای این چهار خردهنظام ،از آیات قـرآن بـه
دست آورد که در این صورت ،برخی از مبانی و اهداف به هر یک از چهار خردهنظامِ اخالق بنـدگی ،اخـالق فـردی ،اخـالق
اجتماعی و اخالق دربارۀ جهان پیرامون اختصاص دارد و برخی از مبانی و اهداف ،میان آنها مشترک است.
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بیان شدهاند و از قرآن باید آنها را استخراج کرد .مقصود از «اهداف اخـالق» در هـر یـک از

۰۷

بُعد آن از پایین به باال ،شامل مبانی ،اصول و اهداف اخالق میشود.
الیۀ اصول اخالق

توضیح کامل ساختار نظام اخالقی قرآن نیازمند تشریح خردهنظامها است .برای شـناخت
خردهنظامها نیز پیش از هر چیز باید الیـهها و سـطوح آنهـا را بررسـی کـرد .از آنجـا کـه
گستردهترین الیۀ هر خردهنظام که به عبارتی ،بدنۀ اصلی آن را تشکیل میدهد ،الیـۀ «اصـول
اخالق» است ،در این جا به لحاظ ساختاری (نه محتوایی) تنهـا بـه ایـن الیـه در هـر چهـار
خردهنظام اشاره میشود و توضیح سایر الیهها به مجال دیگری واگاار میشـود .بنـابراین در
هر یک از خردهنظام ِ
های اخالق بندگی ،فردی ،اجتماعی و دربارۀ جهان پیرامـون ،بایـد ایـن
اصول یعنی «بایدها و نبایدها یا خوبها و بدهایی» که در ارتبـاط بـا خـدا ،فـرد ،دیگـران و
جهان هستی است ،بررسی شود.
در خردهنظام اخالق بندگی که در آن روابط اخالقی انسان بـا خـدا بررسـی میشـود ،بـا
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۰۶

توجه به اینکه برای انسان پنج بُعد یا ساحت قابل تصور است 1،روابط انسان با خدا نیز باید
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1بر اساس اعتقاد رایج نزد فیلسوفان و نفسشناسان گاشته ،ساحت نفس ،فقـط ترکیبـی از سـاحت علـم (معرفـت) و اراده
است و احوال نفسانی انسان نزد آنها یا از مقولۀ علم دانسته میشد یا از مقولۀ اراده؛ اما نظریهای کـه امـروزه نـزد فیلسـوفان و
روانشناسان در خصوص ساحتهای نفس پایرفته شده ،نظریهای است که انسان را دارای سـه سـاحت معرفتـی ،عـاطفی و
ارادی میداند .این نظریه را نخستین بار تتنز ( )Tetensفیلسـوف و روانشـناس آلمـانی قـرن ۱۹و ۱۷مطـرح کـرد (پورسـینا،
 .)۰۰ :۱۰۹۷در انسان عالوه بر ساحت معرفتی و ارادی ،ساحت مستقل دیگری به نام ساحت عـاطفی وجـود دارد کـه قابـل
تحویل و ارجاع به دو ساحت دیگر نیست؛ زیرا ساحت معرفت ،جنبـۀ عقالنـی و شـناختی روان آدمـی را تشـکیل میدهـد؛
عاطفه ،جنبۀ تاث ّری و انفعالی روان است؛ و اراده ،جنبۀ ارادی و کنشی آن را در بر دارد .پس از اینکه انسان ارادۀ انجام یـا تـرک
کاری را کرد ،آنگاه نوبت به بروز و ظهور خارجی این ابعاد سهگانه میرسد و از انسان« ،رفتار و فعلی» به صـورت گفتـار یـا
کردار صادر میشود .بر خالف سه بعد معرفتی ،عاطفی و ارادی که امری درونی بودند و تـا شـخ

 ،دیگـران را از عقیـده و

احساس و ارادۀ خود آگاه نکرده بود ،کسی از بیرون ،متوجه آنها نمیشد ،بعد «رفتاری و فعلی» انسان ،بهویژه فعـل خـارجی
او ،یعنی گفتار و کردار ظاهری او ،از بیرون برای همه روشن و آشکار خواهد بود و اینگونه است کـه شـخ

بـا رفتارهـای

خود ،معموال میتواند «منش و شخصیت» خود را معرفی کند .گفتنی است که منظـور از اراده در فلسـفه و فلسـفۀ اخـالق دو
مورد است )۱ :آنچه میخواهم و منجر به عمل هم میشود؛  )۱آنچه میخـواهم امـا مـانع بیرونـی (بیـرون از خـودم) باعـث


با لحاظ این ابعاد بررسی شود .انسـان دارای پـنج بعـد معرفتـی ،عـاطفی ،ارادی ،رفتـاری و
صفات است .بعد معرفتی انسان ،ساحت علـم و بـاور نفـس اسـت؛ بعـد عـاطفی ،سـاحت
تأثرات ،انفعاالت و احساسـات نفـس (خوشـایندها و ناخوشـایندهای نفـس)؛ بعـد ارادی،
ساحت فعلی و درونی نفس (مطلوبهـا و نامطلوبهـا)؛ بعـد رفتـاری ،سـاحت بیرونـی و
ظاهری نفس (گفتار و کردار)؛ و بعد صـفات ،سـاحت ملکـات پایـدار نفـس انسـان اسـت
(فضایل و رذایل) .در آیات قرآن باید مالحظه کرد کدام آیه است که به لحاظ بعد معرفتی بـه
رابطۀ انسان با خدا میپردازد (مانند یقین یا ایمان به خدا)؛ کدام آیـه از جنبـۀ عـاطفی رابطـۀ
انسان را با خدا روشن میکند (مانند ترس از خدا)؛ چه آیهای بُعد ارادی انسان با خدا را ذکر
میکند (مانند خواستهها و آرزوهای انسان از خدا)؛ و چـه آمـوزهای بیـانگر رابطـۀ رفتـاری
انسان با خدا است (مانند ذکر زبانی خدا یا عبادت خدا)؛ برخی آیات قرآنی نیـز بـر صـفات
پایدار انسان که به نوعی مرتبط با خدا است ،داللت دارند (مانند استکبار در برابر خدا).
بنابراین روابط انسان با خدا به لحاظ ابعاد وجودی او به پنج رابطه تقسیم میشود و انسان
با خدا روابطی پنجگانه میتواند داشته باشد .از سوی دیگر ،چون روابـط پنجگانـۀ انسـان بـا
خدا گاهی به صورت ایجابی و گاهی سلبی است ،این روابط در اخالق بندگی بـه ده رابطـه
ارتقا پیدا میکند .بدین معنا که رابطۀ انسان با خدا به لحاظ بعـد معرفتـی ،گـاهی بـه شـکلی
است که در قرآن این نوع رابطه اخالقا خوب یا ضروری (باید) ارزشداوری شـده اسـت؛ و
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۰۵

گاهی به گونهای است که این رابطه اخالقا بد یا ممنوع (نباید) دانسته شده است .بقیـۀ ابعـاد

میشود که به عمل منجر نشود .اما در مواردی که کاری را میخواهم بکنم ،اما نمیکنم (یعنی مانع درونی اسـت) ،ایـن را اراده
نمیگویند« ،میل» میگویند (ملکیان .)۷۵ :۱۰۵۳ ،البته برخی نیز این ساحتها را به سه ساحت بینش ،گرایش و کُـنش تقسـیم
کردهاند (شجاعی .)۱۱۶ :۱۰۹۷ ،در فلسفۀ اسالمی تقسمبندی دیگری دربارۀ قوای بدن وجود دارد کـه بـر اسـاس آن از نظـر
کلی ،قوای بدن انسان به سه دسته تقسیم میشود :قوای ُمدرکه ،قوای شوقیه ،و قوای عامله .قوای عاملـه خـود بـه دو قسـمت
ارادی و غیرارادی تقسیم میشود (مطهری.)۹۰/۱ :۱۰۶۱ ،

نیز به همین شکل خواهد بود؛ یعنی بعد عاطفی ،ارادی ،فعلی یا صفات انسـان در رابطـۀ بـا
خدا گاهی به شکل مثبت (خوب و باید و فضیلت) و گاهی به شـکل منفـی (بـد و نبایـد و
رذیلت) ارزشداوری شده است .بر این اساس ،در خردهنظام اخالق بندگی ،روابط اخالقـی
انسان (با ابعاد پنچگانهاش) با خدا و در دو شکل مثبت و منفی ،در قالب ده رابطه قابل تصور
است .خردهنظامهای اخالق فردی ،اجتماعی و جهان پیرامون نیز مانند اخالق بندگی ،دارای
ده رابطه خواهند بود که مجموع روابط انسان به چهل نوع رابطه افزایش پیدا میکنـد کـه در
یک سازماندهی کلی ،نظـام اخالقـی قـرآن را میتـوان بـه شـکل چهـار خردهنظـام شـامل
خردهنظام ِ
های (الف) اخالق بندگی( ،ب) اخالق فردی( ،ج) اخالق اجتماعی و (د) اخـالق
دربارۀ جهان پیرامون با زیرمجموعههای آن ،سامان داد که این خردهنظامهای «چهارگانـه» را
با توجه به ابعاد «پنجگانۀ» انسان که به شکل «مثبت و منفی» است ،میتـوان در سـاختار زیـر
که روابط «چهلگانۀ» انسان را ترسیم و تنظیم میکند ،نشان داد .در این ساختار ،هـر یـک از
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۰۹

چهار خردهنظام ابتدا به دو بخش ایجابی (خوبها و بایدها) و سلبی (بدها و نبایدها) تقسیم
میشوند؛ آنگاه ابعاد پنجگانۀ انسان در سایۀ آنها به اقسام جزئیتر تقسیم میشوند.
مطابق با این تقسیمبندی ،آموزههای اخالقی قرآن در الیۀ اصـول را در چهـار خردهنظـام
زیر اینگونه میتوان سازماندهی کرد:
الف) خردهنظام اخالق بندگی (رابطۀ انسان با خدا)؛ شامل دو بخش کلی:

اخالقیات مثبت (خوبها و بایدها):

 .۱آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ معرفتها و باورهای خوب (یا باید) انسان راجـع بـه
خدا« ،وجه یکم»؛
 .۱آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ عواطف و احساسات خوب (یا باید) انسان نسبت بـه
خدا« ،وجه دوم»؛
 .۰آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ اراده و خواستههای خوب (یا بایـد) انسـان از خـدا،
«وجه سوم»؛
 .۴آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ کارها و رفتارهای خوب (یا باید) انسان در ارتباط بـا

خدا« ،وجه چهارم»؛
 .۷آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ صفات خوب (یا باید) انسان در رابطۀ با خدا« ،وجه پنجم».
اخالقیات منفی (بدها و نبایدها):

 .۱آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ معرفتها و باورهای بد (یا نبایـد) انسـان راجـع بـه
خدا« ،وجه ششم»؛
 .۱آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ عواطف و احساسات بد (یا نباید) انسـان نسـبت بـه
خدا« ،وجه هفتم»؛
 .۰آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ اراده و خواستههای بد (یـا نبایـد) انسـان از خـدا،
«وجه هشتم»؛
 .۴آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ کارها و رفتارهای بد (یا نبایـد) انسـان در ارتبـاط بـا
خدا« ،وجه نهم»؛
 .۷آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ صفات بد (یا نباید) انسان در رابطۀ با خدا« ،وجه دهم».
***
ب) خردهنظام اخالق فردی (رابطۀ انسان با خویشتن)؛ شامل دو بخش کلی:

اخالقیات مثبت (خوبها و بایدها):

خود« ،وجه یازدهم»؛
 .۱آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ عواطف و احساسات خوب (یا باید) انسان نسبت بـه
خود« ،وجه دوازدهم»؛
 .۰آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ اراده و خواستههای خوب (یا بایـد) انسـان از خـود،
«وجه سیزدهم»؛
 .۴آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ کارها و رفتارهای خوب (یا باید) انسان در ارتباط بـا
خود« ،وجه چهاردهم»؛
 .۷آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ صفات خوب (یا باید) انسان در رابطۀ با خود« ،وجه پانزدهم».

قرآن و نظام اخالقی آن

 .۱آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ معرفتها و باورهای خوب (یا باید) انسان راجـع بـه

۰۷

اخالقیات منفی (بدها و نبایدها):

 .۱آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ معرفتها و باورهای بد (یا نبایـد) انسـان راجـع بـه
خود« ،وجه شانزدهم»؛
 .۱آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ عواطف و احساسات بد (یا نباید) انسـان نسـبت بـه
خود« ،وجه هفدهم»؛
 .۰آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ اراده و خواستههای بد (یا نباید) انسان از خود« ،وجه
هجدهم»؛
 .۴آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ کارها و رفتارهای بد (یا نبایـد) انسـان در ارتبـاط بـا
خود«وجه نوزدهم»؛
 .۷آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ صفات بد (یا نباید) انسان در رابطۀ با خود« ،وجه بیستم».
***
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۴۳

ج) خردهنظام اخالق اجتماعی (رابطۀ انسان با انسانهای دیگر)؛ شامل دو بخش کلی:

اخالقیات مثبت (خوبها و بایدها):

 .۱آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ معرفتها و باورهای خوب (یا باید) انسان راجـع بـه
انسانهای دیگر« ،وجه بیستویکم»؛
 .۱آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ عواطف و احساسات خوب (یا باید) انسان نسبت بـه
انسانهای دیگر« ،وجه بیستودوم»؛
 .۰آموزههای اخالقـی قـرآن در زمینـۀ اراده و خواسـتههای خـوب (یـا بایـد) انسـان از
انسانهای دیگر« ،وجه بیستوسوم»؛
 .۴آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ کارها و رفتارهای خوب (یا باید) انسان در ارتباط بـا
انسانهای دیگر« ،وجه بیستوچهارم»؛
 .۷آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ صفات خوب (یا باید) انسان در رابطۀ بـا انسـانهای
دیگر« ،وجه بیستوپنجم».

اخالقیات منفی (بدها و نبایدها):

 .۱آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ معرفتها و باورهای بد (یا نبایـد) انسـان راجـع بـه
انسانهای دیگر« ،وجه بیستوششم»؛
 .۱آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ عواطف و احساسات بد (یـا نباید)انسـان نسـبت بـه
انسانهای دیگر« ،وجه بیستوهفتم»؛
 .۰آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ اراده و خواستههای بد (یا نباید) انسـان از انسـانهای
دیگر«وجه بیستوهشتم»؛
 .۴آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ کارها و رفتارهای بد (یا نبایـد) انسـان در ارتبـاط بـا
انسانهای دیگر« ،وجه بیستونهم»؛
 .۷آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ صفات بد (یا نبایـد) انسـان در رابطـۀ بـا انسـانهای
دیگر« ،وجه سیام».
***
د) خردهنظام اخالق دربارۀ جهان پیرامون (رابطۀ انسان با جهان پیرامون)؛ شامل دو بخش کلی:

اخالقیات مثبت (خوبها و بایدها):

 .۱آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ معرفتها و باورهای خوب (یا باید) انسان راجـع بـه
 .۱آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ عواطف و احساسات خوب (یا باید) انسان نسبت بـه

قرآن و نظام اخالقی آن

جهان پیرامون« ،وجه سیویکم»؛

 .۰آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ اراده و خواستههای خوب (یا بایـد) انسـان از جهـان

۴۱

جهان پیرامون« ،وجه سیودوم»؛
پیرامون« ،وجه سیوسوم»؛
 .۴آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ کارها و رفتارهای خوب (یا باید) انسان در ارتباط بـا
جهان پیرامون« ،وجه سیوچهارم»؛
 .۷آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ صفات خوب (یـا بایـد) انسـان در رابطـۀ بـا جهـان
پیرامون« ،وجه سیوپنجم».

اخالقیات منفی (بدها و نبایدها):

 .۱آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ معرفتها و باورهای بد (یا نبایـد) انسـان راجـع بـه
جهان پیرامون« ،وجه سیوششم»؛
 .۱آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ عواطف و احساسات بد (یا نباید) انسـان نسـبت بـه
جهان پیرامون« ،وجه سیوهفتم»؛
 .۰آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ اراده و خواستههای بـد (یـا نبایـد) انسـان از جهـان
پیرامون« ،وجه سیوهشتم»؛
 .۴آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ کارها و رفتارهای بد (یا نبایـد) انسـان در ارتبـاط بـا
جهان پیرامون« ،وجه سیونهم»؛
 .۷آموزههای اخالقی قرآن در زمینۀ صفات بد (یا نباید) انسان در رابطۀ با جهان پیرامـون،
«وجه چهلم».
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۴۱

1

پس از ساماندهی آموزههای اخالقی قرآن در الیۀ اصول در چهار خردهنظام ِ
کلی بـاال کـه
در واقع «اصول اخالق» و بایدها و نبایدهای آن خردهنظام را بیان میکند ،باید برای هـر یـک
از این چهار خردهنظام« ،مبانی» و «اهداف» اخالق را از آیات قرآن به دست آورد تـا سـاختار
نهایی نظام اخالقی کامل شود 2و از این طریق ،مجموع ساختار نظام اخالقی قرآن بـه شـکل
هرم چهاربعدی معرفی شود که هر بعد آن از پایین به بـاال ،شـامل مبـانی ،اصـول و اهـداف
اخالق باشد.

3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1برای اطالع بیشتر از محتوا و ساختار دیگری از این نظام رجوع کنید به مقالة نویسـنده بـا عنـوان «گزارههـای اخالقـی
قرآن و چگونگی نظاممندسازی آن».
 .2البته پس از تجمیع مبانی و اهداف ،ممکن است مبانی و اهداف مشترکی را از آیات قـرآن بـه دسـت آورد کـه در ایـن
صورت ،برخی از مبانی و اهداف اختصاص به هر یک از چهار خرده نظامِ اخالق بندگی ،اخالق فردی ،اخالق اجتمـاعی
و اخالق در باره جهان پیرامون دارد و برخی از مبانی و اهداف ،مشترک میان آنهاست.
 .3همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد ،اگر ساختار و صورت نظام اخالقی قرآن به یک هرم (نه استوانه) تشبیه شود ،مبـانی ایـن
نظام قاعدۀ آن هستند و اصول این نظام ،بدنۀ آن را شامل میشود و هدف یا اهداف این نظام ،رأس و سر آن را تشکیل میدهند.

نتیجهگیری

بنا بر آنچه گاشت و در پاسخ به این سؤال که اوال چه ضـرورتی بـرای طراحـی یـک نظـام
اخالقی برای قرآن وجود دارد ،به هجده دلیل در این باره اشاره شد .ثانیا در پاسخ به سـؤال دوم
که چه نظامی را برای آموزههای اخالقی میتوان پیشـنهاد داد نیـز بیـان شـد کـه بـا توجـه بـه
ضرورت طراحی نظام اخالقی قرآن ،الزم است نظامی پیشنهاد داده شود که بـا ایـن ضـرورت
متناسب باشد .بر این اساس ،پس از معرفی نظامهای موجود در نظاممند کردن معـارف قرآنـی،
الگویی جامع مبتنی بر «ساختار» پیشـنهاد شـد کـه دارای چهـل وجـه و بـه شـکل یـک هـرم
ِ
عنـاوین «اخـالق بنـدگی»،
چهاربعدی یا چهارطرفی طراحی شده بود .چهار بعد و طرفی که با
ِ
اخالق دربارۀ جهان پیرامون» نامگااری شد و هـر بُعـد و
«اخالق فردی» «اخالق اجتماعی» و «
طرفش دارای سه الیه و سه قسمت پایین ،میانه و باال است .قسمت پایین یا قاعدۀ هرم« ،مبـانی
اخالق» را در هر یک از چهار طرف بیان میکرد؛ قسمت باال و رویـی یـا رأس هـرم« ،اهـداف
اخالق» را در هر یک از این چهار طرف روشن میکرد؛ و قسمت میانه یا بدنۀ هرم نیـز «اصـول
اخالقی» را تشریح میکرد که مهمترین قسمت هرم بود و به تفصیل توضیح داده شد.

قرآن و نظام اخالقی آن

۴۰

منابع
 .۱قرآن کریم ،ترجمۀ محمدمهدی فوالدوند.
 .۱ابنمنظور ،محمد بن مکرم ( ،)۱۴۳۷لسان العرب ،نشر ادب الحوزا ،قم.
 .۰اعرافی ،علیرضا ( ،)۱۰۷۱فقه تربیتی (مبانی و پیشفرضها) ،تحقیق و نگارش
سیدعلی موسوی ،مؤسسۀ فرهنگی اشراق و عرفان ،قم.
 .۴امامی ،عبدالنبی ( ،)۱۰۹۷فرهنگ قرآن ،اخالق حمیده ،مطبوعات دینی ،قم.
 .۷ایزوتسو ،توشیهیکو ( ،)۱۰۶۳ساختمان معنایی مفاهیم اخالقی ـ دینی در قرآن،
ترجمۀ فریدون بدرهای ،قلم ،بیجا.
 .۶باقری ،خسرو ( ،)۱۰۹۷نگاهی دوباره به تربیت اسالمی ،مدرسه ،تهران.
 .۵پورسینا ،زهرا ( ،)۱۰۹۷تأثیر گناه بر معرفت ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم.
عبدال ( ،)۱۰۵۹قرآن در قرآن ،اسرام ،قم.
 .۹جوادی آملی،
ّ
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۴۴

 .۷ـــــــ ( ،)۱۰۵۷مراحل اخالق در قرآن ،اسرام ،قم.
 .۱۳ـــــــ ( ،)۱۰۹۴مبادی اخالق در قرآن ،اسرام ،قم.
 .۱۱چرچمن ،چارلز ،وست ( ،)۱۰۵۷نظریۀ سیستمها ،ترجمۀ رشید اصالنی ،مرکز آموزش
مدیریت دولتی ،تهران.
 .۱۱حسینی ،سید علیاکبر (« ،)۱۰۷۷جستاری در باب روابط ارزشهای اخالقی؛ گامی
در مسیر کشف نظام اخالقی قرآن» ،پژوهشهای قرآنی ،سال  ،۱۱شمارۀ  ،۱پیاپی ،۵۹
بهار ،ص۴ـ.۱۵
 .11درّاز ،محمد عبداهلل (ُ ،)1241دستور االخالق فی القرآن ،دراسة مقارنة االخالق
النظریة فیالقرآن ،دار الکتاب االسالمی ،قم.
 .۱۴دیلمی ،احمد ( ،)۱۰۵۶طبیعت و حکمت؛ پژوهشی در برهان نظم ،معارف ،قم.
 .۱۷ـــــــ (« ،)۱۰۹۷مبانی و نظام اخالق» ،در دانشنامۀ امام علی 7تنظیم زیر نظر
علیاکبر رشاد ،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی ،تهران.
 .۱۶ـــــــ (« ،)۱۰۷۳چیستی و چرایی نظام اخالقی اسالم» ،فصلنامۀ علمی ترویجی
اخالق ،سال اول (دورۀ جدید) ،شمارۀ ،۱۶زمستان ،ص۷ـ۴۱؛

 .۱۵ـــــــ (« ،)۱۰۷۱چیستی و چرایی نظام اخالقی اسالم» پژوهشهای اخالقی،
شمارۀ ،۱۱تابستان ،ص۱۰ـ.۷۱
 .۱۹دیلمی ،احمد؛ و مسعود آذربایجانی ( ،)۱۰۹۶اخالق اسالمی ،دفتر نشر معارف ،قم.
 .۱۷سراجزاده ،حسن (« ،)۱۰۷۶گزارههای اخالقی قرآن و چگونگی نظاممندسازی آن»،
پژوهشنامۀ اخالق ،سال دهم ،شمارۀ  ،۰۷بهار ،ص۴۷ـ.۶۴
 .۱۳شجاعی ،محمدصادق ( ،)۱۰۹۷دیدگاههای روانشناختی حضرت آیت لال مصباح
یزدی ،مرکز انتشارات مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،قم.
 .۱۱شرباصی ،احمد ( ،)۱۰۵۷دایرةالمعارف اخالقی قرآن ،ترجمۀ محمد بهامالدین
حسینی ،تازه نگاه ،سنندج.
 .۱۱ـــــــ ( ،)۱۴۳۵موسوعة اخالق القرآن ،دار الرائد العربی ،بیروت.
 .۱۰شریفی ،عنایت ّال ( ،)۱۰۷۳اخالق قرآنی ،هجرت ،قم.
 .۱۴شعار ،جعفر ( ،)۱۰۷۰فرهنگوارۀ اخالق در قرآن ،قطره ،تهران.
 .۱۷طوسی ،خواجه نصیرالدین محمد ( ،)۱۰۵۰اوصاف االشراف ،تحقیق :سیدمهدی
شمسالدین ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تهران.
 .۱۶عالمزاده نوری ،محمد (« )۱۰۷۴بررسی کتاب "رفتار اخالقی انسان با خود"» ،نقد
کتاب ،اخالق ،علوم تربیتی و روانشناسی ،سال اول ،شمارۀ ۰و ،۴ص۱۰۴ـ.۱۷۴

 .۱۹عطایی ،محمدرضا ( ،)1387آیین اخالق در قرآن ،بهنشر ،مشهد.
 .۱۷غزالی ،ابیحامد محمد ( ،)۱۴۰۱جواهر القرآن و ُد َرره ،دار الکتب و الوثائق القومیة،
القاهره.
 .۰۳ـــــــ (بیتا) ،احیاء علوم الدین ،دار الجیل ،بیروت.
 .۰۱فهیمنیا ،محمدحسین ( ،)۱۰۹۷مبانی و مفاهیم اخالق اسالمی در قرآن ،مؤسسۀ
بوستان کتاب ،قم.
 .۰۱گروه دایراالمعارفها ( ،)۱۰۷۷دانشنامه قرآنی اخالق ،تهیه پژوهشکدۀ فرهنگ و
معارف قرآن ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم.

قرآن و نظام اخالقی آن

حسان ( ،)۱۴۱۵المعجم الموضوعی آلیات القرآن الکریم ،انتشارات دار
 .۱۵عبدالمنانّ ،
العم ،قم.

۴۷

عبدل بن ُحمید و عبدالرحمن بن محمد بن
 .۰۰مجموعة من المختصین (باشراف صالح بن
ّ
عبدالرحمن بن ملّوح) ( ،)۱۴۱۹موسوعة نضرة النعیم فی مکارم اخالق الرسول
الکریم ،دار الوسیلة للنشر و التوزیع ،جده.
 .۰۴مصباح یزدی ،محمدتقی ( ،)۱۰۹۰اخالق در قرآن ،تحقیق محمدحسین اسکندری،
مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،قم.
 .۰۷مطهری ،مرتضی ( )۱۰۶۱شرح منظومه ،حکمت ،تهران.
 .۰۶مکارم شیرازی ،ناصر؛ و جمعی از فضال ( ،)۱۰۹۵اخالق در قرآن ،امام علی بن
ابیطالب ،7قم.
 .۰۵ملکیان ،مصطفی ( ،)۱۰۵۳نظام اخالقی قرآن( ،جزوه) از سلسله درسگفتارها:
http://bidgoli1371.blogfa.com

 .۰۹مهدوی کنی ،صدیقه ( )۱۰۹۹ساختار گزارههای اخالقی قرآن (رویکردی
معناشناختی) ،دانشگاه امام صادق ،تهران.
سال ششم ـ شماره دوم ـ پیاپی  41ـ بهار و تابستان4317

۴۶

 .۰۷واحد اصطالحنامۀ علوم اسالمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی (،)۱۰۹۶
اصطالحنامۀ اخالق اسالمی ،مؤسسۀ بوستان کتاب ،قم.
 .۴۳هاشمی ،سیدحسین (« )۱۰۷۱سازوارۀ نظام اخالقی در قرآن» ،پژوهشهای قرآنی،
سال هجدهم ،شمارۀ  ،۱پیاپی  ،۶۷ص۷۱ـ.۱۱۱

