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چکیده
اخالق فضیلت یکی از مشهورترین نظریههای اخالق هنجاری است که وجه تمایز اصـلیاش
با نظریههای فایدهگرا و وظیفهگرا ،تأکید بر فضیلتهـا و مـنشهـای اخالقـی اسـت .تـاکنون
تقریرهای مختلفی از اخالق فضیلت ارائه شده که تقریر سعادتگرا و تقریر فاعلمبنا از جملـه
مهمترین آنهاست .علیرغم وجود بایدها ،نبایدها و الزامات اخالقی فراوان در قرآن که دال بر
وظیفهگرایی است و همچنین وجود برخی از تردیدها و مخالفتها در استناد اخـالق فضـیلت
به قرآن ،در این نوشتار با روش توصیفیتحلیلی به تبیین سـازگاری مهـمتـرین شاخصـههـای
اخالق فضیلت با اخالق قرآنی و تقریر ویژه آن از اخالق فضیلت پرداختهایم.
اخالق قرآنی ،اخالقی توحیدی ،فضیلتمحور ،سعادتگرا و انگیـزشبنیـاد اسـت کـه در آن
فضائل اخالقی عالوه بر ارزش ذاتی ،ابزاری برای نیل بـه سـعادت حقیقـیانـد کـه قـرب بـه
خداوند است .در تبیین ویژه قرآن از اخالق فضیلت ،محبت خدا به عنـوان مهـمتـرین مؤلفـه
انگیزشی و معیار جامع فضائل اخالقی است.
کلیدواژهها :اخالق فضیلت ،اخالق فضیلت قرآنی ،اخالق توحیدی ،سعادتگرایی.
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(تاریخ دریافت۷۹/۱۱/۱۹ :؛ تاریخ پایرش )۷۷/۳۴/۱۰

 .1بیان مسأله

«فضیلت» در لغت به معانی مختلفی از جمله برتری ،بزرگی ،فزونی ،مزیت ،کمـال،
صفت نیکو در مقابل «رذیلت» به کـار رفتـه اسـت( .دهخـدا )۱۵۱۵۹/۱۱ :۱۰۵۵،واژه
« »arêteیک اصطالح محوری از اخالق یونانی است که به « »Vitueترجمه شده اسـت؛
در حالی که بیشتر متناسب با واژه «(»goodnessنیکی) است و بـه کیفیـت یـک انسـان
خوب اشاره دارد« (Edward, 2005: 3( .آریته» در جوامع یونانی ،ابتدا وصفی بـوده کـه
حکایت از نقش اجتماعی افراد داشته و بـه عبـارتی نشـان از کمـال و یـا جـوانمردی
شخ

بوده است .در دوران حماسی تاریخ یونان «آریته» یا فضیلت به کیفیاتی اطـالق

میشد که فرد را قادر میساخت نقش و وظیفه اجتماعی خـویش را بـه درسـتی و بـه
نحو تحسینآمیز انجام دهد(Porter, 1999: 466).

کلمه « »virtueدر عهد باستان هیچ گونه

معنی و کاربرد اخالقی نداشت؛ بلکه به هر گونه مزیت و برتری در زمینههای مختلـف
سال هشتم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۵ـ پاییز وزمستان ۱۰۷۹

از جمله سیاسی ،نظامی ،قهرمانی و  ...اطالق میشد و به عبـارتی بـه معنـای هـر نـوع

است( .بکر ،)۷۹ :۱۰۵۹ ،در قرن پنجم قبل از میالد بود کـه کـاربرد اخالقـی ایـن واژه

۱۹

آغاز شد و فضائل متناسب با جامعه جنگی به تدریج جای خویش را به فضـائل جـامع

مهارت و یا استعداد خاص بوده است .در یونان هومری انسـانی کـه وظیفـه اجتمـاعی
خود را به درستی انجام میداد ،از آریته برخـوردار بـود .در حقیقـت « »virtueاز کلمـه
التینی « »virtusو به ترتیب از « »vir/virisبه معنای مرد و مردانگی مشتق شـده اسـت و
به معنای فعالیتهایی است که نیازمند قدرت جسمانی مردانه است و به همین جهـت
این واژه گاهی با فضائلی که جنگجویان در جن

به آن نیازمندند ،یکـی دانسـته شـده

شهری و متمدن دادند .سقراط ار جمله پیشگامان اخـالق یونـانی بـود کـه در جریـان
ناسازگاریهای آتنیان ،در مورد فضائلی همچون شجاعت و پارسایی سـخن بـه میـان
آورد( .پینکافس)۱۶-۱۷ :۱۰۹۱ ،
به جهت دشواری تبیین مفهوم اخالقی «فضیلت» ،تاکنون تعاریف زیادی از آن ارائه
ال در برخی از تعـاریف،
شده که در هر یک به عنصر ویژهای توجه بیشتر شده است؛ مث ً

ویژگی ملکه شدن ،در برخی خصائصی همچون عادت ،مهارت و استعداد ذاتی بـودن
فضیلت مهم خوانده شده و در بعضی دیگر به ملکه عقالنی بودن فضـائل اشـاره شـده
است( .همو)۱۱-۱۱ ،
اخالق فضیلت یکی از سه رویکرد غالب در اخالق هنجاری است که بر فضـائل و
ویژگیهای اخالقی تأکید خاصی دارد؛ در مقابل دو رویکرد دیگر یعنی وظیفـهگرایـی
است که بر وظایف یا قوانین تاکید دارد و رویکرد فایدهگراست که بر پیامدهای اعمـال
تأکید دارد(Ainley, 2017: 2; Hursthouse, 1999:4( .

اگرچه نخستین آثار سازمان یافته درباره فضائل را افالطون بنیان نهاد ،اما آن کـه بـه
تبیین کالسیک فضائل در چهارچوب یک نظام اخالقی منسجم همـت گمـارد ،کسـی
جز ارسطو نبود( .خزاعـی۱۳ :۱۰۹۷،؛ کاپلسـتون :۱۰۷۱،ص ۱۷۱ـ  ۱۴۷ ،۱۷۰ـ۱۷۳؛
راسل :۱۰۵۰ص۱۷۱ـ  )۱۷۰اخالق نیکوماخس 1،اخالق کبیر 2و اخـالق ائودموسـی،

3

رواقیون نیم نگاهی به نظریه اخالقی ارسطو داشـتند و ارزش ذاتـی و نظریـه وحـدت
فضائل او را پایرفتند ( .بکر۷۱ :۱۰۵۹ ،ـ)۷۱
فیلسوفان یهودی نیز با پیروی از اخالق افالطونی ـ ارسـطویی بـه مسـائل اخالقـی
پرداختند و البته با توجه به کتاب مقدس تورات ،اصـالحات جـدی و بلکـه تغییـرات
اساسی در تفکر اولیه یونانی درباره فضائل و رذائل به وجود آوردند .متفکـران یهـودی
سلیمان بن جبرئیل ،ابراهیم بن داوود و یوسف بن زدیک در آثار خود با بررسی قـوای
نفس انسان به تبیین فضائل چهارگانه مربوط به آنهـا میپردازنـد ( .پینکـافس:۱۰۹۱ ،
31ـ )34
در مسیحیت ،تقارن قرون وسـطی بـا اسـتیالی فرهنـ

مسـیحی در اروپـا ،تأکیـد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Nicomachean Ethics.
2. Mangna Moralia.
3. Eudemean Ethics.
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آثار مستقل اخالقی است که از ارسطو در این خصوص به جـای مانـده اسـت .بعـدها

۱۷

مسیحیت بر ترویج فضائل اخالقی در عهد جدیـد و زنـدگی فضـیلتمندانه حضـرت
مسیح ،7فیلسوفان مسیحی به ویژه آکوئیناس و اگوستین را بر آن داشت تـا بـا تـأثر از
فرهن

و تفکر مسیحیت ،به تبیین و تفسیر دینی از اخالق ارسطویی باردازنـد .کتـاب

جامع الهیات 1آکوئیناس بیانگر دیدگاه اخالقی اوست ( .خزاعی)21: ۱۰۹۷،
با ظهور رنسانس ،پرسشها و تردیدهای بسیار زیـاد پژوهشـگران ،غایـت انگـاری
فضیلتگرای ارسطویی را به زیر سؤال برد و به تدریج اخالق فضیلت رو بـه افـول نهـاد.
ماکیاولی 1021( 2ـ  ،)1419مندویل 1133( 3ـ  )1115هیـوم ( 1111ـ  ،)1111کانـت
( 1354ـ  )1124سیجویک ( 1955ـ  ،)1333نیچه ( 1955ـ  ،)1344جی .اس .میـل
( 1313ـ  )1351هاچسون 4و  ...هر یک در آثـار خـویش بـا رویکردهـای گونـاگون
اخالق فضیلت را به چالش و نقد کشیدند ( .مک اینتایر ۱۷۰ :۱۰۷۰ـ ۱۷۴؛ پینکـافس،
۴۷ :۱۰۹۱؛ خزاعی.)۱۰ :۱۰۹۷،
سال هشتم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۵ـ پاییز وزمستان ۱۰۷۹

فضیلت» 1را منتشر نمود که در حقیقت نقطه عطف دیگری در احیام اخـالق فضـیلت

۰۳

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

برخی از متفکران و نویسندگان ،مقاله الیزابت آنسـکوم بـا عنـوان «فلسـفه اخـالق
نوین» را یکی از عوامل احیام و بالندگی مجدد اخالق فضـیلت بـر میشـمارند ،فیلیاـا
فوت 0در مقاله «فضائل و رذائل» خـود تـالش نمـود بـین خـوب زیسـتن و فضـائل،
ارتباطی را بنا نهد و براین اساس مسائل مربوط به اخالق فضیلت را مورد بررسی قـرار
دهد 23 .سال پس از تألیف مقاله آنسکوم ،مـک اینتـایر 1کتـاب خـود بـه نـام «در پـی

1. Summa Theologica.
2. Nicilo Machiavelli.
3. Bernard Mandeville.
4. Francis Hutcheson.
5. Philippa Foot.
6. MacIntyre, Alasdair C.
7. After Virtue: A Study in Moral Theory.

بود .ادموند پینکافس 1با نگارش کتاب «از مسللهمحوری تا فضـیلتگرایی» 2و بـا نقـد
نظریههای اخالقی سودگروی و وظیفهگرایی گام دیگـری در راسـتای احیـام و تبیـین
اخالق فضیلت برداشت .به هر حال امروز در جهان غـرب ،اخـالق فضـیلت بـیش از
دیگر نظریات اخالقی مورد توجه قرار گرفته است و حتی غیر فیلسوفان نیز بـه بحـم
از فضائل رغبت بیشـتر نشـان داده و در ایـن میـان مباحـم بـین رشـتهای در حـوزه
روانشناسی و جامعهشناسی نیز از اهمیت چشمگیری برخوردار شده است( .پینکافس:
 :۱۰۹۱ص ۶۳ـ  .۷۰خزاعی ۰۱ :۱۰۹۷ ،ـ )۱۷
فیلسوفان مسلمان نیز به دلیل اینکه نظریات اخالقی یونان را معار

با آموزههـای

اساسی اسالم ندیدند ،به تفسیر فلسفی و یـا فلسـفی  -دینـی آن پرداختنـد( .خزاعـی،
 )۱۱ :۱۰۹۷کندی ،فارابی ،ابنسینا ،ابن مسکویه ،خواجهنصیرالدین طوسی ،غزالی ،مال
مهدی نراقی در آثار خود با رویکردهای متفاوت ،تبیینهای مختلفی از اخالق فضـیلت
دینی را بهگونهای سازگار با اخالق فضیلت تبیین کنند؛ امـا وجـود بایـدها ،نبایـدها و
الزامات اخالقی فراوان در قرآن کریم و همچنین بیان تردیدها و مخالفتهایی از سوی
برخی محققان که به تکلف و ناسازگاری تبیینهای دینی از اخالق فضیلت اشاره دارد،
سبب شده تا اغلـب تبیـینهـا از اخـالق قرآنـی ،رنـ

و بـویی وظیفـهگرایانـه وگـاه

نتیجهگروانه داشته باشـند و کمتـر بـه تبیینهـای فضـیلتمحورانـه از اخـالق قرآنـی
پرداخته شود .با توجه به آنچه بیان شد ،در این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلـی بـه
این سؤال پاسخ میدهیم که آیا میتوان اخالق قرآنی را تقریری ویژه از اخالق فضیلت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ed. Pincoffs.
2. Quandaries and virtues: a gainst reductivism in ethics.

 .3برای نمونه ر.ک :ابنسینا ،شفا ،الهیات ،مکتبه المرعشی النجفی ۴۰۳-۴۱۷:۱۴۳۴،و ۴۷۷؛ مسکویه ،ابوعلی،
تهایب االخالق ،بیروت۱۱-۱۰ ،۱۵-۱۷ ،۱۷-۱۴ ،۱۴۳۱ ،؛ نراقی ،مهدی ،نراقـی ،مهـدى ،جـامع السـعادات،
بیروت ،مؤسسه األعلمي للمطبوعات ،چاپ چهارم ،بیتا۶۷-۷۳ :

تبیین وحیانی از اخالق فضیلت به روایت قرآن کریم

به دست دادهاند 3.هرچند بیشتر متفکران اسالمی به نحوی تـالش کردهانـد تـا اخـالق

۰۱

برشمرد؟ در راستای پاسخ به این سؤال به این پرسشها نیز میپردازیم:
تاکنون چه تقریرهای مهمی از اخـالق فضـیلت ارائـه شـده اسـت؟ شاخصـههـای
اخالق فضیلت کداماند و آیا این شاخصهها با آمـوزههـای اخالقـی قـرآن سـازگارند؟
آموزههای اخالقی قرآنی چه تبیین نوینی از اخالق فضیلت ارائه میدهند؟ برای پاسـخ
به این سؤالها ابتدا بـه چیسـتی و هویـت اخـالق فضـیلت مـیپـردازیم و مهمتـرین
مؤلفههای آن را بیان میکنیم .ساس بهاختصار ،مهمترین تقریرهای اخـالق فضـیلت را
بیان و با توجه به مهمترین شاخصههای اخـالق فضـیلت ،بـه بررسـی اسـتناد اخـالق
فضیلت به اخالق قرآنی پرداخته و در نهایت بـه توصـیف و تحلیـل اخـالق فضـیلت
قرآنی و ویژگیهای آن میپردازیم.
 .2چیستی اخالق فضیلت
سال هشتم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۵ـ پاییز وزمستان ۱۰۷۹

۰۱

اخالق فضیلت چنانچه اشاره شد؛ نظریه هنجاری است که به دلیل فضیلتمحوری از
دو نظریه سودگرایی و وظیفهگرایی متمایز مـیشـود .تمـایز اصـلی بـین نظریـه اخـالق
فضیلت و دو نظریه دیگر ،این است که اخالق فضیلت بر فضیلت و منش اخالقی 1تأکید
دارد و سودگرایان بر اساس معیار سود بیشتر بـرای بیشـترین افـراد و وظیفـهگرایـان بـر
اساس معیار مطابقت با قوانین اخالقی ،به انگیزه اطاعت از قانون ،افعال اخالقـی را مـورد
ارزیابی قرار میدهنـد )Hursthouse, 1998: 20- 24( .نظریـات اخالقـی فضـیلت ،کـانون
دیدگاه اخالقی خود را منش فاعـل و اوصـاف درونـی وی قـرار دادهانـد .ایـن اوصـاف
درونی هستند که سبب بروز رفتارهای انسان میشوند؛ البته افعال نیـز مهـم هسـتند ولـی
این ویژگیهای درونیاند که در داوری اخالقی متعلق توجهاند(Hooft, 2006:13) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Moral character

 .3تقریرهای اخالق فضیلت

تا کنون تقریرهای مهمی از اخالق فضـیلت ارائـه شـده اسـت کـه از جملـه آنهـا
میتوان به تقریرهای سعادتگرا ،فاعل -مبنا ،سکوالر ،دینی و اخـالق مراقبـت اشـاره
کرد( .خزاعی )۰۱-۴۱ :۱۰۹۷،در اینجـا بـه دو تقریـر از مهمتـرین تقریرهـای اخـالق
فضیلت بهطور خالصه اشاره میکنیم؛ تا در ادامه به این بحم باردازیم که کدام یـک از
این تقریرها را میتوان به اخالق فضیلتی که در قرآن مطرح شده است؛ استناد دهـیم و
به عبارتی دیگر کدام یـک از ایـن تقریرهـا بـا اخـالق فضـیلت قرآنـی سـازگار و یـا
سازگارتر است؟
 .1.3تقریر سعادت گرا

مشهورترین تقریر اخالق فضیلت ،تقریـری غایـتگرایانـه اسـت .بـر اسـاس ایـن
دیدگاه که میتوان آن را دیدگاه فضیلتگرایی (نه فضیلتمحوری) در اخالق فضـیلت
است که به غایتش نائل شود .ارسطو از این غایـت خیـر ،بـه «اودایمونیـا» 1کـه همـان
سعادت است تعبیر مـیکنـد( .ارسـطو )1097 b:۱۰۷۴،ارسـطو سـعادت را بـر اسـاس
فعالیت بر طبق عقل تبیین میکند و فعالیت بر طبق عقل خود فضیلت اسـت؛ بنـابراین
سعادت انسان ،فعالیت نفس در انطباق با فضیلت است و اگر فضـائل متعـددی وجـود
دارند؛ باید بگوییم در انطباق بـا کامـلترین فضـائل( .ارسـطو )1098 a:۱۰۷۴،بنـابراین
اگرچه ارسطو از بنیانگااران اخالق فضیلت است ،اما به دلیل جایگاه ویژه سعادت در
نظریه اخالقی او ،تبیین وی از فضائل و اخالق فضیلت ،تفسـیری غایـتگرایانـه دارد؛
چراکه زندگی توأم با فضائل در حقیقت نیل بـه غایـت و هـدف انسـان یعنـی همـان
سعادت است که ارسطو در آثار خود به آن اشاره کرده است.
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دانست؛ هر موجودی از جمله انسان دارای غایـت و هـدف اسـت و کمـال او در ایـن
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 .332تقریر فاعل مبنا

مایکل اسلوت در کتاب خود به نام «اخالق از روی انگیزه» 1ادعا میکند کـه در اثـر
خود ،دیدگاهی را ارائه داده است که اخالق فضـیلت را در مسـیر نسـبتاً متفـاوتتری
قرار میدهد .به اعتقاد او ،در اخالق فضیلت ،تمرکز بر روی فضائل فردی ،ویژگیهای
درونی ،تمایالت و انگیزههاست که شایستگی و صالحیت فضیلتمند بودن را به فـرد
عطا میکند؛ بنـابراین اولـین چیـزی کـه در تبیـین تفـاوت اخـالق فضـیلت از سـایر
رویکردهای اخالقی به نظر میرسد ،این است کـه اخـالق فضـیلت ،اخالقـی فاعـل-
محور اسـت (Slote, 2001: 3-4) .امـا وی در مقابـل ایـن تقریـر ارسـطویی از اخـالق
فضیلت ،تبیین دیگری ارائه میدهد که آن را «فاعل-مبنا» میخواند .تقریری که از منظر
او ،اصیلتر و بنیادیتر از سائر دیدگاههایی است که تاکنون در اخـالق فضـیلت ارائـه
شده است )Ibid:5( .تفاوت تقریری که اسلوت از اخالق فضیلت ارائه میدهد؛ در این
سال هشتم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۵ـ پاییز وزمستان ۱۰۷۹
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است که اگرچه مسلماً ،ارسطو بیشتر از ارزیابی افعال ،بـه ارزیـابی عـامالن اخالقـی و
ویژگیهای شخصیتی آنها توجه دارد و عالوه بر ایـن اگرچـه از منظـر او یـک عمـل
زمانی شریف و خوب است که عاملی فضیلتمند آن را انجام دهد و فضیلت افراد نیـز
به میزان افعال فضیلتمندی است که انجام میدهند؛ اما در تقریـر ارسـطو ،افـراد غیـر
فضیلتمند نیز میتوانند با هدایت دیگران کارهای خوب و یا فضیلتمند انجام دهنـد.
از دیدگاه اسلوت در چنین توصیف ارسطویی از اخالق فضیلت ،انسـان فضـیلتمنـد،
آنچه خوب و فضیلت است را به دلیل شایسته و ارزشمند بودن برمیگزینـد؛ بـهعنوان
مثال شجاعت از این جهت خوب است که ارزش و فضـیلت اسـت؛ در حـالی کـه در
نظریه فاعل -مبنایی که اسلوت آن را ارائه میدهد ،فعلی کـه ارزش انجـامدادن را دارد؛
به این دلیل از این ارزش برخوردار است که یک فاعل فضیلتمند آن را انتخاب خواهـد
کرد و یا انتخاب کرده است .در نظریه ارسطو ،دلیل خوبی و یا بدی افعال ،ایـن نیسـت
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که آن اعمال به روشی خاص توسط فردی خاص انتخاب شدهاند؛ بلکه خـوبی ،ارزش
و درستی آنها بر اساس معیاری مستقل از ارزشهای فاعل ،در نظر گرفته مـیشـود و
این برخالف نظریه فاعل -مبنایی است که اسلوت آن را تبیـین مـیکنـد)Ibid, p 4-5( .
در حقیقت در نظریه فاعل -مبنای اسلوت؛ ارزیابی اخالقی و عقالنی افعال ،مبتنـی بـر
ویژگیهای فضیلتمندانه ،انگیزهها و دیگر حاالت روانی فاعل است .به عبارت دیگـر
خوبی و ارزش افعال ،بر اساس ارزشها و نیـات درونـی فاعـل محاسـبه مـیشـوند و
ارزشمندی فعل به ارزشمندی فاعل بسـتگی دارد؛ در حـالی کـه در دیـدگاه ارسـطو،
خوبی افعال تا حـدودی بـر اسـاس معیارهـای مسـتقل از ارزشهـای فاعـل ارزیـابی
میشود ،یعنی فاعل فضیلتمند ،فضایل را به دلیل شایسته و ارزشـمند بـودن انتخـاب
میکند.
 .4استناد اخالق فضیلت به قرآن

فاعلمبنا را به اجمال بیان کردیم .در این قسمت به این سؤال اساسی میپردازیم که آیـا
اصوالً میتوان اخالق فضیلت را به اخالق قرآنی استناد داد؟ برخی از محققـان تـالش
کردهاند ،با رویکردی دروندینی به تبیین اخالق فضیلت باردازند و در مقابل برخی بـه
دالیل مختلف با ارائه چنین تبیینی از اخالق فضیلت مخالف بوده و یا بر اساس برخـی
از آموزههای دینی ،ارائه چنین تقریـری از اخـالق فضـیلت را امـری غیـرممکن و یـا
غیرضروری دانستهاند( .خزاعی ،۱۰۹۵ ،ص )۹۴
در اخالق اسالمی هرچند این تردیدها در سازگاری با اخالق فضیلت کمتـر تبیـین
شده و بیشتر اندیشمندان اسالمی به نحوی تالش کردهاند تا اخالق دینی را به گونـهای
سازگار با اخالق فضیلت تبیین کنند؛ در این میان از سوی محققان ،اشـکاالتی نیـز بـر
تقریر ارسطویی از اخالق فضیلت و بهویژه حد وسط مطرح شده و برخـی دیگـر نیـز
درصدد پاسخگویی و رفع این اشـکاالت برآمدهانـد( .سیدقریشـی۱۷۷-۱۵۹ :۱۰۹۷ ،؛
همو )۱۰۶-۱۱۵ :۱۰۷۳ ،برخی از نویسندگان با بیان تأثیر اخـالق یونـانی بـر اندیشـه
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تاکنون مهمترین تقریرهـای اخـالق فضـیلت ،یعنـی تقریـر سـعادتگـرا و تقریـر
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اخالقی متفکران اسالمی ،این اشکال را مطرح کردهاند کـه فضـائل اخـالق یونـانی در
حقیقت نوعی اخالق غیردینی را نمایان میسازد و به همین دلیل در میان این فضـائل،
هیچ فضیلتی که به نحوی به دینداری و یا ارتباط با خـدا اشـاره کنـد؛ وجـود نـدارد.
عالوه بر این ،حتی برخی از اندیشمندان مسلمان که تالش کردهاند ،فضیلت دیـنداری
را به عنوان فضیلت پنجم مطرح کنند؛ در این کار ناکام ماندهاند؛ به عنوان مثـال هرچنـد
خواجهنصیر پس از بیان فضائل چهارگانه حکمت ،شجاعت ،عفـت و عـدالت ،دوازده
فضیلت از جمله صداقت ،تسیلم ،توکل و عبادت و  ...را تحـت فضـیلت عـدالت نـام
میبرد؛ اما تکلف و ناسازگاری این تبیین به سـادگی قابـلفهم اسـت ،چراکـه رد پـای
اخالق افالطونی در آن بهخوبی آشکار است ،اخالقی که سکوالر است و هیچ نگـرش
دنیوی و اخروی بر آن حاکم نیست( .اسـالمی۱۴-۱۹ :۱۰۹۷ ،؛ همـو)۱۷-۱۹ :۱۰۹۵ ،
برخی از تبیینهای جدید از نظام اخالقی اسالم نیز بیشتر رن
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و بویی وظیفـهگرایانـه

دارد( .محمودیان )۹۹-۷۱ :۱۰۷۶ ،و در برخی دیگر از تبیینها از نظام اخالقـی قـرآن،
بر تبیینهای غایتگرایانه از نظام اخالقی اسالم تأکید بیشتری شده اسـت؛ هرچنـد بـه
وجوه وظیفهگرایی و فضیلتگرایی و سازگاری و یـا ناسـازگاری آن بـا نظـام اخـالق
قرآنی نیز اشاراتی شده است( .حسینی رامندی)۰۱۳-۰۱۵ ،۰۷۶-۰۷۳ ،۰۱۴ :۱۰۷۹ ،
گاشته از همه مخالفتها و یا حداقل تردیدهایی که در سازگاری اخالق اسالمی با
اخالق فضیلت بیان شده؛ برای پاسخ به این سـؤال بینـادیتـر کـه آیـا اساسـاً اخـالق
فضیلت را میتوان به اخالق قرآنی نسبت داد یا نه؛ بایـد شاخصـههای اصـلی اخـالق
فضیلت و تقریرهای مختلف آن و سازگاری این شاخصهها با مؤلفههای اخالق قرآنـی
را موردبررسی قرار دهیم.
 .5سازگاری شاخصههای اخالق فضیلت با اخالق قرآنی

تأکید بر خصلتها و صفات پایدار اخالقی ،توجـه بـه انگیزههـا و احساسـات
درونی فاعل اخالقی ،تقدم مفهوم خوبی بر سایر مفـاهیم اخالقـی ماننـد «بایـد» و
«صواب» ،تأکید بر الگوهای اخالقی ،از مهمترین شاخصههای اخالق فضیلتانـد.

(1999:4; Slote,2013: 395; Hooft, 2006: 10,11-14,24, 17-26,31,18

)Hursthouse,

اکنون برای پاسخ به این سؤال که آیا میتوان اخالق فضیلت را به اخالق قرآنی نسـبت
داد؛ باید وجود و سازگاری هر یک از این شاخصههای اساسی اخـالق فضـیلت را در
متن آیات قرآن مورد کاوش قرار دهیم.
 .531تأکید بر فضیلتها ،منشها و ملکات درونی

بر اساس آیات قرآن ،ویژگیها ،ملکات و منشهای درونی افراد ،در افعال و سرنوشـت
آنها مؤثرند و از اهمیت خاصی برخوردارند .در بسـیاری از آیـات قـرآن بـر حفـظ و
رعایت تقوای الهی به عنوان یکی از مهمترین فضائل و ملکات اخالقی ،تأکیـد شـده و
ـن
ال م َ
حتی «تقوا» بهعنوان معیـار قبـولی اعمـال معرفـی شـده اسـت :إنَّمـا یَتَق ََّبـ سل ل س
ال سمتَّقین (مائده )۱۵/اصوالً در فرهن قرآن کریم «متقی» به کسی گویند که با ایمان و
عمل صالح برای خود ملکهای نفسانی ایجـاد مـیکنـد تـا او را از آسـیبهای درونـی
عالوه بر «تقوا» در قرآن کریم ،به فضائل و رذائل گستردهای اشاره شده است؛ فضـائل
اخالقی مانند اخالص (بقـره ،۰۷/زمـر ،۱/اعـراف ،)۱۷/اخبـات (حـج ،)۰۴/خشـوع
(احزاب ،۰۷/مؤمنون ،)۱/توکـل (آلعمـران ،۱۷۷ /یوسـف ،)۶۵/تقـوا (آلعمـران،۵۶/
مائــــده ،)۱۵/شــــکر (اعــــراف ،۱۹۷/یــــونس ،)۱۱/صــــبر (بقــــره،۱۷۷/۱۵۵/
آلعمران ،)۱۴۶/۱۴۱/۱۵/احسان (نحل ،)۱۱۹/انفاق (آلعمران ،)۱۵/صـداقت (نـور،۶/
احزاب )۱۴/و رذائل اخالقی مانند تکبر (زمر ،۵۱/غـافر ،)۹۶/ظلـم (آلعمـران،۹۶/۷۵/
توبه )۱۳۷/حسد (نسام )۷۴/و غیره که البته ذکر همه آن در اینجا میسر نیست.
در بسیاری از آیات قرآن کریم در مقابل افعال ،از صفات اخالقی یـاد شـده کـه بـر
ملکات و منشهای اخالقی تأکید دارند .به بیان روشنتر ،در قرآن کریم هـم تعبیـر بـه
افعال نیک و افعال بد وجود دارد و هم تعبیر به صفات نیک و صفات زشـت و ایـن دو
باهم فرق دارند .تعابیر گسترده قرآنی از صفات ممدوح و ماموم ،عالوه بر داللـت بـر
صدور فعل از فاعل ،داللت بر دوام و استقرار نیز دارند ،یعنی داللت بر ملکـه و منشـی
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(هوای نفس) و بیرونی (شیطان) مصون بـدارد؛ (جـوادی آملـی)۱۰۱-۱۰۰/۱ :۱۰۵۹،
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دارند که از فرد جدا نمیشود و این خود تأکید بر اهمیت ملکات و منشهای اخالقـی
به مثابه هیأتهای راسخ نفسانی است که سبب صدور بـا سـهولت و پایـدار کارهـای
نیک و یا زشت از انسان میشوند .طباطبایی در این خصوص مینویسد« :تعبیر به فعل
با تعبیر به وصف در قرآن کریم متفاوت است .تعبیر به فعل تنها بـه صـدور آن فعـل از
فاعلش داللت میکند؛ به خالف تعبیر به صفت که عالوه بر صدور بـر اسـتقرار و دوام
آن نیز داللت دارد؛ یعنی این وصفی است که بـرای او ملکـه شـده اسـت و از او جـدا
نمیشود؛ بنابراین ،فرق است بین عبارت "آنها که شرک ورزیدند" و "آنها کـه صـبر
کردند" با کلمات "مشرکین" و "صابرین" .دسته اول داللت بر این دارد که این کارهـا
از ایشان سرزده است؛ ولی دسته دوم عالوه بر صدور ،بر این نکته داللت دارد که ایـن
کارها صدورش عادت و ملکه ایشان شده است؛ پس شاکرین به معنای کسـانی اسـت
که بر اثر تکرار و عادت بر افعال متناسب با فضـیلت شـکر ،در بـاطن از صـفت شـکر
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برخوردارند و این فضیلت در آنها اسـتقرار یافتـه اسـت( ».طباطبـایی)۰۷ /۴ :۱۴۱۵ ،
بنابراین در مرتبه تحقق فضائل و رذائل اخالقی ،این منشها و ملکات اخالقی هسـتند
که ریشه و منشأ افعال و رفتارهای انسان میباشند و شخصیت اخالقی انسان را شـکل
میدهند .برآیند و حاصل جمع تحقق و تثبیت خصلتهای پایدار اخالقی که بـه آنهـا
فضایل و رذایل میگوییم ،شکلگیری سازه روحی و هویت شخصیتی فـرد اسـت کـه
قرآن کریم از آن با نام شاکله یاد میکند .این شاکله مسلول صدور رفتارها و شکل دادن
به تصمیمگیریهای فرد است.

چنانچه آیه شریفه قسل کس ٌّل یَع َم سل َعلی شاکلَته (اسرام )۹۴ /تصریح می کنی کی
تمام اعمال و رفتارهای انسان تابع «شاکله» 1اوست .مترتب بودن اعمال بـر شـاکله هـر
فرد ،بدین معناست که عمل انسان ،هر چه باشد؛ مناسب با مولفههای سـازنده شـاکله؛
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
« .1شاکله» از ماده «شکل» به معنای بستن پای چهارپاست و «شـکال» چیـزی اسـت کـه بـا آن پـای اسـب را
میبندند؛ و «شاکله» به معنای عادت ،خوی و سجیهای اسـت کـه فـرد را مقیـد کـرده اسـت؛ ر.ک :راغـب
اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفردات ألفاظ القرآن ،بیروت ،دار القلم ،چاپ اول ،۱۴۱۱،ص۴۶

یعنی صفات پایدار روحی وی است که از آن با عنوان خلقیات و ملکات اخالقـی یـاد
میکنیم( .طباطبایی )۱۷۳/۱۰ :۱۴۱۵ ،بنابراین شاکله انسان همـان شخصـیت اکتسـابی
اوست و آیاتی که انسان را مسـلول و یـا در گـرو اکتسـابات و اعمـالش مـیدانـد ،در
حقیقت به همین شخصیت اکتسابی او یا همـان ملکـات روحـی کـه بـر اثـر اعمـال و
اندیشههایش کسب کرده؛ اشاره دارد( .جوادی آملی )139 :1319،بر این اساس ،معیار
سعادت انسان از منظر قرآن ،تزکیه و تهایب نفس و پرورش ملکات اخالقی و کسـب
شاکلهای است که مطابق با فطرت الهی انسان است؛ قَد َأفل ََح َمن تَ َزکَّی (اعلـی)۱۴ /
چنانچه فراموشکردن فطرت الهی و مدسوس کردن نفس و دفن نمودن حقیقت الهـی
آن با هوی و هوس و غوطهور شدن در انواع گناه و در نتیجـه کسـب رذائـل اخالقـی،
پیامدی جز شقاوت و سقوط در اسفلالسافلین را در پی نخواهد داشت؛ «وَ قَدْ ادَ َ
مَنْ دَسََّهَ» (شمس )۱۳/از این گاشته بسیاری از احکام شریعت از جمله نمـاز ،روزه،
ـرج َو
ال لیَج َع َ
اوست؛ چنانکه مقصود از طهارت در آیه  ...ما یسری سد ل س
ل َعلَـیکسم مـن َح َ
لکن یسری سد لیسطَ ِّه َرکسم( ...مائده )۶/عمدتاً طهـارت معنـوی و اخالقـی اسـت( .جـوادی
آملی۱۴۱/۷ ،۰۰/۱۱ :۱۰۵۹ ،؛  )۱۶۳ :۱۰۹۹بنـابراین ،هـدف از تشـریع دیـن و احکـام
شریعت نیز پاک ساختن جانها از ناپاکیها و رذائل اخالقی است؛ چراکه اسـالم دیـن
توحید است و تمام فروعات آن به این اصـل واحـد برمـیگـردد .عـالیتـرین درجـه
طهارت ،توحید است و پس از آن معارف کلی الهی و اصول اخالق فاضله و سـرانجام
احکامی که برای صالح و سعادت دنیا و آخرت انسان و سبب پاکی درون انسان وضع
شدهاند( .طباطبایی )۱۱۳/۱ :۱۴۱۵ ،بهطور کلی عبادت و بندگی خداوند که بـه عنـوان
هدف از خلفت انسان بیان شده است؛ (ذاریات )۷۶/برای تهایب و تزکیه باطن انسـان
و آراسته شدن به تقوای الهی است که در رأس تمام فضائل اخالقـی قـرآن قـرار دارد؛
اس اعبس سدوا َر َّبک سسم الَّای َخلَقَکسم َو الَّای َن من قَبلکسم ل ََعلَّکسـم
چنانچه میفرماید :یا َأی َها النَّ س
تَتَّقسون (بقره )۱۱/بنابراین اگرچه بخشی از آموزههای قرآنی ناظر به هدایت انسان بـه

تبیین وحیانی از اخالق فضیلت به روایت قرآن کریم

حج و  ...در جهت پاکی انسان از رذائل اخالقی و پرورانـدن فضـائل اخالقـی در روح

۰۷

سوی اعمال و رفتارهای صحیح است ،این اعمال و رفتارهای اخالقی در حقیقت برای
رسیدن انسان به سطح عمیقتر اخالق ،یعنی تزکیه و طهارت درون و آراسته شـدن بـه
ملکات و فضائل و رهایی از پستیها و رذائل اخالقی است.
 .532توجه به انگیزههای فاعل اخالقی

در آیات مختلف قرآن کریم بر ایمان و عمل صالح تأکید شده است .به عنوان مثـال:
َ س
نثی َو سه َو سمؤمن فَلَنسحییَ َّن سه َحیَو ًة طَ یِّبَة (نحـل )۷۵ /ایمـان
َمن َعم َ
ل َصال ًحا ِّمن َذکَر أو أ َ
عالوه بر بعد شناختی به بعد انگیزشی افعال نیز اشاره دارد .بر این اساس ،کسی که تنها
حسن فاعلی داشته باشد؛ ولی هیچ حسن فعلـی نداشـته باشـد؛ مشـمول بشـارت بـه
بهشت نیست .همچنین اگر کسی حسن فعلی داشته باشد؛ امـا از حسـن فـاعلی تهـی
باشد ،عملش تنها در سطح دنیا باقی میماند؛ (نور۰۷/؛ جـوادی آملـی-۴۵۱/۱ :۱۰۵۹ ،
 )۴۵۰بنابراین در آموزههای قرآنی عالوه بر حسن فعلی ،نیت ،قصد و انگیزه فاعل نیـز
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مورد توجه قرار گرفته و ارزش رفتارهای انسان از هـر دو ناشـی مـیشـود( .مصـباح،
 )۰۷۷-۰۷۶ :۱۰۹۵برای نیل به سعادت و کمال ،عالوه بر حسن فعلی ،حسن فـاعلی و
نیت صحیح نیز الزم است .از نظر قرآن کاری ارزش اخالقی دارد که بر اسـاس ایمـان،
محبت الهی و برای تحصیل رضـای خداونـد انجـام شـود( .مصـباح)۱۳۹ /۱ :۱۰۹۹ ،
بنابراین ،توجه به انگیزههای فاعل اخالقی یکـی از شاخصـههای مهـم اخـالق قرآنـی
است .عالوه بر این ،یکی از مهمترین فضائل اخالقی که در قـرآن کـریم مطـرح شـده
است؛ فضیلت «اخالص» است 1.در فرهن

قرآنی «اخالص» به معنای پاك کردن نیـت

از غیر خدا و انجام دادن عمل بـراى خـدا اسـت( .جمعـی از مؤلفـان-۰۴۵/۱ :۱۰۹۱ ،
 )۰۶۹نیات و انگیزههای انسان ،یعنی همان روح عمل قوى و لطیف که از قلب سلیم و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1مشتقات «خلوص»  ۰۱بار در قرآن آمده که بیشتر آنها به موضوع اخالص مربوط است .از این موارد۱۱ ،
مورد از باب افعال و  ۱۱آیه مربوط به «مخلصین» و  ۱۳آیه مربوط بـه مخلَصـین اسـت .بـهعنوانمثال ر.ک:
مریم۷۱/؛ یوسف۱۴ /؛ حجر۴۳/

صافی صادر میشود ،به مراتب اهمیت بیشتری از خود عمـل دارنـد؛ چراکـه صـورت
ظاهری عمل ممکن است از هر کسی صادر شـود .تمـام حقیقـت اعمـال و رفتارهـای
انسان ،همان جنبه ملکوتی آنها یعنی نیت است؛ بنابراین تمام رفتارهـای انسـان تـابع
شاکله نفس او یعنی همان هیأتها و ملکات باطنی روح اوست و نیات و انگیـزههـای
انسان نیز در حقیقت شاکله ظاهری نفساند؛ به عبارتی دیگر ملکـات نفسـانی اعـم از
فضائل و رذائل ،شاکله اولیه نفـس انسـان و نیـات و انگیـزههـای او شـاکله ثانویـه آن
هستند .به همین دلیل است که راه خال

نمودن اعمال از جمیع مراتب شرک و ریـا در

تهایب نفس و ملکات آن است که خود سرچشمه همه مـدارج و کمـاالت و نیـل بـه
غایت قصوی یعنی همان تقرب به خداست( .خمینـی )۰۰۱-۰۰۱ :۱۰۹۵ ،بنـابراین از
منظر اخالق فضیلت قرآنی ،توجه به نیات و انگیزههای فاعل اخالقی نهتنها از اهمیـت
ویژهای برخوردار است؛ بلکه از سالمت قلب انسان و تحلی آن بـه ملکـات و فضـائل
انسانی است که نفس خویش را از رذائل اخالقی پـاک و بـه فضـائل اخالقـی آراسـته
نموده است.
 .533تقدم مفهوم خوبی بر سایر مفاهیم اخالقی

ال بیان شد ،یکی از ویژگیهای اخالق فضیلت تقدم مفاهیم اخالقـی
همانطورکه قب ً
مانند «خوب»« ،بد» بر بایدها و نبایدهای اخالقی است .برخـی از مخالفـان سـازگاری
اخالق فضیلت با اخالق دینی ،استدالل نمودهانـد کـه متـون دینـی مملـو از بایـدها و
نبایدهایی الهی ،بهنوعی اخالق وظیفـهگـرا را بـه ذهـن متبـادر مـیسـازند .در پاسـخ
میگوییم :اگرچه بایدها ،نبایدها و الزامات اخالقی فراوانی در قرآن کریم بیانشده ،امـا
بسیاری از این الزامات ،در جهت راهنمایی انسان در مسیر تزکیه و اصـالح نفـس و در
نتیجه آراستگی آن به فضائل و زدودن رذائل اخالقی اسـت .از منظـر قـرآن انسـان بـر
اساس فطرت الهی ،آفریده شده و بخشی از بایدها و نبایدهای دینی از سـوی خداونـد

تبیین وحیانی از اخالق فضیلت به روایت قرآن کریم

اخالقی نیز حکایت میکند ،یعنی نیت و انگیـزههـای الهـی مشخصـه اعمـال و رفتـار

۴۱

به وی الهام شده است؛ (شمس )1-3/برای انسان یـک سلسـله خـوبیهـا و بـدیهـا
مشخ

شده که طبق آن کارهای مبتنی بر تقوی برای او روا و کارهای مبتنی بر فجـور

برای او نارواست .انسان به کمک عقل و فطرت خود میتواند این بایـدها و نبایـدها را
بشناسد ،بایدها و نبایدهایی که ریشه فجور و تقوای نفس است و خدا اصـول اولیـه آن
را از راه الهام به انسان یاد داده و خطوط اصـلی و فرعـی آن را بـا وحـی و بـه وسـیله
پیامبران الهی برای انسان تبیین کرده است( .جوادی آملی)113 :1319،
بنابراین ،از یکسو خداوند انسان را مختار آفرید و هـدایت کـرد و از سـوی دیگـر
سعادت و نجات انسان در گرو تزکیه نفس ،پروش فضائل و رهایی از رذائـل اخالقـی
است که در سایه پیروی از اوامر و نواهی خداوند و بهطور کلی پایرش هـدایت الهـی
ـلها (شـمس )11-15/بـه بیـان
اب َمن َد َّس َ
تحقق مییابد :قَد َأفل ََح َمن َزکَّی َها َو قَد َخ َ
دیگر اگر چه در قرآن کریم به عمل و بایدها و نبایدهای اخالقـی توجـه زیـادی شـده
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است؛ اما این بایدها و نبایدهای اخالقی علیرغم اهمیتی کـه دارنـد؛ در جهـت تزکیـه
نفس و تطهیر درون از رذائل و خباثتهای نفسانی و آراستهشدن آن به فضائل اخالقی
است و این حاکی از آن است که خوبیها و فضائل اخالقـی مـالک حقیقـی بایـدها و
اوامر اخالقی و بلکه مقدم بر آنها هسـتند .اعمـال و رفتارهـای اخالقـی ،در حقیقـت
خیرات ابزاری برای پاکسازی درون و تخلق به اخالق و صفات الهی است .در برخی
از آیات قرآن ،به این نکته اشاره شده است :سخا من َأموالهم َص َدقَ ًة تسطَ ِّه سر سهم َو تس َزکِّیهم
بها ( ...توبه )۱۳۰/بر اساس این آیه هدف از صدقه دادن و امر به گرفتن صدقه ،نیل به
ب َسـیِّلَ ًة َو
پاکی و تزکیه نفس بیان شده است و یا در آیه دیگر میفرماید :بَلی َمن ک ََس َ
حاب النَّار سهم فیها خال سدون (بقره )۹۱/بر اساس این آیـه
َأحاطَ ت به َخطیلَتس سه فَ سأولل َ
ك َأص س
اعمال زشت انسان بر اثر تکرار ،حـالتی را در انسـان بـه وجـود مـیآورد کـه از آن بـه
«احاطه خطیله» یاد شده است .در این حالت است که دست انسان از هـر راه نجـات و
سعادتی کوتاه میشود و هیچ راه هدایتی برای او باقی نخواهد مانـد و اال اگـر بـه ایـن
مرتبه نرسیده باشد و از ملکات و فضائل اخالقی چیزی در قلب انسـان وجـود داشـته

باشد؛ قطعاً امکان هدایت و سعادت او هنوز باقی است( .طباطبایی )۱۱۶/۱ :1411 ،در
حقیقت تقدم خوبیها بر بایدهای اخالقی بدینجهت است که هدف غـایی از تربیـت
اخالقی قرآن ،نیل انسان به مقام خالفت الهـی اسـت کـه در پرتـو شـناخت اسـمام و
صفات الهی و تخلق به اخالق الهی حاصل میشود؛ خداوند بزرگترین مربـی نفـوس
انسانی و سرچشمه تمام فضائل است و هر فضیلت اخالقی رابطـهای بـین انسـان و او
ایجاد میکند که سبب تقرب به ذات مقدس اوست( .فیروزمهر)۱۶۳-۱۶۰ :۱۰۷۰ ،
بنابراین ،با وجود آیات حاکی از بایدها و نبایدها و الزامات اخالقی در قـرآن کـریم،
نمیتوان اخالق قرآنی را صرفاً اخالقی وظیفهگرا برشمرد .الزامات اخالقـی قـرآن ،در
حقیقت برای هدایت انسان بهسوی ارزشهـای اخالقـی اسـت کـه او را بـه کمـال و
سعادت حقیقی میرسانند؛ به عبارت دیگر اگرچـه درک بسـیاری از فضـائل و رذایـل
اخالقی توسط عقل و فطرت ،برای انسان میسر اسـت ،امـا بـه دلیـل محـدودیت ایـن
بیان این الزامات ،بایدها و نبایدها ،برای شناخت هـر چـه بهتـر و کامـلتر ارزشهـای
اخالقی (فضائل) و هدایت انسان به مسـیر درسـت تربیـت و تزکیـه نفـس و نیـل بـه
سعادت و رستگاری است؛ بنابراین افعال انسـانی اگـر از مصـادیق فضـائل اخالقـی و
مظهر صفات خداوند باریتعالی باشند از لحاظ اخالقی ارزشمندند و او را به سـعادت
حقیقی که همان تقـرب بـه ذات اوسـت رهنمـون مـیسـازند و بسـیاری از بایـدها و
نبایدهای اخالق قرآنی نیز در مسیر هدایت و راهنمـایی انسـان بـه رفتارهـا و اعمـالی
است که تکرار آن چنین صفات و ملکات اخالقی را در روح انسان به وجود میآورنـد
و به بیان دیگر فضائل و رذائل و بهتبع مفاهیم اخالقی خوب و بد ،مبنا ،منشـأ و مـالک
اصلی بایدها و نبایدهای اخالقیاند.
 ..34تأکید بر اسوهها و الگوهای اخالقی

یکی از شاخصههای اخالقی فضیلت ،تأکید بر اسوههای اخالقـی اسـت .در آیـات
مختلف قرآن کریم به پیروی از الگوهای اخالقی اشاره شده است .به عنـوان مثـال ،در

تبیین وحیانی از اخالق فضیلت به روایت قرآن کریم

ادراک و همچنین به دلیل زنگار گرفتن آن با سوم اختیار و پیروی از هواهـای نفسـانی،
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سوره احزاب ،پیامبر اسالم به عنوان الگویی نیکو بـرای مـؤمنین معرفـی شـده اسـت.
(احزاب )۱۱/پیامبر اسالم  6نهتنها در میدان جن

احزاب که مصداق جهـاد اصـغر

محسوب میشد ،اسوه و الگوی مؤمنین است ،بلکه در میدان جهـاد اکبـر و مبـارزه بـا
هوى و هوسهای نفسانی و تهایب اخالق نیز اسوه و سرمشـق بسـیار مهمـی اسـت،
َّك ل ََعلی سخلسق َعظیم (قلم )۴/همچنـین در بسـیاری از آیـات
چنانچه میفرمایدَ :و إن َ
دیگر قرآن کریم به لزوم تبعیت و اقتدام به پیامبران ،اولیام ،ائمه حق ،صالحین و مؤمنین
اشاره شده است ( .األعراف۱۷۹/؛ آل عمران۰۱/؛ یونس۰۷/؛ نسام۱۱۷/؛ یوسف)۰۹ /
با توجه به آنچه بیان کردیم؛ روشن مـیشـود کـه تمـام شاخصـههای اصـلی اخـالق
فضیلت یعنی تأکید بر منشها و ملکات درونی ،توجه به انگیزههای فاعل اخالقی ،تقـدم
مفهوم خوبی بر سائر مفاهیم اخالقی ،تأکید بر الگوهای اخالقـی ،در آموزههـای اخالقـی
قرآن نیز مالحظه میشوند و این خود بیانگر سازگاری اخالق فضیلت بـا اخـالق قرآنـی
سال هشتم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۵ـ پاییز وزمستان ۱۰۷۹

است ،البته به این معنی که میتوان تقریری جـامعتر و کامـلتر از اخـالق فضـیلت را بـا

افعال بر مفاهیمی تمرکز میکنند که متضمن ارزیابی افرادند و به عبارتی دیگـر تمرکـز
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بر اخالق فضیلت به این دلیل نیست که مفهوم فضیلت بنیادیتر از مفهوم فعل درسـت

کاوش در آموزههای اخالقی قرآن به دست آوریم .در مباحم بعـدی عـالوه بـر تحلیـل
اخالق فضیلت قرآنی ،به برخی از ویژگیهای آن نیز اشاره خواهیم کرد.
 .6تحلیل اخالق فضیلت قرآنی

قبل از پرداختن به تحلیل اخالق فضیلت قرآنـی الزم اسـت مبـاحثی را بـه عنـوان
مقدمه بیان کنیم .همانطور که اشاره شد؛ نظریههای اخالق فضـیلت بـیش از ارزیـابی

است؛ بلکه به این دلیل است که مفهوم فضیلت مفیدترین مالک را برای درسـتی افعـال
و رفتارها ما ارائه میدهد( .زگزبسکی )۱۱۱ :۱۰۷۵،از لحاظ وجودشناسی نیـز افـراد و
شخصیتهایشان ،بنیادیتر از افعالاند و افعال برحسب اشـخاص تعریـف مـیشـوند؛
یعنی فضائل و رذائل بنیادیتر از درستی و یا نادرستی افعالاند و مفهوم فعل درسـت را
باید برحسب مفهوم فضیلت تعریف کرد .مفهوم فعل درسـت در یـک نظریـه اخـالق

فضیلت ،مشتق از مفهوم فضیلت و یا حالت درونی شخ

اسـت .حـال اگـر در یـک

نظریه اخالق فضیلت ،مفهوم اخالقی پایه ،مفهوم زندگی خوب یا همان سعادت باشد،
مایکل اسلوت آن را پیشا فاعلی 1و زگزبسکی آن را خـوبی بنیـاد 2مـینامـد .در تبیـین
دیگری که هرستهاوس از نظریه خوبیبنیاد ارائه مـیدهـد ،فضـائل یـا اجـزام سـازنده
زندگی خوب و یا وسیلهای برای زندگی خوب هستند و زنـدگی خـوب بـا سـعادت
برابر است و زگزبسکی آن را اخالق فضیلت «سعادت بنیاد» مینامـد .عـالوه بـر ایـن،
زگزبسکی ،تبیینی شبیه به تبیین اسـلوت از اخـالق فضـیلت ارائـه مـیدهـد کـه آن را
«انگیزش بنیاد» مینامد .بر اساس این نظریه ،مفهوم انگیـزش ،مفهـوم بنیـادین اخـالق
است و مفهوم فضیلت از مفهوم انگیزش خوب به دست میآید و مفهوم فعـل درسـت
بــر اســاس فضــیلت تعریــف مـیشــود؛ بنــابراین مهمتــرین تفــاوت بــین نظریـههای
سعادتبنیاد و انگیـزشبنیـاد ایـن اسـت کـه نظریـه نخسـت ،خـوبی فضـیلت را بـه
سعادت دارند؛ خوب هستند؛ اما در نظریههای انگیزش بنیاد فضائل به دلیل اینکـه بـه
خوبی دیگری میانجامند یا از مؤلفههای آن هستند؛ خوب نیستند و بـه عبـارتی دیگـر
خوبی آنها تبیین غایتشناختی ندارد( .زگزبسکی )۱۱۱-۱۱۶ :۱۰۷۵،همچنین اشـاره
کردیم که در برخی از نظریات اخالق فضیلت سعادتگـرا ،خـود فضـائل سـعادت و
هدف نهایی افعال اخالقی به شمار آیند.
بنابراین یکی از وجوه مهم اختالف دیدگاه نظریـهپردازان معاصـر اخـالق فضـیلت
ازجملــه زگزبســکی ،هرســتهاوس ،مایکــل اســلوت ،تبیــین غایــتشــناختی و
غیرغایتشناختی اخالق فضیلت است .حال سؤال این است که دیدگاه اخالقـی قـرآن
در ایــنبــاره چیســت؟ آیــا اخــالق فضــیلت قرآنــی ،اخالقــی ســعادتگراســت و یــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. agent-prior
2. good- based

تبیین وحیانی از اخالق فضیلت به روایت قرآن کریم

غایتشناسی تبیین میکند و فضائل به دلیل پیونـدی کـه بـا خـوبی بنیـادیتـر ،یعنـی
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فضیلتمحور؟ و به عبارتی دیگر اخالق قرآن ،تبیینـی سـعادتبنیـاد دارد و یـا تبیینـی
انگیزشبنیاد؟ و به تعبیری دیگر ،آیا خوبی فضیلتهایی کـه در قـرآن مطـرح شـدهاند
تبیین غایتشناختی دارند یا تبیین غیر غایتشناختی؟ پاسخ به این سواالت اسـت کـه
ویژگیهای خاص تبیین قرآنی از اخالق فضـیلت را بـرای مـا بـیش از پـیش آشـکار
میسازد.
در بسیاری از آیات قرآن به مفاهیمی مانند سعادت ،فالح ،حیات طیبه ،فوز پرداخته
شده است که ناظر به سعادتگرایی اخالقی قرآنی است .هـدف از تحصـیل فضـائل و
زدودن رذایل اخالقی در پرتو التزام به بایـدها و نبایـدها ،در حقیقـت نیـل بـه مراتـب
سعادت و رستگاری است که با تعابیری همچون رضای الهی ،مالقـات بـا پروردگـار،
لـاات و نعمتهـای بهشــتی مـورد اشــاره واقـع مـیشــوند( .توبـه۱۱،۵۱/؛ بینــه۱۹/؛
کهف۱۱۳/؛ بقره۴۶/؛ قیامت۱۰-۱۱/؛ فاطر۰۰/؛ بروج۱۱/؛ مائده )۱۱۷ :با توجه بـه ایـن
سال هشتم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۵ـ پاییز وزمستان ۱۰۷۹
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آیات ،اخالق فضیلتی که قـرآن مطـرح مـیکنـد ،اخـالق فضـیلتی اسـت کـه تبیینـی
غایتشناختی از فضائل اخالقی ارائه میدهد؛ بدین معنـا کـه اگـر در آیـات قـرآن بـه
فضائل اخالقی نیز اشاره شده است ،این فضائل امور خیری هستند که ما را در نیـل بـه
سعادت حقیقی یاری میرسانند؛ بنابراین اخالق فضیلت قـرآن ،از یـک منظـر اخـالق
ال نیز اشاره شـد ،اخـالق فضـیلت بـه
فضیلت سعادتبنیاد است .البته همانطور که قب ً
طور کلـی هـم شـامل نظریـههای اخالقـی فضـیلتمحـور و هـم شـامل نظریـههای
فضیلتگرا میشود و یکـی از مهمتـرین و بنیـادیتـرین تقریرهـای اخـالق فضـیلت
چنانچه بیان شد ،تقریر سعادتگراست.
توضیح آنکه در نظریات فضیلتگـرا ،فضـائل بـه عنـوان غایـات و نتـایج مطـرح
میشوند و به تعبیری دیگر ،سعادت که غایت انسان اسـت؛ همـان زنـدگی و فعالیـت
هماهن

نفس با کاملترین فضائل است؛ اما در نظریههای فضیلتمحور بیشتر به ایـن

امر توجه میشود که فعل از چه منشأیی صادر شده است؛ اگر این فعل از ویژگیهـا و
صفات انسانی صادر شده باشد ،خوب و ارزشمند و اگر از ویژگیها و صفات حیوانی

صادر شده باشد؛ از نظر اخالقی بد است .به بیان دیگر ،در نظریـههای فضـیلتمحـور،
بیشتر به فاعل و منشهای اخالقی او توجه میشود .به هر حال این مسلله ،با ایـن امـر
که نظریه اخالقی قرآن از سنخ نظریات اخالق فضیلت است؛ هیچگونه منافاتی نـدارد،
چراکـه بــر اســاس منظــر اخالقـی قــرآن ،فضــائل اخالقــی علـیرغــم اینکــه عناصــر
تشکیلدهنده سعادتاند ،خود نیز از ارزش ذاتی برخوردارنـد و مرتبـهای از سـعادت
حقیقی انسان را شکل میدهند.
صاحب المیزان در این خصوص مینویسد« :قوانین و احکام اخالقی با نفس انسان
سر و کار دارد و هدف از تشریع آنها اصالح نفس بشـر و رسـوخ ملکـات فاضـله در
نفس انسان است .علوم و ملکات انسان به نفس او صورتی میدهنـد کـه هـمسـنخ بـا
سعادت و یا شقاوت اوست و به هرحال قرب و بعد بنده از خداوند بـر اسـاس همـین
صور و ملکات است .انسان به واسطه اعمال صالح و عقاید حق ،برای خـود ملکـاتی و
داشته باشد(»...طباطبایی )۱۴۵/۱ :۱۴۱۵ ،وی در ادامه چنین توضیح میدهـد کـه ایـن
صورتها و ملکات اخالقی بر اثر تکرار اعمال برای نفـس انسـان حاصـل مـیشـوند؛
بنابراین اگر نفس انسان از صفات و ملکات پسندیده برخوردار باشد ،این کمـال بـرای
او سعادت است و اگر از رذائـل اخالقـی و هیلـتهـای زشـت برخـوردار باشـد ،در
شقاوت به سر خواهد برد و نکته دیگر اینکه چـون ایـن ملکـات و صـورتهـا از راه
افعال اختیاری برای نفس انسان حاصل میشود؛ خداوند متعـال بـا بشـارت و انـاار و
دعوت انبیام ،انسان را به انجام اعمال صالح و دوری از اعمال زشت فرا خوانـده اسـت.
(همان)۱۴۹/۱ :۱۴۱۵ ،
بنابراین ،سعادتگرایی که در قرآن کریم مطرح شده اسـت ،نـهتنها بـا دیـدگاههای
اخالق فضیلتی منافاتی ندارد؛ بلکه از برخی آیات قـرآن چنـین اسـتفاده مـیشـود کـه
سعادت انسان و یا حداقل مرتبهای از آن با کسب فضائل و ملکـات اخالقـی و زدودن
رذایل از ساحت نفس حاصل میشود که گاهی در ادبیات دینی از آن به بهشت صفات

تبیین وحیانی از اخالق فضیلت به روایت قرآن کریم

کماالتی را کسب میکند که تنها میتواند با قرب خـدا و رضـوان و بهشـت او ارتبـاط
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ال اشـاره شـد؛ در
یاد میشود؛ (خمینی )۷۱۱ :۱۰۹۵ ،عالوه بر این ،همـانطور کـه قـب ً
بسیاری از آیات قرآن کریم ستایش و یا پاداش الهی بـه صـفات و منشهـای اخالقـی
نظیر تقوا ،خشوع ،صبر ،احسان ،نسبت داده شده اسـت .بـر اسـاس ایـن آیـات ،آثـار
مترتب بر اعمال ،اعم از ثواب و عقاب الهی ،در حقیقت مترتب بـر حـاالت و ملکـاتی
هستند که قلب انسان از طریق اعمال آنها را کسب کرده است؛ چنانچـه در آیـه َ ...و
لکن یسؤاخاس کسم بما ک ََسبَت سقلسوبسکسم (بقره )۱۱۷/به آن اشـاره شـده اسـت( .طباطبـایی،
 )۰۵۶ /۶ :۱۴۱۵به بیان دیگر ،انسان در قیامت به صورت همـان ملکـات اخالقـی کـه
منشأ پیدایش اعمال و رفتارهای او هستند؛ مجسم میشود( .جوادی آملی)۷۱ :۱۰۵۷ ،
بنابراین اخالقی که قرآن ارائه میدهد؛ هم یک اخـالق فضـیلتمحـور و هـم یـک
اخالق فضیلتگراست ،فضائل اخالقی از یکسو خیراتی هستند که حداقل بخشـی از
زندگی سعادتمندانه را برای انسان به ارمغان میآورند و از سوی دیگر خود نیز بخشـی
سال هشتم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۵ـ پاییز وزمستان ۱۰۷۹
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از سعادتاند ،البته نه لزوماً در این زندگی دنیوی بلکـه سـعادت در زنـدگی حقیقـی،
ـر َة لَهـ َی ال َحیَـوانس لَـو
یعنی زندگی که خداوند در مورد آن میفرمایدَ :و إنَّ َّ
الد َار اْلخ َ
کانسوا یَعل سَمونَ (عنکبوت)۶۴ /
تاکنون مشخ

شد که اخالق فضیلت قرآنی ،اخالق فضیلتمحـور سـعادتبنیـاد

(سعادتگرا) است؛ یعنی فضائل اخالقی که در آیات قرآن کریم بیان شده اسـت؛ هـم
ارزش ذاتی دارند؛ و حداقل بخشی از سعادت انسان را تشکیل میدهند و هـم ابـزاری
برای نیل به سعادت قصوی هستند که همان قرب وجودی به خداوند متعال است .امـا
آیا میتوان بر اساس تبیین جدیدی که زگزبسکی و مایکـل اسـلوت ارائـه مـیدهنـد،
اخالق فضیلت قرآنی را اخالق فضیلتی بدانیم که از یکسو سـعادتبنیـاد و از سـوی
دیگر انگیزشبنیاد است؟
همانطور که بیان شد؛ در اخالق فضـیلت قرآنـی ،بـا تبیـین خاصـی کـه از مسـلله
سعادت وجود دارد ،منشها و فضیلتهای اخالقی نیز از اهمیت ویژهای برخوردارند.
عالوه بر این توجه به انگیزههای فاعل یکی از شاخصههای مهم اخالق فضیلت قرآنـی

است .سؤال مهم در رابطه با بحـم انگیزشهـا ،ایـن اسـت کـه مـالک خـوب بـودن
انگیزشها چیست؟ چه چیزی انگیزشی را خوب و بر اساس آن منش اخالقی خاصـی
را تبدیل به فضیلت میکند .زگزبسکی در این خصوص مینویسد« :روشن اسـت کـه
رویکرد انگیزش بنیاد ،نیازمند آن است که به نحوی معین کند ،چه چیزی یک انگیزش
را خوب و خصـلتی را فضـیلت مـیسـازد( ».زگزبسـکی )۱۱۵ :۱۰۷۵،در نظریـههای
انگیزش بنیاد امـوری نظیـر ،شـفقت ،عـزتنفس ،احتـرام بـه دیگـران ،خیرخـواهی،
همدردی یا عشق از مهمترین احساساتی هستند که خوبی آنها را درک میکنیم ،یعنی
فارغ از فعلی که شخ
تشخی

انجام میدهد و یا پیامدهای آن ،ما خـوبی ایـن انگیزشهـا را

میدهیم و حتی آن را تحسین میکنیم؛ (همـان )۱۱۹ :ولـی از منظـر اخـالق

فضیلت قرآنی ،اگرچه این انگیزشها و احساسات ارزشمند هستند؛ اما هیچکدام معیـار
کامل و جامعی که بتوان با توجه به آن ،نظریه اخالقـی قـرآن را ،نظریـه انگیـزشبنیـاد
میکند؛ یعنی این محبت الهی است که باعم میشود ،منشها و خصلتهای اخالقـی
خاص فرد به فضائل اخالقی تبدیل شوند.
به عبارت دیگر ،حب به خداوند ،مهمترین مؤلفه انگیزشی فضائل اخالقی است که
در پرتو ایمان به خدا و شناخت صفات و کمـاالت او در وجـود انسـان مـؤمن شـکل
میگیرد .قرآن کریم درباره محبت مؤمنین نسبت به خداوند مـیفرمایـدَ ... :و الَّـای َن
َآمنسوا َأشَ د سحبًّا لل( ...بقره  )۱۶۷/محبت به خداوند شـدیدترین محبتـی اسـت کـه در
قلب انسان مؤمن جای دار و سبب میشود که انسان در همه اوضاع و احـوال ،مراقـب
حاالت و ملکات قلبی و همچنین افعال و رفتارهای خویش باشد( .معـن)۱۷۷ :۱۰۹۵،
با توجه به آنچه بیان شد؛ در نظام اخالق فضیلت قرآنی ،محبت الهی شاخ

و معیـار

تام و جامع انگیزشی تمام فضایل و رفتارهای اخالقی است و بر اساس ایـن شـاخ
است که منشها و خصلتهای فرد بهصورت فضائل اخالقی ارزشگااری میشـوند.
بهعنوان مثال اگر رفتارهای سخاوتمندانه انسان سخاوتمند بر اساس محبت و شوق بـه

تبیین وحیانی از اخالق فضیلت به روایت قرآن کریم

خواند؛ ارائه نمیدهند .قرآن کریم معیار انگیزشی فضائل اخالقی را محبت الهی معرفی

۴۷

خداوند صادر نشده باشند ،طبق اخالق فضیلتی که قرآن ارائه میدهد ،نمـیتـوان ایـن
منش و خصلت او را فضیلت (سخاوت) نامیـد؛ اگرچـه در سـائر نظریـههای اخـالق
فضیلت ،ممکن است چنین فردی سخاوتمند به حساب آید .البته این بدین معنا نیست
که رفتارهای فضیلتمندانه اگر از روی شفقت ،عزتنفس ،احترام به دیگـران ،و سـائر
احساسات و حاالت نیک صادر شوند؛ از هیچگونه ارزشـی برخـوردار نیسـتند ،بلکـه
مقصود ما این است که از منظر اخالق فضیلت قرآنـی ،ایـن احساسـات و انگیزشهـا،
معیار انگیزشی تام و کاملی برای فضائل اخالق قرآنی نیستند.
در اینجا ممکن است این سؤال مطرح شود که اعمال و رفتارهـای انسـان در نظریـه
اخالق فضیلت قرآنی چه جایگاهی دارند؟ در بسیاری از آیات قرآن کریم ،بر اعمـال و
وظایف دینی بهعنوان عامل سعادت و نجات انسان تأکید شده و در نگاه اول چنـین بـه
نظر میرسد که از منظر قرآن ،خوبی افعـال مقـدم بـر خـوبی منشهـا و خصـلتهای
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اخالقی است .آیاتی که بر ایمان و عمل صالح تأکید دارند و برخی دیگر از آیات نظیـر:
وَ لِكُلٍّ دَرَجَتٌ مِمََّ عَمِلُدا ( ...انعـام )۱۰۱ /کـه در آن بـرخالف آنچـه بیـان شـد،
درجات انسان در عالم آخرت بر اسـاس اعمـال وی مشـخ

مـیشـود 1.هرچنـد در

مباحم قبلی نیز به این موضوع پرداختیم ،برای روشنتر شدن بحم ،در پاسخ بـه ایـن
سؤال به وجوه دیگری اشاره میکنیم .وجه اول این اسـت کـه صـالح نفـس و آراسـته
شدن آن به فضائل اخالقی در حقیقت معلـول و زائیـده ایمـان و عمـل صـالح اسـت.
(صدر )۴۵ :۱۰۷۱،به بیانی دیگر راهبرد اصلی تربیت اخالقی قرآن کریم «ایمان و عمل
صالح» است و اگرچه در برخی از آیات به طرح «ایمان» و در برخـی دیگـر بـه طـرح
«عمل» اکتفا شده است ،اما در حقیقت ایمان مستلزم عمل و عمل نشانه صدق ایمـان و
الزمه غالبی آن است؛ یعنی عمل به اندراج عینی ذیل حقیقت ایمـان اسـت( .عـالمزاده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال َأح َس َن ما
 .1در برخی آیات نیز اعمال انسان ،میزان دریافت پاداش و یا عااب الهی است؛ مانند :لیَجزیَ سه سم ل س
زید سهم من فَضله ( ...نور)۰۹ /
َعملسوا َو یَ َ

نوری )۱۹۶ ،۱۷۱ ،۱۹۳-۱۹۱ :۱۰۷۶ ،تکرار اعمال صالح از سوی انسان در پرتو ایمـان
به خدا ،سبب شکلگیری فضائل و ملکات اخالقی در روح انسان است و بـه عبـارتی،
تعبیر «ایمان و عمل صالح» به نحوی بر همان ملکات و فضـائل اخالقـی تأکیـد دارد و
تعبیر بازشده و بسط یافتهای است که حکایت از صالح باطن و بر پـاکی قلـب انسـان
دارد و در حقیقت به خاطر وضوح و تسهیل نیل به آن ،در این آیات به عوامل سـازنده
آن (ایمان /عمل صالح) اشاره شده است؛ (صدر )۴۵ :۱۰۷۱،زیرا آنچه ابتدائاً در اختیـار
انسان است؛ همان عمل است؛ نه ملکات اخالقی و از آنجا که انسان طبیعت ًا به سستی و
تنبلی و فـرار از عمـل گـرایش دارد؛ (عـالمزاده نـوری )۱۰۴ :۱۰۷۶ ،قـرآن کـریم بـا
اصلیترین راهبرد ویژه تربیت اخالقی خود یعنی «ایمان و عمل صالح» برای تشویق و
ترغیب مؤمنین در جهت نیل به فضائل اخالقی استفاده نموده است .بـه بیـان دیگـر در
قرآن کریم هنگامیکه بر ایمان و عمل صـالح تأکیـد شـده ،هـدف ترغیـب و تشـویق
قلب و صفات ،ملکات و فضـائل اخالقـی تأکیـد شـده ،نسـبت انسـان بـا سـعادت و
رستگاریاش در نظر گرفته شده است( .صدر )۴۹ :۱۰۷۱،البته همـانطـور کـه اشـاره
شد ،فضائل و ملکات اخالقی عالوه بر ارزش ذاتی و وجودی که در مرتبه تحقق نفس
دارند و بخشی از سعادت انسان را شکل میدهند ،ارزش ابزاری نیز دارند ،یعنـی امـور
خیری هستند که انسان را در نیل به باالترین مراتب سعادت یاری میرسـانند؛ بنـابراین
اگرچه بر اساس آیات قرآن ،افعال اخالقی در صورتی که با انگیـزه درسـت و ایمـان و
محبت به خدا از فرد صادر شوند ،از ارزش اخالقی برخوردارنـد و منجـر بـه کمـال و
سعادت انسان میشوند و به همین جهت در بسیاری از آیات قـرآن بـر ایمـان و عمـل
صالح تأکید شده است؛ اما تنها عمل صالحی که از روی ایمـان و محبـت الهـی انجـام
شود ،عالوه بر ارزش ذاتی ،عاملی برای تزکیـه و تحلـی نفـس بـه فضـائل و ملکـات
الصـالحات
اخالقی است ،چنانچه در قرآن کریم آمده استَ :و الَّای َن َآمنسـوا َو َعملسـوا َّ

تبیین وحیانی از اخالق فضیلت به روایت قرآن کریم

مؤمنین برای اصالح نفس و آراستن آن به فضائل اخالقی بوده اسـت و هنگامیکـه بـر

۷۱

الصالحین (عنکبوت )۷ /در حقیقت ایمان و عمل صالح ،عامل طهارت
لَنسدخلَنَّ سهم فی َّ
و صالح باطن است؛ همانطور که ایمان و عمـل صـالح رابطـه متقابـل دارنـد ،اعمـال
صالح و فضائل اخالقی نیز رابطهای متقابل دارند؛ از یکسو عمل صالح بر باطن انسـان
تأثیر میگاارد و تکرار آن سبب بروز و پیـدایش صـفات اخالقـی بهصـورت ملکـات
راسخ و پایدار در نفس انسان است و از سوی دیگر همـین صـفات و ملکـات راسـخ،
موجب سهولت صدور کارهای نیک و صالح میشوند.
وجه دیگر این است که از منظر قـرآن ،سـعادت انسـان امـری تشـکیکی و وابسـته
بهمراتب ایمان انسان است؛ یعنی حداقل آنچه برای قرب به پروردگار و ورود بهشـت
الزم است ،ایمان و عمل صالح است که با آن انسان به مرتبـهای از سـعادت یـا همـان
بهشت اعمال وارد میشود( ،خمینی۴۱۰،۱۷۷،۴۷۷ :۱۰۹۵ ،؛ همـو)۴۰۷ ،۴۱۵ :۱۰۷۱ ،
اما درجات برتر و باالتر بهشت بر اسـاس فضـائل و ملکـات اخالقـی اسـت( ،صـدر،
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 )۴۷ :۱۰۷۱که در حقیقت حکایت از شاکلهی روح انسانی دارند که منطبق بـا فطـرت

و تداوم صفات اخالقیاند که میزان و معیار حقیقی سعادت انسان است .در ایـن بیـان،

۷۱

اخالق قرآنی اگرچه در مراحل ابتدائی ،بهظاهر اخالقی عملگرا را نمایان میسازد؛ امـا

الهی پروش یافته و متخلق به صفات حقتعالی و اخالقی الهی گشته است؛ چنانکـه در
آیات متعددی از قرآن کریم به تعدد درجات بهشت اشاره شده است ،مانند آیه شـریفه:
أُولئِكَ هُمُ لْمُؤْمِنُانَ حَقًَّ لَهُم دَرَجَتٌ عِنَْْ رَبِّهِم( ...انفال)۴/
بنابراین اگرچه عمل صالح در پرتو ایمان به خدا از اهمیت باالیی برخوردار اسـت؛
اما اعمال صالح ابزاری برای نیل به فضائل و ملکات اخالقی و باعم پیـدایش ،تقویـت

آموزههای اخالقی قرآن در این سطح متوقف نشده و در حقیقت از طریق راهبردی کـه
در چهارچوب ایمان و عمل صالح ارائه میدهد؛ انسـان را بـرای نیـل بـهمراتب بـاالتر
سعادت تشویق و ترغیب مینماید؛ البته این بدان معنا نیست که اخالق قرآنـی در یـک
سطح اخالقی عملگرا و در سطحی باالتر اخالقی فضیلتگراست؛ زیرا همانطور کـه
اشاره شد ،اخالق قرآنی در پرتو ایمـان و فضـائل اخـالق بنـدگی و بـهویژه فضـیلت

محبت معنا و مفهوم حقیقی خود را مییابد و به همین جهـت در نظـام اخالقـی قـرآن
تنها عملی ارزش اخالقی دارد که منشأ آن محبت الهی باشـد؛ بنـابراین بـازهم فضـائل
اخالقی مطرح در باالترین سطح ارزشهای اخالقی قرآن ،یعنی فضائل اخالق بنـدگی
مقدم بر اعمال و در حقیقت مالک و معیار ارزشگااری اعمال و رفتارهای اخالقیاند؛
یعنی عملی که از فضیلت محبت به خدا و بر اساس آن صادر نشـده باشـد از معیـار و
مالک ارزش تام اخالق قرآنی برخوردار نیست.
به عبارت دیگر اخالق فضیلت قرآنی ،اخالقی توحیـدی اسـت (طباطبـایی:۱۴۱۵،
۱۰۷/۱۳؛ جـوادی آملـی۶۳۵-۷۷۹/۰۱،۱۹/۱۰ ،۷۴۴/۶ ،۱۰۵۹ ،؛ خلیلـی-۱۱۹ :۱۰۷۱ ،
 )۱۰۷-۱۰۹ ،۱۱۶و عالیترین درجه توحید ،محبت تام به ذات حضرت حق و دوست
داشتن جمال و کمال مطلق است( .جوادی آملی )۷۰ ،۱۰۹۰ ،به همین جهت است کـه
در نظریه اخالق فضیلت قرآنی ،ممکن است ارزش و منزلت عملی که از روی انگیـزه
باشد .سر این نکته همانطور که بیان شد؛ در ایـن اسـت کـه اخـالق فضـیلت قرآنـی،
اخالقی مبتنی بر ایمان به خدا و سائر مؤلفههای آن است که در حقیقـت مبنـا و ریشـه
فضائل اخالق بندگیاند و در چنین نظام ارزشی ،تنها اعمالی از مالک و معیارهای تـام
و جامع اخالقی برخوردارند که از فضیلت محبت الهی صادر شـده باشـند و مـالک و
معیار ارزشگااری این افعال و برتری آنها نسبت به برخی از منشهـای اخالقـی نیـز
همین فضیلت محبت است که در پرتو مراتب ایمان و توحیـد در قلـب انسـان مـؤمن
شکل گرفته و سائر رفتارها و اعمال انسان را در جهت نیل به دیگر فضـائل اخالقـی و
زندگی سعادتمندانه و در نهایت توحید خال

تنظیم مینماید؛ بنابراین اگرچـه چنـین

اعمالی از ارزش اخالقـی بـاالیی برخوردارنـد و چهبسـا موجبـات برخـی از مراتـب
سعادت انسان را فراهم بیاورند ،اما باز هم مالک و معیار ارزشگااری اخالقـی چنـین
اعمالی ،ریشه در فضائل اخالق بندگی و به ویژه فضـیلت محبـت بـه خـدا دارد و در
حقیقت خوبی فضائل و منشهای اخالق مقدم بر اعمال و رفتارهای اخالقـی اسـت و
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خالصانه و محبت الهی صادر میشود ،بیشتر از ارزش برخی از منشهای اخالقـی نیـز

۷۰

عملی که از فضیلت محبت به خدا نشأت نگرفتـه باشـد از ارزش اخالقـی برخـوردار
نیست.
بر اساس آموزههای قرآن ،در پرتو شناخت صفات خداوند و تهایب و تزکیه نفس،
انسان بهتدریج متخلق به اخالق الهی شده و با نیل به این فضـائل و کمـاالت بـه مقـام
نفس مطملنه نائل میشود .تنهـا در ایـن صـورت اسـت کـه اعمـال و رفتارهـای او از
هرگونه شائبهای غیر از حضرت حق ،تهی میگردد؛ زیرا همـانطور کـه بیـان کـردیم؛
نیات و انگیزههای انسان شاکله ثانوی روح انساناند کـه از ملکـات اخالقـی او صـادر
میشوند و بدیهی است که اعمال و رفتارهای انسان متخلق به صـفات الهـی و اخـالق
ربوبی ،جزم به انگیزه الهی و محبت او صادر نمیشود؛ بنابراین از ویژگیهـای اخـالق
فضیلت قرآنی این است که از مرتبه عمل و کسب فضائل اخالقی آغاز و سـرانجام بـه
مرتبه توحید و محبت خال
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الهی در پرتو عبودیت تام پروردگار منتهی مـیشـود .بـه

بیان عالمه طباطبایی ،بندهای که سراسر وجودش را محبت الهی پر کرده اسـت؛ رشـته
محبت خویش را از همهچیز بریده و منحصر در پروردگارش نموده ،تمام هم و غمش
ال
محبوب اوست تا جایی که دیگر نهتنها ستایش مردم برایش مهـم نیسـت؛ بلکـه اصـ ً
فضائل و کرامات اخالقی خویش را نمیبیند و توجهی به بهشت و نعمتهـای آن نیـز
ندارد و این یکی از ویژگیهای مسلک اخالق قرآنی است که مبتنی بر توحید خـال
است؛ بنابراین روح توحید در اخالق فضـیلت قرآنـی سـاری و جـاری اسـت و روح
اخالق و فضائل اخالقی در اعمال و رفتارهایی که مؤمنین در قرآن کریم مکلـف بـه آن
شدهاند ،انتشار یافته است( .طباطبایی۰۵۴ ،۰۶۳/۱ :۱۴۱۵،؛ )۱۷۵ :۴

نتیجهگیری

تمام شاخصههای مهم اخالق فضیلت در آموزههای اخالقی قرآن نیـز مـورد تأکیـد
واقع شدهاند ،بنابراین میتوان اخـالق قـرآن را تقریـری جـامع و کامـلتـر از اخـالق
فضیلت دانست .تبیینی که هم فضیلتمحور است و هم سعادتگرا؛ یعنـی از یکسـو
نیل به فضائل اخالقی ،نیل به مرتبهای از شکوفایی و سعادت است و از سـوی دیگـر،
فضائل ،خیراتی هستند که انسان را در مسیر نیل بـه بـاالترین مراتـب سـعادت ،یـاری
میرسانند .اخالق فضیلت قرآنی ،نظریهای انگیزش بنیاد نیز هست ،با این تفـاوت کـه
مهمترین مؤلفه انگیزشی فضائل اخالق قرآنی که تمام خصلتها و منشهای فـردی و
اجتماعی فرد در پرتو آن رن

و بوی فضیلت بـه خـود مـیگیرنـد ،محبـت قلبـی بـه

خداوند است .به همین جهت از منظر قرآن تنهـا عمـل صـالحی کـه از روی ایمـان و
محبت الهی صادر شود ،عالوه بر اینکه از ارزش ابزاری برخوردار است و در حقیقت
برخوردار است .در تبیین قرآنی اخالق فضیلت ایمان به خدا ریشه تمام فضائل اخالق
بندگی و فضائل اخالق بندگی منشأ و معیار تـام و جـامع فضـائل فـردی و اجتمـاعی
هستند که اعمال و رفتارهای انسان مؤمن را در مسـیر سـعادت حقیقـی کـه قـرب بـه
خداست تنظیم مینمایند.

تبیین وحیانی از اخالق فضیلت به روایت قرآن کریم

عاملی برای تزکیه و تحلی نفس به فضائل اخالق قرآنی نیز هست؛ از ارزش ذاتـی نیـز
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