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چکیده
اخالق فضالت یکی از نظریههای اخالری است که اهتمام و یژهای بر شخصات فاعل و ویژگییهیا ن دارد .در
مقابل اخالق فضالت ،نظریههای عملمحور (وظافهنگیر و غاییتنگیر) ریرار دارنید .شیناخت دییدگاه ریر ن،
به عنوان مهمترین منبع اعتقادی و عملی دین اسالم ،در ماان نظریههیای اخیالق هنجیاری ضیروری بیه نظیر
دراق اخالق فضالت و ویژگیهیای ن ،بیه سیرا
میرسد .از همانرو ،در این پژوهش میکوشام ضمن تباان ِ
یات رر نی رفته ،دیدگاه رر ن در ربال این نظریه را تباان کنام .دیدگاهی که از مجمیوع شیواهد رر نیی برداشیت
ّ
میشود ،تنیاد اخالق فضیالت بیا رو یکیرد فضیالتموضیوع )فاعیلمحیور و فاعیلمقیدم( اسیت ،امیا بیرای
دادن رلیب و روح
رو یکردهای فضالتمعاار و فاعلمبنا شاهد رویای یافت نشد .اخالق رر نی با محیور ریرار ِ
در مقابل افعال ظاهری انسان و ایمان در مقابل عمل صالح و همچنان با طرح «اسوه» به عنوان معاار شیناخت
اخالق ،رو یکردی بساار نزدیک به اخالق فضالت ،اتخاذ کرده است.
کلیدواژهها

اخالق هنجاری ،اخالق رر نی ،اخالق فضالت ،فضالتگرایی ،فضایل.

 پژوهشگر پژوهشکده اخالق و روانشناسی اسالمی ،رم ،ایران( .نویسنده مسئول)
 استاد دانشگاه رر ن و یدی  ،رم ،ایران .׀
تاریخ پذیرش 🞕 70۵۵/0۵/77 :تاریخ تنیاد70۵1/07/۵7 :

sadeqi.hadi@gmail.com

׀

smb.mirsane@gmail.com

مقدمه

27
۹۳۱8
علمیی۔ پژوهشی
فصلنامه علم
پاییز ۹۳۱7
پژوهشی اخالق پژوهی | شماره  | ۳1پاییز
فصلنامۀ

اخالق
فضیلت
؛
منظری
قرآنی

ر
اخالق فضالت کهنترین نظریۀ اخالری است که عموما یاکم بر تمام اخالقهای سنتی و دینیی
است .ردمت این نظریه به مازانی است که مدافعان جدییدش همیان کهنسیالی را دلالیی ارنیاعی
برای صحتش گرفتهاند (پانکافس ،701۵ ،ص  .)۵07اخالق فضالت موضوع اخالق را فاعیل اخیالق
دانسته ،هدف ن را اصالح و رشد ویژگیها شخصاتی انسان معرفی میکند.
پاشانه این نظریه در غیرب بیه ثیار فالسیوفان یونیانی ،بیهو یژه سیقراط ،افالطیون و ارسیطو،
ر
برمیگردد که تا پایان ررون وسطی به یاات خود با رویکردی عموما ارسیطویی ادامیه داد ،امیا از
ن پس کمکم رو به افول نهاد و مورد غفلت وارع شد .شاید درهم شکستن اندیشههای ارسیطویی
و دور شییدن فضییای اخییالق از مییاوراء الطباعییه و متافازیییک از دالیییل مهییم کمتییوجهی بییه
اخالق فضالت بود .در  ۵0سال اخار بهو یژه با انتشار مقالۀ خیانم نسیکام 1اخیالق فضیالت در
مغربزمان جانی تازه گرفت .البته ،پاش از او لزلی استفن 2ناز به اخالق فضالت توجه داده بیود،
اخالق مدرن ،مقاله او را محیور بازگشیت بیه
اما انتقادات صریح نسکام و یملۀ او به کل فلسفۀ
ِ
اخالق فضالت ساخت.
اما در جهان اسالم هم فلسفه ارسطویی و هم اعتقاد به میاوراء الطباعیه زنیده و پوییا بودنید ،ایین
نظریه دچار افول نشد .علم اخالق که با ترجمه ثیار یونیانی در ریرن دوم هجیری بیه جهیان اسیالم
سیطویی خیود را کیم و بیاش یفیظ کیرد .در جهیان
پاگذاشت تا دوران معاصر رویکرد فضالتی۔ ار
ِ
4
اسالم ،علم اخالق در سه مکتب اصال 3رشد و توسعه یافت؛ مکتیب فلسیفی ،عرفیانی ،و نقلیی.
شرح این مکاتب رسالت این مقاله ناست ،اما به جز مکتب نقلیی ،دو مکتیب دیگیر در محورییت
یول محور ملکات مشترک هستند .اخالق فلسفی ررابت خویش را بیا
فضایل و شکلگاری مبای
ِ
اخالق یونانی یفظ کرد ،اما اخیالق عرفیانی متینثر از اندیشیههای عرفانی۔اسیالمی دارای سیبک و
سااری متفاوت شد.
1. Anscombe, G. E. M . (1958). Modern Moral Philosophy in philosophy, 33, 1-19.
نسکام ،گرترود .ای .ام .)70۵7( .فلسفه اخالق مدرن( .ترجمه :یاسیر پوراسیماعال) .اطالعاات حکما و مع فا ،
 )7۵1(7ص1۔.7۹
 2.به نقل از (فرانکنا ،701۵ ،ص .)770
The Science of Ethics (New York: G. P. Putnam’s Sons 1882), pp. 155, 158.
ر
 .3مکتب تلفاقی عموما دارای پیرنگ فلسفی و یا عرفانی است که نمیتوان ن را مکتب اصالی دانست؛ زیرا بیه یکیی از
سه مکتب برگشت دارد.
 .4نک :ایمدپور ،مهدی و دیگران )701۵( ،کتاب ناخ اخالق اسالمی ،رم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
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اخالق نقلی تا کنون سبک و سااق علمی ناافته و به شکل نظام اخالری مطرح نشده است .تیا
کنون اخالق نقلی تنها در رالیب دسیتهبندی مجموعیه ییات و رواییات و توضیاح و تفسیار نهیا
نگارش شده است و از دل متون اسالمی نظام اخالری استنباط نشده است .بیه نظیر میرسید بیر
پژوهشگران یوزه دین و اخالق الزم است که به استنباط نظام اخالریی مبتنیی بیر متیون ییات و
روایات بپردازند .یکی از مقدمات این امر ،عرضه نظریههای اخالری بر رر ن و بررسی شواهد لیه
و علاه نها در ق آن ک یم است و ما این کار را «یافتن منظر رر ن دربارۀ نظریه» مینامام .بیا ییافتن
منظر رر نی دربارۀ یک نظریه میتوان بخشی از اندیشه اخالری رر ن را روشن ساخت.
این مقاله به دنبال کشف دیدگاه رر ن در برابر اخیالق فضیالت اسیت .بیرای رسیادن بیه ایین
مقصود در بخش ابتدایی به تباان چهارچوب کلی و شاخصههای اخالق فضالت پیرداختام و در
ِ
بخش بعدی ناز اخالق فضالت را از منظر یات رر نی برمیرسام.
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اخییالق فضییالت را ن چنییان کییه در چنیید سییطر پییاش مالیظییه کردییید میتیوان بییه دو بخییش
فضالت سنتی سه جرییان عمیده دارد؛ اخیالق
فضالت سنتی و مدرن تقسام کرد .اخالق
اخالق
ِ
ِ
یونانی ،اخالق مساحی و اخالق اسالمی ،اما اخالق فضالت میدرن محصیول تضیارب راء در
هفتاد سال اخار و در ماان اندیشمندان مغرب زمان است.
فضالت سنتی بنا شده بر انسانشناسی دناای سنتی اسیت .انسیان در اندیشیه یونیانی،
اخالق
ِ
مساحی و اسالمی دارای دوگانه جسم و روح اسیت؛ جسیم پایدا و روح پنهیان ،و روح یقاقیت
انسان ،اصل و دارای یاات به ذات و جسیم کالبید ن یقاقیت ،فیرع و دارای یایات بیالعرض.
محصول این انسانشناسی پرداختن به روح و ویژگیهای ن به صیورت وییژه اسیت و اگیر ریرار
است دمی برای اخالری شدن و کمال یافتن کاری کند باید به طور اصیال بیه روح و نفیس خیود
اخالری انسان و به ویژه رفتار از ن جهت که ناشی از روح ییا
متعلقات
بپردازد .در این اندیشه بقاه
ِ
ِ
ّ
مؤثر بر ن بوده بررسی میشود .به همان دلال ،عموم کتابهای نگاشته شده در این سنت ابتیدا از
نفسشناسی شروع میکنند .این نفسشناسی گاه به اجمال و گاه به تفصال بوده ،ولی بیه هرییال
مبنای اخالق بوده است .از افالطون و ارسطو تا فارابی ،ابن مسکویه و خواجه نصارالدین طوسی
و تا کوئاناس همه و همه بخشی از اخالق خود را به نفسشناسیی اختصیاص داده و ن را مبنیای
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مبای اخالری ررار دادهاند .ابنمسکویه بهخوبی ضرورت این بحی را درک کیرده و  -بیه شیاوه
استداللی  -از تباان دوگانگی جسم و روح و ویژگیهای هریک غاز کرده و تا تبایان ریوای نفیس
پاش رفته است.
ر
فضالت سنتی موضوع اخالق را روح ،نفس و درون انسان میداند .این اخالق معموال
اخالق
ِ
ترکابی از «غایتگرایی سعادتگرایانه مبتنی بر تباان کارویژۀ انسان»« ،نظریۀ یدوسط و اعتیدال
در تباان وجودشناسی یا معرفتشناسی فضایل»« ،فضایل چهارگانه اصلی مبتنی بر روای نفس»،
فضالت فرونساس ییا عقیل عملیی» و «تکایه بیر اسیوه ییا فضیالتمند
تحت
ِ
«عقالناتی عملی ِ
به عنوان نمونۀ بارز فرد دارای عقل عملی» است.
یکایت اخالق فضالت مدرن به گونۀ دیگری رریم خیورده اسیت .دو نظرییۀ میدرن اخیالق
هنجاری ،یعنی سودگرایی و وظافهگرایی ،از یدود دو ریرن پیاش در جهیان غیرب پدیید میده و
گسترش یافته اند و البته ،هر دو از یک چاز به طور خاص غفلت کردهاند؛ این دو نظریه ،به دنبیال
معااری کلی برای الزامات و ارزشهای اخالری میگردند و هیر ییک پاشینهادی ارائیه کردهانید؛
سودگرایی به یداکثر رساندن سود و وظافهگرایی عمل بر اساس تکلاف را پاشینهاد میکنید و در
این ماان ،فضالتگرایان مدرن ،با به نقد کشادن هر دو نظریه ،نچه کیه میورد غفلیت نهیا بیوده
است (شخصات ،1ملکه 2و فضالت )3را گوشزد میکنند.
دیدگاهها و نظریههای فضالتگرایان در یوزۀ اخالق ،امروزه چنان پرشمار و متنوع اسیت کیه
میتوان گفت اخالق فضالت ،جنسی برای نظریههای متنوع و متعدد است ،اما نقطه محوری کیه
تمام فضالتگرایان سنتی و مدرن با تمام اختالفات را زیر یک چتر جمع میکند ،چاست؟ همان
نقطه مورد اتفاری که یک نظریه به خاطر پذیرش ن در دسته فضالتگرایان ررار میگارد.
میتوان ادعا کرد ن نقطه محوری که به دنبالش هستام« ،اهتمام به فضالت» به عنیوان امیری
ّ
مهم و جدی در اخالق است .نچه مدافعان سنتی و مدرن اخالق فضالت را زیر یک چتر جمیع
میکند و از دیگر نظریههای متمایز میسازد ،اهتمام بیه فضیالت در اخیالق اسیت .بیرای تبایان
باشتر باید به دو پرسش پاسخ دهام؛  )7فضالت چاست؟  )۵منظور از اهتمام و توجه چاست؟

 .2معادل یونانیhexis

1. character
3. virtue
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 .8فضیلت

فضالت مفهومی در مقابل رذیلت است .فضالت نیوعی از کمیال و رذیلیت ضید کمیال بیه شیمار
می ید .اینها دو وصف برای ملکات نفسانی هستند؛ انسان شجاع دارای ملکیۀ شیجاعت اسیت کیه
ارزش
فضالت است و انسان ترسو دارای ملکۀ ترس است که رذیلت است .فضالت ملکهای است که ِ
[ضد ارزش اخالری است].
اخالری دارد و رذیلت ملکهای است که فارد ارزش اخالری است ِ
ملکه چیست؟

ّ
 .1ارسطو میگوید مردی که از اعمال شریف لذت نمیبرد ،در وارع ،نه انسیان خیوبی اسیت و نیه بیر اعمیالش خایری
ر
مترتب است (ارسطو .)0۹ ،701۵ ،سخن ارسطو و کال ایدۀ هماهنگی درونی ،منافیاتی بیا راعیدۀ «أفضیل االعمیال
أیمزها» (مجلسی ،7707 ،ص  )70۵ندارد؛ زییرا تمیام سیختیها بیه درون انسیان بیازمیگردد و ورتیی از کارهیای
سختتر بح میشود به معنای ن است که در انجام ن کارها انگازهها و ارادههای رویتر الزم است .پس هرچه کیار
سختتر باشد ،انسان در انجام ن کار انگازه رویتری از خود نشان داده است و این نشانۀ فضالتمندی باشتر اوست.
 .2یکی از تفاوتهای ملکه نفسانی و عادت این است که ملکه بیروز و ظهورهیای متفیاوتی در زمانیههای متفیاوت دارد،
رفتار خاص بروز میکند.
ولی عادت به این صورت ناست و هماشه به یک
شکل ِ
ِ
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سبب سیرعت و سیهولت صیورت گیرفتن افعیال و ییاالت
ملکه امری استوار در نفس است که ِ
متناسب میشود .این سرعت و سهولت ناشی از یکپارچگیای است کیه ملکیه در نفیس ایجیاد
کرده است .یکپارچگی ماان اندیشهها ،تمایالت ،انگازهها ،عواطف و افعال است .انسیان کیریم
هم بخشندگی را امری ناکو و درست میداند ،هم تمایل به انجام این کار دارد ،هیم انگایزه کیافی
ّ
برای انجام ن دارد ،هم از ن لذت میبرد 1و در نتاجه به سرعت و سهولت ن را انجیام میدهید.
راد متناسب هم به این دلال ورده شده که هر ملکه سیبب نمیشیود تیا هیر کیاری بیه سیرعت و
سهولت انجام گارد ،بلکه افعال متناسب با ن این چنان خصوصاتی مییابند ،بیرای مثیال ،رفتیار
متناسب با شجاعت در جنگ ،جنگاوری و در گفتوگو صریح و بیتعارف صحبت کردن اسیت
و رفتار متناسب با کرامت در میال بخشیندگی و رفتیار متناسیب بیا کرامیت در رفتیار بیا دیگیران
بخشادن اشتباه نهاست( 2نک :ارسطو ،70۵1 ،ص ۹7؛ ابن سانا ،7707 ،االهیات ،ص .)7۵۵
در اخالق فضالت مدرن ناز فضیالت بیه اعتبیار جینس ن [یعنیی ملکیه] اینگونیه تعرییف
میشود .هرستهاوس ،فضالت را اینگونه تباان میکند؛ «فضالت» یالتی است که بیه بهتیرین
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وجه در صایب خودش نهادینه شده باشد؛ به طوری که فضالتمند به علت ن ،هر فعل مناسب
با ن را انجام دهد .داشتن فضالت امور دیگری همچون ایساسات ،گزینشها ،ارزشها ،امایال،
شیخص
نگرشها و عالیق خیاص را بیه دنبیال دارد« .دارا بیودن ییک فضیالت ،در واریع ،ییک
ِ
خاص بودن است با ّ
ذهناتی پاچاده» فضالت چون ذو ابعاد است ،پس داوری و تصمام اخالریی
ناز به سادگی صورت نمیگارد و به رایتی رابل تباان ناست .ناظر اخالری در اخالق فضالت بیه
صرف مشاهدۀ یک عمل یا یک سلسله اعمال صحاح از فرد نمیتواند او را فضالتمند بشیمارد.
(هرستهاوس 70۵۵ ،الیف ،ص 0۵۔ )00رفتاری ما را به فضالتمندی فاعل ن رهنمون میکند که ناشی
از یکپارچگی و هماهنگی درونی باشد .به طور کلی عملی ناشیی از ملکیه اسیت کیه ییاکی از
هماهنگی و یکپارچگی در درون فرد باشد .یکپارچگی درونی همان ایدهای است که براسیاس ن
مایل استاکر مقاله «اسکازوفرنیهای اخالق مدرن» را نوشت .او معتقد بود اخالقهای بیتوجیه
به فضایل ،انسان را دچار چندپارگی شخصات میکنند .یکی از مثالهیای چنیدپارگی شخصیات
همان عدم همراهی عواطف با رفتار است (استاکر ،70۵۹ ،ص .)7۵
به اختصار تا به اینجا فضالت و رذیلت ،ملکهای نفسیانی دانسیته شید کیه نسیبت دادن ن بیه
کسی یاکی از هماهنگی ماان اندیشه ،تمایل ،انگازه ،عاطفه و فعل فرد است و همان همیاهنگی
ضید
موجب سریع و بدون تنمل بودن افعال میشود ،اما اینکه فضالت و رذیلیت ،بیه عنیوان دو ِ
ر
یکدیگر ،ماهاتشان دراقا چاست؟ سؤالی است که پاسخ ن ماان فضالتگرایان اختالفی اسیت
و چون پاسخ ن تنثار مهمی در بح ما ندارد به ن نمیپردازیم .به طیور اختصیار ،جیواب ایین
سؤال در دو عنصر کلادی خالصه میشود؛ انگازه و غایت (نک :باتلی ،70۵۵ ،ص .)۵0
ّ
 .5معنا و مراد از اهتمام و توجه

اهتمام به فضالت در ساختار نظریهها به دو صورت کلی اتفاق افتاده است:
 .7صورت نخست ،نظریههیایی هسیتند کیه فضیالت را بیه عنیوان موضیوع اخیالق در نظیر
میگارند .نظریههایی که به این نحوه به فضیایل توجیه میکننید را «فضالتموضیوع» مینیامام.
موضوع اخالق در این نظریهها ملکات نفسانی است .اخالق به دنبال شناخت و تباان فضیایل از
رذایل است .در یقاقت ،موضوع اصلی اخالق روح و نفس و طهارت و بادسازی ن اسیت کیه
ّ
ّ
طهارت ن به تخلی نفس از رذایل و بادی ن به تحلی نفس به فضایل است.

✺

 .۵صورت دوم نظریههایی هستند که فضالت و فضالتمند را به عنوان معایار رفتیار اخالریی
مطرح میکنند .این نظریهها را «فضالتمعاار» مینامام.
جاستان اکلی معاار بودن فضالت و اسوۀ اخالری را اینگونه توضاح میدهید« :اگیر و تنهیا اگیر
فاعل فضالتمند کاری را در شرایطی خاص انجام دهد ن کار درست اسیت» ()Oakly, 1998, p. 93
اگر بخواهام این گزاره را ردری باز کنام ،چنان میگویام:
«الف»،کاری است که فاعل فضالتمند در شرایطی خاص انجام میدهد = P
«الف» عملی درست است = Q

اگر فاعل فضالتمند «الیف» را در شیرایط خیاص انجیام داد نگیاه عمیل «الیف»
درست است = P→Q
اگر کار «الف» درست است ،نگاه فرد فضالتمند ن را در شیرایطی خیاص انجیام
میدهد = Q→P

۳۹
اخالق فضیلت؛ منظری قرآنی

ر
فضالت سنتی ،عموما چنان نگاهی به فضایل دارند و در نتاجیه ،منظیور از اهتمیام بیه
اخالق
ِ
فضالت در این نظریهها موضوع ررار دادن فضالت در علم اخالق است .در مقابیل ،نظرییههیایی
هستند که موضوع اخالق را رفتار دانسته و به دنبال معااری برای شناخت رفتیار اخالریی از رفتیار
ّ
ضد اخالری هستند.
ِ
نظریههای فضالتموضوع بیتوجه بیه رفتیار ناسیتند ،بلکیه افعیال و رفتیار در رتبیۀ بعیدی از
ملکات و فضایل ررار میگارند و این مطلب ،چازی از ارزش افعیال و رفتیار نمیکاهید .ارسیطو
انسیان فضیالتمندی
تصریح میکند« ،سعادت یقاقی رفتار کردن مطابق با فضالت است؛ زیرا
ِ
کییه تمییام عمییر در خییواب اسییت ،خاییری بییرای او مفییروض ناسییت و از چاییزی بهرهمنیید
نمیشود» (ارسطو ،701۵ ،ص .)07
فضیالت فضالتموضیوع ،رفتیار و کینش
در اخالق فضیالت بیه طیور کلیی و بیهو یژه اخیالق
ِ
ّ
بیاهمات ناست ،بلکه اهمات ن از جهت تنثار و تنثری است که از شخصات و ملکات میپذیرد.
رفتار از جهت تنثار مهم است؛ زیرا مهمترین ابز ِار تغاار و تنظام شخصیات اسیت .همچنیان رفتیار
اهمات تنثری ناز دارد؛ زیرا مهمترین بروز شخصیات و ملکیات انسیان در رفتیار اوسیت .در دیگیر
دیدگاهها رفتار چنان جایگاهی نیدارد .در برخیی چیون رفتیارگرایی ،رفتیار جایگیاهی اصیال دارد و
اهمات ن به سبب تنثار و تنثر ن از درون ناست .در برخی دیگر ماننید نگیاه مورعاتبیاوران ،رفتیار
باشتر انفعالی به مورعات بارونی است ،نه متنثر از شخصات و ملکه و ارادۀ افراد!

اگر و تنها اگر فضالتمند کار «الف» را در شرایط خاص انجیام داد ،ن کیار درسیت
است = P↔Q
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پس همانطور که ممکن است معاار عمل اخالری یداکثر رسانی سود یا تکلاف باشید ،ممکین
است ،فضالت و اسوۀ اخالری باشد .هرستهاوس در مقالۀ «اخالق فضالت هنجاری» به ایین
که یا میتوان اخالق فضالت را به این معنیا مقابیل دیگیر نظرییهها (سیودگرایی و وظافیهگرایی)
ررار داد ،پرداخته است (هرستهاوس70۵۵ ،ب ،ص 70۔.)77
نظریههای فضالتموضوع و فضالتمعاار با یکدیگر رابیل جمیع و افتیراق هسیتند و تیالزم
منطقی با یکدیگر ندارند .ممکن است نظریهای هم فضالتموضوع و هم فضیالتمعاار باشید،
ماننیید نچییه از برخییی عبییارات ارسییطو رابییل برداشییت اسییت .ممکیین اسییت نظری یهای تنهییا
فضالتموضوع باشد ،مانند باشتر نظریههای اخالری ّ
سنت اسالمی و ممکن است نظریهای تنها
فضالتمعاار باشد ،مانند باشتر نظریههای اخالق فضالت مدرن.
مایکل اسالت تقسامبندیای را برای نظریههای فضالتگرا مطیرح میکنید کیه بیه نیوعی در
توضاح اهتمام به فضایل در اخالق فضالت است .او رائل است ریائالن بیه اخیالق فضیالت ییا
ّ
3
فاعلمحور 1هستند ،یا فاعلمقدم 2و یا فاعلمبنا.
ّ
هر سه دسته فاعل و شخصات او را بر افعال و رفتار مقدم میدانند .در فاعلمحور کیه ارسیطو
ر
ن را نمایندگی میکند ،فاعل فضالتمند معاار خوبی افعال است ،امیا لزومیا بیرای انجیام کیار
ِ
خوب نااز ناست فرد فضالتمند باشد ،بلکه با تقلاد از فیرد فضیالتمند میتیوان کیار خیوب و
فضالتمندانه انجام داد .در این نگاه رفتار فضیالتمندانه و فضیالتمند پاونید معرفتشیناختی
دارند و نه وابستگی وجودی .در فاعل پاشیان کیه افالطیون نماینیده ن اسیت؛ هرچنید فاعیل و
ّ
شخصات بر افعال مقدم است ،اما معاار ناستند ،بلکه چاز دیگری ،مانند مثل ،معایار اصیلی در
ارزیابی ملکات و افعال است (.)Slote, 2001
بر مبنای نظریههای فاعلمبنا که اسالت و جامز مارتاناو به ن رائلاند ،فعل اخالری تنها و تنها
از انگاییزۀ خییوب و فاعییل فضییالتمند صییادر میشییود و غارفضییالتمند تییوان انجییام فعییل
ّ
فضالتمندانه و خوب را ندارد .در این نظریه ،افزون بر تقدم فاعل و فضایل بر رفتیار و افیزون بیر
1. agent - focused
2. agent - prior
3. agent - based
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پس باید توجه کرد به صرف اهتمام به فضایل ،در یالیکه ابیزاری در دسیت رواعید و ییا در رتبیه
بعدی نسبت به رواعد باشند ،اخالق فضالت به یساب نمی ید .البته ،نظریۀ اخالق فضیالت بیا
نظریههای بساار ترکاب شده و شکلهای مختلفیی از ن ارائیه شیده اسیت کیه میا رصید بحی ِ
تفصالی از نها را نداریم .برای مثال ،نظرییههای کالسیاک اخیالق فضیالت بیا سیعادتگرایی،
خودگرایی ،نظریه اعتدال و در برخی خوانشهای دینی با امر الهی پاوند خوردهانید .همچنیان در
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گره زدن معرفتشناسی اخالق به فضایل ،وجود و تحقق رفتار ناک ناز به انگازهها و فضیایل گیره
زده میشود .زگزبسکی مانند اسالت معتقد است« :یک عمل نگاه عملی با فضالت است که در
تبعات از انگازههای درونی باشد» (زگزبسیکی ،70۵۵ ،ص  .)07ایسیتادگی در مقابیل دشیمن زمیانی
ارزش اخالری دارد که برخاسته از فضالت شجاعت باشد و یا فضیالت دیگیری کیه ارتضیای ن
ایستادگی است .زمانی عاادت از بامیار ارزش اخالریی دارد کیه مبتنیی بیر فضیالت مهربیانی و
شفقت باشد .اگر ایستادگی در برابر دشمن و عاادت از بامار برای رسادن به نتایج ن افعال باشد،
ارزش اخالری نخواهد داشت و یا یتی اگر به تقلاد از فاعل فضالتمند باشد.
از دستهبندی که ما ارائه کردیم و همچنان دستهبندی اسالت مشخص میشود که نکتیه میورد
اتفاق تمام فضالتگرایان اهمات و تقدم شخصات و ملکات فاعیل اخالریی بیر رفتیار و اعمیال
اوست .در این امر تفاوتی ماان رائالن سنتی و مدرن اخالق فضالت ناست.
فالسوفان وظافهگرایی مانند امانوئل کانت و یا برخی از فایدهگرایان همچون جی .ای .مور کیه
نظریههایی در باب فضالت یا فضایل ناز ارائه میدهند ،اگر شخصات فضالتمند را عنصر مهیم
و مقدم در اخالق ندانند ،طرفدار اخالق فضالت به یساب نمی یند ،بلکه تنها عنصر فضیالت را
با نظریه خود در اخالق هنجاری ترکاب کردهاند.
فرانکنا از افراد بارز این گروه است که رواعد اخالریی را چشیمان فضیایل و فضیایل را نایروی
رواعد دانسته است و در وارع ،به فضایل به چشم پاسبانانی برای رواعد نگیاه کیرده ،امثیال فرانکنیا
تنها رائل به نظرییه فضیالت معتیدل هسیتند (نیک :فرانکنیا ،701۵ ،ص  .)777برخیی همچیون میور،
به صرایت ،فضایل را در درجه دوم ررار میدهند معتقداند که:
ر
… اگر یک فضالت وارعا یک فضالت است ،باید به عنوان یک وساله خوب باشد… .
فضالت فی نفسه ارزش ندارد و اگر هم ارزش داشته باشد ،از یگانه خوب بیودن و ییا
بهترین خوبها بودن فاصله زیادی دارد (مور ،7011 ،ص .)000

تقریرها و نظریههای مدرن و معاصر ،اخالق فضالت گاه با سودگرایی ،1گاه با امر الهیی ،2گیاه بیا
ر
طباعتگرایی ،3گاه با عاطفه گرایی 4و گاه با کثرتگرایی 5ترکاب شده است و برخی رائالن اساسیا
ضد نظریه هستند 6 .البته ،تقریرهای پرشماری از اخالق فضالت ارائیه شیده و در یقاقیت ،بایید
اخالق فضالت را به عنوان جنسی برای نظریههای متعدد در نظر گرفت.
در پایان تباان اخالق فضالت ،باید به برخی مزیتها و امتاازات مورد اتفاق اخیالق فضیالت
بر نظریههای رراب  -اعم از رفتارگرایی ،سودگرایی و وظافیهگرایی  -اشیاره کیرد .ایین مزیتهیا و
امتاازات در شناخت نظریههای فضالتگرایانه کمک شایانی به ما میکند:
 .7اخالق فضالت به انگازش درونی توجه بساار دارد .طرفداران ایین نظرییه ،از سیویی رائیل
هستند عمل بدون انگازه و رغبت درونی عمل فضالتمندانه ناسیت ،بیهو یژه ،زمیانی کیه بیا نایات
مخالف یا ناسازگار با عمل انجیام شیود ،و از سیوی دیگیر اخیالق و معلمیان اخیالق بایید درپیی
شکل دادن فضایل در افراد باشند که سبب شود فرد با رغبت به انجام اعمال اخالری مبادرت کند.
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 .۵اخییالق فضییالت رشیید اخالرییی را مییورد توجییه ر یرار میدهیید .اخییالق مجموع یهای از
دستورالعملها ناست که فرری نکند به ماشان داده شود یا انسان و هیر کیدام بیر اسیاس ن عمیل
کند ،اخالری شود .اخالق امری در درون فرد است که رشید کیرده و توسیعه مییابید .در برخیی
مرایل برخی اعمال صحاح و در برخی مرایل باالتر همان اعمال ناصحاح یا دارای ارزش کمتر
7
میشود.
 .0نقش الگوها و اسوهها در اخیالق فضیالت بسیاار پررنیگ اسیت .نقیش معرفتشناسیانه
ّ
یید یگانیه
اسوهها در اخالق فضالت مورد اتفاق است و در برخی نظریهها ماننید الگیوگرایی تیا ِ
معاار اخالق باال میروند.
ّ
 .7در اخالق فضالت فضایل ارزش ذاتی یا مقدم بر رفتار دارند .همچنیان فضیایل مقیدم بیر
 .1مانند نظریه جولاا درایور
 .2نظریه رابرت دامز
 .3نظریه فوت و هرستهاوس
 .4هاوم و اسالت
 .5کریستان سوانتون
 .6مانند نسکام
 .7مانند این گفته مشهور «یسنات االبرار ،سائات المقربان».
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اخالق فضیلت در نگاه قرآن

یا ق آن ک یم شخصات و ملکات فاعل اخالری را بیر افعیال و رفتیار او مقیدم میدانید؟ اهتمیام
اصلی و اساسی رر ن بر رشد شخصات فاعل است یا رفتارهای او؟ رر ن شخصیات و فضیایل را
به عنوان معاار نهایی شناخت رفتار صحاح میداند یا معاارهیای دیگیری را معرفیی میکنید؟ در
نگاه رر ن ،اسوهها چه جایگاهی دارند؟ رر ن تا چه مازان در ارزیابیها و داوریها بیه شخصیات،
انگازه و نات افراد توجه میکند؟ و یا در منظر رر نی عملیی کیه همیراه مایل و انگایزش درونیی
 .1جولاا ناس در مقالۀ زیر بر این مطلب استدالل میکند.
Annas, J. (2004). Being Virtuous and Doing the Right Thing. Proceedings and Addresses of the
American Philosophical Association, 78(2), 61–75. doi: 10.2307/3219725
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رواعد اخالری هستند و جایگاه رواعد اخالری تا ید بسااری ّ
تنزل پادا میکند .فضیالتگرایان ییا
نااز به رواعد و اصول اخالری را نفی میکنند 1و یا در صورت ربول ،نها را برگرفته از فضایل و فیرد
فضالتمند میدانند و این به دلال نسبت معرفتی است که ماان فضالت و عمیل صیحاح برریرار
میدانند .برخی چون ادموند پانکافس ،وجود رواعد اخالریی کمتیر را بیرای تعلیام اخیالق بهتیر
ر
میدانند (پانکافس ،701۵ ،ص )0۵7؛ چون اساسا عمل درست اخالری طبق راعده ناست ،بلکه طبق
فضالت اخالری است.
ر
 .7توجه به فاعل اخالری در ارزیابی افعال و رفتار؛ در نظرییههای دیگیر عمومیا افعیال بیدون
اخالق فضالت ارزییابی اعمیال بیا
توجه به فاعل ن مورد ارزیابی و داوری ررار میگارند ،ولی در
ِ
توجه به فاعل و انگازه و ملکات ن است.
برخی غاییتگرایی را نایز جیزء مؤلفیههای اخیالق فضیالت مطیرح سیاختند (خزاعیی،701۵ ،
ص  )70که به نظر میرسد شامل برخی نظریهها مانند اسالت و مونتمارک نمیشیود (بیاتلی،70۵۵ ،
ص 7۵۵۔ .)7۵1از اینرو ،ما غایتگرایی را جزء مؤلفهها مطرح نمیکنام ،ولی میپیذیریم کیه ییک
مؤلفۀ غالب در فضالتگرایی است.
تا اینجا عنصر مهم و تعاانکننده در اخالق فضالت و برخی مؤلفههای مورد اتفاق ریائالن بیه
اخالق فضالت را مطرح کردیم .در ادامه ،این عنصر اصلی و مؤلفهها را به رر ن عرضیه کیرده ،در
سنجۀ رر ن به بررسی اخالق فضالت میپردازیم.

ناست ،ارزشمند است؟ پاسخ به این سؤاالت میتواند منظر و دییدگاه قا آن کا یم را نسیبت بیه
اخالق فضالت مشخص کند .البته ،این سؤاالت بیارتباط با یکدیگر ناستند و پاسخ به برخی از
نها ،پاسخ برخی دیگر را مشخص میکند.
در رر ن از شخصات و ملکات انسان با نامهای مختلفی یاد شده است 1 .رر ن از روح انسیان
که محل استقرار ملکات است ،با تعابار مختلفی مانند رلب ،صدر ،فؤاد و نفس یاد میکند( .نک:
راغب اصفهانی ،777۵ ،ص 7۹7و 7۵۵و ۹17؛ فراهادی ،۵ ،770۵ ،ص ۵۵0 ،۵7؛ طریحی ،0 ،70۵7 ،ص .)771
اندیشمندانی چون غزالی ،فخیر رازی ،عالمیه طباطبیایی و محمید تقیی مصیباح ییزدی نایز
معتقدند رلب ،صدر و فؤاد در رر ن به یک یقاقت اشاره دارند که عبیارت اسیت از روح انسیان.
(نک :غزالیی ،بیتیا ،0 ،ص ۹۔ ،1فخیر رازی ،1 ،77۵0 ،ص 070؛ عالمیه طباطبیایی ،۵ ،70۵0 ،ص ۵۵7؛ ،0
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ص 01۵؛  ،77ص ۵70؛ مصباح یزدی ،7 ،7017 ،ص ۵07و.)۵0۹
به ایتمال زیاد هریک از این واژه ها از لطافیت معنیایی خاصیی برخوردارانید و تفاوتهیایی
ّ
لطاف و دراق در کاربرد و معنا دارند ،اما در بح ما چندان تفاوتی ایجاد نمیکنید و همیه را دال
بر امر درونی میدانام که در لسان اخالق فضالت به شخصات و ملکات فاعیل تعبایر میشیود.
شخصات فرد بیه کیار میبیریم و تفیاوتی
همچنان در ادامه ،به جهت تسهال ،واژۀ رلب را معادل
ِ
ماان شخصات و رلب نمینهام.
ّ
اهمیت و تقدم شخصیت و ملکات فاعل در قرآن

برای فهم دیدگاه رر ن دربارۀ نظریه اخالق فضالت ،باید به دنبیال سینجههایی باشیام کیه بیا نهیا
بتوانام دیدگاه رر ن را اخذ و اصطااد کنام .پاشتر باان شد که اهتمام بیه شخصیات فاعیل بیه دو
صورت در نظریههای فضالتگرایانه بروز یافته است :فضالتموضیوع و فضیالتمعاار .در ایین
بخش ،اهمات رر ن به روح و ررابت ن با نظرییههای فضالتموضیوع را بررسیی مییکنام .ذییل
نظریههای فضالتموضوع تباان شد که اهمات رفتار در این دسیت نظرییههای تبعیی بیوده و بیه
جهت تنثار و تنثری است که در نسبت با شخصات و ملکات دارند .همان امر میتواند سینجهای
 .1البته ،واژۀ فضالت ،فضل و مشتقات ن به معنای اصطالیی اخالق ،در رر ن به کار نرفته است ،در رر ن واژۀ فضیل بیه
زیادی» مال و در مد ،برتری ذاتی ،مجموعی از مکنت و مال و جایگاه و روت و در برخی موارد نایز بیه معنیای
معنای « ِ
هدیهای که اهداء ن الزام نداشته ،به کار رفته است (راغب ،777۵ ،ص .)۹0۵

✺

ّ
برای شناخت نظریههای فضالتموضوع باشد و از همانرو ،اگر متن مقدسی رفتیار را غارمیرتبط
(و یا کم ارتبیاط) بیا شخصیات دانسیت و ییا بیرای رفتیار ارزش اصیال رائیل شید ،نظرییههای
فضالتموضوع را نپذیرفته است ،ولی اگر رفتیار را در تینثار و تینثر بیا شخصیات بررسیی کیرد و
اهمات ن را به شخصات و ملکات فاعل برگرداند ،دیدگاهی فضالتگرایانه دارد .همچنیان بایان
شد نظریههای سنتی باشتر فضالتموضوع هستند؛ اگر رر ن این دست نظریهها را تنیاد کرد ،بایید
اخالق فضالت دارد.
پذیرفت که رر ن دیدگاهی رریب به نظریههای سنتی در یوزۀ
ِ
از نگاه یات رر نی ،رفتارها هم برخاسته از رلب و شخصات هستند و هم مؤثر بر ن هسیتند؛
به همان دلال یات را در دو دسته ارائه میکنام :یات دال بر اینکه رفتار برخاسته از رلب اسیت و
یات دال بر اینکه رفتار انسان ویژگیهای رلب را شکل میدهد.
دسته اول

در تفسار «شاکله» دستکم سه معنا ذکر شده است؛ برخی به نات ،خلق و خو تفسیار کردهانید کیه
مرتبط با درون دمی اسیت (ییویزی ،0 ،ص 777؛ فخیر رازی ،۵7 ،77۵0 ،ص 0۵7؛ عالمیه طباطبیایی،70۵0 ،
 ،70ص  .)71۵برخی دیگر به طباعت و یا طانت تفسار کردهاند که در باشتر موارد تحت اختاار دمیی
ر
ناست (طبرسی ،۹ ،70۵۵ ،ص  .)۹۵0دسته سومی ناز هستند که «شاکله» را به اعتبار «اهیدی سیباال»
به معنای روش و مذهب گرفتهاند (زمخشری ،۵ ،770۵ ،ص ۹۵0؛ طبرسی ،۵ ،777۵ ،ص .)070
یه طبق معنای دوم و سوم ارتباطی با بح ما نخواهد داشیت ،امیا اگیر ن را بیه خلیق و خیو
تفسار کنام ،مرتبط با مبح ما خواهد بود .طبق این معنا ،رفتار معلول شاکله فیرد اسیت و نچیه
اخالق باید به دنبال ساخت و تربات ن باشد ،شاکله و منشهای فرد است ،نه رفتار او .منشها و
شخصات در این نگاه محوریت مییابد.

۳3
اخالق فضیلت؛ منظری قرآنی

برخی یات ،رفتارهای انسانی را منسوب به رلب و شخصات دمی کردهاند؛ بهگونهای کیه عامیل
اصلی در بروز رفتارها رلب او دانسته شده است .رلب دمی با توجه به این دسته یات ریشه رفتیار
ما و اخالری کردن نها به نیوعی پاشگایری از رفتیار غاراخالریی و پیرداختن بیه ریشیه اینگونیه
رفتارهاست .به شماری از این دسته یات اشاره میکنام:
ر
ْ
ْ ٌّ ْ
شاکل ِت ِه فر ُّبک ْم أعلم ِبم ْن هو أ ْهدی سباال؛ بگو :هر کس بر یسب شاکله
رل کل یعمل علی ِ
خود عمل میکند و پروردگار شما به هر که راهیافتهتر باشد داناتر است (سورۀ اسراء ،یۀ .)17

این یه  -به تصریح  -اعمال را متنثر از شاکله باان میکند .یات بعدی یاتیاند که بیه صیورت
موردی و مصداری رفتار و اعمالی را به رلب و روح منتسب میکنند .از مجموع این یات میتیوان
ّ
کلی جاری در این مصادیق که همان محوریت رلب و نشنت گرفتن رفتار از رلب را برداشت کرد.
َّ
َّ َّ
ْ
َّ
َّ
ُّ
ْ ْ
ول الل ِه أ ْولئك ال ِذین ْامتحن الله رلیوبهم ِل َّلتقیوی؛
ِإن ال ِذین یغضون أصواتهم ِعند رس ِ
کسانی که پاش پاامبر خدا (ص) صدایشان را فرو میکشند ،همان کسانی هستند کیه
خدا دلهایشان را برای پرهازگاری امتحان کرده است (سورۀ یجرات ،یۀ .)0
برخی در مقابل پاامبر اکرم (ص) با صدای بلند و با ییالتی بیادبانیه سیخن میگفتنید ،ریر ن در
یات ربل ،از اینگونه سخن گفتن با پاامبر نهی میکندو در ادامیه ،تکلیم خاضیعانه و مؤدبانیه بیا
پاامبر را ناشی از رلب متقی باان میکند.
َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
ِإ ِن اتق ْات َّن فال تخض ْعن ِبالق ْو ِل فاطمع الذي في رل ِب ِه مرض؛ اگر س ِر پروا دارید پیس بیه
ناز سخن مگویاد تا نکیه در دلیش بامیاری اسیت ،طمیع ورزد و گفتیاری شایسیته
گویاد (سورۀ ایزاب ،یۀ .)0۵
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خطاب این یه با زنان پاامبر (ص) است .به نها امر میکند که که با ناز و کرمشیه سیخن نگویاید؛
زیرا کسی که رلب بامار دارد ،در شما طمع خواهد کرد .رلب بامار موجب طمع در زنان نیامحرم
شده و ممکن است به اعمال غارعفافانه منجر شود .در این ینه یک عارضه درونی علیت رفتیاری
خاص (طمع نابجا) در مورعات خاص (شنادن سخنان با کرمشه زنان) باان شده است.
ممکن است ِاشکال شود که در این یه به سبب نتاجه و پاامد بدی که ممکن است داشته باشد
رفتاری را منع کرده است و به باان دیگر ،چون با کرشمه و ناز سخن گفتن ،تبعیات نیاگواری دارد،
خطاست و این رویکردی فایدهگرایانه است 1 .جواب این است که در این بخش تنها میخیواهام
دیدگاه رر ن دربارۀ نظریههای فضالتموضیوع را بررسیی کنیام .بحی فضیالتمعاار در بخیش
بعدی مقاله می ید.
ْ
ْ
َّ
َّ
ْ
وب؛ هر کس شعایر خدا را بیزرگ دارد در
… من یعظم شعائر الل ِه ف ِإنها ِمن تقوی القل ِ
یقاقت ،ن از پاکی دلهاست (سورۀ یج ،یۀ .)0۵
در این یات ،رر ن به بح یج و این که یج از شعائر و عالمتهای الهیی اسیت ،اشیاره کیرده
 .1از داور محترم نشریۀ اخالقپژوهی که این نکته را گوشزد کردند ،سپاسگزارم.

✺

است .در ماان بح  ،شعائر که از ظواهر دین و در اعمال رفتیار انسیان بیروز میکنید را ناشیی از
تقوای رلب باان میدارد .تقوا فضالت و کافاتی در نفس است که به موجیب ن فیرد بیر اعمیال و
رفتار خود مواظبت و مراربت دارد .در این یه ناز یکی از رفتارهای انسان به باطن او برگردانده شده
1
است .یات بسااری ریشۀ اعمال را در رلب و از رلب میدانند که تنها به برخی از نها اشاره شد.
دستۀ دوم

شب بعد از جنگ اید برخی از منافقان و افراد سست ایمان شبهه کردند که اگر ما و رسیول خیدا
بر یق بودیم ،چرا پاروز از مادان جنگ بارون ناامدیم؟ خداوند در این یه به طرح شیبهه و پاسیخ
ر
ن میپردازد .اساسا شکست ظاهری در جنگ و به طور کلیی ،در عمیوم زمایشهیای الهیی بیه
هدف شکار شدن باطن افراد و خالصسازی رلوب نها انجام میگارد (عالمه طباطبیایی،7 ،70۵0 ،
ص  .)70برخی چون منافقان در مواجهه با امتحان الهی ایجاد شبهه مییکننید و بیا ایین واکینش و
رفتار خود باطن و درون خود را شکار میسازند .مؤمنان با رفتار مؤمنانیه  -اعیم از ِرتیال و توبیه -
 .1نک :سورۀ نساء ،یۀ  ،777سورۀ مائدة ،یۀ 7۵ ،۵7 ،۵7؛ سورۀ اعیراف ،ییۀ 700۔ 707؛ سیورۀ توبیة ،ییۀ 77؛ سیورۀ
محمد ،یۀ ۵7؛ سورۀ انعام ،یۀ 7۵0؛ سورۀ یج ،یۀ 70؛ سورۀ ق ،یۀ 0۵؛ سورۀ مدثر ،یۀ 07؛ سورۀ أنفال ،یۀ .77

۳۱
اخالق فضیلت؛ منظری قرآنی

دسته دوم یات ،رفتار و کنشها عوامل تغاار درون و رلب معرفی میکنند .تحذیر و تبشارهایی که
در این یات در نسبت رفتار با رلب داده شده است ،نشانگر این مطلب است که اصیالح رلیب و
شخصات ،امری مهم و اساسی است که از کانال تغاار رفتار میگذرد .با ایین نگیاه گیویی رفتیار
ابزارهایی هستند که انسان به واسطه نها باید به تغاار درون خیویش دسیت بزنید .ایین ییات نایز
به صورت مصداری افعالی خاص را موجب دگرگونی رلب دانستهاند ،اما از مجموع نهیا میتیوان
برداشت کرد که مصادیق مذکور خصوصات نداشته و همه یاکی از این رضیاه کلیی هسیتند کیه
رفتارها موجب تغاار رلب و روح میشوند.
ّ
ّ
الله ما في صدورکم و لام ّ
الله علام بیذات ُّ
الصیدور و
لوبکم و
ر
في
ما
ص
ح
لابت ِلي
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
[اینها] برای این است که خداوند ،نچه را در دلهای شماست[ ،در عمل] باازمایید
و نچه را در رلبهای شماست ،پاک گرداند و خدا به راز سانههیا گیاه اسیت (سیورۀ
لعمران ،یۀ .)777
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زمانۀ تطهار و پاکسازی رلب خود را فراهم میکنند!
موضع استدالل ما پاسخ رر ن به نهاست .اصل در نگاه رر ن باطن و رلب دمی است که گیاه
رفتار او پرده از باطن برمیدارد و گاه رفتار موجب تغاار و ّ
تحول باطن میشود .رلب به عنوان جزء
ْ
مهم هدف زمایش و تمحاص ررار گرفته است .خداوند متعال میفرماید« :ف ِبما نق ِض ِه ْم ماثیاره ْم
ْ
ر
ْ
َّ ْ
راساة؛ پس به [سزای] پامان شکستنشیان لعنتشیان کیردیم و دلهایشیان را
لعناهم و جعلنا رلوبهم ِ
سخت گردانادیم» (سورۀ مائده ،یۀ  .)70در یات ربل ،رر ن به پامان خداوند با بنیاسرائال اشاره کرده
است و در این یه پامانشکنی نها را گزارش میکند .در یه به دو پاامد مهیم رفتیار بنیی اسیرائال
(پامانشکنی) اشاره شده است؛ دوری از ریمت الهی و رساوت رلب در این یه ناز تنثار رفتار بر
رلب باان شده است.
ْ
ْ ْ
َّ
وبهم ما کانوا یک ِسبون؛ بلکه نچه مرتکب میشدند زنگار بیر
در یه شریفۀ «… بل ران علی رل ِ
ْ
دلهایشان بسته است (سورۀ مطففان ،یۀ « ،)77رین» چرک و زنگی است کیه بیر روی شییء رامتیی و
شفاف میافتد (راغب اصفهانی ،777۵ ،ص  .)0۵0برخی معتقد بودنید پایام و کیالم پایامبر ،اسیطوره و
کالمی بیاساس است .در این یه باان میشود که این افیراد بیه علیت افعیال بیدی کیه مرتکیب
شدهاند ،رلبشان که امری ارزشمند در نها بوده دچار زنگار و چرکی شده است و به همیان علیت
است که یقایق را وارونه دانسته ،پاام یق پاامبر را اسطوره میخوانند! در ییه نایز رفتیار و اعمیال
ناپسند را موجب تغاار و زنگارگرفتگی رلب دانسته است.
ْ ْ
ْ
َّ ر
َّ
ْ
یوب ِه َّن؛
یوبکم ورل ِ
یاب ذ ِالکیم أطهیر ِلقل ِ
و ِإذا سنلتموهن متاعا فسنلوهن ِمین ور ِاء ِیج ذ
و چون از زنان [پاامبر] چازی خواستاد از پشت پرده از نان بخواهاد؛ این برای دلهای
شما و دلهای نان پاکازهتر است (سورۀ ایزاب ،یۀ .)70
ق آن ک یم در این یه و یات ربل و بعد ن به نحوه معاشرت با پاامبر(ص) و خیانواده ن یضیرت
پرداخته است .نچه مورد استناد ماست ،همان عبارتی است که ذکیر شیده؛ درخواسیت از زنیان
پاامبر بایستی از پشت پرده و یجاب باشد و این رفتار عفافانه موجب طهارت رلب مردان و زنیان
است و در اینجا تنثار مستقام فعل بر رلب باان شده است.
بر اساس یاتی که نقل شد ،ماان درون و بارون و ماان روح و عمل ،رابطهای دوسیویه وجیود دارد
ر
که نمیتوان یکی را انکار کرد یا کامال جنبه فرعی به ن داد .این رابطۀ دوسویه ییاکی از تینثار و تینثر
متقابل این دو بعد در وجود دمی است ،اما جهت اهمات هریک متفاوت از دیگری است؛ رلیب و
درون انسان دارای اهمات است به این دلال کیه شیامل یقاقیت انسیان ،انگازههیا ،ناتهیا و تمیام
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اموری است که ریشه بارون و رفتار انسانی به شمار می ید .رفتار و کنش انسان دارای اهمایت اسیت
به این دلال که مهمترین نشانه برای شناخت رلب و مهمترین ابزار برای تغاار ن به شمار می ید.
ْ ْ
ْ
امام صادق (ع) در این باره میفرماید« :إذا أ ْذنب َّ
الرجل خر ِفي رل ِب ِه نکتة س ْوداء ف ِإن
ْ ِ
ْ
ْ
ر
ْ
ْ ْ ْ
ْ
تاب انمحت و ِإن زاد زادت ی َّتی تغ ِلب علی رل ِب ِه فال یف ِلح بعدها أبیدا؛ هنگیامی کیه
انسان گناه میکند ،نقطه سااهی در رلب او پادا میشود .اگر توبه کند ،ن نقطه سیااه
محو میشود و اگر بر گناه بافزاید زیادتر میشود تا تمام رلب او را فراگارد و بعید از ن
1
هرگز روی رستگاری را نخواهد دید (کلانی ،۵ ،770۵ ،ص .)۵۵7
در همان روایت ناز مشاهده میکناد که رفتار (گناه) عامل اساسی در تغاایر و ّ
تحیول رلیب بایان

قلب و ویژگیها آن به عنوان معیار

برخی نظریههای اخالق فضالتی در دسته فضالتمعاار ررار میگارند .فضالتمعاار ،فضیالت و
فضالتمند را معاار رفتار صحاح اخالری میداند .پرسش اصلی این است که یا در یات رر نیی
شواهدی له یا علاه معاار ررار گرفتن فضالت و فضالتمند وجود دارد؟ و از نجا که ایمان و تقوا،
دو فضالت مهم رر نی هستند ،میتوان پرسش را اینگونیه مطیرح کیرد کیه ییا در ییات رر نیی،
 .1عالمه مجلسی ،این یدی را بهخوبی شرح کرده است ( نک :مجلسی ،۵ ،7707 ،ص .)777 -77۵
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شده است که در نهایت ،کسی از فالح و رستگاری دور است که رلب او سااه شده است .اهمات
رفتار به این دلال است که علت سااهی رلب است.
بنا بر نچه از مفاد یات شریفه مطرح شد ،میتوان گفت کیه در نگیاه رر نیی هرچنید رفتیار هیم
مانند درون و رلب دارای اهمات است ،اما اهمات ن به دلال ّ
تحولی است که در رلب ررم میزند و
در وارع ،اهمات ن در طول رلب است و نه در عرض ن .در ردم بعدی اگر این نگاه از رر ن پذیرفتیه
شود ،میتوان همان امر را مهر تنیادی از سوی رر ن بر نظرییههای فضالتموضیوع دانسیت ،البتیه،
تنها در این جهت ،یعنی اهمات محوری شخصات و رلب دمی در رااس با رفتار و اعمال.
ّ
همچنان شواهدی که ذکر شد نظریههای فاعلمحور و فاعلمقدم را ناز تنیاد میکنند؛ بیهو یژه
اینکه عمل صالح فار از فاعل ن و شخصیات فاعیل دارای ارزش دانسیته شیده اسیت ،بسیاار
نزدیک به نظریههای فاعلمحور است.

ّ
معاار عمل اخالری بودن ایمان و تقوا [و مؤمن و متقی] وجود دارد؟
شواهدی به نفع یا بر علاه ِ
برخی یات را میتوان شاهدی به نفع معاار بودن ایمان و تقوا دانست .ایین ییات بیه دو دسیته
تقسام میشوند؛ برخی عمل صالح را مشروط به ایمان دانسته و برخی دیگر ایمان و رلب سلام را
تنها عامل سعادت معرفی میکنند .رر ن ،خرت را خانه بقای انسیان دانسیته اسیت و بیرای دنایا
ارزش اصال رائل ناست 1 .به همان دلال شناخت معاار ارزشگذاری هرچاز در ریر ن ،متناسیب
با وزنی است که در خرت دارد و فرضاۀ ما این اسیت کیه ریر ن رلیب و ویژگیهیای ن را معایار
اصلی در خرت میداند و رفتار تنها به تبع رلب دارای ارزش میشود.
 .8عمل صالح مشروط به ایمان
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بر اساس یات رر نی ،جایگاه ایمان ،رلب است 2 .ایمان ،طبق یات رر نیی فراتیر از ییک اعتقیاد
ساده به مواردی چون خداوند و پاامبران و معاد است .ایمان ماهاتی تشکاکی دارد زیاده و نقصیان
میپذیرد (نک :سورۀ انفال ،یۀ ۵۔  .)7ایمان ،هم رفتارساز است و هم ارتباط تنگاتنگی با عواطیف دارد.
 3ایمان مهمترین یا یکی از مهمترین فضایل دینی در رر ن بیه یسیاب می یید .در ییات بسیااری
ایمان شرط پذیرش عمل صالح است:
ْ
ْ ْ ْ
ْ
ْ ْ
َّ
ْ
ْ
ولئیك ییدخلون الج َّنیة؛
حات ِمین ذک ذیر أو أنثیی و هیو میؤ ِمن فن ِ
ومن یعمل ِمن الص ِال ِ
و کسانی که کارهای شایسته کنند  -چه مرد باشند یا ن  -در یالی که میؤمن باشیند،
4
نان داخل بهشت میشوند (سورۀ نساء ،یۀ .)7۵7
این دسته از یات بهشت ،یاات طابه ،پذیرفته شیدن کوشیش و فیالح را نتاجیه عمیل صیالحی
میدانند که در یال ایمان انجام گرفته باشد .در وارع ،ایمان را پیرنیگ و اسیاس و شیرط زنیدگی
5

ْ
ْ
ُّ ْ َّ
َّ َّ
هذ ِه الحااة الدناا ِإال ل ْهو و ل ِعب و ِإن الدار اْل ِْخرة ل ِهي الحاوان ل ْو کانوا ی ْعلمون» (سورۀ عنکبوت ،یۀ .)۹7
« .1وما ِ
 .2نک :سورۀ مجادله ،یۀ ۵۵؛ سورۀ یجرات ،یۀ 77 ،۵؛ سورۀ نحل ،یۀ .70۹
ر
ر
ْ
« .3فال و ربك ال ی ْؤ ِمنون ی َّتی یحکموك ِفاما شجر ب ْانه ْم ث َّم ال ی ِجدوا ِفي أنف ِس ِه ْم یرجا ِم َّما رض ْیات و یسیلموا ت ْس ِیلاما»
(سورۀ نساء ،یۀ ۹7؛ نک :سورۀ انفال ،یۀ ۵۔ .)7
ر ر
ر
ْ
ْ
َّ
ْ
َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
صالحا ِم ْن ذک ذر أ ْو أنثی و هو م ْؤ ِمن فلن ْح ِاانه یااة طابة و لنج ِزینهم أجرهم ِبنیسن ما کانوا یعملیون؛ هیرکس
« .4من ع ِمل ِ
ِ
ر
ر
یاات بخشام ،و مسلما بیه نیان بهتیر از
_ از مرد یا زن _ کار شایسته کند و مؤمن باشد ،رطعا او را با زندگی پاکازهایِ ،
نچه انجام میدادند پاداش خواهام داد (سورۀ نحل ،یۀ .)۵۵
 .5یۀ 77۵سورۀ طه ،یۀ  ۵7سورۀ انبااء و یۀ  70سورۀ غافر ،مضمونی شباه به یات دارند.
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این یۀ شریفه دربارۀ داستان فرزندان یضرت دم (ع)  -هابال و رابایل  -اسیت .هیم هابایل و هیم
رربیانی رابایل
رابال از اموال خود رربانیای را در راه خدا دادند ،اما رربانی هابایل پذیرفتیه شید و
ِ
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سعادتمندانه دینی ررار دادهاند .این یات عمل صالحی را دارای ارزش میدانند که در یال ایمان
یا مبتنی بر ایمان صورت گارد.
عالمه طباطبایی تفساری لطایف از تعبایر «مین الصیالحات» مطیرح کردهانید .تعبایر «مین
الصالحات» را دال بر این دانستهاند که عمل ممکن است به لحاظ ّ
کمیی ییا کافیی کیم و نیارص
باشد ،ولی با ایمان رابل جبران است (عالمه طباطبیایی ،7 ،70۵0 ،ص  )1۵و این در ییالی اسیت کیه
هاچ خللی در ایمان پذیرفتیه ناسیت (عالمیه طباطبیایی ،7۵ ،70۵0 ،ص  .)077ایمیان رابیل اغمیاض
ناست؛ زیرا اساس زندگی اخالری است ،اما رفتار اینگونه ناست!
َّ َّ
َّ
ّ ر
ْ
ِإن الذین رالوا ر ُّبنا الله ث َّم ْاستقاموا فال خ ْوف عل ْا ِه ْم وال ه ْم یحزنون؛ محققا کسانی که
گفتند« :پروردگار ما خداست» سپس ایستادگی کردند ،بامی بر نان ناست و غمگان
نخواهند شد (سورۀ ایقاف ،یۀ .)70
َّ
َّ ْ ْ
َّ َّ
ْ
ْ
ُّ َّ َّ ْ
الئکة أال تخافوا و ال تحزنوا وأب ِشروا
ِإن الذین رالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علا ِهم الم ِ
َّ
ْ
ِبالج َّن ِة التي ک ْنت ْم توعدون؛ در یقاقت ،کسانی که گفتند« :پروردگیار میا خداسیت»؛
سپس ایستادگی کردند ،فرشتگان بر نان فرود می یند« :هیان ،بیام مداریید و غمیان
مباشاد و به بهشتی که وعده یافته بودید شاد باشاد (سورۀ فصلت ،یۀ.)00
ّ
طبق تفاسار منظور از «رالوا ربنا الله» ایمان داشتن است (مکیارم شیارازی ،۵7 ،70۵7 ،ص 0۵7؛ فخیر رازی،
 ،۵1 ،77۵0ص  )70و منظییور از «اسییتقامت» ناییز عمییل صییالح اسییت (عالمییه طباطبییایی،71 ،70۵0 ،
ص 7۵۹؛ فخر رازی ،۵۵ ،77۵0 ،ص  ،)7۹0اما نکته مهم این است که از عمیل صیالح بیه اسیتقامت بیر
ایمان تعبار میشود ،به این معنا که اصل در نجات ایمان است و عمیل صیالح همیان اسیتقامت بیر
ایمان به یساب می ید.
ْ
ْ
ر
ْ
ْ
واتل عل ْا ِه ْم نبن ْابن ْي دم ِبالحق ِإذ ر َّربا ر ْربانا فتقبل ِم ْن أی ِد ِهما ول ْم یتق َّبل ِمن اْلْخ ِر رال
ْ
َّ
ْ
َّ
َلرتل َّنك رال ِإنما یتق َّبل الله ِمن الم َّتقان؛ و داستان دو پسر دم را به درسیتی بیر ایشیان
بخوان ،هنگامی که [هر یک از ن دو] رربانیای پاش داشتند .پیس ،از یکیی از ن دو
ر
پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد[ .رابایل] گفیت« :یتمیا تیو را خیواهم کشیت»
[هابال] گفت« :خدا تنها از تقواپاشگان میپذیرد (سورۀ مائده ،یۀ .)۵۵

مقبول درگاه الهی ناافتاد و رابال ناز در واکنش به عدم ربیولی رربیاناش ،بایان کیرد کیه «هابایل را
خواهد کشت» .موضع استناد ما به این یه عبارت پایانی ن اسیت کیه «خداونید تنهیا رربیانی بیا
تقوایان را ربول میکند» .ذیل یۀ  0۵سورۀ یج باان شد که تقوا فضالتی درونی است که در رفتیار
به صورت مراربت بر خویشتن ظهور میکنید .ایین ییه تنهیا عمیل کسیانی را مقبیول درگیاه ییق
میشمارد که راسته به فضالت تقوا باشند.
آیات ناظر به ِاحباط
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برخی دیگر از یات رر نی به نحو موضوعی و گروهی مؤید این مضمون هستند؛ مانند یات نیاظر
به ایباطِ « .ایباط» در لغت بهمعنای ابطال و بیاثر سیاختن اسیت (ابنفیارس ،۵ ،7707 ،ص .)7۵۵
در ق آن ک یمِ ،ایباط 1تنها به عمل استناد داده شده است (عالمه طباطبایی ،۵ ،70۵0 ،ص )7۹1؛ زییرا
ایمان مهمترین فضالت دینی در رر ن است و وجود ن سبب ربولی عمل و عدم ن موجب ِایباط
ن میشود.
مواردی که سبب ِایباط عمل میشود ،عبارتاند از :ارتداد (سورۀ بقیره ،ییۀ  ،)۵7۵شیرک (سیورۀ توبیه،
یۀ 7۵۔  ،)71کفر (سورۀ محمد ،یۀ  ،)٢2نفاق (سورۀ ایزاب ،یۀ 1١۔ ،)1١کراهت از نچه خیدا نیازل کیرده اسیت
(سورۀ محمد ،ییۀ ١۔  .)١دیگر موارد ،هرچند به ظاهر فعل هستند ،ولی تصریح در ویژگیهای دارنید کیه
در باطن فرد است؛ مانند بازداشتن از راه خدا و مخالفت ورزیدن با رسول خیدا (سیورۀ محمید ،ییۀ ،)٢2
کشتن انبااء و مران به معروف (سورۀ لعمران ،یۀ 21۔ ،)22اسائه ادب نسبت به پاامبر (ص) (سیورۀ یجیرات،
یۀ  ،)2روی وردن به دناا و پشت کردن به خرت (سورۀ هیود ،ییۀ  17۔  ،)1۹و انکیار خیرت (سیورۀ اعیراف،
یۀ 17٧؛ سورۀ کهف ،یۀ  .)1١7عالمه طباطبایی چکاده یات ِایباط را اینگونه باان میکند:
َّ
محصل این یه مانند یات دیگر این است که یبط ،کفر و ارتداد موجب بطالن عمل
از تنثار در سعادت زندگی میشود .همان طور که ایمان به اعمال انسان زندگی و جان
میدهد تا مؤثر در سعادت باشند (عالمه طباطبایی ،۵ ،70۵0 ،ص .)7۹۵

ّ
مد نظر است ،ایباط رر نی است که گاه مبنا ومستندی برای ِایباط کالمی نایز ریرار میگایرد ،در
ِ .1ایباطی که در اینجا ِ
ّ
ماان متکلمان شاعه ،اشعری و معتزله در این زمانه اختالفاتی وجود دارد .ردر مسلم از ِایباط همان چایزی اسیت کیه
در رر ن بدان تصریح شده است (برای مطالعه باشتر ،نک :عالمه طباطبایی ،۵ ،70۵0 ،ص .) 7۵0

✺

ِاشکال

در این یه ،ایمان مشروط به رفتار ناکو شده است ،مشروط کردن ایمیان بیه عمیل صیالح عکیس
یات پاش است که عمل صالح را به ایمان مشروط کرده بود و این مؤید مطلبی است که پیاش از
این باان شد .دستۀ دوم یات که در ادامه می ید از این جهت مشکل داللتی نداشته باشد!
 .5ایمان و قلب سلیم تنها عامل سعادت

دسته دوم یاتی هستند که تنها عامل سعادت را ایمان و رلب سیلام دانسیتهاند .ابتیدا ایین ییات را
برشمرده و سپس به بررسی داللت نها بر مطلوب خویش ،خواهام پرداخت.
 .1یۀ  77۵سورۀ بقره و یۀ  7۵7سورۀ نساء ناز مضمونی شباه به این یه دارند.
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یا این دسته از یات افزون بر مشروط بودن پذیرش عمل صالح به ایمان و تقیوا ،بیر معایار بیودن
ایمان و تقوا برای عمل صالح داللت دارند؟
«مشروط بودن ارزشمندی» و «معاار بودن برای ارزشمندی» با هم متفاوتاند« .شرط» گونیهای
از علت نارصه برای ارزشمندی است و در مورد بح  ،عمل صالح ،زمانی ارزشمند میشود کیه بیه
ِ
ّ
یت تامیه
عل
»
معایار
«
.
دارنید
ارزشیمندی
ایمان ضمامه شود و هر کدام سهم خود را در شکلگاری
ِ
ارزشمندی است و در مورد بح  ،اگر ایمان معاار ارزش بود ،ارزش کل عمل وابسته بیه ن میشید
بهگونهای که هرجا معاار بود ارزش بود و هر جا نبود ارزشی هم وجود نداشت.
در نتاجه این تمایز و با توجه به این که یات پاش از ضمامه شیدن عمیل بیه ایمیان ،عمیل را
«صالح» خواندهاند ،این دسته یات دال بر معاار بودن ایمان و تقوا و رلیب ناسیتند ،بلکیه نهاییت
داللت ن همان محوریت و اهمات رلب و شخصات و ملکات ن است.
به همان دلال است که در برخی یات« ،اسالم» که درجهای از ایمان است ،به عمل صالح
مشروط شده است و این دو همچون دو علت نارصه به یساب مدهاند کیه بیا ییکدیگر تامیه
میشوند.
ّ
ّ
ْ ْ ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
ومن یس ِل ْم وجهه ِإلی الل ِه و هو محسن فق ِد استمسك ِبالعرو ِة الوثقی و ِإلی الل ِیه ع ِاربیة
ْ
ر
ور؛ و هر کس خود را تسلام خدا کند در یالی که نیکدکا باشد ،رطعا در ریسمان
اَلم ِ
1
استوارتری چنگ در زده و فرجام کارها به سوی خداست )سورۀ لقمان ،یۀ.)۵۵

ْ ْ
ْ
ْ
إ َّن َّالذین منوا و عملوا َّ
الصالحات ی ْه ْ ُّ ْ
إیمان ِه ْم تجري ِم ْن تح ِت ِهم اَلنهار في
ِ
دیهم ربهم ِب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
عام؛ کسانی که ایمان ورده و کارهای شایسته کردهاند ،پروردگارشان به پاس
جن ِ
ات الن ِ
ایمانشان نان را هدایت میکند به باغهای [پر ناز و] نعمیت ،کیه از زییر [پیای] نیان
نهرها روان خواهد بود [در خواهند مد] (سورۀ یونس ،یۀ .)۵

عالمه طباطبایی ذیل این یه میفرمایند:
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در این یه سؤالی به ذهن میرسد و ن این است که چرا مؤمنان را به ایمیان و اعمیال
صالحه توصاف کرده ،ولی هدایت به سیوی خیودش را تنهیا بیه ایمیان نسیبت داده؟
جوابش این است که تنها عاملی که بنده خدا را به مقام ررب باال میبرد ایمان است و
اعمال صالح در ن نقشی ندارد ،تنها نقیش اعمیال صیالح ییاری ایمیان و بیه نتاجیه
َّ َّ
رساندن ایمان در بعد عمل است ،همچنان که خدای تعالی فرموده« :ی ْرفع الله ال ِذین
ِ
ْ ْ َّ
ْ ْ
جات (سورۀ مجادله ،ییۀ  )77و در این گفتارش ایمیان و
منوا ِمنکم و ال ِذین أوتوا ال ِعلم در ذ
علم را عامل بلند شدن و باال رفتن دانسته و از تاثار عمل صالح سکوت کرده .از ایین
ْ
ْ ْ ْ
َّ
َّ
یالح
یه روشنتر یۀ زیر است که میفرمایدِ « :إلا ِه یصعد الک ِلم الطایب والعمیل الص ِ
ی ْرفعه (سورۀ فاطر ،یۀ  .)70البته ،همه اینها دربارۀ هدایت است که کار ایمان است و اما
نعمتهای بهشتی امری است که اعمال صیالح در ن دخالیت دارد (عالمیه طباطبیایی،
 ،70 ،70۵7ص .)71
ّ
طبق تباان عالمه طباطبایی از این یه منظور از کلم ّ
طاب ،عقاید یقی است کیه زیربنیای اعمیال

است و این را میتوان همان ایمان گرفت و به ررینۀ عمل صالحی که در ادامیه میده اسیت .طبیق
این تفسار ،نچه اصل است و به سوی خدا صعود میکند ،ایمان است و عمل صالح ماننید ییک
موتور ن را باال میبرد (عالمه طباطبایی ،7۵ ،70۵0 ،ص .)۵0
ّ
صرف نظر ایمان فرد،
در این یه ناز نکتهای که پاشتر متذکر شدیم وجود دارد؛ عمل صالح با ِ
موصوف به صالح میشود.
َّ
َّ
ْ ْ
ْ
ْ ْ
ْ
تاه ْم أجوره ْم و کان
والذین منوا ِبالل ِه و رس ِل ِه و لم یفرروا بان أی ذد ِمنهم أ ِ
ولئك سوف یؤ ِ
َّ
ر
ر
الله غفورا ریاما و کسانی که به خدا و پاامبرانش ایمان ورده و ماان هاچ کدام از نان
فرق نگذاشتهاند ،به زودی [خدا] پاداش نان را عطا میکند و خیدا مرزنیده مهربیان
است (سورۀ نساء ،یۀ . )77۵
ْ ْ َّ
َّ َّ
ْ ْ
ی ْرفع الله ال ِذین منوا ِمنکم و ال ِذین أوتوا ال ِعلم درجیات؛ خیدا کسیانی از شیما را کیه
ِ

✺

ایمان وردند و کسانی را که دانش (دین) داده شدند به مراتب بیاال مییبیرد و خیدا از
نچه می کناد گاه است (سورۀ مجادله ،یۀ .)77

در این یات فضالت ایمان دلال رفعت و نجات اخروی انسان است .در این یات هیاچ ذکیری از
شرط بودن عمل صالح به ماان نمی ید.
َّ
َّ ْ
ی ْوم ال ینفع مال و ال بنون * ِإال م ْن أتی الله ِبقل ذب س ِل ذام؛ روزی که هاچ مال و فرزندی
1
سود نمیدهد .مگر کسی که دلی پاک به سوی خدا بااورد )سورۀ شعرا ،یۀ 11۔( .1۵
در این یه ،سعادت اخروی در گرو سالمت و ّ
صحت رلب و روح دمی بایان شیده اسیت و امیر

عرض ن باان نشده است و از اطالق ن میتوان به معاار بودن رلب سلام پیبرد.
دیگری هم ِ
ْ ْ
َّ
ر
ر
ْ
ول ْاس عل ْاک ْم جناح فاما أخطنت ْم ِب ِه و ِلک ْن ما تع َّمدت رلوبک ْم و کان الله غفورا ریامیا
و در نچه به اشتباه مرتکب ن شدهاید بر شما گناهی ناست ،ولیی در نچیه دلهایتیان
عمد داشته است و خداست که همواره مرزنده مهربان است (سورۀ االیزاب ،یۀ .)7

 .1یههای  0۵و  00سورۀ ق ناز مضمونی شباه این یات دارند.
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در زمانۀ جاهلات ،مشرکان فرزندخوانده خود را فرزند یقاقی خود میپنداشتند و برای مثال ،همسیر
او را بر خود یرام دانسته و فرزند خوانده را منسوب به خود صدا میکردند .رر ن از این ّ
سنت جیاهلی
فرزند یقاقی فرد نمیشود و ایکام فرزند یقاقی بیر ن
نهی میکند و باان میدارد که فرزندخواندهِ ،
جاری نمیشود .در ابتدای این یه مده است که فرزندخوانده را منسوب بیه خیود صیدا نکناید و در
ادامه ،باان میفرماید اگر به اشتباه و عادت کاری طبق ّ
سنت جاهلی کردییدِ ،اشیکالی نیدارد و نچیه
غرض سوء بوده است.
باید نسبت به ن پاسخگو باشاد ،نچازی است که از روی رصد و ِ
در این یه افعالی که عمد رلبیی در ن اسیت ،میورد محاسیبه ریرار میگارنید و میا موصیوله و
مصدریه بودن تفاوتی در معنا ایجاد نمیکند .یه نشان میدهد فعل به تنهایی ارزشی ندارد ،بلکیه
با توجه به عقبۀ ن ارزشگذاری میشود .این یه و ییۀ  ۵۵7سیورۀ بقیره ،نسیبت بیه ییات دیگیر
صرایت باشتری در مالک بودن رلب و روح در ارزشگذاری الهی دارند.
ّ
ّ
ؤاخیذکم ِبمیا کسیبت رلیوبکم و اللیه غفیور
الل
ب
ه
الل
لییکن ی ِ
غو في ا ِ
ال ی ِ
یمانکم و ِ
ؤاخذکم ِ ِ
یلام؛ خداوند شما را به سوگندهای لغوتان مؤاخذه نمیکند ،ولی شما را بدانچیه دلهایتیان
فراهم ورده است ،مؤاخذه میکند و خدا مرزنده بردبار است (سورۀ بقره ،یۀ .)۵۵7
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بیه اعتقیاد عالمیه طباطبیایی ،بیر اسیاس ایین یییه خداونید جیز بیا رلیب بیا چایز دیگیری کییار
ندارد (عالمه طباطبایی ،۵ ،70۵0 ،ص  )۵۵7تنها فضایل و رذایلیی کیه رلیب اکتسیاب کیرده اسیت را
خداوند مورد مؤاخذه ررار میدهد .فخر رازی ناز باانی در تنیاد این معنیا دارد و میگویید« :رلیب
مخاطب یقاقی [در اوامر و نواهی شرعی] است؛ زیرا محل تمااز و اختبار است و دیگیر اعضیا
در تسخار او هستند (فخر رازی ،۵7 ،77۵0 ،ص .)700
یاصل نکه با توجه به جایگاه رلب در نسبت با رفتار و ابتناء ثواب و عقاب بر کافات رلیب و
روح انسان ،میتواند برداشت کرد ،معاار ارزیابی اصلی در نگاه رر ن ،روح و رلب و ویژگیهیا ن
است« .رلب و روح انسان که جایگاه فضایل و رذایل هستند ،معاار سینجش اخالریی انسیان در
ّ
راامت هستند» مقدم داشتن فضالت ایمان بر عمل صالح و باان ایمان و رلب سلام به عنوان تنهیا
راه نجاتّ ،
مؤیداتی بر محوریت و موضوعات فضایل و منشهاست.
البته ،هنوز این پرسش باری است که یا این یات ،ایمان و رلب سلام را معایار عمیل صیالح و
رفتار اخالری میدانند؟ نهایت داللت این یات این است که در پاشگاه الهی ایمان و رلب سیلام
مالک اصلی برای نجات و فالح است و طبق برداشت عالمه طباطبایی عمل صالح تنها ایمیان را
رفتاری ایمان است ،اما با توجه به اینکه یات عمل صالح را فیار از ایمیان
یاری میکند و نتاجه
ِ
مطرح کردهاند ،نمیتوان ایمان را معاار اصلی برای عمل صالح دانست.
منتهای داللت این یات اثبات این مطلب است که معاار اصلی و شاید یگانه در سیعادت انسیان
ایمان و رلب سلام اوست و همچنان معاار و مالک ارزشمندی عمل در پاشگاه الهی ایمیان و رلیب
سلام است ،اما اینکه معاار شناخت عمل صالح ناز ایمان و رلب سلام باشیند ،ایین ییات داللتیی
ندارند! به ایتمال زیاد ،شواهد مخالفی بر این مطلب هست که در ادامه ،بدان خواهام پرداخت.
البته ،با استفاده از این یات میتوان به پرسشی که در ابتدای بح رر نی مطرح کیردیم پاسیخ
دهام :پرسش از این ررار بود که رر ن تا چه مازان در ارزیابیها و داوریها به شخصات ،انگایزه و
نات افراد توجه میکند؟ با توجه به یاتی که گذشت به یتم میتوان فهماد نقش اصلی تنهیا بیرای
رلب ،انگازهها و ّناات است بهو یژه در مورد یاتی ذکر شده از سورۀ بقره و ایزاب .این یات نقیش
اصلی در ارزیابی را به عمد رلبی و مکتسبات رلب دادهاند.
اسوۀ اخالقی

عنصر اسوۀ اخالری در رر ن ضمن سه یه مطیرح شیده اسیت .در سیه ییه پایامبر اکیرم (ص) و

✺

(سورۀ ممتحنه ،یۀ .)۹

در اینجا ناز یضرت ابراهام (ع) و همراهان او به عنوان اسوه مطیرح شیدهاند .برخیی اسیوه بیودن
ایشان را به خاطر استثنایی که در ادامه یۀ  7مده است «إ َّال ر ْول إ ْبراهام» َّ
مقاد دانسیتهاند (طبرسیی،
ِ
ِ
 ،۵ ،70۵۵ص  70۵و 70۹؛ طوسی ،بیتا ،۵ ،ص  )710برخی ن استثنا را به نحوی تبایان کردهانید کیه
استثناء از اسوه بودن ایشان نباشد (طباطبایی ،7۵ ،70۵0 ،ص .)۵00
1
به هر یال ذکر این نکته الزم است که اسوه بودن در دیدگاه رر نی ممکن است به نحو پسیانی
مطلق باشد مانند پاامبر اکرم (ص) و یا َّ
مقاد مانند دیدگاه برخی دربیارۀ یضیرت ابیراهام (ع)  ،امیا
 .1به این معنا که امکان وروع خطا و اشتباه وجود دارد ،اما اسوه با اراده خود و یفظ الهی هاچ خطایی مرتکیب نمیشیود.
پاشانی به این معناست که امکان وروع خطا ناز وجود ندارد و پاش از تجربه علت عدم خطا و اسوگی مطلق وجود دارد.
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یضرت ابراهام (ع) و همراهان ایشان به عنوان اسوه معرفی شدهاند تا مؤمنیان در اعمیال خیود بیه
نها تنسی کنند و تبعات کنند .یات بدین شرح هستند:
ّ
سول الل ِه اسوة یسنة؛ شما را در پاامبر خیدا نمونیه و سرمشیق ناکیو و
« .7لکم فی ر ِ
پسندیدهای است» (سورۀ ایزاب ،یۀ .)۵7
یه بهطور مطلق در تمام اعمال و رفتار ،پایامبر اکیرم (ص) را بیه عنیوان اسیوه معرفیی
میکند (طباطبایی ،7۵ ،70۵0 ،ص .)۵00
َّ
ْ
ْ
ْ
َّ
ْ
« .۵رد کانت لک ْم أ ْسوة یسنة في ِإ ْبراهام و الذین معه ِإذ رالوا ِلق ْو ِم ِه ْم ِإنا بر ؤا ِمنک ْم و
ْ
َّ
ر
ْ ْ
ون الل ِه کف ْرنا ِبک ْم و بدا ب ْاننا و ب ْاینکم العیداوة و البغضیاء أبیدا ی َّتیی
ِم َّما ت ْعبدون ِم ْن د
ِ
َّ
ْ َّ
َّ ْ
َّ ْ ْ
ْ
باه َل ْستغ ِفرن لك و ما أ ْم ِلك لك ِمن الل ِه ِم ْن ش ْي ذء
تؤ ِمنوا ِبالل ِه و ْیده ِإال رول ِإبراهام َِل ِْ
ر
َّ
ر َّبنا عل ْاك توکلنا و ِإل ْاك أن ْبنا و ِإل ْاك المصار»؛ رطعا برای شما در ابراهام و کسانی که
با اویند سرمشقی ناکوست :ن گاه که به روم خود گفتند« :ما از شما و از نچه به جای
خدا میپرستاد بازاریم .به شیما کفیر مییورزییم و مایان میا و شیما دشیمنی و کانیه
هماشگی پدیدار شده تا ورتی که تنها به خدا ایمان ورید» جز سخن ابراهام بیه پیدر
ر
خود «یتما برای تو مرزش خواهم خواست ،با نکه در برابیر خیدا اختایار چایزی را
برای تو ندارم» «ای پروردگار ما! بر تو اعتماد کردیم و به سوی تو بازگشتام و فرجام به
سوی توست (سورۀ ممتحنه ،یۀ .)7
ر
فاهم اسوة یسنة»؛ رطعا بیرای شیما در نیان سرمشیقی ناکوسیت
« .0لقد کان لکم ِ
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به نحو پاشانی هماشه سوگی َّ
مقاد است ،چه در مورد پاامبر اکیرم (ص) و چیه یضیرت ابیراهام.
اسوه در دیدگاه رر ن از پاش به عنوان معاار عمل اخالری مطرح ناست ،بلکه چون طبق تجربیه و در
تمال طول زندگی بر اساس چارچوبهای اصلی و اساسی یرکیت و زنیدگی کیرده اسیت بیه نحیو
پسانی ممکن است اسوه مطلق باشد که دربارۀ پاامبر اکرم (ص) این امکان به فعلات رساده است.
اسوه بودن مطلق در رر ن را نباید بیا نظرییههای الگوگرایانیهای ماننید نظرییه زگزبسیکی یکیی
دانست؛ زیرا ن نظریهها الگو را به نحو پاشان معااری برای اخالق دانستهاند .عیدم وجیود معایار
درستی برای شناخت اسوۀ اخالری در این نظریهها به نسبات اخالری میانجامید ،امیا اسیوههای
رر نی کسانی هستند که خود را با چارچوبهای الهی و عقلی در امور منطبق کردهاند و پس از ن
اسوه ررار گرفتهاند.
مؤید بخشی از نظریههای فضالتگرا هستند که در بخیش
بنابر
مطالب پاشگفته ،یات رر نی ِ
ِ
ابتدایی مقاله مد .در یات رر نی میتوان شواهدی به نفع نظریات فضالتموضوع و ییا بیه تعبایر
ّ
اسالت نظریههای فاعلمحور و فاعلمقدم یافت .ما در تنیاد نظرییات فضیالتمعاار و فاعلمبنیا
شواهدی ناافتام.
شواهد مخالف

اما شواهد مخالفی ناز در رر ن وجود دارد که در دو دسته میتوان بررسی کرد؛ یاتی که رفتار و عمیل
دمی را مقدم میدانند و یاتی که شاهدی بر نظریههایی چون سودگرایی و وظافهگرایی هستند.
ّ
دسته اول :آیات دال بر اهمیت رفتار

دستهای دیگر از یات ،عمل و سعی انسان را محور ثواب و عقاب دانسته ،اشارهای به رلب و روح
دمی ندارند .یات شاخص این دسته یاتیاند که بر ّ
تجسم اعمال داللت دارند 1 .طبق ایین ییات
اهمات و ارزش محوری در رر ن با اعمال دمی است .استداللی که طبق ایین ییات میتیوان بیر
ّ .1
تجسم اعمال به این معناست که اعمال ناک و بد انسان دارای صور خرتی است که در نجا برای او نماییان میشیوند.
اعمال ناک به صورت نعمت و اعمال بد به صورت عذاب ظاهر میگردند .از این امر به تجسم اعمیال ییاد میشیود.
طبق این یات نعمت و عذاب امر تکوینی و در وارع باطن اعمال انسان است.

✺

علاه نگاه فضالتگرایانه در رر ن ارامه کرد به این صورت است:
۔ طبق این یات در راامت نچه سعادت انسان را ررم میزند ،اعمال اوست.
۔ در نگاه فضالتگرایانه اعمال انسان تابعی از منش و ملکات انسان هستند و سیعادت و شیقاوت
را ملکات به عنوان محور زیست اخالق ررم میزنند .در نتاجه اخالق رر نی اخالری متماییل بیه
عمل محوری و اصالت اعمال دمی است و سنخاتی با فضالتگرایی ندارد.

خرت را ررم میزنند (طباطبیایی،7 ،70۵0 ،

طبق این یات ،اعمال ،همراه لوازم و ثار اعمال خار و شر
ص  )۵0در اینکه بقاء عمل به بقاء خود عمل یا وجیود مکتیوب ن در صیحافه ییا جیزاء ن اسیت،1
 .1به اعتقاد فخر رازی ،خود عمل نمیتواند بماند؛ زیرا از امور ثابت ناست و این یضور عمل ،یضیور ن در نامیه عمیل
شخص است و یا یاضر بودن جزاء عمل منظیور اسیت (فخیررازی ،1 ،77۵0 ،ص  .)7۵۹مرییوم طبرسیی نایز

←
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در ادامه با ذکر یات به بررسی نها میپردازیم:
ُّ ْ
ر
ْ
ْ
َّ
ْ
«ی ْوم ت ِجد کل نف ذس ما ع ِملت ِم ْن خ ْا ذر محضرا و ما ع ِملت ِم ْن سوء تو ُّد ل ْیو أن ب ْانهیا و
ر ر
ب ْانه أمدا بعادا»؛ روزی که هر کسی نچه کار ناک به جای ورده و نچه بدی مرتکیب
شده ،یاضر شده مییابد و رزو میکند :کاش ماان او و ن [کارهیای بید] فاصیلهای
دور بود (سورۀ لعمران ،یۀ .)00
ر
یاضرا»؛ نچه را انجام دادهاند یاضر یابند (سورۀ الکهف ،یۀ .)7۵
«وجدوا ما ع ِملوا ِ
ر
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
«فم ْن ی ْعمل ِمثقال ذ َّر ذة خ ْارا یره * و من یعمل ِمثقال ذ َّر ذة ش ًّرا یره»؛ پس هر که هموزن
ّذرهای ناکی کند ن را خواهد دید و هر که هموزن ّذرهای بدی کند ن را خواهید دیید
(سورۀ زلزال ،یۀ ۵و.)1
ْ ْ َّ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
«ال ت ْعت ِذروا الاوم ِإنما تجزون ما کنتم تعملون»؛ امروز عذر نااورید ،در وارع ،به نچیه
میکردید کافر مییاباد (سورۀ تحریم ،یۀ .)۵
ْ
«ویقول ذوروا ما کنت ْم ت ْعملون»؛ ]خدا[ :ن چه را میکردید را بچشاد (سورۀ عنکبوت ،یۀ .)77
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
«ووفات کل نف ذس َّما ع ِملت و هو أعلم ِبما یفعلون» :و هر کسی نچه انجام داده است
به تمام باابد و او به نچه میکنند داناتر است (سورۀ زمر ،یۀ .)۵0
ْ
«جز راء ِبما کانوا ی ْعملون»؛ پاداشی است برای نچه میکردند (سورۀ وارعه ،یۀ .)۵7
ّ
ْ ْ ْ ْ
ّ
سان ِإال ما سعی * و أن س ْعاه س ْوف یری»؛ و اینکه بیرای انسیان جیز
«وأن لاس ِل ِْلن ِ
یاصل تالش او ناست و او بهزودی دیده خواهد شد (سورۀ نجم ،یۀ 0۵و.)70

اختالف است ،اما این اختالف تنثاری در بح ما ندارد؛ زیرا هیر ییک از سیه ایتمیال کیه باشید،
ظاهر ن با محوریت داشتن رلب و روح در اجر اخروی منافات دارد.
در توضاح یات باید تنملی در معنای «عمل» کرد .همه یات ،بجز یات سورۀ نجم ،مشیتقات
واژه «عمل» را به کار بردهاند .در یه  ۵0سوره زمر ناز تمایز بان عمل و فعل مشهود است .ییه دال
بر این است که نچه تام و تمام انتقال مییابد ،عمل است.
برخی در لغت تالش کردند ،تفاوتهایی بان عمل و فعل را بایان کننید .فایومی عمیل را معیادل
صنع ررار میدهد (فاومی ،۵ ،7777 ،ص  .)700راغب اصفهانی ناز تفیاوت عمیل و فعیل را در رصید و
انگازه میداند .عمل ،فعلی است که از جاندار با رصد صادر شیود و فعیل اعیم از عمیل اسیت .بیه
همان دلال کمتر در یاوانات و جمادات واژه عمل استفاده میشیود (راغیب ،777۵ ،ص  )71۵شیرتونی
ناز نزدیک به راغب فعل همراه با فکر را عمل میداند (شرتونی ،7700 ،ذیل مادههای «عمل» و «فعل»).
عسکری در الف وق معتقد است ،عمل ایجاد اثر در چازی است ،اما فعل فرایند ایجاد اسیت،
نایز عمیل را
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فار از اثرگذاری ن بر چایزی (عسیکری ،7700 ،ص  .)7۵۵ابن سیاده در المخصا
ایداث چازی میداند (ابن ساده ،بیتا ،7۵ ،ص .)۵7۹
اگر دیدگاه عسکری ،ابنساده و فاومی پذیرفته شود ،منظور از بقاء عمل بقاء اثر و صنع اسیت.
به عبارت دیگر ،عمل یعنی اثر بارامانده از فعل .ایین برداشیت بیا برداشیت عالمیه طباطبیایی و
مریوم نراری ناز تنیاد میشود.
عالمه طباطبایی تباانی رریب به همان معنا را باان داشته است .به اعتقاد ایشیان ،بیان عمیل و
جزا رابطۀ یقاقی برررار است .جزا ،امتداد عمل انسان و ظهور ن در خرت اسیت و بیا ن رابطیۀ
تکوینی دارد .اثر عمل هائت خاصی در نفس اسیت (نراریی ،بیتیا ،7 ،ص 71؛ طباطبیایی،۹ ،70۵0 ،
ص  .)0۵۹مولوی به این تباان اینگونه اشاره میکند(:مثنوی معنوی ،دفترچهارم ،اباات 0۹۹۵و .)0۹۹1
ای دریییییده پوسییییتان یوسییییفان
ِ
گشته گرگان یک به یک خوهای تیو

گرگ برخازی از این خواب گیران
میدرانند از غضب ،اعضیای تیو

ن سیخنهای چییو میار و کژدمییت

مار و کیژدم گیردد و گایرد دمیت

→

همان دو ایتمال را باان کرده است (طبرسی ،۵ ،70۵۵ ،ص  .)۵0۵زمخشری ناز تنها بیه یضیور عمیل در نامیۀ
عمل اکتفا کرده است (زمخشری ،7 ،770۵ ،ص .)07۵

✺

دسته دوم :آیات دال بر معیارهای دیگر

برخی یات ظهور در معاارهایی غار از فضایل و شخصات را بیرای عمیل اخالریی دارنید کیه بیه
 .1برای نمونه ،نک :الحکام الترمذی ،70۵1 ،ص 70؛ ابن عربی ،۵ ، 70۹۵ ،ص 7؛ عبد الکریم الجالی ،77۵۹ ،ص.۵۵
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با توضاحات یاد شده به نظریه دیگری در موضوع «بقای عمل» میرسام .بر این پایه ،فعل اثیری بیر
نفس میگذارد .در وارع ،ما با افعالمان بر صحافه نفسیمان چازهیایی را ثبیت مییکنام .ایین همیان
کتابت اعمال است که رلم ن افعال ماست و صحافه ن جان انسان است و نگاشیته ن همیان اثیری
است که باری میماند و از ن به «عمل» تعبار میشود .نگاه ایین اثیر بارامانیده در راامیت ظهیور و
جلوهای جدید پادا میکند و به صورت یقاقیاش ظاهر میشود .درست ماننید هنگیامی کیه فیالم
نگاتاو را روی کاغذ عکس در تاریکخانه عکاسی ظاهر میکنند .پس در وارع ،یک یقاقت مکتیوب
ر
ر
به نام عمل وجود دارد که وارعا و یقاقتا باری میماند و در راامت هم ظاهر میشود و رابیل خوانیدن
ْ ْ
ْ
ْ
میشود .در اینجاست که به خود انسان خطاب میشود« :اریرأ ِکتابیك کفیی ِبنف ِسیك الا ْیوم عل ْایك
ی ِس رابا؛ نامهات را بخوان؛ کافی است که امروز خودت یسابرس خود باشی» (سورۀ اسراء ،یۀ .)77
ّ
یکی از شواهد رر نی که چنان تفساری را تنیاد میکند یه «رال یا نوح إ ّنه ل ْاس م ْ
ین أ ْه ِلیك ِإنیه
ِ
ِ
یالح؛ فرمیود« :ای نیوح ،او در یقاقیت از کسیان تیو ناسیت ،او عملیی ناشایسیته
عمل غ ْایر ص
ِذ
است» (سورۀ هود ،یۀ  .)7۹خداوند متعال در این یه پسر نوح را «عمل» غار صالح معرفیی میکنید.
در وارع ،او با کارهایش اثری بر جای گذاشته که از منظر الهی ناصالح است .نام این اثر «عمیل»
است که در یقاقت به معنای جان و نفس اوست که ناصالح گشته است .اهل عرفان نایز دربیارۀ
1
کافات یشر نفس انسانی گفتهاند که لطافه انسانی به صورت عملش محشور میشود.
با توجه به توضاحاتی که گذشت میتوان نکته دیگری در بح را تباان کیرد .در ضیمن تبایان
برخی یات مطرح شد که عمل متصف به صالح میشود یتی فار از ایمیان فیرد .عمیل صیالح
برای تنثارگذاری در سعادت فرد نااز به ایمان دارد که از یات و مبای پاشان روشین شید .عمیل
صالحی که همراه ایمان ناست عمیل صیالح ظیاهری اسیت کیه ییدارلی از ناکیی را دارد ،امیا
نمیتواند در سعادت فرد سهم عظامی را ایفا کند .عمل صالح یقاقی و مؤثر همان عملی اسیت
که همراه با ایمان و در هماهنگی با شخصات فرد باشد.

برخی از نها اشاره میکنام:
ْ
ْ
ّ ّ ْ
ْ
ّ
 .7خودگراییِ « :إن الله اشتری ِمن الم ْیؤ ِم ِنان أنفسیه ْم وأ ْمیواله ْم ِبینن لهیم الج ّنیة»؛ در یقاقیت،
خداوند از مؤمنان ،جان و مالشان را به [بهای] اینکه بهشت برای نیان باشید ،خرییده اسیت
(سورۀ توبه ،یۀ .)777
ْ
ْ
ْ
ّ
ّ
ْ
اب لعلک ْم تتقون»؛ و ای خردمندان ،شما را
اص یااة یا أ ِولي اَللب ِ
 .۵فایدهگرایی« :ولکم ِفي ال ِقص ِ
در رصاص زندگانی است ،باشد که به تقوا گرایاد (سورۀ بقره ،یۀ .)7۵۵
ر
ْ
 .0دیگرگرایی« :ال ی ِجدون ِفي صد ِور ِه ْم یاجة ِم ّما أوتوا و ی ْیؤ ِثرون علیی أنف ِس ِیه ْم ول ْیو کیان ِب ِه ْیم
خصاصة»؛ و نسبت به نچه به ایشان داده شده است در دلهایشان یسدی نمییابند و هرچنید
ّ
در خودشان ایتااجی [مبرم ]باشد ،نها را بر خودشان مقدم میدارند (سورۀ یشر ،یۀ .)۵
ْ
ّ ّ
ْ ْ
ّ
ْ ْ
ْ
یاد»؛ و بعضیی
ات الل ِه والله رءوف ِبال ِعب ِ
اس من یش ِري نفسه اب ِتغاء مرض ِ
 .7وظافهگرایی« :و ِمن الن ِ
از مردم از جان خود در راه رضای خدا درگذرند و خدا با چنان بندگان رئیوف و مهربیان اسیت
(سورۀ بقره ،یۀ .)۵0۵
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یات میتوانند شاهدی بر نظریههای مذکور باشند (نک :صیادری ،70۵۵ ،ص 77۵۔)777

هر کدام از این
و به همان دلال ،شواهد خالفی برای فضالتگرایی هستند .در پاسخ به این دسیته ییات دو نکتیه
رابل ذکر است:
اول اینکه این یات اگر بنا باشد از نها کلاتی برداشت شود مخالف یکدیگر هیم هسیتند .در
نتاجه ،هرکدام به نحو موجبه جزئاه داللت دارند .در نتاجه ممکن است رائیل شیویم کیه مکتیب
اخالری رر نی به نوعی جمعی از این معاارهاست که در جای دیگر به تفصال به این پرداخته شده
است (نک :صادری ،70۵۵ ،ص .)7۵0
دوم اینکه شواهد به نفع فضالتگرایی تنها داللیت بیر نظرییههای فضالتموضیوع داشیتند.
همچنان که ذکر شد رراب نظریههای فضالتموضوع نظریههای عمیلمحور بیود کیه در شیواهد
خالف دسته اول گذشت و جواب داده شد ،اما نظریههای فضالتموضوع با نظرییههای دیگیری
همچون غایتگرایی و وظافهگرایی رابل جمعاند.
نتیجهگیری

در مقاله ابتدا به شواهدی به نفع اخالق فضالت در رر ن پرداختام و نها را در سیه دسیته بررسیی

✺

کردیم .نتاجه بررسی در ن رسمت این شید کیه در ییات رر نیی شیواهدی بیه نفیع نظرییههیای
ّ
فضالتموضوع ،فاعلمحور و فاعلمقدم با توضاحاتی که گذشت وجود دارد ،اما در یات رر نیی
شواهدی بر نظریههای فضالتمعاار و فاعلمبنا یافت نشد .همچنان باان شد کیه اسیوه در ریر ن
معاار ارزشمندی الزامات و ارزشهای اخالری به طور کلی ناست ،بلکه خود تابع اصول اساسی
نهاست .پس اسوه در رر ن به نحوه پاشان اسوه َّ
مقاد به اصول اساسی اخالری است ،امیا افیرادی
در رر ن معرفی شدهاند از جمله پاامبر اکرم (ص) که اینها به نحیو پسیانی در تمیام زنیدگی خیود
اسوه مطلق و معاار معرفتشناختی اخالراات هستند .در بخش پایانی ناز شواهد خالف را در دو
دسته بررسی کردیم .شواهدی به نفع عملمحوری طرح شد که بیا تبایان واژهشناسیی و یقاقیت
وجودی عمل پاسخ داده شد و شواهد بر نظریههای دیگر اخالق هنجاری ناز با توجه دادن به ایین
نکته که نچه در مقاله ثابت شده است منافی با این معاارها ناست یل شد.
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