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چکیده

اساسیترین پرسش اخالق این است که" :چه کاری خوب است؟" .سه پاسخ بنیـادین
به این پرسش در سه مکت

وظیفهگرا ،نتیجهگرا و اخالق فضیلت طبقهبنـدی شـده اسـت .از

میان این سهگونهی اخالق ،اخالق فضیلت در دوره مدرنیسم مـورد توجـه پـژوهشگـران و
اندیشمندان اسالمی و یراسالمی بوده و به عنوان یک دیدگاهی فراتـر از دو دیـدگاه رایـ
(وظیفهگرا و نتیجهگرا) ،مورد تدقی دقی قرار گرفته است؛
میتوان گفت اخالق فضیلت نظریهای ال

نزد امام علـی(ع) و عارفـان اسـت .بـرای

مثال آنجا که امام (ع) در نه البال ه ،حکمت  32نقل شده " :فَاعِلُ الْخَیْرِ خَیْرٌ مِنْهُ ،وَ فَاعِـلُ
الشَّر شَرٌّ مِنْهُ ( 5شهیدی ،1378،ص .)122و نیز در حکمـت "198و چـون گفتـهی خـوار را
شنید که حکومـت جـز از آن خـدا نیسـت ،فرمـود :سـخن حقـ اسـت کـه بـدان بـاطل را
خواهند( .6شهیدی،1378،ص .)420که مصـداق اخـالق فضـیلت مـیباشـد .در ایـن نوشـتار
تحقیقی شاخصههای فضیلت گرایی با بخشی از نظام اخالقی نه البال ـه مقایسـه و فضـیلت
 .1دانشجوی دکتری ادیان و عرفان ،دانشگاه ادیان و مذاه  ،قم ،ایران.
.

Email: khatami307@gmail.com

 .2استاد دانشگاه تهران ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول) Email: dr.alisheikholeslami@gmail.com
Email: elahimanesh@urd.ac.ir

 .3استادیار دانشگاه ادیان و مذاه  ،قم،ایران.
 .4دانشیاردانشگاه ادیان و مذاه  ،قم ،ایران.
تاریخ دریافت1399/5/16 :

Email: aliaghanore@gmail.com

پذیر

 .5نیکوکار از کار نیک بهتر است ،و بد کردار از کار بد بدتر.
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گرایی از منظر آن حضرت مورد بررسی قرار گرفته است.
در نهایت مشخص گردید وظیفهگرایی و نتیجهگرایی آن حضرت بـا آنچـه در فلسـفه
مدرن شناخته میشود متفاوت است و از گفتههای ایشان چنین استتنا میگردد که رویکرد
اخالق فضیلتگرا به نظر ایشان نزدیکتر است.
واژگان کلیدی

امام علی(ع) ،نه البال ه ،اخالق ،اخالق فضیلت ،عامل اخالقی.
طرح مسأله

مهمترین مباحح نظری در باب اخالق به چهار گروه عمده 1تقسیمپذیرنـد )1 :اخـالق
تحلیلی 2یا فرااخالق 3که به مباحح مفهومیِ اخالق مانند معناشناسی الفا و مفاهیم اخالقـی
نظیر خوب و بد ،مطلوب و نامطلوب و یره میپردازد  )2اخالق هنجاری یـا دسـتوری 4کـه
به مجموعهای از مباحح اخالقی میپردازد که جنبه مصداقی دارد  )3اخالق توصیفی 5یعنـی
مجموعهای از مباحح در این خصوص که چه قواعد یا افعال اخالقیای در جامعـهی خـاص
یا مابین همه انسانها مشترک است؟ و دستهی آخر  )4علم النفس اخالقی 6که ناظر به امـور
نفسانی و روانیای است که آدمی با آنها سر وکار دارد مانند مسـالهی جبـر و اختیـار ،حـ
وات و خوددوستی انسـان( .ملکیـان ، ،1391 ،ص  .)11اخـالق هنجـاری خـود بـه مباحـح
متفاوتی مانند اینکه چه اموری خوب و بد هستند یا چه اموری صـواب یـا خطـا مـیباشـند و
یره میپردازد .این اخالق به سـه دسـتهی اخـالق وظیفـه ،اخـالق نتیجـه و اخـالق فضـیلت
منقسم میشود .تا آ از دوران نوزایی در مغرب زمین ،عموم فیلسوفان به تاسـی از ارسـطو و
افالطون به اخالق هنجاری خاصی که امروزه از آن به "اخالق فضیلت" تعبیر میشـود بـاور
 .1البته این تقسیم بندی ثابت نیست و هر یک از این مجموعهها خود به نظریـههـا و مکاتـ بسـیاری تقسـیم
میشوند .وکر این نکته ضروری است که دسته چهارم یعنی علم النفس اخالقی را جنـاب آقـای ملکیـان بـه
طبقهبندیها افزودند .برای مطالعه بیشتر رجوع شود به مهر ماندگار ،مصطفیملکیان ،نشر نگاه معاصر ،ص11
2. Analytical ethics
3. Meta-ethics
4. Normative ethics
5. Descriptive ethics
6. Moral psychology
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داشتند( .خزاعی ،1398 ،ص  15و  .)46با ظهور فلسفهی جدید ،اخالق فضیلت بکلی کنـار
گذاشته شد و جای خود را به دو گرایش عمده به نامهای اخـالق وظیفـهگـرا کـه بـا کانـت
سربرآورد و اخالق نتیجهگرایی جان استورات میل داد .سـیطرهی ایـن دو مکتـ
اواخر قرن بیستم همچنان ادامه داشت تا اینکه با تـال

عمـده تـا

جمعـی از فیلسـوفان اخـالق خلـل و

نواقص این دو آشکار و معلوم گشت کـه اخـالق وظیفـه و نتیجـه از حـل و رفـع پـارهای از
مسائل و مشکالت اخالقی یکسره عاجزند و زمینه برای سربرآوردن دوباره اخالق فضیلت (
شهریاری ،1396 ،ص .)260
وجه اشتراک این دو نظام اخالقی اینست که یگانه پرسش اصـلی اخـالق را ایـن مـی-
دانند که "چه چیزی به عمل ارز
اینکه عملی ارز

اخالقی میدهد" .پاسخ اخالق وظیفه اینسـت کـه بـرای

اخالقی داشته باشد آثار و نتای مترت

بر آن مهم نیسـت بلکـه خـود آن

عمل است که باید واجد دو شرط مهم باشد :یکی مطاب با وظیفه باشد و دیگر اینکه از سـر
وظیفه باشد .اخالق نتیجهگرا پاسخ به این سوال را در آن میدانـد کـه یـک عمـل بـه میـزان
شادکامیای که برای عامل و دیگران فراهم میکند دارای ارز

اخالقی است .امـا اخـالق

فضیلت در همین نکته با این هر دو مکت

مخالف است .از نظر اخالق فضیلت یگانه پرسش

مهم اینست که "چه چیزی به انسان ارز

اخالقـی مـیدهـد" .در واقـع در اخـالق فضـیلت

خو ِد عمـل مـورد نظـر نیسـت بلکـه عامـل در راس اهمیـت قـرار دارد .در نتیجـه در اخـالق
فضیلت سوالهای " چه انسانی دارای ارز
ارز

اخالقی است" یا " چه زندگی خوب یـا دارای

اخالقی است" حصرِ توجه دارد( .ملکیان ،1394 ،ص  .)195بنابراین حـل ایـن مسـأله

نیازمند پژوهش و تحقی بیشتر است و همـواره بایـد در تبیـین و توضـیح نظریـهی «اخـالق
فضیلت» که راهگشای بسیاری از د د ههای انسانهاست ،تال
ارزشمند زیستنِ اخالقی کت

نمـود .یکـی از رهنماهـای

مقدس و نوشتههاییست که توسط افـرادی کـه خـود سرمشـ

زندگیِ اخالقی بودهاند به یادگار مانده است .بیشک نه البال ه گرانبهاترین و نـیتـرین
منبعی است که میتوان از آن جهت یافتن سرمش های زیستن اخالقی از آن بهرهها برد.
در این نوشتار در پیآنیم بـا اتکـاد بـه آمـوزههـای اخالقـی امیرالمـؤمنین علـی(ع) در
«نهـ البال ـه» ،اخــالق فضـیلت را مــورد بررسـی قـرار دهــیم .گفتنـی اســت تـاکنون نســبت
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نه البال ه با رویکرد اخالق فضیلت مورد ارزیابی قرار نگرفته است و میتوان گفت از ایـن
حیح نوشتار پیشرو گامی رو به جلو و بدیع است.
 -1واژه شناسی
نظر به اهمیت موضوع و گسترهی پهناور اخالق ،مراد و مقصـود خـود از اصـطالحات
کلیدی مورد بررسی در مقالـه را شـرح داده و سـپس بـه واکـاوی نسـبت بـین ایـن مفـاهیم،
مکات

اخالقی و نه البال ه خواهیم پرداخت.

 -1-1اخالق
اخالق از نظر لغوی جمع «خُلـ » اسـت و بـه معنـای سرشـت درونـی ،طبیعـت بـاطنی،
خصلت ،خوی و یره به کار میرود( .حسین  1416،ق،

)86/10به عنـوان مثـال در قـرآن

کریم نیز واههی «خُلُ » به همین معنا بهکار رفته است ،آنجا که میفرماید « :و راست که تـو
را خــوی واالســت ؛ (فوالدونــد ، 1373،ص  .)195البتــه اخــالق و سرشــت گــاهی هماننــد
کرامت و شجاعت پسندیده است و گاهی مانند ترسویی و لئامت ،بد و نکوهیده است.
عالوه بر معنای لغوی ،برای اخالق معانی دیگری که اصطالحات را شامل میشود نیـز
وکر شده است .به عنوان مثال میتوان از «نظام اخالقی» یـا «نظریـهی هنجـاری یـک فـرد یـا
گروه» (مثـل اخـالق عملـی پیـامبران ،سـقراط ،اخـالق عملـی ورزشـکاران و )...و یـا «نهـاد
اخالقی زندگی» سخن گفت که کمینه در این مـورد اخـالق ،امـری اجتمـاعی بـوده و تنهـا
کشف و جعل فرد برای راهنمایی خود

نیست و هم عرض هنر ،علم و حقوق خواهد بود.

(صادقی ،1392 ،ص.)25
 -2-1فضیلت
تبیین مفهومی فضیلت 1در معنای اخالقی آن بسیار مشکل است و بـه نـوعی وابسـته بـه
تعریفی است که از اخـالق فضـیلت مـی شـود .بـا توجـه بـه تعـدد قرائـت از فضـیلتگرایـی
اخالقی ،میتوان مدعی شد عموم تقریرهای اخالق فضیلت بر اینکه فضیلت نـوعی خصـلت
 .1مفهوم فضیلت عموما ترجمـه واههی آرِتِـه ( )arêteیونـانی اسـت کـه معـادل التـین آن ویرتـوز  vitusو
کاربرد رای انگلیسی آن  virtueاست .آرته ،تاریخی کهن دارد .کـاربرد آن بـه شـش قـرن پـیش از مـیالد
میرسد ،تا آنکه به دست افالطون و ارسطو در معنایی اخالقی تثبیت میشود.
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منشی مطلوب و شایسته تحسین است ،اتفاق نظر دارنـد( .طالقـانی ،1396،ص .)23بـه دیگـر
سخن ،فضیلت ما را در به دست یافتن هم ایات یا آثار خوب قـادر مـیکنـد کـه خـوبیهـا
ال

بیرون از ما هستند و هم متضمن انگیزههای خوب میشود که این انگیزهها بعد درونی

ما را تشکیل میدهند. ) Battaly, 2015,page 65).
 -2دیدگاههای اخالقی
 -1-2فضیلتگرا
اخالق فضیلت در حقیقت برای خصـائل شخصـیتی برجسـته و حقیقـت انسـانی ارز
بسیاری قائل است .اخالق فضیلت ،در جبهه مقابل آن رویکردهایی به فلسـفه قـرار دارد کـه
بر قواعد ،تکالیف یا یک الزام کلی درستکاری تأکید میورزند ،هرچنـد کـه رابطـۀ واقعـی
میان این برداشتهای گوناگون خود یک موضوع قابل بحـح اسـت( .مسـعود علیـا ،1394،
ص  .)77در واقع اخالق فضیلت به جاى سخن از افعـال ،از اشـخاص ،انگیـزههـا ،نیّـتهـا و
ویژگیهاى رفتاری عامل اخالقی سخن م گویـد ،در واقـع پاسـخ اسـت بـه ایـن پرسـش
دیرینه سقراط که در قل

اخالق یونان م پرسد« :چگونه بایـد زیسـت؟» و صـاحبان اصـل

ایـن اخــالق ،ســقراط ،افالطــون و ارســطو پاســخ مـ دهنــد« :فض ـیلت مندانــهBattaly, .».

) .)2015,p74در واقع د د هی اصلی این دیدگاه ،نه نظریهای درباره فعـلِ اخالقـا درسـت
بلکه آن رفتار و منشهایی است که معرف شـخص اخالقـا خـوب یـا سـتوده اسـت .محـور
بحح در این دیدگاه ،کس فضائل اخالقی و دوری از روائل است .به عبـارت دیگـر اینکـه
اخالق فضیلت ،بر «فاعل اخالقی» تأکید میکند نه بـر «فعـل اخالقـی» و یـا «پیامـدهای فعـل
اخالقی» .اخالق فضیلت در واقع بدیلی برای دوگانهی نتیجهگرایـی و وظیفـهگرایـی مطـرح
شد و بر این اساس می تـوان گفـت اخـالق فضـیلت دارای دو جنبـه مکمـل اسـت )1.برنامـه
انتقادی که نقدی از فرضها ،رو ها و آرمانهای نظریات اخالقی وظیفهگرایانـه و نتیجـه-
گرایانه بـه دسـت مـیدهـد و  ) 2برنامـه تاسیسـی کـه در آن نـوعی تلقـی اخالقـی هنجـاری
فضیلتمدار مطرح میشود و مورد دفاع قرار میگیرد (.رحمتی  ،1396،ص .)391
فضیلتگرایان جدای از اینکه تمام توجهشان به فاعل میباشد و خطا و صـحیح بـودن
فعل را تابع فضائل و روایل نفسانی فاعل میداننـد ،بـرای فضـیلت بـه عنـوان ابـزاری جهـت
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دستیابی به سـعادت ،ارز

واتـی خاصـی قائـل هسـتند .در نتیجـه فضـیلتگرایـان بـر نقـش

کنشگر اخالقی تکیه میکنند نه بر اصـول اخالقـی یـا آثـار و نتـایجی کـه بـر آنهـا مترتـ
میشود .بر همین سیاق هرتهاوس 1استدالل میکند که " :یـک عمـل زمـانی درسـت اسـت
اگر و تنها اگر عملی باشد که عامل اخالقی فضیلتمند در آن اوضاع و احوال انجام میدهد"
 .2از نظر اخالق فضیلت یگانه پرسش مهم اینست که "چه چیـزی بـه انسـان ارز ِ اخالقـی
میدهد"  . 3در واقع در اخـالق فضـیلت خـو ِد عمـل مـورد نظـر نیسـت بلکـه عامـل در راس
اهمیت قرار دارد .در نتیجه در اخالق فضیلت سوالهای " چه انسـانی دارای ارز
است" یا " چه زندگی خوب یا دارای ارز

اخالقـی

اخالقی است" مورد توجـه اسـت .سـوالی کـه

بدان باید پاسخ گفت این است که فضایل اخالقی چه ملکات و ویژگیهایی هستند؟ پاسـخ
به این سوال سه نوع اخالق فضیلت را تعیین میکند( .صادقی ،1393 ،ص.)142-144
خودگروی ویژگینگر
در این نوع اخالق فضیلت ،خـود محـور و اسـاس قـرار دارد یعنـی فضـایل را ملکـاتی
میداند که بیشترین خیر به خود را دربر میگیرد .فضیلت اصلی را این میداند و بقیه فضایل
را مشت از این اصل درنظر میگیرد.
همهگروی ویژگینگر
پاسخ این نوع اخالق فضلت اینست که فضایل خصلتهایی هستند کـه بیشـتر موجـ
فراهم شدن خیر عمومی می گردنـد .بـدیگر سـخن ،نیـک خـواهی فضـیلت اخالقـی اصـلی
می باشد .در تقابل با خودگروی که خود در مرکز توجه قرار دارد در این نـوع اخـالق خیـر
عمومی مطمح نظر است یعنی آنچه که بیشترین خیـر عمـومی را موجـ

مـیشـود فضـیلت

است و مابقی فضایل از آن نشات میگیرند.
وظیفهگروانه ویژگینگر
این نظریه ،دو فضیلت اصلی را نیکخواهی و عدالت میداند .مابقی فضایل از ایـن دو
1. Rosalind Hursthouse
2. Virtue theory and abortion, in Virtue ethics, Hursthouse, Roseland, Oxford
university press

 .3اخالق فضیلت جدید ،چیستی و چرایی ،شیرین طالقانی ،ماهنامه حکمت و معرفت

فضیلت گرایی از دیدگاه امام علی (ع) در نهج البالغه 109 /

فضیلت نشات می گیرند .به همـین دلیـل بـه اینهـا را فضـیلت اصـلی مـینامنـد .در خصـوص
فضایل اصلی اتفاق نظری در آرای و نظرات اندیشمندان وجـود نـدارد .هـر اندیشـمندی بـر
اساس زمین و زمانه خود فضیلت اصلی را خصیصهای متفـاوت از دیگـری درک مـیکـرده
ت حکمـت ،شـجاعت ،اعتـدال و
است .به عنوان مثال ارسـطو و دیگـر یونانیـان چهـار فضـیل ِ
عدالت را اصلی می دانستند .افالطون سه فضیلت را اصلی قلمداد میکرد .مکتـ

رواقـی از

افالطون تبعیت کردنـد و فضـیلتهـای اصـلی را عناصـر تشـکیل دهنـده « حیـات مطـاب بـا
طبیعت» میدانستند .اما نیکخواهی همواره محل اعتنا بوده است .توماس آکویناس در قـرن
سیزدهم بطور بارزی به بیان نیک خواهی پرداخت که در آن زمان به محبـت تعبیـر مـیشـد.
بعدها این نیکخواهی با دو فضیلت دیگر یعنی امید و ایمان فضیلتهای سه گانه پولسـی را
تشکیل دادند( .ظهیری ،1396 ،ص  .)10در نتیجه پس از آنکه فلسفه یونان تاثیر خـود را بـر
مسیحیت گذاشت فضیلت های اصـلی کـه بـرای مـدت هـا عناصـر اصـلی شخصـیت تصـور
می شدند به تدری در اخالقیات مسـیحی بـرای خـود جایگـاهی یافتنـد .در نتیجـه مسـیحیت
هفت فضیلت را اصلی می دانست :سه فضیلت پولسی و الهیـاتی و چهـار فضـیلت نخسـت را
فضیلت های طبیعی و انسانی بشمار آورد .1

 -2-2دیدگاه نتیجهگرا
نتیجهگرایی را میتوان به کلیترین وجه ،آموزهای توصیف کرد که میگوید درسـتی
و نادرستی اعمال بر مبنای خوبی یا بدی نتای شان تعیین میشوند (.مردیها ،1392 ،ص -53
 .)91به عبارت دیگر یک فعل یا رفتار ،فینفسه نمیتواند اخالقی یا یراخالقی باشـد ،بلکـه
بر اساس نتیجه و ایتی که دارد ،مورد ارزیابی قرار میگیرد .اگر آن آثار و نتـای از خـوبی
واتی برخوردار باشند عملی که به این آثار و نتای منتهی میشوند درسـت اسـت و اگـر آن
آثار و نتای از خوبی واتی برخوردار نباشند عمل منجر به آنها نادرست است.
 -3-2دیدگاه وظیفهگرایانه
در اخــالق هنجــاری ،نظری ـات وظیفــهگرایانــه در مقابــل نظریـات نتیجــهگرایانــه قــرار
میگیرند( .ملکیان ،1394 ،ص  .)207-165اخالق وظیفهگرایانه برآنچه کـه نظریـات نتیجـه
1. Ethics (Foundations of Philosophy series), William Frankena, Pearson; 2nd edition
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گرا در نظر دارند ،خط بطالن میکشد .سخن آنها اینست که عالوه بر خـوبی یـا بـدیهـایِ
نتای و پیامدهایِ یک عمل یا رویه ،مالحظات دیگری نیز در کار است که مـیتوانـد عمـل
یا قاعدهای را الزامی کند ( .مسعود علیا ،1389 ،ص .)231
 -3شاخصههای فضیلت گرایی
اخالق فضیلت شاخصهها و ویژگیهایی دارد که میتوان برخی از آنها را به طور عـام
بیان کرد که موج

تمایز این رویکرد از نگر های رقی

میگردد.

 -1-3اهمیت انگیزهها
در اخالق فضیلت بر اهمیت انگیزه افراد در انجام یک فعل خوب تاکید شده است.
 -2-3توجه به حیات باطنی :رعایت عواطف ،خواستهها و دغدغهها
توجه به این نکته ضروری است که حیات اخالقی انسـانی چیـزی بـس فراتـر از عمـل
است و حیات باطنی انسانها مشتمل بر گنجینهای از "عواطف"" ،خواستهها" و "د د ـه"-
هاست که میتواند به زندگی اخالقی او جهت دهد .بـیجهـت نبـود کـه مایـل اسـتاکر 1در
مقاله دوران سـاز

2مـیگویـد" :عواطـف بـرای سرشـت ،معنـا و ارز ِ بخـش عظیمـی از

زندگی بشر اهمیت دارد .بخش وسیعی از زندگیِ دارای اهمیت اخالقی ما متضمن عواطـف
است" .به عنوان مثال ،عالقه و مهرورزی به مـردم ،مـوثرتـرین راه جلـ

رحمـت و محبـت

خداوند است .امیر المؤمنین علیه السّالم می فرمایـد« :رسـاترین وسـیله بـرای جلـ

رحمـت

الهی ،این است که در باطن نسـبت بـه همگـان عطـوف و مهربـان باشـی» ( .بهشـتی،1379 ،
صفحه  .)576مهرورزی و توجه بـه عواطـف مـردم ،بسـیاری از نـاهمواریهـا را همـوار مـی
سازد .به ویژه اگر ابراز محبت و نشان دادن عواطف از سوی حاکمان یا اسـوههـای اخالقـی
باشد .امیر مؤمنان در آ از نامه خود «مالک اشتر» میفرماید « :و مهربان کردن بـا همگـان و
دوست ورزیدن با آنان ،و مبا

همچون جانورى شکارى که خوردنشان را نیمت شمارى!

چه رعیت دو دسته اند :دسته اى برادر دین تواند ،و دسته دیگر در آفرینش با تـو هماننـد» .
(شهیدی ، 1378،ص.)243
1. Micheal Stocker
2. The schizophrenia of modern ethical theories, in Virtue ethics, Stocker, Michael,
New York
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 -3-3منش

1

در صورتی رفتاری درست و از نظر اخالقی پسـندیده اسـت کـه از مـنش فضـیلتمنـد
فاعلِ اخالقی ناشی شده باشد .اخالق فضیلت اخالقی است که تأکید عمده خود را بر مـنش
فضیلت مند افراد قرار داده است .بـر همـین اسـاس ،اعمـال را مـیتـوان از دو دیـدگاه مـورد
قضاوت قرار داد .دیدگاه منشمحور و دیدگاه یر منشمحور .اگر در داوری خود صرفا از
قوانین ،اصول یا نتای بهره بگیریم به وضوح دیدگاه یرمنش محور را برگزیدیم ،اما اگر به
شخص و مشخصات روانشناختی یا تمایالت و انگیزههـای او نظـر بیفکنـیم ،داوری از نـوع
مَنِشمحور خواهد بود .همان گونه که بیان شـد ،حتـی برخـی در ایـن خصـوص مـدعیانـد:
عملی درست است که مطاب با نوع رفتار یک فرد فضیلتمند در همان شرایط باشد .در این
صورت ،چیزی که عمل و رفتاری را از نظر اخالقی درست میکند ،تطاب آن با نوع عملـی
است که یک فرد فضیلتمند در شرایط یکسان انجام میدهد .نظیر این ادعا را فیلیپـا فـوت

2

و هوستهورس 3نیز دارند  4در این دیدگاه ،ملکات 5و عادات 6را با فضایل یکسان میگیرند.
 -4-3غنیسازی اخالقی
مراد از نی شدن در حیات اخالقی یعنی تـا آنجـا کـه مقـدور اسـت فضـایل هـر چـه
بیشتری را در خود محق و ایجاد نماییم .هدف انبیا و بزرگان بر همین نهـ بـودهاسـت کـه
تمام قد در برابر اخالق منحط ایستاده و بر نای اخالقی خود و جامعه خود بیفزایند .در ایـن
راستا یکی از وجوه اشتراک اخالق فضیلت و نه البال ه همـین نـی سـازی اخالقـی مـی-
باشد ،چنانکه خواهد آمد.
 -5-3خودشناسی و خودسازی
با توصیف فضایل خاص ،دستاورد دیگری که حاصل میشود ،خودشناسـی اسـت .بـه
گفته جان دای ":7فهم عمی تر از زندگی نیک ،یعنـی زنـدگی کـه حقیقتـا ارزشـمند اسـت
1. Character
2. Philippa Foot
3. Rosalind Hursthouse
4. Ethics: The fundamentals, Driver Julia, Blackwell Publishing, 2007
5. Dispositions
6. Habits
7. John Deigh
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متوقف است بر اینکه مطالبی راجع به پیچیـدگیهـای جـان و روان آدمـی بـدانیم" .1ناگفتـه
پیداست ،چنانکه خواهد آمد ،این وجه از اخـالق فضـیلت ،یکـی از وجـوه مـورد نظـر امـام
علی(ع) در نه البال ه نیز است .به بیان دقی تر ،از نظر ایشان تزکیه ،تهذی

و رعایت تقوی

از اصول خودسازی است و راههای وصول به آن رعایت اخالق ،اندیشه عبـادت ،توبـه ،یـاد
مرگ ،پرهیز از امیـال و آرزوهـای محـال ،اجتنـاب از تکبـر مـیباشـد .کسـی کـه اقـدام بـه
خودشناسی کند و عی

خـود را بدانـد از عیـ

جـویی دیگـران پرهیـز خواهـد کـرد .امـام

علی(ع) در این باره میفرماید « :از توجه انسان به خود  ،انگیزه ای برای اصالح خویشـتن
ایجاد می شود»( .آمدی ،قرن  ،5جلد  .)176 / 6یا به تعبیـر دیگـری از آن حضـرت« :کسـی
که خود را بشناسد ،به بزرگ ترین رستگاری نائل شـده اسـت»( .آمـدی ،قـرن  ،5جلـد / 6
.)172
 -6-3اقتداء به الگوهای اخالقی و تالش برای الگو شدن
یکی دیگر از شاخصههـای فضـیلتگرایـی اخالقـی را مـیتـوان تأکیـد بـر اسـوههـا و
الگوهای اخالقی دانست .الگوی اخالقی همـواره مـورد نظـر فضـیلتگرایـان اخالقـی بـوده
است .فرانکنا نیز الگوهای اخالقی را راههای بودن میداند و نه عمل کـردن و از ایـن طریـ
این مسئله را با اخالق فضیلت مرتبط میداند( .صـادقی ،1392 ،ص .)40قـرآن پیـامبر عظـیم
الشان را اسوهی حسنه مینامد و درخواست از خداوند برای الگو شدن را از اوصـاف "عبـاد
الرحمن" به حساب میآورد. .

32

 -4ماهیت «اخالق فضیلت» از منظر امام علی(ع)
بررسی سیره و سلوک امیرالمؤمنین علی(ع) در مقاطع مختلف زندگی و در مواجهه با
اقشار مختلف جامعه ،اعم از دوست و دشمن ،نشـانگـر آن اسـت کـه در نظـام ارزشـی آن
حضرت(ع) ،اخالقی بـودن و اخالقـی زیسـتن ،بـاالترین و مهـمتـرین جایگـاه را دارد .امـام
1. Ethics and Personality: Essays in Moral Psychology, Deigh, John,1st Edition,
Chicago press

 .2وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَاما ،فرقان74 ،
 .3قطعا برای شما در (اقتداد) رسول خدا سرمشقی نیکوست  :برای آن کس که به خدا و روز بازپسین امید
دارد و خدا را فراوان یاد می کند( .احزاب)21:
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علی(ع) به عنوان شاگرد مکت

رسول اکرم (ع) ،هدفی جز هدف ایشـان نمـیتوانـد داشـته

باشد .پیامبر گرامی اسالمی ،هدف خود را یک هدف اخالقی توصیف میکند و میفرماید:
«به درستی که مبعوث شدم برای تمام کردن مکارم اخـالق( .مجلسـی  ،ق،11

.) 382/68

توجه دادن به کرامت انسانی و لوازم این کرامت ،به گونهای تام و تمام هـدف آن حضـرت
بود و خود در عملیسازی آثار این کرامت ،تا بدانجا پیش رفت که خداوند متعال در مـورد
او فرمود « :و راست که تو را خوی واالست».

1

نه البال ه که مجموعهای جمعآوری شـده از خطبـههـا ،نامـههـا و کلمـات قصـار آن
حضرت است و از نگاه سید رضی در او بال ت انشـا شـده اسـت ،ماننـد صـاح

خـود از

نوعی جامعیت برخوردار است و به همهی ابعاد زندگی انسان توجه کرده و برای هریـک از
ابعاد زندگی انسان دستورات ویژه اخالقی ارائه نموده است .با تأمّـل در نهـ البال ـه روشـن
میشود که فضائل اخالقی در منظر امام علی(ع) دارای دو جنبهی فردی و اجتمـاعی اسـت.
ارتباط انسان با خود انسان ،ارتباط با جامعه و نیز ارتباط بـا دیگـران و در نهایـت تمـام آنهـا
معطوف به ارتباط با خداوند میباشد .لذا خطبهی  193نه البال ه که مشهور به خطبه متقـین
است ،به اوصاف پارسایان پرداخته و نیز نامهی امام(ع) به فرزندشان امام حسن مجتبـی(ع) و
نامهی دیگـر بـه محمـد حنفیـه و همچنـین بخـش عمـدهای از کلمـات قصـار آن حضـرت،
بخشهایی است که به «فضیلتهای فردی» میپردازد .بخـشهـای دیگـری از نهـ البال ـه
همچون نامهی حضرت علی(ع) به مالـک اشـتر و نامـههـای ایشـان بـه کـارگزاران ،حـاوی
«فضیلتهای اجتماعی» است.
 -1-4اصول زیربنایی امام علی (علیه السالم) در حیات اخالقی
برای شناخت هر علمی الزم است به پیشفرضها یا اصول زیربنایی آن توجـه نمـاییم.
در همین راستا اصول زیربنایی در حیات اخالقی امیرالمومنین(ع) عبارتند از :اعتقـاد بـه خـدا،
معاد ،انسان ،خودشناسی و مرگ اندیشی .بایستههای اخالقـی مطـرح در نگـاه امیرالمـؤمنین
مبتنی بر اختیاری بودن افعـال انسـان اسـت زیـرا در یـر اینصـورت ،داوری در مـورد فاعـل

 .1سوره قلم ،آیه 4
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اخالقی داوریای بیرون معیار خواهد بود  .همانطور که گفته شد اگـر اصـول زیربنـایی در
حیات اخالقی امام علی را خدا و معاد قرار دهـیم ،ایـن اصـول در حیـات آن حضـرت بایـد
اموری بدیهی باشد و بیانات و زندگی عملی امام علی(ع) گویای آن است که هر دوی اینها
نزد آن حضرت امری بدیهی و مشهود هستند .زیـرا امـام بـا ویژگـی کشـف و شـهودی کـه
دارد ،همهی این امور را مسلم و بدیهی میداند به شکلی که وقتی از ایشـان سـؤال مـیشـود
«خدا را دیدهای که میپرستی؟» در پاسخ میفرماید « :هرگز خدایی را که ندیدهام ،پرستش
نمیکنم( » .استادولی ،1390 ،جلد .) 245 /1
 -1-1-4باور به خدای یگانه
باور و ایمان به خدای یکتا ،بزرگترین و اساسیترین عامل اصالح فردی و اجتمـاعی
است .امام در این باره میآموزد که بر اساس معرفت به خداوند و قدرت او بر هسـتی اسـت
که نظامهای اخالقی تصحیح میشود و در نتیجه مدیریت جامعه نیز اصالح میگردد.
« هر که او را یار باشد یارى کند و آن کـس کـه دیـن او را ارجمنـد سـازد ارجمنـدى
دهد» (شهیدی ،1378 ،ص.)53
در اصالح فردی و تهذی

نفس نیز بـاور بـه خـدای متعـال بـزرگتـرین نقـش را ایفـا

میکند .چیزی که میتواند عامل این دیدگاه امام باشد احساس حضور ح در هستی اسـت
و آن موقع دیگر خودی نمیماند که جرأت اینکه در مقابل خداوند قد علـم کنـد و در ایـن
مرحله به مرتبه فنای فی اهلل می رسد .بر این سیاق است که امام می فرمایـد « :سـزاوار نیسـت
برای کسـی کـه عظمـت خداونـد را مـیدانـد ،خـود را بـزرگ شـمارد( ».شـهیدی،1378 ،
ص.)67
 -2-1-4باور به مﻌاد و حیات پس از مرگ
امیرمؤمنین در نامه به فرزند

امام مجتبی(ع) در تبیین اهمیت باور به معاد مـیفرمایـد:

« فرصت را نیمت دان پیش از آنکه از دست رود و اندوه گلوگیر شو د .هر خواهنده بـه
مقصود نرسد و هر رفته باز نگردد .از جمله زیانها توشه رفتن فراهم نیاوردن اسـت و آخـرت
را تباه کردن .هر کـارى را پایـان بـود و آنچـه برایـت مقـدر شـده زودا کـه بـه تـو رسـد»..
(شهیدی ،1378 ،ص.)45
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همچنین حضرت علی دائما مـی کوشـند تـا بـا توجـه دادن بـه حیـات پـس از مـرگ و
تقویت یاد معاد ،افراد را به اخالقی زیستن سوق دهند:
« مردم! همانا دنیا خانهاى است رهگذار و آخرت سرای است پایدار ،پس از گـذرگاه
خود توشه بردارید براى جای که در آن پایدارید .و مدریـد پـرده هـاى یکـدیگر نـزد آن
کس که م داند نهان شما را از شما بهتـر  .بـرون کنیـد از دنیـا دلهاتـان را از آن پـیش کـه
برون رود از آن تن هاتان .شما را در دنیا آزموده اند و براى جز دنیا آفریـده انـد» (شـهیدی،
 ،1378ص)250
 -3-1-4انسان
در نگاه امام علی(ع) انسانها بدون توجه به دین و اعتقادشان« ،کرامت» دارنـد .اسـاس
تربیت اخالقی انسان ،در نه البال ه بر کرامت انسان نهاده شده است و باید به همـهی افـراد
اجازه داده شود تا در بیکران کمـاالت انسـانی بـه پـرواز درآینـد .امـام علـی(ع) بـا هرگونـه
مناسباتی که صورتی از خواری انسانی در آن بود ،مخالفت میکرد .یکـی از نمونـههـای آن
زمانی است که دهقانان منقطهی «انبـار» هنگـام ورود امـام بـه آنجـا بـرای او پیـاده شـدند و
پیشاپیش امام علی (ع) دویدند که حضرت آنها را مؤاخذه میکند؛ فرمـود ):ایـن چـه کـار
بود که کردید؟ (گفتند :عادت است که داریم و بدان امیران خـود را بـزرگ مـ شـماریم.
فرمود ):به خدا که امیران شما از این کار سودى نبردند ،و شما در دنیایتان خـود را بـدان بـه
رن م افکنید و در آخرتتان بدبخت م گردید .و چه زیانبار است رنج که کیفـر در پـ
آن است ،و چه سودمند است آسایش که با آن از آتش امان اسـت( ».شـهیدی ،1378 ،ص
 .)137بنابراین مشاهده میشود که امام انسان را برای انسان میخواهد و کرامت انسانی برای
او دارای اهمیت بسزایی میباشد .در واقع میتوان گفت این توجه عمیـ بـه انسـان و فاعـل
رفتاری نشان از اخالق فضیلت در دیدگاه امام علی (ع) دارد اخالق فضیلتی کـه انسـان را از
چارچوب خدا و معاد میبیند نه بر اساس اخالق سکوالر.
 -4-1-4خودشناسی
امام علی(ع) در سیرهی رفتاری و در کالم و گفتار خود ،همواره بر خودشناسی و نیـز
نگاه به خود تأکید داشتند .این نگاه حضرت برآمده از آموزههای وحیانی و تعلیمات قرآنـی

 /116فصلنامۀ علمی پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی ،سال دهم ،شماره چهلم ،زمستان 1399

بود .در نه البال ه آن حضـرت مـی فرمایـد :کسـ کـه ار خـود نشـناخت جـان خـود را
باخــت( .شــهیدی ،1378 ،ص  .)457آگــاهی از قــدر و منزلــت واالی انســان در مکتــ
نه البال ه مبیّن جایگاه وجودی او بوده و آن حضرت خود نیز ارز

و کمال خویش را بـا

هیچ چیز جابجا نمیکند و همواره در حفظ آن میکوشد .از اینرو فرمود:
دانا کس است که قدر خود را بشناسد ،و در نادان مرد این بـس کـه پایـه خـویش را
نشناسد( .شهیدی ،1378 ،ص .)425
انسان آنگاه که بر ارز های وجـودی خـویش آگـاهی پیـدا کـرد ،در حفـظ گـوهر
وجودی خویش کوشیده و به هیچ قیمتی راضی نمیشود کرامت وجودی خود را بـه دسـت
تباهی بسپارد و خویشتن خویش را با عواملی چون گناه به سقوط بکشاند .امیرمؤمنـان(ع) در
این خصوص میفرماید:
خود را از هر پست گرام دار ،هر چند تو را بدانچه خواهان رساند ،چـه آنچـه را از
خود بر سر این کار م نه  ،هرگز به تو برنگردان ( .شـهیدی ،1378 ،ص  .)237افـزون بـر
اینها ،در حدیثی از امیرمؤمنان علی علیه السالم میخوانیم « :کسـی کـه خـود را بشناسـد ،بـه
سعادت و رستگاری بزرگ نایل شده است( » .رسولی ،1378 ،ص .)320
و در نقطه مقابلِ آن چنین میفرماید « :کسی که خود را نشناسد ،از طریـ نجـات دور
میشود و در گمراهی و جهل گرفتار میآید( » .رسولی ،1378 ،ص .)235
در تعبیر دیگری آمده « :عارف حقیقی کسی است که خود را بشناسد ،و (از قید و بند
اسارت) آزاد سازد ،و آن را از هر چیـز کـه او را از سـعادت دور مـیسـازد پـاک و پـاکیزه
کند( ».رسولی.،1378 ،
(خودشناسی) سب

 .)173/6از این تعبیر بخوبی معلـوم مـیشـود کـه معرفـت نفـس

آزادی از قید و بند اسارتها و پاکسازی از روائل اخالقی اسـت .یکـی از

مهمترین نامههای به جا مانده از امام علی(ع) ،نامه به مالک اشتر است که ابعاد گوناگونی از
مباحح اخالقی را مطرح نموده و به نکتهی مورد تأکید این گفتار اشاره مینمایـد .حضـرت
دربخشی از این نامه خطاب به مالک اشتر چنین میفرماید:
«  ...پس بدانچه دیدى مـا بـدان رفتـار کـردیم اقتـدا کنـ  ،و در پیـروى آنچـه در ایـن
عهدنامه بر عهده تو نهادیم بکوش  .و من در آن حجت خود را بر تو استوار داشـتم ،تـا اگـر
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نفس تو در پ هواى خود خواهد رود ،تو را بهانه اى نباشد( ».شهیدی،1378 ،ص.)53
آن حضرت(ع) در پایان این نامه ،با تمام کردن حجت بر مالک راه را بـر بهانـهتراشـی
احتمالی مالک و دیگر والیان و حاکمان که این نامه را میخوانند ،میبنندد و نشان میدهنـد
که خوبی و بدی هر کس که عالم و توانا بر امری اسـت ،بـر عهـدهی خـود اوسـت و خـود
شخص است که باید با پرور

نگاه اُخروی در خود اما با مقصد دنیای پـس از مـرگ و نـه

دنیایی و مادی ،به فکر رستگاری و سعادت ابدی خود باشد و به دنبال بـاالترین لـذّت بـرود
که بسته به سطح اندیشهی افراد ،میتواند از بهشت برین تا قرب الهی دامنه داشته باشد .الزم
به وکر است به طور کلی فضایلی که امام(ع) برای انسانها پیشنهاد میکنـد ،فضـایلی اسـت
که خود ،فضایل دیگـر را در بـردارد و روائـل را از بـین مـیبـرد؛ نمونـها

در حکمـت 34

نه البال ه آمده است؛ آنجا که میفرماید:
« شریفترین ب نیازى ،وانهادن آرزوهاست( » .شهیدی ،1378 ،ص( .)87أَشْرَفُ الْغِنَـ
تَرْکُ الْمُنَ ).
این خوی ناپسند (آرزو) همراه با صفات دیگر مثـل حـرص و آز و امثـالهم مـیباشـد.
بدیهیست که رها کردن آرزو ،مستلزم پیشه ساختن قناعت و الزمـهی قناعـت ،تـوانگـری
معنــوی و بـینیـازی روحـی اســت( .بحرانـی1412 ،ق ،ص .) 89ایـن مفهــومِ "خواســتن در
نخواستن" در قول و کالم بسیاری از عارفان هم آمده است.
 -5-1-4مرگ اندیشی
امام علی (ع) مرگ را امر عامی میداند که بـرای هـر کسـی بـه صـورت خـاص روی
میدهد آنجا که میفرماید« :بر چیزى پیش گیرید که همگانتان را فراگیر است مـرگ کـه
یک یک شما از آن ناگزیر است .همانـا مـردم پـیش روى شـمایند و مـرگ آنـان بـر شـما
آشکار و مرگ از پس ،شما رام خواند و شـما در چنگـال آن گرفتـار سـبکبار باشـید تـا
برسید»( .شهیدی ،1378 ،ص .)367امام مـرگ را فضـیلت مـیدانـد چـون اندیشـیدن بـه آن
سب

میشود که شاخ گستاخی انسان بشکند و از ـرور و خـود شـیفتگی و عجـ

میبخشد .یکی از روائل مهم عج

رهـایی

و خود شیفتگی است و اگر انسان بداند کـه زنـدگی او

عاریهای است هرگز گرفتار این روائل نمیشود .از فرامین امیرالمؤمنین علی(ع) این نکته بـه
دست میآید اگر چه باید به زندگی پس از مرگ اندیشید اما این مرگ اندیشـی بـرای رهـا
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کردن زندگی اینجهانی نیست بلکه حداقل فایده آن تخلـ بـه فضـایل اخالقـی در درون و
بیرون انسانهاست .این اخالق همان اخالق فضیلت است .زیرا این اخالق نه بـه خـوبی واتـی
نتیجه عمل معطوف است و نه به وظیفه در معنای کانتیِ آن ،بلکه انسـان را بـه عنـوان فـاعلی
اخالقی مینگرد که اندیشیدن به مرگ در حکم تلنگریست بر او که اخالقی شـده و روائـل
را از خود دور کند .لذا زندگی دنیا را هم بایستی جدّی گرفت و بـرای رسـیدن بـه زنـدگی
سعادتمند آخرت ،در زندگی دنیوی کوشش نمود.
 -2-4ملکات از نظر امام علی (ع)
ارز های پذیرفته شده در زندگی هـر کسـی بـه صـفات ،رفتـار ،روابـط و گفتـار او
ارتباط پیدا میکند و بر اساس آنها بار مثبت و یا منفـی پیـدا مـیکنـد و بسـیاری از فضـائل
دارای ارز

واتی هستند و صرف ابزار نمی باشند مثال خیر ،عدالت ،شجاعت نه تنهـا ارز

واتی دارند بلکه بخشی از حیات نیکو و ارزشمند است .یکی از این فضـائل کرامـت انسـانی
است .اگر انسانی پی به «کرامت واتی» خود ببرد و آن را بشناسد و محتـرم بدانـد ،هرگـز بـه
پستیها و ولّت ،تن نمیدهد .امیرالمؤمنین علی(ع) در توصـیهای بـه فرزنـد خـود امـام حسـن
مجتبی(ع) میفرماید:
« نفس خود را از هر پست گرام دار ،هر چند تو را بدانچه خواهان رساند ،چه آنچـه
را از خود بر سر این کار م نه  ،هرگز به تو برنگرداند( » .علی بن محمـد80 /1 ،137 ،
)و شهیدی ،1378 ،ص.)131
طب این روایت باید گفت ارز هایی که مد نظر امام(ع) است ،همان ارز هایی است
که در زندگی ،انسان با آن روبهرو است که با اصول زیربنـایی و بـدیهی در حیـات اخالقـی
امام منطب است وتنها از این راه سعادت انسان تضمین می شود .در حقیقت مـیتـوان گفـت
از این منظر هم اخالق مورد نظر امام علی(ع) همان اخالق فضیلتگراست زیرا منش و رفتـار
انسان را در کانون توجه قرار میدهد و بر انسان و کرامت او تاکید موکد دارد.
 -3-4استوار بودن اخالق دینی بر نیات
تأثیر نیّت و انگیزه در ارز عمل از نظر اسالم و امام علی(ع) ،مـورد توجـه اسـت .بـه
انگیزه و نیّت انسان در آموزههای دینی چنان ار نهاده شده که ممکن است گمان رود تنهـا
شرط ارزشیابی و درستی یک عمل ،چگونگی انگیزه و نیّت آن است .در حـدیثی از رسـول
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گرامی اسالم چنین آمده است« :تمام اعمال به واسطهی قصدها و نیتها امتیاز پیدا م کننـد
و براى هـر شخصـ اسـت ،آنچـه نیـت مـ کنـد( ».ابـنحیـون1385 ،ق ،ص  -.)415إنمـا
اخعمال بالنیات ،وإنما لکل امرئ ما نوى ،فمن کانت هجرته إلـ اهلل ورسـوله ،فهجرتـه إلـ
اهلل ورسوله ،ومن کانت هجرته لدنیا یصیبها أو امرأة ینکحها ،فهجرته إل ما هاجر إلیه.
چنانچه در این حدیح در یک عمل واحد دو داوری بـه چشـم مـیخـورد .کسـی کـه
بهخاطر خدا و رسولش هجرت کرده با کسی که به خاطر مال یا رسیدن به معشوقهای همـراه
پیامبر شده ،یکسان نیست .مهم انگیزه و نیـت فاعـل فعـل اسـت .امـام علـی(ع) مـیفرمایـد« :
نیکوکار از کار نیک بهتر است ،و بد کردار از کـار بـد بـدتر( ».شـهیدی  ،1378 ،ص.)132
فاعِلُ الْخیْرِ خیْرٌ مِنْهُ و فاعِلُ الشّر شرٌّ مِنْهُ.
یعنی ممکن است عملی از کسی سر بزند که درست و همان عمل از دیگری سـر زنـد
که نادرست باشد؛ در اینجا تأکید بر فاعل است که مبنای اخالق فضیلت میباشد .البته ایـن
معنایش این نیست که در عمل می شود نوعی هر و مر داشت .به تعبیر دیگر وقتی گفتـه
می شود که نیات مهم اند و نه اعمال ،معنایش این است که اعمالی که قبح فعلی دارنـد ،کـه
هیچ ،آن ها را نباید انجام داد .1اما آن هـایی کـه حسـن فعلـی دارنـد اگـر کسـی انجـام داد،
ارزشش به حسن فاعلی ا

است .بدیگر سخن صرف حسن فعلی کفایت نمـیکنـد .حسـن

فعلی شرط الزم است ،شرط کافی این است که با حسن فاعلی همـراه شـود و حسـن فـاعلی
یعنی همان نیت حسن ،خلوص النیت 2 .حال ،نیت وقتی مهـم شـد ،دو شـرط دارد وآن ایـن
که چون همه ی جهان هستی در اختیار ما نیست ،اگر نیت کار خیر کردیـد خیلـی وقـت هـا
امکان دارد که موف به انجام کار خیر نشوید پادا

شما در پیشگاه خداوند محفو اسـت،

چون انجام کار خیر به نیت بستگی دارد که در اختیار من اسـت .ولـی خیلـی از امـور دیگـر
باید در عالم رخ بدهد که آن ها در اختیار من نیست ،ولی این اشکال نـدارد .امـام علـی (ع)
در نه البال ه به مواردی که فرد نیت یک عمـل خیـر را داشـته ولـی بـرای انجـام آن عمـل
توفی نیافته اشاره میکند .و به اجمال میفرماید اگر نیتتان این باشد که کار نیکی کنید ،این
 .1درس گفتارهایی در معنویت در نه البال ه ،مصطفی ملکیانhttp://bidgoli1371.blogfa.com/ ،

 .2در حقیقت کالم کانت بسیار به این سخن نزدیک میباشد.
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که توفی عملی پیدا نمیکنید ،اهمیت ندارد ،چون توجه به این دارد که بقیـهی امـور دسـت
من نیست .من میتوانم نیت کنم که به شما کمک کنم ،ولی این کـه بتـوانم ایـن کمـک را
بکنم به خیلی از امور بستگی دارد که این ها از حیطه ی اختیـار مـا بیـرون اسـت .مـا حـدود
اختیارمان در واقع بـه باطنمـان و نیتهـای مـا ا سـت ،امـوری کـه در بیـرون رخ مـی دهنـد مـا
اختیارشان را نداریم .به همین دلیل است که حضرت می فرمایـد :نیـت المـرد خیـرمن عملـه
ونیت الفاس شـرمن عملـه ( .موسـوی همـدانی 67 ،1364 ،و .)190 / 1 ،68فاسـ هـم
شاید قدرت انجام عملی که نیتش را می کند نداشته باشد ولی چـون نیـتش را دارد در واقـع
کار عملش را می کند و بلکه بدتر هم می کند .و خدا دائماً به سرائر شما نگاه می کنـد ونـه
به ظواهر شما.
 -4-4حب (عشق) در مکتب اخالقی امیرالمومنین
محبت از مهمترین رو هایی که در اخالق امام است زیرا جهـان آفـرینش بـر اسـاس
رحمت و محبت سامان یافته است .خداوند میفرماید ":و تو را جـز رحمتـ بـراى جهانیـان
نفرستادیم ."1عش و محبت به ح سراسر وجود و زندگی امـام را فراگرفتـه اسـت .از نظـر
اخالقی عش هم میتواند نابجا باشد و در جای خود قرار نگیرد ولی عش امام عش حقیقی
است چنانکه می فرماید" :مردم خدا را به امید بخشش پرستیدند ،ایـن پرسـتش بازرگانـان
است ،و گروه او را از روى ترس عبادت کردند و این عبادت بردگـان اسـت ،و گروهـ
وى را براى سپاس پرستیدند و این پرستش آزادگان است "( .شهیدی ،1378 ،ص .)337
این نظرگاه همان نظرگاه اخالق فضیلت که در آن نیت عامل اخالقی مهم اسـت و در
این بیان امام نیت عامل مورد تاکید موکد قرار گرفته و حتی با مقایسه دیگر دینداران که بـه
نوعی میتوانند نماینده اخالق فایده بـاور و نتیجـه بـاور باشـند ،مـیتـوان ارجحیـت اخـالق
فضیلت را از نظر امام علی بار دیگر مشاهده نمود .همچنین دراینجا امام انگیـزههـای عبـادت
را به صورت بسیار لطیف ،زیبا و دقی بیان میکند که نمونه عش و دلدادگی او به خداونـد
است .اگر امام به خدا عش می ورزد برای این اسـت کـه خـدا را در خـور و شایسـته عشـ
ورزی میداند و این عش ورزی نه از روی ترس و وظیفه است و نه از روی نتیجه عمـل کـه
 .1سوره اخنبیاد – آیه 107
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همان بهشت است ،میباشد .اگر انسان به خدا یا هرکسی باور دارد کـه خـال هسـتی اسـت،
کورکورانه و بدون دلیل عش بورزد تضمینی ندارد که متعل عش و دلبستگی او اسـتحقاق
عش و دلبستگی او را داشته باشد و این عش ورزی جز با معرفت تضـمین نمـی شـود .امـام
م ـیفرمای ـد « :بدانیــد بنــدگان کــه نگــاه دار علــم خداوندنــد ،و آن را حفــظ م ـ کننــد ،و
چشمههاى علم اله را جوشان م سازند ،با دوست خدا با یکدیگر پیوند داشـته و یکـدیگر
را دیدار م کنند .جام محبّت او را به همدیگر م نوشـانند ،و از آبشـخور علـم او سـیراب
م گردند»( .شهیدی  ،1378 ،ص .)414
عش ِ به ح نوعی معرفت شناسی نسبت به هستی و معاد اسـت و ایـن عشـ بـه شـدت
انسان را از خودبینی و خودشیفتگی باز میدارد و در رفتار افـراد تـاثیر مـیگـذارد .همچنـین
امیرالمومنین علی (ع) محبت را بهترین بستر تربیت میدانستند و فرمودهانـد « :مـا از درخـت
سرسبز رسالتیم ،و از جایگاه رسالت و محل آمد و شد فرشـتگان برخاسـتیم ،مـا معـدنهـاى
دانــش و چشــمه ســارهاى حکمــت اله ـ هســتیم .یــاران و دوســتان مــا در انتظــار رحمــت
پروردگارند و دشمنان و کینه توزان ما در انتظار کیفـر و لعنـت خداونـد بـه سـر مـ برنـد».
(شهیدی ،1378 ،ص .)179پس به هر اندازه که عامل محبت در انسان قوی تر باشد ،شوق و
کشش انسان به سوی کس

فضایل ،قویتر خواهد بود .نظر به اینکه عش را می توان یکـی

از صور اخالق فضیلت دانست .در نتیجه میتوان گفت که عش و ح

در اخـالق فضـیلت

جای میگیرد و از این منظر هم اخالق نمود یافته در نهـ البال ـه در ویـل اخـالق فضـیلت
قرار دارد.
 -5رابطه نوع نگاه و حیات اخالقی امیرالمؤمنین با مکاتب دیگر
رابطه اخالق امام علی(ع) با مکات اخالقی دیگـر مهـم اسـت .در ادیـان ابراهیمـی بـه
خصوص در اسالم هر سه دیدگاه ارائه میشـود .امـام بـه ایـن جهـان ،نگـاهی تـک سـاحتی
نداشته و تنها یک راه را برای نجات انسانها توصیه نمیکرد .آن حضرت نگاهی همـهجانبـه
و کامل به دنیای بشری داشته و جهان را دارای دو بُعد مادی (دنیوی) و اُخروی مـیدانسـت.
پیش فرضهای اخالقی امام مفاهیم خدا ،معاد و کرامت انسان ،خودشناسی و مرگ اندیشی
هستند .بدون تردید بین ایتگروی خاص آن حضرت(ع) کـه رضـایت الهـی را بـه دنبـال
دارد ،با وظیفهگروی و فضیلتگرایی ایشان ،ارتباط معناداری وجود دارد.
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با توضیحاتی که در بخشهای پیشـین ارائـه شـد مالحظـه مـیگـردد کـه اخـالق امـام
علی(ع) گرچه از همه مکات
اخالق مکت

نمونههایی را دارد ولی مسلماً تفـاوتهـای عمیقـی هـم دارد.

نتیجهگرا و شاخهی مهم آن یعنی فایدهگرایی با اخالق امیرالمـؤمنین سـازگار

نیست زیرا فایدهگرایی میتواند از ادله عدم التزام به اخالق دینی به شـمار آیـد .بنـابراین بـر
اساس اخالق نتیجهگرا ،لذتبخشی و عدم آن معیار درستی و نادرسـتی کارهـا خواهـد بـود
که این نشان از دنیوی بودن صرف این اخالق دارد .اما اگر فایده را سعادت پایدار یا تقـرب
به کمال بالذات بدانیم فایدهگرائی میتواند با اخالق دینی سازگار باشد .بنـابراین اگـر امـام
علی(ع) از نتیجهی کار میگوید به خاطر همان پیش فرض اخالقی که وکر شـد مـی باشـد.
پیشفرضهایی که بکلی از مکت

نتیجهگرایی ای

اسـت .در حقیقـت نتیجـهگرایـی امـام

علی(ع) بر اساس لذت صرف نیست ،و این نقطه افتراق این دو مکت

میباشـد .در حقیقـت

آن حضرت « ایت» و «نتیجه» را در ارتباط بـا خداونـد و جهـان پـس از مـرگ مـیدانسـت.
وظیفهی انسانها را انجام تکالیف مربوط به وظـایف معلـوم شـده از سـوی خداونـد معرفـی
نموده و فضیلت را ثبات قدم در راه اخالقیات و ملکهکردن صفات اخالقی مورد پسند خـدا
در روح و جان انسان میدانست .یکی دیگر از نظام های اخالقی ،اخالق وظیفه است.
کانت بر این باور است که قوانین اخالقی در حقیقت از مقتضیات عقل عملـیانـد و از
ال عاقـل اسـت سرچشـمه مـی گیـرد .امـا کانـت و
اراده خودمختار «عامل اخالقی »1که کـام ً
پیروانش به هیچ وجه معتقد نیستند کـه وظیفـه اخالقـی از اراده و فرمـان خداونـد سرچشـمه
میگیرد.
اگر نظام اخالقی امیرالمؤمنین گاهی به اقتضاد وظیفـه گرایـی اسـت بـا وظیفـه گرایـی
کانت تفاوت هایی دارد و دقیقاً نمی توان بر آن منط داشت .در نامگذاری «وظیفه گرایـی»
در باب امیرالمؤمنین باید مناقشه کرد و گفت با تعاریف مألوف وظیفهگرایی خوانش ندارد.
زیرا در فلسفه کانت بخش عظیمی از اخالق مشمول مفهوم الزام (با تکلیف) واقع مـی شـود
و حال آنکه فلسفه اخ الق کانت جز این مفهـوم چیـزی نمـی شناسـد و ایـن دو مفهـوم نمـی
تواند کل زندگی اخالقی ما را پوشش دهد بخصوص نمی توانـد فضـائل را توجیـه و تبیـین

1. Moral agent
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کند ( .ملکیان  ،1389،ص  .)195و این در حالی است کـه نظـام اخالقـی امیـر المـومنین در
راستای خدامحوری است ،چیزی که در مکت

کانت ای

است.

نتیجهگیری
در نه البال ه هر سه نوع دیدگاه اخالقی دیده میشود و آن حضرت در فرامین خـود
هم به نفس عمل (اخالق وظیفهگرا) و هم به آثار عمل (اخـالق نتیجـهگـرا) و هـم بـه فاعـل
عمل (اخالق فضیلتگرا) توجه داده است ولـی وظیفـهگرایـی و نتیجـهگرایـی آن حضـرت
معطوف به خـدا و آن جهـانی اسـت کـه بـا نتیجـهگرایـی و وظیفـهگرایـی فلسـفه مـدرن بـا
چهارچوبهای سـنتی تفـاوت دارد ،متمـایز اسـت .از همینجاسـت نقطـهی یکسـانیِ اخـالق
فضیلت نزد امام علی و اخالق فضیلت در نظام فلسفی-اخالقی .زیـرا هـر دوی آن محصـول
نگاه پیشـامدرنی اسـت کـه حساسـیت انسـانهـا در رابطـه بـا ایـت نهـاییشـان دسـتخو
دگرگونی نشده و گزاره "انسان باید چگونه باشد تا خوی خود را بـارور کنـد" همچنـان در
کانون توجه قرار گرفته است .با توجه به همهی موارد وکر شده و مقایسه مابین شاخصههـای
اخالق فضیلت و بخشی از نکات اخالقی نه البال ه ،در مییابیم هرچند نمی تـوان اخـالق
امیرالمومنین را در نظام خاص اخالقـی تبیـین کـرد ولـی کلمـات و سـخنان آن حضـرت بـه
اخالق فضیلت نزدیکتر است.
امام به لحا مبانی فکری خود از ح و باطل و پیش فرض های اخالقی خـود تعبیـری
درون دینی دارد .آن حضرت نظام این جهان را دارای شعور مـیدانـد کـه هـرکس نتیجـهی
اعمالش را به عیان میبیند .در نزد امیر المؤمنین نظام جهان نظامی اخالقی است.
این دیدگاه حضرت که برآمده از آموزههای وحیانی و آیات قـرآن کـریم اسـت ،بـه
همهی بخشهای زندگی انسان توجه نموده است .مکت

اخالقی امیرالمـومنین دارای چنـان

وسعت نظری است که اگر کسی به خدا و آخرت هم معتقد نباشد ،دولت و جامعه اسـالمی
باید رعایت حقوق اخالقی این گونه افراد را نیز بنماید.
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اینترنتی تخصصی نه البال ه
 -7برگسون ،هانری ،دو سرچشمه دین و اخالق ،ترجمه سرو

حبیبی ،نشر سـهامی انتشـار ،چـاپ

اول1358 ،
 -8سالیوان ،راجر ،اخالق در فلسفه کانت ،عزت اهلل فوالدوند ،نشر طرح نو ،چاپ دوم1389 ،
 -9شریف رضی ،محمد بن حسین ،نهـ البال ـه ،ترجمـه سـیدجعفر شـهیدی ،انتشـارات علمـی و
فرهنگی
 -10طالقانی ،شیرین ،اخالق فضیلت جدید ،چیستی و چرایی ،ماهنامـه حکمـت و معرفـت ،شـماره
1396 ،10
 -11طباطبــائی ،محمدحسـین ،المیـزان فـی تفسـیر القــرآن ،ترجمــه :موســوی همــدانی ،دارالکتـ
االسالمیه ،تهران ،چاپ اول. 1371 ،
 -12طبرسی ،حسن بن فضل ،مکارم االخالق ،انتشارات شریف رضی ،قم ،چاپ چهارم. 1370 ،
 -13طوسی ،خواجه نصیرالدین ،اخـالق ناصـری ،بـه تصـحیح مجتبـی مینـوی و علیرضـا حیـدری،
انتشارات خوارزمی ،چاپ پنجم1373،
ُ -14رَرُالحِکَم و دُرَرُالکَلِم ،شارح هاشم رسولی ،گردآورنده عبدالواحد بـن محمـد آمـدی ،نشـر
فرهنگ اسالمی1378 ،
 -15فارابی ،ابونصر ،فصول منتزعه ،ترجمه حسن ملکشاهی ،نشر سرو 1382 ،

 /126فصلنامۀ علمی پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی ،سال دهم ،شماره چهلم ،زمستان 1399

 -16قرآن کریم ،ترجمه محمد مهدی فوالدوند ،موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت(ع)
 -17کانت ،امانوئل ،بنیاد مابعد الطبیعه اخالق ،ترجمه حمید عنایت ،علی قیصری ،نشـر خـوارزمی،
چاپ دوم 1394
 -18کورنر ،اشتفان ،فلسفه کانت ،ترجمه عزت اهلل فوالدوند ،نشر خوارزمی ،چاپ سوم1389،
 -19کی فرانکنا ،ویلیام ،فلسفه اخالق ،ترجمه هادی صادی ،نشر کتاب طه ،چاپ چهارم1392،
 -20محمودیان ،محمد رفیع ،اخالق و عدالت ،نشر طرح نو ،چاپ اول1380 ،
 -21معین ،محمد ،فرهنگ فارسی ،موسسه انتشارات امیر کبیر ،چاپ بیست و چهارم1386 ،
 -22ملکیان ،مصطفی ،حدیح آرزومنـدی( جسـتارهائی در عقالنیـت و معنویـت) ،انتشـارات نگـاه
معاصر ،چاپ سوم.1394 ،
 -23ملکیان ،مصطفی ،واکاوی نظام اخالقیِ «فضیلتگرایی عرفانی» ،ویژه نامـه چهـارمین همـایش
نظام اخالقی موالنا ،موسسه سرو

موالنا1394 ،

 -24موالنا ،فیه ما فیه ،شرح کامل کریم زمانی ،نشر معین ،چاپ هشتم1398 ،
 -25میل ،جان استوارت ،فایدهگرایی ،ترجمه مرتضی مردیها ،نشر نی ،چاپ هشتم1398 ،
 -26هولمز ،رابرت ال ،.مبانی فلسفه اخالق ،ترجمه مسعود علیا ،نشر ققنوس ،چاپ چهارم1394،
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and Charles Taliaferro, Wiley-Blackwell; New Ed edition, 1999
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124, 1958
29- Battaly, Heather, Virtue, polity publication, 2015
30- Deigh, John, Ethics and Personality: Essays in Moral Psychology 1st
Edition, Chicago press, 1992
31- Driver Julia, Ethics: The fundamentals, Blackwell Publishing, 2007.
32- Hursthouse, Roseland, Virtue theory and abortion, in Virtue ethics,
Oxford university press, 1997
33- Kupperman, Joel. J., Virtues, character, and moral dispositions, in
virtue ethics and moral education, ed. David Carr and Jan Steutel,
Routledge press, 1999
34- MacIntyre, A. C, After virtue. A study in moral theory. Notre Dame,
University of Notre Dame Press, 1984.
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Broadview press, 1999
36- Stocker, Michael, The schizophrenia of modern ethical theories, in
Virtue ethics, New York, 1997

