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شيراوند

موسوي

چکيده
اخالق ،از ديدگاه اسالم افزون بر اينکه در کنار اعتقادات و احکام فقهي يکي از سه پايه اصلي
معارف اسالمي تلقي ميگردد ،سبک زندگي اسالمي و حرکت بهسوي کمال نهايي را تعليم
ميدهد .اهميت اخالق و تهذيب نفوس بر کسي پوشيده نيست تا جائي که پس از اعتقاد به خدا
و پيامبر اسالم(ص) ،اخالق ،مهمترين مسئله از ديدگاه اسالم به شمار ميرود .از ديدگاه اهل بيت
(ع) اخالق امري «هويتساز و وجودي» است و به هيچ وجه اعتباري و يا قراردادي به شمار
نميرود ،تا بدانجا که نه تنها هويت انسان ،بلکه هويت بسياري از حقايق جهان را بر ميسازد .اين
بدان معناست که فصل اخير انسان و مقوم ديگر امور ،اخالق است .اخالق خواه فضيلت خواه
رذيلت ،از امور تکويني و واقعي به شمار رفته و سرنوشت اين جهاني و آن جهاني فرد مربوط به اين
بخش اساسي از آموزههاي معرفتي اسالم محسوب ميگردد .اهميت و البته شرافت اخالق بدين
جهت است که موضوع آن نفس ناطقة انساني بهشمار ميرود .اين پژوهش با روشي اسنادي–
تحليلي بهدنبال تبيين اين حقيقت است که اخالق چگونه حقيقت واقعي انسان را برميسازد؟
براي پاسخ به اين سوال ،نيازمند بهکارگيري و تحليل قاعدة شاکله به عنوان مهمترين رکن در

 استاديار گروه معارف دانشگاه اصفهان (نويسنده مسئول)m.shiravand23@gmail.com :
 دانشجوي دکتري دانشگاه تهران.
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تحليل اخالق خواهيم بود .از نتايج اين پژوهش ،اثبات اين موضوع است که اخالق ،فضيلت و يا

رذيلت ،هستة واقعي انسان را تشکيل داده و مهمترين رکن تکويني انسان محسوب ميگردد.

کليدواژهها:

اخالق ،تهذيب نفس ،قاعده شاکله ،قرآن ،فطرت.

مقدمه
قرآن کريم تزکيه نفس را برجستهترين هدف رسالت عامه انبيا (ع) دانسته است .گرچه در بخشي
از آيات ،تزکيه نفوس از برنامههاي رسول اکرم (ص) دانسته شده است ،لکن قرآن کريم از زبان
ابراهيم خليل (ع) تزکيه و تهذيب نفس را هدفي مهم براي وي معرفي کرده است« :رَبّنا وَ ابعَث

فِيهِم رَسولًا منِهُم يَتلوُا عَلَيهِم آياتِکَ َو يًعّلِمُهُم الکتابَ وَ الحِکمه وَ يُزَکيِهِم» (بقره )129 :اين مسئله هدف
همه انبيا (ع) بوده و اهميت آن به قدري است که هر انسان عاقلي سعادت خود را مهمترين عنصر
ميداند .ديدگاههاي مختلفي براي سعادت ارائه شده که منشأ همة آنها انسانشناسي و معرفت
نفس است .اگر مکتبي انسان را موجودي مادي بداند ،قهراً سعادت او هم در مسائل مادي و رفاهي
محدود ميشود و بالعکس مکاتبي هستند که حقيقت انسان را امري مجرد دانسته ،خير و سعادت
او را هم در اخالق و فضائل اخالقي فرض ميکنند (جوادي آملي .)167 :1393 ،اين موضوع آنقدر
مهم است که پيامبر اسالم (ص) هدف از بعثت خود را تزکيه نفس معرفي کرده است« :اني بعثت

التمم مکارم االخالق» .تربيت بسياري از نفوسِ ارزشمند در زمان پيامبر دليلي روشن بر اين
مدعاست .پس از وجود مبارک پيامبر اکرم (ص) ،ائمه اطهار (ع) عهدهدار تعليم اخالق و پرورش
نفوس بودهاند .اين مهم حتي بعد از حيات ظاهري اين بزرگواران ،توسط علماي اخالق و تربيتيافتگان
مکتب ايشان انجام پذيرفت (صادقي .)9 :1392 ،وجود صدها انسان مهذب و تأليف صدها جلد کتاب
ارزشمند اخالقي خود دليلي قاطع بر اين مدعاست .نقطه ثقل معارف اهل بيت (ع) در رسيدن به
سعادتِ تهذيب نفس و تعالي اخالق از طريق انجام واجبات و دوري از محرمات است .در اين
مکتب آسماني ،انجام افعالي مطابق و مناسب با دستورات ديني (ثواب) و يا ارتکاب گناه صرفا در
مخالفت با دستورات خداوند تلقي نميگردد ،بلکه اين امور حقيقت انسان را تشکيل داده و اموري
حقيقي و تکويني محسوب ميشود .به عبارت ديگر هر عملي خواه فضيلت اخالقي و خواه رذيله
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اخالقي بر روح انسان چنان تاثيري ميگذارد که فصل مقوم جوهر هستي انسان و به تعبير حکما
صورت نوعيه او را تشکيل ميدهد .بنابراين کيفر در دوزخ و نعمت در بهشت محصول اخالقيات
و ملکات روحي انسان در دنياست .اموري که انسان در دنيا انجام داده ،آرام آرام حقيقت و صورت
نوعيه انسان را تشکيل داده و شاکلة انسان را برميسازد .در اين پژوهش به دنبال تبيين و تشريح
کيفيت اين امر هستيم.

معنا ،جايگاه و اهميت اخالق
اخالق در اصل واژهاي عربي است به معناي سرشت ،سجيه و طبيعت (دهخدا .)1372 :اخالق از منظر
دانشمندان و علماي اخالق کاربردهاي متفاوتي را تجربه کرده است .گاهي آن را به معناي صفات
پايدار (مسکويه58-57 :1375 ،؛ نراقي ،بيتا ،ج ،)46 :1گاهي به معناي صفات ناپايدار (عدي )47 :1365 ،و
عدهاي نيز آن را به معناي نظام رفتاري حاکم بر گروه خاصي تعبير کردهاند ()Gert, 1989: 4؛ اما علم
اخالق که جايگاه ويژهاي در منظومه معرفتي اهل بيت (ع) دارد ،علمي است که از صفات خوب
و بد و چگونگي اکتساب صفات خوب و زدودن صفات بد بحث ميکند .مالمهدي نراقي صاحب
معراج السعادة و از علماي اخالق ،آن را علمي دانسته که عهدهدار بيان صفات هالککننده و
نجاتبخش و تبيين اسباب آنها و چگونگي اتصاف به صفات نجاتبخش و رهاشدن از صفات
هالککننده است (نراقي ،بيتا ،ج .)30 :1علم اخالق از آن جهت داراي اهميت است که تنها راه
سعادت و کمال انسان در قرآن و روايات ،تهذيب نفس برشمرده شده است .قرآن کريم در آيات
زيادي تزکيه و اصالح نفس را عامل رستگاري ،و فساد اخالق را عامل تباهي هميشگي انسان
برشمرده است (شمس .)10-7 :باز قرآن کريم يکي از اهداف بعثت انبيا را تزکيه و تهذيب نفوس
ذکر کرده« :هو الذي بعث في االميين رسوال منهم يتلو عليهم آياته و يزکيهم و يعلمهم الکتاب و الحکمه»

(جمعه .)2 :از طرفي روايات فراواني بر ضرورت خودسازي تاکيد کرده است .ابنبابويه از امام علي
(ع) نقل کرده که پيامبر (ص) لشکري را به جنگ فرستادند .هنگامي که آنان از جنگ برگشتند،
حضرت فرمودند« :خوش آمدند گروهي که جهاد اصغر را به پايان رساندند و جهاد اکبر بر آنان
باقي مانده است ».گفتند :اي رسول خدا که جهاد اکبر چيست؟ فرمودند :جهاد نفس

(ابن بابويه،

 .)466 :1362اکنون اين سؤال برجسته مينمايد که چرا بر اخالق اين قدر تاکيد شده است .پاسخ
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اجمالي اين است که موضوع علم اخالق ،نفس (روح) آدمي است و نفس انسان حقيقت انسان
است .آنچنان که از آيات و روايات مستفاد ميگردد ،يگانه راه کسب همه فضايل فردي و اجتماعي
نظير :حقيقتجويي ،عزت نفس ،زهد ،قناعت ،وفاي به عهد ،امانتداري ،وجدانکاري ،خيرخواهي و...
،تهذيب نفس است .بنابراين به خوبي هويداست که اخالق ،خواه فضيلت ،خواه رذيلت،
تأثيرگذارترين امر در سعادت و شقاوت انسان است.

انواع شناسنامههاي انساني
انسان در شرايط اقليمي و اجتماعي خاصي زندگي ميکند و ناچار است شناسنامهاي به همراه
داشته باشد .مشخصات قبيله ،نژاد ،قوم و ...شناسنامهاي طبيعي است که در هر نقطهاي حتي در
جايي که ادارة آمار نباشد ،چنين شناسنامه طبيعي وجود دارد .خداوند در قرآن راجع به پارهاي
از اين شناسنامهها صريحاً اظهار نظر فرموده است .آنجا که ميفرمايد :ما اين شناسنامه طبيعي
را همراه با آفرينش انسانها خلق کردهايم تا يکديگر را شناسايي کنند« :يا ايها الناس انا خلقناکم

من ذکر و انثي و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا» (حجرات .)13 :شناسنامه خواه آماري ،خواه طبيعي،
بيرون از حقيقت وجودي انسان است .به عبارت ديگر هر چند هر کدام از اين شناسنامهها بخشي
از هويت انسان را تشکيل ميدهند ،لکن هيچکدام هويت حقيقي انسان را شکل نميدهند .انسان
اگر به شناسنامة نژادي و قبيلهاي بسنده کند ،يک «بيابان نشين» و اگر به شناسنامة آماري اکتفا
کند ،يک «شهروند» است (جوادي آملي .)157 :1393 ،اما شناسنامة واقعي انسان را چه چيزي
تشکيل ميدهد؟ اينجاست که شناسنامة حقيقي انسان مطرح ميشود .نکته بارزي که بايد در
اين بين مد نظر قرار گرفته شود ،توجه به اين حقيقت است که شناسنامة حقيقي انسان آن هويت
مميزهاي است که در هيچ شرايطي از انسان جدا نميباشد .مطابق تعاليم اسالمي« ،اخالق» وجه
بارز و هويتساز انسانها از يکديگر تلقي ميشود .اخالق ،شناسنامة حقيقي انسان است ،به نحوي
که هم در دنيا ،قبر ،برزخ و قيامت انسان را همراهي ميکند .فرد اگر به شناسنامة حقيقي خود
رجوع کند ،يک انسان است نه يک شهروند و يا موجود ديگر .اصوالً وجه بارز انسان با ديگر
حيوانات نيز به همين فقره برميگردد .امام علي (ع) ميفرمايند« :اکرم الحسب حسن الخلق» (آمدي،

 ،1373ج )271 :2حسب و هويت واقعي انسان را اخالق او تعيين ميکند و گراميترين نسب ،حسب
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و شناسنامه ،حُ سن خلق انسان است که همواره او را همراهي ميکند .اين شناسنامه همانند
شناسنامههاي آماري نيست که گاهي همراه انسان باشد و گاهي مهر باطل بر آن حک گردد و يا
همانند شناسنامههاي اقليمي نيست که با کوچ کردن از سرزميني به سرزمين ديگر دگرگون شود
(جوادي آملي )157 :1393 ،بلکه به تعبير امام علي(ع) «ال قرين کحسن الخلق» (آمدي ،1373 ،ج)346 :6

يعني اخالق ،قرين و همدم هميشگي انسان محسوب گشته و جايگاهش در حقيقت واقعي انسان
يعني روح اوست .اما دو سوال بسيار مهمي که در اينجا پيش ميآيد اين است که کدام شق از
اخالق همراه هميشگي اوست؟ (اخالق فضيلت يا اخالق رذيلت) و ديگر اينکه حقيقت وجودي
انسان (روح) با کدامين شق ميتواند تناسب وجودي برقرار کند؟ به عبارت ديگر کدام يک از
شقوق اخالق بر روح تشريف است و کدام يک تحميل؟

اخالق؛ تحميل يا تشريف؟
يکي از مبادي اخالق اين است که آيا اخالق بر فطرت و روح انسان امري تحميلي است يا تشريفي؟
براي پاسخ دقيق به اين سوال بايد اخالق را به جايگاه واقعي خود برگردانده و رذيلت و يا فضيلت بودن
آن را مشخص نمود .چرا که اخالق خواه فضيلت خواه رذيلت ،موضوعي غير از روح انساني ندارد .انسان
موجودي نيست که همه چيز در جهان به حال او سودمند و يا زيانبار واقع شود .اصو ًال در جهان
موجودي يافت نميشود که همه چيز نسبت به او عليالسويه باشد .نبايد از نظر دور داشت که خداوند
انسان و جهان را به نحوي آفريده که همه چيز آن در غايت کمال است .انسان اشرف مخلوقات و جهان
آيينهدار همه صفات کمال و جمال است .آيات الهي به کرات اين موضوع را يادآوري کردهاند« :الذي
احسن کل شي خلقه» (سجده« ،)7 :ربنا الذي اعطي کل شي خلقه ثم هدي» (طه« ،)3 :لقد خلقنا االنسان في احسن

التقويم» (تين .)5-4 :اين آيات و بسياري آيات ديگر همگي نمودار اين حقيقت هستند که انسان و جهان
دو ظرف کمالي و جمالي الهي تلقي گشته که قصور و فترتي در آنها راه ندارد .سر احسن بودن انسان
و جهان را در قرآن در سورة مبارکة انبيا ميتوان پيدا نمود« :لو کان فيهما الههٌ اال اهلل لفسدتا» (انبيا )22 :در
واقع آنچه باعث شده انسان و جهان از نظامي در غايت کمال برخوردار شوند ،تدبير واحد از منشأ واحد
است .بهراستي اگر وحدت تدبير نبود و جاي آن را کثرت ميگرفت ،هر لحظه ميتوان انتظار نامبارکي
صدفه و اتفاق در انسان و جهان داشت .بنابراين مبدأ توحيدي ،منشأ تمام خيرات و
را بر اساس اصل ُ
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فضايل است و منشأ همه رذايل ،شرک و کفر محسوب ميگردد (جوادي آملي .)76-75 :1393،معالوصف
ميتوان گفت چون منشأ تمام فضايل ،توحيد و منشأ تمام رذايل ،شرک است و از طرف ديگر چون
نظام وجودي انسان بر اساس گرايش توحيدي آفريده شده ،لذا انسان فطرتاً و طبع ًا گرايش به توحيد
و فضايل انساني داشته و گرايش به سمت کجيها و ناراستيها ،تحميل بر فطرت انسان تلقي ميشود.
بر مبناي منظومة معرفتي اهل بيت (ع) ،سيرت و ذات انسان مبناي همة افعال و اعمال است.
پديدارهاي انساني ابتدا در مرحله حال و سپس ملکه و پس از آن به منزلة فصل هويت و نحوة وجودي
انسان تلقي ميگردند .هر عملي که از انسان صادر ميشود ،چه فاسد چه صالح ،نشانگر و بيانگر اصل
هويت اوست .به تعبيري از کوزه همان برون تراود که دروست .امام صادق (ع) در پاسخ به سوالي
پيرامون تناسب اعمال با بهشت و جهنم به آيه «کل يعمل علي شاکلته» (اسرا )84 :اشاره ميفرمايند که
گرهگشاي بسياري از مسائل اخالقي است .در واقع يکي از آياتي که حقيقت وجودي انسان را بر اساس
اخالق تحليل کرده ،همين آيه است .به نظر ميرسد که با توجه به اهميت اين قاعده در مباحث
اخالقي و تفاسير فراواني که ذيل اين آيه وارد شده است ،نيازمند تبيين بيشتري است که در مباحث
آتي به تفصيل بحث گذاشته شده است.
نکته :ميتوان بين فطرت و شاکله تفاوتهايي قائل شد؛ ازجمله اينکه:
 .1فطرت موهبتي است؛ برخالف شاکله که اکتسابي است.
 .2فطرت از لحاظ گزارش علمي و گرايش عملي جز به حق و صدق مايل نيست؛ برخالف
شاکله که گاهي متمايل به حق و گاهي متمايل به باطل است.
 .3فطرت به غير خدا استناد ندارد؛ زيرا بخشنده آن فقط خداوند است و اگر به انسان استناد
ي
پيدا ميکند ،از قبيل استناد به مبدأ قابلي است ،نه مبدأ فاعلي؛ برخالف شاکله که به مبدأ فاعل ِ
قريب ،يعني انسان استناد دارد.
 .4فطرت قابل تبديل نيست؛ برخالف شاکله که چون وصفي نفساني و ملکهاي انساني است،
تبديلپذير است (جوادي آملي ،1384 ،ج.)190-182 :10
رابطه عليت در اخالق
همانطور که در سيره اهل بيت (ع) وارد شده ،حقيقت انسان همان روح و به تعبير فالسفه اسالمي
نفس ناطقة اوست «اصل االنسان لُبّهُ» (مجلسي ،ج .)82 :1بر اين اساس ،هر سنتي که در قلب نفوذ
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کند ،به منزلة فصل مقوم و جوهر اصلي انسان محسوب ميگردد (جوادي آملي .)176 :1393،بر اساس
قاعدة شاکلة انسان ،بهشت و جهنم متحرک است ،بر اين اساس بهشت و دوزخ محصول عقايد
دروني و رفتارهاي بيروني فرد محسوب ميگردد .به عبارت ديگر اخالق فضيلت و يا رذيلت نه
تنها هويت انسان را بر ميسازد ،بلکه هويت اشيا و امور پيراموني انسان در پهنهاي تا وسعت
بينهايت محصول اخالقيات انساني است .در همين مقال ضروري است گفته شود که آنچه امروزه
از اعتباريات اخالقي بهخصوص در مکاتب غربي سخن به ميان ميآيد و اخالق رذيلت و فضيلت
را ساخته و پرداخته عاطفه و احساسات فردي و يا برساخته خرد جمعي عقال قلمداد ميکند،
بهکلي مردود ميشود 1.در هندسه معرفتي اهل بيت (ع) ،گناه و ثواب امري حقيقي و ريشهاي
تکويني داشته و به هيچ وجه نميتوان آن را قرارداد اجتماعي و يا معطوف به احساسات فردي
دانست .بحث هويتسازيِ اخالق به کرات در قرآن کريم مشاهده ميگردد :انهار من ما غير آسن،

انهار من لبن ،انهار من خمر ،انهار من عسل (محمد(ص) .)15 :به تعبير آيت اهلل جوادي آملي ،در بهشت
آب از چشمه و چاه نميجوشد ،بلکه مفجران چشمه ،انسانهاي مخلصي هستند که در دنيا بر
اثر مداومت بر اخالص ،خود چشمهسار حکمت از قلوبشان جوشيدن گرفته و همين اعمال و
کردارهاي انسان در آخرت در هويتهاي مختلف عينيت مييابد .جهان هستي بر اساس رابطة
عليت استوار است و اخالق هم به عنوان يکي از شئون آدمي از اين اصل خارج نيست .در واقع
بين اعمال انسان چه حَسَن چه قبيح و نتايج آن ،رابطه عليت برقرار است .قرآن کريم بارها انسان
را هشدار داده که پايان ربا ،رشوه ،دروغگويي ،زنا ،ظلم و تجاوز و بهطور کلي همة رذايل اخالقي
منتج به چه نتايجي ميگردد «فسيروا في االرض فانظر کيف کان عاقبه المکذبين» (آل عمران.)137 :

روايات متعددي از اهل بيت (ع) هم وارد شده که همگي بيانگر هويتسازي اخالق است.
حتي مکاشفات اوليا الهي نيز بارها از اين حقيقت پرده برداشته که فضايل و رذايل اخالقي براي
قبر و قيامت انسان سودمند و يا مضرند .امام علي (ع) پس از ذکر ماجراي عقيل ،در مورد شخصي
که رشوه را در قالب هديه به نزد آن حضرت آورده بود ميفرمايند« :شبانگاه شخصي به سراغ من

 .1براي مطالعه بيشتر بنگريد به :فصول اول و سوم (احساسگرايي و جامعهگرايي) کتاب نقد و بررسي مکاتب اخالقي
تاليف آيت اهلل مصباح يزدي.
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آمد و معجوني به همراه داشت؛ معجوني منفور که از آن منزجر بودم؛ گويي با قِي يا آب دهان
مار آميخته شده بود( »...نهجالبالغه :خطبه  .)224اين ماجرا نشانگر اين حقيقت قطعي است که باطن
رذيلة رشوه ،همان آب دهان مار بود که حضرت آن را به عينه مشاهده فرموده بودند .همة اعمال
انسان خواه فضيلت خواه رذيلت از اين دست هستند .در واقع بهشت و جهنم آوردة کردار انساني
است نه چيزي ديگر .به اين ترتيب مشخص ميگردد که بين اعمال انسان و نتايج محصلة آن
رابطة علي و معلولي برقرار است .گاهي رابطه عليت بين دو امر حقيقي و عيني است مثل آتش
که علت حرارت است و نسبت به يکديگر رابطهاي از جنس ضرورت بالقياس دارند ،گاهي نيز اين
رابطه ميان يک کار اختياري و نتيجه آن شکل ميگيرد 1.روشن است فعل انسان از آنجهت که
پديدهاي خاص است ،ميتواند آثار دروني و بيروني و پيامدهاي فردي و اجتماعي خاصي را نيز
بهدنبال داشته باشد .به هر حال فعل اختياري انسان را وقتي با آثار مترتب بر آن ميسنجيم ،بين
آنها رابطه ضرورت بالقياس مييابيم؛ مثالً اگر مطلوب انسان رسيدن به قرب الهي باشد و او
بخواهد به آن دست يابد ،در آن صورت گفته ميشود که بين آن هدف و انجام اين افعال رابطه
ضرورت بالقياس برقرار است (مصباح يزدي.)62 :1389 ،

قاعده شاکله و حقيقت انسان
آن چنان که انديشمندان اسالمي نظير فخررازي ،طبرسي ،راغب اصفهاني و عالمه طباطبايي
گفتهاند ،شاکله عبارت است از :طريقه ،مذهب ،قيد و بند .فخر رازي مينويسد« :ثم الذي يقوي

عندي أن المراد من اآلية ذلک قوله تعالي :فربکم أعلم بمن هو أهدي سبيال» هر کسي بر اساس مذهب و
راه و روش خود عمل ميکند و خدا نيز ميداند که راه چه کسي هدايت يافتهتر است .مرحوم
طبرسي مينويسد :الشاکلهٌ :الطريقه والمذهب (طبرسي ،1408 ،ج .)286 :6راغب در مفردات معناي
لغوي شاکله را قيد و بند دانسته« :و أصل الْمُشَاکَلَةُ من الشَّکْل أي  :تقييد الدّابّة ،يقال شَکَلْتُ الدّابّةَ
.والشِّکَالُ :ما يقيّد به ومنه استعير :شَکَلْتُ الکتاب  ،کقوله :قيدته و قوله :قُلْ کُلٌّ يَعْمَلُ عَلي شاکِلَتِه أي :علي

سجيّته التي قيّدته ،و ذلک أنّ سلطان السّجيّة علي اإلنسان قاهر» (راغب اصفهاني .)462 :1385 ،يعني چون

 .1رابطة بين موضوع و محمول از سه حال خارج نيست :وجوب  ،امکان ،امتناع .رابطه وجوب خودداراي گونههاي
مختلفي است که عبارتند از :وجوب بالذات ،وجوب بالغير ،وجوب بالقياس( .مصباح يزدي)53 :1389 ،
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هر انساني در بند و گرفتار سجيه و سرشت خود است ،به سجيه او شاکله گفته ميشود ،لذا خيلي
اوقات انسان بسيار تالش ميکند که برخالف سجية خود عمل کند ،ولي نميتواند .عالمه
طباطبايي بعد از نقل دو معناي شاکله از مجمع و مفردات ،دو معناي ديگر را نقل کرده و ميفرمايند:
و قيل :الشاکلهُ من الشکل بفتح الشين بمعني المثل و قيل :إنّها من الشکل بکسر الشين بمعني الهيئة (طباطبايي،

،1385ج)189 :13که به نظر ما به معناي مورد نظر جناب طبرسي باز ميگردد و در ادامه ميفرمايند
که نسبت سجي ه و شاکله انسان با اعمال او مانند نسبت روح او به بدن اوست ،يعني آنچنان که
بدن بدون روح ،بدن نيست؛ عمل انسان نيز بدون شاکله عمل نيست (همان .)190 :اگر بخواهيم
موطن اعمال و رفتار انسان را پيگيري نمائيم ،ميبايست آن را مستند به صفاتي دانست که در
باطن او قرار دارد .لهذا بدين سبب است که اعمال انسانها در موقعيتهاي مشترک متفاوت است.
تدقيق بر مدارک و محتواي قاعدة شاکله ما را در بررسي و تبيين استناد اعمال و رفتار آدميان
به صفات و ملکات دروني انسان رهنمون ميسازد.
بررسي مدارک قاعده
مدرک اول« :قُلْ کُلٌّ يَعْمَلُ عَلي شاکِلَتِه فَرَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدي سَبِيلًا» بگو هر کس طبق روش (و
خلق و خوي) خود عمل ميکند .پروردگار شما! آنها را که راهشان نيکوتر است ،بهتر ميشناسد
(اسرا.)84 :
مدرک دوم« :وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُه بِإِذْنِ رَبِّه وَ الَّذِي خَبُثَ ال يَخْرُجُ إِلَّا نَکِداً» و سرزمين پاکيزه (و
شيرين) گياهش به فرمان پروردگار ميرويد اما سرزمينهاي بدطينت (و شورهزار) جز گياه ناچيز
و بيارزش از آن نميرويد (اعراف .)58 :الزم به ذکر است که حکما نيز اين قاعده را ذيل بحث از
لزوم سنخيت بين آن دو علت و معلول بيان کرده و پس از اثبات سنخيت بين آن دو ،آن را به
فاعل و مفعول تعميم دادهاند .عالمة طباطبايي پس از نقل اين مطلب ،فعل را مرتبة نازل فاعل و
فاعل را مرتبة عاليه فعل معرفي ميکند (طباطبايي .)194 :1385،حکما گفتهاند که ميان فعل و فاعل
که عنوان معلول و علت را دارد ،سنخيتي وجودي و رابطهاي ذاتي است که با آن رابطة وجودي
عمل طوري جلوه ميکند که گويا يک مرتبه نازله و درجهاي پائينتر از وجود فاعل است .همچنين
يعني سنخيت و رابطة يادشده و به عکس ،وجود فاعل را چنان جلوه ميدهد که گويا مرتبه
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عاليهاي از وجود فعل است ،بلکه بنا بر اصالت وجود و اصالت تشکيک ،مطلب از همين قرار است.
به اين بيان که گفتهاند اگر ميان فعل که معلول است و فاعل که علت است ،هيچ ارتباط و
مناسبتي ذاتي و خصوصيتي واقعي که اين فعل را مختص آن فاعل و آن فاعل را مختص اين فعل
کند ،وجود نداشت و ميباي ست نسبت فاعل به فعلش با نسبت او به غير آن فعل برابر باشد،
همچنين نسبت فعل به فاعل و غير فاعل يکسان باشد ،بنابر اين ديگر معنا ندارد که فعلي را به
فاعل معيني نسبت دهيم .در واقع مهمترين مدارک بر قاعدة شاکله ،اين دو آيه است .اما مفسرين
آيات ديگري نيز در همين چارجوب ذکر کردهاند که براي جلوگيري از اطناب کالم ،از ذکرشان
خودداري ميکنيم.
آثار و نتايج مترتب بر شاکله
بر شاکله آثار فراواني در حوزهها و علوم مختلف زيستي حمل ميشود .اما آنچه با حوزه اخالق و
علوم مرتبط قرين است ،بدين قرار است:
نخست :اولين اثري که بر اين قاعده حمل ميشود و کاربرد فراواني در حوزة اخالق و علومي
نظير روانشناسي و علوم تربيتي دارد« ،سنخيت بين ذات و فعل» صادره از انسان است .به هيچ
وجه نبايد انتظار داشت از بستر ناپاک فضايل اخالقي صادر شود .اصالح عمل بدون اصالح درون
ممکن نيست ،چرا که از شخصيت و سجيه فاسد ،عمل فاسد سر ميزند .تا زماني که نفس تزکيه
نشود و با انواع رياضتهاي معقول و منقول مهذب نگردد ،توقع اعمال و رفتارهاي موجه و انسان
دوستانه محال است .اين نکته در خور توجه است که هم سجيه و هم عمل صالح ذو مراتب و
داراي ارتباط متقابل هستند .به عبارت ديگر ابتدا سجيهاي که در رتبهاي از صالح و تقوا قرار
دارد ،موجب مرحلهاي از عمل صالح شده و همان عمل صالح موجبات رشد و تقويت شاکله
ميشود و شاکلة صالحِ رشديافته مرحلهاي عاليتر از عمل صالح را درپي خواهد داشت و اين
مرحله نيز باعث رشد شاکله ميشود و اين تاثير و تاثر آنقدر ادامه مييابد تا انسان به عاليترين
درجه کمال ممکن خود که مقام خليفهاللهي است ،نائل گردد .اين تأثير و تاثر در شاکلة پليد و
بروز اعمال ناصالح از آن و تأثير اعمال ناصالح در پليدتر شدن شاکله وجود دارد و اين مطلب را
آياتي تاييد ميکنند:
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آيه اول« :فَما لَکُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّه أَرْکَسَهُمْ بِما کَسَبُوا» چرا درباره منافقين دو دسته
شدهايد؟ (بعضي جنگ با آنها را ممنوع و بعضي مجاز ميدانيد) در حالي که خداوند به خاطر
اعمالشان ( افکار ) آنها را به کلي وارونه کرده است (نسا.)88 :
آيه دوم« :کَذلِکَ يَطْبَعُ اللَّه عَلي قُلُوبِ الَّذِينَ ال يَعْلَمُونَ» اينگونه خداوند بر دلهاي کساني که
آگاهي ندارند ،مهر مينهد (روم.)59 :
آيه سوم« :کَذلِکَ يَطْبَعُ اللَّه عَلي کُلِّ قَلْبِ مُتَکَبِّرٍ جَبَّارٍ» اينگونه خداوند مهر مينهد بر هر قلب
متکبر ستمکار (مومنون.)35 :
از طرف ديگر اعمال صالح موجب نزول آرامش و سکينه از طرف خدا ميشوند .بحث مهمي
که در اينجا پيش ميآيد و ارتباط تنگاتنگي با روانشناسي و علوم رفتاري دارد ،بحث پيرامون
رفتار و شخصيت انسان است .قاعدة شاکله مثبِت اين حقيقت است که شخصيت انسان اصل ،و
عمل ،فرع است .بر اين اساس ،تعالي و ارتقا شخصيت که چيزي جز طهارت قلب نيست ،موجبات
انجام اعمال طاهر را فراهم ميآورد .بنابراين ما مأمور به اصالح شخصيت هستيم نه اصالح عمل،
چرا که تا زماني که شخصيت انسان مريض باشد از او عمل سالم صادر نميشود ،زيرا قلب مريض
قادر به ديدن ،شنيدن و فهميدن درست نيست« .يَوْمَ ال يَنْفَعُ مالٌ وَال بَنُونَ ،إِلَّا مَنْ أَتَي اللَّه بِقَلْبٍ سَلِيمٍ»
(شعرا88 :و )89از امام عسکري عليهالسالم منقول است« :فهو يجازيکم علي حسب اعتقاداتکم ونياتکم»
(حسني.)520 :1394 ،
دوم :دومين اثر و نتيجهاي که بر قاعدة شاکله مترتب ميشود ،بحث «هدايت انسان» است.
مراتب هدايت مختلف بوده و کامالً با شاکله انسان ارتباط دارد .هر چه انسان از طينت و نيت
پاکتري برخوردار باشد ،مستعد هدايت و اثرپذيري است و هر چه آلودگي درون افزون گردد ،به
همان ميزان احتمال هدايت او نيز کاهش مييابد.
اولين آيه مربوط به همين قاعده شاکله است« :وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَال
يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً  .وَ إِذا أَنْعَمْنا عَلَي اإلِنْسانِ أَعْرَضَ وَنَأي بِجانِبِه وَإِذا َمسَّه الشَّرُّ کانَ يَؤُساً ،قُلْ کُلٌّ يَعْمَلُ

عَلي شاکِلَتِه فَرَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدي سَبِيلًا» (اسرا .)84-82 :قرآن براي همه نازل شده است ،ولي
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ظالمين از آن خسارت ميبينند و مومنين شفاء و رحمت .دليل اين تفاوت را بايد در تفاوت شاکله
جستجو نمود .لذا خداوند ميفرمايد :دليل تفاوت اين است که هرکس بر اساس شاکله و ذات
خود عمل ميکند و هر قدر که انسان ذات و شاکله سالمتري داشته باشد ،بيشتر امکان هدايت
شدن را دارد و بر اساس علم خدا ،سجاياي افراد مختلف است که ميفرمايد خدا بهتر ميداند که
چه کسي هدايت شدهتر است .از آيه باال استفاده ميشود که تمام عادات و سنني که انسان بر اثر
تکرارِ يک عمل اختياري کسب کرده است ،همچنين به اعتقاداتي که با استدالل و يا از روي
تعصب پذيرفته که نقش تعيين کننده دارند ،به همه اينها شاکله گفته ميشود .پس اصوالً ملکات
و روحيات انسان که معمو ًال جنبة ا ختياري دارد ،همين ملکات است که به اعمال انسان شکل
ميدهد و خط او را در زندگي مشخص ميسازد .مشروط براينکه پيدايش آن مستند به عوامل
اختياري باشد .پس هر کس روي عوامل مخصوصي استعدادي و طبيعتي کسب ميکند که اعمال
و کارهايش مطابق همان طبيعت از او صادر ميشود و عوضکردن اگر چه بسيار مشکل است ولي
سلب اختيار نميکند (قرشي ،تهران ،1376 ،ج .)65 :4در روايتي از امام صادق (ع) در ذيل اين آيه
آمده است که فرمود :النيّة افضل من العمل اال و ان النية هي العمل ثم تال قوله عزوجل قل کلّ يعمل علي

شاکلته يعني علي نيته (عروسي حويري ،1422 ،ج .)236 :4نيت از عمل افضل است ،اصالً نيت همان عمل
است .سپس امام ضمن تالوت آيه باال فرمودند که منظور از شاکله ،نيت است (مکارم شيرازي،1370 ،

ج .)248 :12اين تفسير ،نکته جالبي در بر دارد و آن اينکه نيت انسان که از اعتقادات او برميخيزد،
به عمل او شکل ميدهد ،و اصوالً خود نيت يک نوع شاکله يعني امر مقيد کننده است ،لذا گاهي
نيت را به خود عمل تفسير فرموده و گاه آن را برتر از عمل شناخته ،چرا که به هر حال خط عمل
منشعب از خط نيت است.
در روايت ديگري ميخوانيم که از امام صادق (عليهالسالم) پرسيدند :آيا ميتوان در معابد
يهود و کليساهاي نصاري نماز خواند؟ فرمودند :در آنها نماز بخوانيد .کسي ميپرسد :آيا ما در آن
نماز بخوانيم هر چند آنها هم در آن نماز ميخوانند؟ فرمودند :آري! مگر قرآن نميخواني آنجا که
ميفرمايد« :قل کل يعمل علي شاکلته فربکم اعلم بمن هو اهدي سبيال» سپس فرمودند :تو به سوي
قبلهات نماز بخوان و آنها را رها کن.
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پس در اين آيه عمل انسان را مترتب به شاکله او دانسته و به اين معنا که عمل هر جا باشد،
مناسب با اخالق آدمي است .از کوزه همان برون تراود که در اوست .سوالي که در اينجا پيش
ميآيد ،اين است که آيا نقش شاکله در انسان داراي عليت تام است يا ناقصه؟ به عبارت ديگر آيا
ميتوان برخالف شاکلة فعلي از انسان صادر گردد؟ همچنين عوامل متشکله شاکله کدام هستند؟
عالمه حسنزاده آملي عواملي را که در تشکيل شاکلة انسان نقش بهسزايي دارند ،بدين قرار
معرفي ميکنند :نطفه ،مربي ،اجتماع و معاشر .اينها اصولي هستند که در سعادت و شقاوت انسان
تأثير بهسزايي دارند (حسنزاده .)104 :1392 ،ضروري است براي اتقان بيشتر مطلب به معرفي
اجمالي هر کدام پرداخته شود:
الف) از عوامل بنيادين در شکلگيري شاکلة انسان ،ميتوان به نقش عامل وراثت يعني همان
نطفهاي که فرد از آن بهوجود ميآيد اشاره نمود .اگر والدين مراعاتهاي الزم را داشته باشند،
تأثيرات فراواني در روح فرد ايجاد مينمايد .از مراعاتهاي الزم ميتوان به پاکي لقمه و يک سري
مراعاتهاي اخالقي و اعتقادي اشاره نمود .در روايتي از پيامبر اکرم (ص) چنين آمده است:
«تَخَيروا لِنُطَفِکُم فَاِنَّ العِرقَ دَسَّاسُ» :براي نطفههاي خود (همسر مناسب) انتخاب کنيد که عِرق
پنهاني تأثير دارد (ابنادريس ،1410،ج .)559 :2در المنجد آمده است« :دَسَّ شَيءَ تَحتَ التُّرَابِ فِيهِ أَي

أَدخَلَهُ فِيهِ وَ أَخفَاهُ» و نيز «دَسَّاس أَي حَيةٌ قَصِيرَةٌ حَمرَا تَندَسَّ تَحتَ التُّرَابِ» و به عنوان مثال ذکر شده
که «العِرقُ دَسَّاسُّ أَي أَنَّ أَخالَقَ اآلبَاءِ تَتَّصِلُ إِلَي األَبنَاءِ» (معلوف .)214 :1421،بنابراين« ،دَسَّ» به معناي
داخل کردن چيزي در خاک و پنهان نمودن آن است و مقصود از دساس بودن عِرق ،اين است
که خصوصيات اخالق والدين را به طور پنهاني به فرزندان منتقل ميکند .در اين روايت ،پيامبر
(ص) ميفرمايند که بايد ديد چه محلي براي نطفة خود گزينش ميکنيد؛ زيرا «عِرق» دساس
است و کلمة «دساس» اشاره به اين حقيقت است که نطفه ،اخالق و سجايا را به فرزندان منتقل
ميسازد (حجتي ،1358 ،ج .)83 :1رسول گرامي (ص) فرمودند« :اُنظُر فِي اَي نَصابِ تَضَعُ وَلَدکَ فَاِنَّ
العِرقَ دَسَّاس :بنگر فرزند خود را کجا قرار ميدهي که عرق پنهاني تأثير ميگذارد» (الهندي،1405 ،

ج  855 :15و قضاعي .)309 :1361 ،رسول اکرم (ص) و معصومين (ع) که حقايق را با نور وحي
ميديدند ،به اين قانون عظيم خلقت (وراثت) توجه کامل داشتهاند و در اين روايت و روايات ديگر
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دربارة اين راز بزرگ سخن گفتهاند و کلمة عِرق را معرف عامل وراثت (ژن) قرار دادهاند .به عبارت
ديگر ،همان معنايي که امروز محافل علمي از کلمة «ژن» استفاده ميکنند ،از کلمة «عِرق» افاده
ميشود .اين حدي ث در کمال صراحت از قانون وراثت سخن گفته است و از عامل آن به کلمة
عِرق تعبير نموده است و به پيروان خود توصيه ميکند که از قانون وراثت غافل نباشيد و توجه
کنيد زمينه پاک باشد تا فرزندان

شما وارث صفات ناپسند نشوند (بصيري ،گوهري.)109 :1392 ،

ب) يکي از عوامل مهم و اثرگذار بر شکلگيري و دگرگونيهاي شخصيت انسان ،شرايط
مختلف محيطي اعم از زمان ،مکان و يا محيط انساني و اجتماعي است .در بسياري از موارد،
تغيير محيط و فراهم ساختن محيط تربيتي مساعد و مناسب ،ميتواند رفتار ،افکار و خصلتهاي
متربي را تغيير دهد و ويژگي هاي جديدي را در وي جايگزين سازد .مبناي روانشناختيِ اين
روش ،اصل تأثيرپذيري انسان از شرايط محيطي است که در ضمن نظرية يادگيري اجتماعي بيان
ميشود .در واقع آنچه در فرآيند تعليم و تربيت به متعلم انتقال مييابد ،تنها معلومات و مهارتهاي
معلم نيست ،بلکه تمام صفات ،خُلقيات ،حاالت نفساني و رفتار ظاهري او نيز به شاگردان منتقل
ميشود .در بحث تربيت ضروري است به اين نکته مهم توجه گردد که آنچه مهم است اين است
که انسان شي و يا ابزار نيست ،بلکه به تعبير روايات «الناس معادن کمعادن الذهب و الفضه» يک مربي
بايد به اين مهم توجه داشته باشد که چه گوهر گرانبهايي در دستان اوست .بنابراين نقش مربي
و تعليم و تربيت در اسالم از جايگاه بسيار ويژهاي برخوردار است.
ج) بدون شک دوستان و نزديکان از مؤثرترين عوامل شکلگيري شخصيت انسان محسوب
ميشوند .در روايات مکرر آمده که انسان بر کيش دوستان خويش است .اميرالمومنين علي (ع)
ميفرمايند :به من بگو دوست تو کيست تا بگويم کيستي .اينها فقط نمونههايي است که تأثير
دوست بر روح و روان انسان را بازگو ميکند .خداوند خطاب به پيامبر (ص) ميفرمايد« :وَ أَنْذِ ْر

عَشيرَتَک الْأَقْرَبينَ» و اقوام نزديکت را انذار بده! مادة عشيره از نظر لغت «عشرت» است ،معاشرت
از عشرت است .يعني معاشرت نوعي ارتباط زياد و آميختگي با يکديگر است .لذا عشيره که گفته
ميشود ،از همين باب است و مسئله خانواده را مطرح ميفرمايد .لغت عشيره را هم که به کار
ميگيرد ،معنايش آن است که از نظر خانوادگي آنهايي را که با تو رابطه تنگاتنگ دارند را انذار
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بده! حتي قيد أقربين را هم ميگذارد که اشاره به نزديکان دارد .لذا تأثير معاشر و خانواده در
شکلگيري شخصيت انسان بسيار مهم و بنيادين است.
د) از ديگر عوامل مهم و مؤثر در شخصيت انسان ،عامل محيط است .تجاربي که فرد از محيط
خود کسب ميکند ،ارتباط و تعاملي که با محيط دارد ،بازخوردها و تأثيراتي که از محيط دريافت
ميدارد ،رشد و شکلگيري شخصيت او را تحت تاثير قرار ميدهد .امام علي (ع) ميفرمايند :شباهت
مردم به محيط اجتماعي زمان خود از نظر اخالقي بيشتر است از شباهت به صفات خانوادگي و
خلقيات پدران آنها .در دنياي امروزي جوانان و نوجوانان ،بسياري از صفات اجتماعي خود را از
کساني ميگيرند که در محيطهاي مختلف خانواده ،مدرسه ،کوچه و محله به طور متناوب با آنان
در تماس هستند و در بس ياري از موارد شاهد رفتارهايي از آنان هستيم که از محيط اجتماع
کسب کردهاند .کششهاي اجتماع به اندازهاي نيرومند و تواناست که عموم مردم به استثناي افراد
بزرگ و نوابغ از تمام مقرراتش پيروي ميکنند و بدون انديشه و فکر ،خويشتن را با آداب و سنن
آن منطبق ميسازند .محيطِ نيرومندِ اجتماع قادر است به آساني جوانان را همرنگ خود نمايد و
صفات و خلقيات خانوادگي آنان را که هماهنگ روشهاي اجتماعي نيست ،در خود حل کند.
ال
معالوصف ميتوان مسئله شاکله و شخصيت انسان اين چنين پايان داد که شاکله امري کام ً
اختياري است و با نيات ،افعال و اعمال انسانها تحصيل ميگردد .خداوند در اين خصوص هيچ
جبري بر انسان تحميل ننموده و اين انسان است که با انجام امور اختياري ،سعادت و شقاوت
خود را رقم ميزند.

نتيجه
با تدبر در آموزههاي اخالق اسالمي مشخص ميشود که:
 -1بين نيات ،افعال و رفتار انسان با سعادت دنيوي و اخروي او رابطه «علي و معلولي»
برقرار است.
 -2اخالق امري قراردادي و اعتباري نيست ،بلکه امري «حقيقي ،تکويني و هويتساز» تلقي
ميگردد.
 -3شاکله ،امري اکتسابي است که با فطرت متفاوت است.
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طباطبايي ،سيدمحمدحسين ( ،)1385تفسير الميزان ،تهران :دارالکتب االسالميه ،ج.13

-

طبرسي ،ابوعلي ( ،)1408تفسير مجمعالبيان ،بيروت :بينا ،ج ،6چاپ دوم.

-

عروسي حويزي ،ابنجمعه ( ،)1422تفسير نورالثقلين ،ج ،4بيروت :مؤسسه التاريخ العربي.

-

قرشي ،سيدعلي اکبر ( ،)1376قاموس قرآن ،تهران :دارالکتباالسالميه ،ج.4
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-

قضاعي ،محمد بن سالمه ( ،)1361شرح فارسي شهاب األخبار ،تهران :مرکز انتشارات علمي و

فرهنگي.
-

المتقي الهندي ،علي بن حسامالدين ( ،)1405کنزالعمال في سنن األقوال و األفعال ،بيروت:

مؤسسة الرساله ،چاپ پنجم.
-

مصباح يزدي ،محمدتقي ( ،)1389فلسفه اخالق ،تهران :نشر سازمان تبليغات اسالمي.

-

مصباح يزدي ،محمدتقي ( ،)1393نقد و بررسي مکاتب اخالقي ،قم :موسسه آموزشي پژوهشي

امام خميني.
-

معلوف ،لويس ( ،)1421المنجد في اللغه ،بيروت :دارالفقه للطباعة و النشر.

-

مکارم شيرازي ،ناصر ( ،)1370تفسير نمونه ،تهران :دارالکتباالسالميه ،ج.12

-

نراقي ،محمدمهدي (بيتا) ،جامعالسعادات ،نجف :دارالنعمان للطباعه و النشر.

-

يحيي بن عدي ( ،)1365تهذيب االخالق ،با مقدمه و تصحيح و ترجمه و تعليق محمد دامادي،

تهران :بينا.
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