
ش آن در تفسیر گزاره

ت تشکیکی مفاهیم اخالقی و نق

ماهی

هاي 

اخالقی

 125 
 

  

ماهیت تشکیکی مفاهیم اخالقی و نقش آن در 
  هاي اخالقی تفسیر گزاره

 زاده نوري محمد عالم   

  چکیده
مشکک و ذات عمدة مفاهیم اخالقی کماالت وجودي هستند و کماالت وجودي مانند خود وجود 

ترین ویژگی دانش اخالق است که باید در  مراتب (فازي) هستند. ماهیت تشکیکی مفاهیم اخالقی، مهم
به این صورت که نباید انتظار داشت متن اخالقی تنها بر یک سطح  ؛تفسیر گزارة اخالقی لحاظ شود

نسبت  .هاي اخالقی هر کدام سطوح متعددي دارند ثابت از معنا داللت کند. موضوع و محمول در گزاره
بلکه نوعی تناسب و تناظر یک به  ،چنین محمولی نیز تنها یک سطح ندارد چنین موضوع و این میان این

هاي متعددي میان سطوح متوالی موضوع و محمول  یعنی نسبت ؛دهد را ارائه می یک میان آن سطوح
گیرد و از باب  کند. این استظهار بر اساس فهم ظاهريِ عرفی و ارتکازِ مقامِ تخاطب شکل می بیان می
بدون این نگاه فازي در تفسیر بسیاري از آیات و  است.» مناسبات عرفی میان حکم و موضوع«رعایت 
گردیم و دفاع از بسیاري متون اخالقی دشوار است. این مقاله در صدد ارائۀ  دچار تکلف می روایات

گنجد. دستاورد این مقاله  االخالق می زاره اخالقی است و ذیل مقولۀ فقهیک روش تفسیري براي گ
از دید نوع مفسران و شارحان حدیث مخفی مانده است. البته  ،عرفی و ارتکازي است گرچه کامالً

 شود.  ها و مؤیداتی براي آن در کلمات برخی از آنان دیده می اشاره

  .گزاره اخالقی، تشکیک، حکم، مفاهیم اخالقی واژگان کلیدي:
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  مقدمه   
تفسیر متون اخالقی دینی و فهم روشمند «اهتمام اصلی عالمان اخالق اسالمی 

و احادیث پیشوایان  قرآنترین منابع دین،  مهم است.» هاي اخالقی در منابع دین رهگزا
ظهور دارد. کشف مقصود متکلم » کلمه«و » متن«و » لفظ«است که در قالب  معصوم

از کالم و دریافت معناي آن نیز تابع قوانین و قواعدي است که عالمان دین عالوه بر 
خصوص در مباحث الفاظ ـ بدان  ادبیات عربی، در دانش منطق و علم اصول فقه ـ به

ن اهتمام نشان داده و تالش ر دنیاي غرب نیز دانش هرمنوتیک به تفسیر متاند. د پرداخته
  مند سازد. کشف معناي متن را قاعده ستاکرده 

شود که در  هایی از الفاظ پرداخته می در مباحث الفاظ اصول فقه، به ویژگی
در علم اصول که » مباحث الفاظ«شود. به وزانِ  فقهی بدان استناد مکرر می هاي بررسی

توان براي کشف احکام اخالقی نیز  می ،هدف کشف احکام فقهی پدید آمده استبه 
 شویم که به هایی مواجه می کاوشی در الفاظ متون دینی داشت. در این کاوش با چالش

شوند. برخی  هاي اخالقی تکرار می صورت فراگیر و مشترك در عملیات استنباط آموزه
یا » اصول فقه األخالق«بررسی نشده و در » اصول فقه األحکام«ها در  ن چالشاز ای

هاي مباحث الفاظ  یکی از نمونه باید بدان پرداخته شود.» اصول اخالق استنباطی«
اخالقی است. در این  هاي گزاره، تفسیر فازي و مراتبیِ مفاهیم و »اصول فقه اخالق«

  پردازیم. مقال به این موضوع می
  طرح پرسش الف)

  به این آیات توجه کنیم:
 دارد نماز از زشتی و بدي باز می: الفَحشاء و المنکَر  عنِ  تَنهى ةَإِنَّ الصال .1

 ).45(عنکبوت: 

  ).27(مائده:  پذیرد تنها خدا از پارسایان می :منَ المتَّقین  اللَّه  إِنَّما یتَقَبلُ .2
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 ؛و توصیۀ مؤمنان بدان است» تقوا«و » نماز«ش هدف اصلی از این آیات، بیان ارز
روند؛ اما فهم مراد  شمار می کریم بهقرآن وضوح این آیات، از آیات اخالقی  بنابراین به

  روست. هجدي پروردگار از این بیانات با چالش و استبعادي روب
بسیاري دارد؟ اگر چنین است چرا  می آدمی را از زشتی و بدي باز حقیقتاًآیا نماز،  .1

توان گفت نمازِ نوع مؤمنان،  شوند؟ آیا می از نمازگزاران کارهاي زشت مرتکب می
  شود؟ حقیقت نماز شمرده نمی واجد شرایط مطلوب نیست و به

فته نیست؟ اگر چنین است پرهیزکاران پذیرتالشی از غیرو  . آیا حقیقتاً هیچ عمل2
بار  حوال بسیاري از مؤمنان اسفنظر از معضلِ کالمیِ عدالت پروردگار ـ ا ـ با صرف

  خواهد گشت و بسیاري از آنان روي سعادت را نخواهند دید!
از این بیانات چیست؟ مفسران براي حل مسئلۀ اول احتماالتی  پروردگارمراد جدي 

  اند: به شرح زیر بیان کرده
» إخبار به داعی إنشاء«یا » إنشا به لسان إخبار«بلکه » إخبار«را نه  جمله: این اول

بدانیم؛ یعنی مراد جدي خدا در این آیه، بعث و ترغیب نمازگزاران به پرهیز از زشتی و 
بدي است و مضمون آیه چنین است: نمازگزار نباید مرتکب فحشا و منکر شود 

  .)447، ص8 ج ،1372(طبرسی؛ 
ولی از زشتی  ،است؛ بنابراین اگر کسی نماز بخواند» نماز کامل«، : مراد از نمازدوم

و بدي پرهیز نکند ـ هرچند نمازش از نظر فقهی صحیح است ـ شرایط کمال و قبول را 
  .)همانندارد (

                                                
 اشاره نماز و تقوا  و ثمرات مترتب بر ها به بهره بیان خوبی و بایستگی این امور، يبرا اتیآ نیدر ا

و  یستگیبا د،یآ یم دیمقبول پد يمطو يکبرا کیانضمام  اکه ب اتیآ نیا یشده است. مدلول التزام
 يو بد یهر آنچه انسان را از زشت دارد، یباز م يو بد یانسان را از زشت نماز« نماز و تقواست: یخوب
 ،میاگر تقوا داشته باش« و »است دهیو پسند ستهیباعمل  کیپس نماز  ؛است دهیو پسند ستهیبا ،دارد باز

تقوا  دیپس با ؛میخود هست يها شدن تالش رفتهیما خواهان پذ ،پذیرد را میما  يها تالشخدا اعمال و 
 .»میداشته باش
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 ،خواند شود؛ یعنی هر نمازي که فرد می : نماز در درازمدت به این اثر منتهی میسوم   
سوس نیست؛ از انباشت و تراکم تعداد زیادي نماز در دارد که مح مختصرياثر ناپیداي 

 ،عاشور بناهمچنین ر.ك:  همان/مدت زمان طوالنی این نتیجه محسوس خواهد شد (
  . )179-178، ص20 ج ،1419

کند؛ گرچه ممکن است  : نماز به طبیعت خود از بدي و زشتی نهی میچهارم
 ،قشیري /447، ص8 ج، 1372 ،نمازگزار این نهی را نپذیرد و تحویل نگیرد (طبرسی

  .)394، ص7 ج، 1371 ،ر.ك: میبدي /99، ص3 ج تا]، [بی
مجال و فرصت انجام کار زشت و منکر ندارد؛ » در هنگام نماز«: نمازگزار پنجم

، 20 ج ،1419 ،عاشور شود (ابن یعنی نماز تنها در حین انجامش مانع بدي و منکر می
  .)179-178ص

سازي براي  تسهیل و زمینه«بلکه در معناي مجازيِ  ،معناي حقیقی در: نهی نه ششم
  .)همانکار رفته است ( به» بازداشتن از فحشا و منکر

دارد؛ یعنی نماز اقتضاي این  می ـ از فحشا و منکر باز ـ و نه دائم اجمال به: نماز هفتم
ترتیب  ازد. بدیننعی، آن را از اثر بیندبازدارندگی را دارد؛ گرچه ممکن است وجود موا

 ،1407 ،این گزاره، سور کلی و عمومی ندارد و در حکم موجبۀ جزئیه است (زمخشري
  .)456، ص3ج

» منَ المتَّقین  اللَّه  إِنَّما یتَقَبلُ«کریم براي حل مسئلۀ دوم نیز ذیل آیۀ قرآن مفسران 
  اند: بیان کرده شرحاحتماالتی به این 

 ،1409 ،و تقواي از شرك است نه پرهیز از گناه (سبزواري، ایمان تقوا: مراد از اول
  .)170، ص11 ج

 ،1415 ،: مراد از تقوا در این آیه، نیت خالصانه در انجام عمل است (آلوسیدوم
  .)58، ص1 ج تا]، [بی ،استرآبادي/ 83، ص5 ج، 1419 ،عاشور ابن/ 283، ص3 ج

  .)83، ص5 ج، 1419، عاشور : مراد از قبول عمل، قبول کامل است (ابنسوم
، 1 ج، 1413 ،صورت کامل و صحیح است (عاملی : مراد از تقوا انجام عمل بهچهارم
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  .)58، ص1ج تا]، [بی ،استرآبادي /166، ص2 ج، 1407 ،شبر/ 375ص
 ،استرآبادي( این آیه ـ به حسب مورد ـ اختصاص به قربانی دارد در: قبول پنجم

  .)83، ص5 ج، 1419 ،عاشور ابن /58، ص1ج تا]، [بی
 ،استرآباديتقوا، پرهیز از گناهی است که با آن عبادت منافی است ( از: مراد ششم

  . )58، ص1ج تا]، [بی
صورت مطمئنی  ها هنوز مدلول تصدیقی جدي این آیات به این تالش همۀرغم  علی

گونه  شود. گویا بهترین تفسیر این روشن نیست و نیاز به کاوش بیشتر مالحظه می
تفسیر فازي و مدرج آن است که با ظهور عرفیِ دلیل کامالً سازگار است و آن عبارات 

ترین ویژگیِ  ها باید به مهم رهاند. براي فهم بهتر این گزاره را از تکلف و دشواري می
بنابراین الزم است ابتدا با مفاهیم  ؛بودن آنها توجه کنیم مفاهیم اخالقی یعنی ذومراتب

  یم.ذومراتب (مشکک) آشنا گرد

  مفاهیم مشکِّک  ب)
تقسیم » مشکِّک«و » متواطی«دانشمندان علم منطق مفاهیم را به دو گروه مفاهیم 

 شود یخود حمل م قیمصادهمۀ بر  کسانینحو  است که به یمفهوم »یمتواط«اند.  کرده
، چوب، قلم، مثلث، طال وان،یمانند ح ؛ندارند یاختالفصدق مفهوم، و افراد آن در 

 قیمصادو چون  است يتوافق و تساو يابه معن »ؤتواط«از  »یمتواط«کلمۀ  زمین، حالل.
برخی نسبت به  یآن مفهوم برابرند و برخ يشدن برا در مصداق واقع یمیمفاه نیچن
  اند. دهینام »یمتواط یکل«آن را  ،برتري ندارند گرید

 قیکه صدقش بر مصادنیز مفهومی ذومراتب است  )fuzzy( »فازي«یا » مشکک«
صدق  گریاز فرد دتر  و کامل دتریفرد شد کیبلکه بر  ؛ستیو برابر ن کسانیود، خ

دارد. اکثر صفات ـ از جمله کاهش و فزونی کند و اتصاف بدان، شدت و ضعف و  می
اي براي آنان وجود  و دامنۀ صدق گسترده و پیوسته هستند  گونه صفات اخالقی ـ همین

بخش، محکم، صبور،  دارد: سرسبز، وسیع، بنفش، بزرگ، زیبا، شجاع، نرم، رضایت
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توان از این  جهت وجود این ویژگی می  به . غیور، مفید، مؤمن، زالل، باهوش و...   
 مانندخالف مفاهیم متواطی  مفاهیم، صفت تفضیلی یا صفت عالی درست کرد، بر

  .ترین تر، وسیع ، وسیع وسیع و ترین تر، شجاع شجاع، شجاع
انسان را به  ،معنا کداشتن یرغم  یکه علاند  نامیده »مشکک«را از آن رو  میمفاهاین 

 تیمتعدد را تقو یمختلف، گمان معان قیوجود مصادزیرا  اندازند؛ یم دیشک و ترد
 )fuzzy( »فازي« .)24ص ،1375، اریبهمن براي تعریف مفاهیم متواطی و مشکک ر.ك:( کند یم

ي مخملی، مبهم، گنگ، غیردقیق، درهم و نامشخص امعن  به فرهنگ آکسفوردنیز در 
  آمده است.

صورت دو  توان به نمی ،که در زندگی روزمرة ما بسیار پرکاربرد استرا مفاهیم  این
از احکام دانست؛ بلکه طیف بلندي » هست و نیست«ارزشی و تنها مشمول حکمِ 

» روشن«و » خاموش«توان به حکم  دربارة آنها جاري است؛ مثالً براي نور چراغ نمی
بسنده کرد؛ بلکه طیفی از درجات شدید و ضعیف و کم و زیاد در مورد آن جاري 

کند، رنگ  است. مثال شایعی که این مفهوم معقول را به صورتی محسوس عرضه می
د است و نه سیاه؛ تا حدودي سفید است و تا خاکستري است. رنگ خاکستري، نه سفی

حدودي سیاه. براي قضاوت دربارة رنگ خاکستري در محیط سیاه و سفید، باید از 
وبیش و مانند آن استفاده کرد؛  مفهومِ درصد، درجه، مرتبه، طیف، نسبتاً، تاحدودي، کم

  % سیاه.80% سفید و 20مثالً 
  هاي زیر بیان کرد:  ر قالبتوان د مفهوم متواطی و مشکک را می تفاوت
یعنی بهرة  ،میزان تعلق و عضویت مصادیق در مفهوم متواطی یکسان است .1

که میزان عضویت مصادیق  درحالی ؛از آن مفهوم مساوي است مصادیقهمۀ 
یعنی برخی از مصادیق بهرة بیشتري از  ،در مفهوم مشکک متفاوت است

  آن مفهوم دارند.
که مفهوم متواطی  درحالی ؛مصادیق داردمفهوم مشکک طیف مدرجی از  .2

 مصداق دارد. درجهتنها یک 
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اما مفهوم مشکک چندالیه و  ؛الیه است مفهوم متواطی تخت و تک .3
  مراتب طولی دارد. است و سلسله گستردهغیرمسطح و 

رمدار وجود و عدم (صفر و یک) است؛ اما مفهوم مفهوم متواطی دای .4
شود، یعنی  تبیین کامل نمی »هست و نیست«و » صفر و یک«مشکک با 

  نهایت مقداره است. داراي مقادیر میانی و بی
یعنی تفاوت  ،است» ما به االشتراك«عین » ما به االمتیاز«در مفهوم مشکک  .5

شان است؛ مثالً نور کم و نور زیاد در اصل  مصادیق به همان وجه اشتراك
که  درحالی نوربودن اشتراك دارند، در همین نوربودن هم اختالف دارند؛

 اختالف مصادیق یک مفهوم متواطی به چیز دیگري است.

یعنی گذر از یک مفهوم به مفهوم  ،مرز بین مفاهیم متواطی خطی است  .6
اما مرز بین مفاهیم مشکک  ؛افتد دیگر به صورت آنی و در لحظه اتفاق می

طیفی است و گذر از یک مفهوم به مفهوم دیگر تدریجی است؛ مثالّ مرز 
  جاع و بزدل یا جوان و پیر کامالً معلوم نیست.میان ش

  منطق فازي؛ منطق مفاهیم مشککج) 
با توجه به اختالف گونۀ مفاهیم متواطی و مفاهیم مشکک، طبعاً دو نظام علمی یا دو 
دستگاه فکري براي مدیریت ذهنی این مفاهیم نیاز است. منطق کالسیک ارسطویی از 

صورت دوارزشی   متواطی شکل گرفته، امور هستی را بهدیرباز ناظر به مفاهیم ثابت و 
تر از آن  کند؛ اما دنیاي پیرامون ما بسیار پیچیده تقسیم کرده و به مقادیر میانی توجه نمی

هاي آن را با توصیف ساده و تعریف کامالً مشخص بتوان شناخت. این  است که پدیده
بودنِ ارتباطات وجودي  اي بودنِ اصل وجود و شبکه پیچیدگی، نمود تشکیکی

شکل سیستماتیک و  اي از تفکر دارد که بتواند به هاست. علمِ بشري نیاز به شیوه پدیده
درستی از آنها  درستی آنها را بشناسد و به هاي غیردقیق را فرموله کند تا به دقیق، پدیده

  . کنداستفاده 
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بودن، داراي  تشکیکیدلیل   هاي دنیاي واقعی که به تالش براي تبیین دقیقِ موقعیت   
مراتب و درجات هستند و منحصر به دو حالت بود و نبود نیستند، سبب تولّد تفکري 

عنوان یک نظام تفکر گسترده، پیوستاري و   شد. تفکر فازي به» ازيمنطق ف«به نام 
هاي چندالیه، غیرقطعی، نامشخص و  ها و پدیده دنبالِ توصیف مجموعه چندارزشی، به

/ 1377ر.ك: کاسکو، ( پدید آمد ،که هست گونه تصویرکشیدن جهان آن دار و به طیف
   .)250-240ص، 1382  ،/ هاك268-253ص ،1391واسطی،  /1379ی، چ نیماش /1378، وانگ یل

و » واقع«کنیم: مفاهیم ذهنی حد واسط میان  گونۀ دیگري بیان می لب را بهاین مط
کنند و از  االمر هستی را حکایت می نفسهستند؛ یعنی از یک سو واقعیت و » زبان«

 يایدر دنشوند. بسیاري از موضوعات  وسیلۀ زبان و کلمات ارائه می سوي دیگر به
ابهام و عدم درك ذهنی ما از آنها را دچار دارند که  يا دهیچیپچندالیه و ساختار  یواقع
براي این موضوعات ـ که از آن زمان که انسان اندیشیدن را آغاز کرد، کند.  می تیقطع

که مرزهایی رانده کلمات و عباراتی را بر زبان دقت قابل توصیف و تبیین نیستند ـ  به
  روند. کار می  صورت متغیرهاي مبهم و مجمل به به ،روشن نداشته

واقعیت تشکیکی عالم، انعکاسی در ذهن ما دارد و یک پیوستار مفهومی براي ما 
عرفی نیز با استفاده از کلماتی مانند درصد، درجه، مرتبه،  زبان روزمرة .آورد پدید می

همین پیوستار مفهومی را حکایت  ،ندرت به وبیش، بسیار و نسبتاً، تاحدودي، کمطیف، 
االمري به  شناختی و تشکیک نفس این ویژگی هستی .کند میمتغیرهاي کیفی را کمی و 

است؛ اما زبان علمیِ منطقِ این ترتیب از ساحت ذهن به زبان عرفی ما منتقل شده 
ارسطویی از تبیین کامل آن قاصر مانده است. در منطق ارسطویی حالت میانه وجود 

شیوة ارائه، قطعی و صریح است. منطق فازي این نقیصه را تکمیل کرد و همان  ،نداشته
به شرح زیر  منطق فازيهاي  از ویژگیبرخی  درك عرفی مدرج را به رسمیت شناخت.

  :است
هاي دوارزشی از دقت و انعطاف بیشتري برخوردار است و  نطق فازي نسبت به سیستممـ 

به  »نادرست«و  »درست« را به جاي تقسیم به دو بخشِیا تفسیر یک گزاره ال ؤجواب یک س
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 ،یک گزاره در منطق فازي، ارزش راستیِ دهد. مییک محدوده جواب در این بین توسعه 
منطق، این به کمک  .یکاست یا صفر ولی در منطق کالسیک یا  ؛استیک و صفر عددي بین 

  .یابیم میتر سوق  جواب صحیحسوي به  ،گویی دور شده گویی و مطلق یاز کل
 ،استمشخص و معین نیست و داراي درجات  ها کامالً محمولِ گزاره ،در منطق فازيـ 
مانند  ،معین باشند د کامالًها بای ولی در منطق کالسیک، محمول باهوش؛ وشجاع ، کوتاهمانند 
آب. منطق کالسیک ما را بیشتر به سمت تعریف قراردادي سوق ، ایستاده، 5تر از  بزرگ

دهد. تعریف قراردادي حاصل تصمیم آگاهانه و صریح دربارة چگونگی کاربرد یک مفهوم  می
یش تحلیل گیرد که مبنا اي قرار می نامه است. این نوع تعریف در مقابل تعریف لفظیِ واژه

هاست. عرضۀ تعریف قراردادي از یک مفهوم برابر است با اینکه  چگونگی کاربرد متعارف واژه
معنایی نسبتاً   برم؛ حتی اگر آن مفهوم گاهی به کار می گونه به من این مفهوم را این«گفته شود: 
کم  یا دست تر ـ صورت دقیق تعریف قراردادي منظور از یک مفهوم را به .»کار رود متفاوت به

شناسان وصف  مثال روان ؛ برايکند شود ـ مشخص می نامه یافت می تر از آنچه در واژه گزینشی
برند.  کار می به ،کند که در آزمون هوش باالتر از صد نمره کسب می  را براي کسی» باهوش«

ن بدون این تعریف قدري ابهام دارد. عرضۀ یک تعریف دقیق نحوة کاربرد ای» باهوش«واژة 
کند.  سازد و بدین وسیله از وقوع اشتباه جلوگیري می اصطالح را نزد محققان مشخص می

هایی که کاربرد متعارف دارند  هاي معمولی را از واژه توجه به این نکته مهم است که تداعی
رود و فازي  سمت کاربرد متعارف یک اصطالح می  توان زدود؛ غالباً ذهن افراد به سختی می به

  مگر آنکه تعریف قراردادي مکرر یادآوري شود. ،شداندی می

                                                
  :با اندکی تلخیص. نباید گمان کرد که براي تشخیص مصادیق یک 67-66ص ،1388 ،نواربرتر.ك ،

مفهوم حتما نیازمند تعریف حدي یا رسمی یا قراردادي هستیم. این عقیدة اشتباه که اگر قادر به تعریف 
مغالطۀ سقراطی نام دارد. روش  ،کنیم توانیم مصادیق خاص آن را شناسایی نمی ،دقیق یک مفهوم نباشیم

تصویر شده، این بود که معاصرانش  سقراط، شاگرد افالطونگونه که در محاورات  کم آن سقراطی دست
ها و اشکاالتی  سپس مثال نقض ،را وادار کند اصطالحاتی همچون فضیلت یا عدالت را تعریف کنند

داد که درك آنان از این مفاهیم ناقص است. با  میکرد و از این طریق نشان  ها ذکر می براي آن تعریف
شود که نبودن یک تعریف دقیق، لزوماً ما را از کاربرد کارآمد یک مفهوم باز  دقت بیشتر معلوم می

با اطمینان برخی افراد را زیبا  ،عرضه کنیم» زیبایی«توانیم تعریف دقیقی از  دارد. ما با اینکه نمی نمی
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یافتۀ دقیق است و  رغم سادگی، داراي یک نظام سامان ـ منطق کالسیک ارسطویی علی   
دهد. در  کشی دقیق و تعاریف بدون انعطاف قرار می خط  بندي خشک، مفاهیم را در یک دسته

اساس  برتعریف شده هستند؛  این منطق حالت میانه وجود ندارد و مرزها کامالً مشخص و
اساس آن، هر  شود که بر ثابت می ةاصول و مبانی این منطق، همه چیز تنها مشمول یک قاعد

؛ اما در تفکر فازي مرز خطی مشخصی وجود ندارد و تعلق چیز یا درست است یا نادرست
 مصادیق به مفاهیم و موضوعات گوناگون شناور است.

زیاد و...  ندرت، خیلی نامعین مانند اکثر، اغلب، قلیل، بهدر منطق فازي با سورهاي ـ 
  سروکار داریم.

کند، قید نفی  در منطق کالسیک، تنها قیدي که معناي گزاره و ارزش آن را عوض می  ـ
وبیش  کمندرت،  به، یکم ،که در منطق فازي با قیدهاي متعددي مانند خیلی، نسبتاً است؛ درحالی

  ره را تغییر داد.و ارزش گزا اتوان معن می
است و و تقریبی احساسی  ،که اغلب شهودي اي در منطق فازي، با الگوهاي فکريـ 

 ۀیک تپ مثالً ؛توان مرز مشخصی براي آن یافت، سروکار داریم غیردقیقی که نمیمفاهیم پیوستۀ 
آیا اگر یک یا شن است و تعداد چه از آن حداقل طورقطع گفت منظور  توان به شن که نمی

  .)1377وحیدیان کامیاد،  :ر.ك( نیست؟» تپۀ شن«د شن از آن کم شود دیگر چن
ـ منطق فازي به دنبال رفع ابهام در مسائل نیست؛ بلکه در پی تحلیل مسائل و مشکالتی 

 دیبا د استکه معتقنظري خالف  براست که در ذات آنها ابهام و عدم قطعیت وجود دارد. 
دنبال ساختن   به دیبا معتقد است يمنطق فاز ابد،ی شیافزا يور کرد تا بهره تر قیرا دق ها بیتقر

 نیا. آورد میشمار   هبواقعیت نظام هستی از  یبود که ابهام را بخش ییها یمها و اتخاذ تصم مدل
حل مسائل ارائه داد، کاربرد  يبرا یقیفرمول و مدل دق توان یکه نم ییها تیمنطق در موقع

  دارد.
هاي  اي) با مقیاس گیري کیفی (رتبه هاي اندازه مقیاس کهدهد  امکان را میفازي این ـ منطق 

                                                                                                               
د مصادیق مرزي، تعریف قراردادي بسیار مفید است؛ اما معموالً بدون عرضۀ نامیم. البته در مور می

تواند این  تشخیص دهیم. دلیلش می ،گیرد توانیم چیزي را که ذیل آن مفهوم قرار می تعریف دقیق نیز می
-166ص ،همان( تابد نمی هاي الزم و کافی را بر باشد که آن سنخ از مفهوم، تعریف برحسب شرط

167(. 
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سازي  هاي کیفی و کمی در قالب مدرج سنجش و از مزایايشود اي) تلفیق  کمی (فاصله
که به میزانِ  نانیعدم اطم طیدر شراتحلیل  ياست برا يا هینظر ،يمنطق فاز .مند گردد بهره

کار اي سنجش متغیرهاي کیفی و مدرج به توجه دارد و بر» مجموعهیک عضو به یک تعلق «
 رود. می

و  شوند تقریبی تلقی می هاي تعریفموارد مرزي  ،دقیق هاي تعریفدر منطق فازي، ـ 
  شود. بندي می این دو تراز درجه ۀفاصل
کند و با آن تهافت ندارد. منطق کالسیک بخشی  منطق فازي منطق کالسیک را تکمیل می ـ 

و  گیرد در نظر میرا منطق فازي کل بازة پیوسته در مجموعۀ اعداد حقیقی فازي است. از منطق 
بلکه میان آن دو متغیرهاي زیادي  ،شوند خالصه نمی» یک«و » صفر«ها در  همۀ دادهگوید  می

  . وجود دارد

 تشکیک در مفاهیم اخالقید) 
اخالقی کماالت پیش از این در بیان نسبت فقه و اخالق نیز گفتیم که موضوعات 

وجودي هستند و کماالت وجودي مانند خود وجود، درجات متعدد دارند. محموالت 
رمدار قتی دوارزشی و متواطی دارند و دایخالف احکام فقهی که حقی اخالقی نیز ـ بر

وجود و عدم موضوع هستند ـ مراتب متعدد طولی دارند؛ یعنی طیفی از ارزش یا خوبی 
   شوند. اره افراد، به مراتب باالتر آن توصیه و دعوت مینمایانند که همو را می

در صفات مثبت اخالقی مانند توکل، زهد، ورع، مراتب، هم  این تشکیک و سلسله
                                                

 به  دنیصدد رس بلکه همواره در ند،یب ینم افتهی انیوقت کار خود را پا چیه یاخالق اتید در حفر
 ،افتیگاه که به آن دست  و آن کند یبعد م ۀبه مرتب یابیدست ۀهر مرتبه را پل یعنیباالتر است؛  ۀمرحل
 میدر قرآن کر اتیآ نیمفاد ا. )نیالمقرب ئاتیحسنات االبرار س( داند یخود روا نم يرا برا تر نییپا ۀمرتب
عمران:  (آل »یا أَیها الَّذینَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه حقَّ تُقاته« ؛)16(تغابن:  »فَاتَّقُوا اللَّه ما استَطَعتُم«است:  نیهم

و الَّذینَ « ؛)17(محمد:  »و الَّذینَ اهتَدوا زادهم هدى« ؛)8: می(تحر »یقُولُونَ ربنا أَتمم لَنا نُورنا« ؛)102
جامعه  میتقس و )74(فرقان:  »ماًللمتَّقینَ إِما جعلنایقُولُونَ ربنا هب لَنا من أَزواجِنا و ذُریاتنا قُرَّةَ أَعینٍ و ا

از  میقرآن کر لیو تجل» قاعدان و مجاهدان«و » و سابقان نیمیاصحاب «، »ابرار و مقربان«به  یمانیا
 را دارد. مضمون نیهم زین رو شیپگروه 
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 ،عجب ت منفی اخالقی مانند نفاق،هم در صفا ،شود رضا و تواضع دیده می یقین،   
  منفی. هم در رفتارهاي مثبت اخالقی و هم در رفتارهايو  کفر و طغیان،
عنوان یک وصف اخالقی توجه کنید: اتصاف به این صفت  به» مهربان«به مفهوم 

این صفت با صفت مقابل آن (نامهربان و مرز شدت و ضعف و کم و زیاد دارد؛ 
این در ذات  ؛است یجیدراین به آن، تگذر از  یعنی ؛است یفیطسنگدل) خطی نیست؛ 

                                                
  َالرضاقال :  یاً واضر کُنت لَ بِکا فَعفَم لَ بِکا فَعیمف کُلِّه ی أَمرِكف قَ بِها أَن تَثنهم اتجرکُّلُ دالتَّو

و من ذَلک یألُک خَیراً و نَظَراً و تَعلَم أَنَّ الحکم فی ذَلک لَه فَتَتَوکَّلَ علَیه بِتَفوِیضِ ذَلک إِلَیه  تَعلَم أَنَّه لم
یحط علمک بِها فَوکَلت علمها إِلَیه و إِلَى أُمنَائه علَیها و وثقت بِه فیها و فی  اإلِیمانُ بِغُیوبِ اللَّه الَّتی لم

 ).443ص ،1404، (حسن بن شعبه حرانی غَیرِها

 :اللَّ  فی« دربارة نفاق مهفَزاد رَضرَضاًقُلُوبِهِم مم ا الَّذینَ فی« ) و10(بقره: » هأَم و   رَضقُلُوبِهِم م
  .)125توبه: ( »فَزادتهم رِجساً إِلَى رِجسهِم و ماتُوا و هم کافرُونَ

  .)68(مائده:  »و لَیزیدنَّ کَثیراً منهم ما أُنزِلَ إِلَیک من ربک طُغیاناً و کُفراً« دربارة کفر و طغیان:
العجب درجات منها أَن  :فَقَال ؛و سأَلَه أَحمد بنُ نَجمٍ عنِ العجبِ الَّذي یفسد العملَ« دربارة عجب:

ه فَیمنُّ د بِرَبیزَینَ للعبد سوء عمله فَیرَاه حسناً فَیعجِبه و یحسب أَنَّه یحسنُ صنعاً و منها أَن یؤمنَ العب
یهف لَیهنَّۀُ عالم لَّهل و لَى اللَّه444ص، 1404، (حسن بن شعبه حرانی »ع.(  

کما أشیر إلیه فی ذیل بعض اآلیات ـ أنّ النفاق «در تفسیر خود آورده است:  مصطفی خمینیشهید 
و مراحل شتّى، فکما أنّ من الکفر و النفاق ما یجتمع مع  مختلفۀ و الکفر، کاإلیمان ذو مراتب ـ السابقۀ

بعض األنوار و قسم من الهدایات و التوجهات، کذلک اإلیمان یجتمع و یعانق النفاق و الکفر بل و 
اإللحاد، فإنّ من المؤمنین بحسب ظواهر اإلسالم و المسلمین حسب تخیالتهم و معتقداتهم من یکون 

، و أي نفاق أعظم من المؤمن خصیصۀ و أثارةالمنافقین ألجل ما فیهم من  مندرجا فی سلک الکفّار و
الذي یکون إیمانه مستودعا عنده؟! فإنّ المنافق حسب رأي جمع من الفقهاء مسلم لما یقرّ بالشهادتین، و 
لکن لمکان عدم دخول اإلسالم فی قلبه و نفسه و عدم تدینه به حسب رأیه و اعتقاده، یعد عندنا من 

 ).253، ص4ج، 1418، (خمینی «المنافقین الذین هم فی الدرك األسفل

 ییباطباط عالمه لُونَ« ۀیآ لیذعما یملٍ عبِغاف کبما ر لُوا وما عمم جاترکُلٍّ دل 132 :(األنعام» و (
و درکات النار بحسب  نۀالج و فیها ما یدل على أن درجات کثیرة،و اآلیات فی هذا المعنى «آورده است: 

 ).65، ص3 ج ،1417(طباطبایی،  »مراتب األعمال و درجاتها
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شماریم  یعنی وقتی کسی را مهربان می ؛داردوجود  تیابهام و عدم قطعمفهوم نوعی 
دقیقاً معلوم نیست که او چقدر مهربان است؛ بنابراین احکامی که براي فرد مهربان گفته 

 يا درجه ازگیرد. مهربانی  اي از این وصف تعلق می معلوم نیست به چه مرتبه ،شود می
  یابد. می یفزونآرام آرام  وشود  می آغاز فیضع

به این مراتبِ گستردة متوالی توجه دارد که از یک نقطه به سمت  هر وصف اخالقی
که حکم فقهی  گردد؛ درحالی کند و اتصافش به مبدأ بیشتر و بیشتر می شدت حرکت می

هاست. در اخالق یک طیف  متواطی است و بیشتر ناظر به کشف مرزها و حداقل نوعاً
 ؛شود ه درجات باال دعوت میکمالی در نظر گرفته شده و کل مراتب مد نظر است و ب

که فقه، تحدید یک مرز خطی را در نظر دارد و تنها به آستانۀ عضویت توجه  حالی در
کند؛ حتی در مستحبات فقهی تحدید استحباب و کشف خط مرزيِ صریح میان  می

استحباب و عدم استحباب مورد نظر است؛ همین مستحب وقتی در علم اخالق بررسی 
تر آن امر استحبابی  ترغیب و تشویق به تالش بیشتر براي تحقق کیفی معناي  شود به می

  در جان انسان است.
ايِ مدرج  هاي مقایسه با توجه به این ویژگی ـ که مفاهیم اخالقی در زمرة کیفیت

صورت کدهاي یا آن را به نامه نظر کرد  هستند ـ نباید به اخالق به چشم یک آیین
زیرا این کار، اخالق را از ماهیت اخالقی و  ؛آورد ی درهاي حقوق نامه قانونی و بخش

   کند. مرتبۀ انگیزشی خود ساقط می
  علیت فازي درگزارة اخالقیهـ) 

در تفسیر متون اخالقی به دنبال  استسیطرة منطق ارسطویی بر اذهان ما باعث شده 
کنیم؛  نحو مطلق و صفر و یکی نگاه نفی و اثبات صد درصدي باشیم و به همه چیز به

انس با تفکر کالسیک اذهان ما را از معناي چندالیه، گسترده و مشکک مفاهیم منصرف 
به همین جهت در فهم بسیاري از بیانات  ؛کشاند کند و ما را به نگاه خطی صریح می می

                                                
 با  را کاهد و آن یو حرارت آن م یزشیقدرت انگ زیو ن زیآم مدار به اخالق از حالت احترام نگاه قانون

 .)پاورقی، 53-51ص ،1392، براي تفصیل این بحث ر.ك: هدایتی( سازد یاکراه همراه م ینوع
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این در حالی است که در منطق گردیم؛  درمانده و دچار استغراب میقرآنی و روایی    
به اهیت این مفاهیم، طبیعی و گریزناپذیر دانسته شده و در مابهام فازي، وجود 

بلکه کنترل تطبیقی میان  نیست؛نیازي با خط مرزيِ صریح دقیق  هاي اطالعاتیِ ورودي
  .شود میاطالعات موجود انجام 

شناختیِ خود ذومراتب و داراي  االمر هستی وقتی موضوعات اخالقی را در نفس
تناسب آن درجات، شدت و  طبیعتاً احکام مترتب بر آنها نیز بهبینیم،  درجات متوالی می

ضعف و تفاوت خواهند یافت؛ یعنی متناظر با هر درجه از موضوع، سطحی از حکم 
شود، حکم   بنابراین حکمی که بر یک مفهوم مشکک بار می ؛قرار خواهد گرفت

اگر ـ «دة هاي مبتنی بر علیت فازي و قاع هاي فازي، سیستم مشککی است. سیستم
شود و متعلق به آن  یعنی وقتی حکم بر وجود موضوع بار می ؛فازي هستند» گاه آن

آن حکم بیشتر خواهد  ،خاصیت وجودي است، هرچه آن ویژگی وجودي بیشتر باشد
حکم مطبوعیت » بخش و مطبوع است زمین سرسبز، روح« :شود وقتی گفته می مثالً ؛بود

بنابراین هرچه یک زمین سرسبزتر  ؛شده است بخشی بر وجود سرسبزي بار و روح
ها دو متغیر وجود  بخشی و مطبوعیت بیشتري خواهد داشت. در این سیستم روح ،باشد

 وجود/ متغیر مستقل با .و متغیر وابسته (تابع و اثرپذیر) دارد؛ متغیر مستقل (اثرگذار)
  د.متغیر وابسته رابطۀ مستقیم یا عکس دار افزایش/ کاهش با یا عدم

هاي سرسبز)، یک گزارة اخالقی نیست؛  بخشی زمین توجه داریم که مثال فوق (روح
آفرینی و عمل انسانی  نقش آن به یعنی تحقق ،اما اگر متغیر مستقل، امري اختیاري باشد
  مشروط باشد، گزاره اخالقی خواهد بود.

  حل مسئلهو) 
آیات، این وردگار از گردیم و مراد جدي پر می هاي آغاز بحث باز اکنون به پرسش

منَ   اللَّه  إِنَّما یتَقَبلُ«و  )45(عنکبوت:  »و المنکَر الفَحشاء  عنِ  إِنَّ الصالةَ تَنهى« یعنی
  کنیم: را بررسی می )27(مائده:  »المتَّقین
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مطرح شده » بازدارندگی از بدي و زشتی«و » نماز«دو مفهوم کلیدي  اولدر آیۀ 
است. این دو مفهوم هر دو مدرج هستند؛ یعنی نه نماز تنها بر یک سطح خاص منحصر 
است و نه بازدارندگی از فحشا و منکر. در این آیه میان این دو مفهوم، نوعی پیوستگی 

اپذیر است. این علیت، فازي است؛ یعنی هر و علیت ادعا شده که ظاهراً دائمی و استثنان
آورد. کسی که نماز سطح یک  اي متناسب با خود به ارمغان می سطح از نماز نتیجه

شود و کسی که در سطح باالتري  خواند تنها یک سطح از بدي و زشتی بازداشته می می
  . ...کند و سطح باالتري از بازدارندگی را دریافت می ،گزارد نماز می
ارندگی اثر طبیعت نماز است که عبارت است از توجه خاص عبادي به خدا. بازد

موانعی که  سببلذا گاهی به  ؛این توجه به نحو اقتضاست نه ایجاب و علیت تامه
تر و  پس هرچه ذکر قوي ؛ورزد از اثر خود تخلف می ،شود موجب تضعیف ذکر می

ز زشتی و بدي بیشتر است و اثر بازدارندگی ا ،تر باشد حضور و خشوع و اخالص کامل
   .)135، ص 16 ج ،1417ر کمتر است (طباطبایی، این اث ،باشد هرچه کمتر

گرچه این شواهد نظر بسیاري از  ،از آیۀ شریفه، شواهد روایی هم دارد تفسیراین 
  مفسران را جلب نکرده است:

 ما یعلَم أَن أَحب فَمن ؛األَرضِ فی اللَّه حجزَةُ الصلَاةَ أَنَّ اعلَم:  الصادققال 
كن أَدرنَفعِ م هلَاتنظُر صکَانَت فَإِن فَلی لَاتُهص زَتهجنِ حشِ عاحالفَو نکَرِ والم 
بدان که نماز سپر مانع خدا در زمین  :احتَجزَ ما بِقَدرِ نَفعها من أَدرك فَإِنَّما

 ،است هاز سود نماز را درك کردخواهد بداند چقدر  کس که می است. پس هر
شود. همان قدر که مانع  بنگرد که نمازش چقدر او را از زشتی و بدي مانع می

  .)237ص ،1403صدوق، (دست آورده است   شود از سود نماز به می

                                                
 مراتب و درجات زیادى دارد و هر نمازى به نسبت رعایت شرایط داراى  و منکر سلسله نهى از فحشا

شود سرگردانى جمعى از مفسران در تفسیر این  از آنچه گفتیم روشن مى بعضى از این درجات است.
ماز اند بعضى ن جهت است، شاید آنها به همین دلیل که دیده آیه و انتخاب تفسیرهاى نامناسب بى

گرفتار شک  ،اند مراتب دیده ى مطلقش بدون سلسلهاشوند و آیه را در معن خوانند و مرتکب گناه مى مى
 )285، ص16 ج ،1374، (مکارم شیرازياند  تفسیر آیه برگزیدهدر هاى دیگرى را  اند و راه و تردید شده
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   نم أحأن ب علَیتلَبِقُ أ م التُصتُ ملَ أم هفَ لقبرنظُلی له نَمعته التُصه نع 
خواهد بداند که  هر کس می: همن تلَبِقُ تهعنَم ما درِقَبِفَ ؟رِنکَالم و حشاءالفَ

پس بنگرد که آیا نماز او او را از بدي و زشتی  ،نمازش قبول شده یا نه
 ،1372طبرسی، ( دارد قبول شده است ؟ به همان اندازه که باز میدارد بازمی

  )448، ص8ج
به  ،ت متعددي دارند. کسی که اندکی تقوا دارددرجا» قبول«و » تقوا«در آیۀ دوم نیز 

ضریب  ،همان نسبت عملش مقبول خواهد شد و کسی که سطح باالتري از تقوا دارد
  کند. قبول بیشتري دریافت می

و کسى که داراى مرتبه اول از در این آیه نیز جمیع مراتب آن را شامل است  اتقو
از  اي درجه ،باشد و عمل عبادى انجام دهد که روى موازین شرعى صحیح باشد تقو

، 1378 است (طیبغیرمؤمن فاسد و عاطل و باطل و مردود  عملولى  ؛قبول را دارد
  .)240، ص6 جو  130، ص1 ج

و قد ذکر علماء السیر و السلوك أنّ مقامات الرقی هی مراتب التقوى، و 
 موها إلى تقوى العوامإنّ قس ثم .الخواص و تقوى أخص ،و تقوى الخواص

: إِنَّما یتَقَبلُ اللَّه منَ المتَّقینَ، هو مجرّد اآلیۀ المبارکۀالمراد من التقوى فی 
التقرّب إلیه عزّ و جلّ مع تقریره به، ال التقوى المصطلح، لتناسب ذلک لبدء 

ولکن تقدم أنّ  ،بتمام جهاتها الحجۀتکمل  التشریع و تالئمه مع بثّ النسل، و لم
  .)199، ص11 ج، 1409، (سبزواري للتقرب إلیه تعالى مراتب و درجات

پنداشتن این  مشکل فهم این آیات، انس ذهنی ما با منطق کالسیک و دوارزشی
مفاهیم است؛ مخاطب این آیات در نظر اول، به مراتب مختلف این مفاهیم توجه نکرده 

یا هست » تقوا«و » نماز«کند  درصدي است؛ یعنی گمان می ت صدو به دنبال نفی و اثبا
صورت کامل   صورت کامل هست یا به  نیز یا به» قبول«و » بازدارندگی«یا نیست؛ پس 

ر ؛ یعنی میان وجود و عدم دایاند که این مفاهیم، فازي و مشکک حالی در ؛وجود ندارد
بنابراین نه فقط دو سر طیف که بلکه شدت و ضعف و درجات و مراتب دارند؛  ،نیستند

مناسبات عرفی «مقادیر و احتماالت میانه را هم باید به میدان آوریم و از باب رعایت 
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اي متناظر با آن از موضوع  الزم است هر مرتبه از حکم را به مرتبه» میان حکم و موضوع
ب شکل اسناد دهیم. این استظهار بر اساس فهم ظاهريِ عرفی و ارتکازِ مقامِ تخاط

  گیرد.  می
نمازي که در  به این ترتیب تحت نظام علیت فازي، معناي آیات چنین خواهد شد:

دارد، نمازِ سطح دو، دو  می بازرا سطح یک ادا شده، تنها یک درجه از زشتی و بدي 
درجه، سطح سه، سه درجه و ...؛ کسی که یک درجه تقوا دارد، اعمال او تنها یک درجه 

  .  ...کسی که دو درجه تقوا دارد دو درجه وشود،  پذیرفته می
عنوان یک منهج فهم و روش استظهار عرفی، رازگشاي بسیاري از  علیت فازي به

شکند و معناي آنها را مفهوم و  می آنها را فرو استغرابهاي دشوار اخالقی است،  گزاره
  کنیم: مشاهده می زیر از کاربرد این قاعده را درهاي دیگري  نمونه گرداند. پذیرفتنی می

. )28(رعد:  »گردد ها آرام می : هان! تنها با یاد خدا دلأَال بِذکرِ اللَّه تَطمئنُّ القُلُوب«ـ 
  اشاره به مراتب آرامش دل به فراخور مراتب ذکر خدا.

ه . اشاره ب)79(واقعه:  »تماس ندارند مگر پاکیزگان قرآنبا : الیمسه إِالَّ المطَهرُونَ«ـ 
به تناسب درجات طهارت نفس؛ هرچه طهارت انسان قرآن ارتباط با حقیقت  مراتب

  بیشتر است.قرآن امکان تماس با بواطن  ،بیشتر شود
: ال اله اال اهللا دژ مستحکم ال إِله إِلَّا اللَّه حصنی فَمن دخَلَ حصنی أَمنَ من عذَابِی«ـ 

، 1362 ،(صدوق »از عذاب من ایمن است ،کس بدان وارد شود من است و هر
اشاره به مراتب ایمنی از عذاب الهی به تناسب تحقق درجات توحید؛ یعنی  .)235ص

  از عذاب الهی امان بیشتري دارد. ،هرچه انسان در مراتب توحید باالتر رود
ن؛ توجه به درجات فالح به تناسب درجات ایما .)1مؤمنون: ( »قَد أَفلَح المؤمنُون«ـ 

                                                
 ا« مانندصورت صریح ذکر شده است؛  بهاي از روایات این رابطۀ فازي  در پارهکُلَّم ادقلُ ازدلِ عالرَّج 

قَوِي انُهرِ إِیمبِالقَد و ر استَخَفیا«) و 424حدیث، 1366 ،آمدي (تمیمی «بِالغکُلَّم ظُمع الشَّی قَدر ء 
 )7303حدیثهمان، ( »لفَقده الرَّزِیۀُ عظُمت علَیه المنَافَسِ
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  فالح و سعادت او بیشتر است. ،تر باشد یعنی هرچه ایمان انسان کامل   
یا أَیها الَّذینَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه و آمنُوا بِرَسوله یؤتکُم کفلَینِ من رحمته و یجعل لَکُم «ـ 

 پیامبرش به و بترسید خدا زا اید، آورده ایمان که کسانى اى: نُوراً تَمشُونَ بِه و یغفر لَکُم
 که کند عطا نورى را شما و بدهد مزد بار دو خویش رحمت از را شما تا بیاورید ایمان

ذیل این آیه  طباطباییعالمۀ  .)28الحدید: ( »بیامرزدتان و بجویید راه آن روشنایى در
  آورده است:

بأهل اإلیمان  للرحمۀ الخاصۀو ضیقا ثم  سعۀتختلف  کثیرةدرجات  للرحمۀو 
من مراتبه ما یناسبها  مرتبۀأیضا مراتب مختلفۀ باختالف مراتب اإلیمان فلکل 

: رحمت پروردگار درجات فراوانی دارد که از نظر وسعت و ضیق منها
اند، حتی رحمت ویژه اهل ایمان نیز به اخالف مراتب ایمان مراتب  متفاوت

اي متناسب از نورانیت و  رتبهاي از مراتب تقوا، م مختلف دارد؛ پس هر مرتبه
  .)170، ص18ج ،1417 ،(طباطبایی رحمت خواهد داشت

: خدا ولی و سرپرست اللَّه ولی الَّذینَ آمنُوا یخرِجهم منَ الظُّلُمات إِلَى النُّورِ«ـ 
. توجه به اشتداد »سازد ها به سوي نور خارج می مؤمنان است و آنها را از تاریکی

تر شود، عنایت  الیت خدا به نسبت اشتداد ایمان؛ یعنی هرچه ایمان کاملسرپرستی و و
  شود. نور بر انسان بیشتر گشوده میهاي  گردد و دریچه و والیت خدا بیشتر می

                                                
  الزِّنَ« :توان گفت زیر نیز میمشابه این سخن را دربارة حدیث لَددا اءوأَب حفلجمهور ابی (ابن »الی، 

فالح و سعادت داراي مراتب است و زنازاده به درك مراتب باالي سعادت موفق  .)534، ص3ج، 1405
 .شود، نه اینکه مطلقا امکان دستیابی به سعادت را نداشته باشد نمی

 فهم ألجل عرفانهم و ایمانهم سکنوا درجات الجنان و «در تفسیر همین آیه آورده است:  مالصدرا
، 4 ج ،1366، (مالصدرا »و ضعفا قوة اختلفوا فی مراتب القرب من الرحمن بحسب مراتب عرفانهم

ولى با  ؛ها به نور تحصیل حاصل است ممکن است گفته شود که هدایت مؤمنان از ظلمت). 26ص
زیرا مؤمنان در مسیر هدایت و  ؛شود که چنین نیست مراتب هدایت و ایمان روشن مى لهتوجه به سلس

هاى او در هر  هاى الهى در هر مرحله هستند و نیازمند هدایت محتاج راهنمایی قرب الى اللَّه، شدیداً
 ).285، ص2 ج، 1374، (مکارم شیرازياند  قدم و در هر کار و برنامه
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» رسد و خدا را عبادت کن تا یقینت فرا :اعبد ربک حتَّى یأتیک الیقینُ و«ـ 
امتدادبخشیدن به عبادت پروردگار و تقویت مراتب بندگی تا . اشاره به لزوم )99(حجر:

  .)308، ص9ج ،1365، رسیدن به درجات باالتر یقین (صادقی تهرانی
 اند سیاه روهاییدر آن روز روهایی سفید و  :یوم تَبیض وجوه و تَسود وجوه«ـ 

، (آلوسی در قیامت رجات روسفیدي و روسیاهیتوجه به مراتب و د. )106عمران:  (آل
  .)242، ص2 ج ،1415
. )28: فاطر( »ترسند تنها دانشمندان از خدا می :إِنَّما یخشَى اللَّه من عباده العلَماء«ـ 

، 27 ج ،1374، توجه به مراتب خشیت از خدا به فراخور درجات علم (مکارم شیرازي
  .)210ص

. توجه به مراتب »براي تقواپیشگان است: [این قرآن]، هدایت هدى للمتَّقینَ«ـ 
   هدایت به فراخور مراتب تقوا.

  .)438، ص6ج ،1365، (کلینی »لَه عقلَ لَا لمن مرُوءةَ لَا و لَه، مرُوءةَ ال لمن دینَ لَا«ـ 
تر به آن  در شرح این حدیث ـ فارغ از مسئلۀ تعریف که پیش مالصالح مازندرانی

، 1ج ؛1382 ؛یمازندرانتناظر مراتب حکم و موضوع توجه داده است ( ایم ـ به پرداخته
  ). 234ص

و روایات قرآن جاي آیات  هاي فراوان دیگري براي این قاعده در جاي نمونه
توان دید. با این توجه نوع نگاه ما به مفاهیم اخالقی و احکام مترتب بر  معصومان می

   یابد. آنها تکمیل و توسعه می
                                                

 کند و  متّقى صدق می ،زیرا بر واجد هر مرتبه ؛شود می اشامل جمیع مراتب تقو ۀشریف ۀمتّقین در آی
االمر اینکه هر کدام  ، منتهىاست بلکه براى عموم وضع شده ،کند جمع محلّى بالف و الم افاده عموم می

 ).130، ص1 ج ،1378، (طیب کنند بردارى می قدر استطاعت و قابلیت خود از هدایت قرآن بهره هب

  بر اساس این بحث مراتب دوستی براي انواع دوستان بر حسب میزان رابطه و قرابت و مراتب
همچنین مراتب  گردد. توزي یا فاصلۀ اعتقادي دشمنان تصویر می برائت و دشمنی با توجه به مراتب کینه

ش شود. اختالف روایات در شمار بندي می وجوب صله با توجه به قرب و بعد نسبت ارحام درجه
در قرآن کریم » لعلّکم«گناهان کبیره نیز با همین رویکرد قابل تبیین است. ارتباط ما قبل و ما بعد کلمۀ 
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حلِ کارگشا را در فهم روایات مشتمل بر جنّت و نار و بیان اعمالی که  همین راه   
کار گرفت. این  توان به می ،شوند موجب بهشت و دوزخ یا مانع از بهشت و دوزخ می

نظر   روایات در کتب احادیث بسیار زیاد است و معموالً فهم دقیق مدلول آن دشوار به
  بینیم: ث زیر میرسد. برخی از موجبات بهشت را در احادی می

 امن صم نَّۀُ ثَلَاثَۀَ [فی شهر رجب]والج ت لَهبجامٍ وکس در ماه رجب سه  هر :أَی
  .)92ص، 2ج ،1413 (صدوق، روز روزه بگیرد بهشت بر او واجب است

اي را  کسی که جگر گرسنه :: من أَشبع کَبِداً جائعۀً وجبت لَه الجنَّۀُالصادق قَالَ
  ).390، ص2ج ،1371(برقی سیر کند بهشت بر او واجب است

و من أَشبع کَافراً کَانَ حقّاً علَى اللَّه أَن  الجنَّۀُ: من أَشبع مؤمناً وجبت لَه الصادق قَالَ
بهشت بر او  ،مؤمنی را سیر کند کسی که :یملَأَ جوفَه منَ الزَّقُّومِ مؤمناً کَانَ أَو کَافراً

من باشد یا کافر ـ بر خدا الزم است که ؤواجب است و کسی که کافري را سیر کند ـ م
  .)200، ص2ج ،1365 ،(کلینی اندرون او را از زقوم پر کند

بت من أَتَانی زائراً وجبت لَه شَفَاعتی و من وجبت لَه شَفَاعتی وج :اهللا قال رسول
 نَّۀُلَهکسی که زائر من شود شفاعت من بر او الزم است و کسی که شفاعت من بر : الج
  .)548، ص4، ج1365(کلینی،  شود بهشت بر او واجب است الزماو 

کسی که از : الجنَّۀُ البتَّۀَمن رد عن عرضِ أَخیه المسلمِ وجبت لَه : اهللا قال رسول
 تا، بی ،أشعث (ابن مسلمان خود دفاع کند بهشت بر او واجب استآبروي برادر 

 .)198ص

   بینیم: برخی موانع بهشت را نیز در احادیث زیر می
بخیلٌ و لَا  الجنَّۀَ  دار األَسخیاء و الَّذي نَفسی بِیده الیدخُلُ الجنَّۀُ«:  اللَّه قَالَ رسولُ

لَا م و یهدالاقُّ وا أَعطَىعخدایی که جان من  بهبهشت سراي سخاوتمندان است و  :انٌّ بِم
                                                                                                               

 قَبلکُم من الَّذینَ و خَلَقَکُم الَّذي ربکُم اعبدوا النَّاس أَیها یا«نیز به صورت فازي قابل تصویر است: 
 و بِاللَّه فَآمنُوا« و )132  عمران: تُرحمون (آل لَعلَّکُم الرَّسولَ و اللَّه أَطیعوا و«)؛ 21(بقره:  »تَتَّقُونَ لَعلَّکُم
هولسی النَّبِی رنُ الَّذي األُمیؤم بِاللَّه و هماتکَل و وهلَّکُم اتَّبِعون لَع158(اعراف:  »تَهتَد.( 
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وارد  ،آدم بخیل و عاق والدین و کسی که به عطاي خود منت گذارد ،در دست اوست
   ).251ص همان،( »بهشت نخواهند شد

»رِیح لَیهع اللَّه رَّمح هارن آذَى جنَّۀِ  مرا بیازارد خداوند بر  خودکسی که همسایه  :الج
   ).13، ص4ج ،1413صدوق، ( »او بوي بهشت را حرام کند

  »شود فرزند زنا وارد بهشت نمی :ولد الزنا الجنۀالیدخل «:  اللَّه قَالَ رسولُ
  ).394، ص5ج ،1415، (عروسی حویزي

                                                
 ٍّقن غَیرِ حم ارِهجیاً لؤذن کَانَ مم رِیح اللَّه هرَمنَّۀِ  حالج النَّار اهأوم ؛283، ص1406(صدوق،  و( 

 ).681ص ،1382(پاینده،  بوائقه الجنّۀ عبد الیأمن جاره  الیدخل

 ُولساللَّه قَالَ رالزِّن لَددا ا: وأَب حفلدر حل  مجلسی). عالمه 433، ص17ج ،1408، نوري( الی
 خَیراً عملَ إِن یستَعملُ الزِّنَا ولَد إِنَّ« :عبداللَّه أَبو قَالَمشکل کالمیِ این روایت چنین آورده است: 

زِيج بِه لَ إِن ومشَرّاً ع زِيج الزنا ولد أن من اإلمامیۀ بین المشهور هو لما موافق الخبر هذا بیان» .بِه 
 یثاب و اإلسالم إظهار مع المسلمین أحکام علیه یجري و فروعه و الدین بأصول مکلفالناس  کسائر

 اهللا رحمهم إدریس ابن و المرتضى السید و الصدوق إلى نسب و المعاصی على یعاقب و الطاعات على
 العقاب به یستحق ما باختیاره یفعل لم إذ العدل أهل ألصول مخالف هذا و یظهره لم إن و بکفره القول

 على حملها من فمنهم ذلک فی الواردة األخبار فأما .للعبِید بِظَلَّامٍ لَیس  اهللا و ظلما و جورا عذابه فیکون
 بکفره فالیحکم ظاهرا أما و الجنۀ الیدخل أنه و بالکفر علیه حکم فلذا بسببه یکفر ما باختیاره یفعل أنه
  . منه ذلک ظهور بعد إال

 لکن الجنۀ الزنا ولد الیدخل یقال بأن العدل قانون یوافق آخر وجه على األخبار بین الجمع یمکن أقول
 فی یثاب یحبطه ما ارتکاب عدم و الطاعۀ فعل مع و یستحقه ما منه یظهر أن بعد إال النار فی الیعاقب

 الینافیه و عجالن بن عبداهللا خبر علیه یدل و الجنۀ فی الخلق یثیب أن اهللا على الیلزم و ذلک على النار
 یؤمن من أن على الدالۀ العمومات أما و الجنۀ فی یکون جزاءه بأن تصریح فیه لیس إذ یعفور أبی ابن خبر
 مما المسألۀ فهذه بالجملۀ و األخبار بتلک مخصصۀ تکون أن یمکن الجنۀ اهللا یدخله صالحا یعمل و باهللا

 أن من أحسن شیئا فیها النرى و أسلم فیها الخوض عن الکف و الفحول به ارتاب و العقول فیه قدتحیر
مصابیح األنوار فی شبر؛  ). همچنین ر.ك:288، ص5(محمدباقر مجلسی؛ بحار األنوار؛ ج أعلم اهللا یقال

 .284، ص1؛ جحل مشکالت األخبار
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من کبرٍ قَالَ قُلت: إِنَّا نَلبس   من خَردلٍ حبۀٍمثقالَ   قَلبِه فیمن کَانَ  الجنَّۀَ  الیدخُلُ«   
کسی که  :الثَّوب الحسنَ فَیدخُلُنَا العجب! فَقَالَ إِنَّما ذَلک فیما بینَه و بینَ اللَّه عزَّ و جلَّ

شود. کسی گفت ما لباس نو  در دلش به اندازه خردلی از کبر باشد به بهشت وارد نمی
گردد. حضرت فرمودند این مربوط به رابطه با  و بر ما عجب وارد میپوشیم  می

  .)241، ص1403 ،(صدوق »خداست
تُوجد من مسیرَةِ أَلف عامٍ و الیجِدها عاقٌّ و  الجنَّۀِ  رِیح فَإِنَّإِیاکُم و عقُوقَ الوالدینِ «

از عقوق والدین بپرهیزید زیرا بوي بهشت که از  :لَا قَاطع رحمٍ و لَا شَیخٌ زانٍ کلینی
رسد و به مشام کسی که قطع  مسیر هزار ساله به مشام می رسد به مشام عاق شده نمی

  .)349، ص2، ج1365کلینی، ( »رحم کرده یا پیرمردي که زنا کند
» و لَیلَّى عن صلِّ لممصی لم یلَى آلع جِد رِیحنَّۀِ  یإِنَّ الج ن  وم دا لَتُوجهیرَةِ رِیحسم

بوي  ،کسی که بر من صلوات فرستد و بر خاندان من صلوات نفرستد :عامٍ خَمسمائَۀِ
 »رسد  که بوي بهشت از مسیر پانصد سال به مشام می حالی ، دریابد بهشت را نمی

 ).200، ص1362 ،(صدوق

»رِیح لَیهع رَّمح و لَهمع طَ اللَّهأَحب أَجِیراً أَجرَه ن ظَلَمنَّۀِ  مکسی که اجرت اجیر  :الج
 »کند سازد و بوي بهشت را بر او حرام می را به ستم ندهد خدا عملش را باطل می

  .)12ص، 4ج، 1413، (صدوق
و هو یقدر علَیه فَلَم یفعل حرَّم اللَّه علَیه و منِ احتَاج إِلَیه أَخُوه المسلم فی قَرضٍ «

                                                
  بین این حدیث و حدیث پیشین، یک ناسازگاري در میزان انتشار بوي بهشت وجود دارد؛ مسافت

، سال نیز آمده است (کلینی 2000سال؟ در برخی روایات معادل مسافت  500 سال یا 1000حرکت 
و کان الخمسمائۀ بالنسبۀ : «دربارة این اختالف نوشته است مجلسی). 55، ص7و ج 50، ص6ج، 1365

أو یکون ... ، أو یکون االختالف بقلۀ کشف األغطیۀ و کثرتها، ...بالنسبۀ إلى جماعۀ  إلى الجمیع، و األلف
اختالف الوجدان و شدة الریح و خفتها ففی الخمسمائۀ توجد ریح شدید، و هکذا، أو باختالف  بحسب

األوقات و هبوب الریاح الشدیدة أو الخفیفۀ، أو تکون هذه األعداد کنایۀ عن مطلق الکثرة و الیراد بها 
 ).373، ص10ج ،1404 ،(مجلسی »إِن تَستَغفر لَهم سبعینَ مرَّةً«خصوص العدد کما فی قوله تعالى: 
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نَّۀ  رِیحکسی که برادر مسلمانش در قرض به او محتاج باشد و او بر آن قادر باشد و  :الج
 ).15، ص4ج همان،( »سازد خدا بر او بوي بهشت را حرام می ،انجام ندهد

» وهجو بِه صرِفیلماً لع ن طَلَبم لمو النَّاسِ إِلَیه جِد رِیحنَّۀِ  یکسی که دنبال  :الج
، (طبرسی »یابد علمی رود که روي مردم را به سوي خود برگرداند بوي بهشت را نمی

  .)460، ص1370
پذیرش این روایات و فهم مدلول جدي آن در نگاه اول دشوار است؛ البته برخی از 

براي حل این معضل و  ،انگیز بیان شد هایی که در بحث ثواب و عقاب شگفت راه حل
شکند؛ اما  می درك مراد جدي این احادیث مفید است و شگفتی و دشواري آن را فرو

  :تر، توجه به درجات بهشت و مراتب عذاب الهی است راه حل ساده
درجات بعضُها فَوقَ  :إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ یقُولُ ،جنَّۀٌ واحدةٌالتَقُولُوا «: الصادق قَال
] که برخی برتر از برخی فراوانی[فرماید درجات  خدا می ،نگویید یک بهشت :بعضِ

  .)99ص ،1402 ،اهوازي (کوفی  »دیگر است
آید نباید براي آن تنها یک مصداق در  یعنی وقتی نام بهشت [یا جهنم] به میان می

بهشت و جهنم طیفی از مراتب  ؛یدر دو امر آن را میان وجود و عدم دای نظر گرفت
  گوناگون دارد و ممکن است عملی تنها یک مرتبه از آن را موجب یا مانع شود. 

 ،1365(کلینی  »من أَصبح لَایهتَم بِأُمورِ المسلمینَ فَلَیس بِمسلم«در تفسیر حدیث 
مراتب باالي مسلمانی است. این موضوع اینجا نیز » نبودن مسلمان«) مراد از 163، ص2ج

شیخ ). 52ص ،1404، (حرانی »الیدخُلُ الجنَّۀَ إِلَّا من کَانَ مسلما«جاري است؛ زیرا 
 ما الیبالی الحیاء قَلیلِ ء بذي فَحاشٍ کُلِّ علَى الجنَّۀَ حرَّم اللَّه إِنَّ«در تفسیر حدیث  بهایی

  آورده است: »لَه قیلَ ما لَا و الَقَ
 ۀجنّ المراد او داًمؤب تحریماً مۀمحرّ ال طویالً زماناً علیهم مۀمحرّ أنّها أراد  لعله

 إلى مآلهم ۀاألم هذه من العصاة فان مشکل، فظاهره إال و الفحاش لغیر ةمعد خاصۀ

                                                
 َّفَإِن اتجرنَّۀِ  دالقُرآن  الج اتلَى قَدرِ آی606، ص2ج ،1365 ،(کلینیع.( 
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بهشت بر اینان حرام شاید مراد این باشد که  :النار فی مکثهم طال إن و ۀالجنّ   
است در زمان درازي نه اینکه تا ابد حرام باشد یا اینکه مراد بهشت خاصی 

وگرنه ظاهر حدیث مشکل  ،نظر گرفته شده است اینان در است که براي غیر
زمان  روند گرچه مدت زیرا گنهکاران این امت در نهایت به بهشت می ؛است

  .)270ص ،10 ج ،1404 ،مجلسی( طوالنی در آتش باشند
این بهشتی  :الَّتی نُورِثُ من عبادنا من کانَ تَقیا الجنَّۀُتلک «آیۀ  تفسیرنیز در  عربی ابن

نوشته  )63(مریم: » گردانیم است که از بندگان ما آن کس که متقی است را وارث آن می
  است:

تقوا این بهشت مطلق است و به تناسب تقواي اوست. اگر از رذایل و گناهان 
شود و اگر از فعل با  وارد می ،به جنت نفس که بهشت آثار است ،ورزیده است

پس به بهشت قلب و تجلیات افعال وارد  ،توکل بر خدا تقوا ورزیده است
پس براي او بهشت  ،شود و اگر صفات او در مقام قلب تقوا ورزیده است می

ر جنت ذات د ،صفات است و اگر ذات و وجودش به فنا تقوا ورزیده است
   ).12، ص2ج ،1422، عربی شود (ابن وارد می

آنهاست و » بودن مشکک« هاي اخالقی ترین ویژگی مفاهیم و گزاره به هر حال مهم
فهم درست بسیاري از آیات و روایات در گرو توجه بدان است. در بحث تعریف 

  هاي دیگري از کاربرد این ویژگی دیده شد. مفاهیم اخالقی نمونه

  مراتب کشفز) 
مالحظه کردیم که گاهی تعریفی که براي یک وصف » تعریف مفاهیم اخالقی«در بحث 

تعریف یک مرتبۀ خاص از آن مفهوم گسترده است. احکامی هم  ،شود اخالقی ذکر می
                                                

  :من مراتب الجنان الثالث «در جاي دیگري نیز آورده است نَّاتی جینَ على اإلطالق فتَّقعالیۀ إِنَّ الم
یوم نَحشُرُ «) و 300، ص2، ج1422عربی،  (ابن» ورةالمذکو نَهرٍ علوم مرتبۀ بحسب مراتب الجنان رفیعۀ 

، 2(همان، ج» المتَّقینَ إِلَى الرَّحمنِ وفداً إنما ذکر اسم الرحمن لعموم رحمته بحسب مراتب تقواهم
 ).15ص
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ممکن است مربوط به یک مرتبۀ خاص از آن  ،شود که براي یک وصف اخالقی بیان می
کریم   قرآنتوان آن مرتبۀ خاص را کشف کرد؟ مثالً  باشد. در این موارد چگونه می

تُؤمنُوا و لکن قُولُوا أَسلَمنا و لَما  قالَت األَعراب آمنَّا قُل لم« فرماید: اسالم می ةدربار
  أَ فَمن شَرَح اللَّه صدره لإلِسالمِ فَهو على« )؛14حجرات: ( »قُلُوبِکُم  یدخُلِ اإلیمانُ فی

هبن ر22زمر: ( »نُورٍ م( شَداً« ورَّوا رتَح کفَأُولئ ن أَسلَمفَم« ) :14جن(.  
اسالم مرتبۀ ظاهري و زبانی اول  ۀآیفراوانی دارد. در  مراتباسالم مفهومی است که 

 ،استرشد همراه و و هدایت  با نوراي از اسالم که  مرتبهبعد  ۀدو آیدر و شده معرفی 
کریم قرآن شک اینها مراتب مختلفی از اسالم است. همچنین  بی .مد نظر بوده است

 ) و106یوسف: (» إِالَّ و هم مشرِکُون و ما یؤمنُ أَکثَرُهم بِاللَّه« :فرموده استایمان  ةدربار
  .)2انفال:  ( »إِذا ذُکرَ اللَّه وجِلَت قُلُوبهمإِنَّما المؤمنُونَ الَّذینَ «

در  لیو ؛قابل جمع استبا شرك توجه شده که ایمان اي از  به مرتبه نخست ۀآیدر 
در این موارد، اصل اینکه ایمان و اسالم  مرتبۀ بسیار برتري از آن منظور است.دوم  ۀآی

نیز اینکه این احکام متعلق به یک مرتبه از آن  ؛م استمسلّ ،درجات متعدد دارند
  محل بحث نیست. مشکل این است که: ،درجات متعدد است

یک حدیث در شوند؟  ایمان و اسالم به صورت کلی به چند درجه تقسیم می .1
علما نیز در  معرفی شده است.ده درجهحدیث دیگر و در  براي ایمان هفت درجه

مرتبه   براي اسالم و ایمان سه سید بحرالعلوماند.   ات گوناگونی ابراز داشتهینظر باره این
 ندا  کردهبیان چهار مرتبه  ییطباطبا  ۀو عالم) 82ص ،1420، بحرالعلوم(

                                                
  صادقامام  بِ«: فرموداحص اتجربعِ دلَى سنُونَ عؤمۀٍ المجرلَّ  دج زَّ وع نَ اللَّهم زِیدی مم فنهم

ِ غَیرِه و منهم شُهداء اللَّه علَى خَلقه و منهم النُّجباء و منهم درجۀالیخرِجه ذَلک المزِید من درجته إِلَى 
، 1403، (صدوق »ِالمغفرَةمنهم أَهلُ التَّقوى و منهم أَهلُ  و منهم النُّجداء و منهم أَهلُ الصبرِ و الممتَحنَۀُ

 ).352، ص2ج
  صادقامام فرمود :»عدرقَاةً بم نهم دصعلَّمِ ینزِلَۀِ السبِم اتجرشرُ دانَ عرقَاة إِنَّ اإلِیمکلینی، » ٍم)

 ).45، ص2ج ،1365



150 
بهار 

/ شمار1396

محمد عالم /69 ة

زاده نوري

  ها معتبر است؟ بندي ) کدام یک از این درجه302-301 ،1ج ،1417ییطباطبا(   
اشاره به  ،اند اسالم پرداختههر یک از آیات یا روایاتی که به موضوع ایمان و  .2

ه ر اللّه قلبنو هذا عبد«دربارة کسی فرمودند:  پیامبر اکرم کدام درجه دارند؟ مثالً
در این حدیث، مراد از ایمان کدام مرتبۀ آن  .)251، ص1ج ،1371 ،(برقی» باالیمان
  است؟
توان مرتبۀ مورد نظر را در هر مورد کشف کرد؟ براي کشف عیار  چگونه می .3
  یعنی میزان عضویت یک مصداق در یک مفهوم، چه محکی وجود دارد؟  ،صدق

  است. بیروناي دارد که از مجال این نوشتار  این موضوع نیاز به کاوش گسترده

  مناسبات عرفی میان موضوعات و احکام اخالقیح) 
مناسبات «هاي اخالقی را بیان کردیم و آن را به  ته، تفسیرِ فازيِ گزارهدر بحث گذش

استناد دادیم. رعایت مناسبات حکم و موضوع به این بحث » عرفی میان حکم و موضوع
معناي نوعی   مناسبت حکم و موضوع به هاي دیگري نیز دارد. شود و نمونه منحصر نمی

ن یک حکم با موضوعش وجود دارد. این رابطه و هماهنگی است که در نگاه عرف میا
) گاهی موجب تخصیص و گاهی معنويعنوان یک قرینۀ غیرلفظی (  هماهنگی به

  شود. موجب تعمیم حکم می
 ریکه مدلول آن عام و فراگ ردیگ یتعلق م یحکم به موضوع یگاهاینکه  حیتوض

آن  ست،ین يموضوع سازگار تیحکم و عموم انیکه م لیدل نیاما عرف به ا ؛است
که نیمانند ا ؛زند یم صیو حکم را تخص دینما یآن ثابت م قیاز مصاد یحکم را بر بعض

که عرف از آن، شستن خون با  »اغسل ثوبک اذا اصابه الدم«گفته شود:  یشرع لیدر دل
 یاست. گاه یعیشستن با هر ما يبه معنا »غَسل« ،يهرچند از نظر لغو فهمد، یآب را م

و  ردیگ یعام م یمفهوم ،اما عرف از آن ؛ردیگ یاص تعلق مخ یحکم به موضوع نیز
 که نجاست در آن افتاده یشک آبمانند آنکه موال در مورد م ؛دهد یم میحکم را تعم

و آن را در  دهد یم میحکم را تعم نیکه عرف ا »التتوضأ منها و التشرب«: دیو، بگاست
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 /96، ص2، ج1413، (صدر داند یم يجار ،فتدیکه نجاست در آن ب یمورد هر ظرف آب
   .)800ص ،1389 جمعی از محققین

ولی بدان  ؛هایی در موضوع است که در حکم اثر دارد این مناسبت ناشی از ویژگی
به  ،یابی به آن را داردسهولت توان دست که فهم عرفی بهشود و ازآنجا تصریح نمی

ۀ ذهنی مشترك و فهم اعتماد زمین  شود؛ یعنی متکلم به ارتکازات عرفی واگذار می
  بیند. عمومیِ عرفی نیازي به تصریح آن نمی

است و  یو مقـام یـلبعام  هاي هنیاز قرفقیهان  انیدر ب» حکم و موضوعمناسبت «
حجیت از باب آن  تیحج بنابراین ؛گردد سبب انعقاد ظهور و انسباقی براي دلیل می

بر خالف،  حینص صر ننبودو از جملۀ شرایط حجیت آن،  اسـتظهور 
 و نماندن در حد اشعار است. دنظهور رسیو به حد  یقطع اصول نبـودن بـاناسازگار

 ۀتوسـع ،یمعناشناس از: است عبارتفقیهان مناسبت در لسان  دهاياز کارکر یبرخ
نوع  صیتشخ ت،یخصوصـ يالغـا ي،ـریگ کـردن موضـوع، اطـالق موضـوع، تنـگ

  .)83ص ،1391، یشاهیعل( متعلق مقدر صیبه علت، تشخ یابیحکم، انصراف، راه
عنوان یک قرینۀ متصل، مانع از انعقاد   قدر وضوح دارد که به گاهی این مناسبت آن

شود. گاهی نیز بدان وضوح نیست و مانند یک قرینۀ  در خالف مقتضاي آن می ظهور
  .)743، ص7ج ،1415 ،(مروجدهد  نفصل، ظهور بدوي را تغییر میم

  کنیم:  هاي اخالقی را ذیالً مرور می موارد استفاده از این قرینه در فهم گزاره برخی
که در راه ما تالش کنند به را   کسانی :و الَّذین جاهدوا فینا لَنَهدینَّهم سبلَنا .1

اقتضاي مناسبات عرفی   این آیه به طالقا ).69(عنکبوت:  کنیم هایشان هدایت می راه
  شود: وع به شرح زیر مقید میمیان حکم و موض

 .الذین جاهدوا فینا فی االحکام، لنهدینهم سبلنا فی االحکام  
  العقیدةلنهدینهم سبلنا فی  العقیدة،الذین جاهدوا فینا فی.  
 .الذین جاهدوا فینا فی االخالق، لنهدینهم سبلنا فی االخالق  
 السیاسۀ، لنهدینهم سبلنا فی السیاسۀ الذین جاهدوا فینا فی.  
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هاي متناسب  به راه ،یعنی اگر کسی در فقه، کالم، اخالق، سیاست و... مجاهدت ورزد   
  شود. یک هدایت می به هر
(تمیمی  »یابد می  کسی که صبر و استقامت ورزد به آرزو دست :من صبر نال المنی« .2
آیۀ باال را دارد و عین همین  مفاد نیز تقریباً این حدیث ).6369حدیث  ،1366، آمدي

  تقیید دربارة آن جاري است.
ها میان  اخالقی باید به این ظهورات عرفی و هماهنگی هاي آموزهبنابراین در فهم 

تري  ادعاي بزرگ ،حکم و موضوع توجه کنیم و به استناد اطالق یا عموم اولیۀ دلیل
   نکنیم.
کسی که عمل کند توانش  :فَترَةًفی العملِ یزدد و من یقَصر  قُوةً یزددمن یعمل « .3

و  2802حدیث  همان،( »افزاید اش می افزاید و کسی که در عمل کوتاهی ورزد سستی می
3008(.  

 .باید مناسبات حکم و موضوع را در نظر گرفت  امیر مؤمنانتفسیر این سخن در 
شود؛ یعنی اگر فعالیت ذهنی  در همان زمینه نیرومند می ،هر کس در هر زمینه فعالیت کند

آمیز  در توان جسمی و اگر عمل جنایت ،در فعالیت ذهنی و اگر تمرین جسمی کند ،کند
گردد و بیش از این نباید از این کالم اطالق  در جرم و جنایت! پرتوان می ،انجام دهد

  گرفت.
  .)114(هود:  »دزدای ها را می حسنات، بدي :یذهبنَ السیئات الحسناتإِنَّ « .4

آیه بر حسب مناسبات حکم و موضوع چنین باید گفت: حسنات  ایندر تفسیر 
حسنات  حسنات بزرگ سیئات بزرگ را؛برد و  کوچک سیئات کوچک را از بین می

حسنات  حسنات رفتاري، سیئات رفتاري را؛  برد و فکري، سیئات فکري را از بین می
  . ..نات اجتماعی، سیئات اجتماعی را و.برد و حس ت فردي را از بین میفردي، سیئا

نماز بدنی از گناهان و  ).45(عنکبوت: »الفَحشاء و المنکَرِ عنِ  تَنهىالصالةَ إِنَّ « .5
دارد و نماز نفس از رذایل و اخالق بد و ملکات تاریک و نماز  هاي شرعی باز می بدي

 ،1422، عربی ابن( نماز سر از توجه به غیر و غیبت از خدا قلب از بیهودگی و غفلت و
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  .)134، ص2ج

  گیري نتیجه
ترین ویژگی مفاهیم  توان گفت مهم با توجه به مباحث گذشته به صورت خالصه می

اخالقی این است که این مفاهیم کماالت وجودي و ذات مراتب (فازي) هستند. در 
ی باید لحاظ شود؛ یعنی متن اخالقی تنها بر استظهار و تفسیر گزارة اخالقی این ویژگ

کند و مقادیر میانی براي آن وجود دارد. موضوع و  یک سطح ثابت از معنا داللت نمی
هاي اخالقی سطوح متعددي دارند که هر سطح از موضوع با سطحی  محمول در گزاره

سیر از محمول تناسب و تناظر دارد. بدون این نگاه فازي در فهم مراد جدي و تف
بسیاري از آیات و روایات دچار مشکل خواهیم بود و دفاع از بسیاري متون اخالقی 

  دشوار است.
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  و مآخذ منابع   
  کریم. قرآن  *
  ق.1415، ۀالعلمی؛ بیروت: دارالکتب العظیمقرآن روح المعانی فی تفسیر الآلوسی، سیدمحمود؛  .1

ـ  عوالی اللئالی ؛الدین جمهور، محمد بن زین ابی بنا .2 قـم: دار  ؛ الدینیـۀ فـی األحادیـث    ۀالعزیزی
  ق.1405الشهداء للنشر،  دسی

: ؛ بیـروت خالـدى  عبـداهللا  تحقیـق  ؛التنزیل لعلوم التسهیل؛ احمد بن محمد ،غرناطى جزى ابن .3
  .ق1416، االرقم دار شرکت

  ق.1419التاریخ العربی،  ۀمؤسس؛ بیروت: تفسیر التحریر و التنویرعاشور، محمد بن طاهر؛  ابن .4

بیـروت: دار  ؛ تحقیق سمیر مصطفى ربا ؛عربی تفسیر ابن ؛عربی، ابوعبداهللا محییالدین محمد ابن .5
  ق.1422حیاء التراث العربی،  إ

 . ]تا بی[المعراجی،  مکتبۀتهران:  ؛آیات األحکام ؛بادي، محمد بن علیآسترا .6

 . ق ،1404اإلمام المهدى مدرسۀ ؛ قم:التمحیصاسکافى، محمد بن همام بن سهیل؛  .7

 ی؛طهرانـ  ینیحسـ سیدمحمدحسین  شرح و مقدمه ؛وسلوك ریسۀ رسال ي؛مهدسید بحرالعلوم، .8
 .ق1420 ملکوت، نور انتشاراتمشهد: 

الـدین محـدث؛ قـم: دار     تحقیق و تصـحیح جـالل   ؛المحاسنبرقى، احمد بن محمد بن خالد؛  .9

  . ق1371 اإلسالمیۀ،الکتب 

 .1375اه تهران، مرتضی مطهري؛ تهران: دانشگ؛ تصحیح التحصیلالمرزبان؛  بهمنیار، ابن .10

(مجموعـه کلمـات قصـار حضـرت      نهـج الفصـاحۀ  پاینده، ابوالقاسم [ترجمه و گردآوري]؛  .11
  . 1382)؛ تهران: دنیاى دانش، رسول

شـارات دفتـر   ؛ قم: انتتصنیف غرر الحکم و درر الکلمتمیمی آمدي، عبدالواحد بن محمد؛  .12
 .1366تبلیغات اسالمی، 

 .1389  ،یاسالم فرهنگ و علوم پژوهشگاه: قم ؛فقه اصول ۀنام فرهنگ ن؛یمحقق از یجمع .13

 ق.1404مدرسین،  ۀ؛ قم: انتشارات جامعتحف العقولحرانی، حسن بن شعبه؛  .14
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، ه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛ تهران: مؤسسالکریمقرآن تفسیر الخمینی، سیدمصطفی؛  .15
 ق.1418

الکتـاب العربـی،    بیـروت: دار  ؛غـوامض التنزیـل  الکشاف عن حقائق  ؛زمخشري، محمود .16
  ق.1407

 ،؛ بیـروت: موسسـه اهـل بیـت    مواهب الرحمن فی تفسیر القرآنسبزواري، سیدعبداالعلی؛  .17
  ق.1409

؛ مقدمـه سـیدمحمد بحرالعلـوم؛    المبین الکتاب تفسیر فی الثمین الجوهرشبر، سـیدعبداهللا؛   .18
  .ق1407، األلفین مکتبۀ: کویت

قم: انتشـارات فرهنـگ اسـالمی،     ؛بالقرآنقرآن الفرقان فی تفسیر ال ؛محمدصادقی تهرانی،  .19
1365.  

  ق. 1413قم: مؤسسۀ انتشارات اسالمی، ؛ صولدروس فی علم األ سیدمحمدباقر؛   صدر، .20
 ق.1362تهران: انتشارات اسالمیه،  ؛مالیاألصدوق، محمد بن علی بن الحسین؛  .21

 ق.1403مدرسین،  ۀ؛ قم: انتشارات جامعالخصال؛ ـــــ .22

  ق.1406الشریف الرضی،  قم: دار ؛ثواب األعمال و عقاب األعمال؛ ـــــ .23

اکبـر غفـارى؛ قـم: دفتـر انتشـارات       ؛ تحقیق و تصحیح علیۀالفقی ةالیحضرکتاب من ؛ ـــــ .24
  . ق1413مدرسین حوزه علمیه قم،  ۀاسالمى وابسته به جامع

ر غفارى؛ قم: دفتر انتشارات اسالمى وابسته اکب ؛ تحقیق و تصحیح علیمعانی األخبار؛ ـــــ .25
  . ق1403مدرسین،  ۀبه جامع

 ۀ؛ قم: دفتر انتشـارات اسـالمى جامعـ   المیزان فى تفسیر القرآنطباطبایى، سیدمحمدحسین؛  .26
  ق.1417علمیه قم،  ةمدرسین حوز

  ش.1370ق/ 1412؛ قم: شریف رضى،  مکارم األخالقطبرسى، حسن بن فضل؛  .27
  .1372تهران: انتشارات ناصر خسرو،  ؛فی تفسیر القرآنمجمع البیان  ؛ـــــ .28
  .1378 : انتشارات اسالم،تهران ؛القرآن تفسیر فی البیان طیبأ ؛سیدعبدالحسین ،طیب .29



156 
بهار 

/ شمار1396

محمد عالم /69 ة

زاده نوري

 دار: ؛ تحقیق مالک محمودي؛ قـم العزیزقرآن ال تفسیر فى الوجیزعاملی، علی بن الحسین؛  .30   
  .ق1413، الکریمقرآن ال

  ق.1415قم: اسماعیلیان،  ؛تفسیر نور الثقلین ؛هعلی بن جمع عروسی حویزي، عبد .31
 و کارکردهـا  موضـوع  و حکـم  مناسـبت « ارژنگ؛اردوان  و ابوالفضل ،یجوق قلعه یشاهیعل .32

 و فقه ی:اسالم مطالعاتفصلنامۀ علمی پژوهشی  ؛»هانیفق انیب در صیتشخ يسازوکارها
 .1391 زمستان، 91ش ،اصول

 دار: ؛ بیـروت السود عیون باسل محمد تحقیق؛ ویلأالت محاسن ؛الدین جمال محمد ،قاسمى .33

  .ق1418، ۀالعلمی الکتب

 الهیئـۀ : ؛ تحقیـق ابـراهیم بسـیونی؛ مصـر    االشـارات  فئلطا؛ هوازن بن عبدالکریم ،قشیرى .34
 .]تا بی[، للکتاب ۀالعام المصریۀ

؛ تحقیـق سـیدمحمد   جامع األحادیـث  ؛ابومحمد جعفر بن احمد بن علی نزیل الـري  ،قمی .35
  .1371 ،مشهد: بنیاد پژوهشهاي اسالمی آستان قدس رضوي ؛نیشابوريحسینی 

 یصـنعت  دانشـگاه  نشـر : تهران ؛همکاران و يغفار یعل ۀترجم ؛يفاز تفکر ؛، بارتکاسکو .36
 . 1377 ،یطوس نیرالدینص خواجه

؛ اکبر غفـاري و محمـد آخونـدي    ؛ تحقیق و تصحیح علیالکافیکلینی، محمد بن یعقوب؛  .37
 .1365اسالمیه، تهران: انتشارات 

المطبعـۀ  ؛ تصـحیح غالمرضـا عرفانیـان یـزدي؛ قـم:      الزهدکوفی اهوازي، حسین بن سعید؛  .38

  ق.1402، العلمیۀ

 وشیدار صفارپور، ماین لب، تشنه محمد ۀترجم ؛يفاز کنترل و يفاز يها ستمیس وانگ؛ یل .39
 . 1378 ،یطوس نیرالدینص خواجه یصنعت دانشگاه انتشارات: تهران ی؛ونیاف

المکتبـۀ  تهران:  ؛شعرانىابوالحسن  قیتحق ؛شرح الکافیمازندرانى، محمد صالح بن احمد؛  .40
  .ق1382، اإلسالمیۀ

 کرمـان،  بـاهنر  دیشه دانشگاه انتشارات: کرمان ؛مشکک يها مجموعه ؛اهللا ی، ماشاءچ نیماش .41
1379.  
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تهـران:   ؛العقـول فـی شـرح أخبـار آل الرسـول      مرآة ؛مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی .42

  ق.1404، ۀإلسالمیدارالکتب ا

  .]تا بی[الحدیثۀ،  النینوى مکتبۀ: ؛ تهران)األشعثیات(  اتیالجعفرمحمد بن محمد بن اشعث؛  .43
 .ق1415 ،يریجزا دارالکتاب: قم ؛یۀالدرا یمنته ؛محمدجعفرمروج، سید .44

  .1374، اإلسالمیۀ؛ تهران: دار الکتب تفسیر نمونه؛ و همکاران مکارم شیرازى، ناصر .45

؛ تحقیـق محمـد   الکـریم قـرآن  تفسـیر ال مالصدرا، صدرالدین محمد بن ابراهیم شـیرازي؛   .46
  .1366واجوي؛ قم: انتشارات بیدار، خ

اصـغر   ؛ تحقیـق علـی  بـرار األ عـدة  سرار واألکشف سعد؛  میبدى، رشیدالدین احمد بن ابی .47
  .1371کبیر، تهران: انتشارات امیرحکمت؛ 

آل البیـت،   مؤسسۀ؛ قم: ك الوسائل و مستنبط المسائلمستدرنورى، حسین بن محمدتقى؛  .48
  . ق1408

ترجمـۀ محمدمهـدي    ؛فرهنگ کوچک سنجشگرانه اندیشـی  ،اندیشیدن ؛نایجـل  ،واربرتن .49
 .1388تهران: انتشارات علمی فرهنگی،  ؛خسروانی

واسطی، عبدالحمید؛ نگرش سیستمی به دین؛ مشهد: مؤسسـۀ مطالعـات راهبـردي علـوم و      .50
  .1391معارف اسالم، 

 مطالعاتنشریه ؛ »یاسالم نشیب در يفاز منطق کاربرد یشناس روش«وحیدیان کامیاد، علی؛  .51
  .1377، تابستان 5، شدانشگاه اسالمیدر عرفتی م

 .1382؛ ترجمۀ سید محمد علی حجتی؛ قم: انتشارات کتاب طه، فلسفه منطقهاك، سوزان؛  .52

قـم:   ؛وگـوي اندیشـوران   گفـت مناسبات فقه و اخـالق در  هدایتی، محمد [به کوشـش]؛   .53
  .1392فرهنگ اسالمی،  پژوهشگاه علوم و



 


