جایگاهشناسی تربیت اخالقی با عرضهی حدیث مکارماالخالق بر قرآن

در ایــن پژوهــش ب ـرای دســتیابی بــه فهــم صحیــح از روایــت
ْــت ِلُتَ ِّــ َم َمــکَا ِر َم األَخْــاق» ،ضمــن
چکیده معــروف نبــوی «إِنَّ َــا بُ ِعث ُ
بررســی فقهالحدیثــی آن ،تــاش شــده اســت تــا جایــگاه صحیــح
اخــاق در رابطــه بــا بعثــت و دیــن تبییــن شــود .بــا بررســی محتــوای روایــت،
بــه دو پرســش اصلــی پژوهــش پرداختهشــده اســت .1 :بــا توجــه بــه روایــت
بــاال و عرض ـهی آن بــر قــرآن کریــم ،آیــا هــدف بعثــت پیامــر(ص) ،تنهــا موضــوع
اخــاق اســت؟  .2بــا اســتناد بــه ایــن روایــت ،آیــا در تقســیمبندی دیــن ،اخــاق
بــر عقایــد و احــکام برتــری دارد؟ در پاســخ بــه پرســش نخســت ،خانــوادهی
حدیــث مکارماالخــاق تشــکیل و بــا توجــه بــه احادیــث عــرض ،روایــت بــر قــرآن
عرضــه شــد و درنتیجــه ،اهــداف اصلــی و متوســط بعثــت از قــرآن اســتخراج
گردیــد؛ همچنیــن بــا توجــه بــه واژهی «انّ ــا» در روایــت ،نــوع حــر بیــان شــد
تــا نتیجهگیــری صحیــح بــه مخاطــب ارائــه گــردد .دربــارهی پرســش دوم ،ضمــن
تبییــن مفهــوم اخــاق و ترشیــح رابطــهی درهمتنیــده و مؤثــر میــان دیــن و
اخــاق ،بیــان شــد کــه اصــل ایــن پرســش ،صحیــح نیســت؛ زیـرا عقایــد ،اخــاق و
احــکام باهــم ممــزوج هســتند و مجموعــهی بههمپیوســتهای را شــکل میدهنــد
و همگــی بـرای نیــل بــه ســعادت اهمیــت دارنــد و اساسـاً ایــن پرســش از تقســیم
دیــن بــه سـهگانهی عقایــد و احــکام و اخــاق نشــأتگرفته اســت کــه بــه علــت
همپوشــانی داشــن بخشهــای آن ،تقســیمبندی صحیحــی نیســت.
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 .1بیان مسئله و پیشینه

ـت ِلُتَ ِّـ َم مکارماالخــاق» .این عبارت را در بســیاری
در روایــت معروفــی از پیامــر آمــده اســت« :إِنَّ َــا بُ ِعثْـ ُ
(ص)
از كتــب روایــی و غیرروایــی میتــوان مشــاهده کــرد و در مباحــث اخالقــی یــا مربــوط بــه بعثــت پیامــر
فـراوان دیــده میشــود .وجــود اختالفنظرهــا ،نگارنــده را بــر آن داشــت کــه ضمــن پژوهــش فقهالحدیثــی ایــن
روایــت ،بــه موضوعــات هــدف بعثــت پیامــر(ص) و اخالق بپــردازد.
(ص)
ازآنجاکــه واژهی «انّ ــا» افــادهی حــر میكنــد ،ســخن را اینگونــه ترجمــه میکننــد کــه پیامــر
فرمودهانــد« :تنهــا بـرای تتمیــم مــكارم اخــاق مبعــوث شــدهام ».لــذا برخــی میگوینــد :ایــن روایــت (بهویــژه
بــا ادات حــر و تأکیــد اهــل ســنت) در اذهــان قــوت گرفتــه اســت تــا هــدف بعثــت ،رصفـاً اخــاق معرفــی
شــود و در تــودهی مســلمین ،هــدف اصلــی بعثــت تحتالشــعاع قـرار بگیــرد و بــه علــت عــدم فهــم صحیــح
رس مســائل سیاســی
روایــت ،ایــن حدیــث را بهکلــی کنــار میگذارنــد و میگوینــد :متــام درگیــری انبیــاء بــر ِ
و درگیــری بــا طاغــوت بــوده اســت؛ نــه بــه ســبب برگـزاری کالس اخــاق! 1از ســوی دیگــر ،برخــی بــا برداشــت
اشــتباه از ایــن روایــت کــه ایــن نیــز ناشــی از بیتوجهــی بــه هــدف بعثــت برگرفتــه از قــرآن و همچنیــن
خانــوادهی احادیــث مربوطــه اســت ،تنهــا هــدف بعثــت را در موضــوع اخــاق خالصــه میکننــد و اخــاق را بــر
ارکان دیگــر برتــری میدهنــد 2.در ایــن نوشــته تــاش میشــود مطلــب بــاال تبییــن گــردد و ضمــن بیــان مفهــوم
اخــاق و مــکارم اخــاق در قــرآن و روایــات ،پاســخ پرســشهای زیــر در مواجهــه بــا روایــت معــروف تتمیــم
مکارماالخــاق ارائــه شــود:
.1رابطــهی صحیــح میــان دیــن و اخــاق چیســت؟ آیــا ایــن برداشــت از روایــت یادشــده صحیــح اســت کــه
در تقســیمبندی دیــن ،اخــاق بــر عقایــد و احــکام برتــری دارد؟
.2هدف یا اهداف ارسال پیامربان و بعثت پیامرب اسالم(ص) از دیدگاه قرآن کریم چیست؟
.3بــا توجــه بــه عرضـهی روایــت یادشــده بــر قــرآن ،اگــر هــدف بعثــت ،تنهــا بــه موضــوع اخــاق معطــوف
نیســت ،چــه معنایــی بـرای روایــت قابلطــرح اســت؟
بــا توجــه بــه بررسـیهای بهعملآمــده ،پیــشاز ایــن ،بــه مســائل مطرحشــده در بــاال و رابطــهی بعثــت
و اخــاق بــا رویکــرد عرضــهی روایــت بــر قــرآن پرداختــه نشــده اســت .دربــارهی ایــن روایــت ،تحلیــل و
یادداشـتهای فراوانــی ارائهشــده؛ امــا بــه نظــر نگارنــده ،تنهــا مقالــهی علمــی کــه مختــص بــه ایــن حدیــث
یافــت شــد ،در بخــش فقهالحدیــث بــه ســند و مفــردات پرداختــه و درمجمــوع ،بــه اهمیــت و عنایــت ویــژهی
دیــن بــه موضــوع مکارماالخــاق اشــارهکرده اســت .در مقالـهی یادشــده میخوانیــم« :اگــر بتــوان تنهــا علــت
بعثــت پیامــر را در تتمیــم مــکارم اخــاق خالصــه کــرد یــا تنهــا هــدف ،عاقبــت و مــآل بعثــت را تتمیــم مــکارم
اخــاق دانســت ،میتــوان ادعــا کــرد حــر حقیقــی اســت و رابطـهی بعثــت با مــکارم اخــاق ،معنای روشـنتر
و دقیقتــری پیــدا میکنــد .تحقیــق دراینبــاره نیــاز بــه فرصــت بیشــری دارد کــه در حوصلـهی ایــن نوشــتار
(ص)

 -1نک :پناهیانhttp:،، panahian.ir، post، 3480 ،
 -2نک :اسامعیلی http:،، mohsenesmaeili.ir، ?p=1924 ،و https:،، www.shora-gc.ir، fa، news، 1134
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نیســت 1».عرضـهی روایــت بــر قــرآن و تعریــف کامــل اخــاق و ارتبــاط آن با هــدف بعثت که دغدغهی نوشــتار
حــارض اســت و بهمنظــور پاســخگویی بــه شــبهه و پرســشهای بــاال اســت ،از مقالـهی یادشــده قابلبرداشــت
نیست .
شــایان ذکــر اســت در شــیوهی اعتباریابــی ســند حدیــث ،از کتــاب «منطــق فهــم حدیــث» نوشــتهی
محمدکاظــم طباطبایــی استفادهشــده اســت.

 .2ارزیابی سند روایت

ـت ِلُتَ ِّـ َم مکارماالخــاق» شناختهشــده و معــروف اســت؛ امــا بــا ایــن عبــارت ،در كتــب
روایــت «إِنَّ َــا بُ ِعثْـ ُ
حدیثــی شــیعه موجــود نیســت .از میــان علــای شــیعهی دوازدهامامــی ،قدیمیتریــن كتابــی كــه ایــن روایــت
را بدینصــورت نقــل كــرده اســت ،کتــاب مجمعالبیــان مرحــوم طربســی (م  548ق) بــه شــكل مرســل و بــدون
ســند اســت« :گفتـ ه شــده :خلــق پیامــر عظیــم نامیــده شــد بــه ســبب گــرد آمــدن مــكارم اخــاق در آن حرضت
و ایــن معنــی را تأییــد میكنــد آنچــه از حــرت روایتشــده كــه فرمــود :جــز ایــن نیســت فرســتاده شــدم تــا
مــكارم اخــاق را متــام كنــم» (طــرىس ،1374 ،ج  ،9ص  .)500عالمــه طباطبایــی نیــز ایــن روایــت را بــدون آنكــه
بــه مصــدری ارجــاع دهــد ،بــا تعبیــر «روایــت معروفــه» آورده اســت (طباطبایــى ،1414 ،ج  ،19ص  .)377به این
ترتیــب ،برخــی از علــای شــیعه كــه ایــن روایــت را در كتابهــای خــود آوردهانــد یــا منبعــی معرفــی نکردهانــد
و یــا بــه مجمعالبیــان ارجــاع دادهانــد.
(ص)
دســتهای دیگــر از روایــات ،از طریــق شــیعه نقلشــده كــه از بعثــت پیامــر و مــكارم و محاســن اخــاق
(ص)
ســخن میگویــد؛ امــا از «المتّــم» یــا «متــام» در آن استفادهنشــده اســت .در امالــی شــیخ طوســی ،از پیامــر
ـت بِ َـكَارِِم ْالَ ْخــاقِ »
ـت بِ َـكَار ِِم ْالَ ْخــاقِ َو َم َح ِاسـ ِن َها» (طوســی ،1414 ،ص )596؛ یــا «بُ ِعثْـ ُ
نقلشــده اســت« :بُ ِعثْـ ُ
(ص)
(علیبــن موسـیالرضا(ع) ،1406 ،ص  )353و یــا حدیــث پیامــر « َعلَ ْی ُكـ ْم بِ َـكَارِِم ْالَ ْخــاقِ  ،فَـ ِإ َّن اللَّـ َه َعـ َّز َو َجـ َّـل
بَ َعثَ ِنــی ِب َهــا» (طوســی ،1414 ،ص .)478
در كتــب روایــی اهــل ســنت ،ایــن دســته از روایــات وجــود نــدارد و تنهــا در یــک کتــاب ،روایــت
ـت بِ َـكَار ِِم الْ َ ْخــاقِ َو َم َح ِاسـ ِن َها» دیــده میشــود (الشــجری ،1422 ،ج  ،2ص  .)247آنچــه در
بهصــورت «بُ ِعثْـ ُ
كتــب روایــی اهــل ســنت نقلشــده ،بــه لفــظ «تتمیــم» یــا «متــام» و یــا «كــال» اســت .قدیمیتریــن مصــدر
ـت ِلُتَ ِّـ َم َمـكَا ِر َم الْ َ ْخـ َـاقِ » ذکــر كــرده ،ســنن كــری
از اهــل ســنت کــه روایــت را بــا نقــل معــروف «إِنَّ َــا بُ ِعثْـ ُ
(ص)
بیهقــی (م  458ق) اســت .او ایــن ســخن را بهطــور مســند از ابیهریــره از رســول خــدا روایــت كــرده
ـت ِلُتَ ِّ ـ َم َم ـكَا ِر َم ْالَ ْخـ َـاق» (بیهقــی ،1424 ،ج  ،10ص  .)323ایــن روایــت در دیگــر كتــب
اســت« :إِنَّ َــا بُ ِعثْـ ُ
روایــی اهــل ســنت نیــز (بــا انّ ــا و بــدون انّ ــا) نقلشــده اســت (ابنعبدالــر ،1387 ،ج  ،24ص 302؛ متقــی
هنــدی ،1409 ،ج  ،3ص  16و ج  ،11ص 420؛ الهیثمــی ،1414 ،ج  ،9ص 15؛ الب ـزار ،1988 ،ج  ،15ص )364؛
همچنیــن در ســنن کــری ،روایــت بــا نقــل دیگــری از ابنعجــان از رســول خــدا(ص) ،اینگونــه روایتشــده
صالــح األخــاقِ » (بیهقــی ،1424 ،ج  ،10ص  .)323پیــش از بیهقــی ،مالكبنانــس
ْــت ِلُتَ ِّــ َم
اســت« :بُ ِعث ُ
َ
 -1مقالهی «مكارم االخالق ،پژوهشی پیرامون روایت تتمیم مكارم اخالق و روایات هامنند» (هادی 1385 ،ش)
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ـت ِلُتَ ِّـ َم ُحسـ َن األخــاقِ » ،ذكــر كــرده اســت (مالكبنانــس،
(م  179ق) روایــت را بــا بیانــی متفــاوت« ،بُ ِعثْـ ُ
 ،1406ج  ،2ص  .)1330احمدبنحنبــل (م  241ق) ،بخــاری (م  256ق) و دیگــران آن را بــا عبــارت «إِنَّ َــا
ـح األخــاقِ » (احمدبنحنبــل ،بیتــا ،ج ،14ص 512؛ بخــاری ،1409 ،ج  ،1ص 104؛ قضاعــی،
بُ ِعثْـ ُ
ـت ِلُتَ ِّـ َم صالِـ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْــت لتَ ِّــ َم َمحاســ َن األخــاقِ »
 ،1407ص 1165؛ ابنســعد ،1410 ،ج  ،1ص  )192و یــا عبــارت «إنَّ َــا بُعث ُ
(ابنعبدالــر ،1387 ،ج  ،24ص  )254ذکــر کردهانــد کــه در جــدول زیــر قابلمشــاهده اســت:
منت حدیث
إِنَّ َا بُ ِعث ُْت ِلُتَ ِّ َم َمكَا ِر َم الْ َخ َْلقِ

صالح األخالقِ
إنَّ َا بُ ِعث ُْت ِلُتَ ِّ َم َ

إنَّ َا بُ ِعث ُْت ِلُتَ ِّ َم ُحس َن األخالقِ
بُ ِعث ُْت ِلُتَ ِّ َم َمكَا ِر َم الْ َخ َْلقِ
بُ ِعث ُْت ِلُتَ ِّ َم ُحس َن األخالقِ
بُ ِعث ُْت ِلُتَ ِّ َم صالِ َح األخالقِ

نام منبع

مؤلف

بیهقی
السنن الکربی ،ج  ،10ص 323
البحر الزخار (مسند البزاز) ،ج  ،15ص  364البزاز
الهیثمی
مجمع الزوائد ،ج  ،9ص 15
املتقی الهندی
کنزالعامل ،ج  ،3ص ( 16ح )5217
احمدبنحنبل
مسند احمد ،ج  ،14ص 512
بخاری
االدب املفرد ،ج  ،1ص  ،104رقم 273
بخاری
التاریخ الكبیر ،ج  ،7ص 188
ابنابیشیبه
مصنف ابنابیشیبه ،ج  ،6ص 324
ابنسعد
الطبقات الکربی ،ج  ،1ص 192
ابنحجرالعسقالنی
فتح الباری ،ج  ،6ص 575
القضاعی
مسند الشهاب ،رقم 1165
الهیثمی
مجمع الزوائد ،ج  ،9ص 15
کنزالعامل ،ج  ،11ص ( 425ح  )31996املتقی الهندی
سیوطی
الجامع الصغیر ،ج  ،1حدیث 4114
املتقی الهندی
کنزالعامل ،ج  ،3ص ( 16ح )5218
کنزالعامل ،ج  ،11ص ( 420ح  )31969املتقی الهندی
مالکبنانس
املوطأ مالک ،ج  ،2ص 1330
املستدرک علی الصحیحین ،ج  ،2ص  670حاکم نیشابوری
بیهقی
السنن الکربی ،ج ،10ص 323
سیوطی
الجامع الصغیر ،ج  ،1حدیث 5144

درجه اعتبار
الف9 ،
ب3 ،
ب ،واسطه
ج ،واسطه
الف6 ،
الف6 ،
ب1 ،
ب1 ،
ب2 ،
ب3 ،
ب4 ،
ب ،واسطه
ج ،واسطه
ج ،واسطه
ج ،واسطه
ج ،واسطه
الف5 ،
الف7 ،
الف9 ،
ج ،واسطه

قرن
5
3
9
10
3
3
3
3
3
9
5
9
10
10
10
10
2
5
5
10

بیهقــی (م  458ق) ،حاکــم نیشــابوری (م  405ق) ،ابنابیالدنیــا (م  281ق) و ابنعبدالــر (م  463ق)
ــح األخــاقِ » (بیهقــى ،1424 ،ج  ،10ص 323؛ حاکــم نیشــابوری ،1411 ،ج  ،2ص
عبــارت «بُ ِعث ُ
ْــت ِلُتَ ِّــ َم صالِ َ
670؛ ابنابیالدنیــا ،بیتــا ،ج  ،1ص 21؛ ابنعبدالــر ،1387 ،ج  ،24ص  )334را نقــل کردهانــد؛ همچنیــن
ابنابیالدنیــا در کتــاب مکارماالخــاق ،از پیامــر(ص) نقــل کــرده اســت« :انّ ــا بعثــت علی متــام محاســن األَخالق»
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(ابنابیالدنیــا ،بیتــا ،ج  ،1ص )21؛ لــذا ایــن روایــت را اهــل تســنن بــه اشــکال مختلــف نقــل کردهانــد کــه
هــر عبــارت همـراه منبــع آن و درجــه اعتبــار آن کتــاب در جــدول مشــاهده میشــود (نــک :طباطبایــی،1393 ،
ص  282تــا  .)286درمجمــوع ،بــا توجــه بــه رشوح حدیــث اهــل ســنت و اعتبارســنجی منابــع (مطابــق جــدول
ـح
ـح األخــاق» و «بُ ِعثْـ ُ
ـت ِلُتَ ِّـ َم َمـكَا ِر َم ْالَ ْخـ َـاق»« ،إنَّ َــا بُ ِعثْـ ُ
بــاال) ،عبــارات «إِنَّ َــا بُ ِعثْـ ُ
ـت ِلُتَ ِّـ َم صالِـ َ
ـت ِلُتَ ِّـ َم صالـ َ
األخــاق» ،از دیــدگاه اهــل ســنت ،اعتبــار ســندی مناســبی دارنــد.
ـت ِلُتَ ِّـ َم مکارماالخــاق» از اهــل ســنت نقلشــده و در کتــب شــیعه ،اصــل
نتیجـ ه اینکــه روایــت «إِنَّ َــا بُ ِعثْـ ُ
معتــری نــدارد و هامنطــور کــه پیشــر اشــاره شــد ،مصــدر اصلــی ایــن روایــت در شــیعه ،کتــاب مجمعالبیــان
بــوده و مرحــوم طربســی آن را از اهــل ســنت اخــذ كــرده اســت؛ چنانکــه شــیوهی او ایــن اســت کــه اقــوال عامــه
را در كنــار اقــوال امامیــه نقــل میكنــد .محدثــان شــیعه همچــون عالمــه مجلســی و محــدث نــوری و  ...هم که
آن را پذیرفتهانــد ،ممکــن اســت آن را در كنــار دســته روایــات شــیعی كــه بــدون لفــظ «تتمیــم» ،یــا «متــام» ،تنها
بــه مــكارم اخــاق و بعثــت ترصیــح دارنــد ،تلقــی بــه قبــول كردهانــد.
همچنیــن ازآنجاکــه روایــت یادشــده در حــوزهی اخــاق اســت و نــه در حــوزهی حــال و حـرام ،میتــوان
بــا توجــه بــه «اخبــار َمــن بلَــغ» ،اینگونــه روایــات را پذیرفــت و علیرغــم اینکــه ســند روایــت ،تنهــا از عامــه
اســت ،بــا توجــه بــه قاعــدهی َمــن بلَــغ ،در ادلــه تســامح کــرد و آن را پذیرفــت.

 .3مفهوم اخالق و مکارم اخالق

آنچــه از مفهــوم «اخــاق» ،در وهلــهی اول بــه ذهــن مــردم متبــادر میشــود ،بهطورمعمــول ،ظاهــر
معــارشت بــا مــردم اســت؛ بــه عبــارت دیگــر ،انســان خــوشرو را انســان خوشاخــاق برمیشــارند و انســان
تــرشرو را بداخــاق .در موضــوع ایــن مقالــه ،ایــن تعریــف از اخــاق قطعـاً مدنظــر نیســت؛ زیـرا بــا هــدف
بعثــت پیامـران روبروییــم و اگرچــه رصف خوشرویــی ،امــر پســندیده و الزمــی اســت؛ امــا بــه نظــر ،هـموزن
رســالت عظیــم انبیــاء نیســت؛ بنابرایــن رضوری اســت مفهــوم اخــاق در لغــت ،ادبیــات قرآنــی و ادبیــات روایی
بررســی شــود.

 -1-3اخالق و مکارم اخالق در لغت

«األَخلاق» :خَلـق و خُلـق در اصـل یكـی هسـتند؛ امـا خَلق بـه صورتهایی اختصـاص دارد كه با چشـم دیده
میشـوند و خُلـق بـه قـوا و خویهایـی اختصاص دارد كه به چشـم باطن درك میگردنـد (راغـب ،1404 ،ص .)297
اخلاق جمـع واژهی ُخلُـق ،به معنی سـجیه و عادت اسـت (ابنمنظـور ،1405 ،ج  ،10ص 87؛ طریحـی ،1375 ،ج ،5
ص )158؛ لـذا خُلـق (بـه ضـم و سـکون الم) را روش و ملکـه و طبیعـت و عادت معنا کردهاند که کیفیتی نفسـانی
و مسـبب اعمال و افعـال آدمـی اسـت؛ لـذا لغویون ،اخلاق را مجموعـهای از خصلتهای روحی و باطنی انسـان
میدانند كه رسچشـمهی رفتـار و كردار اوسـت.
ِ
« َمـکَارِم» :جمــع امل َ ْك ُر َمــه از ریشــه «ک ر م» اســت .در معنــای کــرم و کرامــت ،ضـ ُّد اللُّـ ْؤ م یعنی ضد پســتی
گفتهانــد و همچنیــن تنــزه و پاکــی معنــا شــده اســت (زبیــدی ،بیتــا ،ج  ،17ص  .)606کــرم را بــه بزرگــواری
اطــاق کردهانــد (ابنمنظــور ،1405 ،ج  12ص  )510و امل َ ْك ُرمـةُ :و ِاحـ َد ُة املَــكا َر ِم (زبیــدی ،بیتــا ،ج  ،17ص )607
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و در معنــای مکرمــه آمــده اســتَ :م ْك ُر َمــة اســم از کــرم اســت و لذاســت کــه کار خــوب را َم ْك ُر َمــة گوینــد؛ چــون
مســبب کرامــت یــا تکریــم شــدن اســت (فیومــی ،1414 ،ج  ،2ص )531؛ بنابرایــن ،كرامــت اخــاق بــه معنــای
بزرگــواری روح و كرامــت نفــس اســت و مــکارم اخــاق ،اخالقــی بزرگوارانــه اســت كــه كرامــت نفــس مـیآورد.

 -2-3مفهوم اخالق در قرآن

مفهــوم اخــاق در قــرآن ،بهصــورت مفــرد و در دو آیــه ب ـهکار رفتــه اســت« :إِنْ هــذا إِالَّ ُخلُـ ُـق ْالَ َّولی ـن»
(شــعراء .)137 ،ایــن ســخن قــوم هــود(ع) اســت کــه آن بزرگــوار را بهکلــی از دعــوت و تأثیــر كالمــش و از ایــان
خــود مأیــوس كردنــد و گفتنــد :ب ـراى مــا تفــاوت منىكنــد ،چــه مــا را انــذار كنــى یــا نكنــى .بیهــوده خــود را
خســته مكــن! ایــن هــان روش پیشــینیان اسـت .البتــه در اینکــه منظــور از «هــذا» چیســت ،چندین قــول وجود
دارد کــه محــل بحــث مــا نیســت .موضــوع بحــث ،معنــای ُخلُــق اســت کــه هــان روش و عــادت معنــا میشــود.
ـق َع ِظیـ ٍـم» (قلــم )4،و خطــاب بــه پیامــر(ص) اســت.
آیــهی دیگــر هامنطــور کــه ذکــر شــدَ « ،و إِنَّــكَ لَ َعلـ ی ُخلُـ ٍ

 -3-3مفهوم اخالق در روایات

با جستجو در روایات مشاهده میشود که دو تعبیر «خاص» و «عام» برای اخالق بهکاررفته است:
الف .تعبیر خاص اخالق :حوزهی برخوردهای اجتامعی انسان
ب ـرای منونــه ،اســام بــر ُحســن خُلــق بســیار تأکیــد میکنــد کــه در رابطــه بــا دیگ ـران و برخــورداری از
مهارتهایــی خــاص در روابــط اجتامعــی تعریــف میشــود .در روایــات ،از آن بــا عناویــن مختلفــی از قبیــل
عامــل ســعادت (طربســی ،1385 ،ص  ،)224نیمــی از دیــن (ابنبابویــه ،1362 ،ج  ،1ص  ،)30بهرتیــن نیکــی
(هــان ،ج  ،1ص  )29و مای ـهی تقــرب بــه خــدا (کلینــی ،1388 ،ج  ،8ص  )69یادشــده اســت .کاربــرد آن در
متــون ،بیانگــر نحــوهی برخــورد بــا مــردم اســت؛ مثـاً هنگامیکــه حســن خلــق در کنــار غضــب میآیــد ،نشــان
میدهــد در حــوزهی روابــط اجتامعــی اســت (و ّرام1410 ، ،ج  ،1ص .)89
ب .تعبیر عام اخالق :شیوه و روش و جهتگیری انسان در زندگی
ب ـرای منونــه ،بــه روایتــی اشــاره میشــود کــه نشــان میدهــد اخــاق ،تنهــا در رابطــهی میــان آدمــی بــا
مــردم خالصــه منیشــود .امــام صــادق(ع) فرمودنــد« :خــداى عزوجــل پیغمربانــش را بــه مــكارم اخــاق اختصــاص
داد ،شــا خــود را بیازماییــد ،اگــر آنهــا در وجــود شــا هــم بــود ،خــدا را ســپاس گوییــد و بدانیــد كــه بــودن آنهــا
در شــا خیــر شامســت و اگــر در شــا نبــود ،از خــدا بخواهیــد و نســبت بــه آنهــا رغبــت جوییــد .ســپس آنهــا را
ده چیــز شــمرد :یقیــن و قناعــت و صــر و شــكر و خویشـنداری و خلــق نیكــو و ســخاوت و غیرت و شــجاعت
و مــروت» (کلینــی ،1388 ،ج  ،2ص  .)56برخــی از راویــان دیگــر ،راس ـتگویی و امان ـتداری را هــم بدانهــا
افزودهانــد.
هامنطــور کــه مشــاهده میشــود مــکارم اخــاق در روایــات ،تنهــا در حــوزهی روابــط اجتامعــی تعریــف
منیشــود بلکــه مربــوط بــه رابط ـهی آدمــی بــا خــدای خــود یــا بــا خویشــن نیــز میشــود .مــكارم اخــاق
واالتریــن ســجایایی اســت كــه انســان میتوانــد بــه آنهــا متصــف شــود و حســن خلــق و محاســن اخــاق
میتوانــد مقدم ـهای ب ـرای آن باشــد؛ بنابرایــن ،مــکارم اخــاق در لســان روایــات ،مهمتریــن مســائل زندگــی
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انســان را پوشــش میدهنــد و میتــوان آن را مشــتمل بــر فضائــل اعتقــادی و رفتــاری و گفتــاری ،فــردی و
اجتامعــی ،در رابطــهی میــان «انســان و خــودش»« ،انســان و خــدا» و «انســان و جامعــه» دانســت.
از سـویی ،نقطـهی مشترك در تعاریـف مختلـف از اخلاق ،تأکید بر ثبـات و پایداری ملكات اخالقی اسـت.
صفـات اخالقـی ،اعـم از فضایل و رذایل ،در ملكات نفسـانی انسـان ریشـه دارند كه پس از شـكلگیری ،بهندرت
تغییـر خواهـد كـرد .همان خصائل درونـی ،عامل عمده در چگونگـی نوع عملکرد فـرد خواهد بود.
بــا توجــه بــه مطالــب یادشــده ،میتــوان بــه زبــان امــروزی گفــت :اخــاق آدمــی ،مجمــوع موضعگیریهای
اوســت کــه از غرایــز ،ملــكات و صفــات باطن ـیاش نشــأت میگیــرد .ایــن موضعگیریهــا نســبت بــه هــر
موضوعــی وجــود دارد .همیــن مواضــع دربــارهی توحیــد ،معــاد ،نبــوت ،عــدل الهــی ،والیــت و امامت و نســبت
بــه متــام شــئون زندگــی فــردی و اجتامعــی انســان (مثــل حیــات ،ســامت ،ظلمســتیزی ،ازدواج ،کسـبوکار و،)...
اخــاق اســامی او را تشــکیل میدهــد .بــا ایــن تعریــف از اخــاق ،میتــوان بــه موضــوع هــدف از بعثــت
پرداخــت و اینکــه گفتــه شــود پیامــر(ص) ب ـرای تتمیــم مــکارم و محاســن اخــاق ،یعنــی رســاندن بــه بهرتیــن
مواضــع مبعــوث شــدهاند ،قابـلدرک خواهــد بــود .چنانکــه در کتــاب الفرقــان فــی تفســیر القـران ،ذیــل آیـهی
 4ســورهی قلــم بدیــن مضمــون آمــده اســت« :مــا در ایــن کالم ســرگ ،یــک نشــانهی درخشــان بــر متجیــد عنرص
اخــاق در میـزان الهــی و اصالــت آن میبینیــم ،گویــی کل اخــاق از حقیقــت اســامی اســت و لــذا اعالمشــده
اســت :مــن بـرای تحقــق اخالقیــات مبعــوث شــدم .گویــی رســالت محمــدی چیــزی جــز امتــام مــکارم اخــاق
نیســت .ایــن یــک اغـراق نیســت .مادامیکــه اخــاق شــامل فضایــل اعتقــادی ،عملــی و قولــی باشــد ،پــس از
آن ،فــردی و جمعــی ،ســپس بیــن انســان و خــود و بیــن او و پــروردگارش و بیــن او و جامعــه خــود .بــه همیــن
ترتیــب آیــا پیامـران جــز بـرای اینهــا مبعــوث شــدند؟ ...اخــاق یــک معنــی عــام دارد و یــک معنــای خــاص و
اولــی هــان معناســت از هــدف بعثــت پیامــر(ص) بهعنــوان مکمــل» (صادقــی تهرانــی ،1365 ،ج  ،29ص .)61
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مالحظــه شــد کــه بــا تشــکیل خانــوادهی حدیــث مکارماالخــاق ،متامــی روایــات بــر این نکتــه داللــت دارند
كــه میــان بعثــت پیامــر(ص) و مــكارم اخــاق ارتبــاط مهمــی وجــود دارد کــه در ایــن یادداشــت بــه آن خواهیــم
پرداخــت .پیــش از آن رضوری اســت بــه رابطــهی میــان دیــن و اخــاق پرداختــه شــود تــا بــه نتیجهگیــری
صحیحــی در فقهالحدیــث روایــت دســت یابیــم؛ زیـرا بــا توجــه بــه همیــن روایــت ،برخــی بــر اولویتبنــدی
میــان اخــاق و احــکام و عقایــد ارصار دارنــد و اخــاق را برتــر از بخشهــای دیگــر دیــن معرفــی میکننــد.
در تعریــف دیــن ،بســیار مشــهور اســت دیــن را مجموعـهاى از عقایــد ،اخــاق و احــکام میداننــد کــه بــه
ادارهی زندگــى فــردى و اجتامعــى انســان نظــر دارد؛ بـرای منونــه ،در کتــاب رشیعــت در آینــهی معرفــت ،دیــن
مجموعــهای از عقایــد ،اخــاق ،قوانیــن و مقرراتــی معرفــی میشــود كــه بـراى ادارهی امــور جامعــهی انســاىن و
پــرورش انســانها عرضــه شــدهاند و اگــر مجموعــه حــق باشــد ،آن را دیــن حــق مىنامنــد؛ پــس دینــى حــق
اســت كــه عقایــد ،قوانیــن و مقــررات آن از ســوی خداونــد نازلشــده باشــد و دیــن باطــل آن اســت كــه از ســوی
غیــر خداونــد تنظیــم و مقررشــده اســت (جــوادی آملــی ،1390 ،ص  .)111گفتنــی اســت ایــن تقســیمبندی
قابلنقــد اســت و بایــد آسیبشناســی شــود:
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نخســت ،در تقســیمبندی یــک موضــوع ،نبایــد بخشهــای مختلــف اشـراک داشــته باشــند .هنگامیکــه
گفتــه شــود دیــن بــه اعتقــادات و احــکام و اخــاق تقســیم میگــردد ،ایــن ســه بخــش نباید همپوشــانی داشــته
باشــند ،حالآنکــه دارنــد؛ مثـاً راسـتگویی یــا ایــذاء غیــر یا تهمــت و متســخر و غیبت جــزو اخالقیات دانســته
میشــوند ،درحالیکــه همگــی جــزو محرمــات فقهــی نیــز هســتند و در بخــش احــکام جــای دارنــد؛ بنابرایــن
بــه نظــر میرســد تقســیمبندی بــاال صحیــح نیســت و تقســیمبندی درســت دیــن بهطوریکــه بخشهــای آن
بــا یکدیگــر همپوشــانی نداشــته باشــند ،بخــش کــردن دیــن بــه امــور «جوارحــی» و «جوانحــی» باشــد؛ یعنــی
امــور اختیــاری یــا بــا اعضــا و جــوارح انجــام داده میشــود و یــا بــدون نیــاز بــه جــوارح ،در نفــس انســان انجــام
ـس نفــس» (نیــاز بــه جــوارح مثــل زبــان و دســت
میپذیــرد؛ بــه عبــارت دیگــر ،دیــن عبــارت اســت از امــور «اخـ ّ
و پــا دارد) و «ارشف نفــس» (نیــاز بــه آالت و اعضــا نــدارد).
دوم ،آســیبی کــه پــس از تقســیمبندی دیــن بــه عقایــد و احــکام و اخــاق ،در گفتارهــا و نوشــتارها دیــده
میشــود ،مقایسـهی بخشهــای سـهگانه یادشــده و وزنکشــی میــان آنهاســت کــه معمــوالً عقایــد را بــر احــکام
ترجیــح میدهنــد و یــا اخــاق را در نیــل بــه ســعادت اخــروی برتــر از احــکام میداننــد! درصورتیکــه اصــل
ایــن پرســش کــه «اخــاق مهمتــر اســت یــا احــکام؟» پرســش اشــتباهی اســت .بایــد توجه داشــت عقایــد ،اخالق
و احــکام رشعــی ،هــر ســه اهمیــت دارنــد و یــک مجموعــهی بههمپیوســته را شــکل میدهنــد .هرکــدام
نباشــد ،ایــن مجموعــه اثربخشــی الزم را نــدارد .ایــن ســه واژه ،اگرچــه از نظــر مفهومــی تفاوتهایــی باهــم
دارنــد؛ امــا در بســیاری از مــوارد در مصــداق خارجــی بــا یکدیگــر جمــع میشــوند؛ ازایـنرو ،مرزبنــدی دقیقــی
میــان آنهــا نیســت .برخــی درصــدد اولویتبنــدی میــان آنهــا برآمدهانــد و در موضــوع موردبحــث مــا ،مثـاً بــا
اســتناد بــه همیــن روایــت ،اخــاق را بــر عقایــد و احــکام اولویــت دادهانــد و محــور اصلــی رســالت را اخــاق
معرفــی کردهانــد؛ امــا هامنطــور کــه بیــان شــد ،عقایــد و اخــاق و احــکام باهــم ممــزوج هســتند و منیشــود
آنهــا را از هــم جــدا کــرد؛ زیـرا میــان آنهــا رابطـهی تعامــل وجــود دارد .بایــد بــه دیــن بهعنــوان یــک مجموعهی
بههمپیوســته نگریســت و جداســازی ارکان آن و اولویتدهــی رصف بــه یــک بخــش کار صحیحــی نیســت.
از سـویی ،برخـی نیـز معتقدنـد دین و اخالق ،دو هویت مسـتقل از یکدیگرند؛ اما بر آنهـا رابطهی تعامل و
تأثیـر و تأثـر حاکـم اسـت؛ مثلاً در نیازمندی دین به اخلاق میتوان بـه منونههای ذیل اشـاره کرد:
 نیــاز خداشناســی بــه اخــاق :وجــوب شــکر ُمنعــم را یکــی از علــل رضورت خداشناســی برشــمردهاند؛یعنــى حكــم اخالقــى سپاســگزارى انســان از ولینعمــت خــود ،مقدمــهی رضورت شــناخت خــدا بیانشــده
اســت .هامنطــور کــه گفتیــم ،شــکر یکــی از مــکارم اخــاق دهگانــه بــود.
 نیــاز هدفگــذاری دیــن بــه اخــاق :هامنطــور کــه بیــان شــد ،هــدف دیــن هدایــت بــر بــه توحیــد وعبودیــت الهــی اســت کــه ســعادت بــر را بــه دنبــال دارد؛ لــذا ادارهی ســعادمتندانهی زندگى فــردى و اجتامعى
انســان ،از اهــداف دیــن بهشــار مىآیــد كــه ایــن هــدف ،تنهــا در پرتــو مجموع ـهی خــاىص از دســتورات
اخالقــى تأمیــن میشــود؛ پــس دیــن بــدون اخــاق منىتوانــد بــه اهــداف خــود دســت یابــد و بــه عبارتــی،
بــدون اخــاق ،هــدف از بعثــت پیام ـران بــرآورده منیشــود.
 نیــاز تبلیــغ دیــن بــه اخــاق :کاراتریــن شــیوهی تبلیغ و ترویــج دیــن ،رفتارهاى اخالقــى و ارزىش دیـندارانو متولیــان دیــن اســت .خداونــد در روش تبلیــغ بــه پیامــر(ص) میفرمایــد کــه اگــر تــو خشــن و ســنگدل بــودی،
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همــه از اطرافــت پراکنــده میشــدند (آلعم ـران)153 ،؛ لــذا پیام ـران نیــز بــدون اخــاق ،موفــق بــه رســاندن
پیــام الهــی نبودند.
در وابســتگی اخــاق بــه دیــن نیــز بــه ایــن نکتــه اشــاره میشــود کــه دیــن و اعتقــادات دینــى ،پشــتوانهاى
الزم بـراى اجـراى احــكام اخالقــى اســت؛ همچنیــن درک بســیاری از جزئیــات احــکام اخالقــی ،بــه آموزههــای
1
دینــی وابســته اســت.
از سـویی نیـز میتـوان گفت :از نـگاه دین ،مکارم اخالق بهنوبهی خود و جدای از اسلام ،رشافتآور اسـت.
بـه امـام باقـر(ع) عرض شـد مـردم از پیامرب(ص) روایـت كردهاند :رشیفتریـن افراد در زمـان جاهلیت ،رشیفترین
شما در اسلام اسـت .امـام فرمودنـد :درسـت گفتهانـد؛ امـا آنچه شما فكر مىكنید ،نیسـت؛ بلكـه رشیفترین
افـراد در جاهلیـت ،سـخىترین ،خوشاخالقتریـن و [از نظر همسـایگان] ،بهرتیـن همسـایه و كمآزارترین آنان
بودهانـد؛ پـس چنیـن فـردى اسـت كـه اگـر اسلام آورد ،اسلامش چیـزى بـر او نیفزایـد ،مگـر خیـر و سـعادت
(كـوىف اهـوازى ،1402 ،ص 59؛ و ّرام ،1410 ،ج  ،2ص )250؛ لـذا چنیـن شـخص دارای اخلاق حسـنه ،در ایـن دنیـا
میـان مـردم بـا رشافتترین اسـت و هنگامیکه زیر لوای اسلام قرار میگیرد ،خیر و سـعادت دنیـا و آخرت را به
خـود اختصـاص خواهـد داد .از امیراملؤمنیـن(ع) نقل اسـت« :اگر ما امید و ایامىن به بهشـت و ترس و وحشـتى از
دوزخ و انتظـار ثـواب و عقاىب منىداشـتیم ،شایسـته بـود به رساغ مکارم اخالق برویم؛ زیـرا آنها راهنامى نجات و
پیـروزى و موفقیـت هسـتند» (نـوری ،1408 ،ج ،11ص  .)193ایـن روایت نیز شـاهدی مدعا بر تفکیک رابطهی
دیـن و اخلاق و همچنین اهمیـت مکارم اخالق از نگاه دین اسـت.
درهرصــورت ،چــه اینکــه دیــن و اخــاق را دارای دو هویــت مســتقل از یکدیگــر بدانیــم و چه اینکــه اخالق
را جزئــی از دیــن بدانیــم ،حقیقــت آن اســت کــه ایــن دو بــر یکدیگــر تأثیرگذارنــد تــا حــدی کــه انســان بــدون
اخــاق حســنه ،دینــش کامــل نیســت؛ یعنــی هــدف از بعثــت ،بــدون مــکارم اخــاق ،قطعـاً تأمیــن منیشــود.

 .5عرضهی حدیث بر قرآن با موضوع بعثت

بــا توجــه بــه احادیــث عــرض ،بـرای فهــم صحیــح روایــت تتمیــم مکارماالخــاق ،بایــد به قــرآن کریــم رجوع
کنیــم .چنانکــه در روایــات ،بـرای تشــخیص احادیــث رسه از نــارسه ،یــک معیــار کلــی بـرای مــا بیــان کردهانــد:
احادیثــی کــه از مــا میشــنوید ،بــه قــرآن عرضــه کنیــد .اگــر موافــق بــا قــرآن بــود ،آنهــا را بگیریــد و بــدان عمــل
کنیــد و اگــر مخالــف بــا قــرآن بــود ،آنهــا را رهــا کنیــد و بــدان عمــل ننامییــد .از پیامــر(ص) نقلشــده اســت« :ف ََم
ـاب اللَّـ ِه فَ َد ُعــو ُه (حــر عاملــی ،1409 ،ج  ،18ص )78؛ پــس آنچــه بــا
ـاب اللَّـ ِه فَ ُخـذُو ُه َو َمــا خَالَـ َـف كِتَـ َ
َوافَـ َـق كِتَـ َ
کتــاب الهــی موافــق باشــد آن را دریابیــد و هــر آنچــه بــا کتــاب الهــی مخالــف باشــد رهایــش کنید».
روایــت تتمیــم ،بــا توجــه بــه حــر موجــود در مــن حدیــث و همچنیــن پرداخنت به هــدف بعثت ،بررســی
آیــات قــرآن دربــارهی فرســتادن پیامـران و بعثــت پیامــر(ص) را رضوری میمنایــد .درنتیجـهی تحقیــق دربــارهی
ایــن موضــوع در آیــات قــرآن میتــوان بــه اهــداف اصلــی و متوســط ذیــل پــی بــرد:
 -1برای مطالعه بیشرت در این زمینه ،مقالهی «رابطهی دین و اخالق در قرآن» (خرسوپناه )1391 ،معرفی میشود.
جایگاهشناسی تربیت اخالقی با عرضهی حدیث مکارماالخالق بر قرآن
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 -1-5دعوت به عبودیت و خداپرستی

در آیــهی « َو لَ َقــدْ بَ َعثْنــا فـ ی ك ُِّل أُ َّمـ ٍة َر ُســوالً اَن ا ْع ُبــدُ وا اللَّــهَ َو ا ْج َت ِن ُبــوا الطَّا ُغــوت..( .نحــل)36 ،؛ مــا در هــر
امتــى پیامــری برانگیختیــم كــه خــداى یكتــا را بپرســتید و از طاغوت اجتنــاب كنیــد! ،»...جملـ ه «ا َن ا ْعبُـ ُدوا اللَّ َه
َو ا ْجتَ ِنبُــوا الطَّا ُغــوت» -بهطوریکــه از ســیاق برمیآیــد -بیــان بعثــت رســول(ص) و معنایــش ایــن اســت كــه
حقیقــت بعثــت رســول جــز ایــن نیســت كــه بنــدگان خــداى را بــه عبــادت خــدا و اجتنــاب از طاغــوت دعــوت
كنــد (طباطبایــی ،1414 ،ج  ،12ص )242؛ لــذا از مهمتریــن اهــداف بعثــت ،ترشیــع دیــن بـرای فراخوانــدن بــه
بندگــی و اجتنــاب از طاغــوت اســت.
«در آن هنــگام كــه رســوالن از پیــش رو و پشــت رس (و از هــر ســو) ،بــه رساغشــان آمدنــد (و آنــان را
دعــوت كردنــد) كــه جــز خــدا را نپرســتید ،آنــان گفتنــد :اگــر پــروردگار مــا مىخواســت ،فرشــتگاىن نــازل مىكرد؛
ازایـنرو ،مــا بــه آنچــه شــا مبعــوث بــه آن هســتید ،كافریــم!» (فصلــت.)14 ،
«مــا نــوح(ع) را بهســوی قومــش فرســتادیم .او بــه آنــان گفــت« :اى قــوم مــن! (تنهــا) خداونــد یگانــه را
پرســتش كنیــد ،كــه معبــودى جــز او بـراى شــا نیســت! (و اگــر غیــر او را عبــادت كنیــد) ،من بــر شــا از عذاب
روز بزرگــى مىترس ـم» (اع ـراف .)59 ،بعثــت حــرت نــوح(ع) بــا موضــوع دعــوت بــه عبودیــت در ســورهی
مؤمنــون آیــات  23و  32نیــز تکـرار شــده اســت؛ همچنیــن افــادهی معنــای دعــوت بــه خداپرســتی در آیــات
دیگــری از قــرآن نیــز دیــده میشــود (نــک :فرقــان 41،و 42؛ منــل45 ،؛ انبیــاء.)25 ،

 -2-5اجتناب از طاغوت و غلبه بر آنها

واژهی طاغــوت در اصــل ماننــد طغیــان ،مصــدر و بــه معنــاى تجــاوز از حــد بــدون حــق اســت .راغــب گویــد:
طاغــوت عبــارت از هــر متعــدى و هــر معبــودى غیــر از خداســت (راغــب اصفهانــی ،1404 ،ص  .)520افســونگر،
جادوگــر و هــر دیــو رسكــش و هرکســی كــه بازدارنــده و منحرفکننــدهی دیگ ـران از راه خیــر باشــد ،طاغــوت
اســت (مصطفــوی ،1368 ،ج  ،2ص  .)490مـراد از طاغــوت ،خدایــان دروغیــن و مردمــان متجــاوز و طاغــى اســت
(قــرىش بنائــی ،1412 ،ج  ،4ص )224؛ لــذا یکــی از اهــداف بعثــت ،دور شــدن و تــرک هــر معبــود غیــر از خــدا و
هــر متجــاوزی اســت .بــه همیــن ســبب ،خداونــد بــه حــرت موســی(ع) مأموریــت میدهــد بــه ســوی فرعــون،
بهعن ـوان طاغــوت زمــان بــرود (نــک :اع ـراف103،؛ یونــس)75،؛ زی ـرا «إنَّــهُ طَ َغــی» (طــه 24،و 43؛ نازعــات)17 ،
و در جــای دیگــر در توصیــف فرعــون آمــده اســت کــه تکــر و گردنکشــی و ایجــاد فســاد میکــرد و مــردم را
فرقــه فرقــه میمنــود و مانــع هدایــت آنــان میشــد (نــک :قصــص .)4،حــرت موســی(ع) مأمــور شــد فرعــون را
دعــوت کنــد ،شــاید هدایــت شــود و خشــیت یابــد یــا تزکیــه گــردد (نــک :طــه )44 ،و همچنیــن مــردم را از چنگال
تفرقهافکنــی و تباهیگریهــای فرعــون نجــات دهــد تــا زمینــهی هدایــت و دعــوت بــه حق برایشــان فراهم شــود
(نــک :اعـراف .)105 ،موضــوع هدایتگــری رؤســا و مؤثریــن قــوم ،در ماجـرای حرضت ســلیامن(ع) و ملکهی ســبأ نیز
دیــده میشــود کــه البتــه در آنجــا ،ایــن دعــوت بــا پذیــرش حــق و هدایــت روبــرو شــد (نــک :منــل 23 ،تــا .)44
غلبــه بــر آیینهــای دیگــر نیــز از اهــداف بعثــت برشــمرده شــده اســت« .او كــى اســت كــه رســولش را
بــا هدایــت و آییــن حــق فرســتاد تــا آن را بــر همــه آیینهــا غالــب گردانــد ،هرچنــد مــركان كراهــت داشــته
باشــند» (توبــه .)33 ،ایــن مضمــون در ســورهی فتــح آیــه  28و ســورهی صــف آیه  9نیز تکرار شــده اســت؛ بدین
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معنــا کــه خداونــد پیامــرش را بــا هدایــت -و یــا بــا آیــات و معجـزات -و بــا دیــن اســام فرســتاد كــه بــا فطــرت
و حقیقــت آفرینــش منطبــق اســت تــا آن را بــر ســایر ادیــان غلبــه دهــد (چیــره شــدن همهجانبــه ،هــم غلبــهی
منطــق و هــم غلبــهی قــدرت) ،هرچنــد مــركان نخواهنــد و ناراحــت شــوند.
در طــول تاریــخ ،فرعونیــان ،ارشاف ،مرتفیــن و مــأ قــوم و طغیانگـران در برابر پیامربان به مبارزه برخاســتند؛
زیـرا دعــوت پیامـران بــه توحیــد ،آنــان را از منافــع یــا عقایــد متعصبانهشــان بازمیداشــت؛ امــا ارادهی الهــی
اســت کــه دیــن حــق خــود را از ســوی رســوالن پیامـران اعــان کنــد و پیــروز گردانــد .البتــه قــدرت یافــن بـرای
همــوار کــردن مســیر هدایــت مــردم و تشــکیل حاکمیــت دینــی بهمنظــور توحیــدی کــردن ارکان برش ،مســتلزم
نیــل بــه هــدف اصلــی آنهاســت .لذاســت میبینیــم پیامـران الهــی بــا فرعونیــان و مــأ جامعــه کــه کارشــان
صـ ّد عــن ســبیل اللــه بــود ،بــه مقابلــه میپرداختنــد ،شــاید ایشــان هدایــت شــوند و یــا مــردم را بـرای نیــل بــه
عبودیــت و کــال ،از چنــگال آنــان برهاننــد.

 -3-5تزکیهی مردم و خارج کردن از تاریکیها و هدایت به سوی نور

دربــارهی تزکیـهی مــردم از ســوی پیامــر(ص) ،چندیــن آیه در قــرآن وجود دارد .در ســورهی آلعمـران ،خداوند
بزرگــى نعمــت وجــود پیامــر و بعثــت ایشــان را بــر خلــق بیــان میفرمایــد« :خداونــد بــر مؤمنــان منــت نهــاد
[نعمــت بزرگــى بخشــید] ،هنگامیکــه در میانشــان ،پیامــرى از خودشــان برانگیخــت كــه آیــات او را بــر آنــان
بخوانــد و آنــان را پــاك كنــد و كتــاب و حكمــت بیامــوزد ،هرچنــد پیــش از آن ،در گمراهــى آشــكارى بودنــد»
(آلعمـران.)164 ،
(ع)
(ع)
در آیـهی  129ســورهی بقــره نیــز دعــای حــرت ابراهیــم را بیــان میفرمایــد که بعثــت پیامــر  ،اجابت
هــان دعــا بــود و در آن نیــز تزکیــهی مــردم ،جــزو اهداف رســالت پیامرب(ص) ذکرشــده اســت 1.در تفســیر املیزان
میخوانیــم« :كلمــه تزكیــه كــه مصــدر یزكّیهــم اســت ،مصــدر بــاب تفعیل اســت و مصدر ثــاىث مجــرد آن زكات
اســت كــه بــه معنــاى منــو صالــح اســت ،منــوى كــه مــازم خیــر و بركــت باشــد؛ پــس تزكیـهی آن جنــاب مــردم
را بــه معنــاى آن اســت كــه ایشــان را بــه منــوى صالــح رشــد دهــد ،اخــاق فاضلــه و اعــال صالحــه را عادتشــان
كنــد؛ درنتیجــه ،در انســانیت خــود بــه كــال برســند و حالشــان در دنیــا و آخــرت اســتقامت یابد ،ســعید زندگى
كننــد و ســعید مبیرنــد» (طباطبایــی ،1414 ،ج  ،19ص  .)264همچنیــن «كلمــه تزكیــه بــه معنــاى تطهیــر اســت
و تطهیــر عبــارت اســت از زایــل كــردن پلیدىهــا و آلودگىهــا؛ درنتیجــه ،كلمــه تطهیــر هــم شــامل اعتقــادات
فاســد چــون رشك و كفــر مىشــود و هــم شــامل ملــكات رذیلــه چــون تكــر و بخــل مىگــردد و هــم اعــال
فاســد و شــنیع چــون كشــن و زنــا و رشابخــواری را شــامل مىشــود» (هــان ،ج  ،1ص )330؛ لــذا پــاک کــردن
مــردم از آلودگیهــا و خــروج اعتقــادی و اخالقــی و رفتــاری مــردم از ظلــات و خطاهــا ،خــود هــدف بزرگــی
از اهــداف فرســتادن انبیاســت کــه بــه هدایــت بــر بــه ســوی نــور حقیقــت و کــال الهــی منجــر میشــود.
از آیاتــی کــه خــروج دادن مــردم از تاریکیهــا بــه ســوی نــور را رســالت پیامـران دانســته اســت ،میتــوان
بــه آیــه ذیــل از ســورهی طــاق اشــاره داشــت« :رســوىل بهســوی شــا فرســتاده كــه آیــات روشــن خــدا را بــر
 -1در آیهی دوم سورهی جمعه و آیهی  151سورهی بقره نیز موضوع تزکیه در هدف از بعثت مطرح شده است.
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شــا تــاوت مىكنــد تــا كســاىن را كــه ایــان آورده و كارهــاى شایســته انجــام دادهانــد ،از تاریكیهــا بهســوی
نــور خــارج ســازد( »...طــاق)11 ،؛ همچنیــن خداونــد در بیــان هــدف پیامــری حــرت موســی(ع) میفرمایــد:
ىس بِآیاتِنــا أَنْ أَ ْخـر ِْج َق ْو َمــكَ ِمـ َن الظُّلُـ ِ
ـات إِ َل ال ُّنــور( ...ابراهیــم)5 ،؛ مــا مــوىس را بــا آیــات
« َو لَ َقــدْ أَ ْر َسـلْنا ُمــو 
خــود فرســتادیم( ،و دســتور دادیــم کــه) قومــت را از تاریکــی بــه نــور بیــرون آر»...

 -4-5برپایی عدالت اجتامعی

خداونــد میفرمایــد« :مــا پیامـران خــود را بــا دالیــل روشــن فرســتادیم و بــا آنــان كتــاب (آســاىن) و میـزان
(شناســایى حــق از باطــل و قوانیــن عادالنــه) نــازل كردیــم تــا مــردم قیــام بــه عدالــت كننــد( »...حدیــد)25 ،؛
لــذا غــرض از فرســتادن پیامـران و انـزال كتــب ایــن بــود كــه انبیــاء افـراد جامعــه را بــه عدالــت عــادت دهنــد
تــا مــردم قســط را برپــا دارنــد و در مجتمعــى عــادل زندگــى كننــد .در جــای دیگــری ،بعثــت پیامـران بــا هــدف
ترشیــع دیــن بهمنظــور رفــع اختــاف و دودســتگیها میــان بــر بــوده کــه بــاز امــری اجتامعــی اســت.
پیامـران بــا تعالیــم و رشایــع خــود مبعــوث شــدند تــا بــه اختالفــات پایــان بخشــند و البتــه ایــن نــوع ترشیــع،
دربــارهی گروهــی مؤثــر اســت كــه بــه آن مؤمــن و معتقــد باشــند و امــا گروهــی كــه فتنهگــر و متجــاوز بــر
آنــان حكومــت میكنــد ،طبعـاً بــه اختــاف دامــن میزننــد و آن را تشــدید خواهنــد كــرد (نــک :بقــره.)213 ،
در اینکــه «عدالــت اجتامعــی» خــود هــدف اصلــی اســت یــا مقدمــه ،شــهید مطهــری نظـرات متفاوتــی را
بیــان میکنــد و رسانجــام بهدرســتی نتیجــه میگیــرد« :قــرآن اصــل عدالــت را میپذیــرد و بلکــه فوقالعــاده
بـرای آن اهمیــت و ارزش قائــل اســت؛ امــا نــه بهعنــوان اینکــه عدالــت هــدف نهایــی اســت و یــا اینکــه عدالت
مقدمــه اســت بـرای اینکــه انســان در ایــن دنیــا خــوش زندگــی کنــد (هــان خوشـیای کــه مــا درک میکنیــم)،
بلکــه زندگــی خــوش دنیــا را هــم در ســایهی نوعــی «توحیــد» عملــی میدانــد (اینکــه انســان بـرای خــدا خالص
بشــود) و مقدمـهی آن مـیدان( ».مطهــری ،1392 ،ص .)84

 -5-5ابالغ ،تالوت آیات ،تعلیم و تبیین

بـا توجـه بـه آیـات متعـدد قرآن میتـوان نتیجه گرفـت ابالغ و رسـاندن پیام الهی (نـک :نـور54 ،؛ عنکبوت،
18؛ آلعمـران20 ،؛ مائـده 92 ،و 99؛ رعـد40 ،؛ نحـل 35 ،و  ،)82امتـام حجـت (نـک :نسـاء ،)165 ،تبییـن حقایـق
(نـک :مائـده 15 ،و 19؛ ابراهیـم4 ،؛ محمـد ،)32 ،تلاوت آیـات خـدا (نـک :بقـره 129 ،و 151؛ آلعمـران164 ،؛
جمعـه2 ،؛ قصـص59 ،؛ طلاق )11 ،و تذکیـر بـه آیـات و ایـام الله (نـک :یونـس71 ،؛ ابراهیم ،)5 ،تعلیـم کتاب و
حکمـت (نـک :بقـره 129 ،و 151؛ آلعمـران164 ،؛ جمعه )2 ،نیز از اهداف متوسـط بعثت هسـتند تا مردم را با
پیغـام الهـی آشـنا کننـد و ضمـن امتـام حجت ،نیل بـه اهداف اساسـی را بـرای آنان میرس سـازند.

جمعبندی هدف بعثت با عرضهی حدیث بر قرآن

بــا توجــه بــه آیــات قــرآن ،بــا اهــداف اصلــی و متوســط بعثــت آشــنا شــدیم .البتــه در مســیر ایــن اهــداف،
وســایل و ابـزاری از قبیــل انــذار و تبشــیر و بینــات و کتــاب و  ...رضوری اســت کــه در آیــات بســیاری ،از آنهــا در
فرســتادن پیامـران یادشــده اســت .درمجمــوع میتــوان اینگونــه نتیجــه گرفــت کــه اهــداف اساســی فرســتادن
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پیامـران ،هدایــت و دعــوت مــردم بــه بندگــی و تزکیـهی ایشــان و اجتنــاب از طاغــوت بـرای رفــع موانــع در
مســیر هدایــت آنــان اســت کــه درواقــع ،همگــی یــک مفهــوم و آنهــم «هدایــت بــر بــه ســوی بندگــی خدا»
را میرســاند کــه تأمینکننــدهی ســعادت بــر اســت .البتــه در ایــن میــان ،اهدافــی متوســط ماننــد برپایــی
قســط و عــدل ،ابــاغ ،تــاوت و تعلیــم و تبییــن هــم وجــود دارد کــه درنهایــت ،معطــوف بــه هــدف اصلــی
یادشــده هستند.

 .6رابطهی بعثت و مکارم اخالق

اگــر انتســاب ســخنی بــه معصــوم محــرز شــد ،بــدون شــک ،آن ســخن بــر اســاس مبنایــی بیانشــده اســت
کــه در قــرآن ریشــه دارد .در چنیــن مواقعــی ،چــارهای جــز فرضیهســازی از ســوی پژوهشــگر نیســت کــه ایــن
عمــل ،حتیاملقــدور ،بایــد بــا دیگــر ســاختارهای مفهومــی اســام ســازگار باشــد و حتــی در صــورت وجــود
شــواهد ،بایــد شــواهد قرآنــی و روایــی جمـعآوری شــوند تا اســتحکام فرضیه بــاال باشــد (عبــدی ،1394 ،ص .)19
در موضــوع ایــن نوشــتار نیــز اگــر بخواهیــم صــدور روایــت از پیامــر(ص) را بپذیریــم ،باید بــا هدف ارســال انبیاء
و پیامــر(ص) برخاســته از قــرآن همخوانــی داشــته باشــد.
چنانکــه در بخــش پیشــین اشــاره شــد ،تزکیـهی مــردم بــه معنــی پــاک کــردن آنــان از آلودگیهــا و خــروج
اعتقــادی و اخالقــی و رفتــاری مــردم از تاریکــی و خطاهــا ،یکــی از اهــداف مهــم پیام ـران ب ـرای نیــل بــه
عبودیــت خداســت .از ســویی ،تعریفــی کــه از اخــاق ارائــه شــد ،بــا ایــن موضــوع کام ـاً همخوانــی دارد.
آیتاللــه میــرزا جــواد تهرانــی در نوشــتهای بــا عنــوان «یــک هــدف مهــم بعثــت» مینویســد« :از آیــات
قــرآن و احادیــث چنیــن برمیآیــد کــه یــک هــدف مهــم از بعثــت انبیــاء ،بهویــژه خاتــم آنــان ،راهنامیــی بــه
تهذیــب اخــاق و پــاک منــودن ارواح بــر از بدیهاســت و بــه عبــارت دیگــر ،تربیــت مــردم در بیــان دســتورات
و قوانینــی در زندگــی اســت کــه مــردم در ســایهی فراگرفــن و بــه کار بســن آنهــا ،بــه صــاح واقعــی و ســعادت
حقیقــی و خوشــبختی زندگــی دنیــا و آخــرت نائــل گردنــد و از پلیدیهــا و زشــتیها و آشــفتگیها محفــوظ
مباننــد» (تهرانــی ،1378 ،ص .)1
لــذا ثابــت میشــود کــه از انگیزههــای مهــم بعثــت پیامــران ،تزکیــهی نفــوس و جــان انســانها از
بیامریهــای روحــی اســت و تزکیــه از بینبرنــدهی بداخالقیهــا و ســبب بــروز مــکارم اخــاق در میــان جامعــه
اســت.

 .7حروف «الم» و «إنّ ا» در روایت تتمیم
 -1-7حرف «إنّ ا»

واژهی «إنّ ــا» مابعــد خــود را اثبــات و ماســوی را نفــی میکنــد و ایــن هــان حــر اســت .اگــر بخواهیم در
میــان احادیــث اهــل ســنت ،آن روایاتــی را کــه بــا «انّ ــا» رشوع شــدهاند ،تلقــی بــه قبــول کنیــم ،بایــد بــه ایــن
موضــوع توجــه شــود کــه حــر دو نــوع اســت :حقیقــی و اضافــی .در حــر حقیقــی« ،محصــور» در «محصو ٌر
فیــه» منحــر میشــود و حكــم آن بــه دیگــری رسایــت منیكنــد؛ بــه عبــارت دیگــر ،حــر حقیقــی یعنــی
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اختصــاص چیــزی بــه یــک شــیء و ســلب آن از همــهی اشــیاء دیگــر؛ امــا حــر اضافــی یعنــی اختصــاص چیزی
بــه یــک شــیء و ســلب آن از برخــی اشــیاء دیگــر (نائینــی ،1376 ،ج  ،1ص  .)507بــا توجــه به اینکــه ادات حرص
در بســیاری از اســتعامالت خــود معنــای حــر حقیقــی ندارنــد ،اســلوب حــر در آیــات و روایــات را بــر اســاس
قرایــن ،بایــد بــر حــر اضافــی یــا معنــای کــال یــا تأکیــد و مبالغــه یــا بــه هــدف بیــان مصادیــق مخفــی حمل
کــرد و بــر معنــای حــر حقیقــی ،بهعنــوان م ـراد جــدی متکلــم ،منیتــوان پافشــاری داشــت؛ 1لــذا اگــر هــم
بپذیریــم واژهی انّ ــا در روایــت تتمیــم هســت ،ایــن واژه از نــوع حــر حقیقــی نیســت و حــر اضافــی اســت،
بدیــن معنــا کــه یکــی از اهــداف بعثــت پیامــر(ص) تتمیــم مــکارم اخــاق اســت.

 -2-7حرف «الم»

«الم» در «المتّم» یا الم تعلیل (الزجاجی ،1405 ،ص  66و  )119اسـت یا الم صیروره (املرادی ،1413 ،ص  114و .)121
الم تعلیل یعنی پیش از آن علت و سبب مابعدش باشد؛ ولی الم عاقبت یعنی مابعد آن نتیجه و عاقبت ماقبلش است
(بدیع یعقوب ،1379 ،ص .)563
در روایت «بُ ِعث ُْت ِلُتَ ِّ َم مکارماالخالق» ،هر دو معنی یادشده برای «الم» احتامل دارد:
 درصورتیکـه الم در «المتّـم» را الم عاقبـت بگیریـم ،معنـای روایـت میشـود« :مبعوث شـدم تا درنتیجهیبعثتـم و رسانجـام ،مـكارم اخلاق را متـام گردانـم» کـه کامالً صحیح اسـت .جالبتوجه اسـت کـه در کتاب رشح
چهـل حدیـث ،امـام خمینـی نقـل بـدون انّ ـا را ذکـر کـرده و معنـای روایـت را اینگونـه بیـان میدارنـد« :آنچه
دانسـتنی اسـت آن اسـت که بهموجب حدیث منقول از رسـول اکرم(ع) ،بعثت المتّم مکارماالخالق ،غایت بعثت
و نتیجـهی دعـوت خاتماالنبیـاء اکامل مـکارم اخالق اسـت» (خمینـی ،1371 ،ص .)511
 اگـر الم تعلیـل در نظـر گرفته شـود ،معنای روایت چنین میشـود« :من مبعوث شـدم بدیـن علت كه مكارماخلاق را متـام كنـم ».ایـن معنـا بـا توجه بـه تعریف عام اخلاق که پیش از این اشـاره شـد ،همخوانـی دارد؛ یعنی
موضعگیـری همهجانبـهی انسـان نسـبت ب ه همهی مسـائل .اگر اخالق را مشـتمل بر فضائل اعتقـادی و رفتاری و
گفتـاری ،فـردی و اجتامعـی ،میان انسـان و خودش ،میـان او و خدا و میـان او و مردم تعریف کنیم ،هامنا هدف از
بعثـت انبیـاء تکمیـل مـکارم اخالق به همین معنا ،برای دسـتیابی بـه هدایت به عبودیت الهی اسـت.
2

3

نتیجه

ـت ِلُتَ ِّـ َم مکارماالخــاق» ،در شــیعه اصــل معتــری نــدارد و در منابــع
 روایــت معــروف نبــوی «إِنَّ َــا بُ ِعثْـ ُاهــل ســنت ذکرشــده و البتــه در مــن آن اختــاف اســت .روایــات مربــوط بــه مکارماالخــاق در منابــع شــیعی،
بــدون ادات حــر و بــدون لفــظ «تتمیــم» یــا «متــام» ،تنهــا بــه رابط ـهی درهمتنیــده و مؤثــر میــان مــكارم
اخــاق و بعثــت ترصیــح دارنــد .بــا توجــه بــه ایــن روایــات و پذیــرش محدثــان شــیعی و همچنیــن اخبــار

 -1برای مطالعهی بیشرت دراینباره ،مقالهی «مفاد حقیقی اسلوب حرص (قرص) در آیات و احادیث» (عا ملزاده نوری )1397 ،معرفی میشود.
 -2سببیت ،کَی
 -3عاقبت ،مآل
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َمنبلَــغ ،روایــت بــاال را میتــوان تلقــی بــه قبــول کــرد.
 در رابطـهی میــان دیــن و اخــاق و بــا توجــه بــه روایــت تتمیــم مــکارم اخــاق ،برخــی بــر اولویتبنــدیمیــان اخــاق و احــکام و عقایــد ارصار دارنــد و اخــاق را برتــر از بخشهــای دیگــر معرفــی میکننــد .بایــد
توجــه داشــت کــه عقایــد ،اخــاق و احــکام باهــم ممــزوج هســتند و یــک مجموعـهی بههمپیوســته را شــکل
میدهنــد و همگــی بـرای نیــل بــه ســعادت اهمیــت دارنــد؛ همچنیــن اساسـاً تقســیمبندی دیــن بــه عقایــد و
احــکام و اخــاق ،بــه علــت همپوشــانی میــان ســه بخــش صحیــح نیســت .در تقســیمبندی درســت میتــوان
دیــن را بــه دو بخــش امــور جوارحــی و جوانحــی تقســیم کــرد.
(ص)
 بـا توجـه بـه احادیث عرض ،برای فهم صحیح روایت یادشـده ،باید هدف ارسـال انبیاء و بعثت پیامرب رااز آیـات قـرآن اسـتخراج کـرد .درنتیجهی این تحقیـق ،به اهداف اصلی ذیل پی برده شـد :هدایت و دعوت مردم
بـه عبودیـت ،تزکیـهی مردم ،اجتناب از طاغوت برای رفع موانع در مسـیر هدایت مـردم که درواقع ،همگی یک
مفهوم را میرسـاند« :هدایت برش به سـوی عبودیت خدا» که تأمینکنندهی سـعادت برش اسـت .البته برپایی
قسـط و عدل ،ابالغ ،تالوت و تعلیم و تبیین از اهداف متوسـط بعثت هسـتند.
 بــا مراجعــه بــه قــرآن دربــارهی بعثــت پیامـران و بــا توجــه بــه تشــکیل خانــوادهی حدیــث مکارماالخالق،مضمــون روایــت یادشــده بــا تعریفــی صحیــح ،قابــل توجیــه و پذیــرش اســت .تزکیـهی مــردم بــه معنــی پــاک
کــردن آنــان از آلودگیهــا و خــروج اعتقــادی و اخالقــی و رفتــاری مــردم از تاریکــی و خطاهــا بهعنــوان یکــی از
رســالتهای مهــم پیامـران در بـرای نیــل بــه عبودیــت خداســت.
 اگــر بپذیریــم کــه واژهی «انّ ــا» در روایــت تتمیــم اســت ،ایــن واژه از نــوع حــر حقیقــی نیســت و حــراضافــی اســت؛ بدیــن معنــا کــه یکــی از اهــداف بعثــت پیامــر(ص) ،تتمیــم مــکارم اخالق اســت.
 در روایــت یادشــده ،بــا احتــال «الم عاقبــت» در «المتّــم» ،نتیجــهی دعــوت و بعثــت پیامــر(ع) ،اکــالمــکارم اخــاق اســت و بــا احتــال «الم تعلیــل»؛ یعنــی مــن مبعــوث شــدم ،بــه ایــن علــت كــه مــكارم اخــاق را
متــام كنــم .ایــن معنــا بــا تعریــف عــام اخــاق (موضعگیــری همهجانبـهی انســان نســبت بــه همــهی مســائل)
همخوانــی دارد؛ یعنــی اگــر اخــاق را مشــتمل بــر فضائــل اعتقــادی و رفتــاری و گفتــاری ،فــردی و اجتامعــی،
میــان انســان و خــودش ،میــان او و خــدا و میــان او و مــردم تعریــف کنیــم ،هامنــا هــدف از بعثــت پیامـران
تکمیــل مــکارم اخــاق بــه همیــن معنــا و بـرای دســتیابی بــه هدایــت بــه عبودیــت الهــی اســت.
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•زبیدی ،محمدمرتضی؛ تاجالعروس؛ بیروت ،منشورات املكتبة الحیاة ،بیتا.
•صادقیتهرانی ،محمد؛ الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن؛ قم ،فرهنگ اسالمی، 1365ش .
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•طباطبایی ،محمدحسین؛ املیزان فی تفسیر القرآن؛ چاپ چهارم ،قم ،جامع ه مدرسین 1414 ،ق.
•طباطبایی ،محمدکاظم؛ منطق فهم حدیث؛ چاپ دوم ،قم ،موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی 1393 ،ش.
•طربسی ،علیبنحسن؛ مشكاةاالنوار فی غرر االخبار؛ چاپ دوم ،نجف ،املكتبة الحیدریة 1385 ،ق.
•طربسی ،حسنبنفضل؛ مكارماالخالق؛ چاپ چهارم ،قم ،الرشیف الرضی 1370 ،ش.
•طربسی ،فضلبنحسن؛ مجمعالبیان؛ تهران ،نارصخرسو 1374 ،ش.
•طریحی ،فخرالدینبنمحمد؛ مجمع البحرین؛ چاپ سوم ،تهران ،مرتضوی 1375 ،ش.
•طوسی ،محمدبنحسن؛ االمالی؛ قم ،دارالثقافة 1414 ،ق.
•عــا ملزاده نــوری ،محمــد؛ «مفــاد حقیقــی اســلوب حــر (قــر) در آیــات و احادیــث»؛ علــوم حدیــث ،ســال بیســت و
ســوم ،شــارهی  1397 ،1ش.
•عبدالباقی ،محمدفواد؛ املعجم املفهرس اللفاظ القران الکریم؛ چاپ ششم ،قم ،اسالمی 1384 ،ش.
•عبدی ،حمزه؛ بررسی و تحلیل روایات مکارماالخالق؛ قم ،دارالحدیث 1394 ،ش.
•علیبنموسیالرضا(ع)؛ الفقه املنسوب الی االمام الرضا(ع)؛ مشهد ،مؤسسه آلالبیت 1406 ،ق.
•فیومی ،احمدبنمحمد؛ املصباح املنیر فی غریب الرشح الكبیر؛ چاپ دوم ،قم ،موسسه دارالهجرة 1414 ،ق.
•قرشی بنائی ،علیاکرب؛ قاموس قرآن؛ چاپ ششم ،تهران ،دارالكتب االسالمیة 1412 ،ق.
•قضاعی ،محمدبنسالمه؛ مسند الشهاب؛ چاپ دوم ،بیروت ،مؤسسة الرسالة 1407 ،ق.
•كلینی ،محمدبنیعقوب؛ الكافی؛ چاپ سوم ،تهران ،دارالكتب االسالمیة 1388 ،ق.
•كوىف اهوازى ،حسینبنسعید؛ الزهد؛ چاپ دوم ،قم ،املطبعة العلمیة 1402 ،ق.
•مالكبنانس؛ موطّأ ،بیروت ،دار االحیاء الرتاث العربی 1406 ،ق.
العمل؛ بیروت ،مؤسسة رسالة 1409 ،ق.
•متقی هندی؛ كنز ّ
•مصطفوی ،حسن؛ التحقیق فی كلامت القرآن الكریم؛ تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 1368 ،ش.
•مطهری ،مرتضی؛ تکامل اجتامعی انسان؛ چاپ سیوچهارم ،تهران ،صدرا 1392 ،ش.
•نائینی ،محمدحسین؛ فوائد االصول؛ قم ،موسسه نرش اسالمی 1376 ،ش.
•و ّرامبنأبیفراس ،مسعودبنعیسی؛ مجموعه و ّرام؛ قم ،مکتبه فقیه 1410 ،ق.
•هــادی ،اصغــر؛ «مــكارم االخــاق ،پژوهشــی پیرامــون روایــت تتمیم مــكارم اخــاق و روایــات هامنند»؛ اخــاق ،مقالهی
 ،6دوره  ،2شــارهی  1385 ،5.6ش.
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