ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﻜﻤﺖ اﻫﻠﺒﻴﺖ)ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم(
داﻧﺸﻜﺪه ادﺑﻴﺎت و ﻋﻠﻮماﻧﺴﺎﻧﻲ– ﮔﺮوه ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ -داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن
ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎره دوم )ﭘﻴﺎﭘﻲ ،(3ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،1393ص 25 -36
اﻋﻼم وﺻﻮل ،1392/3/22:ﭘﺬﻳﺮش1394/10/7 :
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ﻣﺪاري ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻓﺮاوان ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻧﺖ ،از ﻣﺮﺣﻠﻪاي ﻣﺘﻌﺎﻟﻲﺗﺮ در اﺧﻼق ،ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻲآورد .ﺑﺮرﺳﻲ
دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎي اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( و ﻛﺎﻧﺖ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﺻﺤﻴﺢﺗﺮي از ﻧﺴﺒﺖ اﺧﻼق و دﻳﻦ ﻧﻴﺰ رﻫﻨﻤﻮن ﻣﻲﻛﻨﺪ.
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مقدمه

اخالق در انديشه کانت

ايمانوئل كانت ،فيلسوف شهير آلماني ،از جمله

كانت با ذكر مقدماتي فلسفي ،به تبيين جايگاه

انديشمنداني است كه در بحث اخالق وارد شده است.

اخالق پرداخته است  .وي كوشيده است براي نيل به

وي نظامي را ترتيب داده و به واسطه آن ،جايگاه

نتيجه نهايي ،از سخن خود ،گام به گام پيش رود و به

اخالق را در مباني فكري خود ،به نحو مشخصي،

غايت انديشه خود در بحث اخالق ،نائل شود .بر

تعيين كرده است  .تمامي تالش كانت بر آن بوده است

خالف پيشينيان كه به واسطه اثبات خداوند و تاكيد بر

كه از جوانبي به اخالق نظر كند كه به عنوان قانوني

بقاي نفس ،به اين نتيجه مي رسي دند كه انسان مكلف به

جهان شمول معرفي شود .در آموزه هاي امامان شيعه

تكاليف اخالقي است ،كانت با تغيير در اين روند،

نيز ،بر اخالقمداري ،توجه و تاكيد بسيار شده است.

مكلف بودن انسان را به تكاليف اخالقي ،يقيني دانسته

امامان شيعه در زمانهاي مي زيستند كه كمتر اجازه نشر

است؛ سپس بقاي نفس را از آن نتيجه گرفته است

عقاي د خود را داشتند .روش خلفاي بنياميه بر آن بود

(فروغي .)1۸0 :310۸ ،وي ابتدا به اثبات ضرورت

كه با اتخاذ شيوه هاي زورگويانه ،مردم را از انديشه

اخالقي حكم كرده و سپس ،به اين نتيجه رسيده كه

اهل بيت(ع) دور نگه دار ند .به همين علت ،ائمه

اثبات اخالق ،نيازمند ظرف و جايگاهي است كه آن را

معصوم(ع) تالش ميكردند كه هر يك به شيوهاي ،در

نفس ميناميم.

پرورش عقايد ديني همت گمارند .امام باقر(ع) نيز در

كانت بر اين باور بوده است كه حفاظت از قانون

زمانهاي مي زيست كه حاكميت بني اميه مستقر بود و

اخالقي ،به واسطه ذات خود اخالق انجام ميشود .تماميت

آنان بيمهريهاي مضاعفي ،در حق امام پنجم و

قانون اخالقي غايتي بوده كه در ذات آن است؛ يعني ارزش

شيعيان ايشان روا ميداشتند .اما امام باقر(ع) با به كار

قانون اخالقي در خود آن است .به اين علت كه قانون

بستن شيوههاي تربيتي ،تالش ميكردند كه فضا را

اخالقي خود ،غايت خويش است .حال اگر پرسش شود

براي ترويج انديشه هاي امامِ پس از خود فراهم كنند.

كه اين غايت چيست؟ كانت پاسخ داده است كه هر يك

ايشان بستر ي را ايجاد كردند كه امام صادق(ع) ،با

از افراد انسان و هر موجود عاقلي ،به خودي خود ،يك

استفاده از آن ،توانستند بسياري از معارف اهلبيت را

غايت محسوب ميشود .به زعم كانت ،موجود عاقل به

بر زبان بياورند و آن را انتشار دهن د .فقهِ به جاي مانده

عنوان غايت في نفسه ،ميتواند مبناي يك اصل اخالقي

از امام صادق(ع) ،بي شك پيامد ايجاد فضايي است كه

قرار گيرد .با اين مبناست كه كانت استنباط كرده است:

امام باقر(ع) آن را محيا كرده بودند  .امام باقر(ع) عالوه

چنان رفتار كن كه انسانيت را چه در شخ

خود و چه

بر ترويجِ ساير آموزه هاي شيعه ،بر اخالقمداري تاكيد

در ديگران ،همواره و در عين حال به عنوان غايت و نه

فراوان مي كردند .رعايت موازين اخالقي ،از مهمترين

وسيله صرف ،تلقي كني (كاپلستون .)100 :3130 ،با اين

آموزه هاي امام پنجم شيعيان بود .مقايسه آموزههايي كه

تبيين ،به نظر ميرسد كه كانت انسان را في نفسه ،غايت

قرن ها پيش توصيه شده است ،با آنچه امروزه به عنوان

ميدانسته است؛ چرا كه اراده هر فرد منشاء قانون اخالقي

انديشهاي مدرن عرضه ميشود ،رسالتي است كه

و نظام بخش قانون كلي اخالقي است .وي اراده نيك را

ميتواند گره گشايي هاي بسياري را به همراه آورد.

نيز ،برترين خير اخالقي ميدانسته است.

بررسي ديدگاههاي ايمانوئل كانت در موضوع اخالق و آموزههاي اخالق مدارانه امام محمدباقر(ع)33/

اراده نیك برترين خیر اخالقی
كانت بر اين اعتقاد بوده است كه بايد ديد ،صفت
مشترك احكام اخالقي كه آن ها را از احكام ديگر متمايز

تنها اراده خير ميتواند خير في نفسه يا خير مطلق و غير
مشروط باشد .پس اراده خير ،ارادهاي است كه در هر
وضعي كه پيش آيد خير است (.)paton, 1953: 34

ميكند ،چيست؟ همچنين ،مفهومي كه ساير مفاهيم
اخالقي را در دل خود جاي مي دهد و تعيين كننده قدر

تكلیف

و اعتبار رفتار آدمي است كدام است؟ وي در پاسخ به

از اينجاست كه كانت به مفهوم تكليف نيز رهنمون

اين پرسش بدين نتيجه رسيده است كه «نيت» و «اراده

شده است .وي براي روشن كردن ماهيت اراده خير ،از

نيك» همان خير محض است و به نحو مطلق ،ميتوان

مفهوم تكليف كمك گرفته است .كانت ارادهاي را خير

آن را خير مطلق نيز ناميد .وي در بخش اول از كتاب

دانسته است كه از روي تكليف ،به انجام رسيده باشد.

مباني مابعدالطبيعه اخالق ،عنوان كرده كه محال است

به نظر كانت ،تكليف به معناي ضرورت عمل كردن از

چيزي را تصور كرد كه بدون قيد و شرط ،خير باشد؛

سر احترام به قانون است (كانت ،)۶5 :3333 ،تنها

مگر فقط اراده نيك و خير را (محمدرضايي:3133 ،

عملي ارزش اخالقي دارد كه به منظور اداي تكليف

 .)300به باور كانت ،همه امور دنيوي امكان سوءاستفاده

انجام شود .به عنوان مثال ،اگر فرد سوداگري براي

دارند و مي توان از اعمال نيك ،استفادههاي غير اخالقي

رونق بازار كار خود ،انصاف را رعايت كند ،عمل او

بر د .فقط و فقط از اراده و نيت خيرخواهانه است كه

فاقد ارزش اخالقي خواهد بود؛ زيرا او انگيزهاي به جز

نميتوان سوءاستفاده كرد .آن گونه كه فرديك كاپلستون

اداي تكليف داشته است (ماهروزاده .)30۶ :3133 ،به

( )Frederick Coplestonدر تبيين اين ايده كانت بيان

تعبير كانت ،عمل هنگامي واجد شرايط اخالقي است

كرده است ...« :دارايي هاي خارجي مانند ثروت ،ممكن

كه به منظور اداي تكليف انجام شود (ديويد راس،

است مورد سوءاستعمال واقع شود؛ از اين رو ،خير

 .)33 :3131وي گامي ديگر نيز به پيش نهاده و عنوان

بدون قيد و شرط نيست... .مجرمان هم ممكن است از

كرده است ،براي اينكه فعل ارزش اخالقي داشته باشد،

استعداد هاي عالي ذهن خود سوءاستفاده كنند .سجاياي

نبايد تنها مطابق با تكليف باشد؛ بلكه بايد از سر

اخالقي مثل شجاعت نيز همين گونه است و ميتوان از

تكليف انجام شود .كانت در اين خصوص گفته است:

آن ها براي غايات شر استفاده كرد؛ اما اراده نيك ممكن

تا آنجا كه فعل فقط از سر تمايل يا حتي از سر ميل

نيست در هيچ وضعي بد يا شر باشد و خير مطلق و

عقالني به سعادت انجام شود ،هيچ ارزش اخالقي

بدون قيد و شرط است» (كاپلستون.)131 :3130 ،

نخواهد داشت (محمدرضايي.)00 :3133 ،

اموري را كه مردم به طور معمول خير ميدانند مانند

كانت براي تبيين اين موضع خود ،مثالي را عنوان

هوش ،شجاعت ،ثروت و قدرت ،در بسياري از مواقع

كرده است؛ وي گفته است حفظ نفس تكليف است و

خيرند؛ ولي در همه اوضاع و موقعيتها خير نيستند؛

هر كسي تمايل به آن دارد .اگر كسي از جان خود ،از

يعني هنگامي كه اراده بد آنها را به كار ميگيرد ،به طور

روي ميل و نه به عنوان وظيفه ،محافظت كرد عملي

كامل بد ميشوند .بنابراين آنها خيرهاي مشروط هستند.

مطابق تكليف انجام داده است و حال آنكه هستند

از اين رو ،آنها در وضع خاصي خيرند ،نه به طور مطلق.

كساني كه چون از زندگي خسته ميشوند ،اقدام به
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خودكشي ميكنند؛ ولي اگر در همان حال ،به عنوان

عقابي در نظر بگيرد نيز ،امري ضروري است (ر ك

وظيفه ،از خودكشي منصرف شوند ،عمل ايشان

ميرچا الياده.)33 :3130 ،

اخالقي است؛ بدان علت كه حفظ وجود تكليف است
(ماهروزاده .)30۶ :3133 ،كانت با اين نگاه به فعل

جايگاه اخالق در آموزه هاي امام محمدباقر(ع)

اخالقي ،عنوان ميكند كه جز اداي تكليف ،هر نوع

در كالم امام باقر(ع) ،اخالق را ميتوان در دو

انگيزه اخالقي طرد شدني و انكار كردني است .به

ساحت بررسي ك رد .امام در پارهاي مواقع،

عنوان مثال ،اگر ما از كمك كردن به مردم لذت ببريم

اخالق مداري را هم عرض با دينداري دانسته اند و در

و در پي كسب اين لذت باشيم  ،عمل ما ارزش اخالقي

برخي مواقع  ،اخالق را نتيجه و ثمره دينداري به

ندارد .در عين حال ،اگر كمك به مردم به قصد اداي

حساب آورده اند.

تكليف باشد ،آنگاه است كه فعلي اخالقي رخ داده
است .به عقيده كانت ،ارزش اخالقي زماني است كه

اخالقمداري در کنار دينداري يكی از راه هاي

آن عمل به قصد اداي تكليف انجام شود.

نجات
از آموزه هاي امام باقر(ع) ،ميتوان اين نكته را

تكلیف مقدمه اي براي دينداري
كانت با طرح اين مقدمه ها ،به اين نتيجه رسيده
است كه اداي تكليف نيز ،بايد با در نظر گرفتن
موجودي باشد كه تمامي قوانين اخالقي را طرح و
ايجاد كر ده است .در نظر كانت ،دين حقيقي عبارت
است از اينكه در تمام تكاليف خود ،خدا را به عنوان
واضع كلي قانون در نظر آ وريم .احترام به ساحت
خداوندي ،به اين معنا است كه قانون اخالقي را
اطاعت كنيم و براي اداي تكليف عمل كنيم .كانت بر
اين باور بوده است كه اخالق به دليل خود ،هرگز
نيازي به دين ندارد؛ بلكه خودكفا و خودبسنده است.
اما بر اساس عقلي تنها و خودبسنده ،مشكل ميتوان
به تعهدات اخالقي نائل آمد .وي معتقد به نظريه
استقالل اخالق ،در برابر دين بوده است  .كانت بر اين
نظريه تاكيد كرده كه درك قوانين اخالقي ،مستقل از
باور به دين است .اما او به اين نيز معتقد بوده كه
وجود خداوندي كه بتواند براي اين اعمال ،پاداش يا

دريافت كه اخالق ارج و قرب فراواني دارد  .امام در
بسياري از مواقع  ،هرگاه كه از دينداري سخن گفته اند،
بحث اخالق مداري را پيش كشيده اند .ايشان در تفسير
سخني از پيامبر اكرم(ص) ،اخالق را برابر با اسالم
دانسته ا ند و اين دو را در كنار هم تفسير كرده اند .از
رسول خدا(ص) نقل شده است كه :گراميترين شما
در جاهليت ،گرامي ترينتان در اسالم اس ت (ابن شعبه
حراني ،بي تا . )053 :با توجه به اينكه اسالمِ نبي مكرم،
پس از جاهليت عرضه شد و در آن زمانه ،طلب اسالم
امري خالف معقول به نظر مي رسيد ،تفسير اين سخن
بر بسياري نامكشوف مانده بود .اين سخن به خدمت
امام باقر(ع) عرضه شد .امام(ع) در پاسخ به اين پرسش
فرمود ند :گرامي ترين شما در اسالم يعني كسي كه در
جاهليت ،خوش اخالقترين و بخشندهترين و خوش
رفتارترين فرد در مقابل همسايه بود و اذيتش به هيچ
كس نمي رسيد و نزديك ترين اشخاص به مردم بود
( ابن شعبه حراني ،بي تا.)053 :
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اين گونه تفسير از سخن پيامبر(ص) ،نشان ميدهد

باقر آلمحمد(ع) اخالق مداري را تنها راه رسيدن به

كه امام باقر(ع) چگونه اخالق را هم عرض با اسالم

دينداري و كسب رضاي خداوند مي داند .در نظر

قرار داده ا ند و در كنار هم نشانده اند .در نظر امام

امام(ع) ،اخالقمداري نزديك ترين راه رسيدن به

باقر(ع) ،اخالق نيز مي تواند باعث نجات آدمي باشد؛

خداوند است .ايشان بر اين باورند كه باري تعالي،

همان گونه كه اسالم نيز عامل نجات قلمداد ميشود .اين

دوستدار مدارا كردن با مردم است .اگر اين صفت

كالم امام(ع) در جاهاي ديگري نيز تكرار شده است .اين

اخالقي در فردي ايجاد شود ،ميتواند به كسب

سخن نشان از شرافت اخالقي و منزلت واالي آن در نگاه

رضايت خداوند هم اميدوار باش د .در حديثي از ايشان

امام باقر(ع) دارد .امام همچنين ،در بيان ويژگيهاي فرد

نقل شده است كه :براي من دستاويز و وسيله اي ،بهتر

مومن ،بر اصولي انگشت نهادهاند كه از برابري

از دراز كردن دست احسان به سوي ديگران ،براي

اخالقمداري و دينداري در نظر ايشان نشان دارد .در

نزديك تر شدن به خداوند نيست (ابن شعبه حراني،

توصيف اهل ايمان ،امام(ع) بر مباني اشاره كردهاند كه

بي تا .)033 :امام(ع) حتي در بياني آشكار،

فارغ از امور ديني ،صبغه تمام اخالقي دارد .در بيان

اخالق مداري را در كنار امور ديني قرار داده اند و براي

ارتباط ميان اهل ايمان ،ايشان اين گونه بيان كردهاند كه:

آن ،ثوابي معادل با فرائض ديني در نظر گرفته اند.

مومن برادر مومن است .به او دشنام نميدهد ،از او

ايشان بيان كرده اند كه :بنده با اخالقِ نيكو ،در نزد

چيزي را مضايقه نميكند و به او گمان بد نميبرد (ابن

خداوند ،به درجه روزه دار شب زندهدار ميرسد

شعبه حراني ،بيتا .)033 :در نظر امام باقر(ع) ،مالكهاي

(طبرسي ،بي تا .)033 :در سخني ديگر ،نزديك به اين

فرد مومن ،به گونهاي ترسيم شدهاند كه در

مضمون بيان كرده اند كه :شرافت مومن ،نماز او در

قرابت تام با اخالقمداري قرار ميگيرند .اگر مالكهاي

شب است و شما همواره با مردم ،با نيكي و اخالق

اخالقي و موازين حسن خلق در كسي يافت شود،

خوب معاشرت كنيد (طبرسي ،بي تا.)35۸ :

تشخي

ميتواند فردي مومن تلقي شود.
در روايتي آمده كه ج ابر از امام باقر(ع) نقل كرده
است  :لقمان به فرزندش فرمود :فرزندم! با صد نفر
همنشيني و رفاقت كن و با يك تن دشمني نكن.
فرزندم! تنها «بهره» و «اخالق»  ،براي تو مفيد و
سودمند است؛ بهره ات دين توست و اخالقت رابطه
ميان تو و مردم (بروجردي ،بي تا .)3313 :جايگاه
اصلي اخالقمداري در آموزه هاي امام باقر(ع) ،در اين
روايت ديده مي شود كه ايشان حتي ،قيام مهدي
موعود(عج) را در راستاي تكميل اخالق بشر
دانسته ان د .وقتي قائم ما قيام كند ،دستش را بر سر
بندگان مينهد و عقل هاي آنان را به هم پيوند ميدهد
و اخالق آنان را كامل ميكند (راوندي ،بي تا.)031 :

امام باقر(ع) رفتارهاي اخالقي را موهبتي از جانب
خداوند دانستهاند و بر اين نكته تاكيد كردهاند كه خداوند
است كه عمل اخالقي را بر انسان عرضه ميكند .بريد بن
معاويه عجلي از امام باقر(ع) روايت كرده است كه
پيامبر(ص) فرمودند :خداي متعال ميفرمايد كار نيك
هديهاي از جانب من ،به سوي بنده مومن خودم است؛
پس اگر آن را پذيرفت ،اين از رحمت و جانب من است
و اگر آن را رد كرد ،به علت گناه خودش از آن محروم
شده است .اين محروميت از خود اوست نه از من (شيخ
مفيد ،بيتا .)33۸ :در آموزههاي امام باقر(ع) ،ارتباط ميان
اخالق و دين ،بسيار نزديك و در كنار هم ترسيم شده
است .امام هر گاه از فرائض ديني سخن گفته ،از
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محسنات اخالقي هم سخني به ميان آوردهاند .در پارهاي

حراني ،بيتا .)033 :در نظر امام ،حتي كسي كه به مرحله

مواقع ،حتي براي اعمال اخالقي ثوابهاي معادل با

ايمان رسيده است ،اگر به تعهدهاي اخالقي مقيّد نشود،

فرائض ديني در نظر گرفتهاند .امام با اين روش ،ارتباط

ايمان خود را از دست ميدهد .در نظر امام باقر(ع) بروز

تنگاتنگ ميان دينداري و اخالقمداري را ترسيم كردهاند.

ايمان به واسطه امور اخالقي است.
امام هر جا از امور ديني پرده برداشته و منزلت امور

اخالقمداري ثمره دينداري

ديني را بيان كرده ،تذكر دادهاند كه بروز امور ديني ،به

در بسياري از آموزههاي رسيده از امام باقر(ع)،

واسطه امور اخالقي است .اگر امر اخالقي در فردي بروز

اخالقمداري نتيجه و ثمره دينداري به حساب آمده

يابد ،ميتواند اميدوار باشد كه امر ديني او نيز مقبول بوده

است .امام بر اين باور بودهاند كه ظهور امر ديني ،جز به

است .به نظر ميرسد ،در آموزههاي امام باقر(ع)،

وجود محسنات اخالقي آشكار نميشود .امام بر اين

اخالقمداري جايگاه ويژهاي دارد .ايشان پيش فرض

سخن ،بارها تاكيد كردهاند كه فردي ديندار شناخته

دينداري را عمل

به مقيّدات اخالقي ميدانند .امام

نميشود ،مگر با انجام رفتارهاي اخالقي.

باقر(ع) بروز و جلوه ايمان را نيز در رفتارهاي اخالقي و

امام باقر(ع) ،زينت اسالم را اخالقمداري و حُسن

مداراي مردمي شناختهاند .در نظر امام(ع) ،نميتوان كسي

سلوك اخالقي دانستهاند .ايشان بر اين باور بودهاند :از

را مومن ناميد؛ مگر آنكه اخالق در او نهادينه شود و با

اصولي كه به اسالم زينت ميبخشد خوش اخالقي با مردم

عيال اهلل به نيكي در آميزد.

است (ابن شعبه حراني ،بيتا)053 :؛ سپس تاكيد كردهاند:
پاس داريد خوش اخالقي و حسن سلوك و اخالق

منزلت فرد اخالقی

پسنديده را؛ زيرا اخالق نيك و سلوك پسنديده ،شما را در

امام باقر(ع) بر اين باور بودهاند كه آدمي به ذات

نزد مردم زينت ميبخشد (ابن شعبه حراني ،بيتا.)053 :

انساني خود ،بايد با مردم معاشرت و ترك عزلت و گوشه

تعبير «زينت اسالم» در شناخت منزلت اخالق ،بسيار راه

نشي ني كند .ايشان بر روشِ مداراي ميان خلق ،تاكيد

گشاست .امام از اخالق ،به عنوان زينت و زيور اسالم ياد

فراوان كردهاند .امام باقر(ع) همان گونه كه اخالقمداري

كردهاند؛ پس اين گونه ميتوان ،به ظرافت نگاه ايشان پي

را داراي مرتبه متعالي دانسته و آن را در كنار دينداري

برد .در نظر امام(ع) اخالقمداري جلوهاي از حضور ايمان

قرار داده ،خو گيرندگان به اخالق را نيز ارج گذاشته و

است .ايشان هر كجا ،از ثمره ايمان و جلوههاي آن سخن

آنان را بر صدر نشاندهاند .در بسياري مواقع ،امام از

گفتهاند ،بر امر اخالقي نيز تاكيد كردهاند .امام مالك ايمان

منزلت يك فرد اخالقي سخن گفته و جايگاه او را براي

را اخالقمداري دانستهاند و بر اين باور بودهاند كه تا

پيروان ترسيم كردهاند.

زماني ،اخالقمداري در فردي ايجاد نشده است ،نميتواند

الف .مردانگي :صفت اخالقمداري چنان در نظر

به وادي ايمان وارد شود .همچنين ،از نظر امام ،فردي كه

امام(ع) برجسته است كه ايشان در توصيف بسياري از

داعيه ايمان دارد ،با خطاي اخالقي ايمان بر او پوشيده

صفات نيك ،موضع اخالقمداري را پيش كشيدهاند.

ميمانَد .ايشان بر اين مهم تاكيد كردهاند كه :بدخويي

يكي از اين صفات مردانگي است .روايت شده است كه

نصيب هر كه شد ،ايمان از او پوشيده مانَد (ابن شعبه

رو زي امام باقر(ع) به آنان كه در محضرش بودند
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فرمودند  :مردانگي چيست؟ هر يك اظهار نظري كرد.

احوالپرسان از فقرا و همسايگان و يتيمان و آنان كه طعام

آنگاه امام(ع) فرمودند :مردانگي آن است كه زياده

خورانند و سالم را در جهان آشكار كنند (كليني ،بيتا:

نخواهي كه خوار گردي و اظهار فقر ننمايي كه تهيدست

 .)113امام نه تنها ثمره دينداري را در اخالقمداري

گردي و بُخل نورزي كه دشنام شنوي و نابخردي نكني

دانستهاند ،بلكه حتي مالك دانايي و خردورزي را نيز ،در

كه دشمني يابي (ابن شعبه حراني ،بيتا .)033 :رعايت

منش اخالقي بيان كردهاند .پيش فرضِ دانايي،

چنين اخالق حميدهاي ،به تعبير امام(ع) ،باعث ميشود

اخالق مداري است و جز به اين دارو ،ناداني رخت بر

كه فرد در نظر ديگران چونان مشكي در عطرها جلوه

نمي بندد .امام تاكيد كرده اند كه هيچ بندهاي دانا نشود

كند .امام در بيان صفت مردانگي نيز ،اخالقمداري و

مگر اين كه به فرا دست خود رشك نبرد و فرو دست

التزام به امور اخالقي را در نظر داشتهاند .اين تعبير

خويش را خوار نشمارد (ابن شعبه حراني ،بي تا.)033 :

امام(ع) ،بيانگر جايگاه برگزيدهاي است كه ايشان براي

د .عامل نجات :در نظر امام باقر(ع) ،رعايت حرمت

يك فرد اخالقي در نظر گرفتهاند.

اخالقي چنان برجسته است كه آن را عامل اصلي نجات

ب .برگزيده خداوند :در آموزههاي امام باقر(ع) فرد با

بشر دانستهاند .ايشان روايتي را از نبيّ مُكّرم اسالم(ص) نقل

اخالق ،برگزيده خداوند است .آنان كساني هستند كه

كرده كه در آن ،عامل رهايي از مرگ را اخالق مداري و

ديگران به طرفشان ميروند و از احسانشان بهره ميبرند.

رعايت ويژگيهاي اخالقي دانستهاند .ابوعبيده حذّا از امام

امام(ع) در ترسيم وجاهت اين گونه افراد ،بيان كردهاند:

باقر(ع) نقل ميكند كه فرمودهاند :اسيراني را نزد پيامبر(ص)

همانا خداوند براي احسان و نيكويي ،گروهي از بندگانش

آوردند ،نبي مكرم از ميان آنها يك نفر را آزاد كرد .آن اسير

را برگزيده است .آنان را دوستدار احسان و دوستدار

گفت :اي پيامبر خدا چگونه از ميان آنها مرا آزاد كردي؟

نيكوكاري قرار داده و جويندگان احسان را به سوي آنان

فرمودند :جبرئيل از سوي خداوند به من خبر داد كه در تو

راهي كرده و برآوردن نياز ايشان را بر نيكوكاران آسان

پنج خصلت است كه خدا و پيامبرش آنها را دوست دارند:

كرده است (ابن شعبه حراني ،بيتا .)031 :امام در تشبيهي،

غيرت شديد بر خانوادهات ،سخاوت ،اخالق نيكو،

اين افراد را به باراني همانند كردهاند كه زمينهاي خشك

راستگويي و شجاعت .چون آن مرد اين سخن را شنيد

را جان دوبارهاي ميبخشند (ابن شعبه حراني ،بيتا.)031 :

مسلمان شد و اسالم نيكويي يافت و همراه با پيامبر

اين افراد مايه بركت روي زميناند.

خدا(ص) ،به سختي جنگيد تا شهيد شد (ابن بابويه ،بيتا:

ج .خردمندان :در تعاليم امام باقر(ع) ،خردمندان

 .)33اين سخن به درستي بر ما معلوم ميكند كه

حقيقي نيز افرادي هستند كه مقام ادب را نگه ميدارند و

اخالقمداري در صدر آمورزههاي ديني مينشيند و تاكيد

بر رعايت موازين اخالقي ،پاي ميفشرند .در نگاه امام،

امامان طاهر(ع) و رسول گرامي(ص) را نيز در پي دارد.

توجه به رعايت موازين اخالقي تا بدانجاست كه ايشان

و .مالك شيعه بودن :امام باقر(ع) حتي مالك شيعه

بياخالقي را ثمره ناداني دانستهاند .ايشان از قول

بودن را در منش اخالقي دانسته اند .ايشان تاكيد

رسولاهلل(ص) نقل كرده كه فرمودهاند :بهترين شما

كردهاند كه فَوَاهللُ ما شيعَتَنا اِالّ مَن اَطاعَ اهلل :به خدا

خردمندان هستند .عرض شد يا رسول اهلل خردمندان چه

قسم كسي از شيعيان ما محسوب نمي شود مگر اينكه

كسانياند؟ فرمودند :دارندگان اخالق نيكو ،بردباران

از خدا تبعيت كند (كليني ،بي تا)1۸۸ :؛ اما سفارش

متين ،صله ارحام گزاران ،نيكوكاران در برابر مادر و پدر،

كرده اند كه :به دوستان ما اعالم كنيد كه به مقام و
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منزلت واال نمي رسند ،جز با رفتار نيك (مجلسي ،بيتا:

ثمره اخالقمداري

 .)00/۶0در نظر ايشان ،پيروان آل محمد(ص) كساني

در آموزههاي امام باقر(ع) ،رعايت موازين اخالقي،

هستند كه از اخالق حميدهاي برخوردارند .فيض

هم ثمره دن يوي دارد و هم اجر اخروي .امام در بيانات

االسالم در شرح عبارتي از صحيفه سجاديه ،عبارتي را

خويش ،بر اين مهم تاكيد فراوان كردهاند كه

از قول امام باقر(ع) نقل ميكند كه اوج منزلت اخالقي

اخالقمداري بركت هاي دنيوي نيز به همراه دارد .در

را در نظر امام(ع) نشان ميدهد .ابو اسمعيل ميگويد كه

نظر امام ،رعايت موازين اخالقي ،به نحو تكويني در

به حضرت باقر(ع) عرضه داشتم :شيعه و پيروان شما آل

زندگي آدمي اثر ميكند و سود عديدهاي را براي آدمي

محمد (ص) ،نزد ما بسيار است ،ايشان فرمودند كه :آيا

به ارمغان ميآورد .در نظر ايشان ،ارتباط خويشاوندي

به ندار مهرباني مي كنند؟ آيا در ميان آن قوم ،نيكوكاران

كردارها را پاكيزه و دارايي را فزون و گرفتاري را دور

از بدكاران مي گذرند؟ آيا به يكديگر كمك ميكنند؟

ميكند؛ همچنين ،حساب روز جزا را آسان ميكند و

عرضه داشتم نه؛ فرمودند :آنان شيعه نيستند ،شيعه كسي

مرگ را عقب مياندازد (ابن شعبه حراني ،بيتا.)011 :

است كه اين كارها را به جا ميآورد (فيضاالسالم،

امام باقر(ع) رعايت حقوق اخالقي را باعث رهايي از

بيتا.)333 :

بسياري گرههاي دنيوي دانسته و ارتباط خويشاوندي را

اين سخن نشان مي دهد كه صِرف يك اعتقاد،

سبب ساز دارايي فزونتر دانستهاند كه اين ارتباط مرگ

نمي تواند عامل نجات بخشي براي انسان شود .در نظر

را به تعويق ميانداز د .همچنين در جاي ديگري ،بر اين

امام(ع) ،ثمره اعتقاد و ايمان مي بايست در رفتار افراد

مهم تاكيد كردها ند كه :كسي كه راست گفتار است ،پاك

بروز كند .نشانه آن نيز به صورت افعال اخالقي تجسم

كردار شود و كسي كه نيك نيّت است ،روزياش فزوني

پيدا ميكند .ايشان همچنين ،در جايي ديگر ،از مالك

شو د و آن كس كه با خانوادهاش خوش رفتار است،

شيعه بودن پرده برداشتهاند و آن را در تقيّدات امر

عمرش فزوني يابد (ابن شعبه حراني ،بيتا.)030 :

اخالقي ترسيم كردهاند .امام(ع) اين گونه فرمودهاند كه:

امام همچنان كه رعايت موازين اخالقي را برابر با

به راستي شيعيان علي(ع) آنها هستنند كه در راه واليت

بركات دنيوي دانسته ،رعايت نكردن اخالق را نيز

ما در برابر يكديگر فداكاري كنند و در دوستي ما ،به

موجب سختيهاي دنيوي و ناكاميهايي در امور بشري

يكديگر مهر ورزند و براي بر پا داري امر ما به ديدار

دانستهاند .از ايشان نقل شده است :سه صفت است كه

هم روند .آنان كه چون خشم گيرند ستم نورزند و چون

صاحب آن صفات هرگز نميميرد تا اينكه عذاب و

خشنود گردند زياده روي نكنند .آنان بركت همسايگي و

گرفتاري آن صفات را ببيند؛ سه صفت ستم و قطع رابطه

آسودگي همنشينان هستند (ابن شعبه حراني ،بيتا:

خويشاوندي و سوگند دروغين كه ستيز با خداست.

 .)010ايشان همچنين تاكيد كردهاند كه از شيعيان ما

بيگمان ،ارتباط خويشاوندي طاعتي است كه پاداش آن

نيستند ،جز آنان كه پرهيزگاري از خداي در پيش گيرند

زودتر از ديگر طاعتها ميرسد .به راستي ،اگر چه قومي

و فرمانش برند و آنان شناخته نميشوند جز به فروتني

طغيانگر و گنهكار باشند ،ولي صله رحم كنند ،دارايي آنان

و خشوع و باز پس دادن امانت و ياد كردن بسيار

زياد ميشود و توانگر ميشوند .همانا سوگند دروغ و قطع

خداوند( ..ابن شعبه حراني ،بيتا .)033 :در اين روايت

ارتباط خويشاوندي ،شهرها را خالي از سكنه و بي نشاط

نيز ،ثمره دينداري بروز حسنهاي اخالقي است.

ميكند (ابن شعبه حراني ،بيتا.)031 :
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امام بر اين مهم تاكيد كردهاند كه نظام هستي داراي

حديثي فرموده ا ند :به راستي افسوس خورندهترين مردم

قواعدي است و اگر اين قواعد رعايت شده و اساس آن

در رستاخيز ،بنده اي است كه عدالت را توصيف كرده

قبول شو د ،زندگاني نيكي را براي آدمي به ارمغان

و خود در حق ديگري ،بر خالف عدالت عمل كند

مي آورد .سرپيچي از اين قواعد نيز ،سختيهاي دنيوي را

(ابن شعبه حراني ،بي تا .)031 :در نظر امام باقر(ع)،

موجب ميشو د .ايشان برآوردن امور ديگران و رسيدگي

ملزم بودن به مباني اخالقي و رعايت آموزههاي

به حوائج مسلمانان را از اعمالي دانستهاند كه ثمره

انساني ،سبب ساز نزديكي به خداوند است .ايشان در

دنيوي به همراه دارد  .امام باقر(ع) تاكيد كردهاند كه هيچ

جاي جاي سخنان خود ،بر اين نكته انگشت نهاده اند

بندهاي از ياري رساندن به برادر مسلمان خود و تالش

كه دينداري عامل برتري انسانها نزد خداوند است؛ اما

براي برآوردن حاجت او ،برآورده شود يا نشود ،سر باز

بروز و ظهور ايمان ،در اعمال اخالقي و مداراي دنيوي

نميزند؛ مگر آنكه گرفتار تالش براي نياز كسي شود كه

است .ايشان حتي چهره شاداب و خوشرويي را عامل

نه تنها پاداشي ندارد بلكه باعث گناه ميشود .همچنين،

نزديك كننده به خدا دانسته و چهره عبوس و گرفته را

هيچ بندهاي در صرف هزينه ،براي آنچه موجب

دشمني آور و دور كننده از باري تعالي به حساب

خشنودي خداست بخل نميورزد؛ مگر اينكه چندين

آورده اند (ابن شعبه حراني ،بي تا .)033 :امام در

برابر آن را خرج مي كند و موجب خشم خدا نيز ميشود

آموزهه اي خود ،بارها بر اين نكته تاكيد كرده اند كه

(ابن شعبه حراني ،بيتا.)033 :

اخالقمداري هم ثمره دنيوي دارد و هم اجر اخروي.

اين گفتار امام نشان ميدهد كه عمل به يك وظيفه

بركت دنيوي آن در رزق فراوان ،تعويق افتادن مرگ و

اخالقي ،چگونه ميتواند در زندگي دنيوي ،مايه بركت

نزديك شدن دلهاست .اجر اخروي آن نيز ،نزديك

شود و ملزم نبودن به اخالقمداري ،چگونه صعوبتهاي

شدن به مرتبه اعالي آخرت است.

دنيوي را نيز به همراه ميآورد .امام در ترسيم فضايل
اخالقي ،همواره تاكيد كردهاند كه :منش اخالقي سبب

وجه اشتراک انديشههاي کانت و آموزههاي امام

ميشود تا هم در دنيا و هم در آخرت ،ثمرهاي نصيب

باقر(ع)

آدمي شود .ايشان با برشمردن گونهاي ديگر از موازين

ايمانوئل كانت با تاكيد بر ارج و قرب انسان ،بر اين

اخالقي ،بيان كردهاند سه كردار هم در نيا و هم در

باور بوده است كه هر يك از افراد انسان و هر موجود

آخرت ،ارزشمند است :از آن كس كه بر تو ستم ورزيده

عاقلي ،به خودي خود ،يك غايت محسوب ميشود .طبق

است ،درگذري و با آن كس كه با تو قطع رابطه كرده

اين ايده بوده كه وي حكم كرده است چنان رفتار كن كه

است ،رابطه برقرار كني و با آن كه بر تو جهل ورزيده

انسانيت را چه در شخ

خود و چه در ديگران ،همواره

است ،بردباري كني (ابن شعبه حراني ،بيتا.)033 :

به عنوان غايت و نه وسيله صرف تلقي كني .وي به قانون

ملزم نبودن به موازين اخالقي ،نه تنها محروميت

اخالقي حكم داده و بر اين باور بوده است كه قوانين

از بركات دنيوي را به همراه دارد ،بلكه افسوس آخرت

اخالقي بايد به گونهاي باشد كه يك قانون كلي آن را

را نيز باعث مي شود .امام(ع) بر اين نكته نيز تاكيد

بپذيرد و تاييد كند .كانت بر اخالق ،فارغ از هر گونه

كرده ا ند كه اگر رعايت حقوق برادر خود را نكني،

دستاويز ديگري ،تاكيد كرده است .وي در تئوريهاي

ندامت روز آخرت را نيز خواهي داشت  .ايشان در

خود ،بر اين راي انگشت تاييد نهاده است كه به اخالق،
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فارغ از هر گونه مسئله ديگري ،بايد توجه و تاكيد كرد.

امام از اين گونه اخالق كه ثمره دينداري است با نام

اين موضع كانت بيشباهت به آموزههاي امام باقر(ع)

«زينت اسالم» ياد كرده ا ند .اين جنبه از اخالق است كه

نيست .امام محمدباقر نيز ،در مرحلهاي از اخالق ،بر اين

آن را مالك ايمان ورزي نيز قلمداد كرده اند .امام در

باور بودهاند كه به اخالقمداري ،بايد پيش از دينداري توجه

بسياري از آموزه هاي خود ،دينداري را منتج به نتايجي

كرد .امام تاكيد كردهاند كه در مرحلهاي از اخالق ،نيازي به

دانسته ا ند كه كمتر اخالق گرايي ،ميتواند بدان دست

آموزههاي ديگر نيست و آدمي به طور فطري ،به جانب

ياب د .امام بر اين راي مُهر صحه نهاده اند كه از نتايج

اخالق ميل ميكند .زماني كه از امام پرسش كردهاند

دينداري ،گرايش به اخالق مداري است .بسياري از

ديندارترين ما كيست؟ پاسخ دادهاند هر آن كس كه

احكام اخالقي ،في نفسه تاييد شده است؛ اما مرتبهاي

اخالقيتر عمل كند ،به عمل ديني نيز نزديكتر است .در

و االتر نيز وجود دارد كه فقط و فقط ،از طريق دينداري

نظر امام نيز ،پيش از رسيدن به مرتبه دينداري ،ميبايد به

حاصل ميشود و آن نحوه اي از اخالقمداري است كه

اخالقي عمل كرد كه تاييد شده و به صورت قانوني كلي،

امام باقر نيز بدان حكم داده اند.

به تصويب رسيده است .امام باقر زماني كه از قيام مهدي

 .3كانت با استداللهاي فلسفي ،كوشيده است تا ايدههاي

موعود سخن گفته ،آن را نيز تبيين اخالقي كردهاند .اين

اخالقي خود را بسط دهد .وي توجهي به نظام اجتماعي

گونه مواضع امام ،يعني تاييد اخالقمداري پيش از دينداري،

نكرده و بر اساس مباني تئوريك ،به اخالق نظر كرده

هم قدم با راي كانت است .كانت بر اين باور بوده است كه

است .وي بر اين باور بوده است كه فلسفه اخالق نه با

دايره احكام اخالقي را ميبايد به گونهاي ترسيم كرد كه

انسان شناسي آميزش دارد و نه با الهيات و نه با علم

فارغ از هر گونه امر بيروني باشد .به تعبير او ،اعمال اخالقي

طبيعي و نه با قواي غير طبيعي(سايت راسخون ،احمد

فقط و فقط به خاطر خود به انجام ميرسند و هيچ امري

حسين شريفي.(http://rasekhoon.net/article/show :

فراتر از آن ،نبايد در عمل اخالقي دخيل شود .اين گونه

اين ايده در مقابل آموزههاي امام است كه از دل جامعه،

موضع كانت ،ياد آور همان پاسخ امام باقر است كه درباره

نحوهاي از اخالقمداري را توصيه كردهاند .امام باقر(ع)

دينداران در زمان جاهليت سخن گفتهاند .امام نيز بدون هيچ

به صرف تئوري پردازي بسنده نكرده و به صفات

گونه اشارهاي به دينداري و آداب شرعي ،بر اخالقي مهر

اخالقي ،در ارتباط با جامعه ،توجه كردهاند .ايشان بارها

تاييد زدهاند كه هيچ وابستگي به دينداري ندارد .ايشان در

پس از ذكر محاسن اخالقي ،عنوان كردهاند كه چنين

مواضع ديگري نيز بر اخالقمداري ،فارغ از دينداري حكم

ويژگيهاي اخالقي ،باعث ميشود كه فرد در جامعه

كردهاند.

تحسين شود؛ يا به تعبيري ديگر :فرد در نظر ديگران،

تعالی اخالقی در ديدگاه امام باقر(ع)
 .3تئوري هاي ايمانويل كانت در نمونه هايي هم قدم
با مواضع امام است؛ اما به نظر مي رسد كه امام باقر(ع)
در جاهاي ي ديگر ،پا را فراتر نهاده و از اخالقي سخن
به ميان آورده اند كه ثمره دي نداري است .ايشان از
اخالقي سخن گفته ا ند كه از دينداري ناشي شده است.

چونان مشكي در عطرها جلوه كند .امام باقر(ع) با تاكيد
بر اين مسئله كه آدمي به ذات انساني خود ،بايد با مردم
معاشرت و ترك عزلت و گوشه نشيني كند ،بر روشي
اخالقي توصيه كردهاند كه براي جامعه نيز درك كردني و
فهميدني باشد.
 .1ايمانوئل كانت بر آن بوده است كه با نشان دادن
اسلوبي ،بيان كند كه اراده نيك ميتواند مقام اخالق را
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پاس دارد .كانت اما براي اين امر ،محاسني در نظر

اليههاي اخالقي بدون تمسك به دينداري نيز در دسترس

نياورده است .وي با رويكردي وظيفه گرايانه ،بر آن بوده

است .در اين مرحله ،امام باقر(ع) نيز توصيههايي را بيان

كه آدمي مكلف است به مقام اخالق توجه كند ،بدون

كرده كه اخالق را فراتر از امور ديني و سفارشهاي

اينكه بر محاسن اخالقمداري چشم داشته باشد .به نظر

شرعي قلمداد كردهاند .اما امام باقر(ع) عالوه بر اينكه از

ميرسد كه ذات آدمي با بر شمردن ثمره و فايده هر

اين مرتبه از اخالقمداري سخن به ميان آورده و بر آن

عمل ،ميتواند بدان ميل و رغبت نشان دهد .با اين تبيين،

مهر صحه نهاده ،از مرتبهاي متعاليتر نيز سخن گفتهاند.

ايدههاي كانت در حد يك تئوري سازي باقي مانده است.

از اين مرحله متعالي ،در منظومه فكري كانت ،غفلت شده

اما امام باقر(ع) ،با برشمردن فوايد دنيوي و اجر اخروي
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اين موضوع ،بر روي امري نسبي و غير يقيني انگشت

منابع

گذاشته است .به نظر ميرسد كه نيت آدمي ،هيچ گاه

 .ابن بابويه ،محمد بن علي( .بيتا) .الخصال ،ترجمه يعقوب

نميتواند مالك داوري اخالقي باشد .نيت افراد هيچ گاه

جعفري ،قم :نسيم كوثر.

نميتواند استعداد تشخي

 ،براي افراد ديگر داشته باشد.

اين در حالي است كه روابط اخالقي ميبايد وجه متمايز،
در روابط انساني شود .با معياري كه كانت بيان كرده
است نميتوان فردي را اخالقي يا غير اخالقي ناميد.
كانت با طرح اين شاخ

 ،هيچ گرهي را در داوري

اخالقي نگشوده است .اما امام باقر(ع) ،با بر شمردن
ويژگيهاي عديدهاي ،كوشيدهاند ميان فرد اخالقي و غير

 .ابن شعبه حرّاني ،حسن بن علي( .بيتا) .تحف العقول،
ترجمه صادق حسنزاده ،قم :آل علي(ع).
 .احمدي ،حبيباهلل .)31۸0( .امام باقر(ع) الگوي زندگي،
بيجا :فاطيما.
 .الياده ،ميرچا .)3130( .فرهنگ و دين (مجموعه مقاالت)،
زير نظر بهاءالدين خرمشاهي ،تهران :طرح نو.
 .بروجردي ،سيدحسين( .بيتا) .جامع احاديث شيعه ،ترجمه
عدهاي از فضال ،تهران :فرهنگ سبز.

اخالقي تمايز قائل شوند .ايشان الگويي نيز ،براي جامعه

 .شعيري ،محمد بن محمد( .بيتا) .جامع االخبار ،نجف:

ترسيم كردهاند.

مطبعه الحيدريه.
 .صانعي درهبيدي ،منوچهر .)3133( .فلسفه اخالق و مبتاي

نتیجه

رفتار ،تهران :سروش.

در مقايسه بين تئوريهاي كانت و آموزههاي امام

 .الصغير ،محمد حسين علي3553( .م3031/ق) .االمام

باقر(ع) ،بايد چنين حكم كرد كه اين فيلسوف شهير

الباقر(ع) مجدد الحضاره االسالميه ،بيروت :موسسه العارف

آلماني ،از اليههايي از اخالق سخن ميگويد .اين

المطبوعات.

 /1۶پژوهشنامه حكمت اهلبيت(ع) ،سال دوم ،شماره دوم (پياپي ،)1تابستان 3131

 .طبرسي ،علي بن حسن (بيتا) .مشكاه االنوار ،ترجمه
عطاردي قوچاني ،تهران :عطارد.
 .فروغي ،محمدعلي .)3133( .سير حكمت در اروپا ،تهران:
زوار.
 .فيضاالسالم ،علينقي( .بيتا) .ترجمه و شرح صحيفه
سجاديه امام سجاد(ع) ،تهران :فقيه.
 .قطبالدين راوندي ،سعيد بن هبهاهلل( .بيتا) .اعجاز
معصومين(ع) ،ترجمه غالمحسن محرمي ،قم :اسالمي.
 .كاپلستون ،فردريك .)3130( .تاريخ فلسفه از ولف تا كانت،
ترجمه اسماعيل سعادت و منوچهر بزرگمهر ،تهران :سروش.
 .كليني ،محمد بن يعقوب( .بيتا) .اصول كافي ،ترجمه
سيدجواد مصطفوي ،تهران :علميه اسالميه.
 .كورنر ،اشتفان( .بيتا) .فلسفه كانت ،ترجمه عزتاهلل
فوالدوند ،تهران :خوارزمي.
 .ماهروزاده ،طيبه .)3133( .فلسفه تربيتي كانا ،تهران :سروش.
 .مدرسي ،سيدمحمدتقي .)3035( .االمام الباقر(ع) قدوه و
اسوه ،طبعه االولي ،بيجا :مكتب العالمه المدرسي.
 .مجلسي ،محمدباقر( .بيتا) .بحاراالنوار ،ترجمه عطاردي
قوچاني ،تهران :عطاردي.
 .محمدرضايي ،محمد .)3133( .تبيين و نقد فلسفه اخالقي
كانت ،قم :دفتر تبليغات اسالمي.
 .مفيد ،محمد بن محمد( .بيتا) .االمالي ،ترجمه حسين استاد
ولي ،مشهد :آستان قدس رضوي.
 .هاديمنش ،ابوالفضل .)31۸1( .آفاق انديشه؛ نگاهي به
زندگاني امام محمدباقر(ع) ،تهران :مركز پژوهشهاي اسالمي
صداوسيما.
التين
- Paton h.j the categorical imperative London
Hutchinsons university library 1953
-Kant imaanuel ground work if metaphysic of
morals London Hutchinson university library
1972.

3/Abstracts

Study of Immanuel Kant’s Viewpoints about Morality and Imam Muhammad al-Baqir’s
Ethical Teachings (AS)
Seyyed Hadi Tabatabaei*
Abdolah Nasri**

Abstract
German philosopher, Immanuel Kant (1724-1804), has considered the topic of morality in his
philosophy. He believed that morality is beyond any natural or supernatural deed. In view of
his efforts to purify morality, Kant believed that the good will is the only thing that can be
free of any immoral deeds. Imam Muhammad al-Baqir (AS) is one of the Shiite imams who
has emphasized significantly on the morality in his teachings. The extent of morality in
Imam’s teachings not only covers the Kant's ideas but also speak of a higher level. Study of
perspectives and ideas of these two thinkers would lead us to a better understanding of the
relation between morality and religion.
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