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چکیده
نگاهی اخالقی به شرک در کنار نگاه معرفتی ،از پاسخ این پرسش پرده برمیدارد که چرا
شرک از بزرگترین گناهان است .شرک دو قسم است :جلی (آشکار) و خفی (پنهان) .بیشتر
مــردم ،حتی مؤمنان نیز از قسم پنهان آن ّ
مبرا نیستند .شرک جلی و خفی منشأ بسیاری از
رذایل خالقی است .دقت در الیههای رذایل اخالقی مرتبط با صفات هدایتگر یا عملکننده،
چگونگی نقش شرک را آشکار میسازد .برخی دانشوران اخالق برای نفس هفت جهتگیری
برشمردهاند :جهتگیری نفس نسبت به مبدأ ،جهتگیری نفس نسبت به عاقبت خویش،
جهتگیری نفس نسبت به خویشتن ،جهتگیری نفس نسبت به آینده ،جهتگیری نفس
نسبت به مواهب دنیوی ،جهتگیری نفس نسبت به دیگران و جهتگیری بازدارندۀ نفس.
پژوهش حاضر براساس این دیدگاه به تبیین نقش شرک در رذایل اخالقی پرداخت.
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مقدمه

َ َ
إ ّن ا ّلل َه
در کالم خدای بلندمرتبه شرک از بزرگترین گناهان است که بخشیده نمیشودِ :
ً
ْ ً
ْ
َ
َ ََ َْ
ْ
ون ٰذل َ
َ ْ َْ ُْ َ
ُ َ
1
ک ِل َم ْن َيش ُاء َو َم ْن ُيش ِر ْک ِبا ّلل ِه فق ِد افت َرى ِإثما َع ِظيما
لا َيغ ِف ُر أن يش َرک ِبهِ َو َيغ ِف ُر َما د ِ
ُ
َ َ
و إ ْذ َق َال ُل ْق َم ُ
َ
ان ِلا ْب ِنهِ َو ُه َو َي ِعظ ُه َيا ُبن َّي لا
(نساء )48 ،و از آن به ظلم بزرگ یادشده استِ :
ُ ْ ْ َّ َّ ّ
الش ْر َک َل ُظ ْل ٌم َع ِظ ٌ
يم( 2لقمان .)13 ،پیوسته به شرک از ُبعد معرفتی و عقیدتی
تش ِرک ِبالل ِه ِإن ِ
نگاه شده و در متنهای کالمی و حتی در کتابهای تفسیری نیز از آن در برابر توحید یاد و به
آن پرداختهشده است .در برابر توحید ذاتی و فعلی و صفاتی ،شرک ذاتی و فعلی و صفاتی قرار
دارد .شرک دو قسم است .1 :شرک آشکار که با ایمان و ادعای وحدانیت خداوند سازگاری
ندارد؛ مانند شرک در ذات خداوند و قائلشدن به خدایان چندگانه و پرستش بتان و خدایان
دروغین؛  .2شرک پنهان که با ایمان و ادعای وحدانیت خداوند جمعشدنی است و در کالم
َ َّ
ْ ُ
َ ْ َ
َ 3
خدای بلندمرتبه به آن تصریح شده استَ :
و َما ُي ْؤ ِم ُن أکث ُر ُه ْم ِبا ّلل ِه ِإلا َو ُه ْم ُمش ِرکون
(یوسف .)106 ،مفسران در ذیل آیۀ یادشده به استناد روایات ،این نوع شرک را شرک طاعت
در مقابل عبادت نامیدهاند و یکی از مصداقهای شرک در آیه را گفتۀ آن شخص که «اگر فالنی
نبود ،هالک میشدم» ،دانستهاند.
شرک مطر حشده در این مقاله شرک خفی است؛ اگرچه هر مشرک مبتال به شرک جلی،
دچار شرک خفی نیز هست .شرک ظلمی بزرگ و ظلم نیز موضوعی اخالقی است؛ اما همواره
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از زاویۀ معرفتی به آن پرداخته شده است .در این پژوهش از نگاه اخالقی به شرک خواهیم
پرداخت .چنین نگاهی در کنار نگاه معرفتی ،از پاسخ این پرسش پرده برمیدارد که چرا شرک
از بزرگترین گناهان است .نفی شرک به بلندای اقرار به توحید اهمیت دارد .امروزه ،پرداختن
 .1خداونــد هرگــز شــرک را نمیبخشــد و کمتــر از آن را بــرای هرکــس [بخواهــد] میبخشــد و آن کســی کــه بــرای خــدا شــریکی
قــرار دهــد ،گنــاه بزرگــی مرتکــب شــده اســت .نــک :نســاء.116 ،
[ .2بــه خاطــر بیــاور] هنگامــی را کــه لقمــان بــه فرزنــدش ،درحالیکــه او را موعظــه میکــرد ،گفــت« :پســرم ،چیــزی را
همتــای خــدا قــرار مــده کــه شــرک ،ظلــم بزرگــی اســت.
. 3و بیشتر آنها که مدعی ایمان به خدا هستند ،مشرکاند.

به موضوعاتی اینچنینی بسیار کمرنگ و بهرههای تربیتی و تهذیبی آن فراموششده است.
پژوهش حاضر در پی این است که در حد توان به گوشهای از زوایــای پنهان اخالقی شرک
بپردازد .چیستی نقش شرک در اتصاف به صفات و ملکات رذیله ،پرسشی است که پژوهش
حاضر درصدد پاسخگویی به آن است .برای پاسخ به پرسش پژوهش پیشینهای یافت نشد،
جز اشارههایی چند که در کتابهای اخالقی ،گاه در تبیین برخی رذایل آمده است.

طرح مسئله
رویکردهای نقلی ،عرفانی ،فلسفی و تلفیقی چهار رویکردی است که دانشمندان مسلمان
در بیان موضوعات اخالقی بهکار میگیرند و هریک دستهبندیهای ویژهای از مباحث اخالقی
دارند .در میان معاصران ،رویکرد قرآنی نیز رویکرد دیگری در تبیین موضوعات اخالقی است.
رویکرد تلفیقی آمیختهای از رویکرد فلسفی و آموزههای کتاب و سنت نبوی و ائمه؟مهع؟ است
که برخی کتابهای اخالقی ،مانند جامع السعادات مالمحمدمهدی نراقی از این رویکرد بهره
بردهاند .در میان معاصران دستهبندی دیگری براساس رویکرد تلفیقی وجود دارد که پژوهش
حاضر آن را مبنای بحث قرار داده 1و براساس آن ،نقش شرک را در اتصاف به رذایل اخالقی
بهتصویر کشیده است.
ـات نفسانی یــا هدایتکنندهاند یــا عملکننده و صفات
در ایــن دستهبندی تمام صــفـ ِ
عملکننده ،خود دارای اقسام هفتگانهاند .صفات هدایتگر ،مانند ایمان ،روشنگر راه قوای
تأثیرگذار در انسان است (دیلمی و آذربایجانی ،1389 ،ص .)65به بیان دیگر ،در دیدگاه
صفات عملکننده از صفات نفسانی است که بهعنوان نیروهای عملکننده و تأثیرگذار در نفس
آدمی ایفای نقش میکند .این قبیل صفات نفسانی در متنهای معتبر و رایج اخالق اسالمی
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اسالمی همۀ فضیلتها و ویژگیهای خوب ،با ایمان مرتبطاند و ایمان ،روشنگر راه آنهاست.

بهعنوان صفات متعلق به قوۀ غضبیه و شهویه شناخته میشوند (همان ،ص )79که در این
پژوهش بهگونهای دیگر دستهبندی شدهاند.
 .1این دستهبندی از کتاب اخالق اسالمی نوشتۀ احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی اقتباس شده است.
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 .1صفات نفسانی هدایتگر و عملکننده
در دستهبندی گزینششده صفات یا هدایتگرند یا عملکننده .ایمان از صفات هدایتگر
است و صفات نفسانی عملکننده در هفت دسته جای میگیرند که عبارتاند از:
 .1جهتگیری نفس نسبت به مبدأ :صفاتی که به جهتگیری درونــی انسان نسبت به
خداوند ناظرند؛ مانند توکل ،تسلیم ،رضا و...؛
 .2جهتگیری نفس نسبت به عاقبت خویش :صفاتی که به جهتگیری درونی انسان
نسبت به سرانجامش ناظرند؛ مانند ترس ،امید ،ناامیدی و...؛
 .3جهتگیری نفس نسبت به خویشتن :صفاتی که جهتگیری انسان نسبت به خود را
سامان میدهند؛ مانند عجب ،افتخار ،عزتنفس و...؛
 .4جهتگیری نفس نسبت به آینده :صفاتی که موضعگیری انسان را نسبت به آینده رقم
میزنند؛ مانند آرزوها ،تسویف (تأخیر در کارها) ،عجله و...؛
 .5جهتگیری نفس نسبت به مواهب دنیوی :صفاتی که به جهتگیری نفس نسبت به
مواهب دنیوی ناظرند؛ مانند زهد ،حرص ،حسرت ،قناعت و...؛
 .6جهتگیری نفس نسبت به دیگران :صفاتی که موضع انسان را نسبت به دیگران تعیین
میکنند؛ مانند خیرخواهی ،حسادت ،کینه ،انصاف و...؛
 .7جهتگیری بازدارندۀ نفس :صفاتی که بیانگر آرایش طبیعی و متعادل نفساند و نقش
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بازدارندگی دارند؛ مانند سکون ،وقار ،عفت ،حیا و(...همان ،ص 65و  79و .)80
در این تقسیمبندی در کنار پرداختن به فضایل اخالقی به رذایل نیز پرداخته میشود .در
ادامه نقش شرک در صفات و ملکات رذیله براساس دستهبندی یادشده تبیین میشود.

 .1 .1صفات نفسانی هدایتگر
36

ایمان با عمل صالح و فضایل اخالقی رابطۀ متقابل دارد 1:ایمان بارورکنندۀ عمل نیک
 .1دربارۀ رابطۀ ایمان و عمل صالح نک :محمدتقی مصباح یزدی ،آموزش عقاید ،ص.456-451

است و عمل نیک عمقدهنده به ایمان .ایمان و کفر عامل اصلى در سعادت و شقاوت ابدىاند.
شرک نیز در ردیف کفر است و با وجود آن ،هیچ کار نیکى به نتیجه نمیرسد و سبب سعادت
ک َو إ َلى َّالذ َين م ْن َق ْبل َ
و َل َق ْد ُأوح َي إ َل ْي َ
ک َلئ ْن َأ ْش َر ْک َت َل َي ْح َب َط َّن َع َم ُل َ
اخروى نمیشودَ :
ک َو
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َ َ ُ َ َّ َ ْ َ
اسر َ
ين( 1زمر .)65 ،بنابراین ،همانگونه که ایمان در شکلگیری اعمال نیک
لتکونن ِمن الخ ِ ِ
و فضایل نقش ایفا میکند ،شرک نیز در شکلگیری اعمال بد و رذایل نقش دارد و همانگونه
که ایمان و عمل صالح رابطۀ متقابل دارند ،شرک و عمل بد نی ز رابطۀ دوسویه دارند .شرک
حق یگانه جمعشدنی نیست و شعار
جلی و اقرار به خدایان دروغین با ایمان و اعتقاد به معبود ِ
توحید ،براندازی شرک و آیینهای پرستش خدایان دروغین است .اما شرک خفی 2با ایمان
َ ْ َ
جمعشدنی است و در کالم خدای بلندمرتبه به آن تصریحشده استَ :
و َما ُي ْؤ ِم ُن أکث ُر ُه ْم
با َّلله إ َّلا َو ُه ْم ُم ْشر ُک َ
ون( 3یوسف .)106 ،خالصه اینکه همچنانکه ایمان از صفات نفسانی
ِ
ِ ِ ِ
هدایتگر است و با فضایل اخالقی و کارهای شایسته رابطۀ متقابل دارد ،شرک و از جملۀ آن،
شرک خفی نیز با رذایل اخالقی و کارهای ناشایست رابطۀ متقابل دارد .گاه ،رذیلهبودن شرک
خفی برای ما نامعلوم؛ ولی نزد خدا معلوم است و از آن باید به خدای بزرگ پناه برد .در ادامه
نقش شرک در شکلگیری رذایل بررسی میشود.
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 .2 .1صفات نفسانی عملکننده
گفته شد که صفات نفسانی عملکننده در هفت دسته جای میگیرند که در ادامه به بیان
نقش شرک در هریک میپردازیم:
محبت و توکل و شکر از جمله صفات عملکنندهای هستند که رابطۀ مطلوب و جهتگیری
( .1بــه تــو و همــۀ پیامبــران پیشــین وحیشــد کــه اگــر مشــرک شــوی ،تمــام اعمالت تبــاه میشــود و از زیانکاران خواهــی بود).
 .2دربــارۀ تقســیم شــرک بــه شــرک در عبــادت و شــرک در طاعــت ،نــک :محمدمحســن فیــض کاشــانى ،الوافــی ،ج،4
ص184؛ محمدباقــر مجلســی ،بحــار االنــوار ،ج ،69ص.102
 .3و بیشتر آنها که مدعی ایمان به خدا هستند ،مشرکاند.
 .4اگــر شــرک خفــی در رذایــل نقــش داشــته باشــد ،بــه طریــق اولـ ٰـی شــرک جلــی هــم در رذایــل نقــش دارد؛ زیــرا هــر مشــرک به
شــرک جلــی مشــرک بــه شــرک خفــی نیــز هســت؛ ولــی هــر مشــرک بــه شــرک خفــی مشــرک بــه شــرک جلــی نیســت.
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 .1 .2 .1جهتگیری نفس نسبت به مبدأ
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درونی آدمی را با خداوند و مبدأ هستی رقم میزنند 1.محبت و توکل به غیرخدا و ناسپاسی نسبت
به خدا رذیلتهایی هستند که شرک در ایجاد آنها نقش دارد و شرح آنها اینگونه است:
 .1 .1 .2 .1شرک و محبت به غیرخدا
محبت انسان به خداوند را که دراصل ،حق خداست و دیگران در آن سهمی ندارند،
شرک
ِ
بهسمت غیرخدا میکشاند .دوستداشتن دیگر موجودات در عرض دوستداشتن خداوند،
ظلم و از رذایل است؛ چراکه هیچ موجودی بهغیراز خدا بهخودیخود سزاوار دوستی نیست.
اوست که زیبای مطلق و دارنــدۀ تمام نامهای نیکوست و خالق زیباییها و نعمتدهندۀ
مطلقی است که همۀ هستی از ِآن اوست .البته دوستی با کسانی که خدا اجازه داده ،در طول
دوستی خداست و شرک نیست .خداوند در کالمش دوستی انــداد ،یعنی بتها و مالئکه و
افراد انسان ،بلکه هر اطاعتشدهای بهغیراز خداوند را مذمت کرده و آن را ظلم دانسته است
َ َْ ً
َ َ َّ
َ
َ
َ ْ َ َّ ُ ْ ُ
ون ا ّلل ِه أن َدادا ُي ِح ُّبون ُه ْم ک ُح ِّب
(طباطبایی ،1414 ،ج ،1ص:)405
و ِمن الن ِاس من يت ِخذ ِمن د ِ
َّ َ َّ َ َ ُ َ َ ُّ ُ ّ ً َّ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ ُ َّ َ َّ َ ً َ َ َّ ّ ََ
الل ِه و ال ِذين آمنوا أشد حبا ِلل ِه و لو يرى ال ِذين ظلموا ِإذ ير ون العذاب أن القوه ِلل ِه ج ِميعا و أن الله
ْ َ
َ
ش ِد ُيد ال َعذ ِاب( 2بقره.)165 ،
 .2 .1 .2 .1شرک به خدا و توکل به غیرخدا
در آیات فراوانی 3توکل مؤمنان ،تنها بر خداوند حصر شده و مفهوم آیات این است که
توکلکردن به غیرخدا روا نیست .همچنین ،آیات دیگری که بهگونهای با توکل ارتباط دارند،

4
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 .1دربارۀ صفات عملکننده نسبت به مبدأ ،نک :احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی ،اخالق اسالمی ،ص.94-80
( .2بعضــی از مــردم معبودهایــی غیــر از خداونــد بــرای خــود انتخــاب میکننــد و آنهــا را همچــون خــدا دوســت میدارنــد؛
امــا آنهایــی کــه ایمــان دارنــد ،عشقشــان بــه خــدا از عشــق مشــرکان نســبت بــه معبودهاشــان ،شــدیدتر اســت .و آنهــا کــه
ســتم کردنــد و معبــودی غیــر خــدا برگزیدنــد ،هنگامیکــه عــذاب [الهــی] را میبیننــد ،خواهنــد دانســت کــه تمــام قــدرت از ِآن
خداســت و خــدا دارای مجــازات شــدید اســت[ ،نــه معبودهــای خیالــی کــه از آنهــا میهراســند] ).گفتنــی اســت ،توصیــف
آیــه از مؤمنــان کــه دوستیشــان بــه خــدا شــدیدتر اســت ،بــه ایــن معنــی نیســت کــه آنــان معبــودان دیگــر را نیــز دوســت دارنــد.
بیــان آیــه از شــدت محبــت مؤمنــان بــه خداونــد ســخن میگویــد .نکوهــش مشــرکان در ابتــدا و انتهــای آیــه شــاهد ایــن
مدعاســت( .دراینبــاره نــک :محمدحســین طباطبایــی ،المیــزان ،ج ،1ص 406و .)407
و َع َلــى ا َّللــه َف ْل َي َتـ َـوَّکل ْال ُم ْؤم ُنـ َ
و َع َلــى ا َّللــه َف ْل َي َتـ َـوَّکل ْال ُم َت َوّک ُلـ َ
 .3فــراز َ
ـون و َ
ـون و ...در ســورههای مائــده11 ،؛ توبــه51 ،؛ یوســف،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
67؛ ابراهیــم 11 ،و 12؛ زمــر38 ،؛ مجادلــه 10 ،و تغابــن 13 ،آمــده اســت.
َ
ْ
ْ َ َ َ َّ َ ُ
ْ ُ َ ً
أ َلـ ْـم َت ْع َلـ ْـم َأ َّن ا َّللـ َـه َلــهُ
و َآت ْي َنــا ُم َ
وســى ْال ِک َتـ َ
 .4ماننــدَ :
يل ألا َت ّت ِخــذوا ِمــن دونِــي و ِکيــلا( إســراء،)2 ،
ـاب َو َج َعل َنـ ُـاه ُهـ ًـدى ِل َب ِنــي ِإســر ِائ
َ
َ
ُم ْلـ ُ
السـ َـم َاوات َو ْال َأ ْرض َو َمــا َل ُکـ ْـم مـ ْـن ُدون ا ّللــه مـ ْـن َولـ ّـي َو َلا َنصيــر( بقــره )107 ،و آیــۀ َ و َلا َتـ ْـد ُع مـ ْـن ُدون ا ّللــه َمــا َلا َي ْن َف ُعـ َ
ـک َّ
ـک وَ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ٍ
ِ ِ ِ ٍِ
َ
ً
ْ
َ
ّ
َ َ ُ ُّ َ َ ْ َ َ َ َ ّ َ
ـک إذا ِمـ َـن الظ ِال ِم َ
ين(یونــس.)106 ،
لا يضــرک فـ ِـإن فعلــت ف ِإنـ ِ

به این نکته اشاره میکنند .توکل بر خداوند با توحید ربوبی ارتباط دارد و توکل بر غیرخدا شرک
در توحید ربوبی است .اگر کسی معتقد باشد که غیرخدا نیز مؤثر مستقل است ،در ربوبیت خدا
شرک نظری دارد که به شرک جلی ملحق میشود .گاه اعتقاد ،صحیح است؛ ولی در مرحلۀ
عمل و ضمیر ناخودآ گاه ،اسباب نیز مؤثر دانسته و بر آنها توکل میشود که شرک خفی است.

1

البته اعتقاد به تأثیر اسباب در طول ربوبیت خداوند شرک نیست .از دیدگاه اخالقی توکل بر
غیرخدا شرک و ظلم است؛ زیرا جابهجاکردن حقوق است .گویا آنچه حق خداوند متعال است،
به دیگری نسبت داده میشود.
 .3 .1 .2 .1شرک و ناسپاسی
شکر خداوند بهعنوان نعمتدهندۀ حقیقی از واجبات عقلی و عملی و اخالقی و از فضایل
اخالقی است .در مقابل ،شکر غیرخدا بهعنوان نعمتدهندۀ حقیقی ظلم و ناسپاسی به درگاه
حق و از رذایل اخالقی است؛ چراکه منعم حقیقی ،تنها خداست و سپاس دیگران ناحقی در حق
خداوند منعم است .البته تشکر از دیگران بهعنوان واسطۀ رساندن نعمتها ،در طول سپاس
از خداوند قرار دارد و آن نیز ،ازنظر اخالقی الزم است و از فضایل اخالقی محسوب میشود 2.با
این توضیح ،نقش شرک در رذیلۀ ناسپاسی به درگاه خداوندی آشکار شد.
 .2 .2 .1جهتگیری نفس نسبت به عاقبت خویش
فضایلی مانند ترس از خدا و امید به او و رذایلی ،چون ترس از غیرخدا و ناامیدی از خدا و
ایمنی از مکر او ناظر به جهتگیری درونی انسان نسبت به عاقبتش است .شرک در ایجاد
 .1 .2 .2 .1شرک و ترس از غیرخدا
ترس پسندیده ،همان ترس از خداست و ترس نکوهیده ترس از غیرخداست؛ مانند ترس
َ

َ

َ

َّ
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اینگونه رذایل در نفس انسان نیز نقشی دارد ،بدینقرار:

ْ ُ

َ َ ُْ ُ ْ
کث ُر ُه ْم با ّلله إلا َو ُه ْم ُمشرک َ
 .1دراینباره به تفسیرهای روایی ذیل آیۀ و ما يؤ ِمن أ
ون( یوسف )106 ،مراجعه کنید.
ِ
ِ ِ ِ
 .2در روایــات فراوانــی از سپاســگزاری از دیگــر انســانها ســخن بهمیــان آمــده اســت .بخشــی از ایــن روایتهــا در کتــاب
ی شــده اســت .دراینبــاره نــک :محمــد محمــدی ریشــهری ،میــزان الحکمــه ،ج ،6ص-2830
میــزان الحکمــه جمـعآور 
.2832
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از نامالیمات آینده  ،ترس از مرگ ،ترس از دشمنان و ترس از مرده و جن که همگی از اقسام
ترس مذموم 1هستند و در آنها رد پای شرک دید میشود .انسان مؤمن عالوهبر توحید ذاتی
به توحید افعالی نیز اعتقاد دارد .در توحید افعالی ،تنها مؤثر در عالم خداست و هیچ کاری در
دنیا انجام نمیشود ،جز به اذن و ارادۀ باریتعالی .در برابر این قسم از توحید نیز نوعی شرک
قرار دارد 2.اگر انسان بهمعنای واقعی کلمه مؤمن و موحد باشد و موجود دیگری را مؤثر نداند،
َ َ َ َ
َ َ َ ٌ
هرگونه ترس از وجودش زایل میشود .صاحب المیزان در ذیل آیۀ ألا ِإ ّن أ ْو ِل َي َاء ا ّلل ِه لا خ ْوف
َع َل ْيه ْم َو َلا ُه ْم َي ْح َز ُن َ
ون 3میگوید« :مؤمن به ایمان کامل و واقعی ،همۀ ملکیت و حق را از ِآن
ِ
خدا میداند و کسی را در این ملکیت و حق شریک نمیداند .درحقیقت ،او ملکیت و حقی برای
خود قائل نیست تا غصۀ چیزی را بخورد یا از چیزی بترسد» (طباطبایی ،1414 ،ج ،10ص.)90
شرک در اینجا یعنی برای خود ملکیت و حقی قائلبودن؛ ازاینرو فرد میترسد مبادا آن را از
دست دهد یا از اینکه آن را از دست داده ،غمگین است.
 .2 .2 .2 .1شرک و ناامیدی
ناامیدی در شرکورزی ریشه دارد .انسانی که اسباب را همهکار میداند ،گاه دیگر به اسباب
امیدی ندارد؛ ازاینرو ناامید میشود؛ درحالیکه اسباب از خود استقاللی ندارند و خداوند مسیر و
سرنوشت آنان را مشخص میکند .اطمینان به اسباب و ناامیدی از اسباب ،نوعی شرک است.
مؤمن به خدای یگانه اطمینان دارد و به فضل و بخشش او امیدوار است .هرچند درظاهر،
اسباب ناکارآمد باشند ،او در مقابل خود بنبستی نمیبیند؛ چراکه یقین دارد برای خداوند
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بنبستی نیست .بنابراین ،هرگونه اعتقادی مخالف این اعتقاد ،شرک است .اما ناامیدی
از رحمت خداوند بهدلیل گناهان بسیار یا به دالیل دیگر ،به این اندیشه بازمیگردد که فرد
رحمت خدا را محدود و کوچکتر از گناه خود م یداند .این اعتقاد ،خود نوعی شرک است؛
چراکه فرد برای گناه خود اثری بیشتر از رحمت خدا قائل است.
 .1دربارۀ اقسام ترس و خوف نک :مالاحمد نراقی ،معراج السعاده ،ص.130-123
 .2دربــارۀ اقســام توحیــد و توحیــد افعالــی نــک :ناصــر مکارم شــیرازی ،تفســیر نمونــه ،ج ،27ص451-446؛ عبدالحســین
طیــب ،کلم الطیــب ،ص.100-78
 .3آ گاه باشید! اولیای خدا ،نه ترسی دارند و نه غمگین میشوند( .یونس.)62 ،

 .3 .2 .2 .1شرک و ایمنی از مکر خدا
ایمنی از مکر خــدا ،یعنی ایمندانستن خود از عــذاب الهی 1و فرد چنان به خود مطمئن
است که هیچ ترسی از خدا ندارد ،حتی از امتحان الهی .حال اینکه تمام انبیا و اوصیا و مالئکۀ
بودن این رذیله گاه به
مقرب ،خود را از مکر و امتحان خدا ایمن ندانسته و نمیدانند .شرک ِ
این دلیل است که فرد برای خود حقی بر خدا قائل است؛ درصورتیکه هیچکس بر خدا حقی
ندارد؛ هرچند عمل نیکی داشته باشد .آری ،گاهی باری ٰ
تعالی حقی را خود برعهده میگیرد و
به بندگان وعدۀ ثواب میدهد .درحقیقت ،چنین شرکی شرک خفی است .گاه شرکبودن این
رذیله بهدلیل غرور فرد است که در بخش بعدی بیان خواهد شد.
 .3 .2 .1جهتگیری نفس نسبت به خویشتن
صفاتی مانند عجب ،فخر ،کبر و ...از رذایلی هستند که جهتگیری نفس نسبت به
خویشتن و به بیان دیگر ،جهتگیری ما را نسبت به خودمان شکل میدهند .نقش شرک در
متصفشدن نفس به اینگونه رذایل پررنگ است و با اندکی تأمل آشکار میشود .نقش شرک
ف است:
در شکلگیری این صفات بسیار رذیلهای بدین توصی 
 .1 .3 .2 .1شرک و عجب
«عجب و خودپسندی یا خودبینی بزرگپنداشتن خود است ،بهدلیل کمال واقعی یا خیالی
که در خود میبیند» (نراقی ،بیتا ،ج .)282 ،1درواقع ،انسان خودپسند چون از این حقیقت
غافل است که ه ر کمالی از ِآن خداست ،از خود خشنود میشود .شرک هم این است که
درحالیکه کماالت بالذات از ِآن خداست.
 .2 .3 .2 .1شرک و کبر
انسان خودپسند در مقام مقایسه با دیگران خود را برتر از دیگران بداند»
«کبر آن است که
ِ
(همان :ص .)300البته در ُعجب ،فرد خود را با دیگران مقایسه نمیکند .همچنین ،در کبر
 .1دربارۀ ایمنی از مکر خدا نک :مالاحمد نراقی ،پیشین ،ص 131و .132
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انسان کماالت خود را از خود ببیند ،گویا او خود را در برابر خدا،بالذات دارای کماالت میداند؛
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همان شرک یادشده در عجب نقش دارد .درحقیقت ،بزرگی از ِآن خداست و لباسی است که
فقط سزاوار مقام خداوندی است و بر قامت دیگری راست نمیآید 1.شخص متکبر خود را در
عرض خدا دانسته و مانند او خود را سزاوار کبریایی میداند و ازاینرو مشرک است .شیطان نیز
در مقام مقایسه بود که دچار خودبزرگبینی شد و از درگاه خدا رانده شد.
 .3 .3 .2 .1شرک و فخر
«فخر [و افتخار] مباهاتکردن به زبان است بر دیگران به آنچه که آن را کمال میپندارد
و آن از اقسام تکبر است» (نک :همان .)316 :فخرفروشی به این دلیل شرک است که فرد
کماالت را از ِآن خود میداند و بر دیگران فخر میکند ،حال اینکه همهچیز از ِآن خداست و اگر
خدا میخواست آنها را به او نمیداد و به دیگری میبخشید .دارندۀ واقعی خداست و آنچه
دیگران دارند ،عاریتی است و این نگاه که من نیز بهصورت مستقل ،دارندۀ کماالت هستم،
شرک است.
 .4 .3 .2 .1شرک و ریا و ُسمعه

2

«ریا طلب منزلت و موقعیت است در دلهای مردم بهوسیلۀ خصلتهای خوب یا نشانه
هایی که بر خصلتهای خوب داللت دارد .ریا هر عمل خیری را شامل میشود و گاه به عبادات،
مانند نماز و روزه اختصاص مییابد که قصد او در انجام عبادات ،برای خدا نیست؛ بلکه قصد
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او نشاندادن عبادات به مردم است» (همان ،بیتا ،ج ،2ص  .)288امیر مؤمنان؟ع؟ریا را
ُ ْ َّ َ َ َ َ َ ٌ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ َ َّ ٰ ُ ٰ
وحى ِإل َّي أن َما ِإل ُهک ْم ِإل ٌه
وجهی از وجوه شرک میدانند و شرک را در آیۀ قل ِإنما أنا بشر ِمثلکم ي
َ َ َ
ً
َْ
ً
ً َ ْ
َ
َ ٌ ََ ْ َ
ک َ
و ِاحد فمن
ان َي ْر ُجو ِلق َاء َر ِّبهِ فل َي ْع َم ْل َع َملا َص ِالحا َو لا ُيش ِر ْک ِب ِع َبادهِ ر ِّبهِ أ َح اد( 3کهف)110 ،
به ریا تفسیر میکنند و میفرمایند« :آنها روز ه گرفتند و نماز خواندند و خویشتن را در کارهای
َ َ
َ ْ َ ََْ
ِ
ـر ی َنا ِز ُع ال َّل َه ِر َد َاء ُه»؛ (کبر پوشــش خداســت و متکبر با خدا در پوشــش او
ـر ِر َد ُاء ال َّلـه َو ال ُْم َت ِّ
 .1عــن أ ِبیجعفـ ٍـر؟ع؟ ،قــال« :ال ْ
کبـ ُ
ْکبـ ُ
نــزاع میکنــد) (محمدبنیعقــوب کلینــی ،الکافــی ،ج ،4ص.)754
 .2میتــوان شــرک و ریــا و ســمعه را در بخــش ( 1 .2 .1جهتگیــری نفــس نســبت بــه مبــدأ) جــای داد .دراینصــورت ،در
مباحــث اخــاص قــرار میگیــرد.
 .3بگــو« :مــن فقــط بشــری هســتم ماننــد شــما .امتیــازم ایــن اســت کــه بــه مــن وحــی میشــود کــه تنهــا معبودتــان معبــود
یگانــه اســت؛ پــس هرکــه بــه لقــای پــروردگارش امیــد دارد ،بایــد کاری شایســته انجــام دهــد و هیچکــس را در عبــادت
پــروردگارش شــریک نکنــد».

ن دهند.
اهلخیر وارد کردند ،فقط برای اینکه آنان میخواستند این کارها را به مردم نشا 
پس آنان بهدلیل همین ریاکاری در اعمال ،مشرک شدند( 1».مجلسی ،1412 ،ج ،69ص.)102
سمعه نیز مانند ریاست ،جز اینکه ریا ،یعنی کاری را در معرض دیدن و سمعه ،یعنی در معرض
شنیدن قراردادن .در سمعه فرد دوست دارد ،کار خوب یا عبادت او بر سر زبانها بیفتد .نقش
شرک در ریا و سمعه آشکار است؛ زیرا قصد فرد از انجام عمل خیر این است که دیگران عملش
را ببینند یا دربارۀ آن بشنوند و سپس از او تعریف و تمجید کنند .بنابراین ،چنین فردی از انجام
این عمل قصد قربت ندارد و عملش با اخالص تنافی دارد و شرک است.
 .4 .2 .1جهتگیری نفس نسبت به آینده
فضایلی مانند دوراندیشی ،کوتاهی آرزوها  ،یاد مرگ و همت بلند و رذایلی مانند آرزوهای
دراز ،تسویف (تأخیر در انجام کار) ،عجله و ...صفاتی هستند که موضعگیری ما را نسبت به
آینده رقم میزنند .نقش شرک در شکلگیری این رذایل بدینشرح است:
 .1 .4 .2 .1شرک و عجله
عجله در برابر حلم و درحقیقت  ،عمل شیطان است 2.انسان عجول نگران آینده است و
برای بهدستآوردن مطلوبش آرامش ندارد .او همیشه نگران بهدستنیاوردن مطلوب خود
است؛ ازای ـنرو ،برای بهدستآوردن آن شتاب میکند .اما انسان موحد با اعتقاد به اینکه
همهچیز بهدست خداست ،آرامش دارد و نگران آینده نیست .او میداند ،اگر خدا خیری را
برایش اراده کرده باشد و همۀ موجودات جمع شوند تا مانع رسیدن آن خیر به او شوند ،توانایی
ولی انسان مشرک به شرک خفی با مؤثردانستن اسباب ،احتمال میدهد خیر مطلوب از دست
ویبرود؛ ازاینرو ،در بهدستآوردن آن شتاب میکند.
َْ
ً
ً َ ْ
ََ ْ َ
ک َ
ان َي ْر ُجــو ِل َقـ َ
َ
ِ
ـاء َر ِّبــهِ فل َي ْع َمـ ْـل َع َمــلا َص ِالحــا َو لا ُيشـ ِـر ْک
الریا ِءَ .قــالَ ال َّل ُه تَ َعــالَ ى :فمــن
ـر 
ـع ِم َن ِّ
الرابِـ ُ
ک ِّ
ـرک َف ُه َو شـ ْ
الشـ ْ
« .1أ َ َّمــا ال َْو َ ْجـ ُه َّ
ـادهِ َر ِّبــهِ أ َحــد فَهَـؤُلَاءِ صَامُــوا وَ صَل َّـوْا وَ اسْـتَعْمَلُوا أَنْفُسَـهُمْ بِأَعْمَالِ أَهْلِ الْخَیـرِ إِلا أَنَّهُمْ یرِیدُونَ بِـهِ رِئَاءَ الن َّاسِ َف َْ
ـرکوا ل ِ َما َأتَ ْو ُه
ـ
ش
أ
ِب ِع َبـ
َ
َّ
ِ
الریا ِء».
ـن
مـ َ ِّ
َ
ِ
ِ
 .2وَ قَالَ [النبی؟ص؟]: «ال ْأنَاهُ منَ اللَّهِ وَ ال َْع َج َلهُ منَ الشَّیطَان» (ابن شعبه حرانی ،تحف العقول ،ص.)43

شرک از نگاه اخالقی

منع آن را ندارند و اگر هم خدا آن را اراده نکرده باشد ،کسی قادر نیست آن خیر را به او برساند.
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 .2 .4 .2 .1شرک و آرزوهای دراز
داشتن آرزوهــای دراز از اقسام شرک به خدا در مقدرات است .اگر انسان معتقد باشد که
خدا روزی را در جهان تقسیم میکند و رزق هر فرد در طول زندگیاش بهاندازهای که خدا می
داند ،معینشده است ،از آرزوهای غیرمعقول دستبرداشته و آرزوی خود را معقول و براساس
نظام آفرینش میکند .البته ارادۀ انسان نیز در بخش کوچکی از این مقدرات نقش دارد .انسان
مشرک با تکیه بر اسباب طبیعی ،تنها ظواهر طبیعی را میبیند و گاه نزد خود چنین محاسبه
میکند که همهچیز برطبق مرادش پیش خواهد رفت و با ادامۀ این روند به هرآنچه میخواهد،
خواهد رسید .گاه تخیل در این زیادهخواهی نقش دارد .چنین فردی غافل است از اینکه در
پس این اسباب طبیعی دست دیگری است که گاه روند طبیعی و تصمیمهای او را دگرگون می
سازد 1.در سورۀ کهف ،در داستان صاحب دو باغ و گفتوگوی مشرک و مؤمن ،آرزوی مشرک را
یاد میکند که میگفت:

ُّ
َّ
َ
َ
اع َه َقائِ َم ًه َو ل َ ِئ ْن ُر ِد ْد ُت
الس َ
وَ دَخَلَ جَنتَهُ وَ هُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُن أَنْ تَبِيدَ هٰذِهِ أبَداً * َو َما أ ُظ ُّن َّ
إِلَ ى َربِّي ل ََأ ِج َد َّن َخ ْيراً ِم ْن َها ُم ْن َقلَب ًا؛

و درحالیکه نسبت به خود ستمکار بود ،در باغ خویش گام نهاد و گفت« :من گمان نمیکنم

هرگز این باغ نابود و قیامت برپا شود و اگر بهسوی پروردگارم بازگردانده شوم [و قیامتی در کار
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باشد] ،جایگاهی بهتر از اینجا خواهم یافت» (کهف 35 ،و .)36
َ َ َ ُْ ْ ّ َ
و چون همهچیزش را از دست داد،گفتَ :
يا ل ْيت ِني ل ْم أش ِرک ِب َربِي أ َحد؛ (ایکاش کسی

را همتا و شریک پروردگارم قرار نداده بــودم( ).کهف .)42 ،تسویف نیز به آرزوهــای طوالنی

بازمیگردد .تسویف در لغت به معنای تأخیر (الفراهیدی ،1410 ،ج ،7ص )309و در اصطالح
فرهنگ دینی ،بهمعنای تأخیر در توبه یا اعمال صالحی ،مانند حج است 2.تأخیر در توبه یا
اعمال صالح ،بهدلیل داشتن آرزوی عمر طوالنی است .با توضیحی که گذشت نقش شرک نیز
در تسویف آشکار شد.
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َِ
خ ال َْع َزائِ ِم» (محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،84ص.)303
ت ال َّل َه بِ َف ْس ِ
«ع َر ْف ُ 
ین؟ع؟َ :
یرال ُْم ْؤ ِم ِن َ
َ .1
کما َقالَ أم ُ
 .2دربــارۀ نکوهــش تســویف توبــه نــک :عبدالواحدبنمحمــد تمیمــى آمــدى ،تصنیــف غــرر الحکــم و درر الکلــم ،ص 941
و دربــارۀ تســویف حــج نــک :محمدبنیعقــوب کلینــی ،الکافــی ،ج ،8ص.224-221

 .5 .2 .1جهتگیری نفس نسبت به مواهب دنیوی
فضایلی مانند زهد و قناعت و رذایلی چون حرص و تکاثر و طمع ناظر به جهتگیری نفس
نسبت به مواهب دنیوی هستند .نقش شرک در شکلگیری چندی از رذایل مربوط به این
بخش چنین است:
 .1 .5 .2 .1شرک و حرص
حرص صفتی است در انسان که سبب جمعآوری اموالی میشود که نیازی به آن نیست
و از آن سودی بهدست نمیآید .درحق یقت ،حرص در برابر قناعت قرار دارد (نک :نراقی،
بیتا ،ج ،2ص )77و این صفت شعبهای از دنیادوستی است .دنیادوستی سبب میشود که
این صفت در انسان زند ه شود و او برای بهدستآوردن دنیا عمر گرانمایهاش را تباه سازد؛
درحالیکه سیرایی ندارد و همین حرص سبب هالکت او میشود .نقش شرک در شکلگیری
ن است که انسان بهجای اینکه خدا را دوست داشته باشد ،دنیا را دوست
این صفت ناپسند ای 
مـیدارد و خواهان دنیاست یا اینکه در کنار دوستی خدا محبت دنیا نیز در ضمیرش وجود
دارد .بنابراین ،این ویژگی سبب میشود که انسان سرمایۀ عمر خویش را بهجای اینکه در
ی صرف کند .البته
طلب دوستی خدا و قرب به او صرف کند  ،در جمعآوری دنیای غیرضرور 
تالش قانعانۀ انسان برای بهدستآوردن ضرورتهای دنیایی ،بلکه افزونبراین ،به انگیزۀ
وسعتدادن رزق بر خانواده و انفاق آن برای رسیدن به کماالت معنوی و ثوابهای آخرت
ممدوح است و درحقیقت ،طلب دنیا برای دنیا نیست .نقش شرک در تکاثر نیز از نقش شرک
در حرص آشکار میشود.
طمع ،یعنی توقع و انتظار در اموال مردم داشتن و ضد آن بینیازی از اموال مردم است
(نک :همان :ص .)82همچنین ،طمع شعبهای از دنیادوستی است که با حرص در شریک

شرک از نگاه اخالقی

 .2 .5 .2 .1شرک و طمع

قراردادن دیگران در دوستی خداوند همگونی داردو شرک شمرده میشود .این صفت از جهت
دیگر نیز شرک است و آن اینکه انسان باید فقط از پروردگار خود ،توقع و انتظار داشته باشد.
مؤمن به رحمت و بخشش خدا امید دارد و به اموال خود و دیگران چشمداشتی ندارند و این
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ُ ْ َ ْ َّ َ َ ْ َ َ ٰ َ َ ْ ْ
َ
ک فل َيف َر ُحوا ُه َو خ ْي ٌر ِم َّما
اصل در کالم خدای یگانه آمده است:قل ِبفض ِل الل ِه و ِبرحم ِتهِ ف ِبذ ِل
َي ْج َم ُع َ
ون؛ (بگو به فضل و رحمت خدا باید خوشحال شوند که این از تمام آنچه گردآوری
کردهاند ،بهتر است( ).یونس .)58 ،اگر از جانب دیگران نیز به مؤمن چیزی رسد  ،او آنها را
فقط واسطه و اسباب میداند و بس.
 .6 .2 .1جهتگیری نفس نسبت به دیگران
فضایلی مانند خیرخواهی و انصاف و رذایلی چون حسادت و کینه ،از جمله صفاتی هستند
که موضع انسان را نسبت به دیگران تعیین میکنند .نقش شرک در رذایل این بخش ،برجسته
و عبارت است از:
 .1 .6 .2 .1شرک و حسادت
حسود که برخورداری دیگران از نعمت را برنمیتابد ،به تقسیم روزی میان بندگان از سوی
خداوند حکیم اعتراض دارد .روزیها و نعمتها همه از ِآن خداست و حق اوست که آنها را
براساس حکمت و تدبیر خود ،میان بندگان تقسیم کند و کس دیگری جز او چنین حقی ندارد.
حسود خود را نیز صاحب حق میداند و نعمتها را به خیال خود میان بندگان تقسیم میکند.
درحقیقت ،خود را مانند خداوند تقسیمکنندۀ روزی میداند و حق تقسیم روزی را نیز برای خود
قائل است و ازاینرو مشرک است ؛ چراکه غیر خداوند کسی روزیرسان و تقسیمکنندۀ روزی
نیست.
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 .2 .6 .2 .1شرک و کینه
کــیــنـهورزی نسبت بــه مؤمنان بــا شــرک خفی مرتبط اس ــت .پیش از ایــن بیان شــد که
دوسـتداشــتــن غیرخدا و دوستیهایی کــه در راســتــای دوســتــی خــدا نیست ،شــرک اســت.
دشمنی با دوستان خدا نیز شرک است؛ زیرا دوستی با دوستان خدا جدا از بیزاری از دشمنان
او نیست .کینهورزی نوعی دشمنی با دیگران است .رذایل دیگری ،مانند کبر و فخرفروشی
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نیز ،ازسویی در این بخش داخل میشوند و از سویی دیگر ،با رذایل نفسانی جهتگیرنده
نسبت به خویشتن ارتباط دارند که در آن بخش بیان شد .از مطالب گذشته نقش شرک

در دروغ ،غیبت ،تهمت ،بدگویی و ...آشکار میشود .بنابراین ،فرد متصف به این صفات یا
میخواهد به سوی خود خیری را جلب کند ،مانند درو غگو یا ضرری را به دیگری برساند ،مانند
غیبتکننده ،تهمتزننده و . ...درحالیکه تنها خدا سود و زیانرساننده است و نه غیر او و
تا خدا نخواهد کسی نمیتواند به خود سود و به دیگری زیانی برساند و هر اعتقادی جز این،
شرک است .اما در قسم هفتم ،یعنی صفاتی که بیانگر آرایش طبیعی و متعادل نفساند و نقش
بازدارندگی ایفا میکنند ،مانند سکون ،وقار ،عفت و حیا ،وجه آشکاری برای شرک در ایجاد
رذایل این بخش به خاطر نرسید.

نتیجه
نگاه اخالقی به شرک از بزرگی این گناه و از نقش آن در متصفشدن انسان به رذایل اخالقی
پرده برمیدارد .نقش شرک خفی و شدیدتر از آن ،شرک جلی ،در شکلگیری بسیاری از رذایل
در این پژوهش واکاوی شدند ،عبارت بودند از :حب غیرخدا در عرض حب خدا ،ایمنی از مکر
خدا ،عجب ،فخر ،ریاُ ،سمعه ،عجله ،آرزوهای دراز ،حرص ،طمع ،حسادت ،کینه ،دروغ،

شرک از نگاه اخالقی

اخالقی عملکننده با مطالب بیانشده در این نوشتار آشکار شد .رذایل اخالقی عملکننده که

غیبت ،تهمت ،بدگویی و . ...از آنچه بیان شد ،پاسخ پرسش مقاله آشکار میشود :همانگونه
که ایمان در شکلگیری همۀ فضایل اخالقی نقش دارد ،شرک خفی و شدیدتر از آن ،یعنی
شرک جلی نیز در شکلگیری همۀ رذایل اخالقی نقش دارد.
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 .3حرانی،ابنشعبه ؛ تحف العقول؛ قم :جامعۀ مدرسین.1404 ،
 .4دیلمی ،احمد و مسعود آذربایجانی؛ اخالق اسالمی؛ قم :دفتر نشر معارف.1389 ،
 .5طباطبایی ،محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ قم :جامعۀ مدرسین (مؤسسۀ نشر
اسالمی).1414 ،
 .6طیب ،عبدالحسین؛ کلم الطیب؛ تهران :اسالم ،بیتا.
 .7الفراهیدی ،الخلیلبناحمد؛ کتاب العین؛ قم :دار الهجره.1410 ،
 .8فیض کاشانى ،محمدمحسن؛ الوافی؛ اصفهان :کتابخانۀ امام امیرالمؤمنین على؟ع؟،
.1406
 .9کلینی ،محمدبنیعقوب؛ الکافی؛ قم :دار الحدیث.1429 ،
 .10مجلسی ،محمدباقر؛ بحار االنــوار؛ بیروت :دار احیاء التراث العربی و مؤسسۀ التاریخ
اخالق /بیست و چهار /زمستان 1395

العربی.1412 ،
 .11محمدی ریشهری ،محمد؛ میزان الحکمه؛ قم :دار الحدیث.1381 ،
 .12مصباح یزدی ،محمدتقی؛ آموزش عقاید؛ قم :مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امامخمینی،
.1377
 .13مکارم شیرازی ،ناصر؛ تفسیر نمونه؛ تهران :دار الکتب االسالمیه.1382 ،
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 .14نراقی ،محمدمهدی؛ جامع السعادات؛ نجف :دار النعمان للطباعه و النشر ،بیتا.
 .15نراقی ،مالاحمد؛ معراج السعاده؛ تهران :رشیدی.1362 ،

