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  در اسالمياسي اخالق سيمبان
  ∗كزل بهرورضا غالم

  

  

 دهيچك
 شده است، اما بـا      دي تأك استي چند در دوران مدرن اغلب بر تفاوت اخالق از س          هر

 دوبـاره   اسـت ي بـه اخـالق در س      كـرد ي رو ،ي جهان استي به عرصه س   ني د يبازگشت جد  
ارتبـاط  .  دارنـد  يوانـ  ارتبـاط فرا   استي اخالق و س   ،ي اسالم شهيدر اند . شده است  مطرح  

 بـر  دهايـ  دني است كه هر كدام از ا شده مطرح   ي گوناگون يدهاي از د  استيس اخالق و   
 شهيـ  را در اند   ياسـ ي اخـالق س   ي مبـان  كوشد ينوشتار حاضر م  .  است يمبتن  ي خاص يمبان
 يشـناخت  ي هست ،يشناس   در سه محور عمده معرفت     ي مبان نيا.  كند يبررس  اسالم   ياسيس

  .اند  قرار گرفتهيمورد بررس  يشناخت و انسان
 شهيـ  اند ،ياسـ ي اخـالق س   ي مبـان  ،ياسـ ي اخالق س  است،ياخالق، س : يدي كل واژگان

  . اسالمياسيس 

                                                      
  استاديار دانشگاه باقرالعلوم  ∗

 29/7/1387:         تاييد13/6/1387: تاريخ دريافت
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 مقدمه   
 شهيـ  اند خي تـار  يدر طـ  .  هـستند  ي بـشر  نياديـ  بن يها   هر دو از بحث    استي و س  اخالق

هـر چنـد در     . اند  بوده گريكدي داشته و مكمل     گريكدي با   يفراوان  آنها همواره ارتباط     ،يبشر
 مـدرن  يايـ دن. اند  شدهيناسازگار تلق   قرار گرفته و     گريكدي در تضاد با     زي ن ي خاص يها برهه
اخـالق و     ،ي اسـالم  شهيـ در اند .  دارد استي به رابطه اخالق و س     يرش نگ ني اغلب چن  يكنون
وشتار  ن نيدر ا . كند ي عمل م  ي اخالق ي در جهت تعال   استي داشته و س   ي فراوان وندي پ استيس

  .مي كني بررسي اسالمدي را از دياسي اخالق سيادهاي تا بنميهست  آن يدر پ

 ي فعل اخالقيستيچ
 خَلـق  يدر زبان عرب .  است سهيخُلق با خَلق قابل مقا    . است» خُلق« در لغت جمع     اخالق

به معناى قـوا،    «و خُلق   » بيند شكل و صورتى است كه انسان با چشم مى         به معناى هئيت و     «
  ).ماده خلق: تا يراغب، ب(» شود چشم دل ديده مى  درونى است كه با يها  و صفتسجايا

 ن،ي دانـسته اسـت كـه همـراه بـا تمـر      ي آن را فعلـ ،ي فعـل اخالقـ    فيـ  در تعر  هيمسكو
 رديپذ¬ي صورت م  شهي اند ي ابتدا از رو   يكي ن يژگي و نيچن .  و ملكه شدن است    افتني عادت

 بي خلـق را در كتـاب تهـذ        يو  جهـت    نيبـد . شود ي به ملكه و عادت م     لي تبد جيو به تدر  
  :كند يم في تعرني االعراق چنرياالخالق و تطه

كنـد بـدون آنكـه       همان حالت نفسانى است كه انسان را به انجام كارهايى دعوت مى            خُلق« 
  ).51: 1371رازي،  مسكويه(» انديشه داشته باشد نياز به تفكر و 

 به تأمـل و تفكـر   ازيخصلت صدور فعال بدون ن     ني بر هم  زي ن ي طوس نيرالدي نص خواجه
  :سدينو يم  يو.  كرده استديتأك

احتيـاج بـه فكـرى و         اى بود نفس را مقتضى سـهولت صـدور فعلـى از آن بـى                ملكه خُلق« 
  ).101  : 1364 ،يطوس. (»رؤيتى

ـ  ي گوناگون دارند، اما فعـل اخالقـ       يها   صورت ي چند افعال انسان   هر  از فعـل    ديـ ترد  ي ب
 آن را   زي و تمـا   ي شاخصه برجسته فعل اخالق     ي مطهر ديشه .  است زي متما يعيو طب  يعاد

  :سدينو ي ميو. ارزشمند هستند  افعال ني در آن دانسته است كه ايعياز فعل طب
گونـه كارهـا      به عبارت ديگر بشر بـراى ايـن       .  قابل ستايش و تحسين هستند     ي اخالق افعال« 

 با كار طبيعى در اين است كه كار اخالقى در وجدان            كار اخالقى  تفاوت  .  است ليارزش قا 
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  ). 14: 1372مطهري، (» هر بشرى ارزش دارد

از .  مطرح اسـت   زي در فلسفه اخالق امروز ن     ي از فعل اخالق   انهي ارزش گرا  يفي تعر نيچن
  : نظر آنان
 و  هاى مطلـق نـاظر بـر خيـر          توان به مثابه الگويى رفتارى كه مبتنى بر ارزش          را مى  اخالق« 

  ).1377-1376 ژك،يروب(  » خوبى است، وصف كرد

 علـم   فهيدرباره وظ .  خورده است  وندي پ دهاي و نبا  دهاي جهت اخالق با هنجارها، با     ني ا از
  :سدينو ياخالق م
  ).9: 1362ژكس، (» گونه كه بايد باشد  علم اخالق عبارت است از تحقيق در رفتار انسان به آنفهيوظ« 

). 160 - 35: 1372 ،يمطهـر ( مطرح شده است     ي فعل اخالق  يرا ب ي گوناگون يارهايمع
 گـروه كـه افالطـون       نياز نظر ا  .  به اخالق است   يشناخت ييباي ز كرديرو  ارهاي مع ني از ا  يكي

 ي فعلـ  يبرخ.  است ييرگراي غ گري د اريمع. باشد  باي است كه ز   ي اخالق يجزو آنان است، فعل   
 بـه اخـالق     ي عـاطف  ديد  از   ،ي مانند گاند  يبرخ.  باشد ري هدف آن غ   هاند ك   دانسته يرا اخالق 

 پرسـتش   زي ن يبرخ. اند  دانسته ي فعل اخالق  ي داور اري مع گانهي وجدان را    يبرخ. اند ستهينگر
 بـر  يو.  دانـسته اسـت  ي را محور اخالق اسالميعزت و كرامت انسان   ي مطهر ديشه را؛  
  : باور است كهنيا

گردد، يـا بـه تعبيـرى آن          جم اخالقى به دور آن مى      اخالق اسالمى، محور و آن چيزى كه ح        در« 
 اخالق انسانى و بـراى    يانسان كه اسالم روى آن دست گذاشته است براى احيا          اى از روح     نقطه

  ).148-147: همان(» .سوق بدهد كرامت و عزت نفس است اينكه انسان را به سوى اخالق 

 پرسـتش،   هيـ  رو نظر  نيـ از ا . ار اسـت   اسـتو  يديـ  توح تيـ  و محور  تي بر عقالن  يي مبنا ني چن البته
  . شوند ي مي بازسازكردي روني در ايگري به صورت دها هينظر  گري و دتيعقالن

بـه  . كننـد   اسالمى اراده همدوش عقل، معيار عمل اخالقى را معين مـى           لسوفاني عقيده ف  به« 
 يها ايلها و تم اين ديدگاه اخالق يعنى حكومت عقل و اراده بر خواهش    عبارت ديگر طبق    

  ).53: همان(» انسان

 استي سيستيچ
 در  ي رابطـه راهبـر    ي نـوع  استي وجود دارد، س   استي كه به س   ي گوناگون يها   نگرش در

 مستلزم رابطه قـدرت     ،يبر  هر نوع راه   ريناگز). 20-15: 1375عالم،  (   است   يعرصه اجتماع 
 نيبـا چنـ  ). 1375، لـوكس ( هستند   رياثرپذ  يا   اثرگذار و عده   يا  در رابطه قدرت، عده   . است
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 نينخست:  خوردميبرخواه  استي كالن درباره س  كردي به سه رو   مك   دست است،ي از س  يبرداشت
 را بـه    اسـت ي س ك،ي كالسـ  يكردهـا يرو.  است كيطور عمده كالس     به يكردهاي رو كرد،يرو

 فعـل   تيـ  غا قـت، ي كـه در حق    رنـد يگ ي در نظر مـ    لت،ي افراد جامعه به فض    يابي منظور دست  
 نيافالطون و ارسطو چنـ    ). ، مقدمه 1: 1373بلوم،   (ديگرا ي م لتيفض  آنان به     در نظر  ياسيس
 لتي فض يساز  نهي زم ياسي مرد س  فهي وظ نينخست از نظر ارسطو    .  داشتند استي به س  يكرديرو

  ).39: همان. ( استلتيبه فض  لي نزي نياسي سي زندگتيغا). 46: 1378ارسطو، (و اخالق است 
 ي بـه آزاد   دني رس ي بلكه برا  لتي به دست آوردن فض    يه برا  ن است،ي مدرن به س   كرديرو
 كـه   شود ي شمرده م  ي شخص ي امر لتي است و فض   استي س تي غا يآزاد  قت،يدر حق . است

 اسـت ي مدرن از س  يها  فيدر تعر . كند يرا دنبال م    آن   خواهد ي كه م  ي خاص وهيهر كس به ش   
.  را نـدارد   لتيفـض   دغدغـه    اسـت ي شـده اسـت و س      ديـ  قدرت و جامعه تأك    مياغلب به تنظ  

مـك  ). 8: 1349دورژه،   (داند ي قدرت م  ي قدرت و بررس   ي را مساو  استي دورژه س  سيمور
 ور،يـ آ( آوردن نظـم دانـسته اسـت         دي پد يي و توانا  تي را اعمال قدرت، و ظرف     استيس  وريآ

 بـه منظـور     امعـه هـا در ج      ارزش زي اقتدارآم صي را تخص  استيس  ستوني ا ديويد). 29: 1344
  ).1375عالم، : نك (كند يم  ي به وضع مطلوب معرفدني رسايجود حفظ وضع مو

 خـود را بـه دغدغـه قـدرت و رابطـه             ي جـا  ي پست مدرن، دغدغه آزاد    يها   نگرش در
امـر  . كننـد  ي مـ  ريـ تعب  ياسـ ي رابطه بـه امـر س      نيپست مدرن از ا     كرديدر رو . دهد يقدرت م 

در . هـا    انـسان  يطـه اجتمـاع    در عرصـه راب    يمـ يدا  و   يشگي عبارت است از نزاع هم     ياسيس
 ي تمركـز  ي آزاد ايـ   لتي بـر فـض    نجايدر ا .  به قدرت است   عطوف م استي همواره س  قتيحق

 اسـت   كننـده   نيـي  در همه جا وجـود دارد و تع        يميقدرت به مثابه نزاع دا    . رديگ يصورت نم 
 See:  Mouffe, 1997)   .(  

 معطـوف  اسـت، يس. د دارييسو  همكي با نگرش كالس  ي در سنت اسالم   استي از س  يتلق
. نگرنـد   اسالمى به سياست با نگـاهى اخالقـى مـى          شمندانياند. است  و سعادت    لتيبه فض 

بـرى و خـدمات حكومـت خـوب را            فرمـان  دهى،    رابطه فرمان «ابونصر فارابى در آثار خود      
خـوب را آن     و حكومـت    »  سياسـت اسـت    دماتحاصل خ «و از نظر وى     » داند سياست مى 

توان بـه     ارادى را كه در پرتو آنها مى       يها  ها و ملكه    تواند افعال، سنت  ب«داند كه    حكومت مى 
 آور را  ديپندارى پد   ، و حكومتى را كه سعادت     »حقيقى رسيد در مردم جايگزين كند      سعادت  
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 نيرالديخواجه نـص  ). 108-107: 1348فارابي،  (داند   جاهلى مى  رياست جاهلى يا حكومت     
  ).252: 1364 ،يطوس(مشابهي دارد   تلقي ي االهاستي از سي در اخالق ناصرزي نيطوس

  : است كهنيكاشانى در كتاب علم اليقين بر ا  فيضمالمحسن
ها در جهت رسيدن به صـالحيت كمـالى           عبارت است از تسويس و تربيت انسان       سياست« 

  ).340: 1418كاشاني،  فيض(» آن به راه خير و سعادت آنها، تدبير و كشاندن 

 :مده سياست اسالمى عبارت است ازهاى ع وران اسالمى، ويژگى  باور انديشه كلى بهطور به
 مردم به شناسايى خداوند و قـدرت اليـزالش، بـه كـسب علـم و دانـش، تهـذيب             ترغيب« 

استقرار مساوات و مواسات بين افراد، رسيدن به مرز صـلح و آرامـش               اخالق، تزكيه نفس،    
  ).8: 1372 ،يمدن(» زمين است هى در  خليفه االگاهيخاطر و يافتن لياقت در جا

 استي اخالق و سرابطه
.  شده است  ستهي نگر ي گوناگون يكردهاي از رو  خي در طول تار   استي رابطه اخالق و س    به

: ك.ر( مطـرح كـرد      اسـت ي در نـسبت اخـالق و س       توان يرابطه را م    چهار گونه    د،ي د كياز  
  ):115-100: 1385 ،ياسالم

 ي فعل اخالق  دي د نياز ا .  است ياسي از فعل س   ي فعل اخالق  يي جدا انگري نخست، ب  رابطه
 كسب منفعت   ها،  تي واقع است،ي س تي كه غا  يهنجارها است، در حال    ها و     معطوف به ارزش  

 جـه ي سـنخ نبـوده و در نت       كيـ نـوع فعـل از        دو    نيـ طور قطح ا    به.  مصلحت است  تيو رعا 
رفتن منـافع     دست مصالح و از     باعث اختالل در     ياسي س يگ در زند  يدادن امور اخالق    دخالت

 يكـرد ي روني چنـ ي پلوپونزيها  جنگنيي در تب يوناني معروف   ور  شهي اند ديديتوس. شود يم
 بـه  ي نگـرش نادرسـت  دگاهيـ  دنيـ ا). 337-336: 1377 د،يديتوس(بحث گذاشته است   را به   

 و  دانـد  ي مـ  ي اخالقـ  يهـا  غـه  را فارغ از دغد    استي س ينگرش  نيچن.  دارد استياخالق و س  
  . داردياسي سي به زندگينگرانه و ماد نگرش كوته

 در  كـرد ي رو نيـ  ا گـذاران   اني از بن  ياوليماك.  است استي اخالق از س   تي دوم، تبع  كرديرو
 لت،ي بـه اخـالق و فـض   كي كالسـ يكردهـا ي بـا رد رو ياوليماك. است  مدرن ياسي س شهياند

 ياسـ ي س شهيـ  را در اند   يديـ  جد كرديرو  جهي قرار داد و در نت     ياسي از امر س   ياخالق را تابع  
بــر   كــه يدر فلــسفه و حقــوق دوره مدرســ) ، مقدمــه1: 1373بلــوم، . ( آوردديــمــدرن پد

 باشـد و در  ي اخالقـ لتي همواره به دنبال فـض   دي بود، انسان با   ي روم باستان مبتن   يها شهياند
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 زيـ  جهت بـود كـه ارسـطو ن        نياز ا .  است زي ن ياسي س ي از زندگ  يبخش  ييجو  تي فضل جهينت
امـا بـا    . دانـست  ي مـ  ي مـدن  لتيفضبرخوردار از     و   مند لتي فض يهروند خوب را شهروند   ش
 تيـ  بـا اولو   جـه ينت در  .  بـوده اسـت    يويـ  بلكه كسب قدرت دن    لتي نه فض  تي اولو ياوليماك
  .ردي قرار بگاستي در خدمت و استخدام سدي بالتي اخالق و فضاست،يس

. سازد ي مطرح م  ي و اجتماع  ي فرد يدگ را در زن   ي دوگانه اخالق  يها   سوم، قاعده  كرديرو
امـا در عرصـه     .  هـستند  رييـ  مطلق و بدون تغ    ي در عرصه فرد   ياخالق  يها   قاعده دي د نياز ا 

 جهـت   نيـ از ا . ابندي تقدم   يبر قواعد اخالق    ي و اجتماع  ياسي الزم است مصالح س    ياجتماع
 كـه   ييموردهـا   در   توانـد  ي باشـد و مـ     ي اخالق يها   تابع قاعده  دي خوب نبا  مدار  استي س كي

برتراند راسـل   .  تمسك كند  يراخالقي اقتضا كند به هر گونه افعال غ       ياسي و س  يمصالح جمع 
  .  استكردي رونيطرفداران ا از 

 كـه از    كند ي انسان مطرح م   ي گوناگون را برا   يها   ساحت نيشي اول و سوم پ    يكردهايرو
 قـرار   تيـ ن را در اولو    آ ياسـ ي با تمركز بر سـاحت س      زي دوم ن  كرديرو .  جدا هستند  گريكدي
 نگرش  كردهاي رو نيا.  مخدوش هستند  نيشيپ  كردي هر سه رو   ي اسالم شهياز نظر اند  . داد يم

 يو منـافع انـسان     هـا      هـدف  يابيـ  خلقـت نداشـته و در ارز       جهان انسان و    تي به ماه  يدرست
  .كنند ينظرانه برخورد م كوته

 اخالق و   دگاهي د نياز ا . رد دا دي تأك استي اخالق و س   وندي چهارم به وحدت و پ     كرديرو
 بـر   يكـسان ي يمنـد    قانون جهي بوده و در نت    ي سعادت انسان  نيبه تأم   هر دو معطوف     استيس

 انـد  رفتـه ي را پذيكـرد ي روني چنـ زيـ ارسطو ن از بزرگان فلسفه، افالطون و   . آنها حاكم است  
 يريگي پيعمل حكمت  در قالب كي كه در فلسفه كالس كردي رو نيا). 44-43: 1373 ومان،ين(
   مدن را سـه عرصـه      استي س اي ي منزل و حكمت مدن    ري تدب اي است، اخالق، اقتصاد     شده يم
 ي كـالن بـه حكمـت عملـ    كـرد ي بـا لحـاظ رو  جـه ي و در نت  دانست ي م ي حكمت عمل  ياصل 
  .كرد ي مار برقرگفته شيگانه پ  سهيها عرصه  در نيادي بنيوندهايپ

 نيـ به ا .  است يبه تمام ابعاد جهان هست     يدي نگرش توح  يكردي رو ني چن نيادي بن يمبنا
 تيـ  را رعا  ي اخالقـ  ي هنجارهـا  ياسـ ي س ي و زندگ  شي خو ي فرد يزندگ صورت انسان در    

  اسـالم    ي گرامـ  امبريـ پ. ميابيـ  ي مـ  نيـ بزرگـان د    رهي را در س   يكردي رو نينمونه بارز چن  . كند يم
 بـوده   استيو س  اخالق   تينيع  تام   ي كرد خود مظهر و تجل     ميه بحث خوا  ليچنانكه به تفص  
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 افتي  ي زمان و  يها  لهي از بزرگان قب   ي در رد درخواست برخ    توان ينمونه بارز آن را م    . است
 سـخت  طي در شـرا ي از وتيـ آوردن و حما  كه به شرط عدم نماز خواندن حاضر به اسـالم         

 ني در حـادتر   ي حاضـر نـشد حتـ      ي اخالقـ  ي اصول و تعهدها   تيرعا آن حضرت با    . بودند
.  دست بـردارد   شي خو ي و اخالق  يمانيا  نيادي از اصول بن   ياسي س يشيندا   با مصلحت  طيشرا
  . اتمام مكارم اخالق بوده استي جهت است كه بعثت آن حضرت برانياز ا

 يهنگـام . دي د توان ي را م  استي اخالق و س   تيني ع زي ن    ي مبارك حضرت عل   رهي س در
تنهـا گذاشـته و از       آن حـضرت را         اسـالم    ي گرامـ  امبريـ سـفارش پ   كه امت برخالف    

 بـاور داشـت     استي و س  ني د ييكه به جدا    اني كردند؛ ابوسف  ي خوددار ي امور به و   يواگذار
 تيـ علـت اولو   اما آن حضرت بـه      .  را داد  ي از و  تيا دعوت كرد و وعده حم     امي را به ق   يو

). 5 خ :البالغـه   نهـج ( سر بـاز زد      يزيآم   دعوت خدعه  ني چن رشيها و اساس اسالم از پذ       حفظ ارزش 
 شـورا   ياعضا.  دوم است  فهي خالفت پس از مرگ خل     ي شورا لي در هنگام تشك   گريد نمونه  

امـا  .  كند عتي ب خاني و روش ش      امبري پ رهيبراساس قرآن، س    ياز آن حضرت خواستند تا با و      
 رشي كرد و صادقانه حاضـر بـه پـذ         دي تأك   امبري پ رهي بودن قرآن، س   اريآن حضرت فقط بر مع    

  ).159، 1: 1344 ،يمحمود(   عثمان به خالفت انتخاب شد جهي در نت نشد وي تعهدنيچن

 ياسي ستي و تربيدار  زماماخالق
 آن در جهــت يتــي در اســالم، نگــرش ترباســتي سياديــ از اصــول بنيكــي ديــترد يبــ
 استي س زي وجه تما  ييگرا  لتيبحث گذشته مطرح شد، فض     چنانكه در   .  است يمدار  لتيفض

 ي اسـالم  يهـا   در زبـان  .  اسـت  گريد  يها   از مكتب  يدرن و برخ   م ياي دن استي از س  ياسالم
بعـد  . عرب  در لغت    استيس.  استفاده شده است   استي امر جامعه، از واژه س     ري تدب اني ب يبرا
  .  شده استفي تعرني چناستي سن،يدر كتاب لغت الع.  درباره اسب داشته استيتيترب

و الـوالي يـسوس     .  يقوم عليها و يروضـها      فعل السائس الذي يسوس الدواب سياسة،      السياسة،« 
 أمرهم؛ الرعية و 

  .»پردازد ي متي امور رعري به تدبزي نيوال. پردازد ي ماني چارپاتي است كه به تربي فعل كساستيس

حكم، خالفت  :  مانند ييها  واژه از واژه   ني ا ي به جا  ث،ي قرآن و حد   ،ي اسالم يها   متن در
 اسـت ي در امـر س    تيـ  و ترب  تي آن است كه بعـد هـدا       انگرياست، كه ب   و ملك استفاده شده     

 گهربـار،   يدر سخن   يحضرت عل . است  بودن   شي در پ  يواژه امام به معنا   . برجسته است 
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  : كرده استمي تقسياصلها را به دو دسته  انسان
  .ء بنور علمه  و إنّ لكلّ مأموم إماماً، يقتدي به و يستضيأال« 
 اقتدا كند و از نور دانـشش بهـره          ي دارد كه بايد به و     ىيشوا باش هر مأمومى امام و پي      آگاه« 

  ).416: تا يب  ،ي رضديس(» گيرد

 م،يقرآن كـر  . افتي ي اسالم لي در منابع اص   توان ي م ي اسالم استي را در س   تي ترب گاهيجا
 در اسـت ي سيريـ گ  از جهـت تيـ  همـه حكا    معصومان رهي و س  اعظم  امبريسنت پ 

 بـه سـعادت     دني رسـ  ي الزم بـرا   يو آمـادگ    ها  لتير كسب فض   جامعه به منظو   تيجهت ترب 
 ياجتمـاع   و الزم اسـت تـا از راه تعامـل            نبـوده  ي فرد يكردي رو دي د نيسعادت از ا  . است

  : كرده استدي تأكيكردي روني بر چنياسي سي زندگتي در وصف ماهميقرآن كر. رديصورت پذ
وا الصالةَ و آتَوا الزَّكاةَ و أَمرُوا بِالْمعرُوفِ و نَهوا عنِ الْمنْكَرِ و              إِنْ مكَّنَّاهم فِي الْأَرضِ أَقام     الَّذينَ« 

  ).41): 22(حج(» الْأُمورِ لِلَّهِ عاقِبةُ 

  :نويسد  كه در وصف مومنان است، مىهي آني اري، در تفس  يي طباطباعالمه
ى پيدا كنند و در اختيار هر قـسم          ايشان اين است كه اگر در زمين تمكن        يها   از صفت  يكى« 
 زندگى، زندگى صالح را     يزندگى كه بخواهند حريتى داده شوند، در ميان همه انواع و انحا            

آورند كه در آن جامعه نماز به پا داشته، و زكـات              مى دياى صالح پد   كنند و جامعه   مى اختيار  
  ).546، 14: 1374 ،ييطباطبا (»گيرد به معروف و نهى از منكر انجام مى  امر شود، داده مى

 ديـ  آن تأك  يتـ ي بر بعـد ترب    يدار   حكومت و زمام   تي در وصف ماه   زي ن    ي عل حضرت
داران   حاكمان و زمـام نيبنابرا.  نفس استتي ترب،ي در كالم وتيترب  مرحله  نينخست. دارند
مـاده   پرداختـه و سـپس آ      شي نفـس خـو    هيتزك  و   تي به ترب  ديبا  امامان مسلمانان    گاهيدر جا 

  :   آن حضرت ريبه تعب.  باشندگراني دتيترب
دهد بايـد پـيش از آنكـه بـه تعلـيم        و امام مردم قرار مى   ىي كه خود را در مقام پيشوا      كسى« 
 بـه عملـش پـيش از        يكـردن و    ديگران بپردازد، به تعليم خـويش پـردازد، و بايـد تاديـب             

خويشتن است، به احترام، سزاوارتر كننده  كسى كه معلم و ادب    . زبانش باشد  كردن به     تاديب
  ).235، 3: 1369 ،ياني و آشتيامام(» و مربى مردم است  لماست از كسى كه مع

 شيكـردن نفـس خـو     آمـاده  ،ييشواي شرط امامت و پ    ديآ ي بر م  گفته  شي از فقره پ   چنانكه
  .  شده استانيشرط امامت به دور بودن از ظلم ب  زي نميدر قرآن كر. است

  ). 124، )2(بقره(» نِّي جاعِلُك لِلنَّاسِ إِماما قَالَ ومِنْ ذُريتِي قَالَ لَا ينَالُ عهدِي الظَّالِمِينَ إِقَالَ« 



 
 

الم
 اس

 در
سي

سيا
ق 
خال

ي ا
مبان

 /
الم

غ
 

ك
وزل

بهر
ضا 

ر
  

43  

 بـه دور    هـا  يديـ  داشـته و از پل     ي نفسان هي است كه اصالح و تزك     ي جهت امام كس   ني ا از
 و  ميل امامت تعل   عم تي كه ماه  ديآ ي، برم   ياز كالم حضرت عل     نكته   ني ا نيهمچن. است
  :اند  كردهحي تصريا فهي وظنيچن  بر يگري ديحضرت در جا.  مردم استهيتزك

امـا حـق شـما بـر مـن آن اسـت كـه از                .  مردم مرا بر شما و شما را بر من حقى است           اى« 
المال شما را در راه شما صرف كـنم، و شـما را تعلـيم                 خيرخواهى شما دريغ نورزم و بيت      

اما حق من بـر شـما ايـن    . نادانى نجات يابيد و تربيتتان كنم، تا فرا گيريد  جهل و    دهم تا از    
 با من وفادار باشيد و در آشكارا و نهان خيرخـواهى را از دسـت                خويش است كه در بيعت     

 و  يامـام (» اجابت كنيد و هر گاه فرمان دادم اطاعـت كنيـد           هر وقت شما را بخوانم      . ندهيد
  ).127، 1: 1369 ،يانيآشت

 فهي جامعه به وظ   ياسي س يساز   و آماده  تيداران در ترب     حاكم و زمام   يها  فهي از وظ  يبخش
 ي اسـالم  يها   در متن  حتيمفهوم نص . گردد ي مردم برم  ي برا يرخواهيخ  و     حتيآنان در نص  

در » نُصح«. طلب امر خالص و بدون غش است        انگري ب حتينص.  داشته است  يكاربرد فراوان 
يعنـى  » نـصح العـسل  «است،  كردن  شدن و خالص معناى خالص  بهنصح،  . است» غش«برابر  

اخالص   آمده است، به معناى نيالبحر نُصح، چنانكه در مجمع. عسل را صاف و خالص كرد    
 الئمـة  حةيالنـص  «ريـ  در بـاب امـر بـه معـروف اغلـب بـا تعب        حتينـص . عمل از غش است   

 در   اسـالم  يامـ  گرامبريـ پ.  ترجمه شـده اسـت    يرخواهيبه خ   آمده است و     »نيالمسلم
  :  كرده استادي يا فهي وظني از چنيتيروا

 الجنة؛  هي حرم اهللا عل   نصحهمي من امور الناس ثم لم       ئاًي ش ي عباده فانه من استرع    ي هللا ف  انصحوا« 
  ).185، 1، 1998 ،يانجيم  ياحمد(
 از امـور مـردم را بـه    ي هر كـس بخـش   راي ز د،ي كن يرخواهي بندگانش خ  ي خاطر خدا، برا   به
  .»كند ي حرام مي آنان نباشد، خداوند بهشت را بر ورخواهيخ  اما رد،يهده بگع

 كـرد ي روتيـ  اهمانگريـ  ب،ي درباره حـاكم در سـنت اسـالم   زي ن تي و رع  ي راع يرهايتعب
» رعيـت «واژه  .  اسـت  »يراعـ « باره كـاربرد واژه      ني در ا  گري د ريتعب .  است استي به س  يتيترب
فارسى به خود گرفتـه اسـت، مفهـومى زيبـا و              در زبان    رغم مفهوم منفورى كه به تدريج       به

درباره مردم،  » رعيت«  را درباره حكمران، و كلمه      » راعى« كلمه   لاستعما. انسانى داشته است  
 حـضرت    يهـا   شي و سپس به وفور در فرمـا         اكرم   امبري پ يها  شينخستين بار در فرما   

بـه  . به معناى حفـظ و نگهبـانى اسـت        است كه   » رعى«اين لغت  از ماده      . بينيم   مى   على   
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دار حفظ و نگهبانى جان،   حكمران عهدهكهرعيت اطالق شده است      مردم از آن جهت كلمه      
 موضوع امـر     ، پيامبر اكرم    ي مطهر ديشه  انيبه ب . هاى آنها است    مال، حقوق و آزادي   

  :به معروف و نهى از منكر را با تعبير ديگرى بيان كرده است
و كلكم مسئول ّ فاالمام راع و هو مسؤولٌ و المراه راعيه على بيـت زوجهـا و هـى              راع   كلكم« 
 ،يبخـار (» مسئوله و العبد راع على مال سيده و هو مسؤولٌ، أال فكلكم راع و كلكـم مـسئول                  

1401 :  1 ،215.(  

  : دارد ي، اظهار م ي عبارت نبوني احيدر توض  ي مطهرديشه
 ساختن نـوعى تعهـد و مـسؤوليت مـشترك        دييعنى پد . توان كرد  ى از اين باالتر نم    تعبيرى« 

»  اسـالمى  يهـا   براى حفظ و نگهدارى جامعه اسالمى بر مبناى آمـوزش          ميان افراد مسلمان    
  ).155، 2: 1383 ،يمطهر(

 و يتـ ي تربكردي بر رودي در تأكي اجتماع-ياسي س يرهاي حسبه و كاربرد آن در تعب      مفهوم
  :سدينو ي باره مني در ايو. رد داتياهم  استي سياخالق

» حـسبه « بـوده كـه از قـرن دوم هجـرى، امـر بـه معـروف و نهـى از منكـر را               اصطالحى« 
آن تـشكيالتى كـه در      . يعنـى آمـر بـه معـروف و نـاهى از منكـر              ،  ...محتـسب   . اند گفته مى

بـه  بوده است، افراد يعنـى آمـرين         اى يا احتسابى     كشورهاى اسالمى به نام تشكيالت حسبه     
  ).199 - 198، 2: همان(»  محتسبگفتند معروف و ناهين از منكر را مى

.  و رشـد جامعـه اسـت       تيـ  ترب يسـاز   نهي حكومت زم  ي اصل يها  فهي از وظ  يكي نيبنابرا
 ت،ي هـدا  فهي بلكه بر وظ   ي گروه اي ي فرد يخواه  بر نفع و منفعت     نه   ي اسالم استياساس س 

 جهـت در اخـالق      نيـ از ا . اسـت   شـده     سـعادت اسـتوار    ي جامعه به سـو    ي و راهبر  هيتزك
 شيشاپيـ پ  ديحاكم با .  به رشد حاكم و مردم باشد      وف معط دي با ي اسالم شهي در اند  يدار  زمام

. ابـد ي جامعـه ب   ي رهبـر  ي الزم را برا   يستگي داده و سرانجام بتواند شا     هي و تزك  ميخود را تعل  
 هستند و هـر كـدام از        ين مبت ي اصل اساس  ني بر ا  يدار   در امر زمام   گري د ياخالق تمام اصول   

  .شوند يم  اصل شمرده ني از فروع ايآنها فرع

  در اسالميدار  اخالق زماميشناخت  معرفتيمبنا
 ي اسـالم  كـرد ي نگـرش و اعتبـار معرفـت در رو         ي چگونگ يشناخت   معرفت ي از مبان  مراد
سـته   حصول آنها بـه دو د  ي چگونگدي را از دي بشريها معرفت  توان ي كالن م  دياز د . است
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 ي بر عقل محـدود بـشر مبتنـ        ،يمعرفت بشر  .  كرد يبند  مي تقس ياني و وح  ي بشر يها  معرفت
امـا  .  اسـت  يمستقل بشر   از راه عقل     ي جهان هست  يها  قتي كشف حق  ي برا يبوده و كوشش  

 كه با اسـتناد بـه قـول و الهـام            شود ي اطالق م  ييها   به معرفت  ،ياني وح يها  در برابر معرفت  
  .شوند ي حاصل مي منتسب به جهان قدسيبيغ يروهاي و نامبرانيپ 

 و  ي بـشر  شهي هر دو اند   ي اسالم شهي در اند  يستيالي سكوالر و ماتر   يكردهاي رو برخالف
 آغاز كـرده    ي قدس ثي را با حد   شي خو ي كتاب الكاف  ينيمرحوم كل . است  شده   رفتهي پذ ينيد

بـاب كتـاب بـا       نينخست. در نزد خداوند است     مهم عقل    گاهي و جا  تياست كه نشانگر اهم   
  :شود ي شروع مثيحد نيعنوان العقل و الجهل با ا

. ايـ چون خدا عقل را آفريد از او بازپرسى كـرده و فرمـود پـيش ب               : فرمايد ي م    باقر   امام« 
عزت و جاللم سوگند مخلوقى       سپس فرمود بازگرد و او بازگشت، فرمود به       . پيش آمد  عقل  

فريدم و تـو را فقـط بـه كـسانى كـه دوستـشان دارم        من محبوبتر باشد نياشيپ كه از تو در    
  ).11، 1 ، تا ي ب،ينيكل(» امر و نهى، كيفر و پاداشم متوجه تو است همانا . مطور كامل داد به

  : استيدي چند نكته كلانگري بثي حدني ايمحتوا
 شـود، همـان قـوه تـشخيص،         اين باب استفاده مى    يها  تيمراد از عقل چنانكه از تمام روا      . 1 

چنانكه در  .  از شر و فساد است     يانسان به نيكى و صالح و بازدارنده و        ادراك و واداركننده    
دست آوردن بهشت معرفـى شـده و در حـديث         روايت سوم عقل وسيله پرستش خدا و به         

پـس عاقـل    . شده است  نام لشكر عقل توضيح داده         و اثر آن به    اصيتچهارم، هفتاد و پنج خ    
   باشد؛ ير در وكامل كسى است كه آن اث

آمدن و بازگشتن عقل اين اسـت كـه ايـن موجـود در برابـر اوامـر و نـواهى                       مراد از پيش  . 2 
 در صـورت نبـود      ،ي عقـل انـسان    ثي حد نيطبق ا . منقاد و مطيع است    طور كامل     خالقش به 
  ؛ او استعي خداوند بوده و مطميموانع، تسل

شود كه كيفر پـاداش مـردم در         داده مى  ديگر توضيح    يها   حديث در روايت   نيجمله واپس . 3 
 متـرجم اصـول     يگانه از مرحوم مـصطفو      سه يها  نكته(عقل ايشان است     روز جزا به مقدار     

 ؛) گرفته شده استيكاف
صـورت     از آن بـه    ي اسـالم  شهي قرار گرفته و در اند     ني خداوند و د   ديي مورد تأ  يعقل بشر . 4 

  .است  شده ادي ي باطنامبريپ
 پرسش است   ني پاسخ به ا   ي اسالم ياسي س شهي درباره اند  يشناخت  عرفت مسئله م  نيمهمتر
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 انـسان را    يهـا   هـا و مفـسده       قـادر اسـت مـصلحت      يي به تنها  يمعرفت انسان   عقل و    ايكه آ 
  كند؟تي هداياجتماع  و ياسي سي را در زندگي داده و وصيتشخ

 سكوالر در   شهياند.  و خداوند، مثبت است    دي توح رشي نكته، با پذ   ني سكوالر به ا   پاسخ
 ي زنـدگ  تيـ  ماه صي تـشخ  ي بـرا  ي كه عقل انسان   رديگ يسرچشمه م   شهي اند ني از ا  قتيحق
 از سرچـشمه    ي و اطاعـت و    تيـ بـه تبع    يازيـ  ن جـه ي است و در نت    ي جهان كاف  ني در ا  كين
 ي عـاد  يها  انسان  دگاهي براساس نظر و د    دي با يجتماع و ا  ي فرد ،يامور انسان . ستي ن يگريد
 ايـ  اديـ  خـود بن تيـ  مـدرن بـه عقالن  شهيـ  در انديتـ ي عقالننياز چنـ . د شـو مي تنظـ ي عرف اي

 دي برجسته عصر مدرن غرب با تأك      لسوفيكانت ف . شود ي م ادي)  Rationalism (   سميوناليراس
  :  كرده استفي تعرني آن را چنيگر روشن  تي نكته عصر مدرن و ماهنيبر ا
 در بـه كـار     ي نـاتوان  يت و نابـالغ    خـود اسـ    شتني خو ري به تقص  ي انسان از نابالغ   خروج« 

  .»يگري دتيبدون هدا  است شيگرفتن فهم خو
  : كند ي محي تصرگري دي جادر

 نيبارتر  اني تازه آن هم به كم ز      ؛ي مگر آزاد  ستي ن يازي ن زي چ چي به ه  يگر   روشن ني ا يبرا« 
  .»... به تمام و كمال ي در امور همگانشي كاربرد عقل خويآزاد  يعنينوع آن، 

  : آخر كانت آن است كهمكال
 خـود   ري بـه تقـص    ي بر خروج انسان از نابـالغ      گري د ي از هر جا   شي ب يگر  من در روشن  ... « 

  ).26-15: 1376 گران،يكانت و د(» ام  فشردهي پايمسائل مذهب  در امور قلمرو شيخو

 در آن اسـت كـه       ي غرب سمي سكوالر يريگ   با شكل  يگر   درباره عصر روشن   ي اساس نكته
ـ     رفتي صـورت پـذ    ساي كل يزيدر برابر عقل ست     يگر   روشن ييراگ  عقل  دوران  ي و عقـل غرب

 چنانكـه در    يتي وضـع  نياسـت كـه چنـ       يهيبـد .  را گرفـت   يحي مس ماني ا ي جا يگر  روشن
 از  مـان يا  و عقـل و      ستيـ  صـادق ن   اسـالم  داد درباره جهان     مي خواه حي توض ي آت يها  بخش
  .اند اشته تنگاتنگ با هم ديا  رابطهي سده اسالمنينخست
 عقـل هـر چنـد اصـول     ،ي اسـالم ديـ از د.  اسـت ي پرسش منفـ ني به ا  ي پاسخ اسالم  اما

در . ستيـ  ني كـاف ي بـشر تي هـدا ي اما بـرا   دهد، ي م صيتشخ  جهان خلقت را     يها  قتيحق
  :  شده استدي تأكي دانش بشرتي بر محدودميقرآن كر
  ). 85، )17(اسراء (»  أُوتيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِالَّ قَليالًما« 

كـار انـداختن       بزرگ پيامبران االهى بيـداركردن فطـرت انـسان و بـه            يها  فهي از وظ  يكى
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  : در اين باره فرموده است  حضرت على . است  يهاى الهامى و سرمايه
 يادا   پيامبران خود را برانگيخت و پشت سرهم بين مردم فرسـتاد تـا انـسان را بـه                  خداوند« 

هـاى    شده خدا را يـادآورى كننـد و بـا فعاليـت            هاى فراموش   تفطرت وادارند و نعم    پيمان  
  ).1خ : البالغه نهج(» كار اندازند نهفته عقل مردم را برانگيخته و به تبليغى خود نيروهاى 

ـ ياسـ ي سي زنـدگ مي در تنظامبراني پگاهي جاتي بر نقش و اهمزي ني اسالملسوفانيف  ي اجتمـاع  
 دربـاره علـوم   يخـوب   نكته را به   ني ا ي بزرگ اسالم  لسوفي ف نايس  ابن. اند كرده  ديها تأك   انسان

 انيـ  بعتي با شراست،ي س اي مدن   ري منزل و تدب   ريتدب  اي شامل اخالق، اقتصاد     ،يحكمت عمل 
 شـرع   يهـا   ارشـاره تقـدم دارد و       عقل   ي كه در حكمت نظر    ي در حال  ياز نظر و  . ستداشته ا 

  : استعتي شرازمنديعقل ن ي در امور عملشوند، ي دهنده خوانده ميفقط آگاه
 حـدود   يها  و كمال ) ي و خلق  ي منزل ،يحكمت مدن  (يگانه حكمت عمل     علوم سه  ني ا مبدأ« 

 يهـا    به استنباط قـانون    ي بشر ي قوه نظر  عتي شر انيبعد از ب  . شود ي روشن م  عتيشر آن با   
  ).30: 1400 نا،يس ابن (»سازد ي مني معاتي را در جزئيها استعمال آن قانون  پرداخته و يعمل

 ي كـه بـرا    شود ي م في تعر يگذار   به مثابه سنت   ي اسالم شهي در اند  امبري صورت پ  ني ا به
 ريـ بـه تعب .  كـرده اسـت  هي و جاودانه را اراي االه يها  ها و قانون    سنت  يسعادت جامعه بشر  

 از  يري تفـس  نيچنـ . رسـاند  ي مـ  ياريـ و   ، دفائن عقول را در نزد آنها زنده           يحضرت عل 
ضرورت ارسـال     در استدالل به     نايس  ابن.  شده است  هي و ارا  رفتهيذ پ يه اسالم نبوت در فلسف  

 ازيـ  كـه ن   رديـ گ ي م جهي نت ني و چن  كند يها به قانون در جامعه تمسك م         انسان ازي به ن  امبرانيپ
ـ      ها    انسان  پلـك، ابـروان و   دنيـ اني در روي االهـ تيـ  بـه عنا  ازيـ  از ن  شيبه قانون در جامعه ب

 بـه دادن    ي االهـ  تيـ خود است با توجه به تعلق عنا        يازهاي ن نيتأم يگودساختن كف پا برا   
 و ي جهـان ني ا ي زندگ ميتنظ  جهت   امبراني انسان، پس ارسال پ    ي برا يي جز ييها   نعمت نيچن
بود   ضرور خواهد    ي االه تي آن از باب عنا     ها به    برتر انسان  ازي نظر به ن   ،ي امور اجتماع  ريتدب

  ).304: 1364همو، (
 ميهـا در تنظـ       انـسان  ،ي اسـالم  شهيـ  اند دي از د  ديآ ي بر م  گفته  شي پ يها  طلب از م  چنانكه
 مـساعدت و    ازمنـد ي ن ،ي و اخالقـ   ياسي س ي زندگ ني و همچن  شيخو  ي و فرد  يروابط جمع 

 يي و راهنمـا   تي هـدا  ي بـرا  ينبودن عقل بشر    ي از كاف  ازي ن نيا.  هستند ي االه عتي شر ياري
 بـه   ياسـ ي س يزنـدگ   جهت الزم است تا اصـول        نياز ا . رديگ ي باره سرچشمه م   نيبشر در ا  

 بـه   ي نگرشـ  نيبـا چنـ   .  اسـتوار شـود    ي شرع تي بر هدا  ،ياسي مانند اخالق س   يلحاظ معرفت 
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 ،ي مكـارم اخالقـ    ليـ  تكم ي بـرا    اكـرم    امبري بعثت پ  د،يترد ي ب ،يمعرفت بشر  اخالق و   
 ديـ  را بايدار   اخالق زمام  ل اصو جهيخواهد بود و در نت      زي ن ياسي و س  يشامل اخالق اجتماع  

 اسـالم   نيـ  و د   اكـرم     امبريـ  پ ي آسـمان  يهـا    آموزه ژهيو   به ي االه امبراني ژ يها  در آموزه 
  .وجو كرد جست

  در اسالميدار  اخالق زماميشناخت ي هستيمبنا
 ديـ  اصـل توح ،ي اسـالم شهيـ در اند. شـود  ي مـ ي تلقـ يديـ  توحي اخالق،ي اسالم اخالق

 حـاكم   ي و عمل  ي فكر يها  بر تمام عرصه   ي اسالم يشناس يهست  اصل در    ني مهمتر گاهيدرجا
 از اوسـت و بـه       زيـ متعال بـوده و همـه چ        خداوند   دهي اصل، جهان همه آفر    نيطبق ا . است
 قـرار  يواحـد   ي خداري مخلوق و تحت تدب   جهان ،يدر نگرش اسالم  . گردد ي برم ي و يسو
 ي اصل گاهي درجا نيهمچن.  شده است  رفتهي پذ زيمحور بودن جهان ن     و سنت  يمند  قانون. دارد
 و براسـاس عـدل و       مانـه ي جهـان حك   ابد،ي ي نمود م  ي و نگرش اخالق   شهيدر اند   كه   ياساس

 زيـ  را ن  يا  ذره ال بـوده و مثقـ     ي بـر   ظلـم و سـتم     خداونـد از    .  شده اسـت   دهي آفر يهماهنگ
ـ   ي رابطـه وجـود    ي اسـالم  يشناس ي در هست  نيهمچن. گذارد ي نم پاداش يب هـا و      صـفت  نيب

در قـرآن   .  برقـرار شـده اسـت      ي و ي وجـود  طي و شرا  تي انسان با ماه   يق اخال يها  خصلت
صورت خوردن گوشت      به ،ي اخالق لهي رذ گاهي به در جا   بتي عمل غ  ي وجود تيماه  از   ميكر

 نگــرش ني رابطــه بــديــ آن اســت كــه باانگريــ بييموردهــا  نيچنــ.  شــده اســتاديــمــرده 
 را كـه در     يشـناخت  يهـست   مهـم     از اصول  يبرخ.  و اخالق را مدنظر قرار داد      يشناخت يهست

  : برشمردلي به صورت ذتوان ي اثرگذار هستند، ميدار اخالق زمام

  دياصل توح. أ

 نيـ ا.  اسـت  ي ذات االهـ   ي و اراده و تجل    تي اصل، جهان فقط در قلمرو حاكم      ني طبق ا   
 ي مـدنظر و   ي االهـ  ي و رضـا   افتهي جهت   شي خالق خو  يانسان به سو    تا   شود يامر سبب م  

  : آن است كهدي دنيخاشع از ا صفت برجسته انسان متخلق و . رديقرار گ
  ). 46، )2(بقره (»  يظُنُّونَ أَنهُم ملَاقُواْ ربهِم و أَنهُم إِلَيهِ راجِعونَالَّذِينَ« 
  : كرده استي معرفشي انسان متخلّق را بازگشت به خالق خوتي غامي كرقرآن

»  ربكِ راضِيةً مرْضِيةً فَادخُلىِ فىِ عِبادِى و ادخُلىِ جنَّتـىِ           س الْمطْمئنَّةُ ارجِعِى إِلى    أَيتهَا النَّفْ  يا« 
  ).30-27فجر، (
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 چكـدام يه.  است شي و مطمئنه بازگشت به خالق خو      افتهي  نفس تكامل  تي غا هي آ ني ا در
 ي شمرده شود، جز مقـام رضـا       ي انسان ني چن ي برا ي پاداش دتوان  نمي زين  ي االه يها  از نعمت 

ـ   هيـ  جهت است كـه در آ      ني و از ا   يااله  ني بـاالتر  هي و مرضـ   هي دو صـفت راضـ     گفتـه   شيپ
  . شده استمرده فاضله نفس مطمئنه برشيها صفت

ـ ي در رفتار اخالقدي توحتيمحور  نيـ طبـق ا . ابـد ي ي مـ يطور كامل تجل  بهزي نياسي س 
 بـه قـدرت     دنين صـالح در صـورت رسـ        مومنـا  ي و رفتـار   ياخالق  خصلت   نياصل مهمتر 

  : استي االهادي اقامه ذكر و ،ياسيس
 إِنْ مكَّنَّاهم فِي الْأَرضِ أَقاموا الصالةَ و آتَوا الزَّكاةَ و أَمرُوا بِالْمعرُوفِ و نَهوا عنِ الْمنْكَرِ و                  الَّذينَ« 

  )41، )22(حج(» الْأُمورِ لِلَّهِ عاقِبةُ 
 ونـد ي و ذكر خداوند پ    دي با توح  زي مومنان ن  ي و اجتماع  ياسي اصل رفتار س   نياس ا  بر اس   

 و رفتـار خـود را بـه         افتـه ي شيهمواره خداوند را ناظر بر رفتـار خـو         مومنان  . خورده است 
  .دهند ي جهت مشيسو

 يري پذتي و مسؤوليمند اصل قانون. ب

 نيها متناسب با چن      تا انسان   دارد و الزم است    كي ن يتي اسالم، جهان غا   ي منطق اخالق  در
 زي ن ي جهت در رفتار اخالق    نياز ا .  باشند شيمسؤول اعمال و رفتار خو      عمل كرده و     يتيغا
 را محـور    ي خاص ي رفتارها زي ن ياسيعرصه عمل س   ها در      تا انسان  شود ي سبب م  يمند  تيغا

 خي را در طـول تـار      ها يمند  قانون  نيخداوند ا .  كنند زي نامناسب پره  يتارهاقرار داده و از رف    
  : آنها متوجه كرده استتيها را به رعا  و انسانان،يب

  ). 62، )33(احزاب(»  اللَّهِ فىِ الَّذِينَ خَلَواْ مِن قَبلُ و لَن تجِد لِسنَّةِ اللَّهِ تَبدِيلًاسنَّةَ« 
  . كنندمي تنظزي را نشي خوي رفتار جمعدي است كه مومنان باي سنتني چنبراساس

  اصل امتحان و ابتال. ج

 يهـا   هيـ در آ . ها همواره در معرض امتحان و آزمون قرار دارنـد            انسان ،ي منطق اسالم  در
 ني از چنـ   ي بـا آگـاه    يانسان اخالق .  شده است  حي اصل تصر  نيبر ا   مي از قرآن كر   يگوناگون

  . آماده كنديااله  با آزمون ييرو  را روبهشتني همواره خودي با،يسنت
 »سِبفْتَنُونَ أَحالي مه نَّا وقُولُوا آمتْرَكُوا أَنْ يأَنْ ي 2، )29(عنكبوت(» النَّاس.(  

  .ها همواره در معرض آزمون هستند  كه انسانكند ي محي تصرقرآن
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 »فْتَنُونَ فىِ كُلّأوي منَ أَنَّهرَورَّتَينْ   لَايم رَّةً أَوامٍ مع   ثم     ونَ وتُوبذَّكَّرُونَ لَايي م126، )9(توبه (» لَاه.(  

 نيـ  از ا  يآگاه.  شده است  حي به در آزمون بودن انسان در طول هر سال تصر          هي آ ني ا در
 يهـا   فـه ي و مراقبت را فراهم آورده و افـراد را دربـاره انجـام وظ              اطياحت  نهياصل همواره زم  

  .كند يتر م  حساسشيخو

   روز جزاياصل معاد و حسابرس. د

 اسـت كـه سـرانجام       يشناس ي از هست  ي نوع امت،ي در روز ق   زاني م ي و برگزار  يبرسحسا
 بـه معـاد و بازگـشت روز         مانيا.  زده است  ونديها در روز معاد پ      انسان جهان را با بازگشت     

 در ي فعـل اخالقـ  تيـ غا. سـازد  ي مزيمتما  گري ديها   اسالم را از مكتب    يجزا، مكتب اخالق  
 بارها بـر    ميكر قرآن  .  است اي دن ني در جهان آخرت و ا     يتگار به رس  دني رس ،ي اسالم شهياند

  . كرده استحي خداوند تصرياصل بازگشت به سو
  ).6، )84(انشقاق (»  ربك كَدحاً فَمالقيهِ  أَيها الْإِنْسانُ إِنَّك كادِح إِلىيا« 

زو  انـسان معتقـد بـه معـاد، آن اسـت كـه در  آن روز جـ                   ي جهت دغدغـه اصـل     ني ا از
 ريـ تعب.  فـراهم كـرده باشـد      ايـ  دن نيـ  آخـرت در ا    ي برا يمناسب  نبوده و توشه راه      كاران  انيز

 ينـد ي فرا ني چنـ  يايـ كامـل گو   طـور      به مزرعه آخرت به    اي دن هي در تشب    يمعروف نبو 
 شده و به حساب خواهد آمـد و         يدگي رس حساب هر چند كوچك در روز       يهر عمل . است

  .ديهد د را خواشي عمل خوجهيانسان نت 
 »و                     نا بِهـا ولٍ أَتَيةٍ مِنْ خَرْدبإِنْ كانَ مِثْقالَ ح ئاً وشَي نَفْس ةِ فَال تُظْلَممِ الْقِياموطَ لِيوازينَ الْقِسالْم نَضَع 
  ).47، )21(اءيانب(» حاسِبينَ  بِنا  كَفى

   حق و زوال باطلتياصل حاكم . هـ

 ي نزاع حق و باطل در جهان هـست        ديان خلقت را با    در جه  يشناخت ي از اصول هست   يكي
در سوره رعد پس از تشبيه      . كريم خداوند حق و باطل را به هم زده است          طبق قرآن   . ميبدان

  .است حق و باطل به ماء و زبد چنين آمده 
 »الْباطِلَكَذلِك قَّ والْح اللَّه ضْرِب17، )13(رعد(»  ي .(  

ـ » مثَـل « برخالف نظر مفسران نيازي به تقـدير كلمـه           ، نظر عالمه طباطبايي   از  از  شيپ
مقصود از زدن حق و باطل به همديگر يـك نـوع تثبيـت اسـت، و خـدا                    زيرا  . الحق نيست 
  .داناتر است
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از ايـن جهـت   . يـافتني اسـت      به معناي امر ثابت و باطل به معناي امر زايـل و زوال             حق
  . هوق ياد شده استباطل با تعبير ز است كه در قرآن كريم از 

 »وقاًوهقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زهز قُّ والْح 81، )17(اسراء(»  قُلْ جاء.(  

راغـب در   ). 184،  3 : 1371قرشـي،   ( به معناي هالكت، زوال و بطالن آمده است          زهوق
ردن كـ  باطل، نقيض حق و به معناى چيزي اسـت كـه پـس از وارسـى        «  : مفردات گفته است  

 ذلِك بِأَنَّ اللَّه هو الْحقُّ و أَنَّ ما يدعونَ        «در آيه    شود ثبات ندارد، و به اين معنا است          معلوم مى 
شود، چنان كه خداونـد      مى كار برده     گاهى هم نسبت به عمل و گفتار به       » مِنْ دونِهِ هو الْباطِلُ   

  .)129: 1412  راغب، (» لِم تَلْبِسونَ الْحقَّ بِالْباطِلِ«: مودو نيز فر» و بطَلَ ما كانُوا يعملُونَ«: فرمود
هـاي قـرآن     براسـاس آمـوزه   .  است ي باطل در جهان هستي شيطان و طغيان و        سرچشمه

  . بيني، نخوت و غرور بوده است شيطان نيز خود بزرگ كريم، ريشه طغيان 
طور  رد تا هنگامي كه حق به اسالمي نزاع مستمر بين حق و باطل وجود دا         شهي اند دي د از

 ماء و زبد درباره حق و       هينكته اساسي در تشب   .  برود نيشده و باطل از ب     كامل بر باطل پيروز     
نمـا،    باطل با گرفتن ظـاهري حـق      . جاي حق است   باطل بيان كوشش باطل براي نشستن به        

  .ندارد  از خود ياما باطل زاهق است، چون ثبات. كند  ميهخود را محِق جلو

  در اسالمي اخالق زمامداريشناخت  انسانيمبنا
 درباره  ي خاص ي بر اصول و مبان    ي اسالم ياسي س شهي در اسالم مانند اند    يدار   زمام اخالق

 يبرخـ .  وجـود دارد   ي گونـاگون  يهـا    انسان نگرش  تيدرباره ماه . است  ي مبتن يشناس  انسان
 گـر ي ديبرخـ . انـد  ان دانـسته را گـرگ انـس    انسان داشته و انـسان      تي به ماه  نانهي بدب ينگرش
 اسـت كـه     نيا  تمام كوشش آنها     جهي به انسان دارند، و در نت      انهيگرا  دهيگرا و فا     لذت ينگرش

 گـاه ي به انسان در جاياما نگرش اسالم.  فراهم كننداي دنني را در اي وشتري لذت ب  يها نهيزم
.  انسان است  ميم و تعظ   بر اكرا  ي و مبتن  ي متعال ي نگرش ن،ي زم يخداوند متعال بر رو     نيجانش
 ي و زندگ  يدار   اخالق زمام  نهي درباره انسان را كه در زم      ياسالم  شهي اند يها يژگي از و  يبرخ
  :ميشمار ي برمنجاي دارد؛ در اي نمود جدزي نياسيس

   وجود انسان ي و االهي رحمانيبعدها . أ

 امر سـبب    ني ا . شده است  ادي خداوند متعال    ني از انسان به صورت جانش     مي قرآن كر  در
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  .ردي انسان، مسجود فرشتگان قرار گني نخستگاهيدر جا    شد تا حضرت آدم 
 »و                       فيهـا و فْـسِدـنْ يـلُ فيهـا معضِ خَليفَةً قالُوا أَ تَجالئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرلِلْم كبإِذْ قالَ ر 

  ). 30، )2(بقره(»  نُقَدس لَك قالَ إِنِّي أَعلَم ما ال تَعلَمونَنُسبح بِحمدِك و يسفِك الدماء و نَحنُ 

 انـسان  گـاه ي خداوند در پاسخ فرشتگان، آن بود كه شما قادر به درك مقام و جا        شيفرما
جهت است كه علم شما اندك است و فرشتگان اذعان كردند كه همانـا            ني از ا  ني و ا  ديستين

 آمده بود كـه در درون وجـود         ديفرشتگان از آنجا پد     ي پرسش برا  البته. مي دار يما علم اندك  
 ي و يزيـ ر   و خـون   انيطغ  ،يكش   گردن هي وجود داشته است و روح     يناگون گو يها  انسان قوه 
 علـت   حي در توضـ      ييعالمـه طباطبـا   .  ساخته بود  ي انسان را مخف   ي و رحمان  يچهره االه 

  :ديفرما ي فرشتگان مي پرسش براشيدايپ 
اند كه موجود زمينى علت اينكه مادى است، بايد مركب از قواي غـضبى و                دانسته مي چون« 
شهوى باشد، و چون زمين خانه تزاحم و محدودالجهات است، و مزاحمـات در آن بـسيار                  

هايش و اصالحاتش در مظنه فساد و بطـالن           مركباتش در معرض انحالل، و انتظام      شود،   مي
شود،  صورت زندگى نوعى و اجتماعى فراهم نمي         آن جز به    در دگىالجرم زن  شود،   واقع مي 

جمعى، و معلوم است كه ايـن نحـوه    رسد، جز با زندگى دسته   نمى  حد كمال     و بقا در آن به    
  ).  177، 1 : 1375 ،ييطباطبا(» انجامد ريزى مي خون زندگى سرانجام به فساد و 

 ي مبتنـ  ني زمـ  ي خداوند بر رو    انسان بر امر خالفت    يستگي و شا  اقتي خداوند بر ل   پاسخ
  . آدم به اسماء حاصل شده استي از آگاهميطبق قرآن كر  كه يستگيشا. است

  انسانيفطرت پاك االه. ب

 ي انـسان  فطـرت و جبلتـ        مي قرآن كر  دگاهياز د .  است ي و ي از درون هاد   ي فطرت ني چن  
  :پدپ آورده است  يداراد كه خداوند در و

 »فَأَقِم  لِلد كهجاللَّهِ الَّتي  و نيفاً فِطْرَتينِ ح  مينُ الْقَيالد ديلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكها التَبلَيع فَطَرَ النَّاس 
  ).30، )30(روم(» أَكْثَرَ النَّاسِ اليعلَمونَ و لكِنَّ 

 تيـ طبـق روا  .  فطرت اشاره كرده اسـت     ني به ا  يثي در حد  زي ن   اسالم   ي گرام امبريپ
  : آمده استنيچن از آن حضرت مشهور 
  ).13، 2: 1362 ،ينيكل(»   مولود يولد فهو على الفطرة و إنما أبواه يهودانه أو ينصرانهكل« 

ـ  خـود بـر ا     دي با زي ن يدار   اساس اخالق زمام   ني ا بر  بـوده و در     ي مبتنـ  ي فطـرت پـاك االهـ      ني
 را بـر    استي عرصه س  يگذاراثر  .  بكوشد شي خو يها به فطرت پاك اله      انسان  بازگشت   يساز  نهيزم
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 از اثـر  ينـ ي از منـابع د يدر برخـ . افـت ي درتـوان  ي باره مـ   نيا ها در      انسان ي و اجتماع  ي فرد رتيس
 به صـورت ضـرب المثـل مطـرح          يامر  نيچن.  عامه مردم سخن گفته شده است      ني بر تد  هانپادشا

  ).21، 2: 1382 ،يا زواره(»  ملوكهمني ديالناس عل«: شده است

  و شر در وجود انسانري خيجود قوا و  . ج

شده  دهي دم ي در كالبد و   ي است و روح االه    ني زم ي خداوند در رو   فهي چند انسان خل   هر
  . و شرور نهفته استراتي خي به سوشي در وجود انسان دو گرام،يكر است، اما طبق قرآن 

 »ا    وئهوا سم ا   .  نَفْسٍ وئهتَقْو ا وهُورا فجهَمـا    . فَأَلهكَّئهن زم أَفْلَح ا        . قَدـئهسـن دم خَـاب قَـد و «
  ).10  -7، )91(شمس(

 و  يي بـه راهنمـا    ازيـ  گوناگون و گاه متعارض در وجود انـسان، ن         يها   قوه ني علت وجود چن   به
 است  ييها  زهي غر ني و كنترل چن   تي هدا يبرا. انسان مطرح شده است     ي برا ي آسمان تيهدا

 سعادت  ي برا يه   اال ي لطف يفي تكل نيو چن . است  مطرح شده    في تكل ي اسالم عتيكه در شر  
 ضرورت تكليـف بـه      هيتوج در  .  ذلت شهوات است   ضي از حض  ي و يو كمال انسان و دور    

  :اين استدالل تمسك شده است
واداشـته    را به امر قبيح      ي تمام است، مكلف نسازد، و     ي خداوند كسى را كه شرايط تكليف در و        اگر« 

آن اسـت    وجه مالزمـه    .  واداشتن به قبيح باطل است پس ملزوم آن نيز باطل خواهد بود            است و چون  
 در هـد، د كه اگر خداوند شخصى را بيافريند و در وى شهوت به قبيح و تنفـر از امـر حـسن را قـرار      

عقل مقـرّر    حالى كه عقلش نيز در تشخيص بسيارى از امور حسن و قبيح مستقل نيست، پس اگر در                  
خلـق    كنـد، همانـا بـا        زيـ جوب واجب را تا آن را امتثال كند، و حرمت حرام را تـا از آن پره                ندارد و 

  ).114: 1364 ،يبحران(»  را به آن قبيح وا داشته استيشهوت به امر قبيح و
 بـه   شي مربوط به كنترل و بازداشـت انـسان از گـرا           ري از تدب  ي بخش ي اخالق يها  فيتكل

 آنها به   يده   و جهت  ها  زهي غر ني ا مي كنترل و تنظ   ي برا ياخالق عامل   قتيدر حق . شرور است 
 در انـسان    راتي بعد خ  تي تقو ي است برا  يكوشش  جهت   نياخالق از ا  .  است راتي خ يسو

 در  ياست كـه تعـادل نفـسان        يندي فرا نيدر چن .  قوه عقل  تحت انسان   ي درون ي قوا اديو انق 
  . شود ي فراهم مي كمال ونهيانسان حاصل شده و زم

جـسم  ( شهوت و غضب به مقام عقل و شرع عدالت در مملكـت بـدن                شدن  مي از تسل  دبع« 
 كه عامل و حكمفرما در آن حق    شود ي م لي و حكومت عادالنه حقه تشك     كند يبروز م ) روح 

  ).169: 1371 ،يني خميموسو (» حقه استنيقوان و 
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 كرامت و حرمت انسان . ت

  .  اسالم بر كرامت و حرمت انسان استدي، تأك اسالميشناخت  نگرش انسانيها يژگي از ويكي
 را بـر بـسيارى از       ي از يك كرامت ذاتى و شرافت ذاتـى برخـوردار اسـت، خـدا و               انسان« 

 آنگاه خويشتن واقعـى خـود را درك و احـساس      يو. داده است   خويش برترى    يها  دهيآفر
هـا، و     پـستي و خـود را برتـر از         كند كه اين كرامـت و شـرافت را در خـود درك كنـد                  مى

  ).9-8: 1373 ،يمطهر(»  بشمارداه ها و شهوت راني ها، اسارت دنائت
 »ني   ونا بكَرَّم لى                لَقَدع مفَضَّلْناه باتِ ومِنَ الطَّي مقْناهزر رِ وحالْب رِّ وفِي الْب ملْناهمح و مكَثيـرٍ     آد 

  ).70، )17(اسراء(» تَفْضيالً مِمنْ خَلَقْنا 
 حرمـت   هـا   تيـ  از روا  يدر برخـ  .  ضرور اسـت   ي جهت حفظ انسان و حرمت و      ني ا از

  :، فرمودند امام صادق . دانسته شده است مومن از حرمت كعبه اعظم 
  ). 27، 1: 1362صدوق، (»  أَعظَم حرْمةً مِنَ الْكَعبةالْمؤْمِنُ« 

    يحضرت علـ  . گرفته است  حرمت و كرامت انسان محور قرار        ،يدار   اخالق زمام  در
  :ديفرما ي نامه منيحضرت در ا.  كرده استديها تأك بر حفظ حرمت تمام انسان در نامه به مالك اشتر 

  ).184: تا ي ب،ي رضديس(» إما أخ لك في الدين، و إما نظير لك في الخلق:  صنفانفإنّهم« 

  : آمده است   از امام صادق ي قدسيثي حددر
 ).199  ، 2: 1362 ،ينيكل(» الخلق عيالي، فأحبهم إلي ألطفهم بهم، و اسعاهم في حوائجهم: ه عزّ و جلّ اللَّقال« 

 ها  انسانيتساو . هـ

 دگاهيـ د. هـا اسـت     انـسان  ي و برابر  ي تساو ،ي اسالم يشناس   انسان ي از اصول اساس   يكي
 گـر ي د يها بـر برخـ       از انسان  ي برخ ي ذات يها بر تفوق و برتر      مكتب  از   ي برخ يشناخت  انسان
 ي اجتمـاع  يازهـا ي از قدرت و امت    يا ژهيو  خواهان سهم    يي ادعا ني است و براساس چن    يمبتن
  :خلقت است ها در   تمام انساني تساوم،يمنطق قرآن كر. د هستندهي گروه برگزيبرا

عوباً و قَبائِلَ لِتَعارفُوا إِنَّ أَكْـرَمكُم عِنْـد          و جعلْناكُم شُ     أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْناكُم مِنْ ذَكَرٍ و أُنْثى        يا« 
  ).13، )49(حجرات(» اللَّه عليم خَبير اللَّهِ أَتْقاكُم إِنَّ 

 بلكه تقـوا    ست،ي نژاد، خون، زبان و امثال آن ن       ،ي در منطق اسالم   ي و برتر  لتي فض اريمع
ها را   جهت اسالم انساننياز ا.  است آنهانيها نزد خداوند با تقواتر  انسان  نيتر يگرام. است

  : دعوت كرده استياخالق  يها لتي در فضييجو به رقابت و سبقت
 ما آتـاكُم    جعلْنا مِنْكُم شِرْعةً و مِنْهاجاً و لَوشاء اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً و لكِنْ لِيبلُوكُم في             لِكُلٍّ« 

  ).48، )5(همائد ( »تِ إِلَى اللَّهِ مرْجِعكُم جميعاً فَينَبئُكُم بِما كُنْتُم فيهِ تَخْتَلِفُونالْخَيرا فَاستَبِقُوا 
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   مومنانيبرادر. ر

.  آنان از كفار استي مومنان و تبري اخوت و برابر،ي اسالميشناخت  از اصول انسانيكي
 يهـا، كوشـش بـرا    تمام انـسان  حقوق  تيرغم رعا    به زي مومنان ن  ياخالق  جهت رفتار    نياز ا 
  : آنان از كفار استيجداساز  مومنان و ني بي ساختن مودت و دوستديپد

  ).10، )49(حجرات(»  الْمؤْمِنُونَ إِخْوةٌ فَأَصلِحوا بينَ أَخَويكُم و اتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُرْحمونَإِنَّما« 

  : ساختن امت واحده ضرور استديمنان جهت پد موني بي ساختن برادردي جهت پدني ااز
  ) 92، )21(اءيانب(»  هذِهِ أُمتُكُم أُمةً واحِدةً و أَنَا ربكُم فَاعبدونِإِنَّ« 

 مومنان است كـه بـر آنـان واجـب اسـت از كفـار             ني ب ي اخوت و برادر   ني اساس چن  بر
  .رندينگ  اوريبرائت جسته و از آنان 

ءٍ   شَـي   الْمؤْمِنُونَ الْكافِرينَ أَولِياء مِنْ دونِ الْمؤْمِنينَ و منْ يفْعلْ ذلِك فَلَيس مِنَ اللَّهِ فـي               اليتَّخِذِ« 
  ).28، )3(آل عمران(» مِنْهم تُقاةً و يحذِّركُم اللَّه نَفْسه و إِلَى اللَّهِ الْمصيرُ إِالَّ أَنْ تَتَّقُوا 

رغـم    پدران، مـادران، بـرادران و خـواهران بـر راه كفـر رفتنـد، بـه                 كه   ي در صورت  يحت
  .گسلد مي مومنان و آنان از هم ني بيو دوست  ارتباط مودت ،ي خونيوندهايپ

 مـنْ    أَيها الَّذينَ آمنُوا ال تَتَّخِذُوا آباءكُم و إِخْوانَكُم أَولِياء إِنِ استَحبوا الْكُفْرَ علَـى الْإيمـانِ و                 يا« 
 مِنْكُم ملَّهتَوونَ يالظَّالِم مه 23، )9(توبه(» فَأُولئِك.(  

 يريگ جهينت
 در  ي اسـالم بـر اصـول خاصـ        ياسـ ي مانند نگـرش س    ي اسالم شهي در اند  ياسي س اخالق
 بدون توجه به آنها بـه      توان  نمي است كه    ي مبتن يشناس   و انسان  يشناس يهست  ،يشناس  معرفت

آنچه مهم اسـت آن اسـت كـه         .  پرداخت يدار  اخالق زمام   در عرصه    ي نگرش اسالم  ميترس
اسالم و اخـالق حـاكم بـر آن           در   يدار   اصول را با نوع نگرش زمام      ني ارتباط ا  دي كوش ديبا
فرصـت    اسـت در     ديـ ام.  بـود  ي مبان ني ا يي شناسا ي برا ي نوشتار فقط كوشش   نيا.  كرد نييتب

  . به صورت مستقل عرضه شوندي اسالمشهي در اندياسيمناسب اصول حاكم بر اخالق س
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