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  دانشکده ادبيات و علوم انساني

 )علوم قرآن و حديث(ي کارشناسي ارشد گروه الهيات پايان نامه

بررسي عوامل و موانع گسترش حاکميت اخالق اسالمي در 

  قرآن و حديث

  :توسط 

  سارا ساکي

 
  :استاد راهنما 

  دکتر سهراب مروتي

 
  

  :استاد مشاور 

  رزندوحيدکتر جمال ف

 

 ١٣٩٠آبان
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  به تقديم
  

  )عج(ل داران هدايت انسانها به سوي خداوند، بويژه امام زمانعشم)ع(اطهار  ائمه 
  و

  ندبه پدر و مادر عزيزم که از مشوقان اصلي من در امر آموزش بود
  و

  . راهم بوده است  يهبدرق واره به خواهر و برادرانم که صبر و دعاي آنان هم
  و

شه در ذهن من يادش درفکر من ،عشقش در قلبم و نگاهش همياو  که . ام يشگيار هميبه 
  .ستيشه در وجودم جاريش هميماندگار و عطر مهربان
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  يسپاسگزار
  

گران از شمارش نعماتش و عابدان از اي راست که سخنوران از ستودنش، حسابسپاس، يگانه
  .و عالم علم اليعلم ن و القلم  ؛ خداوند اندرماندهاش داداي حق بندگي

دانم بر خود الزم مي ؛اماکنون که به ياري و دستگيري ايزد متعال به انجام اين مهم دست يافته
مراتب تقدير و تشکر ؛ ام ها بردهالطاف سروراني که از محضرشان بهره زحمات و ها،از راهنمايي

  :خود را به قلم آورم
که راهنمايي اين رساله را  به عهده داشتند و  در مراحل    سهراب مروتيدکتر  آقاي جناباز

گاه   يها مختلف اين پژوهش بنده را رهين منت خويش ساخته  و با آغوشي باز پذيراي مزاحمت
  .کنماند؛  سپاسگزاري و تشکر ميگاه اينجانب بودهو بي
؛ کمال را بر عهده داشتند   ي اين رسالهورهکه  مشاجمال فرزند وحي دکتر ازجناب آقاي   و

  .و تشکر را دارم    يسپاسگزار
ي تحصيلي دانششان را از بنده دريغ که در طول اين دورهالهيات  ديگر اساتيد محترم گروه از       

  .نمايم؛ سپاسگزاري نموده و توفيقات روزافزون ايشان را از خداوند مسئلت مينداشتند
وحجت االسالم و المسلمين نبي سبحاني که  يارمحمد قاسميدکتر  يناب  آقاو همچنين از ج

با راهنمايهاي دلسوزانه  مرا از علم خويش مستفيض نمودند   و از جناب آقاي علي دارابي  
کارمندبخش مرجع  و سرکار خانم حيدري که در طي اين دو سال  بيش از همه زحمات بنده را 

  .کنمتقبل نمودند؛ تشکر مي
کمال سپاس و قدرداني  ؛اندکه در اين مسير ياريم رسانده تمامي دوستان و عزيزاني  از انيدر پا

  .را دارم و توفيق روزافزونشان را از درگاه باري تعالي خواستارم
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  چکيده 
ه اخالق يکي از مسائل مهمي که اسالم براي آن اهميت قائل شده و در معارف قرآني نيز مورد توجه قرار گرفت

اعمال و رفتار فردي و  ،هذيب نفستزيرا اخالق با ملکات نفساني، تزکيه و . و ايجاد جامعة اخالقي مطلوب است
وجود جامعة اخالقي مطلوب باعث تنظيم روابط انسان با خدا گشته و  .روابط اجتماعي انسان ارتباط عميق دارد

   .کندرستگاري و کمال فرد و اجتماع اسالمي را تضمين مي همچنين. بخشدارتباط او را با اعضاي جامعه سامان مي
سرچشمه هاي  ةو به طور عمده، قرآن کريم دربار ياز اين تحقيق، يافتن و تبيين ديدگاه متون اسالمهدف 

براي . استو راه هاي گسترش آن  هاي تقويت زمينه نيز وعوامل و موانع   حاکميت اخالق اسالمي فطري اخالقي، 
 ياتيو روا آيات سپس پرداخته شده و اخالق ييز شبکة معنايمفهوم اخالق و نهدف، ابتدا به بررسي ن ياه رسيدن ب

 ييکارهاراه يانيدر فصل پا. دسته بندي و داللت هر يک بررسي شده است ؛آمدندبه نظر مي مرتبط که با موضوع
توصيفي به کار گرفته شده  -تحليليدر اين تحقيق روش  .ان شده استيب يت اخالق اسالميجهت گسترش حاکم

ضمن بحثها  .پاسخ تمام سؤاالت مطرح شده، از منابع اسالمي يعني قرآن و حديث استخراج شده است. است
   .جديد بيان شده است يپژوهشمؤيدها و شواهدي نيز از ميان احاديث و يافته هاي 

  . موانع اخالق اخالق،مکارم شبکه معنايي، ، ي، واژگان اخالقياخالق اسالم :دواژهيکل
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  مقدمه
از مهمترين مباحث قرآنى است؛ و از يك نظر مهمترين هدف انبياى الهى  يبحث اخالق اسالم

هومى دارد؛ و نه دنياى آنها سامان دهد، زيرا بدون اخالق نه دين براى مردم مف را تشكيل مى
 . يابد مى

هاي دلبستگي به موضوع اين پژوهش، يعني اخالق اسالمي، ريشه در فرصتهايي شايد زمينه
  . دارد که سرنوشت در اختيارم نهاد و امکان مطالعة علمي و عمقي آن را فراهم ساخت

يرا از سويي در حوزة ز. شودموضوع اين رساله يک موضوع زنده و کاربردي ارزيابي مي
گيرد و از سويي ديگر در زمرة مقوالت تاريخ اسالم، به ويژه در ارتباط با صدر تاريخ قرار مي

  .آيدبرجستة ادبيات مذهبي به شمار مي
اخالقي در _ کند که از هزار و چهارصد سال پيش يک نهضت دينيتاريخ هرگز فراموش نمي

در اوضاع و احوال جهان آن روز تا صد سال بعد تأثير  يک کشور غير متمدن آغاز شد؛ نهضتي که
که در مدت نيم قرن بخشي از دنياي متمدن را فرا گرفت و زمامداران عاقل و عميقي بخشيد؛ چنان

بود که دين خدا را به مردم ) ص(باني اين نهضت پيامبر اسالم. اليقي در آغوش خود پرورش داد
ولي اين  ١يکو بود و سرمشق کاملي براي مسلمين بود؛مظهر اخالق ن) ص(حضرت. کردابالغ مي

کرد و يک برنامة اخالقي که متضمن فضايل و مسئله به تنهايي در تهذيب اخالق آنان کفايت نمي
بايست اي کامل و ابدي باشد؛ ميو براي اين که برنامه. رسيدمزاياي انسانيت باشد؛ الزم به نظر مي

  . از منبع وحي صادر شود
  : گويددر کتاب، سير تطور االمم مي ٢وبونگستاول

رسد؛ مگر آن که پيمايد به حد کمال نميقابليت فنون در هيچ ملتي که تازه راه ترقي را مي«
سه نسل بر آن بگذرد؛ به اين ترتيب که نسل اول دورة تقليد، نسل دوم دورة تکوين و نسل سوم 

که اين قابليت براي آنها در همان نسل  فقط ملت عرب بود. دورة استقالل و تخصص خواهد بود
  ٣».و از دورة شروع، مزاياي خود را در آن ظاهر ساختند. اول کامل گرديد

اين کتاب سجاياي اخالقي . بايد دانست که اين پيشرفت و قابليت نتيجة مستقيم تعاليم قرآن بود
از نظر قرآن دين و . کرد مانندي بيان کرد و در اذهان مسلمين تثبيترا به بهترين وجه و روش بي

                                                
 )21/احزاب(».؛ قطعا در اقتدا به رسول خدا سرمشقی نیکوستلَکُم فی رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَۀٌ- ١
وي مطالعات . از دنیا رفت 1931الدي چشم به جهان گشود و در سال می 1841جمله خاورپژوهان بلندپایۀ فرانسوي است که به سال از - ٢

ترجمۀ سید هاشم  تاریخ تمدن اسالم و عرب،گوستاو، لوبون،  .اي درباره اسالم و تمدن مسلمانان به انجام رسانده استگسترده
  .،مقدمه کتاب1364کتاب فروشی اسالمیه،: رسولی محالتی، تهران

  
  .14، 1364صنوبر،:،تهرانظر قرآناخالق از نجعفر، شعار، - ٣
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و هرگاه آنها را از . روندهاي دين به شمار ميپايه... تقوي، عفت و. اخالق از همديگر جدا نيستند
کند و در قرآن خودش اين سخن را تأييد مي. برنامة دين حذف کنيم چيزي باقي نخواهند ماند

   .کندرا ذکر مي» الصَّالحات عملُوا و«جملة بالفاصله »  آمنُوا الَّذين إِن«صدها آيه بعد از جملة 
  : در آية

الْي و بِاللَّه نآم نم الْبِر نلك غْرِبِ والْم شْرِقِ ولَ الْمبق كُموهجلُّوا وتُو أَن الْبِر سلَي و كَةالئالْم رِ ومِ الْآخو
و الْمساكين و ابن السبِيلِ و السائلين و في   و الْيتامى  حبه ذَوِي الْقُربى  على الْكتابِ و النَّبِيين و آتَى الْمالَ

أْساِء وي الْبف الصَّابِرِين وا ودإِذا عاه مهدهبِع وفُونالْم آتَى الزَّكاةَ و الصَّالةَ و أَقام قابِ واِء الرالضَّر  ينح و
نيكوكارى آن نيست كه روى خود را به سوى  ١.بأْسِ أُولئك الَّذين صَدقُوا و أُولئك هم الْمتَّقُونالْ

مشرق و يا مغرب بگردانيد؛ بلكه نيكى آن است كه كسى به خدا و روز بازپسين و فرشتگان و 
شتنش، به خويشاوندان و و پيامبران ايمان آورد؛ و مال خود را با وجود دوست دا  كتاب آسمانى

و نماز را برپاى . بندگان بدهد  ماندگان و گدايان و در راه آزاد كردن يتيمان و بينوايان و در راه
و آنان كه چون عهد بندند؛ به عهد خود وفادارانند و در سختى و زيان، و . و زكات را بدهد. دارد

که » .و آنان همان پرهيزگارانند. اند آنانند كسانى كه راست گفته. به هنگام جنگ شكيبايانند
اين آيه به . تعريف کاملي از دين بيان شده، فضائل اخالقي را از مواد اساسي آن قرار داده است

سازد که عمل صالح و احراز فضائل اخالقي معرف ايمان است و ايمان بدون صراحت معلوم مي
اي نيست که قابل ترديد باشد و هرگاه که باري اهميت اخالق از نظر دين مسئله. آن مفهومي ندارد

  .گذارد؛ مسلماً عامل اصلي آن ضعف اخالقيات استاي رو به فساد و اضمحالل ميجامعه
از اين رو شناخت اخالق و رفتار اسالمي گامي اساسي در راه تهذيب جامعه و سوق دادن آن  

  . به صالح و ازميان بردن انحطاط و فساد اخالقي است
رذايل اخالقي در جوامع کنوني، بايد تدبيري جهت شناسايي موانع گسترش اخالق با گسترش 

کرد؛ که اسالمي و دستيابي به راههاي براي گسترش آن انديشيد؛ ولي نبايد از اين نکته غفلت 
هايي که در دسترس ما استفاده از علوم و نظريات ديگران مستلزم اين نيست که خود را از گنجينه

  .سازيماست؛ محروم 
باشد که در نوع يز ميت است؛ يک کتاب اخالقي نين که کتاب هدايم عالوه بر ايقرآن کر

نظير است و از طرف ديگر جامعه احتياج به رهايي از اين انحطاط اخالقي دارد که متأسفانه خود بي
. ي استشود؛ بنابراين يگانه راه چاره توجه به نداي آسمانروز به روز بر وخامت آن افزوده مي

  .توجه به مسائل فوق الذکر، نگارنده  را به بررسي دقيق و علمي در اين زمينه وا داشته است

                                                
 . 177/بقره - 1
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- از آنجا که اخالق با حقيقت وجود انسان و زندگي وي پيوند دارد؛ کشف موانع گسترش وراه

ن توابا بررسي اين دو عامل مي. اي داردهاي تقويت و گسترش آن تأثير بسيار عميق و گسترده
گرايش به اخالق نياز به علت و .بشر امروزي را حل کرد...  بحرانهاي روحي، فکري، اجتماعي و 

هاي گسترش آن نياز به پژوهش تحقيق ندارد؛ چون بر اساس فطرت بشر است؛ اما  موانع و نيز راه
و متون  هاي گسترش اخالق اسالمي با کمک قرآنبنابراين، اين تحقيق به بررسي موانع و راه. دارد

حديثي پرداخته است؛ که جهت آشنايي بيشتر با محتواي مطالب، به ارائه مختصري از آنها بسنده 
  .  کنيممي

  :که در دو بخش تنظيم گرديده است :فصل اول
  .دهدشناسي، که کلياتي از بحث را ارائه ميروش :بخش اول

حاظ لغوي و اصطالحي، شناسي، که به بيان مفهوم و ماهيت اخالق از لمفهوم :بخش دوم
  . هاي گسترش اخالق اسالمي پرداخته استتعريف موانع  و بيان راه

. ساختار و چگونگي کاربرد واژة اخالق در قرآن و روايات بررسي شده است :فصل دوم
نگارنده در اين  فصل در پي اين هدف بوده است که نشان دهد که واژة اخالق در قرآن کريم در 

اما هر دو نوع آنها ارتباط نزديک دين و . ح شده و با هم تفاوت ماهوي دارنددو سطح زبان مطر
توانند بيش از پيش به بدين وسيله با آشنايي با آنها  افراد جامعه، مي. کنداخالق را اثبات مي

اخالقيات قرآن اطالع يابند و با به کار بستن آنها آسايش عمومي و سعادت حقيقي را در جامعه 
  . دايجاد کنن

هاي قرآني است که در اين فصل از روشهاي نوين تحقيق در قرآن، معناشناسي واژه :فصل سوم
در اين نوع نگرش، پس از انتخاب کلمات کليدي قرآن، ميدانهاي معناشناختي . بدان پرداخته شد

ات ظاهر اي به همراه ارتباط نظام مند ميان آنها بررسي شده تا برخي از اليه هاي معنايي آيهر واژه
هاي لغت، هاي کليدي اخالق ممدوح، در حوزهبا استفاده از روش ياد شده  شماري از واژه. شود

  .سياق و تفسير آيات  ارزيابي شده است
از اين رو در  اين بخش از  .گيردسير اصلي پژوهشِ حاضر در اين فصل انجام مي :فصل چهارم

آورنده خويهاي نکوهيده و ناپسند که مانع  رساله در صدد بيان و برشمردن علل وعوامل پديد
يابي آنها اي دقيق به ريشهگسترش اخالق اسالمي در يک جامعه ديني مي شود؛ پرداخته و به شيوه

و عوامل بيروني چون ... اين عوامل از دو بعد دروني چون نفس، غضب، شهوت و .پردازيممي
  . اندي شدهبررس... عوامل اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي و
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 ؛پژوهش بايد مورد مالحظه قرار گيرد اصلي ايننکته مهمي که در تفسير نتايج مربوط به هدف 
هرگز به  ؛ييد گشته استأآن است که کميت بسيار زياد موارد توافق که بر اساس شواهد موجود ت

ر نتايج نبايد با اتکا ب اخالقي نيست وديگر موانع گسترش حاکميت مفهوم کم اهميتي موارد 
  .نموداغماض و چشم پوشي  ديگر را موارد اختالف نظر -و لو در صورت اثبات قطعي -رمذکو

  .که به ارائة راهکارهايي جهت گسترش اخالق اسالمي اشاره نموده است: فصل پنجم
و  الزم به ذکر است که در اين رساله همچون ساير کارهاي علمي و پژوهشي نقاط قوت

که نقاط قوت اين رساله مرهون زحمات و تالش مضاعف استاد گرانقدر  هايي وجود دارد؛ضعف
باشد و نقاط ضعف آن ناشي از قصورات و کم تجربه بودن اينجانب در مي سهراب مروتي دکتر

 . باشدامر پژوهش مي
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  فصل اول

  و مفاهيم کليات
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  موضوع تحقيق. ١- ١
 پردازد؛ بررسيبه آن مي) ع(ش به فضل الهي و عنايت اهل بيتموضوع اساسي که اين پژوه    

قرآن و حديث مي باشد که از مباحث جدي و مهم  در  عوامل و موانع حاکميت اخالق اسالمي
  .درشرايط کنوني است

  .در اين رساله تالش شده است، مطالب ذيل از منظر قرآن و حديث روشن گردد
  .ق اسالميکشف و شناخت مفهوم و ماهيت اخال. ١
  ).ع(کشف ساختار و کاربرد واژة اخالق در قرآن کريم و سيرة معصومين.٢
  .بررسي شبکه معنايي اخالق اسالمي از منظر قرآن.٣ 

  .بررسي موانع حاکميت اخالق اسالمي در جامعة ديني. ٤
جهت گسترش  حاکميت اخالق اسالمي ) ع(کارهاي قرآن و اهل بيتبررسي و کشف راه. ٥

  .ينداراندر بين د
  
  شرح وبيان مسئلة پژوهش. ٢- ١

اصول  پرتو رعايت در. دهدمسائل اخالقي تشکيل مي بخشي از مفاهيم ارزشمند قرآن را
و  تواند به تعالي معنوي دست يابد و هم موجبات تحکيم روابط اجتماعياخالقي، انسان هم مي

فرد و جامعه مهمترين هدفي  بر اين اساس تعالي اخالق در. بهبود زندگي جمعي را فراهم سازد
اي گرچه مسائل اخالقي در هر برهه.کنندتکيه مي برآن) ع(است که قرآن کريم و سيرة معصومين

ناپذير است  انکار اي برخوردار بوده است؛ امادر جهان معاصر، اين حقيقتاز اهميت ويژه از زمان
پديد  در ميان جوامع بشري توجهي به سازندگي اخالقي راکه گسترش مفاسد اخالقي نوعي بي

مشکالت ونابسامانيهاي فراواني روبرو  از اين رو زندگي فردي و اجتماعي انسان با. آورده است
شود که اخالق آن چنان که بايد در بين اين شده است؛ که در وهله اول از اين اصل ناشي مي

- عظيم وغني ر ميان مسلمانان منبعکه دبا نظر به اين. جوامع جايگاه و اهميت خود را باز نيافته است

وجود دارد که به بحثهاي عميق اخالقي پرداخته واز ) ع(اي چون قرآن کريم واحاديث معصومين
از  ،گسترش اخالق اسالميکارهاي راهموانع و بررسي دارند؛ براين اساس رذائل اخالقي برحذر مي

گيري نادرست فتهاي خود و بهرهچرا که بشر در پي پيشر ؛داراي اهميت است متعددي هايجنبه
و در پي اين  رودانسان به فکر فرو ميدر اين شرايط  .روبرو شده است يبا بحرانهاي مختلف ازآ نها،
اولين گام در اين . گرددمي گسترش اخالقهايي براي راه شناخت موانع و سپس دنباله انديشه ب

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



٧ 
 

 حديثقرآن و  ترين منبع شناخت،ست و بهچگونگي گسترش آن ا و سپس موانع شناخت ،زمينه
  . است
  
  اهميت موضوع. ٣- ١

در عصر حاضر فراموشي ارزشهاي  اخالقي و اصيل انساني سبب بروز بحرانهاي بزرگ اخالقي 
از اين رو زنده کردن اخالق اسالمي در جامعه با . شده و آرامش را از زندگي انسان ربوده است

- هبا توجه به اينکه مسائل اخالقي در هر بره .نسان استتوجه به دستورات الهي راه نجات زندگي ا

و ريشه دار شدن انحرافات اخالقي سبب بروز  دار استربرخو اياي از زمان از اهميت ويژه
دهد که انحطاط اخالقي بشر در هر عصر ناشي از رو اين امر نشان مي. شودميبحرانهاي اخالقي 

زندگي فردي و اجتماعي انسان با مشکالت  اين اساسبر . اخالقي است گرداني از ارزشهاي اصيل
  . روبرو کرده استونابسامانيهاي فراوان 

از آنجا که بسياري از اعمال ناپسند انسان از جهل و ناآگاهي نسبت به موانع گسترش اخالق 
تواند بسياري از مفاسد اخالقي را به محاسن اخالقي گيرد؛ علم و آگاهي مياسالمي سرچشمه مي

تواند رهنموني براي سامان بخشيدن به اخالق افراد يک بنابراين شناخت موانع مي. يل کندتبد
  .جامعه و تزکية آنها از اخالق غير الهي باشد

هاي گسترش اخالق با در نظر گرفتن جوانب مختلف، ما بنابراين ضرورت توجه به موانع و راه
و . کارها را مورد بررسي قرار دهيموانع و راههاي اسالمي، اين مرا بر آن داشت تا بر اساس آموزه

توان حاکميت اخالق اسالمي را دريک اجتماع کارها ميدر نهايت با شناخت اين موانع و راه
  .گسترش داد و به اصالحات اجتماعي و مبارزه با مفاسد پرداخت

  
  اهداف تحقيق. ٤- ١
  :اهدافي که در اين تحقيق دنبال مي شوند؛ عبارتند از 

  .دست يافتن به يک تعريف کامل از مفهوم اخالق اسالمي. ١
  ).ع(دستيابي به ساختار وچگونگي کاربرد واژة  اخالق در قرآن کريم و سيرة معصومين. ٢
  .در بافت و سياق آيات  و تبيين نظام ارتباطي ميان آنها ياسالمشبکة معنايي اخالق  کشف.٣
  .درجامعه ديني حاکميت اخالق اسالمي شناسايي علل و موانع .٤
  .هاي گسترش حاکميت اخالق اسالمي در جامعه دينيشناسايي راه. ٥
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  سؤال هاي تحقيق. ٥- ١
شک محقق را به مقصود باشند و پاسخ به آنها بيسؤاالتي که در اين تحقيق قابل طرح مي

  :گردندنمايد؛ به شرح ذيل عنوان مينزديک مي
  ان از آن ارائه داد؟اخالق اسالمي چيست؟ چه تعريفي مي تو. ١
ديني قرآن  –باشد؟ آيا مفاهيم اخالقي کاربرد واژة اخالق در قرآن کريم به چه شکل مي. ٢

ها و ميدانهاي معناشناسي مختلفي تشکيل شده است؛ منسجم و منطقي هستند؟ کريم، که از حوزه
  آيا بين اين مفاهيم پيوستگي وجود دارد؟

  شوند؟اسالمي در يک جامعه ديني مي چه عواملي مانع حاکميت اخالق.  ٣
  هايي براي گسترش فرهنگ اخالق اسالمي در يک جامعه ديني وجود دارد؟ چه راه. ۴

  
   روش تحقيق. ٦- ١

پاسخ تمام سؤاالت مطرح شده، . توصيفي به کار گرفته شده است - در اين تحقيق روش تحليلي
ابتدا با مراجعه به کتاب المعجم  در. از منابع اسالمي يعني قرآن و حديث استخراج گرديد

سپس  .المفهرس أللفاظ القرآن الکريم و فرهنگهاي موضوعي قرآن، آيات مربوط گرد آورده شد
بعد از تفکيک فيشها وتنظيم ودسته . مراجعه به کتب روايي مطالب مورد نياز جمع آوري گشت با

در پايان با توجه به . انجام شدتحليلي -بندي مطالب، بررسي و پردازش اطالعات به روش توصيفي 
متنوع بودن فيشها سعي شده مطالب طوري تحليل و تدوين  شوند که با توجه به عنوان رساله، 

  .بودن آنها در صدر مطالب قرار گيرد قرآني
  
  پيشينة نظري تحقيق. ٧- ١
آغاز به شهادت آيات و روايات بحثهاي اخالقي از زماني که انسا ن گام برروي زمين گذارد؛  

که پيامبر خدا بود؛ خداي متعال از همان ابتداي آفرينش مسائل ) ع(حضرت آدم . شده است
اخالقي را به او آموخت وساير پيامبران الهي نيز يکي پس از ديگري به تهذيب وتکميل اخالق 

از خداوند يکي بود که ) ص(اما در ميان آنان بزرگترين معلم اخالق پيامبر گرامي اسالم. پرداختند
  .اهداف اساسي بعثتش را تزکيه مردم معرفي نمود

مهم الکتاب لَقَد منّ اُهللا علَي المؤمنِين إِذ بعثَ فيهِم رسوالً من أَنفُسهِم يتلُوا علَيهِم آياته و يزَکِّيهِم و يعلِّ
خدا بر مؤمنان منت نهاد که پيامبري از  به يقين،١.و الحکمةَ و إِن کانُوا من قَبلُ لَفي ضَاللٍ مبِينٍ

                                                
 .164آل عمران،  - ١
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خودشان در ميان آنان بر انگيخت؛ تا آيات خود را بر ايشان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و 
  . حکمت به آنان بياموزد؛ قطعاً پيش از آن در گمراهي آشکاري بودند

  : چنين بود) ص(از اين رو، يکي از شعارهاي محوري پيامبر اسالم
  .ي برانگيخته شدماخالقتنها براي تکميل فضايل  ١.خالقبعثتُ لأُتَمم مکَارِم اال إِنَّما 

  :فرموده) ص(خداوند متعال درستايش اخالق نيکوي پيامبر
  لىإِنَّك لَع يمٍ  وظواالست خويى را تو كه راستى و ٢؛خُلُقٍ ع!  

. ي تداوم يافتاخالقبه سبب تأکيدهاي ايشان، توجه به مسائل ) ص(پس از رحلت پيامبر اکرم 
در شمار  اي که از آنان نقل شده است؛به گواهي روايات اخالقي گسترده) ع(امامان معصوم

- در ميان فالسفه نيز بزرگاني بودند که به عنوان معلم اخالق شمرده مي. بزرگترين معلمين اخالقند

  .را نام برد... توان انديشمنداني چون افالطون، ارسطو، سقراط وشدند که از ميان آنان مي
اول هدف اول که در بخش . قابل ذکر است که در اين رساله دو هدف اصلي دنبال مي شود

اين رساله است؛ در صدد کشف مفهوم و ماهيت اخالق اسالمي وکشف شبکة معنايي اخالق 
شود؛ اين است باشد؛ اما هدف دوم که در بخش دوم رساله بدان پرداخته ميممدوح در قرآن مي

که محقق در صدد شناسايي و کشف موانع حاکميت اخالق اسالمي و نيز راههاي گسترش آن، 
  . باشدمي

و ) ص(وجه به وجود اين مباحث در منابع اسالمي، مفسران قرآن و شارحان سخنان پيامبربا ت
  .انددر طول تاريخ به اين موضوع پرداخته ودربارة آن مطالعه و اظهار نظر کرده) ع(معصومين

) ع(آوري سخنان معصومينبيت، گروهي ديگر از اهل نظرند که با جمعجامعان احاديث اهل
هاي بعد، عنايت و توجه خود به نسل) ع(ويش، ضمن انتقال ديدگاه معصوميندر کتب حديثي خ

   :کنيماي از آنها اشاره مياند؛که به نمونهرا به اخالقيات نشان داده
، ترجمه و  .ق١٠١،١٤٠١، ص٢حسن الخلق، جباب : محمدبن يعقوب کليني، الکافي .الف

  . شرح سيد جواد مصطفويي، انتشارات علميه اسالميه
، و ٣٨٣، ص٦٨،ج»يحسن الخلق و تفسير قوله تعال «باب : محمدباقر مجلسي، بحاراالنوار. ب

  .ق١٤٠٣ دارالوفا،: بيروت ... و،٦٦،ص٧٤، ج»ما أوصى رسول اهللا ص إلى أمير« باب
روي عنه « ، باب )ص(ابو محمد حسن بن علي بن شعبه حراني، تحف العقول عن آل رسول .ج

   .ق١٤٠٤جامعه مدرسين،  :قم ،٨٢، ص»في قصار هذه المعاني

                                                
  .327،ص67،جق1403دارالوفا،: ، بیروت بحار االنوار، مجلسی ، محمد باقر - 1
 .4قلم، - 2
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اي از متأخرين اي از متفکرين متقدم و نيز عدهدرباره مباحث اخالق اسالمي در کالم عده
توان به عنوان پيشينة فکري و مطالعاتي مفهوم وماهيت شود که ميمطالب ارزشمندي مشاهده مي

  .اخالق  به آنها توجه نمود
ان اسالمي کتب و مقاالت گوناگوني در اين حوزه تدوين دهدکه از انديشمنديبررسيها نشان م

بررسي عوامل و موانع گسترش «اما، موضوع . اندهايي از موضوع پرداختهشده که به بررسي جنبه
  .تاکنون مورد پژوهش قرار نگرفته است» حاکميت اخالق اسالمي در قرآن و حديث

  :پژوهشهاي انجام شده
  کتابها) الف

  .طرح نو: ، اخالق خدايان، تهران١٣٨١م،سروش، عبدالکري .١
اين مجموعه مشتمل بر مقاالت تئوريک هشت گانه است که مفاهيم عدل و ايمان و آزادي را 

عدالت که فربه ترين مفهوم اخالقي است؛ هم با ايمان نسبتي دارد هم با . دهدبه يکديگر پيوند مي
توان آن را تئوري زائد بودن است که مي در اخالق خدايان نظريه اي در ميان نهاده شده. آزادي

بر وفق اين تئوري، عدالت، فضيلتي برتر يا جدا از ديگر فضايل نيست؛ بلکه عين . عدالت ناميد
  .فضايل اخالقي است

ديني در قرآن مجيد، ترجمه فريدون بدره  -ش، مفاهيم اخالقي١٣٧٨ايزوتسو، توشيهيکو، . ٢
  .نشر پژوهش: اي،تهران

اول، ارائه اصول روش شناسي در تجزيه و تحليل : ث داراي سه بخش استکتاب مورد بح
معنايي؛ دوم ، رابطه موجود ميان قوانين اخالقي قبايل عرب و قوانين اخالقي اسالمي؛ سوم،  تجزيه 

هاي قرآني متکي روش تحليلي کتاب بر داده. ديني در قرآن_ و تحليل مفاهيم عمدة اخالقي
ب شده که تحقيق ايزوتسو جايگاهي رفيع در مطالعات اسالمي و قرآن است، و همين امر موج

  .پژوهي به دست آورد
، مؤسسه )ع(اخالق در قرآن، قم، مدرسة االمام علي بن ابي طالب ، ناصر، مكارم شيرازي. ٣

  .١٣٧٧ تفسير قرآن کريم، 
ده از روش اين کتاب به سبک تفسير موضوعي، اخالق در قرآن را به صورت جمعي و با استفا

  . تفسير موضوعي مورد توجه قرار داده است
  .١٣٧٢مصباح يزدي، محمد تقي،اخالق در قرآن،تهران انتشارات امير کبير، - ٤

ه اخالق قرآن يز ارائه نظرياخالق ون يش فرضهاين پييوتب يم اخالقيل مفاهين کتاب به تحليا
  .پردازديم
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  :ي چونتوان به آثار انديشمندانز مييدر اين زمينه ن
  . دارالکتب االسالميه: ق، تأسيس الشيعه لعلوم االسالم، نشر١٣٨٢صدر، حسن، .١
  . بيدار: و تطهير األعراق، تهران خالقق ، تهذيب اال١٤١٣ابن مسکويه، علي بن احمد،  .٢
  .، انتشارات علميه اسالميهناصري اخالقق، .ه١٤١٣ ،نصيرالدين ،طوسي. ٣
  .انتشارات رشيدي؛ اشاره نمود: ش، معراج السعاده، تهران١٣٦٢نراقي، مال احمد، .٤
  
  مقاالت) ب

اي از در خصوص موضوع، نيز مقاالت ارزشمندي به رشته تحرير در آمده است که به نمونه
  :ددگرآنها اشاره مي

مجله ، )ره(فلسفة اخالق از ديدگاه استاد شهيد مطهري  ،١٣٨٧،محمدرضايي، محمد .١ 
  .٣١و٣٠قبسات، شماره 

  . بر آن است تا فلسفة اخالق از ديدگاه استاد شهيد مطهري را بررسي قرار کند هاين مقال
ق، ، فصل نامه تخصصي اخالاز نگاه قرآن بنياد اخالق بررسيش،١٣٨٦جعفر، شاه نظري،.٢

  .٨ش
هاي اخالقي از و نظامهاي موجود به تبيين بنياد اخالق  ها و فلسفهاين پژوهش با اشاره به نظريه

هاي قرآن را به هم پيوسته و ناظر به هم، در يک شبکه از اين رو تمام گزاره. پردازدنگاه قرآن مي
- ر نظام توحيد استوار ميمؤلف فلسفه اخالق را در قرآن ب. کندبسيار پيچيده و منسجم  معرفي مي

 .سازد

هاي تهذيب اخالقي از نظر غزالي و مروري بر مباني، اصول و شيوهش، ١٣٧٥، زادهصادق.٣
  .١٤فصلنامه حوزه و دانشگاه، شماره ، فيض

هاي دو متفکر بزرگ جهان اسالم فوق به توصيف، تنظيم و مقايسه اهم انديشهدر پژوهش 
پرداخته  اسالم اي اخالقي درعرصه تربيت اخالقي مبتني بر دينهپيرايش آدمي از آلودگي ةدربار
  .است
  
  پايان نامه) ج

  : از جمله رساله هاي انجام شده در ارتباط با اين موضوع مي توان به
 هاي اخالقي جوان از منظر قرآن و روايات     مؤلفه. ١

  .اري، ايرانش، کارشناسي ارشد،دانشگاه آزاد اسالمي واحد س١٣٨٨سقايي، غالم رضا،
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  هاي اخالقي جامعه مطلوب در تفسير الميزانويژگي. ٢
علي :  راهنماش،کارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث، دانشگاه قم،١٣٨٤سلطاني رناني، مهدي،

  .محمد علي تجري :احمد ناصح، مشاور
مباحثي چون . شده است هاي مختلف پرداختهبه بررسي موضوع اخالق از جنبهدر اين رساله  

در اخالق، ويژگيهاي اخالقي  موجودتعريف اخالق، فلسفة اخالق، مفهوم نظام اخالقي، نظريات 
با توجه به تفسير ارزشمند ) ره(استاد عالمه طباطبايي يهاي قرآنانديشهدر ... جامعة مطلوب و 

    .استطرح شده  الميزان
  زمينه هاي تعالي وانحطاط اخالقي. ۳

شريفي محمد : راهنما،تربيت و اخالق: گرايشارشدرشناسيش،کا١٣٨٤ارزگاني،محمد،طاهري
  . دانشگاه جامعه المصطفي، قم، ايرانکافي، مجيد  :مشاورنيا، 

 متعالي و به معرفي اخالق» انسانهاي تعالي و انحطاط اخالقي زمينه«ان وهش با عنوپژاين 
انسان پرداخته  اخالقي تتأثيرگذار بر شخصيو زمينه ها و عوامل  شناسايي آن ها  و منحط، منشأ

  . است
   اخالق حسنه از ديدگاه قرآن و حديث. ٤

، نهله غروي نائيني، کارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث :ش، راهنما١٣٨٠،حميدهمزجي، 
  .دانشگاه آزاد اسالمي:تهران 

را با تکيه بر آيات و روايات بررسي کرده  و مصاديق آن تحقيق در شش فصل اخالق حسنه
  . است
  هاي انساني و اخالقي در قرآن ارزش. ۵
اکبر الهي  علي: استاد مشاور،راد محمدعلي مهدوي: استاد راهنماش،۱۳۸۰،اصغر علي، باخدا 

  .دانشگاه علوم اسالمي رضوي، ۲۷۶علوم قرآني و حديث، : کارشناسي ارشد، رشته، خراساني
ل انسان از ديدگاه قرآن گفتار و سه فصل است که در فصل اواين رساله دربردارنده يک پيش

لف ؤم .بررسي شده است... و در فصل دوم ارزشهاي فردي شامل کظم غيظ، صبر و استقامت، و
پوشي،  عفو، امانتداري، عيب: در فصل پاياني اين پژوهش به تشريح ارزشهاي اجتماعي شامل

  .پرداخته است... سخاوت، وفاي به عهد و
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  شناسيمفهوم. ٨- ١
پاشند ق را برساحت عقل و جان ميياقاصطالحات در هر علمي بذر ح که الفاظ وبا توجه به اين
که  الفاظ واصطالحاتيي، پيش از ورود به هر مبحث؛ پذيردنها صورت ميلة آيوسو تفهيم و تفهم ب

تا تقرير و تنقيح شوند ميبيان ، معنا و مفهوم صحيح و دقيق آنها در تبيين آن مباحث نقش داشته
با آن مواجه هستيم  در اين رساله خستين اصطالحي کهاز اين رون .از شبهات باشد مطالب عاري

ي با مفهوم آن يکمتر ذهني است که آشنا است و گر چه استعمال آن زياد. اخالق استواژة 
اصطالحي آن امري  در عين حال شکافتن و شکوفا نمودن مفهوم دقيق لغوي و ؛نداشته باشد

افعال نيک  ي است مجازي که از آن بيشتريمعنا ،فهوم عرفي اخالقچرا که م مي باشد؛ ضروري
  .يابد نه برافعالمي تطبيق نيک و بد اخالق بر صفات حال آنکهاست؛ مراد 
  
  اخالق در لغت. ۱- ۸- ۱

اي عربي است ولي در زبان فارسي نيز به کار رفته  و مورد استفاده واقع اخالق در اصل کلمه
  :نويسندمي در تعريف اخالق. شده است

  ١».خويها، طبيعت باطني، سرشت دروني، طبع، مروت، خوش رفتاري« 
جمع مکسر از اين دو،  غيره است که ب قلُُو خُ لقاخالق جمع مکسرخَدر فرهنگ لغت عربي 

  .ديگري ندارد
 :تقديرالشي. ٢ .نرمي و صافي چيزي  :مالسه الشيء. ١: داراي دواصل است) ق -ل - خ(ماده «

  ٢».ئت و شکل چيزيهي، اندازه
بوده و  معناي دومه ق غالبا بلُلق و خُشود که دو لفظ خَاز تفحص در کتب لغت روشن مي

   ٣.داردمعناي اول چندان استعمالي ن
  : در لغت به معنيبراين اساس خُلق 

  

                                                
  تهران،،چاپخانه سپهر،فرهنگ معین؛ معین،محمد، 1537، 1ش،ج1373دانشگاه تهران ،:،تهرانلغت نامه دهخدادهخدا، ، اکبر علی -1

   .174،ص1ش،ج1357
   .ماده خلقذیل  ،1ق،ج1404دفتر تبلیغات اسالمی، :،به کوشش عبدالسالم محمد هارون،قممعجم مقاییس اللغهاحمد، ابن فارس،  -2
ابوالفضل جمال الدین محمد ؛   444، 1 ش، ج1375 کتابفروشی اسالمیه،:تهران چاپ سوم،  ،مجمع البحرین ، طریحی، فخر الدین - ٣

 ،ابو علی فضل بن حسن ، طبرسی .29/بقره  .87،ص1ق،ج1408، بیروت، دار احیاء التراث العربی،لسان العربابن منظور،   بن مکرم ،
  .71، 1ق ،ج1379داراحیا ء التراث العربیه،:سید هاشم رسولی محالتی ،بیروت :،تحقیق وتصحیح  مجمع البیان فی تفسیر القرآن
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سرشت، خوي وطبع است وبه معناي صورت دروني وباطني و نا پيداي  انسان است و در «
   ١».رت ظاهري انسان که با چشم قابل رؤيت است اطالق مي شودمقابل خَلق به صو

  :در کتاب التحقيق در تعريف اخالق چنين آمده است
واژه . شودگيرد و ساخته ميخُلق، چهره و شاکله دروني انسان است که با اختيار او شکل مي«

شود و چگونگي آن ميخَلق نيز از همان ماده گرفته شده و به شاکله و آفرينش بروني انسان گفته 
   ٢».از اختيار انسان بيرون است

لق به هيئتها و شکلها و صورتهائي لکن خَ؛ لق هر دو به يک معناستلق و خُخَبراين اساس 
ة که بوسيله چشم قابل ديدن است و خلق به قوي و سجايائي که با بصيرت و ديد؛ اختصاص يافته

 لقاگر خُ :روشن مي شود ؛وي اخالق ذکر گرديدبا توجه به آنچه در معناي لغ .دل درک مي شود
 ٣اي بسجايا و عاداتهم، مانند قيام الليل تمسک باخالق النبيين ،در بعضي موارد به سجيه معنا شده

   ٤.يا طبيعت را در معناي خلق بيان داشته اند ،خوي ،عاده ،مروه ،دينديگر،  بعضي
اما از نظر معنا با  ؛عرب از يک ماده است کلمه خَلق و خُلق در لغت: توان گفتبدين ترتيب مي

اخالق به  خُلق در لغت به معني صفت پايدار و راسخ يعني ملكه است و .باشندمي هم متفاوت
و به اعمال و رفتاري که از اين خلقيات ناشي گردد نيز  شود،مجموعه اين گونه صفات اطالق مي

صورت پايدار در آمد  اه صفتي براي شخصي بهبنابراين هر گ. گوينداخالق و يا رفتار اخالقي مي
بدون تأمل زياد و سهولت انجام دهد؛  و در او رسوخ کند؛ به صورتي كه كارهاي متناسب با آن را

است در اثر تكرار عمل پيدا شود و يا  گويندآن صفت براي او ملكه و خلق است و اين ممكن
ند اين که نخست فردي با ترديد و دودلي مان. است هاي فطري و ارثي داشته ذاتي بوده و زمينه

دهد؛ تا به تدريج و بر اثر تمرين در نفس او صفت راسخ شجاعت به اعمال شجاعانه انجام مي
  .ورزدآيد؛ به طوري که از اين پس بدون ترديد شجاعت ميوجود مي

  
   تعريف اصطالحي اخالق. ٢- ٨- ١

                                                
،دار قاموس القرآن؛ سید علی اکبر، قرشی،  87،ص10پیشین،ج ،لسان العربم ، ابن منظور،  ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکر -  1

   .297، 1،پیشین،جالمفردات فی الفاظ القرآن الکریم محمدبن حسین، راغب اصفهانی ، ؛ 294،ص2،ج1361، 8الکتب االسالمیه،چ
   .18،  2، جش1360جمه و نشر کتاب، بنگاه تر: ، تهران، التحقیق فی کلمات القرآن الکریمحسن، مصطفوي - 2
  .ماده خلق، پیشین، ، طریحیفخر الدین -3
لدین ابوالفضل جمال ا ؛234، 1،ج،پیشینمجمع البحرین،  ، طریحیفخر الدینپیشین،  ،معجم مقاییس اللغه ،احمد، ابن فارس - 4

من جواهر القاموس،  تاج العروس محمد مرتضی، زبیدي، ، 87،ص1ج ،پیشین،لسان العرب  محمد بن مکرم ، ابن منظور،
  .ماده خلق ،194، 6دارالمکتبه الحیاه، بی تا،ج
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- ملي در ميأاندک ت اما با؛ لف بودهعبارات علماء مخت ،اگر چه در تعريف اصطالحي اخالق

-  اين در. اندداشتهرا بيان حقيقت واحدي از مفهوم اخالق  ة آنها با الفاظ مختلف،يابيم در واقع هم

تا مفهوم و حقيقت واحدي که همه  شودرا ذکر مياخالق  بزرگان علماء نظراتبرخي از  بخش
  : گردد ؛ روشندنداره تعاريف بدان اشار

  :او در تعريف اخالق، مي نويسد. توان به غزالي اشاره کردقدم در اين زمينه مياز عالمان مت
افعال و رفتار  -بدون انديشه و تأمل-حالتي است راسخ و مؤثر در روان انسان که در ساية آن«

  ١».از بشر صادر مي شود
ک به همين باشند؛ اخالق را نزديابن مسکويه و نراقي،که از مولفان پيشگام اخالق اسالمي مي

  : مضمون تعريف نموده اند
اي نفساني است که به اقتضاي آن، فعلي به سهولت و بدون نياز خلق در اصطالح، ملکه«

ملکه آن دسته از کيفيات نفساني است که به کندي . شودبه فکر کردن از انسان صادر مي
  ٢».پذيردميرود و در برابر دسته ديگري از آن به نام حال به سرعت زوال ازبين مي

درحقايق، جرجاني در ٣کاشانيفيضهمين معنا را نصير الدين طوسي در اخالق ناصري، 
  ٤.اندالتعاريف و مال صدرا در اسفار اربعه نقل کرده

  :از عالمان متأخردر زمينة اخالق، شهيد مطهري در تعريف آن چنين آورده است که
عت ثانوي و يا ملکاتي که با اختيار و تالش اخالق، به فرايندي که منجر به ايجاد عادت و طبي«

  ٥».پيگير در روح بشر به وجود مي آيد؛ اشاره دارد
  : در تعريف ديگري آمده است

اخالق نظام ارزشي و هنجاري است که انسان مي بايد اعمال و منش خود را براي دستيابي به «
ههاي اخالقي از تأثير صفات و گزار. هاي آن تنظيم کندکمال و تعالي، براساس دستورها و توصيه
  ١».منش انسان بر سعادت او حکايت مي کند

                                                
  .52 ،3،جدار القلم،بی تا:، صحح باشراف عبدالعزیز عزالدین سیروان، بیروتاحیاءعلوم الدینغزالی،  ،ابو حامد محمد بن محمد - 1
،جامع مالمهدي، نراقی ؛27،ص  ق1413بیدار، انتشارات ،تهذیب االخالق و تطهیر االعراق ابن مسکویه، علی بن احمد،-3

انتشارات : ، تهرانفلسفه اخالقمرتضی، مطهري، ؛ 15-9،  1،ج1385انتشارات قائم آل محمد،: کریم فیضی،قم :هم،ترجالسعادات
   .55، 1جش،1376صدرا، 

ه خوى عبارت است از هيئتى استوار با بدان ك«: گويد آورده است، آنجا كه مى » حقايق«همين معنى را مرحوم فيض كاشانى در كتاب - ٣
 . ٥٤حقائق، ».شود نفس كه افعال به آسانى و بدون نياز به فكر و انديشه از آن صادر مى

؛مال محسن، فیض کاشانی، 101انتشارات علمیه اسالمیه،  ،با تصحیح مجتبی مینوي، ناصري اخالقق، .ه1413 ،نصیرالدین،طوسی-٤
مال صدرا، شیرازي،اسفار . 91دار السرو، بی تا، :بیروت ،التعاریف، علی بن احمد جرجانی، 54حقایق، انتشارات علمیه اسالمی، بی تا، 

  .45، 4،ج1386اربعه، 
  .17 ،1376انتشارات صدرا، : ، تهرانفلسفه اخالقمرتضی، مطهري،  - 5
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توان چنين نتيجه گرفت که دراصطالح ميشد؛  بيان بنابراين از آنچه تاکنون در تعريف اخالق
مجموع آن حاالت ثابته و صفات راسخه نفساني که نفس را بدون نياز به فکر و  ،اخالق، علماء

  .شودمي ؛ معرفيدارد مي و رنج به انجام اعمال و رفتار واسختي سنجش و بدون تحمل 
اند که براي نمونه به مفسران نيز همچون عالمان اخالق نيز در اين زمينه مباحثي را مطرح کرده

  . کنيمچند مورد اشاره مي
  :نويسدعالمه طباطبايي در تعريف جامعي از اخالق مي

شود؛ به پسنديده يا ناپسند اتصاف مي يابد؛ خلق بر اساس نوع فعلي که از آن صادر مي «
هرچند وقتي خلق يا اخالق به صورت مطلق و بدون وصف و يا قيدي بکار رود؛ به معناي خلق 

        ٢».پسنديده است
  : شبر، اخالق را چنين تعريف نموده است  عبداللّه

خلق و خوي، حالت نفساني  .٣يسرفالخُلُق عبارة عن هيأة للنفس، راسخة، تصدر عنها األفعال بسهولة و
اي که رفتار او که  به گونه.  يعني ساختار دروني او را شکل داده است.  است که در اعماق وجود آدمي نفوذ دارد

  . باشد زيرا وفق طبيعت شکل يافته او مي. گيرد متناسب با ساختار دروني اوست؛ به آساني انجام مي
زيرا سراسر وجود انسان را فراگرفته و . ح ملَکه گويندهمين حالت يا صفت راسخه را در اصطال

لذا اگر خلق و خوي او پسنديده باشد؛ رفتار نيک از . بر ساختار دروني او سلطه کامل يافته است
امام . دهد گيرد و اگر ناپسند باشد؛ کردار زشت را به آساني انجام مي وي با سهولت انجام مي

  :فرمايد باره مي در اين) ع(صادق
  .شود اگر درون متعادل گرديد؛ بيرون نيرومند مي ٤.إِن السرِيرةَ إِذَا صَحتْ قَوِيت الْعلَانِيةُ

صفات و ويژگيهاي پايدار در نفس که موجب : پس اخالق از نظر مفسران، عبارت است از 
ز انسان صادر شود کارهاي متناسب با آن صفات بطور خود جوش و بدون نياز به تفکر و تأمل امي

  .شود
  جمع بندي

                                                                                                                                 
   .20 ،1389دفتر نشر معارف ، : ، قمفاهیم اخالق اسالمیمبانی و ممهدي، علیزاده،  - 1
جامعه مدرسین حوزه  : قمچاپ پنجم،  ،محمد باقر موسو ي همدانی، ترجمه نالمیزان فی تفسیر القرآمحمد حسین، طباطبایی، -2

  .366،ص19،جش1374 ،علمیه قم
 .10رت،بی تا، انتشارات هج: محمدرضا، جباران، قم: مترجماالخالق، شبر،  عبداهللا، - 3
 مجلسی،محمدباقر،؛ 11ح ،295، 2،ج ق1401 ،دار التعاریف:اکبر غفاري، بیروتعلی ،تحقیقالکافییعقوب،کلینی،محمدبن-4

  بحراالنوار،
  .11، ح 289، ص 69پیشین، ج 
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که صورت باطني انسان را کيفيات : توان گفتدر ارتباط معناي لغوي و اصطالحي اخالق مي
بر اين اساس . زندسازد؛ چنان که صورت ظاهري وي را کيفيات جسماني او رقم مينفساني وي مي

توانند شوند و ميمياخالق ملکات اخالقي و همة کارهاي ارزشي انسان که متصف به خوب و بد 
براي نفس انسان کمالي را فراهم آورند يا موجب پيدايش رذيلت ونقص در نفس شوند؛ را در بر 

- لذا موضوع اخالق موضوع وسيعي است که شامل ملکات، حاالت نفساني و افعالي مي. گيردمي

اعد است؛ اي از قوبدين ترتيب در اين که اخالق مجموعه. شود که رنگ ارزشي داشته باشد
گيري به سوي فرد ديگري پذيرفته هاي اخالق، جهتهم چنين در اکثر نظريه. اجماع وجود دارد

پس اخالق، به . کنديعني اخالق، عمل افراد را در رابطه با فرد ديگري تعريف مي. شده است
 بدين معني که در اعماق درون. يافته باشد ١معناي خوي و صفات نفساني است که حالت رسوخ

موجب  ٢همين شکل يافتن ساختار دروني،. اي به آن بخشيده است نفوذ کرده و رنگ و بوي ويژه
  : گردد تا کردار،گفتار و حتي پندار آدمي، رنگ و بوي درون را بيابد مي

هايي است که درون آدمي را  شناخت شيوه: توان اخالق را اين گونه وصف کرد سان مي بدين
شود تا رفتار و گفتار و حتي پندار او، مانند درون او پاک و  ب ميسازد و سب پاک و آراسته مي

   .آراسته گردد
  
  اخالق اسالمي  تعريف. ٣- ٨- ١
اي  از مطالب مرتبط به اخالق و مخصوصاً اخالق معاشرت  توان مجموعهاخالق اسالمي را مي 

ه با اخالق در صرف نظر از اين ک. آيددانست که از منطوق و مفهوم آيات قرآن کريم بدست مي
گونه که قرآن در برگيرنده مسائل عقيدتي و همان. هاي ديگر کمابيش داراي مشترکاتي باشدحوزه

 خواه اخالق الهي باشد که نمايانگر. مسائل اخالقي نيز هستتشريعي است؛ مشتمل بر مباني و

که همه ... صائب ومانند اخالص، توکّل و صبر بر م. ارتباط با خداوند و زيربناي تقواي الهي است
- محقّق نمي يا اخالق انساني باشد که بدون آن حسن معاشرت با مردم. در حوزة اخالق الهي است

قرآن  اين دو را  ...پيمان، عدالت، و مدارا با مخالفان و  مانند صداقت، تواضع، وفا به عهد و. گردد
ن با عنوان اخالق اسالمي هم و در يک مجموعه گرد آورده است که در اين پژوهش از آ در کنار

   :فرمايدخداوند متعال در مقام بيان حقيقت و ماهيت اخالق نيک چنين مي. ياد شده است

                                                
 .رسوخ به معناي نفوذ در اعماق قلب است - ١
آن گاه سرمنشأ پندار نیک، گفتار نیک و . تهذیب نفس خویش بکوشدساختار درونی هر انسانی ساخته خود اوست که در تربیت و  - ٢

  .گردد لذا این ساختار درونی اکتسابی است که با دست خود انسان فراهم می. رفتار نیک گردد
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الصَّابِرِينواْ وداهإِذَا ع مهدهبِع وفُونالْمقُوا وصَد ينالَّذ کأْسِ أُولَئالْب ينحاء واء والضَّرأْسي الْبف 

 مه کأُولَئوتَّقُونودر سختي و زيان و به . و آنان که چون عهد بندند؛ به عهد خود وفادارند ١. الْم
  .  آنانند کساني که راست گفته اند و آنان همان پرهيزکارانند.هنگام جنگ شکيبايند

براي سنجش وشناخت درست از نادرست در هر موضوعي معيار و مالکي نياز  بديهي است که
و تأثير گذاري آن در زندگي فردي و اجتماعي ضروري است  الق اسالميبراي شناخت اخ .است

معيار  هر . که انسان الگو و معياري داشته تا اخالق و اعمال خود را با توجه به آن معيار انجام دهد
  . آيندبه دست مي) ع(باشد؛ که از قرآن و احاديث معصومين مسلماني اعتقاداتش مي

هاي معنوي و هر خلق و خوي برجستة انساني که عالوه بر جنبه :توان گفتبراين اساس مي 
  . شوداخروي تاثير عميقي در زندگي مادي و دنيوي انسانها دارد؛ اخالق اسالمي ناميده مي

نبايد تصور کرد که اخالق يک سلسله مسائل فردي و شخصي است و چيزي جدا از زندگي 
به آن دارد و هر گونه دگرگوني اجتماعي، بدون  اجتماعي انسانهاست؛ بلکه رابطه قوي و نزديک

  .دگرگوني اخالقي ممکن نيست
 :در روايتي از رسول گرامي اسالم آمده است

ولُ اللَّهسص(قَالَ ر( نسح خُلُق لَه كُوني أَن تَاجحي أَنَّه ملنِ الْخُلُقِ لَعسي حف ا لَهلُ مجالر ملع اگر  ٢.لَو
  .ان مي دانستند که حسن خلق چه منافعي دارد؛ يقين پيدا مي کردند که محتاج به اخالق نيکندبندگ

دربارة تأثير حسن خلق در جلب و جذب مردم با استحکام رابطه دوستي در ميان ) ع(امام علي
  :آنها مي فرمايد

ْنم حسلقُخُ نثُکَ هر محبوه نَأَ وفُلنُاَ ْتسبِ وساخالقش نيکو باشد، دوستانش فروان   کسي که ٣.ه
  .گيرندشوند و مردم به او انس ميمي

  .است) ع(بدين ترتيب داشتن اخالق پسنديده مورد توجه قرآن کريم و روايات معصومين  
  
  موانع حاکميت اخالق اسالمي. ٤- ٨- ١

دار است و اي برخوراي از زمان از اهميت ويژهکه مسائل اخالقي در هر برههبا توجه به اين
زندگي فردي  شود؛ و در نهايتميدار شدن  انحرافات اخالقي سبب بروز بحرانهاي اخالقي ريشه

کند؛  شايسته است که با الهام و اجتماعي انسان را با مشکالت و نابسامانيهاي فراواني روبرو مي

                                                
  .177بقره،  - 1
  369،ص68ج   ،پیشین ، بحاراالنوار،مجلسیمحمد باقر،- 2
  ،ترجمه جمال خوانساري،تحقیق وتنظیم سیدجالل الدین محدث الکلمغررالکلم و درر عبدالواحد بن محمد تمیمی، آمدي، - 3
   .55،ص1361ارموي،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



١٩ 
 

ق اسالمي اقدام به بررسي موانع گسترش اخال) ع(گرفتن از تعاليم قرآن کريم و روايات معصومين 
  .کرد

- در حقيقت علل و عواملي است که موجب ضعف و يا عدم تحقق اخالق اسالمي مي ١موانع

. توان تحت عنوان کلي موانع گسترش حاکميت اخالق اسالمي طرح و بررسي نمودشوند؛  و مي
  .گذارنداين موانع چنان اثرگذار هستند که مجالي براي گسترش اخالق اسالمي باقي نمي

مثالً در بعد . اندبه طور کلي اين موانع از دو بعد دروني و بيروني مورد بررسي قرار گرفته
چون عوامل اجتماعي، و در بعد بيروني موانعي ... نفس، غضب، شهوت و : دروني عواملي چون

شوند بشر دست از اخالق شسته و خويهاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي وجود دارند که موجب مي
  .و نکوهيده گسترش يافته و در نتيجه اخالق از آن جامعه رخت بربنددناپسند 

  
  هاي گسترش اخالق اسالميراه. ٥- ٨- ١

در عصر حاضر فراموشي ارزشهاي اخالقي و اصيل انساني سبب بروز بحرانهاي بزرگ اخالقي 
معه با از اين رو زنده کردن اخالق اسالمي در جا. شده و آرامش را از زندگي انسان ربوده است

  .توجه به دستورات الهي يگانه راه نجات زندگي انسان است
ن بخش، اين است که با فراهم نمودن بستر مناسب، امکان پديد آوردن يا يمقصود از بررس

هايي که باروري منفي دارد اخالق اسالمي را در حد بااليي فراهم آورده و بر عکس از ايجاد زمينه
در اين هدف از ديدگاه قرآن وسنت استفاده . بپرورد؛ پيشگيري کردتواند رذايل اخالقي را و مي

کاربرد اين مبحث بدين شکل است که اين راهکارهاي اخالقي بر اساس متون اسالمي . مي نمائيم
  .     اخالق اسالمي را در جامعه اسالمي رشد مي دهند

         
  
  
  
  
  
  

                                                
، فرهنگ فشردة حسن، انوري ».کندخصوصیت یا انجام اعمالی از جانب کسی که او را از رسیدن به چیزي محروم می«:به معناي - ١

  .2322، 2،ج1382سخن،: ، تهرانسخن
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  فصل دوم
ساختار و کاربرد واژه ي اخالق   

  کريم در قرآن
  و

  )ع(سيره ي معصومين
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دهند که جزئي از اخالقي يک زبان نظام خاصي از مقوالت را تشکيل مي - اصطالحات ديني
هاي عمده و اصلي با بررسي تحليلي واژه. رودسيستم و نظام بزرگتر معنايي زبان به شمار مي

  .دي آن نظام دست يافتتوان به تدريج به شناخت ساختمان بنياديني  يک زبان، مي -اخالقي
كند تا قرآن كريم از لحاظ عبارات اخالقي بررسي شود تا  بندي كلمه اخالق كمك مي دسته

  .باشدحقيقت اخالق در قرآن کريم چه چيزي ميبتوان درك كرد كه 
از آن جا که در بينش قرآن، . شوندهاي اخالقي در زبان قرآن کريم در دوسطح مطرح ميواژه 

  : لذا . در دين نهفته استمعني اخالق، 
پس تقابل ارزشي اصلي . اندهاي ديني محضواژه ١هاي اخالقي سطح دوم قرآنواژه«

هايي از قبيل خوب و بد و يا خير و شر جستجو کرد؛ بلکه بايد اين تقابل را نبايد ميان واژه
  ٢».هايي چون اسالم و کفر و يا ايمان و کفر دانسترا ميان واژه
و مفاهيم اخالقي آن تابع مفاهيم . کندم اخالقي، جدا از نظام ديني عرضه نميقرآن يک نظا

اي که ساخت معنايي معادل آن داشته باشد؛ هيچ اي که خود واژة اخالق، يا واژهبه گونه. اندديني
هر چند واژة خُلُق دو بار در قرآن آمده است؛ اما فقط در يک . گاه در قرآن به کار نرفته است

ها نبايد ما را بنابراين توجه به بار اخالقي اين واژه. شودعناي رايج اخالق از آن استفاده ميمورد م
توان قائل به تفکيک ناپذير بودن دين و بدين ترتيب مي .ها باز دارداز توجه به جنبة ديني آن

ه سازد که حقيقت اخالق در قرآن کريم بهمين جمله روشن مي. اخالق در قرآن کريم بشويم
  .شودمربوط مي... هايي چون ايمان و کفر وواژه

اخالق در  ةکاربرد واژباشند؟ و هاي اخالقي زبان قرآن کريم چه ميحال بايد ديد که واژه
  باشد؟به چه شکلي مي قرآن کريم

  
  
  
  

                                                
هاي زبان تصویر اشیاء خارجی یا ذهنی هستند؛ اما در زبان واژه هایی نیز وجود در دیدگاه ایزوتسو از لحاظ نظریه تصویري زبان واژه   - ١

هر یک از واژه هاي احمد، .  مثال جمله احمد و حسن غذا می خورند را در نظر بگیرید. گردنددارند که به هیچ چیز در عالم باز نمی
از واژه هاي فرا زبان یا  "و "خورند تصویر چیزي در عالم است که از آنها  با عنوان زبان سطح اول یاد می کند و واژة  حسن، غذا و می

اصطالح  سطح اول و دوم زبان و نیز فرا زبان از اصطالحاتی هستند که در اوایل قرن اخیر در نتیجه تحول . سطح دوم زبان یاد می کند
،ترجمه مفاهیم اخالقی دینی در قرآن مجید. ك.ر. به سایر رشته هاي علوم انسانی نیز راه یافته اند اند ومنطق صوري وضع شده

  .41توضیح مؤلف، فریدون بدره اي، 
  .1378،45نشر فرزان،:،ترجمه فریدون بدره اي،تهرانمفاهیم اخالقی دینی در قرآن مجید، توشیهیکو، ایزوتسو- ٢
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  ساختار واژگان اخالقي در قرآن. ١- ٢
ش، بطور فطري به اخالق و از آن جا که انسان موجودي است که از آغاز تا پايان زندگي خوي

ارزشهاي اخالقي گرايش دارد و کمال و سعادت او، همواره با معيار فضايل و رذايل اخالقي 
ترديد، بيش از هر کس ديگري از اين خورد؛ خداوند خالق و آفريننده انسان که بيمحک مي

انسان، اساس همة  گرايش و نياز مهم و اساسي او، آگاه است؛ براي پاسخگويي به اين نياز عالي
ها کتابهاي آسماني و از جمله قرآن کريم را برپاية ارزشهاي اصيل اخالقي در همه ابعاد و زمينه

  .قرار داده است
  :ها و اصطالحات اخالقي قرآن، در دو سطح زباني يا گفتار اخالقي قرار دارندساختار واژه
ند که قدرت ارزش دهي يا اخالقي اهاي توصيفيهاي اخالقي سطح اول واژهواژه :دستة نخست

به توصيف ويژگيهاي عيني و واقعي ... ها مانند رحمت، محبت، ايمان، کفر واين واژه. دارند
  . پردازنداخالقيات مي

. دهندهاي اخالقي سطح اول تشکيل ميشناسي، بخش عمده زبان اخالقي را واژهاز نظر زبان«
هاي اخالقي اي که اصطالحات و واژهشهود است؛ به گونهاين امر، در زبان اخالقي قرآن کامالً م

اند و عمدتاً کم وبيش با الزامات اخالقي جدي به هاي توصيفياين کتاب آسماني، معموالً واژه
پيش از اسالم و حتي در زمان نزول وحي، مفهوم مجردي از اخالقيات خوب وبد . روندکار مي

هاي ان اخالقي قرآن را توضيح مي دهد که درآن واژهاين سازوکار، به خوبي، زب. وجود نداشت
قدرت ارزش دهي و اخالقي دارند نه اينکه فقط نقش ... اخالقي مانند هدايت، تقوي، عمل صالح و

  ١».طبقه بندي يا ارزشي داشته باشند و فقط مبين خوب و بد باشند
  :  اي دادتوان در دو گروه جرا مي بايد توجه کرد  واژگان اخالقي دسته نخست

که ...شود همچون رحمن، رحيم، غفار، جليل وهايي که بدانها اسماء اهللا گفته ميواژه. ١- ٢- ٢
کنند؛ و صفات مختلف خداوند را که در قرآن اساساً در حقيقت طبيعت اخالقي را توصيف مي

  .کنندطبيعتي اخالقي دارند؛ بيان مي
ا فَإِنوانْتَه فَإِن اللَّه غَفُور يمراست مهربان آمرزنده خدا البته بازايستادند؛ اگر و ٢. ح.  

غفور در کنار اسم رحيم قرار گرفته و اين هم نشيني نشان مي دهد خداوند ابتدا  گناه بندگان  
  .را مي بخشد؛ سپس آنان را در مسير رحمت و کمال قرار مي دهد

  :و همچنين آية
  .رحمتگر مهربان١الرحمنِ الرحيمِ؛

                                                
  .24،  1360شرکت سهامی خاص،،،ترجمه احمد آرام، تهرانن در قرآن، خدا و انساتوشیهیکو،  ایزوتسو -١
 .192/بقره- 2
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گردد که به وصف طبيعت در اين دسته، موضوع به مبحث اسماء و صفات الهي باز مي راينبناب
  :براي نمونه. اخالقي خداوند مي پردازند

صفت رحمت يکي از صفات ذاتي پروردگار است و برخي از صفات جالل الهي از جمله « 
ا باعث پاک زير. غضب و عذاب خدا بر بندگان، عرضي و حتي صورت رحمت حق تعالي هستند

کند که اخالقيات انساني در ارتباط انسان با خداوند معنا پيدا مي. شوندشدن انسان از آلودگيها مي
انسان نيز مانند خداي . به روابط انسانها با حق تعالي و انسانها با يکديگر در جامعه انساني مي پردازد

تابي از صفات پروردگار خويش او بايد بتواند تجلي و باز. خود بايد صفت رحمت داشته باشد
  ٢».باشد

اند و صفات خداي هاي اخالقينيز در قرآن وجود دارند که شامل واژه ٣البته آيات ديگري
  .کنندمتعال را بيان مي

کنند و روابط اخالقي ميان هايي که مشتمل بر اصول و قواعد و رفتاريي بحث ميواژه .٢- ٢- ٢
   .کنندکنند؛ بيان ميمي افراد را که در جامعة اسالمي زندگي

شمار آن اي از اصول اخالقي و مشتقات بياز آنجا که زندگي اجتماعي فرد به وسيلة مجموعه
- يابد؛ اين دسته ديد و بينش اخالقي فرد، نسبت به افراد ديگر را نشان ميشود و نظم مياداره مي

زيرا اعمال خداوند هميشه . رفتارکندمثالً انسان بايد با عدالت و صداقت نسبت به افراد ديگر . دهد
پس انسان نبايد به ديگران ظلم کند؛ زيرا خداوند نيز هرگز به کسي . کامالً عادالنه و صادقانه است

  : داردظلم روا نمي
بِيد بِظَالَّمٍ أَنَا ما ولْعنيستم بيدادگر بندگانم به  نسبت من و ٤.ل .  

ا بد بودن فعل اخالقي را تحقيق و اثبات يا نفي و ابطال توان خوب بودن يالبته در اين دسته نمي
کرد؛ چرا که اشياء يا امور يا صفات خوب يا بداند؛ به خود اشياء بستگي ندارد؛ بلکه به نظام 

آيت اهللا مصباح در تعريف اين ارزش اخالقي متعالي . ارزشي، متعالي از اشياء و امور بستگي دارد
  :مي نويسد

حات و کاربردهاي گوناگوني است که برخي از آنها به اخالق مربوط ارزش داراي اصطال«
شود؛ نظير ارزش و مطلوبيت نتيجة افعال اختياري که صفت فعل اختياري انسان نيست؛ بلکه مي

- ارزش نامبرده گرچه بي. شودصفت نتيجة فعل اختياري وي خواهد بود و از آن نتيجه و انتزاع مي

                                                                                                                                 
 .3/فاتحه- 1
؛ داوود بن احمد، قیصري، 669، 2،ج1380، 2انتشارات فیض کاشانی، چ: ، احمد فهري،بی جاشرح دعاي سحرروح اهللا، خمینی،- 2

 .567- 468، 2، ج1382ت مولی، انتشارا: ،خواجوي محمد، تهرانشرح قیصري بر فصوص الحکم بن عربی
 .١٥٥/ ؛ آل عمران٢٢/ نور -  ٣
  .٢٩/ق - ٤
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زيرا ارزش اخالقي به فعل اختياري انسان اطالق . ارزش اخالقي نيست ارتباط با اخالق نيست؛ ولي
  ١» .شود که اين ارزش به معني مطلوبيت بالغير فعل است نه مطلوبيت ذاتي آنمي

سروش در ابتدا با تفکيک اخالق به دو دستة خادم و مخدوم، ارزشهاي برخاسته ازآنها را 
  :نويسدکند و ميمتفاوت ارزيابي مي

). مخدوم(و اخالقي داريم که زندگي براي اوست)خادم(ي داريم که براي زندگي استاخالق«
گيرد و آن اصل اخالقي مخدوم يا فرا اخالقي، به اخالق خادم، حجم اصلي علم اخالق را فرا مي

از اين رو ارزشهاي اخالقي   ٢.حقيقت چيزي غير از اين نيست که بايد اخالقي بود و اخالقي زيست
و ارزشهاي اخالقي دستة دوم که ... چون نيکي، عدل و ايثار و. که ثابت و جاوداني انددستة اول 

خادم زندگي و متناسب با آن و متحول به تحول آنند و نقش و سمتي که دارند آن است که 
  ٣».کنندزندگي را آرامتر، خواستني تر و کمال پذير تر مي

اي نيک و فضائل صالح در آن همواره داراي بنابراين جامعة سالم و اخالقي آن است که ارزشه
باشند که بايد در بين افراد به بياني بهتر، اين ارزشهاي اخالقي دستة دوم مي .قاعده باشند نه استثنا

  .يک جامعة اسالمي اجرا شوند تا يک جامعة اخالقي تشکيل گردد
در جامعه اسالمي مربوط هايي را که ارزش اخالقي دارند و به حيات اخالقي مسلمانان لذا واژه

و نقش ارزشهاي برخاسته از آنها زندگي . شوند؛ به سطح نخستين زبان اخالق، تعلق دارندمي
  .  اجتماعي مطلوبي را به همراه خواهند داشت

هاي ديني دهند؛ واژههاي اخالقي که سطح دوم زبان قرآن را تشکيل ميواژه :دسته دوم
هاي مختلف نظر و بينش آدمي را نسبت به ذات خالق ه جنبههايي کدر حقيقت واژه .اندمحض

اند که به سطح هاي ارزشيمانند مفاهيم خوب و بد، درست يا نادرست، واژه .کندخود وصف مي
  .رونددوم زبان تعلق دارند و براي طبقه بندي خواص توصيفي گوناگون به کار مي

-مطابق نظر قرآن، اين. خدا سر و کار دارداين دسته با رابطة بنيادي اخالقي ميان انسان و «

حقيقت که خداوند داراي طبيعتي اخالقي است و رفتارش با انسان نيز از طريق اخالق است؛ 
آورد که انسان نيز به سهم خويش، رفتار و واکنشي اخالقي داشته باشد؛ و از تعهدي را به وجود مي

 ٤».داوند همان دين استنظر قرآن کريم اين واکنش اخالقي انسان نسبت به خ

دين استوارترين ستون حيات مادي و معنوي و امنيت رواني آدمي است که به او عزت و 
کردن تعاليم  نهدينداري نهاديو  .فروزدبخشد و نور ايمان و اخالص را در جانش بر ميشرافت مي

                                                
  .37، 1372،انتشارات امیر کبیر :تهراناخالق در قرآن،مصباح یزدي، محمد تقی، - ١
  .8،  1381طرح نو،: ،تهراناخالق خدایانعبدالکریم، سروش، - ٢
  .40پیشین، - 3
  .35، پیشین، مجیدن مفاهیم اخالقی دینی در قرآ، توشیهیکو، ایزوتسو -  ٤
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صبر و  يقين،که ثمرات بي شماري دارد و در لباس  و ارزشهاي ديني است در همه ابعاد آدمي
   .کندجلوه مي...جهاد و تالش و ،پارسايي وفاداري، تسليم،
  :قرآن کريم مي فرمايد     

چه مردم شهر  و چنان ١.... آمنُوا و اتَّقَوا لَفَتَحنا علَيهِم بركات من السماِء و الْأَرضِ  و لَو أَن أَهلَ الْقُرى
همانا ما درهاى بركاتى از آسمان و زمين را بر  ؛شدند رهيزكار مىو ديارها همه ايمان آورده و پ

   ...گشوديم روى آنها مى
فايده ايمان و پيروي از پيامبران، تکامل فطرت بشري از لحاظ روحي و جسمي،  و غايت «

قاعده مقرر در قرآن اين است که ايمان صحيح و دين . ايمان، سعادت  دو سراي دنيا وآخرت است
گردد  و آن شود؛ ميعادت دنيا و اعطاي نعمتهاي آن که به حق و استحقاق داده ميحق سبب س

شود؛ نعمت و برکت است که تأثير آن بر مؤمنان شکر و رضايت از خداوند چه به مؤمنان داده مي
متعال است؛ و جزاي شکر و رضايتشان از طرف خداوند، زيادي نعمت در دنيا و پاداش نيکو در 

   ٢».آخرت مي باشد
به عبارت ديگر . از نظر قرآن کريم اين واکنش اخالقي انسان نسبت به خداوند همان دين است

زيرا رفتار و کردار انسان، در پاسخ به اوامر و نواهي پروردگار اگر . هم دين است و هم اخالق
  .  مثبت باشد در واقع هم تعليم ديني و هم تعليم اخالقي را افاده کرده است

قرآن كريم به ارائه استاندارد فكري قابل اتكايي از مجموعه قوانين روشن است که در مجموع، 
اگرچه معناي . كند پردازدكه اين قوانين ميان صحيح و ناصحيح تمايز ايجاد مي خاصي مي

اي آنها  ولي مفهوم ذاتي و ريشه ؛كاركردي تمام واژگان در موقعيتهاي مختلف، تفاوت دارد
اخالقي البته اين اعمال  ؛نهايت، رستگاري در اعمال و خوبيها نهفته است همواره ثابت است و در

  . اعتقاد و ايمان به خداي متعال انجام بگيرد ةبايد در حوز
  
  واژة اخالق در قرآن. ٢- ٢

با توجه به اهميتي که قرآن کريم به اخالق و تهذيب نفس قائل شده است؛ ضرورت دارد تا به 
  .ينه وجود دارد؛ پرداخته شودبررسي آياتي که در اين زم

  :آياتي که مستقيماً به بحث پرداخته اند. ١- ٢- ٢
شود که معارف اخالقي به منظور تهذيب نفس در راستاي اهميت اخالق اسالمي مشاهده مي

در صورت استمرار چنين  و . انسان و تعالي اوست تا بتواند امکان خودسازي را برايش فراهم سازد
                                                

 .96/اعراف - 1
  .25و24، ص9، جق1342دار المعرفه،: چاپ دوم، بیروت سید محمد رشید رضا،، تألیف المنار محمد، عبده، - 2
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در قرآن کريم، به کار  واژة اخالق و نيز خُلقهرچند  .دهدرستگاري سوق مي انسان رابه تهذيبي
  :نرفته است؛ اما واژه خُلُق دو بار ذکر شده است

   :فرمايددر ستايش پيامبر گرامي اسالم خداوند مي. ١- ١- ٢- ٢
لىإِنَّك لَع يمٍ  وظو راستى كه تو را خويى واالست. ١خُلُقٍ ع !  

وند متعال در قرآن پيامبر را که متخلق به اخالق متعالي بوده، ستوده ودر خداوبه اين گونه  
  .توصيفش به اخالق حسنه اين چنين توصيف فرموده است

  : در پاسخ به دعوتهاي مکرر او به اخالق پسنديده گفتند) ع(مخاطبان حضرت هود. ٢- ١- ٢- ٢
 و دهى اندرز خواه :گفتند  ٢.الْأَولين خُلُق إِالَّ هذا إِن .لْواعظينا من تَكُن لَم أَم وعظْتَ أَ علَينا سواٌء قالُوا

  .نيست پيشينيان شيوه جز اين .است يكسان ما براى نباشى؛ اندرزدهندگان از خواه
بلکه تکرار سنتهاي گذشتگان بود وارزش پيروي  اي نبود؛از منظر آنان، اين سخنان چيز تازه

  . نداشت
  :گيرنده غير مستقيم به بحث پرداخته اند؛ که در سه دسته جاي ميآياتي ک. ٢- ٢- ٢

براي نمونه . هايي است که با اخالق، پيوند مفهومي دارندآياتي که مشتمل بر واژه :دستة نخست
  :شودبه دو مورد اشاره مي
  :واژة دس و تزکيه

 قَد أَفْلَح نزَكَّاها م و قَد خاب ناها مسو. شد رستگار قطعاً گردانيد؛ پاك را آن كس هر كه ٣.د 
  .گردديد ميناام قطعاً ساخت؛ اش آلوده كه هر

  :  واژة سعادت و شقاوت
موي أْتال ي تَكَلَّم إِالَّ نَفْس بِإِذْنِه منْهفَم يشَق يد وعجز كس هيچ رسد فرا چون كه است روزى ٤.س 

  .نيكبخت  برخى و بختند تيره آنان از بعضى گاه آن. نگويد سخن وى اذن به
نيز در اين دسته جاي مي ... هاي ديگري چون اصالح و فساد، هدايت و ضاللت والبته واژه

  .گيرند
آياتي که به مصداقهاي مرتبط اخالق پرداخته و به صراحت تشويق به تهذيب اخالق : دستة دوم

  .دارندکنند و از رذايل برحذر ميمي
  :فرمايددر مورد محاربين و مفسدين في االرض مي براي مثال خداوند 

                                                
 .4/قلم -  ١
 .136- 137 /شعراء -  ٢
 .٩/شمس - ٣
 .١٠٥/هود - ٤
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 و أَيديهِم تُقَطَّع أَو يصَلَّبوا أَو يقَتَّلُوا أَن فَساداً الْأَرضِ في يسعون و رسولَه و اللَّه يحارِبون الَّذين جزاُء إِنَّما 
ملُهجأَر نم الفخ ا أَونْفَوي نم ضِالْأَر كذل ملَه زْيي خنْيا فالد و مي لَهف ةرالْآخ ذابع يمظسزاى ١.ع 
 كه نيست اين جز كوشند؛ مى فساد به زمين در و جنگند مى او پيامبر و خدا  دوستداران با كه كسانى

 آن از يا شود بريده يكديگر جهت خالف در پايشان و دست يا گردند آويخته دار بر يا شوند كشته
  .داشت خواهند بزرگ عذابى آخرت در و دنياست در آنان رسوايى اين،. گردند تبعيد سرزمين

  :يا دربارة حسن انفاق فرموده
بضَر ثَالً اللَّهداً مبلُوكاً عمال م رقْدلى يع  ٍء شَي و نم زَقْناهنَّا رناً رِزْقاً مسح وفَه قنْفي نْها مرس راً وهلْ جه 
ونتَوسي دمالْح لَّهلْ لب مهال أَكْثَر ونلَمعثَلى خدا ٢.ياو از كارى هيچ كه زرخريد است اى بنده: زند مى م 
 و نهان در آن از او و ايم؛ داده نيكو روزىِ خود جانب از وى به كه كسى با او آيا. آيد برنمى

   .دانند نمى بيشترشان بلكه نه. راست خداى پاسس است؟ يكسان كند مى انفاق آشكار
درباره : کند شود که در قرآن از هر دو گونه رفتار نيک و بد، با نام خُلُق ياد ميمشاهده مي

  : فرمايد مي) ص(پيامبر اکرم 
لىإِنَّك لَع يمٍ  وظو درباره قوم هود، آن جا که به او گفتند ٣.خُلُقٍ ع :  

 خُلُ إِالَّ هذا إِنق ينلبه فرمودة  قرآن کريم اين همان شيوة . نيست پيشينيان شيوه جز اين   ٤.الْأَو
  . اند ناپسند نياکان ايشان است که به ارث برده

باشند و مشتمل بر اوامر و نواهي آياتي که به صورت مطلق خطاب به همة انسانها مي: دستة سوم
به ... و  آدم بنِي يا،آمنُوا الَّذين أَيها يا ،إِسرائيلَ بنِي م، ياآد يا و مسائل مربوط به تهذيب نفس است و با
  .خلق نيک يا عمل خاصي اشاره کرده اند

 يا قُلْنا و مآد كُنأَنْتَ اس و كجنَّةَ زَوالْج نْها كُال وغَداً مثُ ريئْتُما حش با ال وتَقْر هةَ هذرفَتَكُونا الشَّج نم 
ينمخواهيد هركجاىآن از و گيريد سكونت باغ اين در همسرت و خود آدم، اى: گفتيم و ٥.الظَّال 

 . بود خواهيد ستمكاران از كه نشويد؛ نزديك درخت اين به ولى بخوريد فراوان

 اى ٦. فَارهبون إِياي بِعهدكُم و أُوف ديبِعه أَوفُوا علَيكُم و أَنْعمتُ الَّتي نِعمتي اذْكُروا إِسرائيلَ بنِي يا
 به تا كنيد؛ وفا پيمانم به و آريد؛ ياد به داشتم ارزانى شما بر كه را نعمتهايم اسرائيل، فرزندان
 .بترسيد من از تنها و كنم وفا پيمانتان

                                                
 .33/مائده - 1
 .75/نحل - 2
  .4/قلم - 3
 .137 /شعراء - 4
  .35/بقره- 5
 .40/بقره- 6
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 از ايد؛ آورده ايمان كه كسانى اى ١.الصَّابِرِين مع اللَّه إِن الصَّالة و بِالصَّبرِ استَعينُوا آمنُوا الَّذين أَيها يا
 .است شكيبايان با خدا زيرا جوييد يارى نماز و شكيبايى

 اى٢.سوآتهِما ليرِيهما لباسهما عنْهما الْجنَّة ينْزِع من أَبويكُم أَخْرج كَما الشَّيطان يفْتنَنَّكُم ال آدم بنِي يا
 بيرون بهشت از را شما مادر و پدر كه چنان نيندازد؛ فتنه به را شما شيطان تا زنهار آدم، فرزندان

 اش، قبيله و او حقيقت، در. كند نمايان آنان بر را عورتهايشان تا بركَند؛ ايشان از را لباسشان و راند
 ايمان كه داديم قرار كسانى ستاندو را شياطين ما. بينند مى بينيد؛ نمى را آنها كه آنجا از را شما
 . آورند نمى

ن واژه به صورت ياي دربارة اخالق دارد و ابدين ترتيب قرآن کريم، مباحث متنوع و گسترده
  . در قرآن به کار رفته است ياگسترده

  
   کاربرد واژة  اخالق در روايات. ٣- ٢

ة شيو ،اسالمي نسان سازي با روايات و بررسي و تفحص دراين سرچشمه زالل معارف ايآشنا
اهميت اخالق و يافتن نقش عظيم وارزشمند آن  ارزش و ديگري است براي شناخت هر چه بيشتر

بدين  ،با نخستين سيراجمالي بر جوامع روائي .و تکامل اجتماعات بشري ،در عروج معنوي انساني
دريافت اين  .استمسائل اخالقي  ةدر برگيرند ،حقيقت پي مي بريم که روايات همچون آيات

بلکه  ؛باشدمي) کتاب و سنت(نه تنها گواهي بر همساني و هماهنگي کامل اين دو منبع  ،حقيقت
گر عمق و گستردگي موضوع اخالق در ميان همه موضوعاتي است که در بيش از هر چيز نمايان

   .گنجينه هاي معارف اسالمي وجود دارد
م ابلکه در تم ،)ع(ائمه  نه تنها در گفتارحقيقتي است که  ،وسعت و گسترش مسائل اخالقي

 هاي جهاد و نبردبدان صورت که وقتي صحنه .گردداجتماعي آنان مشاهده مي شئون فردي و
کنيم اجتماع مطالعه مي نگريم و يا رفتار و کردارشان را در صحنه سياست وايشان را با دشمن مي

  .آموزيما ميي است که ميارزنده ترين درسها، درخشش نکات اخالقي
ي از زيارت جامعه کبيره که شيخ صدوق در من ال يبه فرازها ،ياسالم ي از اخالقيجهت آشنا 

  :؛ توجه نماييديحضره الفقيه نقل کرده است
لَاملَى السع ةمى أَئدالْه صَابِيحِ وى مجالد لَامِ والتُّقَى أَع ....لَّاِء ولَى الْأَدع ضَاةرلَّهال م  ...و دأَشْه ةُ أَنَّكُممالْأَئ 
ونداشالر ونيدهالْم ونصُومعالْم ونمكَرالْم ونبقَرالْم تَّقُونالْم قُونامامان و  سالم بر شما ٣...الصَّاد

                                                
 .153/بقره- 1
 .27/اعراف- 2
 . 609  ،2 ق،ج1404جامعه مدرسین ،:، قممن الیحضره الفقیهشیخ صدوق،  - 3
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ي و هاي امت و پرچم داران تقوي و پرچم داران تقوهاي تاريکيراهنمايان طريق هدايت و چراغ
سالم بر راهنمايان طريق رضا و خشنودي حضرت احديت و تمام شيفتگان در عشق و . فضيلت

داراي  ،راهدان، امامان پيشوايائي راهنما که بدون ترديد شما ؛شهادت مي دهم. محبت خداوند
  ...عصمت و گرامي و مقرب در نزد خدا واهل تقوي و صدق هستيد

مورد داشتن اخالق حسنه بيان شده است و هر نوع  در روايات اسالمي تعبيرات مختلفي در
شود؛ زيرا گسترش کند؛ پسنديده شمرده مياي ميان خدا و انسان ايجادفضيلت اخالقي که رابطه

اين رابطه موجب قرب بيشتر به خداي متعال شده و در نهايت سعادت و رستگاري انسان را به 
که در سه دسته  اهميت به ذکر برخي از روايات زش واين ار در تبيين هر چه بيشتر. آوردارمغان مي

  : مي پردازيم  گيرند؛جاي مي
يکي از شعارهاي محوري پيامبر . اندرواياتي که به بيان اهميت اخالق پرداخته :دسته نخست

  : چنين بود) ص(اسالم 
  .ي برانگيخته شدماخالقتنها براي تکميل فضايل   ١.خالقإِنَّما بعثتُ لأُتَمم مکَارِم اال  

مورد پيگيري قرار ) ع(توان دريافت که مسئله اخالق از سوي معصوميناز اين روايات مي
  .ه استگرفته، و يکي از  اهداف مهم دين، تربيت اخالقي انسانها بود

  :کنندرواياتي که به حسن خلق اشاره دارند و به آن گوشزد مي :دسته دوم
  . خلق خداوند عظيم است ،حسن خلق٢.مِعظَه االَاللِّ لقخُ لقِالخُ سنح ):ص(قال رسول اهللا  .١
نيک  ،برترين نيکي. ٣نسالحَ لقالخَُ سنِالحَ ناحسَ انِ :)ع(عن الحسن بن علي بن ابي طالب .٢ 

  .خوئي است
٣.  ولُ اللَّهسينِ: )ص(قَالَ رالد الْخُلُقِ نِصْف نسنصف دين خلق نيکواست .٤ح .  
٤.  ولُ اللَّهسص(قَالَ ر( : هخُلُق نسح ةاميالْق موي دبالْع يزَاني مف وضَعا يلُ ماولين چيزي که روز  ٥.أَو

  .خلق نيک اوست  ؛ه قرار مي گيردقيامت در ميزان سنجش بند

                                                
  .327 ،67،جق1403دارالوفا،: ، بیروت بحار االنوار، محمد باقر، مجلسی - 1
  وابسته به  يت اسالمدفتر انتشارا:، قم ياکبر غفار يح علي، تصحاءيب االحيتهذ يضاءفيمحجه الب، يض کاشانين،فيمحمد حس -٢

مکتبه التراث : روتي، بسنن االقوال و االفعال يکنز العمال ف، يهند ي،متقين عليعالء الد ؛٩٠، ٥ج, ق١٤١٧جامعه مدرسين حوزه علميه،
  .٥١٤حديث , ٣ج  ،  ق١٣٨٩، ياالسالم

ائل الشیعه الی تحصیل مسائل وس ،حر عاملی،محمد حسن  102, 29، مدرسه دار الفنون، بی تا: تهران ،خصال،شیخ صدوق - ٣
  .154، 13، ج ق1409مؤسسه البیت، ،قم، الشریعه

 106, 30پیشین،،وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ،حر عاملی،محمد حسن  - 4
 .385، 71ق، 1403دارالوفا،: ، بیروت بحار االنوارمحمد باقر، مجلسی،  - 5
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ن ديگر در روايات يواو عن احسن الحسن ،معرفي حسن خلق با عناويني چون خلق اهللا االعظم
بلکه گوياي اين حقيقت است که حسن خلق  ؛ارزش حسن خلق بوده نه تنها بيانگر )ع(معصومين

   .است محور همه ارزشها
مکارم االخالق، افضل االخالق، اکرم : ونرواياتي که با تعبيرات متفاوتي چ :دسته سوم

در . اند که در آنها نيز به بخشهاي مهمي از اصول اخالقي اشاره شده استبيان شده... االخالق و 
 :آمده) ع(روايتي از امام علي

  مخاُء َاألخالقِ أَكرالس ها وماً أَعدلُ نَفعبرترين اخالق بخشندگي است و آن که سودش  ١.اَلع
  .سترده تر است؛ عدالت استگ

 فَامتَحنُوا اَألخالقِ بِمكارِمِ )ص( اِهللا رسولَ خَصَّ تَعالى و تَبارك اَهللا ِإن قالَ )ع( الصادق اهللا عبد أبي
خداي تعالي رسول خود را : فرمود) ع(امام صادق ٢.جلَّ و عزَّ اِهللا فَاحمدوا ْفيكُم ْكانَت فَإِن أَنفُسكُم
پس خودتان را بسنجيد پس اگر در شما وجود داشت؛ پس خداي . ل اخالقي برتري دادبه فضائ

  .تعالي را شکرگزاري کنيد
بهترين اخالق آن است که تو را به سوي مکارم اخالق  ٣.اَلمكارِمِ على حملَك ما اَألخالقِ أَفضَلُ

 .هدايت کند

سنه و هر نوع فضيلت اخالقي، نيز داشتن اخالق ح) ع(در روايات معصومينروشن گرديد که 
زيرا اين رابطه . اي ميان انسان و خدا ايجاد کند؛ پسنديده و ممدوح شمرده شده استکه رابطه

شود و در نتيجه زمينة سعادت و رستگاري انسان را فراهم موجب قرب بيشتر به خداي متعال مي
  .آوردمي

رة اخالق دارد که با تأمل و ژرفکاوي اي دربابدين ترتيب قرآن کريم، مباحث متنوع و گسترده
. هاي گوناگون پژوهش اخالقي را  به دست آوردتوان اطالعات الزم، براي شاخهدر آيات آن مي

آن  ييم شبکة معنايواژة اخالق و ترس يمعناشناس . است يپژوهش معنا شناس يهان شاخهياز ا يکي
م، اليه ها يقرآن کر يواژگان اخالق. شودين رساله بدان پرداخته مياست که در ا يياز بخشها يکي

هاي سطح دوم زبان قرآن را اين مفاهيم، در حقيقت واژه. و سطوح مختلف اعتقادي و اخالقي دارد
اي پيچيده از بنابراين، در قرآن شبکه. شوندديني مي- دهند و شامل  مفاهيم اخالقيتشکيل مي

ات و واژگان اخالقي در دو سطح ارزشهاي اخالقي وجود دارد که از رهگذر اصطالح
  . شودارزشي بيان مي_توصيفي

                                                
  .376، پیشین، دررالکلم غررالکلم وعبدالواحد بن محمد تمیمی، آمدي،  - 1
 .56، 2،جالکافی کلینی،  محمد بن یعقوب ، - 2
  .254، پیشین، غررالکلم و دررالکلمعبدالواحد بن محمد تمیمی، آمدي،  - 3
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ديني اين  - هر محقق قرآني که بخواهد به درک روشن و دقيقي از جهان بيني مفاهيم اخالقي
کتاب آسماني برسد؛ الزم است که به بررسي و تحليل درست و منطقي از اين نظام و شبکة معنايي 

  .گستردة آن  اقدام کند
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 فصل سوم
  شبکه ي معنايي اخالق  اسالمي

  در قرآن کريم
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در اين نوع . هاي قرآني استاز روشهاي نوين تحقيق و پژوهش در قرآن، معناشناسي واژه
اي به همراه ارتباط نظام نگرش، پس از انتخاب کلمات کليدي قرآن، ميدانهاي معناشناختي هر واژه

با استفاده از روش ياد شده، . هاي معنايي آيات ظاهر شودا بررسي شده تا برخي از اليهمند ميان آنه
- هاي لغت، سياق و تفسيرآيات  ارزيابي ميهاي کليدي اخالق اسالمي را در حوزهشماري از واژه

ارف پردازيم؛ تا با کشف معها، به بيان ارتباط ميان آنها ميکنيم و پس از تبيين هسته معنايي واژه
- آنچه در اين بخش بدان پرداخته مي. جديد از قرآن انديشه نظام دار بودن آن معارف روشن شود

شود؛ اين است که اخالقيات انساني، بازتاب ضعيفي از صفات پروردگار است که هرگاه ايمان 
گيرد که هدايت، تقوي، عمل صالح،  قسط شکل مي يبراين بازتاب قرار گيرد؛ حلقه اخالق اسالم

  . را به دنبال دارد... و عدالت و
را از طريق معناشناسي و روابط بين  ياين فصل درصدد است که شبکه معنايي اخالق اسالم  

زيرا واژگان . کلمات براساس منطوق در بافت زباني و سياق آيات مورد مطالعه و بررسي قرار دهد
ت و تفاسير مربوط به آن ذکر گاهي در بافت زباني آيا يموجود در شبکة معنايي اخالق اسالم

شده است که مبين نظام ارتباطي ميان آنهاست و گاهي براساس سياق آيات و تفاسير مربوط به آن، 
  .شودها و نظام ارتباطي ميان آنها  روشن مياين واژه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



٣٤ 
 

  شبکه معنايي . ١- ٣
معناشناسي بيش از نيم دانش . گيردترسيم شبکة معنايي با کمک دانش معناشناسي صورت مي

دانشمندان زيادي با فرهنگها و . هاي زبان شناسي دنيا مورد توجه استقرن است؛ مانند ديگر شاخه
رويکرد معناشناسانه اخالق در قرآن با مالحظة بافت و . پردازندگرايشهاي مختلف به مسأله معنا مي

افت کلي قرآن که انسجام و پيوستگي سياق و با توجه به مجاورت کلمات و با تکيه بر مجموعه يا ب
کند؛ و از نظر جهان بيني مهم اي پيچيده و درهم تنيده را ترسيم ميمعارف قرآن را روشن و شبکه

هايي روابط متعددي که در ميدانهاي معنايي هر يک از کلمات قرآن وجود دارد؛ پيوستگي. است
ز مفاهيم مرتب شده بنابر يک نظام کند که تمام آن را به صورت يک مجموعة کلي اايجاد مي

يک مجموعة کلي در الگوهايي معنادار که معرف جهان بيني قرآن . دهدسازمان يافته نمايش مي
  .است
  
  در قرآن  يشبکة معنايي اخالق اسالم. ١- ١- ٣

اي بيني قرآن، اساساً يک جهان بيني خدا مرکز است؛ بدين معنا که هيچ مفهوم عمدهجهان
از مفهوم خدا وجود ندارد و در قلمرو اخالقيات عالي انساني، هريک از مفاهيم  در قرآن، جدا

کليدي آن بازتابي ضعيف و يا تقليدي ناقص از ذات باري تعالي است يا به واکنش خاصي که از 
که بر اثر ايمان واقعي  براي انسان حاصل  يشود؛ اشاره دارد؛ و اخالق اسالماعمال الهي ناشي مي

  . مرة اين بازتاب استشود؛ ثمي
آن چه که الزم است مورد توجه واقع شود اين است که تنها ايماني قادر است که انسان را «

به صورت يک مؤمن واقعي درآورد، که صفات رذيله اش را تحت الشعاع ايمان و عقيده و مسلک 
نسان جنبة تقدس اين در صورتي ميسر است که ايدة ا. قرار دهد و نوعي تسليم در فرد ايجاد کند

   ١».پيدا کند و حاکميت مطلق  بر وجود انسان بيابد
اي پيچيده از ارزشهاي اخالقي با مفاهيم اخالقي مثبت يا منفي وجود بنابراين، در قرآن شبکه

. شودارزشي بيان مي_دارد که از رهگذر اصطالحات و واژگان اخالقي در دو سطح توصيفي
يت بسياري دارد؛ زيرا نخست اين که اين شناخت، باعث نوعي شناخت اين دو الية متفاوت، اهم

شود و اين بدان دليل است که ارزشهاي آگاهي، از بافت و اوضاع واحوال قرآن در صدر اسالم مي
هاي اخالقي عصر نزول به کلي تغيير کرد؛ اما در همان حال، اليه توصيفي آن يکسان برخي از واژه

  .آنها از منفي به مثبت يا بلعکس تغيير يافت باقي ماند؛ يعني قدرت ارزشي

                                                
  . ١٣٧٦انتشارات صدرا، : ،تهرانانسان و ايمانمرتضي، مطهري،  -١

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



٣٥ 
 

نظير واژة شرک که در عصر جاهليت به معناي مشارکت در کار و امور بود و از مفاهيم « 
شد، ولي وقتي همين واژه در نظام اخالقي قرآن و در مقابل مفهوم خوب و پسنديده تلقي مي

  ١».آيدو نادرست به شمار مي گيرد، از مفاهيم ارزشي غلطتوحيد و يکتا پرستي قرار مي
و يا مانند ارزش مفاهيم تواضع و تسليم که در دوران جاهليت از صفات زشت و نکوهيده و  

هاي نجابت و شرف و بزرگي شمرده نشانه خواري و زبوني بود ولي تکبر و گردنکشي از نشانه
رين فضيلتها دانست و تکبر قرآن تواضع در برابر خداوند و تسليم کامل و محض به او را برت. شدمي

  .ديني قرار دادو عصيان و گردنکشي را نشانه بي
توصيفي تشکيل  -به هر حال، زبان اخالقي اين کتاب آسماني اساساً از اصطالحات اخالقي«

ثانياً توجه به حوزه و ساختمان معنايي اين . شده است و اصطالحات ارزشي دنباله رو آن است
ان تک اليه نيست، بلکه هر کدام از اين واژگان با يک جهان بيني خاص واژگان، قطعاً يک ساختم

گيرند که با يکديگر مرتبط اند و همديگر را هاي معناشناسي مختلفي قرار ميها و ميداندر حوزه
  ٢».دهنداي وسيع و پيچيده از مفاهيم اخالقي را تشکيل ميکنند و سرانجام، يک شبکهتکميل مي

دهند و شامل  مفاهيم هاي سطح دوم زبان قرآن را تشکيل مير حقيقت واژهاين مفاهيم، که د
  .شوندديني مي-اخالقي

. ها و سطوح مختلف کالمي، عرفاني، اجتماعي، اعتقادي و اخالقي داردواژگان قرآني، اليه
- فضيلتنظير واژة ايمان که سرچشمه و سرمنشأ همة  . ها با هم ارتباط دارندمهمتر از همه، اين واژه

باشد و همة هاي اسالمي است؛ مرکزي است که خصائل مثبت و حميده به دور آن در حرکت مي
توان فضيلتي تصور کرد که بر بنياد ايمان به شوند؛ و در عالم اسالم نميفضايل نيک از آن زاده مي

  .خداوند  استوار نباشد
ماني قادر است که انسان را به آن چه که الزم است مورد توجه واقع شود اين است که تنها اي«

صورت يک مؤمن واقعي درآورد که صفات رذيله اش را تحت الشعاع ايمان و عقيده و مسلک 
اين، در صورتي ميسر است که ايدة انسان جنبة تقدس . قرار دهد و نوعي تسليم در فرد ايجاد کند

   ٣».پيدا کند و حاکميت مطلق  بر وجود انسان بيابد
واژة ايمان که ايزوتسو در باب ساختمان معنايي بدان اشاره کرده است؛ در  از اين روست که

اين واژه در ابتداي نزول آيات صرفاً از . رودهاي اخالقي به شمار ميحقيقت زير بناي ديگر واژه
اما بعد از آن که در نظام اخالقي قرآن کريم ). اقرار لفظي.(هاي ديني اش مورد نظر بوده استجنبه

تقوي و پرهيزگاري و (گيرد؛ در اغلب موارد در بافت و سياق آيات  تجليات بيروني ايمان يقرار م
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بدين ترتيب  نظام ارزشي مفاهيم اخالقي قرآن کريم حوزة معنايي اين . در شخص مؤمن است... ) 
  .فزودواژه را توسعه داد و بار ارزشي جديدي را که تا آن زمان براي اين واژه ناشناخته بود؛ بدان ا

يابيم که اليه اعتقادي واژة ايمان که غلبه معنايي دارد؛ اما وقتي که اين درنگاه نخست، در مي
هاي کند؛ ديگر اليهگيرد و ايفاي نقش ميواژه در نظام ارزشي مفاهيم اخالقي قرآن کريم قرار مي

بيني زيرا در جهان. شوندظاهر مي... هاي اخالقي، فرهنگي، اجتماعي و معنا شناختي آن نظير اليه
هاي کليدي اخالقي است که سرحلقة ديگر اين کتاب آسماني واژة مذکور يکي از مهمترين واژه

اي که در اين نظام، پرورش مقوله به گونه. است... هاي اخالقي نظير توحيد، تقوي، هدايت وواژه
فراهم  ييادهاي اخالق اسالمخدا محوري و تسليم در برابر پروردگار، بستر مناسبي را براي ديگر بن

بر پاية  نظام اخالقي ... از سوي ديگردر زمان جاهليت مفاهيم عمده مانند شجاعت، کرم و. سازدمي
حال آن که در . اي تکيه داشتها و ارزشهاي قبيلهمنسجم نبوده است؛ بلکه فقط بر پاية خواسته

ها و ميدانهاي معناشناسي وزهارزشي قرآن کريم که از ح_ مقابل، شبکه اصطالحات توصيفي 
  . مختلفي تشکيل شده است؛ کامالً منسجم و منطقي است

ديني رادر يک شبکة تصوري تازه که تا آن زمان _ هاي اخالقي در واقع قرآن کريم، واژه«
ناشناخته بود؛ جاي داد و همين جابجا کردن تصورات، تغيير وضع اساسي و نظم تازه بخشيدن به 

ديني که از آن نتيجه شد؛ به صورت اساسي انقالبي، ريشه دار و نگرشي نو _ي ارزشهاي اخالق
زيرا از ديدگاه قرآني، انسان خليفه و جانشين خدا در . نسبت به جهان و وجود بشري پديد آورد

روي زمين است و اين مقام، يک منصب و سمت اعتباري نيست؛ بلکه به اين معناست که انسان مي 
به همين دليل در تحليل مفاهيم اخالقي قرآن، در نظر داشتن . الهي قرار گيردتواند آينه صفات 

  ١».ارتباط بنيادي آن با طبيعت اخالقي خداوند اهميت دارد
با اين اوصاف روشن است که هر محقق و پژوهشگر قرآني که بخواهد به درک روشن و 

د؛ الزم است که به بررسي و ديني اين کتاب آسماني برس - بيني مفاهيم اخالقيدقيقي از جهان
  . تحليل درست و منطقي از اين نظام و شبکة معنايي گستردة آن  اقدام کند

هاي از جملة اين راه. هاي مختلفي براي بررسي اين شبکه و نظام اخالقي پيچيده وجود داردراه
که ايزوتسو  اي استمهم و کاربردي، بررسي معنايي واژگان کليدي قرآن کريم يا معناشناسي واژه

اين فصل درصدد . زبان شناس معاصر، از آن براي فهم بهتر مفاهيم آيات قرآن بهره برده است
است که شبکه معنايي اخالق ممدوح را از طريق معناشناسي، روابط بين کلمات و معاني آنها، در 

  .بافت و سياق آيات مورد مطالعه و بررسي قرار دهد
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  ايمعنا شناسي واژه. ١- ١- ١- ٣
اي کليدي، براي روشن شدن ايزوتسو از روش معناشناسي واژه ١در بين زبان شناسان متأخر،

از ديدگاه او، معناشناسي قرآن يعني تحقيق و . مفاهيم و بطون آيات  قرآن استفاده کرده است
براي آنکه طرز نگرش اين ... مطالعه تحليلي دربارة کلمات کليدي مانند ايمان، تصديق قلبي و

او در اين بررسي نخست کلمات کليدي با مفاهيم مثبت . آسماني نسبت به جهان روشن شود کتاب
ارزشي انتخاب کرده و براي هر کدام از آنها، يک ميدان معنا _يا منفي را در دو اليه توصيفي

گيرد و شناختي در نظر گرفته است؛ به اين صورت که يک واژة کليدي، در مرکز ميدان قرار مي
به عقيدة وي هر کدام از . شوندهاي مرتبط با آن واژة کانوني در اطراف ميدان واقع ميهساير واژ

  .توانند با قرار گرفتن در مرکز ميدان ايفاي نقش کننداين واژگان از قابليتي برخوردارند که مي
  : گويدايزوتسو مي

له نقطة مرکز دايره جايگاه کلمات کليدي در بافت و سياق آيه، نسبت به ساير کلمات، به منز«
يا اين جايگاه مانند نسبت قلب به تمام . گرددبه هر چيزي که در دايره، پيرامون آن نقطه مي. است

اعضاي بدن است و همانطور که، در قلب در هر تپشي به بدن، خون و اکسيژن مورد نياز را مي 
هاي کليدي نيز وضع واژهاند؛ هاي قلب در حرکتها و ضربهرساند و اعضاي ديگر تنها با حرکت

بخشند و تحرک و فعاليت معنايي را در ها سرتا سر سياق آيه را حيات ميچنين است که اين واژه
اي از نيرو و جهش را به ميزان ارتباط با اي بهرهکنند؛ به گونه اي که هر واژهها پخش ميساير واژه

زديک باشد؛ نيرومند است و هرگاه دور يعني هرگاه به آن واژه کليدي ن. کندواژة ديگر کسب مي
   ٢».باشد؛ کم توان خواهد بود

ارزشي و با معناي عيني و واقعي  -براي مثال در نمودار زير واژة ايمان که يک واژة توصيفي
در ... ها مانند هدايت، تقوي، قسط، عمل صالح وگيرد و ساير واژهاست؛ در مرکز ميدان قرار مي

هاي هاي کليدي با يک جهان بيني خاص، در ميدانهر کدام از اين واژه. شونداطراف آن واقع مي
کنند و سرانجام، گيرند و در ارتباط با هم، معناي يکديگر را تکميل ميمعناشناسي مختلفي قرار مي

از اين رو، هرکدام از اين . دهنديک شبکه منسجمي از اصطالحات و مفاهيم اخالقي را تشکيل مي
ارزشي با واقع شدن در اين شبکه منسجم اخالقي، نقش مهمي را در تبيين _فيهاي توصيواژه

  . کنندجهان بيني خاص مفاهيم اخالقي قرآن کريم ايفا مي
  
  

                                                
  .نیز اشاره کرد... رگانی چون  شهید مطهري، عالمه طباطبایی، آقاي بازرگان ، نصرحامد ابوزید و البته در این زمینه می توان به بز1-
                              .96، پیشین مجید، مفاهیم اخالقی دینی در قرآن، ،تسووتوشیهیکو،  ایز -٢
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  واژگان کليدي ايمان در بافت و سياق آيات قرآن کريم ١- ٣نمودار 
  
  هسته معنايي واژه ها.  ٢- ١- ١- ٣

ارزشي نظام _ هاي توصيفيادي است؛ از مهمترين واژهواژة ايمان گرچه از واژگان اعتق
ديني مثبت دارد؛ تا _ اخالقي قرآن کريم است که نقش مهمي را در تبيين ديگر ارزشهاي اخالقي

حقيقت لغوي واژة  مذکور در الية  . آيداي که اين واژه، سرحلقة اخالق قرآني به شمار مياندازه
  :توصيفي زبان، به معناي

به . در حقيقت ايمان، ضد واژة كُفْر است« ١».صديق توام با اطمينان خاطر استتسليم و ت«
      ٢».و نيز گرايش و عقيدة راسخ به آنچه كه خداوند وحى فرموده است. معناي تصديق است

  :بنابراين معناي اصلي ايمان
ساس واقعي ايمان به اين معنا نوعي عمل باطني قلب است که ا. تصديق، اقرار و معرفت است«  

  ٣».آيدآن تصديق است؛ و عمل، چيزي است که در پي آن مي
اعتقادي که موجب درک حق و حقيقت شده . منظور ازاين تصديق، اعتقاد و انقياد به حق است

هاي اخالق قرآني به واقع اين واژه با ساير واژه. دهدو آدمي را در مسير رشد و تعالي قرار مي
ارزشي مرتبط  - هاي توصيفيهدي، قسط، و عمل صالح و ديگر واژه نظير. ارتباط نزديکي دارد

براي اين منظور مهمترين کار . آورندبدان که هرکدام به نوعي زمينه را براي تعالي فرد بوجود مي
شود و توجه به عکس العمل بشر در مقابل آيات الهي است؛ چرا که باور کردن به ايمان منجر مي

                                                
،دار الکتب قاموس القرآنعلی اکبر، قرشی، ؛ 90پیشین، ،مفردات الفاظ القرآن الکریماصفهانی، راغب ،حسین بن محمد - 1

   .124، 1، ج 1361، 8االسالمیه،چ
، 8،ج پیشین،، العین؛ خلیل بن احمد، فراهیدي  21، 13جپیشین،،لسان العربمحمد بن مکرم ، ابن منظور،  ابوالفضل، جمال الدین - 2

389.  
  . 250ق، .ه1393،بیروت، کتاب االیماناحمدبن عبدالحلیم، ابن تیمیه،  - 3
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براين عکس العمل انسان يا تصديق يعني راست پنداشتن و پذيرفتن است يا بنا. باور نکردن به کفر
  . تکذيب يعني دروغ پنداشتن و نپذيرفتن

نتيجة  اولية اين عکس العمل هدايت است که يکي از . تصديق نخستين گام بطرف ايمان است
چوب مفهوم داند و يا در چارويژگيهاي برجستة انديشة قرآني است که دين را هدايت الهي مي

  . نيست ١در اين دريافت، ايمان چيزي جز اهتداء. کندهدايت الهي تصور مي
اين امر نتيجة بديهي اين واقعيت بنيادي است که وحي در قرآن اساساً هدايتي ناشي از رحمت 

خوانندة قرآن . کنندبراي کساني که گرايش به ايمان آوردن دارند و آن را تصديق مي. الهي است
کند که در تمام قرآن اين انديشه جريان دارد که خداوند در نهايت انصاف و عدل و از ه ميمالحظ

کند؛ اما برخي از مردم به ارادة خويش به هدايت الهي گردن راه رحمت، همة انسانها را هدايت مي
  :دباشندر هر دو حالت آيات قرآن دال بر هدايت الهي مي. کشندنهند و برخي از آن گردن ميمي

پس اگر براى شما از جانب من  ٢.فَإِما يأْتينَّكُم منِّي هدى فَمنِ اتَّبع هداي فَال يضلُّ و ال يشْقى
  .                                  بخت شود و نه تيره رهنمودى رسد؛ هر كس از هدايتم پيروى كند نه گمراه مى

چيزي جز تصديق و قبول هدايت وگزينش راه درست نيست؛  بنابراين از نقطه نظر انساني ايمان
  .در آية ذيل، عملِ ايمان آوردن انسان به روشني در ارتباط با انديشة  الهي بيان شده است

 دىه مناهزِد و هِمبنُوا بِرةٌ آمتْيف مآنان جوانانى بودند كه به پروردگارشان ايمان آورده بودند  ٣.إِنَّه
  .هدايتشان افزوديمو بر 

توان به خوبي واژة  ايمان را جانشين واژة هدي کرد؛ بي آنکه تغيير اساسي در در اينجا مي
واژة هدي با معناي خاص لغوي خود، از يک نوع ارتباط نزديک با ساير . معناي جمله پديد آيد

_ هاي توصيفيهديگر واژ... نظير تقوي، عمل صالح و . هاي اخالق قرآني برخوردار استواژه
  . آورندبراي تعالي فرد به وجود مي ارزشي مرتبط به ايمان نيز هر کدام نوعي زمينه
- ميراه تر، متضمن مفهوم اساسي) تصديق و اهتداء(نکتة قابل توجه اين است که اين دو مفهوم

يق باشد؛ که در قرآن کريم اين مفهوم با الفاظ گوناگون بيان شده است و سبيل، صراط و طر
  .باشدمهمترين آنها مي

                                                
مفردات الفاظ القرآن ، اصفهانیراغب ،بن محمد حسین. راه راست یا هدایت پذیرفتن است هدایت شدن به :به معناي-١

 .835،پیشین،الکریم
 .    123/طه-  2
 .13/کهف - 3
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و در همة مفاهيم ياد شده مفهوم اساسي راه . مفهوم راه کلمة مرکزي ميدان معناشناختي است«
کند که او را به مساله به اين صورت مطرح است که انسان راه راست را انتخاب مي. مندرج است

  ١».رساندمقصد واقعيش که قرب به خدا و رستگاري روح است؛ مي
ترين عنصر در قاطع. نچه مهمتر است؛ آن است که راه مورد نظر تنها يک راه نيستولي آ

  .تصوير راه در ديدگاه قرآن مستقيم بودن آن است
لَّكُم م بِه لَعو أَن هذا صراطي مستَقيماً فَاتَّبِعوه و ال تَتَّبِعوا السبلَ فَتَفَرق بِكُم عن سبِيله ذلكُم وصَّاكُ

هاى گوناگون مرويد كه شما را از از آن پيروى كنيد و به راه. و اين است راه راست من  ٢.تَتَّقُون
  .كند؛ شايد پرهيزگار شويد هاست آنچه خدا شما را بدان سفارش مىاين. سازد راه خدا پراكنده مى

ح شده باشد؛ بلکه در درميدان معنا شناختي مفهوم راه ميدان جديدي نبوده که توسط قرآن مطر
با اين تفاوت که در جاهليت از لحاظ مادي اهميت داشت و در  ٣جاهليت نيز وجود داشته است؛

بنابر مدلول قرآن اگر تنها رفتن بر اين راه . اسالم اهميت آن به استعمال مجازي آن بستگي پيدا کرد
  .را هدف خود قرار دهيد؛ شما را به منزلگاه نجات رهبري خواهد کرد

  :چون به ساختمان دروني مفهوم ايمان باز گرديم؛ مالحظه مي شود که
بدين لحاظ كه مرحله مقدمه ايمان حقيقي . مفهوم ايمان در قرآن بر پاية تقوي استوار است«

  ٤».است و براي رسيدن به آن بايد اين صراط مستقيم را طي کرد
بت زايي است که وعده داده شده تقوي در بافت ويژة قرآن به معناي ترس از آن ساعت مصي 

روشن است که از ثمرة اين هدايت و تقوي نزديک شدن به حق و توحيد است و با پذيرش  ٥.است
وقتي که اخالق . تواند به جايي برسد که خليفه و جانشين خدا در روي زمين باشدآن  انسان مي

کند؛ مسلماً به او نفوذ ميچون هدايت، به خاطر قرار دادن فرد در مسير حق در وجود  ياسالم
نتيجة پذيرش اين مطلب، حصول يک تحول . يابدتوحيد،که اصل دين و پايه آن است؛ دست مي

اين واژه در الية ارزشي . بزرگ در انسان است که قرآن کريم از آن با عنوان خبت نام برده است
  :زبان اخالقي، به معناي

                                                
 .30توشیهیکو،ایزوتسو، پیشین،ص - 1
  .154االنعام، - 2
ختن راه راست یا گم شدن در میان توده هاي ریگ طبیعتا ًمساله مرگ و زندگی مساله شنا ؛کردندراي مردمی که در بیابان زندگی میب - 3

  .بوده است
  .17، 8 ، ج1378آستان قدس رضوي،:،ترجمه احمد آرام،مشهدتفسیر هدایتمحمد تقی، مدرسی، - 4
ْ « اشاره به آیه - 5 ةِ شَي َة السَّاعَ َل زَ نَّ زَْل ْ ِإ م بَُّك َ وا ر ُ اتَُّق ا النَّاس َ ٌ  ءٌ  یا أَیُّه یم ظِ چرا که زلزله  ؛؛ اى مردم، از پروردگار خود پروا کنید عَ

                                                                                                                           ) 1/حج(». رستاخیز امرى هولناك است
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  ١».است رفته به كار تواضع نيز  و مىنر رعايت حدود مرز انسانيت است و به معنى«
إِن يننُوا الَّذآم لُوا ومع حاتالصَّال تُوا وإِلى أَخْب  هِمبر كأُولئ أَصْحاب نَّةآوردند ايمان آنان كه ٢.الْج 

  .بهشتند شدند؛ ياران مطمئن بخدا و دادند انجام نيك اعمال و
چون و چرا از ارادة الهي، بي خداوند و اطاعت بيبراين اساس داشتن حس ترس در برابر 

شريک دانستن ذات مقدس او، اظهار خضوع و فروتني در برابرش همه عناصري هستند که ايمان 
بخشند و اين عناصر ضرورتاً بايد موجد و موجب اعمال صالح به صورتي که متعالي را تشخص مي

  .در جامعة اسالمي مورد نظر است؛ بشوند
کند و هيچ چيز در اسالم اين که خوب و بد در بينش قرآني طبيعتي ويژه پيدا مي از آنجا 

يک رابطه بسيار . کندويژگي مفهوم خير اخالقي را که ديني است؛ بهتر از کلمة صالح بيان نمي
پيوندد و به صورت يک واحد تقريباً قوي، صالح و ايمان را، از لحاظ وابستگي معنايي به هم مي

کند و هر کجا جسم باشد؛ هم چنان که سايه از جسم تبعييت مي. آوردذير بيرون ميجدايي ناپ
اين وابستگي چنان است که . ساية آن هم هست؛ پس هرکجا ايمان هست؛ عمل صالح نيز هست

- اگر ايمان را به عمل صالح و يا عمل صالح را به ايمان تعريف کنيم امري درست و صواب مي

؛ مؤمن نخواهد بود؛ مگر آنکه ايمان دروني او در سي که  ايمان آوردهاز اين رو هر ک ٣.باشد
  . اعمالي که اطالق عمل صالح بر آنها شايسته باشد؛ متجلي گردد

تواند راه صحيح را پيموده و به هدايت موعود چنين انسان با ايماني با انجام اعمال صالح مي  
هدف، در اين نظام همانند هدف تيراندازي در واقع، درستي و صواب عمل و . الهي دست يابد

کند؛ زيرا هدايت به معناي پيمودن راه مستقيم است که تيرهاي خود را به هدف اصلي پرتاب مي
  .است

بِإِيمانِهِم مهبر يهِمدهي حاتلُوا الصَّالمع نُوا وآم ينالَّذ کساني که ايمان آورده و کارهاي  ٤.إِن
  . کندند؛ پروردگار به پاس ايمانشان آنان را هدايت ميشايسته نمود

   ٥.به معناي برابري و دادگري در اعمال است: قسط در لغت 

                                                
، خلیل بن احمد، فراهیدي؛  27، 2،جق1408، بیروت، دار احیاء التراث العربی،سان العربلمحمد بن مکرم ، ابن منظور،  جمال الدین - 1

 .299،ص2،ج  ، پیشینمجمع البحرین ، طریحی، فخر الدین؛   241 ،4 ،جق1410انتشارات هجرت،:  ، قمالعین
  .23/هود- 2
پیش از » الذین آمنوا و عملوا الصالحات« روست که عبارت و از این .مل صالح تبلور ایمان  در اعمال خارجی ما استبه بیانی بهتر ع - 3

  )415مفاهیم اخالقی دینی در قرآن، ایزوتسو،ص . ك. ر( .کار رفته استه هرعبارت دیگري مکراً در قرآن ب
 .9/یونس- 4
 .456ق،1404مکتب االعالم االسالمی،: ، بیروتمعجم مقاییس اللغهاحمد، ابن فارس،  - 5
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گيرد و محرک آن ترس در حقيقت قسط همة اعمالي را که انگيزة آنها عدالت است؛ در بر مي
و اين واقعيتي است  قسط در بافت قرآني درست در نقطة مقابل ظلم قرار دارد. است) تقوي(از خدا

براين اساس به نظر قرآن . کندکه به ما در فهم و دريافت دقيقتر معناي قسط و ظلم هردو کمک مي
   ١.دهدمعيار نهايي عدالت را کالم منزل الهي تشکيل مي

شودکه در کارهايي که انگيزة آنها ميل به اجراي عدالت و پس تقوي وقتي تقوي محسوب مي
بِر . اينک واژة بِر بر اين امر تأکيد بيشتري دارد. ه ديگران است؛ متجلي گرددمحبت ونيکي نسبت ب

اي مقايسة آن با صالح، سررشته. باشدکه از نظر معنايي بسيار شبيه صالح است؛ به معناي نيکي مي
 .دهدمهم براي پي بردن به ساختمان بنيادي آن به دست ما مي

جلُّوا وتُو أَن الْبِر سلَي و كَةالئالْم رِ ومِ الْآخوالْي و بِاللَّه نآم نم الْبِر نلك غْرِبِ والْم شْرِقِ ولَ الْمبق كُموه
ائلين و في و الْمساكين و ابن السبِيلِ و الس  و الْيتامى  حبه ذَوِي الْقُربى  الْكتابِ و النَّبِيين و آتَى الْمالَ على

أْساِء وي الْبف الصَّابِرِين وا ودإِذا عاه مهدهبِع وفُونالْم آتَى الزَّكاةَ و الصَّالةَ و أَقام قابِ والر  ينح اِء والضَّر
تَّقُونالْم مه كأُولئ قُوا وصَد ينالَّذ كأْسِ أُولئوى خود را به سوى نيكوكارى آن نيست كه ر ٢.الْب

مشرق و يا مغرب بگردانيد؛ بلكه نيكى آن است كه كسى به خدا و روز بازپسين و فرشتگان و 
و مال خود را با وجود دوست داشتنش، به خويشاوندان و . و پيامبران ايمان آورد  كتاب آسمانى

و نماز را برپاى . دگان بدهدبن  ماندگان و گدايان و در راه آزاد كردن يتيمان و بينوايان و در راه 
دارد؛ و زكات را بدهد؛ و آنان كه چون عهد بندند؛ به عهد خود وفادارانند و در سختى و زيان، و 

  .اند و آنان همان پرهيزگارانند آنانند كسانى كه راست گفته. به هنگام جنگ شكيبايانند
برشمرده شده است؛ روشن  نگاهي به عناصري که در اين آيه، به عنوان اجزاي سازندة بِر،« 
از همين جا مي توانيم دريابيم . کند که عمالً تفاوتي ميان بِر و عمل صالح و ايمان وجود نداردمي

و هيچ . اندکه چرا اين واژه را در زبانهاي مختلف مانند پرهيزگاري، نيکي و راستي ترجمه کرده
معناي پيچيدة آن متضمن همة اين مفاهيم توانند حق اصلي را که ها به تنهايي نمييک از اين واژه

   ٣».و شايد مفاهيم ديگر است؛ ادا نمايد
و به . صبر يکي ديگر از عناوين اخالقي است که در قرآن کريم و متون ديني به کار رفته است

   ٤».تابي، و نيز حفظ زبان از گله و شکايت استحفظ و نگاه داشت خويش از بي«: معناي
  

                                                
آنان خود  است؛ داوري نکردند؛چه خداوند نازل کرده  کسانی که به موجب آنو زل اهللا فاولئک هم الظالمون؛ومن یحکم بما ان - 1

  )45/مائده.(ستمگرانند
 .١٧٧/بقره -  ٢
 .422، پیشین،دینی –مفاهیم اخالقی ایزوتسو، - ٣
  .351، ص3پیشین، ج ،مجمع البحرین ، طریحی، فخر الدین - 4
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- نيز مشاهده مي) ع(اين ارتباط در کالم ائمه معصومين . ناپذير با ايمان دارداي جدا صبر رابطه

با توجه به اين روايت چنين شخصي بدون ترديد به فالح و رستگاري و هدف اصلي خلقت  ١.شود
  .رسدکه قرب خداوند متعال است؛ مي

را به  انسان مؤمني که درونش آکنده از رحم و شفقت انساني است و کنترل نفس خويش«
هنگام خشم و غضب دارد؛ با کنترل آن به نعمات الهي دست يافته و از سعادت دنيا و آخرت 

   ٢».شود و اين همان معنا لغوي صبراستبرخوردار مي
توان گفت که صبر و بردباري که هم رديف آن درقرآن به حلم ياد شده است؛ در کنار همة  مي

گيرد؛ تا نشان دهد کهِ اعمال هر مرحله که قرار ميلذا در عرض اين شب. اين مراحل الزم است
  . بدون آن ممکن نخواهد بود

هاي معناشناسي با ارزشي در حوزه_ بدين ترتيب، واژگان کليدي در غالب مفاهيم توصيفي
اي دهند؛ به گونهاي منظم و منسجم اخالقي را شکل مييکديگر مرتبط هستند و در کنار هم شبکه

ها و ارتباط حوزة معنايي آنها با  در نظر گرفتن هستة معنايي هر يک از واژه توان بدونکه نمي
  .يکديگر، به فهم درستي از اين شبکه و نظام اخالقي دست يافت

به منظور توجه بيشتر خوانندگان به چينش لغوي و واژگان اخالق ممدوح در قرآن به نمودار 
  :صفحه بعد دقت نماييد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، َفإنَ -  1 م بالصبرِ یکُ َل ِ  عَ د َ س أسِ مِنَ الجَ َ الر نَ اإلیمانِ کَ ِم َ ر َ چرا که صبر نسبت به ایمان، مانند سر است نسبت به  .؛  برشما باد به صبرالصب

  .)82، حکمت نهج البالغه.(بدن
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  در قرآن يينش لغوي و واژگان اخالق اسالمنموداري از چ
  
  
  
  
  

          
  )حلم (صبر  و بردباري 

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در قرآن يچينش لغوي و واژگان اخالق اسالم. ٢- ٣نمودار
  
  
  

 ايمان

 

 صدق

 

 هدي

 

 صراط مستقيم

 

 تقوي

 

 اله واحد

 

 اخبات

 

 عمل صالح

  
 
 

 فوز و فالح

 تسليم و تصديق

 

 تصديق و باور قلبي
 

رفتن به راه نموده شده و گزينش راه 
 صحيح
 

 راه راست

 

 )م دستورات الهيتسلي(ترس از خدا 

 

 )توحيد( حق پرستي

 

 تواضع و افتادگي

 

 عمل نيک و مورد رضاي خدا

 

 
 

 رستگاري
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  ها براساس نص آياتهنظام و شبکة  معنايي مصاديق واژ. ٣- ١- ١- ٣
ن يدر آيات زير، ا. شودها از بعد اخالقي بررسي ميق واژهيدر اين بخش ارتباط معنايي مصاد

  .اندمصاديق عيناً دو واژه يا بيشتر از بعد اخالقي قرار گرفته
  ايمان و هدايت. ١- ٣- ١- ١- ٣

  .اندت قرار گرفتهيمان وهداين آيه عيناً دو واژه ايدر ا
ف مإِنَّهدىه مناهزِد و هِمبنُوا بِرةٌ آمآنان جوانانى بودند كه به پروردگارشان ايمان آورده بودند  ١.تْي

  .و بر هدايتشان افزوديم
بخش نخست آيه در مدح اصحاب كهف است كه به پروردگار خود ايمانى آوردندكه مورد 

همين . داد ايمان را به آنان نسبت نمى و اگر منظور افاده چنين ايمانى نبود؛ مسلما. رضايت او بود
مفسران با در نظر گرفتن . ايمان آنان را در صراط مستقيم قرار داد و موجب هدايت بيشتر آنان شد

يعني بر هدايتشان افزوديم که در ادامه آيه آمده است؛ به اين مطلب اشاره  زِدناهم هدىمعناي کلمة 
  .٢کرده اند

و اين خود يك سنت و قانون الهى است . مان ظاهرا تكامل ايمان استزيادت هدايت بعد از اي«
ى يى راهنمايهاى خدا كه هر كه در راه رضاى خدا جد و جهد كند؛ حتما خداى سبحان او را به راه

آيه داللت دارد بر اين که هدايت بعد از ) اصحاب کهف( به دنبال مدح ايمان آنان ٣.خواهد كرد
شود انسان به سوى هر چيزى كه  كه باعث مى ٤قاى درجه ايمانى استاصل ايمان مالزم با ارت

   ٥». منتهى به خشنودى خدا است؛ هدايت گردد
در نظام و سيستم مفاهيم اخالقي قرآن کريم، ازدياد ايمان بوسيلة هدايت که در بافت زباني اين 

زيرا در . ان واقعي تلقي مي شودياد شده است؛ از پيامدهاي ايم زِدناهم هدىآيه که از آن با عنوان 
شود که از روي نظامي که جهان بيني آن اساساً خدا محوري است؛ فقط اعمالي پذيرفته مي
در واقع اين آيه . اخالص و ايمان واقعي نسبت به خدا انجام شود تا سبب هدايت بيشتر افراد گردد

                                                
  .13/کهف- 1
َ الَّ  - 2 ْ و م واهُ ْ تَْق م َ آتاهُ ً و ْ هُدى م هُ ا زادَ ْ و تَدَ ینَ اهْ  .نیز در تایید این مطلب می باشد)17/ محمد( ذِ
قرشی،  ،سید علی اکبر؛ 236: ، ص10 ق، ج 1398: چاپ ، سال اسالمیه انتشارات:  تهران ،آسان تفسیر ،خمینى جواد، نجفى محمد - 3

  . 191، ص 6 ج، 1370بنیاد بعثت،:،تهرانتفسیر احسن الحدیث
بتمام االیمان دخل المؤمنون الجنة و بالزیادة في االیمان تفاضل ... «در ضمن حدیثى نقل شده ) ص(از حضرت صادق  - 4

  .156ق ،1380چاپخانه علمیه، : ، تهرانتفسیر عیاشیمحمدبن مسعود، عیاشی،  »...المؤمنون بالدرجات عند اللَّه 
 الکتب دار:  ، تهرانالکاشف تفسیر ،جواد، مغنیه محمد  ؛348: ، ص13 پیشین ،ج تفسیر القرآن، المیزان فیمحمدحسین،طباطبایی،  - 5

،  5 ،ج1361انتشارات امیرکبیر،: ، تهران، کشف االسرار و عده االبرار؛ ابوالفضل رشید الدین، میبدي 109: ، ص5 ، ج ق 1424، اإلسالمیه
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اس ايمان واقعي و با نيت خالص به طور مستقيم سفارش مي کند که مسلمانان اعمال خود را بر اس
از اين رو در ديدگاه قرآني، حوزه اعتقادي ايمان به حوزة اخالقيات فردي و اجتماعي . انجام دهند

  . منجر مي شود
  
  ايمان و تقوي. ٢- ٣- ١- ١- ٣

تواند به صورت يک استلزام بيان شود؛ اما بايد اي که ميان ايمان و تقوي وجود دارد؛ ميرابطه
که ايمان به عنوان يک واقعيت عملي، در رابطه با تقوا در اغلب آيات قرآن کريم به توجه داشت 

  . صورت يک جملة امري بيان مي شود
ب من قَبلكُم و يا أَيها الَّذين آمنُوا ال تَتَّخذُوا الَّذين اتَّخَذُوا دينَكُم هزُواً و لَعباً من الَّذين أُوتُوا الْكتا

نِينمؤم كُنْتُم إِن اتَّقُوا اللَّه ياَء ولأَو ايد؛ كسانى را كه دين شما را به  اى كسانى كه ايمان آورده ١.الْكُفَّار
از كسانى كه پيش از شما به آنان كتاب داده شده و چه از كافران،   اند؛ چه ريشخند و بازى گرفته

  .خدا پروا داريددوستان خود مگيريد؛ و اگر ايمان داريد از 
دهد؛ هاي آن را تشکيل مياز اين رو بنياديترين محرکة دين اسالم که زير ساخت همة جنبه

ترين عبارت ممکن در تعريف مؤمن ترين و فشردهازکوتاه يکي ٢.ترس از داوريِ روز قيامت است
اين معنا بافت . دلرزکسي که در برابر خداوند از ترس به خود مي: که در قرآن ذکر شده، اين است

  :آية.کندزباني تقوي در آيه را کامال مشخص مي
موي مقَها فَواتَّقَو ينالَّذ نُوا وآم ينالَّذ نم ونخَرسي نْيا وياة الدوا الْحكَفَر ينلَّذل نزُي  زُقري اللَّه و ةيامالْق

كنند  و مؤمنان را ريشخند مى. دنيا در چشم كافران آراسته شده استزندگى   ٣.من يشاُء بِغَيرِ حسابٍ
اند؛ در روز رستاخيز، از آنان برترند و خدا به هر كه  كسانى كه تقواپيشه بوده  كهو حال آن

  .دهد شمار روزى مى بخواهد؛ بى
هل ايمانند و باشد يعنى اهل تقوى در روز قيامت فوق ايم الَّذين آمنُواضمير فوقهم راجع به «

  ٤».ذكر اين جمله براى بيان برترى مقام تقوى بر ايمان از لحاظ رتبه و ارتفاع درجه است
اکنون به آساني روشن است که چرا در قرآن ايمان وتقوي اغلب مترادف با يکديگر به کار 

  .روندمي
  

                                                
 .57/مائده1-
 .397نی در قرآن کریم، توشیهیکو ایزوتسو،ص دی -مفاهیم اخالقی. ك. ر-  ٢
  .212/بقره - 3
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  ايمان و عمل صالح.  ٣- ٣- ١- ١- ٣
او در تعريف . خوردعالمه از ايمان به چشم ميمفاهيم عمل و التزام عملي به کرات در تعريف 

  ١».ايمان عبارت است از علم به اضافه التزام به آن«:نويسدايمان مي
  :سوره بقره ٨٢در ارتباط با آية 

ونديها خالف مه نَّةالْج أَصْحاب كأُولئ حاتلُوا الصَّالمع نُوا وآم ينالَّذ ه، وكسانى كه ايمان آورد  .و
  . و در آن جاودان خواهند ماند. اند؛ آنان اهل بهشتند و كارهاى شايسته كرده

  :نويسدهمداني در ذيل آيه مي ينيمرحوم حس
چنان که روشن است  و الَّذين آمنُوا  مبنى بر بيان اركان ايمان به پروردگار، الزم ذاتى آن «

ايمان از . نفسانيه است كه تبدل پذير نباشداست و تعبير به موصول وصله براى اتّصاف بدان فضيلت 
ماده امن گرفته شده كه به معنى فروتنى و عبوديت اعتقادى بر طبق عبوديت تكوينى مي باشد و در 

و ايمان بهترين صفات نفسانيه و باالترين مقامات . برابر ايمان رذيله كفر و طغيان بر آفريدگار است
و عملُوا الصَّالحات  بيان دو ركن ديگر از ايمانست . اهيه مي باشدانسانى و داراى درجات غير متن

كه عبارت از فضيلت اخالقى و شايستگى كردار مي باشد و سر اينكه ركن خلقى ايمان در اين 
جمله درج شده آن است كه مالزمت به اعمال صالحه المحاله ناشى از مبادى نفسانيه و خلقيه 

ديگر مالزمت به اداء وظائف عبوديت و اعمال صالحه يگانه راه ظهور ايمان به عبارت . خواهد بود
دربخش پاياني آيه أُولئك . در خارج است و نيز ثمره شجره نفسانيه و اخالق فاضله مي باشد

أَصْحاب الْجنَّة  جمله با تأكيدى كه در بر دارد از ضمير فصل و تعبير به مالزمت، بيان سيرت ايمان 
هم فيها خالدون  جمله با تأكيدى كه در بر دارد از ضمير . زمت به اعمال صالحه مي باشدو مال

اى است كه  فصل و عنوان وصفى و صراحت ماده خلود بيان سيرت ايمان مي باشد و بهترين مژده
ذير پ به بندگان شايسته خود فرموده است و چون ايمان و ملكات فاضله در نفس رسوخ يافته و زوال

  ٢». نمي باشد؛ بدين جهت استحقاق فضل و نعمتهاى ابدى را خواهد داشت
زيرا عمل صالح در . هاي ايمان و عمل صالح، در آيات مذکور روشن استارتباط معنايي واژه

  . ٣اي هستند که خداوند بر عهدة مؤمنان گذاشته استاصطالح قرآني به معناي اعمال پرهيزگارانه
هاي آن چون يمان سخن مي گويند که با انجام عمل صالح و زير مجموعهاين آيات از اهل ا«

آيه در مقام بيان اين معنا است . ايمان خود را کامل کرده اند... برپا داشتن نماز، پرداخت زکات و
   ٤».كه مالك در سعادت تنها و تنها حقيقت ايمان است، و عمل صالح، نه فقط  صرف نامگذارى

  :ديگوآيه بيان مي مغنيه در تفسير اين
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و : فرمايد پس از نفاق، مخالفت، أعمال ناصالح و دنيا پرستى بنى اسرائيل، در مقابل آنها مى«
اگر كسانى به حقيقت به خدا و برنامه و دستورهاى او ايمان آورده، و رفتار و كردار شايسته و 

دند؛ البتّه آينده خوشى نصيب نيكويى داشته، و از فساد و افساد در امور إلهى و اجتماعى پرهيز كر
و چون ايمان بطور مطلق ذكر شده است؛ و همچنين عمل به صالحات براى صدق . آنها خواهد شد

و تحقّق آنها الزم است؛  حقيقت ايمان و حقيقت عمل به أعمال صالحه، دربارة آنان پيدا شود؛ به 
فاقد باشد هرگز صدق و ايمان حقيقى  اى از آنها ، مراتب ديگر را اي که اگر با پيدايش مرتبهگونه

بر مبناي سياق آيه، نجات از عذاب خداوند منوط به ايمان صحيح و عمل صالح هر دو . نخواهد بود
  ١».با هم است، آيه به روشني ارتباط ميان آنها را بيان کرده است

رآن به تواند وجود داشته باشد و قروشن است که ايمان در جايي که عمل صالح نباشد؛ نمي
   ٢.دهداين امر گواهي مي

  
  ايمان، عمل صالح، هدايت.  ٤- ٣- ١- ١- ٣

  .شوديده ميعمل صالح، هدايت د مان،يا يهاواژه يير ارتباط معناية زيدر نص آ
  إِن يننُوا الَّذآم لُوا ومع حاتالصَّال يهِمدهي مهباىكاره و آورده ايمان كه كسانى ٣. بِإِيمانِهِم ر 

 .كند مى هدايت را آنان ايمانشان پاس به پروردگارشان اند؛ كرده شايسته

زمخشري در تفسير اين آيه ايمان همراه . دهدسياق آيه اهميت نقش عمل در ايمان را نشان مي
  .٤داندبا اعمال صالح را شرط هدايت مي

  :گويدداند و ميعالمه طباطبايي نيز نقش عمل را در ايمان مؤثر مي
بينيم که قرآن لذا مي. ايمان به معناي اذعان و تصديق به چيزي و التزام به لوازم آن است« 

شمارد و يا از پاداش جميل آنان سخن مي گويد به دنبال ايمان هرجا صفات نيک مؤمنين را مي
  ٥».کندعمل صالح را نيز ذکر مي

تواند وجود داشته باشد و روشن است که هدايت در جايي که ايمان و عمل صالح نباشد؛ نمي 
  .دهدخود قرآن به اين امر گواهي مي

  
  توحيد و عمل صالح. ٥- ٣- ١- ١- ٣
  

                                                
    .401، ص 1 ،پیشین ،ج، تفسیر روشنطفوي؛ حسن،مص 138، ص 1 ، پیشین، ج الکاشف تفسیر ،جواد، مغنیه محمد - 1
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توان عامل اخالق پسنديده عمل صالح را مي يياز سو. توحيد، اصل دين و پاية آن است

ل شرط اساسي انجام عمل صالح و اميد به دريافت پاداش و لقاء پروردگار را ية ذينص آ. دانست
  .شمارديدر انجام اعمال بر م توحيد

  ١.إِلَي أَنَّما إِلهكُم إِله واحد فَمن كان يرجوا لقاَء ربه فَلْيعملْ عملًا صالحاً  قُلْ إِنَّما أَنَا بشَر مثْلُكُم يوحى
پس . شود كه خداى شما خدايى يگانه است به من وحى مى بگو من هم مثل شما بشرى هستم ولى 

و هيچ كس را در پرستش . هر كس به لقاى پروردگار خود اميد دارد؛ بايد به كار شايسته بپردازد
  . پروردگارش شريك نسازد

  :در تفسير اين آيه آمده است
همتا، اصل دين و پاية  نظير و يكتا دانستن ذات مقدس پروردگار بى شريك، بى توحيد يعنى بى«

أَنَّما إِلهكُم إِله واحد؛  لذا در جمله بعد به : ل ثابت كرد و فرمودآن است و چون آن را در جمله قب
و آن را به وسيله فاء  تفريع، فرع بر اصل . پردازد موضوع عمل صالح  كه فرع بر توحيد است؛ مى

ات مقدس فَمن كان يرجوا لقاَء ربه فَلْيعملْ عملًا صالحاً  چون ذ: دهد و مي فرمايد قرار مى
 ٢دهد؛ پس الزمه اين كه كسى كه به مالقات پروردگارش پروردگار جز عمل صالح انجام نمى

  ٣».اميدوار باشد؛ اين است كه عمل صالح انجام دهد
آيه، شرط اساسي انجام عمل صالح و اميد به دريافت پاداش را توحيد و يگانه پرستي در انجام 

پس الزمه و  .يکتاپرستي همانا عمل صالح دانسته شده است در اين مثال توحيد يا ٤.داندکارها مي
ى پروردگار بى همتايش ايمان و اعتقاد داشته باشد؛ اين است يفرع بر اينكه كسى به وجود و يكتا

  .كه عمل صالح انجام دهد
  
  ايمان، عمل صالح، اخبات.  ٦- ٣- ١- ١- ٣

در برابر  خضوع و جاد تسليميتوان عامل اخالق پسنديده و موجد اعمل صالح را مي ايمان و
  . پروردگاردانست

                                                
 .110/کهف - 1
لقاى پروردگار که همان مشاهده باطنى ذات  .کندپاداشی است که خدابه انسان عطامى منظورازمالقات پروردگارسبحان دریافت ثواب - 2

  .کان پذیر استپاك اوباچشم دل وبصیرت درون است گرچه دراین دنیا هم براىمؤمنان راستین ام
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إِن يننُوا الَّذآم لُوا ومع حاتالصَّال تُوا وإِلى أَخْب  هِمبر كأُولئ أَصْحاب نَّةآوردند ايمان آنان كه ١.الْج 
  .بهشتند ياران شدند؛ مطمئن به خدا و دادند انجام نيك اعمال و

 معناى به هم و آمده خضوع و تسليم معناى به هم شده است كه رفتهگ خبت از أَخْبتُوا واژة
  ٢.است رفته به كار اطمينان و آرامش

  :آمده است ير طبريدر تفس
 بر دارد داللت اين و اخبات، به كرده مقيد را صالح عمل و ايمان تعالى خداى آيه اين در«
 آن و .است مؤمنين از خاصى طايفه هبلك نيست؛ ايمان دارندگان عموم مؤمنين اين از منظور اينكه
 پروردگار ناحيه از بصيرتى داراى و دارند خدا به اطمينان كه هستند مؤمنين از خاصى افراد

  ٣».خويشند
آيه بر اين نکته داللت دارد که ايمان و عمل صالح مالزم با تسليم و خضوع موجب ارتقاي 

 لذا نبايد به. باشداداش بزرگي چون بهشت ميشود که نتيجه آن پدرجه ايمان و اطمينان به خدا مي
  . است عبوديت شرط بودن، مطلق تسليم كه چرا. شويم مغرور خود صالح عمل و ايمان
  
  ايمان، عمل صالح و سعادت. ٧- ٣- ١- ١- ٣

دهد که اعمال صالح يعمل صالح با سعادت نشان م مان،يا يهاواژه ييه ارتباط معنايدر نص آ
  .رساند كه توأم با ايمان باشد ه سعادت ميدر صورتى انسان را ب

اما كسانى كه ايمان آورده و كارهاى   ٤ .فَأَما الَّذين آمنُوا و عملُوا الصَّالحات فَهم في روضَة يحبرون 
  . گردند اند؛ در گلستانى شادمان مى شايسته كرده

  :در تفسير مجمع البيان آمده است
. از آن مشتق شده به معنى نعمت و خوشحالى است يحبرون خشت كه كلمه بر وزن حبر كلمه«

به : اما آن افرادى كه اوال: و مى فرمايد. كند اين آيه شريفه جزاى خير و پاداش مؤمنان را بيان مى
 اعمال نيك انجام دهند؛ ايشانند كه: و ثانيا. اند؛ ايمان آوردند و بياورند خدا و رسول و آنچه فرموده

هاى پروردگارشان متنعم و فرحمند  هاى بهشت به نعمت در باغ بسيار عالى و مخصوصى از باغ
. روضه باغى را گويند كه در دلچسبى و خوش منظرى به آخرين درجه رسيده باشد. خواهند بود
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نكره آمدن آن، براى افاده عظمت و كمال است يعنى آنها در بهشتى خارج از وصف، شاد و 
   ١».دشون مسرور مى

  :خوانيمدر آية ديگري مي
وا يتَمتَّعون و إِن اللَّه يدخلُ الَّذين آمنُوا و عملُوا الصَّالحات جنَّات تَجرِي من تَحتها الْأَنْهار و الذين کَفَر

كَما تَأْكُلُ الْأَنْعام أْكُلُوناند؛ در باغهايى  شايسته كردهخدا كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى  ٢ ...ي
آورد و کساني که کافر شدند بهره مي برند و همان  آنها نهرها روان است ؛ درمى  كه از زيرِ درختان

  . خورندگونه که چارپايان مي خورند؛ مي
  :نويسدعالمه طباطبايي در تفسير اين آيه مي

طائفه را به بيانى كه مناسب حالش آيه به منشا آثاراعمال انسان اشاره کرده و هر يك از دو « 
و در وصف  الَّذين آمنُوا و عملُوا الصَّالحاتدر اشاره به صفت مؤمنين . باشد؛ توصيف كرده است

الْأَنْعام را بيان کرده و با اين دو وصف متقابل هم روشن ساخته  يتَمتَّعون و يأْكُلُون كَما تَأْكُلُكفار 
-چون به خدا ايمان دارند و اعمال صالح انجام مي. يابند گى دنيايى خود رشد مىکه مؤمنين در زند

پس راه رشد را که صراط مستقيم است و خدا آن را خواسته و به سوي آن هدايتشان کرده؛ . دهند
          ٤».يابنددست مي ٣به همين جهت به رستگاري و فوز عظيم که وعده داده شده بودند؛. طي مي کنند

ابراين اعمال صالح در صورتى انسان را به سعادت که هدف اصلي خلقت انسان است؛ بن 
  .رساند كه توأم با ايمان باشد و اعمال صالح با نيت صحيح و طبق فرمان خدا انجام گيرد مي

بر اين اساس درشبکة مفاهيم اخالقي قرآن کريم، گناهي که با آگاهي و از روي عمد انجام 
در اين آيه نيز کافران با وجود آن که از . شودت که هرگز بخشيده نميشود؛ گناهي بزرگ اس

شد که آنها از آمرزش همين امر منجر مي. يکتايي پروردگار آگاه بودند؛ باز هم ايمان نياوردند
و ممدوح، بر مبناي خدا محوري  يبدين ترتيب فرهنگ سازي اخالق اسالم. گناه محروم شوند

ويت شود؛ منافع بزرگي براي انسان به دنبال دارد و او را به سوي سعادت است و هرجا اين مقوله تق
  .بردو آرامش ابدي پيش مي

  
  بِر و تقوي  .   ٨- ٣- ١- ١- ٣
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آيد که کلمة بِر در ارتباط بسيار نزديک با تقوي قرار با بررسي آيات قرآن کريم بدست مي 
ي خويش را که همه در زير نام دارد و تاکيد شده است که هرکس همة وظايف اجتماعي و مذهب

به همين . گردد که صديق و متقي ناميده شودبِر از آنها ياد شده است؛ انجام دهد شايستة آن مي
  : شماردداند؛ بلکه ترس از خدا ميمنوال آية زير بِر واقعي را انجام دادن حرمتهاي بي معنا نمي

نوتَ ميتَأْتُوا الْب بِأَن الْبِر سلَي و نِ اتَّقى وم الْبِر نلك ورِها وون... ظُهحتُفْل لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّه نيكى آن  ١. و
ها از درِ  د و به خانهيها درآييد؛ بلكه نيكى آن است كه كسى تقوا پيشه كن نيست كه از پشت خانه

  . باشد كه رستگار گرديد. و از خدا بترسيد. آنها درآييد  ورودىِ
  :سدينويم ييالمه طباطباع

آيه اشاره به يک عادت جاهلي دارد که در آن بر خوبى از آمدن درون خانه و نفي از پشت « 
بر اينكه عمل نامبرده مورد امضاى دين نيست و يك عمل دينى به .  كند خانه است؛ داللت مى

و خوب بودن تقوا را   و در آيه خوب بودن آن را نفى. کردرود؛ و گرنه از آن نهي نمي شمار نمى
و لكن البر هو التقوى ولى به : كرد بفرمايد اثبات كرده و در اثبات خوبى تقوا ظاهر كالم اقتضا مى

و لكن الْبِر منِ اتَّقى، تاروشن کند كمال آدمى در اتصاف به تقوا است كه مقصود : جاى آن فرمود
و اتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم : در ادامه فرموده. فهومهم همين اتصاف و داشتن تقوا است؛ نه صرف حرف و م

ونحاز اين رو در ابتداي سوره بيان کرد كه تقوا يكى از صفاتى است كه با همه مراتب ايمان . ..تُفْل
و معلوم است كه تمامى مقامات مستوجب فالح و رستگارى . شود و همه مقامات كمال جمع مى

ر كه به كلى شرك و ضاللت را از دل صاحبش مي زدايد، نيست؛ آن طور كه مقامات آخ
مستوجب آن است؛ تقوي اين خاصيت را دارد كه آدمى را به سوى فالح هدايت نموده و به 

و از خدا بپرهيزيد شايد : دهد و به همين جهت در جمله مورد بحث فرمود سعادت بشارت مى
           ٢».رستگار شويد و نفرمود تا رستگار شويد

   .نابراين در برخي آيات که کلمة تقوي به صورت مطلق بکاررفته کامالً با بِر مترادف استب
الْي و بِاللَّه نآم نم الْبِر نلك غْرِبِ والْم شْرِقِ ولَ الْمبق كُموهجلُّوا وتُو أَن الْبِر سلَي و كَةالئالْم رِ ومِ الْآخو

و الْمساكين و ابن السبِيلِ و السائلين و في   و الْيتامى  حبه ذَوِي الْقُربى  لنَّبِيين و آتَى الْمالَ علىالْكتابِ و ا
و الضَّراِء و حين  الرقابِ و أَقام الصَّالةَ و آتَى الزَّكاةَ و الْموفُون بِعهدهم إِذا عاهدوا و الصَّابِرِين في الْبأْساِء

نيكوكارى آن نيست كه روى خود را به سوى  ٣.الْبأْسِ أُولئك الَّذين صَدقُوا و أُولئك هم الْمتَّقُون
مشرق و يا مغرب بگردانيد؛ بلكه نيكى آن است كه كسى به خدا و روز بازپسين و فرشتگان و 

ال خود را با وجود دوست داشتنش، به خويشاوندان و و پيامبران ايمان آورد؛ و م  كتاب آسمانى
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بندگان بدهد؛ و نماز را برپاى   ماندگان و گدايان و در راه آزاد كردن يتيمان و بينوايان و در راه
دارد؛ و زكات را بدهد؛ و آنان كه چون عهد بندند؛ به عهد خود وفادارانند و در سختى و زيان، و 

  . اند و آنان همان پرهيزگارانند نانند كسانى كه راست گفتهبه هنگام جنگ شكيبايانند آ
- شوند و آنان که با تقوي شناخته ميشود آنان که با بِر ممتاز ميبر طبق نص اين آيه روشن مي

  :ابن تيميه برآن است که. شوندشوند؛ به سهولت با يکديگر مساوي فرض مي
. روند؛ يک چيز واحداندبه کار مي هنگامي که کلمات ايمان،بِر و تقوي به صورت مطلق«

  ١».مؤمنون همان متقونند و متقون، به نوبة خود همان ابرارند
  
  ايمان ، قسط ، تقوي .  ٩- ٣- ١- ١- ٣

توان عامل اخالق پسنديده و موجد اعمال نيک و رفتار انساني ايمان و ترس از خداوند را مي
  . دانست

  : خوانيمسورة مائده مي ٨در آية 
هلىيا أَيمٍ عقَو شَنَآن نَّكُمرِمجال ي و ،طسداَء بِالْقشُه لَّهل ينامنُوا كُونُوا قَوآم ينا الَّذ   ولُوا هدلُوا اعدأَلَّا تَع

براى خدا به داد  ايد؛ اى كسانى كه ايمان آورده .و اتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه خَبِير بِما تَعملُون  أَقْرب للتَّقْوى
و البتّه نبايد دشمنىِ گروهى شما را بر آن دارد كه عدالت . برخيزيد و  به عدالت شهادت دهيد

و از خدا پروا داريد كه خدا به آنچه انجام . عدالت كنيد كه آن به تقوا نزديكتر است. نكنيد
  .دهيد؛ آگاه است مى

  :ميخوانيه مين آير ايدر تفس
ين مطلب است که مؤمنين را از ظلم در شهادت به انگيزه سابقه دشمنى آيه در مقام بيان ا«

بايد كه شهادت : لذا شهادت را مقيد به قسط كرد و فرمود. شاهد نسبت به مشهود عليه نهى كند
  .هاى شخصى را دخالت ندهيدشما به قسط و به حق باشد و در شهادت دادن عداوت و غرض

و اتَّقُوا اللَّه را تفريع كرد بر شهادت دادن به قسط   و أَقْرب للتَّقْوىاعدلُوا ه: در ادامة آيه  جمله
و . اى شمرد براى حصول تقوا و اين عدالت را وسيله. و در اين آيه مؤمنين را به عدالت امر كرد

سپس از پيروى هوا و ترك تقوا نهى نموده، اين پيروى هوا و ترك تقوا را بدترين وسيله براى 
عدالت پيشه كنيد كه عدالت به تقوا نزديكتر : در نتيجه معناى جمله چنين است. عدل شمردترك 
   ٢».است

  :و در آية ديگري آمده است
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وا اللَّه و و اتَّقُ...ذلكُم أَقْسطُ عنْد اللَّه و أَقْوم...  كاتب بِالْعدل  ...يا أَيها الَّذين آمنُوا إِذا تَداينْتُم بِدينٍ إِلى
بِكُلِّ شَي اللَّه و اللَّه كُملِّمعيم يلايد، هر گاه به وامى تا سررسيدى  اى كسانى كه ايمان آورده ١. ٍء ع

اى صورت معامله را بر اساس  و بايد نويسنده. معين، با يكديگر معامله كرديد؛ آن را بنويسيد
تر و براى شهادت استوارتر و براى اينكه  نزد خدا عادالنهشما،   اين نوشتنِ. عدالت، ميان شما بنويسد

به شما آموزش   و خدا بدين گونه. و از خدا پروا كنيد...دچار شك نشويد به احتياط نزديكتر است،
  . و خدا به هر چيزى داناست. دهد مى

  :در تفسير هدايت آمده است
و نويسنده، گواه، . ن داده استخدا براى تكميل نارساييهاى نظامات اجتماعى به تقوى فرما«

صاحب حق و وام گيرنده همه بايد مجهز به تقوى باشند تا بتوانند بدون توسل به ظلم و ستم با 
و . دهد و گواه براى رضاى خدا گواهى مى. نويسد نويسنده به عدل و داد مى. يكديگر معامله كنند

گيرنده به نويسنده و گواه زيان و وام . شود صاحب حق از نوشتن كوچك و بزرگ خود خسته نمى
و آيه دين و وام . تواند بسته شود اينها همه شكافهايى است كه جز به وسيله تقوى نمى. رساند نمى

براى تكميل كردن سخن قرآن در اين جا از پرهيزگارى و ارتباط آن با نظامهاى اجتماعى آمده 
  ٢».است

از اين رو در نظر . آيات نامبرده روشن است ارتباط معنايي واژههاي ايمان، تقوي و عدالت در 
هاي ايمان، تقوي و عدالت و ارتباط آنها با يکديگر، در روشنگري هاي معنايي واژهگرفتن حوزه

زيرا معناي لغوي قسط برابري و دادگري در اعمال است و سياق . هرچه بيشتر فهم آيه ، مؤثر است
که با  اعتقاد به حق، ترس از خدا، رعايت عدالت، خواهد آية مذکور نيز، از مردم با ايمان مي

هرچند . تسليم و فروتني در برابر دستورات الهي زمينة سعادت و رستگاري خود را فراهم نمايند
زيرا در نظام . اي اعتقادي است؛ اما از جنبة اخالقي براي فرد مؤمن حضور بارزي داردايمان واژه

ن با اعتقاد بنيادي به حلم و بردباري، ترس از روزقيامت و ارزشي مفاهيم اخالقي قرآن کريم، مؤم
تواند در نهايت به به عنوان مهمترين عمل ناشي از تقوي بي آن که از حد اعتدال بگذرد؛ مي... 

خرسندي سرشار از آرامش و صفا در زندگي اين جهان بر بنياد چشم داشتها از جهان ديگر دست 
  .يابد

  
  بِر و قسط.  ١٠- ٣- ١- ١- ٣
  .باشد يل مية ذيتواند ارتباط قسط با بر را به ما نشان دهد؛ آيکه م ياتياز آ يکي
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 موهرتَب أَن يارِكُمد نم وكُمخْرِجي لَم ينِ وي الدف لُوكُمقاتي لَم يننِ الَّذع اللَّه نْهاكُمال ي هِمطُوا إِلَيتُقْس و
الْم بحي اللَّه إِنينطا خدا شما را از كسانى كه در كار دين با شما نجنگيده و شما را از  ١ .قْسام

دارد؛ كه با آنان نيكى كنيد و با ايشان عدالت ورزيد؛ زيرا خدا  ديارتان بيرون نكردند؛ باز نمى
  .دارد دادگران را دوست مى

که بِر نام جامعي است که  در آن حال. کندبينيم که قسط مترادف با بِر عمل ميدر اين آيه مي
گيرد و محرک آن تجربة ديني تقوي همة اعمالي را که انگيزة آنها محبت و عدالت است؛ در برمي

که قسط کاربرد بسيار محدودتري دارد و عمدتاً به عنوان اصطالح قانوني و قضايي  يدر حال. است
  . روديبراي داد و عدل و رعايت بي طرفي در رفتار با ديگران به کار م

  
  ها براساس قاعدة سياق نظام و شبکه معنايي مصاديق واژه. ٤- ١- ١- ٣

در عرف محاوره . قاعدة سياق يکي از قواعد عرفي زبان و حجيت آن امري عقاليي است
ها استناد و هاي پيوستة لفظي استفاده و مخاطب نيز حق دارد به اين قرينهگوينده حق دارد از قرينه

ه در ميان زبان شناسان اهميت کشف قرائن درون متني از رهگذر سياق براي امروز. احتجاج کند
عالمه طباطبايي به طور گسترده و در جاي جاي تفسير . تحليل محتوا امري پذيرفته شده است

  .هاي ناگشودة بسياري را گشوده استالميزان از اين روش کمک گرفته و با کليد سياق قفل
عضل و مشکلي در فهم يک آيه برخورديم؛ پيش از توسل به قرائن برطبق قاعدة سياق اگر به م«

هاي ديگر بهتر است از چارچوب نظم داخلي گيري از آيات نظير در سورهبرون قرآني و حتي بهره
همان سوره و سياق بندي آن نسبت به آيات قبل و بعد آن کمک بگيريم؛ چه بسا در سياق يا 

  ٣».کلي سوره اين معضل حل شود ٢بافتار
چنانچه  واحدهاي معنايي تنها . انداصوالً زبان شناسان در شکل گيري داللت اهميت قائل شده

قدما بر اهميت . اند؛ قابل توصيف و تبيينندبا مالحظة ديگر واحدهايي که در پيرامون آنها واقع شده
قرينه براي فهم از جمله زرکشي معتقد است که داللت سياق مهمترين . سياق تاکيد ويژه داشته اند

  ٤.اندازدمراد متکلم است که غفلت از آن انسان را به کج فهمي و مغالطه مي
هايي است که مفسر را هاي قرآن، يکي از لغزشگاهبراين اساس بي توجهي به سياق سوره

برد و در مقابل توجه به اين ارتباط قفل ناگشودة خواسته يا ناخواسته تا مرز تفسير به رأي پيش مي
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اي برخوردار است که عالمه سياق در تفسير الميزان از چنان جايگاه ويژه. گشايدر متني را ميه
  :گويدايشان مي. داندترين روش براي تفسير را روش تفسير براساس سياق ميکامل

در تفسير آيات قرآن کريم مبهمات و مجهوالتي وجود دارد که روايات در اثبات اين «
مورد اعتماد باشند؛ چون هيچ يک از مضامين آنها متواتر نيست؛ عالوه بر توانند مجهوالت نمي

پس تنها طريق براي . انداينکه ميان آنها تعارض وجود دارد که در نتيجه از درجة اعتبار ساقط شده
  ١».جويي از قرائن داخلي و خارجي استتحصيل اين فرض، تدبر و دقت در سياق آيات و بهره

تفسير الميزان به موازات تفسير قرآن به قرآن که الزمة آن تقطيع آيات و از اين روست صاحب 
ايشان ابتدا آيات را در فضاي . تنظير آنها با يکديگر است، تدبر شاياني در سياق به خرج مي دهد

وي اهميت زيادي به سياق . آوردخود تفسير کرده و سپس مؤيداتي از مواضع مختلف قرآن مي
اولُ دليلٍ لبيان المعني و فهم المراد؛ بهترين و روشن ترين عامل بيان «آن را  دهد؛ به طوري کهمي

دانشمندان و زبانشناسان عربي نيز به اين نظريه تحت عنوان مطابقت . ٢معنا و فهم مراد دانسته است
اند و آن را از شرايط الزم براي بليغ بودن کالم به شمار آورده کالم با مقتضاي حال توجه داشته

- مفسران نيز از تأثير مهم بافت در فهم داللتهاي قرآني غافل نبوده و در تفسير بدان تکيه کرده ٣.اند

از ديدگاه آنان بافت همان ساختار . انداي مرجح يا مانع براي استدالل معاني دانستهاند و آن را قرينه
و بافت ) و مدنيآيات قبل و بعد، شأن نزول، سياق مکي ( آيات  است که شامل بافت عمومي

براي نمونه ابن قيم و زرکشي . و قرائن حالي و مقالي است) اليه هاي لغوي، بالغي، اصولي(زباني 
توجه به بافت را در تبيين مجمل يا تعيين معناي احتمالي و تخصيص دادن معاني عام و مقيد ساختن 

- م با تکيه بر اصل سياق ميهمچنين طبري از جمله دانشمندان متقد ٤.دانندمطلق، مهم و اساسي مي

  :نويسد
برگرداندن کالم از سياق آن روا نيست مگر آنکه، دليل معتبري همانند داللت ظاهر قرآن با «

   ٥».داشته باشيم در غير اين صورت، بايد به سياق توجه کنيم) ص(روايتي از پيامبر
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اي در ، نقش تعيين کنندهبنابراين بافت و سياق از ديدگاه زبان شناسان، علماي بالغت و مفسران
زيرا بافت و سياق کالم، همان روش و اسلوب . فهم داللت الفاظ و روابط آنها با يکديگر دارند

  .کندکالم است که سخن بر آن جريان پيدا مي
هاي قرآني از بعد اخالقي، براساس سياق آيات اين بخش، ارتباط معنايي واژه از اين رودر

  .ها در بافت زباني آيات به کار نرفته استاز واژه زيرا برخي. شودبررسي مي
  
  و تقيه يتقو. ١- ٤- ١- ١- ٣

در . شوديتقي است و از مادة وقايه گرفته مي -از جهت لغويي کلمة تقوي اسم مصدر از اتقي 
رود که انسان خطري احساس کند و به منظور حفظ حقيقت مادة وقايه در مواردي به کار مي

هو اتقي؛ وي خود را حفظ : اصي را برگزيند که در اين صورت گويندخويش از آن، رفتار خ
   ١.يعني همان رفتار خاص را انجام داد. کرد
  : ديگويتقوا از نظر قرآن م ياخالق يهايژگيدربارة و يزديت اهللا مصباح يآ

تقوا به اين مفهوم که هرکسي از هرچه ترسيد؛ براي حفظ خويش از خطر کاري انجام دهد؛ «
هاي خاصي لحاظ شده هوم اخالقي نيست؛ بلکه در مفهوم اخالقي آن از نظر قرآن ويژگييک مف

دوماً خطر نامبرده متوجه سعادت ابدي . اوالً خطر مورد نظر از ناحية فاعل مختار باشد: است که
سوماً شخص تقوا پيشه در حقيقت در برابر خداوند تقوا را پيشة  خود ساخته و از او . انسان باشد

  ٢».ترسدمي
هاي ديگري چون تقاه و تقيه وجود دارد که در زبان عربي مرادف هم به کار از اين ماده واژه

  . و به جاي آن اصطالح تقاه به کار رفته است ٣تقيه در قرآن مجيد بکار نرفته. روندمي
 و نِينمؤالْم وند نياَء ملأَو رِينالْكاف نُونمؤالْم ذتَّخال يي شَيف اللَّه نم سفَلَي كلْ ذلفْعي نم  ٍء إِالَّ أَن

يرصالْم إِلَى اللَّه و هنَفْس اللَّه كُمذِّرحي تُقاةً و منْهنبايد مؤمنان، كافران را به جاى مؤمنان به   ٤.تَتَّقُوا م
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مگر اين كه از آنها بيمناك . يستاى ن پس هر كه چنين كند؛ او را با خدا رابطه. دوستى برگزينند
  .           ترساند كه بازگشت به سوى اوست و خدا شما را از خودش مى. باشيد

ه در مفهوم مخفي داشتن مذهب به لحاظ خطري يتق. در اين آيه واژة تقاه به معني تقيه است
ة ديگري همراه با با توجه به سياق آيه که در آن کلم. روديکند؛ به کار مکه شخص را تهديد مي

تقاه نيامده است تا مصداقي براي خودنگهداري باشد؛ منظور از اين کلمه در آية مذکور، ترس 
   ١.انداز اين رو مفسران  واژة مذکور را به معناي تقيه دانسته. معيني است که جان آدمي به خطر افتد

مقولة با ارزش و مهم  براين اساس در نظام مفاهيم قرآني از عنصر تقوي به عنوان يک    
  .شوداخالقي ياد مي

    
  عدل و قسط. ٢- ٤- ١- ١- ٣

عدل يکي از  ٢.و در يک معنا مساوي عدل است. واژة قسط گاهي  با مفهوم عدل مترادف است
  . مفاهيمي است که در قرآن کريم بسيار به کار رفته است

وا فاَءتْ فَإِنحما فَأَصْلنَهيلِ بدبِالْع طُ وواأَقْس إِن اللَّه بحي ينطقْسان آنها يپس اگر بازگشت؛ م ٣.الْم
   .دارديد؛ که خدا دادگران را دوست ميدو عدالت کنيدادگرانه سازش ده

طُوا ون واژه ذكريا. آنست به منوط دنيا و دين نظام مدار زيرا امور، تمام در كنيد عدل و: أَقْس 
 حاكى آيه ذيل .دارد نياز صد در صد عدالت حق، استرداد زيرا .آنست تأكيد و مقيد از بعد مطلق
   ٤.بود خواهيد خدا محبوب صورت آن در كه است

  :سدينويه ميل آيدر ذ ييعالمه طباطبا
 و است مستحق كه را حقى آن يك، هر به كه است آن معناى همزه به كسره كلمه اقساط به«
 عطف قبيل از ،"بِالْعدلِ بينَهما فَأَصْلحوا" جمله هب جمله عطف اين پس. بدهى دارد كه را سهمى آن

 و اصالح به دستور علت هم ،"الْمقْسطين يحب اللَّه إِن" جمله  .است تاكيد منظور به مقيد بر مطلق
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 عدالت امور همه در كنيد؛ و اصالح عدالت به طائفه دو آن بين: فرموده و كند؛ مى تعليل را عدالت
  ١».دارد دوست عدالتشان خاطر به را گستران عدالت خداوند اينكه براى نماييد؛ ايترع را

زيرا عدل و قسط  . هاي عدل و قسط از ارتباط نزديک اخالقي برخوردارنددر آية مذکور واژه
در نتيجه . سازداست که زمينة ايجاد و گسترش عدالت و عمل صالح را در جامعه فراهم مي

در نهاد فرد و جامعه افزايش يافته وچنين فردي قطعاً درجات ايمانش بيشتر  فرهنگ عدالت محوري
  .بردو اورا به سعادت ابدي پيش مي

  
  ايمان و امانت .  ٣- ٧- ٣
  : ديگويراغب اصفهاني در مفهوم امن م. مبدا اشتقاق واژة ايمان در زبان عربي امن است 

ل ماضي از مصدر امن که هم به آمن فع: گويدوي مي. طمأنينه نفس و زوال خوف است«
اش به معناي در امن قرار رود؛ در کاربرد متعديصورت الزم و هم به صورت متعدي به کار مي

   ٢».است) داراي امنيت(اش به معناي ذا امن دادن و در کاربرد الزم
واحد  امانتداري، ماندن بر سر عهد يا بيعت، وفاداري مفاهيمي هستند که همگي اشاره به معنايي

رو هاي مختلف در باب ايمان گاه با يکي، گاه با برخي و گاه با همة آنها روبهدارند و در نوشته
  . شويممي

 و نلِ متابِ أَهالْك نم إِن نْهنْطارٍ تَأْمبِق هدؤي كإِلَي و منْهم نم إِن نْهينارٍ تَأْمال بِد هدؤي كتَ ام إِالَّ إِلَيمد 
هلَيماً عقائ كذل مقالُوا بِأَنَّه سنا لَيلَيي عف ينيبِيلٌ الْأُمس و قُولُونلَى يع اللَّه بالْكَذ و مه ونلَمعلى  يب  نم 
 فراوانى مال بر را او اگر كه است كسى كتاب، اهل از و ٣.الْمتَّقين يحب اللَّه فَإِن  اتَّقى و بِعهده  أَوفى
 را آن شمرى؛ امين دينارى بر را او اگر كه است كسى آنان از و برگرداند تو به را آن شمرى؛ امين

 پندار به آنان كه است سبب بدان اين. ايستى پا به وى] سرِ[ بر دائماً آنكه مگر پردازد؛ نمى تو به
 دروغ خدا بر و. نيست راهى ما زيان ند؛ برندار آسمانى كتاب كه كسانى مورد در: گفتند خود

- آري هرکه به پيمان خود وفا کند؛ و پرهيزگاري نمايد؛ بي.دانند مى  هم خودشان اينكه با بندند مى

  .داردترديد خداوند پرهيزگاران را دوست مي
داري ابتدا وفاداري و امانت. روداين مفهوم در همة اديان الهي در مورد خداوند هم به کار مي 

. گيردشود و سپس انسان در پاسخ به وفاي خداوند راه وفا را در پيش ميمياز سوي خداوند آغاز 
  : گويدکه عالمه ميچنان
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. شکندوقتي انسان کسي را امين دانست و يقين کرد که هرگز خيانت ننموده است؛ پيمان نمي«
-ود و ديگر تزلزلي به خود راه نميشچه يقين يافته مستقر و ساکن و مطمئن ميقهراً دلش بر آن

   ١».دهد
نکتة  قابل توجه در سخن عالمه اين است که حصول استقرار، سکون و اطمينان در دل مؤمن را 

به نظر مي . شکند؛ کرده استکند و پيمان نميمنوط به يقين به اين که خداوند هرگز خيانت نمي
. ان  حول محور مفهوم التزام عملي سامان دادرسد شايد بتوان مفهوم امانتداري را در مفهوم ايم

- مفهوم امانتداري که مقصود از آن با توجه به سياق آيه وفاي به عهد است، حامل اين فرآيند مي

  :باشد
  تصميم به عمل. ١
  اقدام به عمل به آن تصميم . ٢
  ٢.تصميم به حفظ تصميم اولي. ٣

فت پذيرفته شده است؛ همان عهد است ناگفته پيداست که تصميم به عمل بيشتر در حوزة معر
شود و با و در واقع امانتداري از اقدام به عمل به آن تصميم شروع مي امانتداري است که مقدمة

اينک روشن است که چگونه مفهوم امانتداري حول . يابدتصميم به حفظ تصميم اولي تداوم مي
فهوم التزام عملي همان عهد است که توان گفت که ملذا مي. گيردمحور التزام عملي قرار مي

  . مقدمة  مفهوم امانتداري است که خود از واژگان کليدي اخالقي در قرآن مي باشد
از اين . بنابراين بر اساس نظام مفاهيم اخالقي قرآن، ايمان سرمنشأ اصلي تعالي اخالقي است  

و اين آيه . شناخته شده استديني مثبت است که در قرآن  -رو اين واژه فراگيرترين واژة اخالقي
  .به يکي از پيامدهاي مثبت ايمان يعني امانتداري اشاره دارد

  
  فالح و سعادت.  ٤- ٤- ١- ١- ٣

از نگاه قرآن مطلوب نهايي خلقت انسان، همان چيزي است که بالفطره براي انسان مطلوب 
  .است و از آن به فوز و فالح تعبير شده است

شود که قرآن براي تهذيب اخالق و تزکية نفس، ه روشن ميدر بررسي آيات قرآن اين نکت 
واژة سعادت . رسندانسانها را بشارت داده که در اثر تزکيه و تهذيب نفس به فالح و رستگاري مي

هايي چون صالح، فوز و فالح و سعادت مفهومي نزديک بنابراين واژه. باشدنيز در همين راستا مي
گاه مفهوم سعادت، فالح و رستگاري ، فوز و کاميابي را معموال به از اين روست که . به هم دارند
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قرآن کريم در اکثر موارد، مصداق فالح را براي سعادت و نيکبختي . برندجاي هم به کار مي
  : دهد اما در بافت زباني اين آيه واژة سعيد ذکر شده استنهايي انسان قرار مي

كه چون فرا رسد هيچ كس جز  روزى است ١ .بِإِذْنِه فَمنْهم شَقي و سعيد يوم يأْت ال تَكَلَّم نَفْس إِالَّ
  . نيكبخت  بختند و برخى آن گاه بعضى از آنان تيره. به اذن وى سخن نگويد

 بودن فراهم معناى به »شَقاوت« ى كلمه و نعمت اسباب بودن فراهم معناى به ،»سعادت« كلمه
  :نويسده ميين آير ايحوم طباطبايي در تفسمر ٢.است گرفتارى اسباب

 تا وجودش خير به رسيدنش از است عبارت چيزى هر سعادت چه، .همند مقابل شقاوت و سعادت«
 است موجودى كه انسان در سعادت و .شود متلذذ نتيجه در و دريافته را خود كمال آن، وسيله به

. آن به شدن متنعم و اش روحانى و انىجسم خيرات به رسيدن از است عبارت بدن و روح از مركب
 معنا اين تنها شود مى استفاده آيه از آنچه. آن از محروميت و نداشتن از است عبارت شقاوتش و

 داراى و است سعيد يا و شقاوت به متصف و است شقى يا باشد قيامت عرصه در كه هر كه است
  ذاتى صفت دو آيا و شود مى بتثا موضوع براى چيز چه به صفت دو اين اينكه اما و .سعادت
 يا و نيست تخلف قابل وجه هيچ به و است ازليه اراده به ثبوتشان اينكه يا و موصوفشان براى هستند
 آنها از يك هيچ بر و است ساكت آن از شريفه آيه شود؟ مى حاصل عمل و اكتساب به اينكه
 به تحريك و صالح عمل ، ايمان به دعوت سياق در آن داشتن قرار هست كه چيزى .ندارد داللتى
 عمل و ايمان اين كه بر كند مى داللت كنيد؛ اختيار را اطاعت معصيت، و اطاعت ميان در اينكه
   ٣».است مؤثر سعادت حصول در صالح

  :ميخوانيسورة هود م ١٠٨در آية 
ت شده اند؛ تا آسمانها و زمين پا و اما کساني که نيکبخ.و اَما الَّذين سعدوا فَفي الجنَّه خالدين فيها  

  . برجاست؛ در بهشت جاودانند
آيه با  ٤٠گرچه واژة سعد تنها در همين دو آيه به کار رفته است؛ ولي در قرآن کريم حدود 

بحث . بار از مشتقات فوز از سعادت بحث شده است ٣٣استفاده از مشتقات فلح و در حدود 
رساند و گرنه ال و حاالتي است که آدمي را بدان ميسعادت در واقع معطوف به شناساندن اعم

براي خود فالح و سعادت، هدف ديگري در آيات قرآن ذکر نشده است که سعادت مقدمه 
توان نتيجه گرفت که فالح و سعادت هدف نهايي و مطلوب ذاتي پس مي. رسيدن به آن باشد

  .انسان است

                                                
  105/هود - 1

  .384 ، 5 ج ، پیشین،تفسیر نورمحسن، قرائتی، ٢-
  .23، 11 شین، جپیالمیزان فی تفسیر القرآن،محمد حسین، طباطبایی،- ٣
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زيرا . ارتباط نزديکي با يکديگر برخوردار هستندهاي فالح و سعيد از بر طبق سياق اين آيه واژه
دهد که راه مستقيم را پيموده و به خدا و رسول ايمان آورده سياق آية مذکور از انسانهايي خبر مي

  . و هدايت يافته اند و نتيجة اين هدايت سعادت و نيکبختي اخروي است
کريم برخالف مفاهيم عمدة بدين ترتيب، ثابت گرديد که مفاهيم ارزشمند اخالقي در قرآن 

استوار بود؛ ... اي چون شجاعت، کرم واخالقي زمان جاهليت که غالباً بر يک سري قوانين قبيله
اي که براي دستيابي به مند است؛ به گونهبرپاية مفاهيم ديني استوار است و کامالً منسجم و نظام

هاي اصيل اط منسجم و هماهنگ واژهفهم بهتر و دقيقتر مفاهيم اخالقي آن ناگزير بايد به ارتب
اخالقي توجه کافي شود تا بتوان هرچه بيشتر از اين مفاهيم و کاربردهاي اخالقي آنها در جهت 

حوزة مفاهيم اخالقي در قرآن کريم گرداگرد مفهوم خداوند همچنين . هدايت انسانها بهره گرفت
ري تعالي است و در حقيقت اخالق ضعيف از طبيعت ذات با ياست و اخالقيات انسان نيز بازتاب

تعالي بخشيدن به اين بازتاب الهي است که هرگاه ايمان براين بازتاب قرار گيرد؛ حلقه  ياسالم
را به دنبال ... گيرد که هدايت، تقوي، عمل صالح ،  قسط و عدالت وشکل مي ياخالق اسالم

هايي هستند که در مفاهيم ، واژهواژههاي کليدي قرآن کريم  در همين ارتباط بايد گفت که .دارد
ها و سطوح مختلف اعتقادي، اخالقي، ديني آيات مختلف نقش مؤثر دارند و اليه_اخالقي

هاي اصيل و توصيفي با محتواي واقعي هستند و در هاي مذکور از واژهواژه. دارند... اجتماعي و
نظام قرآني ساختار منسجمي را  و به اين ترتيب. طبقه بندي نظام ارزشي قرآن جايگاه خاصي دارند

کند که در آن ايمان با مشتقات متناظرش مهمترين اصطالحات آن و محور کلي تفکر ترسيم مي
  .سازندقرآني را مي

بنابراين، روي گرداني از مقولة ارزشمند خدا مرکزي عمداً يا سهواً سبب ايجاد پوششي همه 
ه مهمتر انگيزة مداوم و هميشگي او را در انجام شود و از همجانبه براي رشد و تعالي انسان مي

لذا از پيامدهاي جبران ناپذير حذف مقولة خدا . سازداعمال شايسته و نيکو را محو و نابود مي
از اين رو براي دستيابي به . محوري، دور شدن از حق و حقيقت و سقوط در وادي گمراهي است

امري  يمل بازدارنده از گسترش اين اخالق اسالمرشد و تعالي واقعي، بررسي و کشف موانع و عوا
  . کامالً ضروري است

اي از آنجا که حوزة مفاهيم و اخالق مذموم، سرپوش گذاردن بر اين بازتاب الهي و بر اثر پاره
آيد که در فصل بعدي با عنوان موانع حاکميت اخالق ازعلل و عوامل دروني و بيروني پيش مي

  .  وندشاسالمي طرح و بررسي مي
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  فصل چهارم

موانع  گسترش حاکميت اخالق 
  ينيد يدر جامعه  اسالمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

که ايمان با  مفاهيم ارزشمند اخالقي در قرآن کريم هاي اخالقي وپس از بيان ساختار واژه
دادند؛ مشتقات متناظرش مهمترين اصطالحات اخالقي و محور کلي تفکر قرآني را تشکيل مي

اي که ين مفاهيم اخالقي برپاية مفاهيم ديني استوارند و کامالً منسجمند؛ به گونهروشن شد که ا
هاي اصيل براي دستيابي به فهم بهتر و دقيقتر مفاهيم اخالقي بايد به ارتباط منسجم و هماهنگ واژه
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حوزة مفاهيم و اخالق مذموم، سرپوش گذاردن بر اين بازتاب در مقابل، . اخالقي توجه کافي شود
اين سوال مطرح   حال .آيداي ازعلل و عوامل دروني و بيروني پيش ميو بر اثر پاره. لهي استا

دهد که موجب شود که چگونه يک انسان در يک جامعه ديني رفتار و اعمالي از خود بروز ميمي
  شود اخالق اسالمي در جامعه کمرنگ شده و جاي گسترش رذائل مهيا شود؟ مي

انسان ذاتاً يک موجود اجتماعي است که بيشتر نيازهايش در جامعه فت که در ابتدا بايد پذير
شود و داشتن اخالقي نيک در برآورده شدن نيازهاي او به صورت مطلوب نقش برآورده مي

شود؛ ازاين رو فقدان اخالق که موجب از هم پاشيدن نظام خانواده و جامعه مي. اساسي دارند
  .يابداهميت ويژه مي

شود که  همة آنها  مسائل اخالقي را مدنظر داشته و اجمالي به اديان الهي روشن مي با نگاهي
اند و در تمامي آنها مسائل اخالقي مشترک از قبيل گفتار نيک، کردار نيک، مورد توجه قرار داده

ليکن در قرآن کريم توجه به مسائل . خوردبه چشم مي... وفاي به عهد، تقوي و پرهيزگاري و
کند؛ چراکه اولين در سطح وسيع و بسيار گسترده در مقايسه با ساير اديان نمود پيدا مي اخالقي

هاي شيطاني گويد و آخرين آيات انسان را از وسوسهآيات از هدايت، تقوي و رستگاري سخن مي
هاي نيک خصال و تربيت فرد و جامعة سالم از اين روست که ساختن انسان. دهدزمييو نفساني پره

  . هاي مختلف به آن پرداخته استکند و به شيوهاز  اهدافي است که قرآن کريم دنبال مي يکي
بر اهميتى كه قرآن مجيد و سيرة  نظير دليل روشنى است  درپى و بىاين تأكيدهاى پى

و گويى همة ارزشها را در اين امر بزرگ . براى پرورش اخالق و تزكية نفوس قائلند) ع(معصومين
اكنون پس از روشن شدن حد . شمارند ند؛ و فالح و رستگارى و نجات را در آن مىكن خالصه مى

از منظر  يت اخالق اسالميموانع گسترش حاکم يمسألة قابل پژوهش بررسو مرز موضوع اخالق، 
  .زنده کردن اخالق اسالمي در جامعه است و)  ع(نيات معصوميم و روايقرآن کر

ر صدد بيان و برشمردن علل وعوامل پديد آورندة خويهاي از اين رو در  اين بخش از رساله د
  .ميباشيشود؛ منکوهيده و ناپسند که مانع گسترش اخالق اسالمي در يک جامعه ديني مي

شود که عوامل متعددي در يروشن م) ع(با بررسي و تحقيق در قرآن کريم و روايات معصومين
در بعد . رنديگيوني و بيروني مورد بررسي قرار ماين عوامل از دو بعد در. باشنداين امر دخيل مي

موانعي چون عوامل و در بعد بيروني ... دروني عواملي چون هواي نفس، غضب، شهوت و 
شوند؛ بشر دست از اخالق شسته اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي وجود دارند که موجب مي

  . الق از آن جامعه رخت بربنددناپسند و نکوهيده گسترش يافته و در نتيجه اخ يو خويها
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پژوهش مورد مالحظه قرار اين بخش در تفسير نتايج مربوط به  الزم است؛ مهمي که ةنکت
هرگز به  ؛ييد گشته استأآن است که کميت بسيار زياد موارد که بر اساس شواهد موجود ت ؛گيرد

نبايد با اتکا بر نتايج  ونيست  اسالمي اخالقديگر موانع گسترش حاکميت مفهوم کم اهميتي موارد 
را قابل اغماض و چشم پوشي  ديگر موارد اختالف نظر - و لو در صورت اثبات قطعي -مذکور 
  . دانست

افراد جامعه . سعادت فرد و جامعه به آرامش روح و روان و بهداشت اجتماعي آنان بستگي دارد
ي و پيشرفتهاي علمي، اقتصادي توانند به رشد،کمال، فضائل و سجاياي اخالقانساني در صورتي مي

از سوي ديگر، سالمتي و . نائل گردند که از سالمتي جسمي، روحي واخالقي برخودار باشند... و 
هاي ها و ريشهگردد که زمينهتندرستي آحاد مردم  و جامعه  در صورتي تأمين و تضمين مي

يوع آنان جلوگيري شود و بيماريهاي گوناگون مادي و معنوي و اخالقي شناخته گرديده و از ش
هاي انحرافات، خطرش از تشخيص ترديدي نيست که جهل انسان به عوامل فساد اجتماعي و ريشه

- گيري  اين عوامل، ميبنابراين، باشناسايي و پي. ستيندادن بيماريهاي جسمي فوق العاده کمتر ن

و بديهي است که بدون شناخت توان آنها را مهار کرده و جامعه را از آلودگي و نا امني نجات داد 
   ١.و تشخيص دردها، درمان وعالج آن ممکن نيست

وجود ...  و  ي، اجتماعيدر بررسي اين عوامل به روشني بدست آمد که عوامل گوناگون فرد
براين اساس تأکيد اسالم بر . آورنددارند که زمينة انحرافات فکري واخالقي را در بشر فراهم مي

دگي فردي در وهله اول است و اين بدان علت است که اصالح وضع اجتماعي تعليم وتربيت وسازن
در ساية سازندگي اخالق فردي است؛ هر چند  از سويي ديگر برقراري نظام سياسي، اقتصادي، 

زيرا  متون اسالمي زمينة مساعد اجتماعي را شرط . باشددر جامعه الزم مي... اجتماعي مناسب و 
با اين بينش موانع گسترش حاکميت اخالق اسالمي را . شناسندبه کمال مي الزم براي رسيدن انسان

  : مي توان در موارد ذيل جستجو کرد
  
  
  موانع دروني. ١- ٤

انسان به اقتضاي آفرينش ويژة خود به دليل . گيردمانع همواره پيش روي حرکت انسان قرار مي
. ه از حوزة اختيار او بيرون استروست که گاشرايط خاص جسمي و روحي با محدوديتهايي روبه

                                                
- یعنی هر کسی درد خود را نشناسد ،داروي آن را نیز تباه می»من لم یعرف دوائه افسد دوائه «) :ع(اشاره به سخن علی بن الحسین  -١

   )108بالغۀ علی بن الحسین ،ص(».سازد
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در حقيقت در طبيعت انسان برخي از موانع طبيعي و غيراکتسابي در راه رشد و کمال او قرار داده 
  :از جملة اين عوامل. شده است

  
  نفس .١- ١- ٤

رود و معني آن کلمه نفس به خودي خود معناي روشني ندارد و براي تأکيد لفظي به کار مي
به هرحال کلمه نفس استعمال معيني يافته و به طور . شودکه به آن اضافه مي بسته به چيزي است

هاي لذا کشش نفس به طرف لذات و خواسته. خاص در مورد شخص انسان به کار رفته است
مادة هوي و مشتقات آن در قرآن کريم به دو صورت فعلي و اسمي . شهواني، هواي نفس نام دارد

باشد، کاربرد اسمي آن است و به معناي آرزو، بخش مدنظر مي آنچه در اين. بکاررفته است
   ١.خواهش دل، ميل نفساني و شهواني است

رود؛ اما در قرآن  هاي پسنديده و ناپسند، هر دو به کار مي ميل مورد از ديدگاه لغويين هوا در
   ٢.رود بيشتر در خواهشهاي ناپسند به کار مي

 واَء الَّذينأَه ال تَتَّبِعناووا بِآياتپيروي ؛ هاي کساني که آيات ما را تکذيب کردند و از هوس ٣.کَذَّب
  .مکن

از آنجا که نفس منشأ تمام اعمال، حرکات وگفتار انسان است؛ لذا تسلط برنفس وکنترل 
کنترل نفس کار دشواري است و . ها، براي تهذيب نفس يک امر ضروري و حياتي استخواسته

  . ت که پيامبر آن را جهاد نفس ناميده استدشواري آن تا بدانجاس
 يقب و ألصغراَ هادا الجْوضَقَ ومٍقَاً بِبحْرم: الَوا قَعجما رلَفَ .ةًريس ثَعب )صلى اهللا عليه وآله (إن رسول اللَّه

اَ ْميهِلَعلجهاد َاألكبقيلَفَ. ر :يا رسول اللَّهو ،ما الجاَ هادألكبُالَقَ ؟ر :ج٤.فسِلنَاَ هاد  
به همان اندازه، از نيروي عقل و اراده فاصله ؛ به هر ميزان که انسان خواهان اميال نفساني باشد

فضايل انساني  ة و هم ؛شوداختيار ميبه دليل افراط در هواپرستي، سست اراده و بي انسان. گيردمي
تواند با گرايش به نيکي يا بدي ويش ميپس اين انسان است که با اخالق خ .دهدرا از دست مي

نفس،  يپيروي از هوا کريم در قرآن. خود را ساخته و زمينة سعادت يا شقاوت خود را فراهم سازد
مورد  ؛کنند مورد نکوهش و مذمت قرار گرفته است و کساني که از هوا و هوس پيروي نمي

   :اند ستايش و تشويق پروردگار متعال قرار گرفته
                                                

  .23/، جاثیه40-41/نازعات- ١
   .171،  7، ج پیشین، ، قاموس قرآنسید علی اکبر قرشى -  ٢
  .150 /انعام - ٣
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و اما کسي که از ايستادن  ١.هي الْمأْوى ةفَإِن الْجنَّ .من خاف مقام ربه و نَهي النَّفْس عنِ الْهوي و أَما
  .پس جايگاه او همان بهشت است ؛در برابر پروردگارش هراسيد و نفس خود را از هوس بازداشت

نفس و لزوم مخالفت با  نيز روايات متعددي پيرامون خطر هواي )ع (نيمعصومدر روايات 
پيامبر گرامي اسالم، هوس گريزان را از شجاعان امت خويش برشمرده و  .هوسها وارد شده است

  :فرموده اند
واهه غَلَب نالنّاسِ م عشود هاي نفساني چيرهشجاعترين مردم کسي است که بر خواسته٢.اَشْج.  

مبادا . دين، مخالفت با هواي نفس استاساس : چنين آمده است )ع(در روايتي از حضرت علي
   ٣.هوس بر شما چيره آيد؛ زيرا که آغاز آن، فتنه و گمراهي است و فرجامش، رنج

 :فرموده) ع(رامام باقهمچنين 

گونه که با دشمنت  همان ؛کن با هواي نفساني خود مبارزه ٤.تُجاهد عدوّک جاهد هواک کَما
  .يمبارزه مي کن

ساز انحرافات عملي، اخالقي و  هواي نفس از آن جهت مذموم است که زمينهبدين ترتيب 
را به وادي  اوشود و  اجتماعي و حتي سبب پديد آمدن بيماريهاي رواني و بدني براي انسان مي

  .کشاندگمراهى، ظلم و گناه مي
ق دروني است که مانع گسترش اخال توان گفت که نفس انسان، يکي از عواملدر مجموع مي

که با ايجاد ضعف و سستي  شود؛ زيرا بر طبق  مفاد آيات  و روايات اين نفس است کهاسالمي مي
بسياري از رذايل اخالقي را در انسان زيبا جلوه داده و درک صحيح حقايق را از انسان در فرد، 

  . گيردمي
  غضب .٢- ١- ٤

هاي ناگواري براي خشم و غضب از حاالت خطرناک انسان است که اگر کنترل نشود؛ پيامد
دهد که منشأ نگاهي به تاريخ جوامع نشان مي. رساندانسان به همراه داشته و او را به هالکت مي

هنگامي که . بسياري از ناماليمات و حوادث تلخ زندگي انسان همين خشم و غضب بوده است
سازد؛ اين حالت ميشود؛ او را به انواع گناهان و جنايات آغشته ور ميغضب در درون انسان شعله

  . دهدزمام نفس را از دايرة عقل بيرون برده و فرد را به هالکت و نابودي سوق مي
  :نويسدنراقي در مورد آن مي. باشدمعادل اين واژه در زبان قرآن غيظ مي

                                                
  .40- 41/نازعات-  ١
  .111 ، 12،پیشین،جمستدرك الوسائل و مستنبط المسائلمیرزا حسین، نوري،  -  ٢
  . 6690، 14لحدیث، ج دارا :تهرانترجمه حمیدرضا شیخى، میزان الحکمه،شهرى،  محمدي ري محمد،-  3
   .51ق، 1378نشر جهان، : ،  چاپ اول، تهران)ع(عیون االخبار الرضامحمدبن علی، صدوق،  -  4
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البته منظور (شود  غضب از بيماري دل و نقصان عقل است و باعث ضعف نفس و نقص آن مي«
ديوانه زودتر از عاقل و مريض زودتر از سالم  .)تأئيد عقل و شرع نباشد غضبي است كه مورد

 ١».دهد اما نفس نيرومند و با فضيلت همچون كوهي است كه طوفانها تكانش نمي ؛شود عصباني مي

آورد و اگر فهرستي از آثار سوء  غضب ويراني به بار مي ةكمتر صفتي از صفات رذيله به انداز
   ٢.اخالق رذيله بيشتر است ديگر از شگردد كه آثار مي روشنغضب نوشته شود 

وارد شده است که از مضرات اين ) ع(در روايات اسالمي تعبيرات متفاوتي از سوي معصومين
  .داردرذيلة اخالقي پرده بر مي

از سوي  ايپارة سوزان و برافروختهغضب، آتش ٣ .الشَّيطَان من جمرةٌ الْغَضَب )ص( النَّبِي قَالَ 
  .شيطان است

  :ميخوانيم) ع(در حديث ديگري از امام صادق
 الْغَضَب فْتَاحم الشَّر لُ وأَكْم نِينمؤاناً الْمإِيم منُهسو . خشم و غضب کليد بديهاست ٤.خُلُقاً أَح

  .آنان در خلق و خويند برترين کاملترين مؤمنان در ايمان،
  :ديفرمايم) ع(در روايت ديگري امام صادق

چه چيز بدتر از  ٥اَي شَيٍء اَشَد من الغَضَبِ ان الرجلَّ إِذا غَضب يقتُلُ النَفس و يقذف المحصَنَه؛ 
دهد و کشد و افراد پاک را دشنام ميشود؛ آدم ميغضب است؛ هنگامي که انسان خشمگين مي

 .سازدمتهم مي

اند؛ ابعاد ويرانگري که خشم و غضب در زندگي از رواياتي که در نکوهش غضب وارد شده
  .شودان مييآورد؛ به خوبي نماانسان بوجود مي

براي بقاي  که ؛دفاعي است نوعي وسيلة نيروي غضب نيروي مفيد والبته قابل ذکر است که 
 باشد؛اي  به اندازه و كه در جاي خود به كار گرفته شود مشروط بر اين .حيات انسان ضرورت دارد

  . گرددنشود و اختيار انسان سلب نه از فرمان عقل و دين خارج ك
  :فرمايدو مي دراشم از اوصاف مؤمنين ميرا  اين نيرول، يدر آيه ذ

                                                
 چ،1372جا، حکمت،  مجتبوي بیترجمه جالل الدین  ،)گزیدة ترجمه جامع السعادات(اسالمی علم اخالق نراقی،  ،مهدي - 1

  .140 سوم، 
  . 388 ، 3دوم، ج چ ، 1382) ع(قم، مدرسۀ االمام علی بن ابی طالب  آن،اخالق در قرمکارم شیرازي،، ناصر -  2
    .265 ، 70 پیشین،ج، بحاراألنوار ، محمدباقر، مجلسی - ٣
  .151، 1پیشین،ج، بحاراألنوار،  ؛ محمدباقر، مجلسی303، 2، پیشین،جالکافیمحمدبن یعقوب، کلینی، - ٤
  .8، 12،جق1408 مؤسسه آل البیت،: ، قمستنبط المسائلمستدرك الوسائل و منوري،  میرزا حسین،  -  ٥
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٦٩ 
 

دمحولُ مسر و اللَّه ينالَّذ هعاُء مدلَى أَشماُء الْكُفَّارِ عحر منَهيد١.بكسانى و خداست پيامبر) ص(محم 
  .مهربانند همديگر با و سختگير كافران، بر د؛اوين با كه

؛ به صورتي ويرانگري دارد ةصرفاً جنبنيرويي نيست که غضب  ةبه صورت كلي، قوبنابراين 
در او چنين  ؛ زيرا اگرحكمت در انسان آفريده است را بي آنانسان گمان كند كه خداوندکه 
   ٢.شود غيرت مي  يتفاوت و ب نسبت به خودش، و ديگران بي ؛اي كم باشد قوه

جويي بدين ترتيب،  هيجان خشم و غضب منجر به بروز رفتارهاي جاهالنة شخصي چون  ستيزه
در برابر ... هاي شديد و ناسالم، کارشکني و ماجراجويي و جويي، رقابتو منازعة تند، انتقام

و اين اضطراب شود که نوعي اضطراب و عدم ثبات در فرد بوجود آيد ناماليمات شده و منجر مي
همين تزلزل و عدم . گرددها نمايانرو شدن فرد با خطرات و سختيو تزلزل بيشتر به هنگام روبه

  .شوداي براي پيدايش ديگر رذايل اخالقي ميثبات مقدمه

خودداري از اظهار خشم و نگه  گيرد به معنايکه در مقابل غضب قرار مي كظم غيظاصطالح 
  :فرمايدکند و ميآن کريم به آن توصيه ميقر ٣.داشتن آن در دل است

همانا  ٤.لْمحسنِينالَّذين ينفقُون في السراء و الضَّراء و الْكَاظمين الْغَيظَ و الْعافين عنِ النَّاسِ و اللّه يحب ا
 وندگذرند و خدا ر ميبرند و از مردم د كنند و خشم خود را فرو مي انفاق مي فراخي و تنگيكه در 

  .نيكوكاران را دوست دارد
اين است كه قدرت و صولت غضب را بشكند و آن را  غضبدر حالت  ،انسان ةوظيفلذا 

   .تا از بروز آثار آن جلوگيري كند ؛تضعيف نمايد
  
  شهوت. ٣- ١- ٤

ه ب .شهوت در نهاد آدمي قرار داده شده است ويکي از عوامل مهم تشکيل خانواده است ةغريز
در صورتي که نياز اين غريزه  .شودآن برخي از نيازهاي جسمي و رواني انسان تأمين مي ةوسيل

سالمت و امنيت از آن جامعه رخت . برآورده نشود؛ پيامدهاي جبران ناپذيري در پي خواهد داشت
  . آوردبر بسته و آن جامعه بستر مناسبي را جهت گسترش رذايل اخالقي فراهم مي

                                                
  29/فتح - ١

   .162تا،  جا، انتشارات علمیۀ اسالمی، بی ، ترجمه و شرح محمد باقر ساعدي خراسانی، بیحقایقفیض کاشانی، ، محسن.ك. ر - ٢
  .33، 3ج  ،پیشین،مفردات الفاظ القرآن الکریممحمدبن حسین، راغب اصفهانی،  - 3
   .134/ ن آل عمرا - 4
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فساد ، و از همه مهمتر چون اصرار بر معاصي، تضعيف شخصيتپيامدهاى ن غريزه افراط در اي
در اين باره بيان شده  اىتعبيرات دقيق و تکان دهندهدر روايات اسالمي . دين را به دنبال دارد

  :فرمايدمي ) ع(حضرت على از جمله. است
تُهورقَلَّتْ م تُهوت شَهزَاد نشودشخصيت انسانى او کم مى ؛زونى يابدکسى که شهوات او ف.١م.  

د و در پي اين تضعيف دانشهوات را باعث تضعيف شخصيت انسان مى ةغلب اين روايت
 در نتيجه از گسترش اخالق. شودشخصيت فرد، انجام هرگونه فعل غير اخالقي ممکن مي

- نسان را برباد مىشود که به کلّى دين ااين مسئله گاهى به قدرى شديد مى. نمايدجلوگيري مي

  :فرمايندچنان که در حديث ديگرى مى ؛دهد
ينالد دتُفْس ةوةُ الشَّهکندفرمانبردارى از شهوات نفسانى، دين انسان را فاسد مى .٢طاع.  

 :فرمودند) ع(امام علي 

ن لَمم يمشَ لکهَ وتَهلم يملک قُعخود نيز آن کس که مالک شهوت خود نباشد، مالک عقل  ٣.هل
  .نخواهد بود

  :نيز فرمودند) ع(امام صادق
 نفَم غَلَب قْلُهع تَهوشَه وفَه رخَي نم كَةلَائالْم و نم غَلَب تُهوشَه قْلَهع وفَه شَر نم مائههرکس  .٤ الْب

عقلش غلبه پيدا عقلش بر شهوتش غلبه پيدا کند؛ او بهتر از مالئکه است؛ و هرکس شهوتش بر 
  .کند؛ از چارپايان پستتر است

بر امر ازدواج تأکيد نموده و  ؛دروني ةاسالم براي ارضاي اين غريزبه دليل اهميت اين مسئله 
اسالم با هر . کندازدواج را در ابتداي دوران جواني سفارش مي  ،ضمن برشمردن آثار فراوان آن

شدت مبارزه کرده و آن را مورد نکوهش قرار داده  گونه ارضاي شهوت، به جز از طريق ازدواج به
  :فرمايدقرآن مجيد مي .تاس

 به ٥.يصْنَعون بِما خَبِير اللَّه لَهم إِن  أَزْكى ذلك فُروجهم يحفَظُوا و أَبصارِهم من يغُضُّوا للْمؤمنِين قُلْ
 به خدا زيرا .است ترپاكيزه آنان براى اين كه ورزند؛ پاكدامنى و نهند فرو ديده: بگو ايمان با مردان
  .است كنند؛ آگاه مى آنچه

                                                
 .305، ، پیشین غررالکلم و دررالکلمآمدي،عبدالواحد بن محمد تمیمی،  -  ١

  .309پیشین، ،  -  2
   .304،  ، پیشین غررالکلم و دررالکلمآمدي،عبدالواحد بن محمد تمیمی،  - 3

      .209 ،15،پیشین،ج وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ،حر عاملی ،محمد حسن -  4
  .30/ نور - ٥
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عقل وي  ؛بر شهوت خود کنترل نداشته باشد انساناگر اي اهميت دارد که اين مسئله به اندازه
توانست شهوت خود را با تدبير و فرد اما اگر  ؛گيردگشته و در اختيار نفسانيات قرار مي ١نيز خمود

  .تواند اهداف بلند انساني را طي نمايدآن مي ةدر ساي ؛يت عقل هدايت کنددرا
خمود حاصل از عدم ارضاي اين غريزه مخالف حکمت خلقت، مصلحت بقاء و استمرار نسل 

وري مشروع از غرايز در دين اسالم به عالوه تأکيدات فراواني که در ضرورت بهره. انسان است
يکي از صفات نفساني بازدارنده از گسترش . قباحت خمود است وجود دارد؛ همگي گوياي ميزان

کند و اين مانع اخالقي، عفت و پاکي است که از غلبه و حاکميت شهوات بر انسان جلوگيري مي
فرد را در چگونگي برخورداري از غرايز و شهوات راهنمايي کرده و همواره حاکميت عقل و 

مندي از شهوات بر اساس موازين بدين ترتيب بهره. نمايدشرع را جايگزين شهوات معرفي مي
عقلي و شرعي تنظيم شده است؛ در آن افراط و تفريط نخواهد بود و زمينة الزم را براي گسترش 

  .آورداخالق اسالمي فراهم مي
  
  جهل      .۴- ۱- ۴

جهل سرچشمه و منشأ بسياري از آفتها و رذايل است؛ زيرا بدون علم و آگاهي نخستين شرط 
به . المت عمل، محقق نخواهد شد؛ پس بدون معرفت وآگاهي عمل صحيح و مقبول نخواهد بودس

  :تعبير ديگر
علم و آگاهي سرچشمة اخالق اسالمي است و آفتها و رذايل اخالقي معلول جهل و ناداني «
هل از اين رو است که قرآن کريم با انواع بيانات صريح، ظاهر و کنايي، پيروان خود را از ج. است

  ٢».کندو به فراگيري علم و دانش و شناخت دعوت مي. داردو ناداني برحذر مي
گيرد؛  علم و آگاهي از آنجا که بسياري از اعمال ناپسند انسان از جهل و ناآگاهي سرچشمه مي

اي به قرآن کريم نيز در آيه. تواند بسياري از مفاسد اخالقي را به محاسن اخالقي تبديل کندمي
  :يان جهل و اعمال سوء اشاره کرده است و  مي فرمايدرابطه م

هر كس از شما به نادانى ٣. أَنَّه من عملَ منْكُم سوءاً بِجهالَة ثُم تاب من بعده و أَصْلَح فَأَنَّه غَفُور رحيم 
  .كار بدى كند و آن گاه به توبه و صالح آيد؛ پس وى آمرزنده مهربان است

  : ديگويه مين آير ايدر تفس يرازيهللا  مکارم شت ايآ
                                                

؛ به طوري که موجب از است مندي الزم از غریزة جنسیخمود به معناي کوتاهی و کاهلی در تهیۀ نیازهاي ضروري و سستی در بهره - ١
مندي از غرایز و پیداست که این حالت ناشی از تفریط در بهره. دست دادن صحت و سالمت و ضایع شدن خانواده و انقطاع نسل گردد

  .13، 2ش، ج1385انتشارات قائم آل محمد،: کریم فیضی،قم:ه م،ترججامع السعاداتالمهدي، م ،نراقی .شهوات است
  .86، 1384بوستان کتاب، انتشارات حوزة علمیۀ قم، : ، قمآسیب شناسی رفتاري انسان از دیدگاه قرآنمحمد، نوروزي،-  2
  .54/انعام -  3
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از اين جهت، جهل سرچشمه اشاعه فساد، تعصب، لجاجت، بهانه جويي، تقليد کورکورانه، «
  ١».هاستو در يک جمله جهل مايه دگرگون شدن بسياري از ارزش  اختالف و پراکندگي است

الق اسالمي در يک جامعه تواند مانع گسترش حاکميت اخو همين نتايج حاصل از جهل مي
تواند رهنموني براي سامان بخشيدن به اخالق افراد يک بنابراين شناخت اين موانع مي. ديني شود

  .جامعه ديني و تزکية آنها از اخالق غير الهي باشد
رابطه تنگاتنگي ميان جهل و  ؛دندهاحاديث اسالمي نيز مملو از تعبيراتي است که نشان مي

  :شوداشاره ميي از آن ينمونه ها به ئل اخالقي وجود دارد کهناآگاهي، با رذا
   :آمده )ع (علي امامدر حديثي از - ۱
  .جهل و ناداني ريشه هر شر و بدي است ٢.رٍشَ لِّکُ صلُاَ هلُلجاَ

در تعبير زيباي ديگر از همان حضرت، رابطه جهل با رذايل اخالقي به گونه جامعتري بيان شده 
  : است
جاهل سنگي است  ٣!هاشبع راليظه ضٌْراَ و! هاودع رال يخضَ ةٌرجشَ و! هامائُ رجِالينفَ ةٌخرصَ لُلجاهاَ

گردد؛ و زميني شود؛ و درختي است که شاخه هايش سبز نميکه هرگز آب از آن جاري نمي
  .رويداست که گياهي از آن نمي

يان جهل و رذائل اخالقي رابطه توان اين حقيقت را دريافت که مخوبي ميه از حديث فوق ب
  .بسيار نزديکي است

بدين ترتيب جهل و ناداني اساس اختالفات و انحرافات بشر و مايه هالکت دنيوي و اخروي 
به همين دليل اگر انسان از اين آسيب مهم غفلت بورزد؛ زمينة انحطاط خود و . شوديانسان م

  . ديگران را فراهم خواهد ساخت
  يموانع بيرون. ٢- ٤

مقصود از موانع بيروني آن است که خارج از وجود انسان، عواملي وجود داشته باشند که بر 
- شناخت، اراده و رفتار او اثر منفي بگذارند؛ آن گونه که احتمال رسيدن انسان به سعادت را مي

ت خارجي سازد و يا محدوديبرد يا مسير را بر فرد مشتبه ميکاهد يا انگيزه و توجه او را از بين مي
  .پردازيمحال به بررسي برخي از اين موانع مي. کندبراي حرکت او ايجاد مي

  
  عوامل اجتماعي . ١- ٢- ٤

                                                
   .29، 1، ج1375السالمیه،دار الکتب ا:،تهران  تفسیر نمونهناصر ، مکارم شیرازي ، - 1
 .73، ، پیشین غررالکلم و دررالکلمآمدي،عبدالواحد بن محمد تمیمی،  - ٢

  .70، کلمات قصار، شماره نهج البالغۀ -  ٣
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در اين بخش، اخالق با ايجاد روحيه متعالي و ارزشمند از ظهور تعارضات و کشمکشها در 
يک کند؛ و با گسترش ارزشهاي انساني در ميان اعضاي حوزة فردي و اجتماعي پيشگيري مي

ها در نتيجه عدم گاه رذيلت.کند؛ وفاق و همبستگي اجتماعي بشر را بيشتر کندجامعه تالش مي
دارند و توجه به سازندگي فردي و اجتماعي در انسان رشد کرده و او را از رسيدن به کمال باز مي

  .شوندگاه عواملي در پيرامون فرد مانع از رسيدن او به کمال مي
هايي که مانع گسترش حاکميت اخالق قرآني در جامعه از بسترها و ريشهدر انديشة قرآن يکي 

به اين معنا که تقليد . باشددر بين افراد مي عدم رشد فکري و حاکميت سنتها شود؛ديني مي
کورکورانه و نپذيرفتن راه درست به سبب پايبندي متعصبانه به رسوم نادرست آباء و اجداد 

  . شودو عصبيت ياد مي است؛که از آن با عنوان تحجر
  :از لحاظ لغوي تحجربه معناي

يعني چيزي که محفوظ و محدود باشد و راهي براي نفوذ در آن نباشد . حفظ و تحديد است«
   ١».و سنگ را به جهت اين که غير قابل نفوذاست؛ حجر گويند

  :دهخدامي نويسد
مي، رسم و سنت، خصوصيت اخالقي که گرايش شخص را به اتکاء به اصول کهنه و قدي«

  ٢».دهد،تحجر استناتواني در درک وفهم و حمايت از اصول جديد و ترقي خواهي نشان مي
اجتماعي است که کم و بيش در اشکال و قالبهاي گوناگون شکل - تحجر يک ويژگي فرهنگي

اي و ملي، عدم درک حقايق و سنتهاي حاکم بر حرکت تعصبهاي جاهالنه، تعلقات قبيله. گيردمي
  .امع از عوامل شکل گيري و پايداري تحجرندجو

به اين معنا که انسان خواهان پيروزي گروه و قومش باشد؛ چه . ريشه تعصب از عصبيت است«
  ٣».ظالم و چه مظلوم

  :مي نويسد) ره(امام خميني 
عصبيت را مي توان يکي از اخالق باطنيه نفسانيه برشمرد؛ که آثارش مدافعه کردن و حمايت «

چه تعلق ديني، مذهبي و مسلکي باشد و يا تعلق وطني . خويشاوندان و مطلق متعلقان است کردن از
  ٤».باشد

تحجر هم نوعي فکر است و هم نوعي روش برخورد؛ اما تعصب : توان گفتبا اين نگاه مي
  .شونداي به گسترش رذايل اخالقي منجر مينوعي روش برخورد است که هر کدام به شيوه

                                                
   .172،ص2ش، ج 1380،  مرکز نشر کتاب: ، تهرانتفسیر روشنحسن، مصطفوى،  -١
   .14،424، ج1373،پیشین،لغت نامه دهخداعلی اکبر، دهخدا،  - 2

  607،ص1، پیشین، ج، لسان العربابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم، ابن منظور 3-
  .1378،145مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی،: ،تهرانچهل حدیثروح اهللا، موسوي خمینی، -  4
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  :گويدگرايي و تحجرگرايانة انسان ميبارة شيوة سنتد مطهري دريشه
-بيند يک فکر و عقيدة خاص مورد قبول نسلانسان به حکم طبع اولي خود هنگامي که مي«

   ١».پذيردکه مجالي به انديشة خود بدهد؛ آن را ميهاي گذشته بوده است؛ خود بدون آن
آن مواجه بودند؛ تعصب و سنت گرايي  بر همين اساس، يکي از مشکالتي که پيامبران الهي با

ورزيدند که از راه و رسم و فرهنگ آنها در مقابل رسوالن مي ايستادند و تاکيد مي. بوده است
آنان با تقليد کورکورانه حاضر به جايگزيني فرهنگ قرآني به . شان عدول نخواهند کردپدران

به داستان موسى، هارون و کريم خداوند در قرآن . شدندجاي فرهنگ باطل گذشتگان خود نمي
  :فرمايدکند و مياشاره ميگيرشان با فرعون و فرعونيان  مبارزات پى

 ٢.كُما بِمؤمنِينقالُوا أَجِئْتَنا لتَلْفتَنا عما وجدنا علَيه آباَءنا و تَكُون لَكُما الْكبرِياُء في الْأَرضِ و ما نَحن لَ
ايم بازگردانى؛ و  اى كه پدرانمان را بر آن يافته اى تا ما را از شيوه ى ما آمدهآيا به سو: گفتند

  .بزرگى در اين سرزمين براى شما دو تن باشد؟ ما به شما دو تن ايمان نداريم
  : سدينويه مير آيدر تفس ييعالمه طباطبا

در اين آيه " نالتلفت" معناى جمله. مصدر و به معنى صرفنظر كردن از چيزى است" لفت" كلمه«
را مورد عتاب و نكوهش قرار داده که چرا آنها را از ) ع(اين است كه فرعون و درباريان او موسى 

  ٣».گرداندو منظورشان همان سنت و طريقه نياكانشان بوده استدين پدرانشان منصرف مي
 :فرمايدکند و مياين شيوة ناپسند را ترسيم مي يم در آيه ديگريقرآن کر

ا ما أَنزَلَ اللَّه و إِلى الرسولِ قَالُواْ حسبنَا ما وجدنَا علَيه َءاباَءنَا أَو لَو كاَن َءاباؤهم لَ  ا قيلَ لهُم تَعالَواْ إِلىو إِذَ
ونتَدْلَا يه ا وًشَي ونلَمعسوى پيامبر  و چون به آنان گفته شود؛ به سوى آنچه خدا نازل كرده و به ٤.ي

آيا هر چند پدرانشان چيزى . گويند آنچه پدران خود را بر آن يافته ايم ما را بس است بياييد؛ مى
  دانسته و هدايت نيافته بودند؟ نمى
  : خ طبرسي مي نويسديش 

و . آيه، داللت دارد بر فساد تقليد و عدم جواز عمل در شيئى از امور دين بدون حجت و دليل«
رفت و علم بر هر فردى به قدر فراخور حال و احتياج خود در تكاليف الهيه داللت نيز بر وجوب مع

دارد؛ البته اين عدم جواز تقليد، در اصول دين است، اما در فروع، بر هر مسلمان مكلفى الزم است 
    ٥». پيروى و تقليد مجتهد حى اعلمى را نمايد؛ چنانچه توقيع امام عصر دالّ بر اين است

                                                
  .70، 1376انتشارات صدرا،: ،تهرانانسان و ایمانمرتضی، مطهري، - 1
  78/یونس- ٢
  .161، ص10 ،ج1374مؤسسه االعلمی،:، بیروت لمیزان فی تفسیر القرآن، امحمد حسین ،طباطبایی  - 3
  .104/مائده - 4
داراحیا ء التراث :هاشم رسولی محالتی ،بیروت : ،تحقیق وتصحیح مجمع البیان فی تفسیر القرآنابو علی فضل بن حسن طبرسی،  -5

   .207، ص 7 ج ق،1379العربیه،
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شد كه به راه حق  و چون از آنها خواسته مى. ر عمل کورکورانة خود دليلى نداشتندمشركان ب
اين امر به سبب تحجر فکري و تعصبي بود که . راه پدرانمان را خواهيم رفت: گفتند آيند؛ مى

  .نسبت به نياکانشان داشتند
ستم پيشه در حقيقت، عدم رشد فکري آنان را به تقليدهاي کورکورانه و پيروي از حاکمان 

  : کندقرآن سرگذشت اين مردم را چنين تبيين مي. کشاندمي
پروردگارا، ما رؤسا و بزرگتران خويش : گفتند .١قالُوا ربنا إِنَّا أَطَعنا سادتَنا و كُبراَءنا فَأَضَلُّونَا السبِيلَا

  .را اطاعت كرديم و ما را از راه به دركردند
اند در بسيارى از آيات  ورانه از پيشوايان ستمگر اطاعت كردهگفتگو و مخاصمه آنان كه كورك

   ٢.قرآن مجيد آمده است
توان عدم رشد فکري و در بنابراين روشن شد؛ يکي از موانع گسترش اخالق اسالمي را مي

نتيجه حاکميت سنتها و عمل به رفتار و رسوم گذشته و نيز پيروي بي چون و چرا از اعتقادات 
البته توجه به اين نکته الزم است که احترام به نياكان و احسان به والدين، غير از  .نياکان برشمرد

فرهنگ گذشتگان نبايد بدون منطق و دليل پذيرفته شود و بر آن تعصّب . سرسپردگى به آنهاست
در حقيقت نداشتن درک درست از واقعيت، نپذيرفتن حقيقت و سرباز زدن از دليل و . جا داشت بى

هاي جوامعي است که ن اين که خود تکيه گاه قابل قبولي داشته باشند؛ يکي از شاخصهبرهان بدو
  .شدندبا تقليد حاضر به جايگزيني فرهنگ قرآني به جاي فرهنگ باطل گذشتگان خود نمي

و تفاخربه  هاي خرافيشود؛ انديشهيکي ديگر از عواملي که مانع گسترش اخالق اسالمي مي
هاي خرافي که در جوامع گذشته نمود خاصي داشت؛ افتخار به اين انديشهاز . امور بيهوده است

ويژگي کلي جامعه جزيره العرب پيش از اسالم، نظام قبيلگي و نمونه  يبرا. حسب و نسب بود
  . بدويت ساکنان آن بود

ساخت؛ انزواي جغرافيايي آنها و يکنواختي آنچه اعراب جزيره العرب را متمايز و برجسته مي«
اصالت نژادي عرب باديه نشين نيز پاداش محيط منزوي و خشن جايي . يدار زندگي بياباني بودپا

اي ناشي از آن، تاکيد تعصبات قبيله اي شديد، جنگ هاي ميان قبيله. باشدچون جزيره العرب مي
. اي دانستتوان محصول زندگي باديهاي همگي را ميبر استقالل فردي و علقه جمعي زندگي قبيله

در چنين جامعه اي اولويت نخست پيوند اجتماعي صرفا روابط خوني، حسب و نسب افراد 
  ٣».محسوب مي شد

                                                
  . 67/احزاب - 1
  .21/ ، ابراهیم38/اعراف - 2
   .48 ،1379نشر مرکز، : ، ترجمه سعید وصالی، تهرانماکس وبر و اسالم، برایان، ترنر -٣
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يابند؛ افتخارات آنان از اين رو وقتي مردمان يک جامعه به رشد فکري و فرهنگي دست مي 
يابند؛ به کر و انديشه به پستي گرايش ميکند و آن گاه که در فهاي الهي و انساني پيدا ميجلوه

  .کنند که هيچ ارزش حقيقي و عقالني نداردچيزهايي تفاخر مي
هاي خرافي، ارزش ها تبديل و دگرگون شده بود؛ آنان به در جامعه جاهلي، براساس انديشه«

سب زيرا هر گروهي برآن بود تا حسب و ن. کردند که ارزش چنداني نداشتچيزهايي افتخار مي
آنان تا بدانجا پيش رفتند که دو قبيله بر .قبيله خود را به رخ ديگر قبايل بکشد وبر آنان فخر فروشد

سر شمارش افراد قبايل خود چنان به رقابت پرداختند که بر شمارش افراد خود که در جنگ کشته 
قبور آنان اند؛ به تنازع پرداخته و تصميم گرفتند براي شمارش مرده هاي خود به شمارش شده

  ١».بپردازند
  :ز مي فرمايديم نيقرآن کر

التَّكاثُر قابِر. أَلْهاكُمالْم تُمتَّى زُرتا كارتان به .تفاخر به بيشتر داشتن، شما را غافل داشت ٢.ح
  .گورستان رسيد

و در اصطالح قرآني آن را به دو معني بيان  ٣.تكاثر  به معني تفاخر كردن و رقابت كردن است
و دوم به معناي رقابت دركثرت . ٤اول به معناي افتخار به كثرت مناقب، اوالد و اموال: اندکرده

  ٥.اوالد، اموال و مناقب
  :نويسد عالمه طباطبائي مي 

تكاثر و مفاخرات شما در : شود؛ معناي آيه اين است كه بنابر آنچه به كمك سياق فهميده مي« 
و . ان در جمع عده، شما را از آنچه واجب بود؛ بازداشتداشتن مال و زينت دنيا، و مسابقه گذشتنش

   ٦».در نتيجه عمري را به غفلت گذرانديد؛ تا مرگتان فرا رسيد. آن عبارت بود از ذكر خدا
حسب و نسب در اسالم مطرح نيست؛ همه از يک پدر و مادر آفريده شده اند و امتيازي جز از 

  .طريق تقوا بر يکديگر ندارند
أَكْر إِنأَتْقاكُم اللَّه نْدع كُمدر حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست ٧.م    .  

  : آيه در صدد بيان آن است كه 

                                                
  .42،  1371، تهران ، مرکز نشر رجا،تاریخ سیاسی اسالمصادق،آینه وند،  -  ١
  .2- 1/ تکاثر -  2
  .133،  پیشینلسان العرب،ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم ، ابن منظور،  -  3

  .289، 19ج ،، المیزان فی تفسیر القرآن،طباطبایی  محمد حسین - 4
  .703،پیشینمفردات الفاظ القرآن الکریم، محمدبن حسین، راغب اصفهانی،  -  5
  .600،  20ج پیشین، ،، المیزان فی تفسیر القرآنمحمد حسین، طباطبایی  -  6
  .13/حجرات -  7
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در پيشگاه كبريائى سلسله بشر از لحاظ خلقت و بهره هستى يكسان و همه مخلوق و آفريده  «
بدون اينكه سبب فخر . ه استاويند و ساير مشخصات و امتيازات بر حسب نظام طبع مقرر شد

اى بر ديگران باشد و هرگز عوارض و مشخصات سبب اختالف طبقات و  فردى و يا قوم و طائفه
-يگانه سبب امتياز افراد بشر از يكديگر نيروى تقوى و خويشتن. امتياز افراد از يكديگر نخواهد شد

سبب كرامت او به پيشگاه  دارى، و ارتباط با پروردگار و شعار عبوديت و فضايل او است كه
  ١».كبريائى خواهد بود

اي مهم است که پيشوايان بزرگ اسالم کمترين تغبيراتي را که در آن نشان اين مساله به اندازه
  : در حديثي آمده که. کردنداز برتري جويي از نظر حسب و نسب بود؛ تحمل نمي

: فرمود) ص(پيامبر. فرزند زن سياه يابن السوداء اي: به کسي گفت) ص(ابوذر در حضور پيامبر «
کسي که مادرش سفيد پوست است؛ بر کسي که مادرش سياه پوست . آرام باش. آرام باش! ابوذر

من که متوجه اشتباه خود شدم؛ براي جبران اين خطا روي : گويدابوذر مي. است؛ هيچ برتري ندارد
  ٢».وي صورت من بگذاربرخيز و پايت را به ر: زمين دراز کشيدم و به آن مرد گفتم

آيد؛ اين است که هيچ انساني بر انسان ديگر به آنچه از قرآن و روايات اسالمي بدست مي 
ارزش و شخصيت . امتيازات يک سلسله امور اعتباري است اين. خاطر حسب و نسبش برتري ندارد

ه بعضي از انسان به امتيازات معنوي و دروني اوست و به فرض که فردي به خاطر ارتباطش ب
بزرگان سبب فضيلتي در او شود؛ نبايد اين فضيلت موجب کبر و غرور گردد و بر ديگران 

در حقيقت اگر بشر بتواند زندگى متناسب با اجتماع داشته و با ديگران انس . فخرفروشي کند
و بگيرد و در اثر معاشرت بطور مواسات زندگى اجتماعيش انتظام يابد؛ ارتباط و انشعاب با قوم 

- ودر نتيجه فرهنگ اخالق اسالمي  به شيوه. شود اى سبب فخر و برترى افراد از يكديگر نمى طايفه

  . اي مطلوب در جامعه پياده خواهد شد
در مورد نقش و تأثير منفي غفلت از حقيقت خويش که فراموشي ياد خداوند را به همراه دارد  

آورد و مانع گسترش اخالق اسالمي است؛ ميو خود زمينة مناسبي براي رشد رذائل اخالقي فراهم 
توان به عنوان يکي ديگر از اين موانع اشاره کرد؛ زيرا خدافراموشي، همواره با خودفراموشي مي

اي که در آن ياد خدا حضور نداشته باشد؛ انسانيت به دست فراموشي به اين معنا جامعه. توأم است
ن است يک فرد انجام دهد؛ آن گاه است که هرگونه کردار ناپسند که ممک. شودسپرده مي

                                                
   .404،ص 15 ج ق،1404مد باقربهبودي ،تهران،مح:، تحقیق انوار درخشانسید محمد حسین،حسینی همدانی،  - 1
دفتر انتشارات اسالمی وابسته به :، تصحیح علی اکبر غفاري، قم محجه البیضاءفی تهذیب االحیاءمحمد حسین،فیض کاشانی،  - 2

   .243،  6ج ق،1417جامعه مدرسین حوزه علمیه،
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ن مسئله يا. که ناديده گرفته شده است ١فراموش کرده باشد؛ انسان است و انسانيت لوازمي دارد؛
به همين دليل در قرآن کريم و گفتار . خود پيامدهاي فردي و اجتماعي زيادي به دنبال دارد

  .اندمورد توجه بوده  و به آن هشدار داده) ع(ائمه
قُونالْفاس مه كأُولئ مهأَنْفُس مفَأَنْساه وا اللَّهنَس ال تَكُونُوا كَالَّذين و چون کساني مباشيد که خدا  ٢.و

  .را فراموش کردند و او نيز آنان را دچار خود فراموشي کرد؛ آنان همان نافرمايانند
اين آيه عکس حديث . د استبر اساس اين آية قرآن کريم پيامد فراموشي خدا، فراموشي خو

  :معروف نبوي است که فرمودند
  .شناسداگر انسان خود را شناخت، مطمئناً خالق خود را هم مي ٣.من عرف نَفْسه فَقَد عرف ربه

پس اگر انسان در اثر ناداني، غفلت از حقيقت خويش و فراموشي خداوند سبحان به خود 
تة مرکزي خويش که همان فطرت الهي، توحيدي و کمال طلب فراموشي برسد؛ در واقع از هس

  .هاي عالي انساني استهاي فطري و گرايشگيرد؛ که نتيجة آن مرگ ارزشاست فاصله مي
  :شود، به روشني و وضوح ديده مي)ع(اين حقيقت در سخن نوراني اميرالمؤمنين

کسي که خودش را  ٤. و الجهاالت خَبطَ في الضَّاللِ سبِيلِ النَجاة وْ نَفسه بعد عنْ يعرِفْ لَمْ من
  .گرددشود و در گمراهي غوطه ور مينشناسد از راه نجات دور مي

آمار باالي .هاي ايجاد بالياي اجتماعي، مسألة خدا فراموشي استبنابراين يکي از داليل و ريشه
هاي اي بارز انحطاط و ناهنجاريهکه نمونه... طالق، دزدي و همة انحرافات اخالقي و جنسي و 

توجهي بي. شوند که خدا فراموشي در بين افراد وجود دارداي مشاهده مياخالقي هستند؛ در جامعه
خداوند در قرآن . ايجاد شرايط تاخت و تاز شيطان است يبرا يبه آخرت و ياد خداوند، عامل مهم

  :فرمايدکريم مي
 حكْرِ الرذ نشُ ععي نم وقَرين لَه وطاناً فَهشَي ضْ لَهو هرکس از ياد خداي رحمن دل  ٥.منِ نُقَي

  .گماريم تا براي وي دمسازي باشدبگرداند؛ بر او شيطاني مي
يكى راه ملك كه الهامات ربانى در قلب وارد : مكرراً اشاره شده كه قلب انسان دو راه دارد«
در راه ملك توجه به خدا است . شود طانى وارد مىشود و يكى راه شيطان است كه وسواس شي مى

                                                
  .یگران، به دور از غل و غش، فریب و نیرنگ رفتار کردناز جمله عزت نفس، بزرگ منشی، درست کاري، و درست رفتاري با د -  1
  .19/حشر-  2

 .33، 2، پیشین،جبحاراالنوارمحمدباقر، مجلسی،- 3
  . 233، جهل النفس، پیشین ، غررالکلم و دررالکلم عبدالواحد بن محمد تمیمی،آمدي، -  4
  .36/ زخرف-  5
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اين راه .  و راه شيطان حب دنيا و شهوات نفسانى و صفات خبيثه است. و ذكر او و صفات حميده
  ١».گردد شود و قرين او مى لذا شيطان دائما وارد مى. اند را باز كرده

هاي نفساني اکميت خواستهتوان به آن توجه کرد؛ حاز عوامل مهم ديگري که در اين رابطه مي
وسبب گسترش رذائل در ميان افراد . است که انحطاط اخالقي در جوامع بشري را به دنبال دارد

  . گذراني استنمود بارز آن پرداختن به عياشي و خوش. شودمي
و ما در هيچ شهري هشدار ٢.بِه كافرونقَرية من نَذيرٍ إِالَّ قالَ متْرفُوها إِنَّا بِما أُرسلْتُم   و ما أَرسلْنا في

- ما به آنچه شما بدان فرستاده شده: اي نفرستاديم؛ جز آن که خوشگذرانان آنان گفتنددهنده

  .ايدکافريم
  :در المنجدآمده است

. اتراف از واژة عربي ترف به معناي تنعم و برخورداري از مال و نعمت گرفته شده است«
گري، حق ت که در مال و نعمت خويش فساد پديد آورد و با طغيانمترف نيز به معناي کسي اس

شود که در کاربردهاي عربي، مترف، به کسي گفته مي. نعمت را ادا نکرده و شکرگذار آن نباشد
از نعمت بسيار برخوردار بوده و متنعم به آن باشد و در تصرفات خويش هيچ گونه منعي را نپذيرد 

  ٣».از اين روست که گاه به انسان جبار مترف گفته مي شود. رودو زير بار هيچ حد و مرزي ن
گويند که مال و امکانات بسيار داشته و اي از افراد مرفه ميمترفين به طبقه: توان گفتپس مي

هايشان سست شده و در فسق و فجور، هاي نفسخواسته مندند تا آن کهاز نعمت راحتي بهره
  .پردازندارزشها توهين نموده به زشتيها ميشوند؛ به مقدسات و ور ميغوطه

ور شدن در فساد ناشي از ثروت و قدرت باعث طغيان و سوء استفاده از نعمتهاي خداوند غوطه
آن گاه . دارندپاک و قوانين الهي وا مي شود و انسانهاي ضعيف را به سرکشي در مقابل فطرتمي

يابد وعذاب بر آنان فرود و سنت الهي جريان ميروند؛ اي در انحطاط فرو مياست که چنين جامعه
  :آيدمي

و چه بسيار شهرها که هالکشان کرديم؛ زيرا زندگي  ٤.و كَم أَهلَكْنا من قَرية بطرتْ معيشَتَها 
  .خوش آنها را سرمست کرده بود

جه تو يگذراني در جهت تباهي يک نظام اجتماعابن خلدون در مقدمة کتاب خود به  خوش
  :داندکرده و آن را سبب نابودي ارزشها مي

                                                
   .29، 12 ج  ش، 1378، دوم: انتشارات اسالم، چاپ:  ن، تهرااطیب البیان فی تفسیر القرآنطیب،   عبد الحسین، -  ١
  .34/سبأ- ٢
  . 50،  1382دار المشرق، ،چاپ قدس،نشر بالغت قم، : ، بیروتالمنجد فی اللغه لوئیس، معلوف الیسوعی، -  ٣
  .58/ قصص-  4
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آور است؛ چه در نهاد آدمي انواع بديها، تجمل خواهي و نازپروردگي براي مردم تباهي«
آورد و صفات نيکي را که نشانة راهنماي کشورداري است فرومايگيها و عادات زشت را پديد مي

بنابراين تجمل پرستي و پيامدهاي . کندمي برد و انسان را به خصال متناقض نيکي متصفاز ميان مي
آن نشانة بدبختي و انقراض است که خداوند آن را در آفريدگان خويش ماية نابودي ساخته 

  ١».است
ن دسته از افراد زمينة انحطاط اخالقي يا. بنابراين انحطاط اخالقي پيامد صفات مترفين است

هاي الهي و انساني را در تضاد و تقابل با اهداف و را آنان ارزشيز. آورندجامعه و خود را فراهم مي
تبلور چنين صفاتي در اجتماع و فراگيري آنها در عموم افراد يک جامعه، . يابندلذتهاي خويش مي

  . آيدسبب مهمي در انحطاط اخالقي به حساب مي
هاي فضايل اخالقي جامعه را  اي است که به تدريج، ريشه پديده ين معضل اجتماعيا
هاي اجتماعي، روابط يآنان با به وجود آوردن نابرابر .شود خشکاند و باعث فروپاشي آن مي مي

سازند و به صورت مستقيم و يا غير مستقيم اسباب انحطاط را خدشه دار مي... عاطفي، انساني و 
تا به اين وسيله به اهداف خود که عدم گسترش اخالق اسالمي . آورنداخالقي جامعه را فراهم مي

  .ابندياست؛دست 
  
  عوامل  فرهنگي . ٢- ٢- ٤
آورد؛ عوامل يممانعت به عمل م يت اخالق اسالمياز گسترش حاکمکه  يعوامل گر ازيد يکي

اي مؤثر يکي از عواملي است که هاي آن، به گونهماهيت انحطاط فرهنگي و زمينه. است يفرهنگ
ن است که چگونه يشود؛ ايمکه مطرح  يسوال. شودمانع گسترش حاکميت اخالق اسالمي مي

  تواند يکي از عواملي باشد؛ که مانع حاکميت اخالق اسالمي در جامعه شود؟فرهنگ مي
اوستايي به معناي " ثنگ"از ريشة " هنگ"که پيشاوند است و " فر"لغت فرهنگ مرکب از «

التين که به يادوکا و ادور در  ؛ و فرهيختن و فرهنگ هر دو مطابق است با ريشه٢باشدکشيدن مي
تعريف لغوي آن در فارسي عبارت است از . معناي کشيدن و نيز به معناي تعليم و تربيت است

   ٣».هاآموزش و پرورش، تعليم و تربيت و امور مربوط به مدارس و آموزشگاه
  گفته  قوم  يك  و رسوم  و آداب  و گفتاري  رفتاري  الگوهاي  مجموعه  در حقيقت به  فرهنگ

  و گفتاري  رفتاري  الگوهاي از  دسته  آن  به  فرهنگ  جزء مقوم  يك  به عنوان  اما اخالق .شود مي
  هنجارآفرين  قابليتهاي  نسبت. شوند قلمداد مي مجاز  خاص  و موقعيت  در شرايط  شود كه مي  اطالق

                                                
  .322ق، .ه1408دار احیاء التراث العربی، : ، بیروتمقدمۀابن خلدونعبدالرحمن، محمدبن خلدون،-  1
  .باشد می  cultureو معادل انگلیسی آن  الثقافهمعادل عربی آن  -  ٢
  .120، 1353شرکت سهامی  کتاب هاي جیبی و کتاب فروشی دهخدا،: ، تهران7چاپي روانشناسی،زمینهامیر حسین، آریان پور، -  3
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  از منظومة  اصخ  تصرفات  اخالقي  هاي نظام .است ٢وگفتار ١زبان  همانند نسبت  با اخالق  فرهنگ
و گفتار حضور   است؛ و درگويش  انتزاعي  امري  زبان  طور كه همان. فرهنگند  و متنوع  گسترده

  هاي در نظام  فرهنگي  هاي نظام  و همواره  است  انتزاعي  نيز امري  دارند؛ فرهنگ  و ملموس  بالفعل
  مواجهيم  اخالقي  چند الگوي  ا همزيستيب  ترتيب همواره اين  به. كنندحضور و نمود پيدا مي  اخالقي

بر   توان مي  جغرافيايي  و در گستره  تاريخي  از حيث  آن  و تنوعات  اخالقي  و تنها با مطالعة تحوالت
  در عرصه  تحولبنابراين   .دارد  تر از اخالق گسترده  داماني  فرهنگ  كه  يافت  وقوف  نكته  اين

روشن .  رفت  توان نمي  از آن فراتر  كه  است  ممكني  افقهاي  تابع  اخالق  در عرصه  و بالطبع  فرهنگ
  تافته  درهم  نظام  يك  نيست؛ بلكه  هنجاري  از اصول  اي رابطه بي  مجموعة  صرفاً  شود که اخالقمي

آيد ميبدست   و اخالق  فرهنگ  ميان  از رابطه. آن  نگريست  از  فرهنگ به  فارغ  توان نمي  كه  است
  ميان  بر رابطه  داللت  فرهنگ  ريزي برنامه. دهد مي  رخ  و امر سياسي  قدرت  با وساطت  در نهايت  که 

 در  رابطه  الذكر، اين فوق  مقدمات  به  با توجه  دارد كه  فرهنگي  و نظام  مشخص  سياسي  نظام  يك

رفتارها و   به  بخشيدن  در صدد سامان  يسياس  يابد؛که هر نظام تر مي برجسته  نمودي  اخالقي  نظام
از اين . سياسيند  و ثبات  اجتماعي  كار نظم  مددرسان  كه  است  هنجاري  الگوهاي  گفتارها برحسب

  :توان گفت کهرو مي
کنند و به طور نسبي از مشترکات ها که در سرزميني زندگي ميجامعه به گروهي از انسان« 

   ٣».و اقتصادي برخوردارند؛ گفته مي شود فرهنگي، تشکل مدني، سياسي
فرهنگ هر ملت و کشوري دربرگيرندة باورها، ارزشها، آداب، رسوم و بايدها و نبايدهايي 

ترديد به وجود آمدن بي. گردداست که به عنوان زير بناي اصلي هويت هر کشوري محسوب مي
ز سويي شکل گيري هويت، امري ا. نيازمند زمان و علل فراواني است يک فرهنگ در ميان جامعه

به . شودگيري نهايي نزديک ميتدريجي است که هرچه زمان برآن بگذرد؛ بيشتر به تثبيت و شکل
قرآن کريم در مقام بيان شکل . اي که سرانجام منشأ تمام رفتارها و کرداهاي انسان خواهد شدگونه

ين با فرض پيوستگي هويت آدمي و بنابرا ٤.گيري جسم انسان به تدريجي بودن آن اشاره مي کند
- توان دريافت که فرهنگ و هويت انسان طي مراحلي و بتدريج شکل ميمراحل رشد جسماني مي

  .گيرد

                                                
-١  Languag.  

٢ - . Parole  
   .2072،  3، ج1381انتشارات سخن، : ،تهرانفرهنگ بزرگ سخنحسن، انوري، -٣

  .70نحل، 4-
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يابيم که عصر جاهلي، بارزترين با بررسي آيات، روايات و تاريخ  به اين نتيجه دست مي
و گوياترين بيان از اين دوران  ترينعميق. اي است که انحطاط فرهنگي آن را فرا گرفته بودجامعه

اي از قرآن کريم مردمان عصر جاهليت را بر لبة پرتگاه حفره. در کالم خداوند متعال آمده است
  :داند؛ که اسالم آنان را از آن پرتگاه نجات بخشيدآتش مي

و شما بر  ١.اللَّه لَكُم آياته لَعلَّكُم تَهتَدون شَفا حفْرة من النَّارِ فَأَنْقَذَكُم منْها كَذلك يبين  و كُنْتُم على
هاي خود را براي شما اين گونه خداوند نشانه. کنار پرتگاه آتش بوديد؛ که شما را از آن رهانيد

  .کند؛ باشد که شما راه يابيدروشن مي
دهد ارائه ميهاي آن دوران ها و پليدياي، يک تصوير کلي از همة  زشتيوحي با چنين جمله

  :که شرح آن در سخن پيشوايان و مفسران قرآن آمده است
إِن اللَّه انَهحبثَ سعداً بمحيراً ص منَذ ينالَملْعل يناً ولَى أَمالتَّنْزِيلِ ع و أَنْتُم شَرعبِ مرلَى الْعع ينٍ شَرد ي وف 

ارٍ شَرد نِيخُونم نيب ارجحخُشْنٍ ة و اتيح صُم ونبتَشْر رالْكَد و تَأْكُلُون بشالْج و كُونفتَس اَءكُممد و 
ونتَقْطَع كُمامحأَر الْأَصْنَام يكُمةٌ فنْصُوبم و الْآثَام ةٌ بِكُمصُوبعرا تبليغ کننده ) ص(خداوند متعال محمد ٢.م

در آن حال شما اي گروه عرب . ي فرستادن قرآن و رسالت مبعوث نمودبر عالميان و امين برا
داراي بدترين دين بوديد و در بدترين جامعه زندگي مي کرديد؛ در ميان سنگهاي سخت و 

خورديد؛ خون آشاميديد؛ غذاي خشن ميهاي تيره ميمارهاي ناشنوا سکونت داشتيد؛ آب
ها در ميان شما نصب شده و کرديد؛ بتطع رابطه ميريختيد؛ با خويشاوندان خود قيکديگر را مي

  .گناهان انحرافهاي شديدي را بر شما بسته بود
ترين براي به تصوير کشيدن انحطاط فرهنگي جامعة جاهليت به مهم) ع(شود اماممشاهده مي

محورهاي اصلي فرهنگ و رسوم انحرافي آنان را در . فرمايدهاي فرهنگي آنان اشاره ميزمينه
- ريزي، فساد و کج رويستر زندگي در ميان سنگهاي سخت و خوردن  غذاهاي خشن، با خونب

  .شودهاي فراوان متذکر مي
- از اين رو يکي از عوامل  فرهنگي که مانع حاکميت اخالق اسالمي در يک جامعه ديني مي

و  شود، پديدة انحطاط فرهنگي و اخالقي است؛ اين پديده ناشي از اين است که جو روحي
شود که نتيجه آن اختالط حق و باطل و سقوط حدود الهي است؛ که اخالقي انسان نامساعد مي

  .مورد نکوهش قرار گرفته است
  :واژة انحطاط به معناي 
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هاي متفاوتي مورد فرو افتادن، پست شدن، به پستي گراييدن و به زير آمدن است؛ که در زمينه«
  ١».استفاده قرار مي گيرد

آيد که گسترش و رواج  فساد و فحشا در قي و فرهنگي  تحت تأثير عللي پيش ميانحطاط اخال
ن امر نموده و ياي به ابراين اساس قرآن و روايات توجه ويژه. جامعه يکي از مظاهر آن است

  .دارندبشريت را از گرايش به آن باز مي
  ٢».آن صالح است فساد به معناي خارج شدن چيزي از اعتدال چه کم و چه زياد است و ضد«

  :در قرآن کريم فساد و صالح در برابر يکديگر قرار گرفته اند
ونحصْلال ي ضِ وي الْأَرف وندفْسي حِ . ٣الَّذينصْلالْم نم دفْسالْم لَمعي اللَّه ٤و.  

به بيان  هاي اجتماعي و نقش مخربي که فساد در جامعة اسالمي دارد؛قرآن کريم به دليل جنبه
 ٥)ص(پيامدهاي آن پرداخته است و آن را هم رديف گناهان بزرگي چون جنگ با خدا و رسول 

شوند تا آنجا که به هنگام غرق فرعون در دهد؛ که بخشيده نميقرار مي ٦برتري جويي و سرکشي
  :فرمايدتوبه خواهم کرد؛ مي: گويددريا هنگامي که او مي
تَ قَبصَيع قَد و آلْآندينفْسالْم نكُنْتَ م کردي اکنون؟ در حالي که پيش از اين نافرماني مي .٧لُ و

  .و از تبهکاران بودي
  :فرمايدبه دليل اهميت اين موضوع قرآن کريم در اين زمينه هشدار داده و مي

و فرمان افراطگران را پيروى ٨.حونالَّذين يفْسدون في الْأَرضِ و ال يصْل  و ال تُطيعوا أَمر الْمسرِفين
  .كنند كنند و اصالح نمى آنان كه در زمين فساد مى. مكنيد

  ::سدينويه ميل آيذ ييعالمه طباطبا
كنند  خطاب به قوم ثمودکه از اطاعت امر مسرفان كه فساد مى)ع(آيه اشاره دارد به نهى صالح «

نان تقليد عاميانه و پيروى كوركورانه ايشان، در مراد از اطاعت امر آ. كنند؛ بپرهيزند و اصالح نمى
لذا مسرفين را . دارند اعمال و روش زندگى است؛ آن روشى كه آنان سلوكش را دوست مى

  ٩».اند كسانى دانسته كه از مرز حق تجاوز نموده، از حد اعتدال بيرون شده

                                                
  .3484، 3،جپیشین ،لغت نامه دهخدادهخدا، ، علی اکبر -  1
  .379، پیشین، مفردات الفاظ القرآن الکریم محمدبن حسین، راغب اصفهانی،  -  2
  .152/شعرا -  3
  .220/بقره-  4
  .33/ مائده-  5
  .83/قصص-  6
  .91/یونس-  7
  .152/ شعرا -  8
  .430، 15 ج ،، پیشینالمیزان فی تفسیر القرآنمحمد حسین، طباطبایی،  -  ٩

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



٨٤ 
 

  :فرمايدميجا که قرآن فساد را در رديف برتري جويي و سرکشي قرار مي دهد؛ و آن
آن سراى آخرت را براى كسانى قرار .  ١نَجعلُها للَّذين ال يرِيدون علُوا في الْأَرضِ و ال فَساداً

. از آن پرهيزگاران است  دهيم كه در زمين خواستار برترى و فساد نيستند؛ و فرجام خوش مى
  :مرحوم حسيني درذيل آيه مي نويسد

گونه افراد در اين. لو و اظهار نخوت و برترى بر مردم و در جامعه استنتيجه رذالت خلقى؛ ع« 
اثر اخالق رذيله و سيرت پليد در قيامت محكوم به مذلت و خوارى بوده و از نعمتهاى ابدى محروم 

علو و اظهار برترى بر مردم و در جامعه به آن است كه اظهار تجرى نموده . بهره خواهند بود و بى
لت خلقى را گسترش دهد و در جامعه اختالف و فتنه برانگيزد و نظام زندگى جامعه گناه و يا رذا

   ٢».را مختل نمايد
کند؛ که ها رهنمون ميتعبير به فساد در زمين ما را به يک واقعيت در زندگي اجتماعي انسان

سطح  بلکه در. توان آن را در يک منطقه محصور کردمفاسد اجتماعي موضعي نخواهند بود و نمي
کند و کنند و از يک گروه و  فرد به ديگران سرايت مياجتماع و در روي زمين گسترش پيدا مي

  . بردجامعه را به سوي انحطاط پيش مي
نکتة ديگري که در اين آيات قابل تأمل است؛ اين است که يکي از اهداف  بعثت انبياء در 

است؛ به گونه اي که حضرت شعيب خطاب  قرآن کريم  پايان دادن به هرگونه فساد در زمين بوده
  :گويدبه قوم خود مي

  . تا آنجا كه بتوانم؛ ندارم  من قصدى جز اصالح جامعه ٣.ان أُرِيد إِلَّا الْإِصْالح ما استَطَعتُ 
با نگاهي به مجموع آيات و روايات در اين زمينه بدست مي آيد که فساد داراي معناي وسيعي 

كى از مصاديق فساد خواهى است كه قرآن نسبت به آن عنايت و توجه است وعلو خواهى ي
زيرا موجب سقوط حدود الهي در فرائض فردي و در نهايت جمعي شده . بيشتري داشته است

هاي  به همين دليل قرآن کريم نمونه. در جامعه خواهد شد يوهمين امر مانع گسترش اخالق اسالم
کند و با معرفي آنها به انسان، راههاي مقابله با گسترش آنها يفراواني را از مصاديق فساد بيان م

  .کندبراي جلوگيري از فراگيري انحطاط اخالقي ارائه مي
کند و براساس  انحطاط اخالقي به شيوهها و شکلهاي مختلفي در جامعه بروز ميبدين ترتيب 

آورد و در نهايت به  بر مي شواهد تاريخي، ابتدا از ناحيه سردمداران و نخبگان فکري و سياسي سر
نمايد و با عموميت يافتن آن، موجبات نابودي و هالکت جمعي فراهم و  افراد جامعه سرايت مي
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آثار و شواهد بحران اخالقي زماني آشکار . جامعه را دچار بحران اخالقي و اجتماعي خواهد کرد
اعتنا شده و آنها را  ه باشند بيشود که به هشدارها و عالئمي که حکايت از انحطاط اخالقي داشت مي

  .جدي نگرفته و درصدد حل و فصل آنها برنياييم
 ديگر ازموانع گسترش اخالق اسالمي وابستگي فکري و فرهنگي مسلمانان به مکاتب غيريکي 

اسالمي است و اين در حالي است که داشتن مکتب مستقل و استقالل فکر و رأي  امروزه شاخصه 
  :به اين معنا که. ني استدر مناسبات جها يمهم

هر ملتي که از خود مکتبي مستقل و استقالل فکري و راي داشته باشد؛ و زير بار مکتبهاي « 
بيگانه نرود؛ حق حيات دارد و هر ملتي که مکتب نداشته باشد و بخواهد مکتبش را از بيگانه 

  ١».بگيرد؛ ناچار تن به بندگي او خواهد داد
  .الهي نبوده و شايسته مؤمنان  نمي باشدن امر هرگز مورد رضايت يا

هيچ گاه خداوند راهى براى پيروزى و تسلط كافران ٢.و لَن يجعلَ اللَّه للْكافرِين علَى الْمؤمنِين سبِيلًا
  .بر مسلمانان قرار نداده است

سياسى، فرهنگى،  در تفسير نمونه آمده است که كافران نه تنها از نظر منطق بلكه از نظر نظامى،  
  ٣.توانند بر افراد با ايمان، چيره شوندينم... اقتصادى و

هاي فرهنگي و بستر زندگي براين اساس يکي از موانع گسترش حاکميت اخالق اسالمي، زمينه
  در عرصه  تحولبنابراين  . را به دنبال دارد  آن  و تنوعات  اخالقي  تحوالتباشد که افراد مي
از اين رو انحطاط فرهنگي و اخالقي افراد يک . ز در پي خواهد داشتيرا ن  خالقا  عرصه  فرهنگ
دهدکه مفاسد اجتماعي موضعي نخواهند بود؛ بلکه در سطح اجتماع گسترش پيدا ينشان مجامعه 

  . برندکنند و جامعه را به سوي انحطاط پيش ميمي
  
  عوامل سياسي .٣- ٢- ٤

است که بشر همواره در مسير زندگيش به آن محتاج اخالق و سياست از مهمترين مقوالتي 
بررسي جايگاه و نقش اخالق در سياست و تعامل اين دو با يکديگر يکي از . بوده است

تأمل و  يبا اندک. هاي اصلي فالسفة سياسي و صاحبان انديشه در طول تاريخ بوده است دغدغه
مانروايان و حاکمان با اين دو مقوله گردد که در ادوار مختلف، فر تعمق در تاريخ بشر روشن مي

اي که پيامدهاي آن جامعه را تحت تأثير خود  اند؛ به گونه اي متفاوت برخورد نموده حياتي به گونه
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برخي از آنها بين اين دو مقوله تفکيک قائل شده و سياست منهاي اخالق را . قرار داده است
در مقابل ديدگاه . اي بين آنها قائل نيستند بطهگونه را اند و هيچ سرلوحة تصميمات خويش قرار داده

ديگري است که قائل به تلفيق اين دو مقوله و برقراري رابطه عميق بين آنها است و سعادت جامعه 
  .اند را در گرو اخالقي بودن سياستهاي آن جامعه تلقي نموده

ه سياست مبتني بر اي ک از ديدگاه اسالم، اخالق و سياست ارتباط تنگاتنگي داشته؛ به گونه«
معتقد به يک سياست ) ع(تا آنجا که امام علي . باشد اخالق الگوي ارائه شده از سوي آن مي

باشد و اخالق را به عنوان يک عنصر نظارتي دروني براي مهار و  داري مي اخالقي در حکومت
نهاي اخالق شود؛ و سياست م کنترل قدرت تلقي نموده و هرگز بين آن دو مقوله تفکيک قائل نمي

  ١».داند را سياست اسالمي نمي
توان يکي از عوامل اثرگذار در عدم گسترش اخالق اسالمي را مسئلة قدرت و قدرت مي 

در ارتباط با مسئله تحليل قدرت و ماهيت آن، از آنجا که قدرت و مفهوم آن  .طلبي انسان دانست
بررسي آن با نگرش اسالمي ضرورت مقولة بسيار مهم و تعيين کننده در جوامع بشري است؛ لذا 

گيرد؛ چرا زيرا در پرتو دين است که مفهوم قدرت شکل و صورت واقعي به خود مي. خاص دارد
که رسالت اصلي هر ديني به ويژ دين اسالم ارائة سياستها، خط مشي و ارزشهاي اصلي حيات 

- شها را اعمال وحفظ ميبشري است و نيز تبيين وشفاف سازي و تعيين حدود  راه و رسم اين ارز

  . کند
ميل به کسب قدرت در انسان يک . قدرت طلبي يکي از گرايشات فطري و ذاتي انسان است

  .. تواند آن را در درون خويش بيابدحقيقت قطعي است که هر کسي مي
گاه او را رها نخواهد کرد از آنجا که اين ميل ذاتي انسان است و در فطرت او جاي دارد؛ هيچ«
  ٢».مقاطع مختلف به شکل هاي مختلفي بر رفتار وي حاکم خواهد بود و در

  :توان از بعضي آيات به شکل مستقيم استنباط کرداين مساله را مي
پس شيطان او را   ٣.شَجرة الْخُلْد و ملْك ال يبلى  فَوسوس إِلَيه الشَّيطان قالَ يا آدم هلْ أَدلُّك على 

  شود؛ راه نمايم؟ اى آدم آيا تو را به درخت جاودانگى و ملكى كه زايل نمى: ؛ گفتوسوسه كرد
تمايل داشته باشد؛ اما چون ... بنابراين طبيعي است که طبع انسان به قدرت، شهرت، ثروت و

غالباً ظرفيت الزم را براي استفاده از فرصتي که در پرتو شهرت، ثروت و قدرت به دست آمده را 
  .کندبات هالکت خود و ديگران را فراهم ميندارد؛ موج
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اي فراتر از قابل توجه است که در ميان عاليق انسان، عالقه و حب جاه، مقام و رياست، عالقه   
به طوري که افراد بسياري، مال، زن و فرزند را قرباني رسيدن به مقام و . عاليق ديگر آدمي است

و در شرايطي . ز دلبستگي به قدرت و رياست استن موارد حاکي ايکنند؛ که همه ارياست مي
يکي از پيامدهاي حب جاه، تالش انسان براي جلب . پيامدهايي را براي فرد و اطرافيان او دارد

از همين روست که حب .  ها و ترفندهاستتوجه مردم و محترم شدن در ميان آنان با انواع حيله
نقل شده ) ص(از رسول. کوهش قرار گرفته استجاه، مال و رياست در احاديث متعددي مورد ن

  :است که فرمودند
  ولُ اللَّهسص(قَالَ ر (و ةئَاسالر بح ا ونْيالد بتٌّ حس لَّ بِهج زَّ وع اللَّه يصا علَ مأَو اولين . ١...إِن

  ...دنيا و عالقه به رياست وعالقه به : ويژگي که با آن معصيت و نافرماني خدا شد؛ شش چيز بود
  :فرمايددربارة آثار حب ثروت و مقام مي) ص(پيامبر

و ْ تهِمحب المالِ و الجاه ينبِتان النِّفاق في القَلبِ کَما ينبِتُ الماُء اَلبقلَ؛ لأَنَّه يحوج الي اَالُمراِء و مراعا
- که آب سبزه را ميرويانند؛ چنانريي را در قلب ميعالقه به ثروت و مقام، نفاق و دو٢.ْمرائاتهِم

  .کندروياند؛ زيرا چنين فردي به سالطين و مراعات حال آنان و نفاق و دورويي ايشان نياز پيدا مي
  . اندعالمان اخالق با استناد به روايات در نکوهش حب جاه و شهرت قلم فرسايي کرده

  :فرمايديامد رياست طلبي مينيز در خصوص پ) ع(امام علي بن موسي الرضا
کسي که خواهان رياست براي خود  ٣. من طَلَب الرئَاسةَ لنَفْسه هلَك فَإِن الرئَاسةَ لَا تَصْلُح إِلَّا لأَهلها

  .شود؛ زيرا رياست جز شايستة اهلش نيستباشد؛ هالک مي
  :اندنسبت داده) ص(برخي از عارفان حديثي را به پيامبر

کنند؛ آخرين چيزي که صديقين به آن فکر مي٤رؤوسَِ الصَّديقينِ حبّ اَلجاهْ آخَر ما يخرج عن
  .حب جاه و رياست است

گير افراد  طلبي که اغلب دامن براي عالج روحيه اعتالءطلبي، تفوق و قدرت) ع(امام علي
سجاياي اخالقي و دارا بودن آنها اي را عمل به  قدرتمند است؛ بهترين عامل براي مهار چنين روحيه

  هاي اخالقي ايشان نيز توصيه. گيري نهايت دقت را به عمل آورد داند تا انسان در هنگام تصميم مي
نمايد و نحوه برخورد مسئوالن سياسي با مردم را بيان  راجع به حاکميت اخالق در دولت مطرح مي

  : کند  مي
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يعلَى رع نالْم و اكإِي و كدعوم فَتُتْبِع مهدتَع أَن أَو كلعف نم ا كَانيمف دأَوِ التَّزَي انِكسبِإِح كت
قْتَ عالْم وجِبي الْخُلْف و قبِنُورِ الْح بذْهي دالتَّزَي و انسلُ الْإِحطبي نالْم فَإِن كالنَّاسبِخُلْف و اللَّه از  ١.نْد

اي  اي و يا بيش از حد جلوه دادن آنچه کرده منت نهادن بر رعيت به جهت احساني که نموده
کند  ارزش مي کني؛ احتراز کن چه منت نهادن، احسان را بي اي که خالف مي بپرهيز و نيز از وعده

  . شود برد و خلف وعده موجب خشم خدا و مردم مي نگري روشنايي حق را مي و زياده
کند که دولتمردان بايد از منت نهادن بر مردم که مورد نهي خداوند و  فراز توصيه ميدر اين 

نمايي در سياست اجتناب  دليل انحطاط اخالقي و موجب تحقير مردم است؛ بپرهيزند و از زياده
و . انگيزد زيرا نه تنها موجب خشم خداوند خواهد بود؛ بلکه خشم و غضب ملت را هم برمي. نمايند

  .ترين ضربه را بر پيکر جامعه خواهد زد د بزرگاين خو
توان گفت که از ديدگاه  اسالم، اخالق بر حوزه سياست و قدرت حاکميت بدين ترتيب، مي 

دارد و عاملي براي مهار و کنترل قدرت است و يکي از عوامل سقوط و اضمحالل دولتها، 
يار مهم ديگري که مانع از گسترش عامل بسلذا . باشد دار شدن اصول و سجاياي اخالقي مي خدشه

فضاي طلبي است که اغلب  روحيه  تفوق و قدرتشود؛ در جامعه مي يو حاکميت اخالق اسالم
اي اخالق مسلماً در چنين جامعه. کندسياسي نامناسب و ابهام آلودي را حاکم بر يک اجتماع مي

   .اسالمي حاکم نخواهد شد
رش حاکميت اخالق اسالمي خودکامگي نخبگان درگست همچنين از ديگر موانع اثرگذار

 قدرت نامحدود، عدم حاكميت الهى، اعمال. سياسي و حاکميت استبداد در ميان اين افراد است

  .نبود حكومت قانونى، افراد را به سوي استبداد پيش مي برد
  :استبداد در لغت به مفهوم 
يگران است و از اين رو مقابل هاى د تصميم خودسرانه يك فرد بدون در نظر گرفتن ديدگاه«
  :درادبيات سياسى استبداد  ٢».گيرد قرار مى» مشورت«واژه 

گونه حد  هاى سياسى، مذهبى، اخالقى و مانند آن است كه هيچ ها، انديشه اى از آيين مجموعه«
داند كه در تمامى  دهد و خود را مجاز مى و مرزى ميان زندگى جمعى و زندگى فردى قرار نمى

  ٣».هاى خصوصى آن دخالت كند ندگى حتى جنبهشؤون ز
استبداد در قرآن كه با واژگانى چون ستم، نافرمانى، شرك بيان شده است؛ خود داراى سطوح  

سپس به طغيان در روابط ميان انسانها و ستم . شود مختلفى است كه از نافرمانى خداوند آغاز مى
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درباره مسأله استبداد، نقطه شروعى ضد انسان  نقطه شروع قرآن. شود انسان به نفس خود، منتهى مى
  :محورى است و مي فرمايد

نياز  كند؛ همين كه خود را بى حقّاً كه انسان سركشى مى١.أَن رآه استَغْنى  كَلَّا إِن الْإِنْسان لَيطْغى
  .پندارد

  : عالمه ذيل آيه بيان داشته است که 
آن اين است كه او خود را بى نياز از پروردگار خود  آيه علت طغيان انسان را بيان مي كند؛ و«
پروردگارى كه بر او انعام كرده و علت اين انحراف آن است كه انسان به خود و هواهاى . داند مى

در نتيجه از . بندد پردازد؛ و دل به اسباب ظاهرى كه تنها وسيله مقاصد او است؛ مى نفسانى خود مى
بيند؛ چون اگر خود را محتاج او  هيچ وجه خود را محتاج او نمىو به . شود پروردگارش غافل مى

كرد كه به ياد او بيفتد؛ و او را ولى نعمتهاى خود بداند و شكر  ديد؛ همين احتياج وادارش مى مى
نتيجه اين انحراف اين است كه در آخر خدا را به كلى فراموش نموده؛ . نعمتهايش را به جاى آورد

  ٢».سر به طغيان بردارد
قرآن كسانى را كه خود را . ترين محور قرآنى دربارة ريشة استبداد است اين ديدگاه اساسى

در حالى كه ) ع(فرعون در پاسخ به موسى. كنددانند؛ طغيانگر معرفى مىخداوندگار و معبود مي
  :گويد خشمگين شده بود؛ مى

اگر خدايى غير از من اختيار كنى؛ : گفت.٣لْمسجونِينقالَ لَئنِ اتَّخَذْتَ إِلهاً غَيرِي لَأَجعلَنَّك من ا
  .قطعاً تو را از زندانيان خواهم ساخت

  : كند مى ياى از طغيانگران معرف قرآن به اين ترتيب فرعون را به عنوان نمونه 
  .به سوى فرعون برو، كه او طغيان كرده است٤ .فرعون إِنَّه طَغى  اذْهب إِلى

و عدم پاسخگويي  وامل مؤثر در تضعيف اخالق در يک جامعه ضعف قانونيکي ديگر از ع
قانون از يك طرف داراي تعريف فلسفي و از سوي ديگر حاوي تعريفي  .ي افراد استنيازها

از لحاظ فلسفي، قانون پيكرهايي از احكام، قواعد و مقرراتي است كه حاكم بر . حقوقي است
اما از لحاظ حقوقي قانون يك سلسله . و تسلسل رويدادهاستها، نظام عالم روابط اشياء، پديده

قواعد، احكام و مقرراتي است كه بوسيلة قواي عالي كشور جهت تنظيم روابط حقوقي و اجتماعي 
قانون در رفع تعارضات و کشمکشهاي اجتماعي مؤثر  در حقيقت. گرددآحاد جامعه وضع مي

اختالف ميان آزادي و خواست مشارکت مردم و از به اين معنا که به عنوان برطرف کننده . است
                                                

  6- 7/علق - 1
  .550، 20 ،پیشین، ج  المیزان فی تفسیر القرآنمحمد حسین،طباطبایی،  -  2
  .29/شعرا -  3
  .24/طه-  4
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در نتيجه با رعايت قانون، . کندگر قدرت سياسي دولت عمل ميسوي ديگر به عنوان کنترل
يابد و اجراي آن در سطوح مختلف جامعه در وفاق اجتماعي و انسجام شکافهاي اجتماعي التيام مي

  . اجتماعي مؤثر است
رود تکنولوژي واژه و مفاهيم از غرب زياد بود؛ عماد العلماء در دوران مشروطيت که بازار و

  :گويدخلخالي از مشروطه خواهان در وصف قانون و کارکردهاي اجتماعي آن اين گونه مي
قانون عبارت است از تشخيص حدود و حقوق که در ميان هر ملتي وضع و اجرا شود؛ راستي «

ت در زندگاني انسان، ظهور عدل و انصاف، قول و درستي فعل، اطمينان مال و جان، استراح
برطرف شدن ظلم و اجحاف، انتشار علوم و معارف، پيدا شدن ثروت عمومي، رسيدن ملت از فقر 

صورت ... ها و ها، زراعت نمودن در کوهبه عزت، داير شدن کارخانجات، نزديک شدن راه
    ١».خواهد پذيرفت

قانون در جامعه باعث داير شدن کارخانجات گرچه به درستي روشن نيست که چگونه رعايت 
شود؛ اما واقعيت اين است که ميل به پذيرش مفاهيم جديد در ها مييا زراعت نمودن در کوه

دوران مشروطيت بسيار بوده است و صرف نظر از خاستگاه سياسي، اقتصادي و اجتماعي اين 
ادي براي وارد کردن اين مفاهيم در مفاهيم، بدون در نظر گرفتن سوابق تاريخي اين واژه تالش زي

ولي با اين همه تجربة بشري نشان داده است . ادبيات سياسي و اجتماعي کشور صورت گرفته است
اي به نحوي مناسب و متناسب با شرايط و مقتضيات که رعايت قانون بايستي در گفتمان هر جامعه

  ٢.سياسي و اجتماعي آن جامعه بومي گردد
طباطبايي با هدف بومي سازي قانون در جامعه به برخي از نقاط ضعف قانون از اين رو عالمه 
- کند و بر آن است که در مراحل تدوين قوانين و قانونگذاري، نفوذ قدرت بيدر جامعه اشاره مي

توان انتظار داشت که در يک جامعه قانون از مرحلة تدوين تا اجرا از اين جهت نمي. تأثير نيست
وي راه حل رفع اشکاالت احتمالي در رعايت قانون را معنويت و دين . ودبدون نقص جاري ش

کنند تا زندگي خود را داند؛ زيرا که افراد جامعه با آگاهيهاي مذهبي و اعتقاد به آن تالش ميمي
از اين رو با اين که قانون دست . در مسير سازنده قرار دهند و به دنبال سعادت و رستگاري باشند

ي اعمال نفوذ و قدرت در عرصة قانونگذاري يا اجرا و قضاوت باز گذاشته است يا آنها را برا
دست کم مانع آن نشده است؛ افراد جامعه با مالحظه تعهد و الزام اجتماعي خود، دست به اين 

  ٣.زننداقدامات نمي

                                                
  .3، 1381،نشریه صداي عدالت،چالش یابی هویت و از خودبیگانگی مدرنعباس، پورهاشمی، مقاله ، . ر- ١

  .4-3پیشین،- 2
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  :گويدمرحوم عالمه دربارة سرچشمة اصلي ضعف قانون مي
باشد و بب براي رخنه کردن فساد در پيکر اجتماع ميسرچشمة اين خطر، که بزرگترين س«

تواند از آن جلوگيري کند؛ اين است که روشهاي اجتماعي معمولي که قوانين حتي مقررات نمي
هاي دروني آورد؛ چشم به مرحلة نادي افراد دوخته و اعتنايي به معنويات و غريزهرا به وجود مي

فظ نظم و توازن ميان اعمال مردم است تا طوري انجام آنان ندارد و تنها هدفشان هماهنگي و ح
خواهد؛ آن است که به آنچه قانون اجتماعي مي. گيرد که منتهي به اختالف و کشمکش نگردد

موادش عمل شده و اعمال اجتماع را کنترل نمايد و ديگر کاري به صفات دروني و احساسات 
  ١».رات است؛ نداردباطني ايشان که محرک اين اعمال و دشمن داخلي مقر

گرچه برداشت خلخالي و تحليل طباطبايي دو گونه تفسير و تحليل از وقايع اجتماعي و ورود 
رساند که يکي با تشويق و تحسين سعي در انتشار و ادبيات مدرن را در گفتمان اسالمي مي

نظام  گسترش همه جانبة آن دارد؛ و ديگري با حفظ برتريها و شايستگيهاي پيشرفت بشري در
توانيم قانون را گردد؛ در عين حال مياجتماعي، يادآور نقاط ضعف و نارساييهاي اين مفاهيم مي

نيز به عنوان يکي از عناصر مهم در هويت سازي جامعه و گسترش اخالق اسالمي در تشکيل يک 
- يام ميچرا که قانون شکاف هاي اجتماعي التجامعه اسالمي منطبق بر قوانين اسالمي تلقي کنيم؛ 

اجراي بد قوانين، يا درست و . بخشد و اجراي آن در سطوح جامعه در انسجام اجتماعي مؤثر است
قانون گريزي افراد جامعه را به دنبال خواهد داشت و در پي قانون گريزي، اخالق  اجرا نكردن آنها

که به نوبة ؛ حقوق اكثريت افراد جامعه پايمال خواهد شدگريزي نيز شيوع پيدا کرده ودر نهايت 
  .شودخود مانع گسترش اخالق اسالمي مي

  عوامل اقتصادي. ٤- ٢- ٤
هاي اجتماعي، قابل پديده   اي به عنوان جزيي از نظام کنش در ارتباط علي با ديگرهر پديده 

از آن است که نياز به   هايي مانند فقر و جرم، واضحترامروزه، وجود پديده. تبيين و درک است
است؛ تا از  فهم اين مسائل شديداً نيازمند تحقيقات اجتماعي   اما. داشته باشدتحقيق آکادميک 

    .حذر شود  تحليل و تبيين عوامانه و غير کارشناسانه
هاي اخـيـر بـا پـيـشـرفـت فـنـاوري و بـه تبع آن گسترش وسايل ارتـباط جمعي و  در سال

شـد جـهان به سمت فقرزدايي و رعايت  المللي پـيـش بـيـنـي مـي گسترش بازرگاني برمبناي بين
حقوق بشر پيش رود؛ ولي در دنياي كنوني انباشته شدن ثروتهاي بزرگ و طرز تقسيم ناعادالنه آن 

                                                
  .215، 4، پیشین ،جالمیزان فی تفسیر القرآنمحمدحسین ،طباطبایی،  -  1
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کند؛ در جوامع موجب شده است كه فقر به عنوان يك معضل، که امنيت اجتماعي را تهديد مي
  ١.مـطـرح شـود

کند؛ اما از نظر يک جامعه را تهديد ميهرچند عوامل متعددي امنيت اجتماعي افراد «
انديشمندان حوزه اجـتـمـاعي فقر از ديگر عوامل خطرناكتر است؛ زيرا موفق نبودن سيستم 
اقتصادي در توزيع عادالنه ثروت به منزله مهمترين عامل به وجودآورنده فقر در جوامع امروزي 

توان از روي  ر هر جامعه فقر را مياي نسبي است؛ بنابراين د چون فقر پديده. شود شناخته مي
مشخصات و عاليم متعددي مانند درآمد كم، تعليم و تربيت ناقص، درصد افــراد غـيــرمــاهــر در 

  ٢».هـاي نامناسب و عوامل ديگر تشخيص داد نـيــروي كــار، زنــدگــي در خــانـه
شرايط طبيعي نامساعد . ندكن شناسان، علل متعددي براي فقر در جوامع كنوني ذكر مي جامعه

مـوفـق  مانند مـنـابـع طـبـيـعـي، آب و هـواي بـد، تـوزيـع نـاعـادالنـه ثـروت و درآمـد بـه هـمـراه 
از داليل عمده فقر از . شود اقـتصادي كه منتهي به بحرانهاي تجاري و بيكاري مي نبودن سـيـسـتـم 

هاي اخالقي و رفتاري وافزايش جرم ج نابسامانيهمين امر سبب روا. شناسان است نـظـر جـامـعـه
   ٣.بنددشود و در نتيجه سعادت وامنيت از آن جامعه رخت برميدر بين مردم مي

در سطح  اند؛ منشأ عمده انحرافات اجتماعيبعضي از جامعه شناسان با مطالعاتي كه انجام داده«
بزهكاري جرم و  بيين علل پيدايشاند و در تپايين جامعه را در عوامل اقتصادي اعالم كرده

  ٤».اندكرده الكليسم وامراض رواني، بيش تر به عوامل اقتصادي اشاره
بديهي است . و مفاسد اجتماعي مردم است هافقر و ناداري يكي از عوامل مهم بزهكاري پس

دنبال شود؛ براي فرار از آن موقعيت گاه به انساني كه در خانه اي پر از كمبود و فقر بزرگ مي
  .آوردرود يا به دزدي و چپاول دست مي زند يا به موادمخدر رو ميمفاسد اجتماعي مي

  :فرمايدمي) ص(خداي متعال به پيامبر
  .تو را تنگدست يافت وبي نياز گردانيد٥.و وجدك عائالً فَأَغْنى 

اين ) ص(خدا به معناى تهى دستى است كه از مال دنيا چيزى ندارد؛ و رسول " عائل" كلمه«
خديجه تمامى . بى نياز كرد) ع(خداى تعالى او را بعد از ازدواج با خديجه دختر خويلد .  گونه بود

حرف فاء در ابتدا در پي بيان اين مطلب . اموالش را با همه كثرتى كه داشت به آن حضرت بخشيد
اى؛ پس  رك كردهتو تلخى فقر و تهى دستى را د: فرمايدمي) ص(است که آيه خطاب به پيامبر

                                                
  .1375، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور ،جامعه شناسی انحرافات اجتماعیجعفر، سخاوت، -١
  .123، 1373،ر نینش :تهران، ترجمۀ منوچهر صبوري،جا معه شنا سیگیدنز ،  ،آنتونی -٢
   .1383دانشگاه تهران : ، تهران)جامعه شناسی انحرافات( آسیب شناسی اجتماعی، ، صدیق سروستانیرحمت اهللا -٣
  .68، 1388، 1388انتشارات علم،: ، تهرانآسیب شناسی اجتماعیمحمد حسین، فرجاد،  -٤
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حاجتش اگر هدايت است و . خواهد؛ حاجتش را بر آورى؛ از خود مران هيچ سائلى را كه از تو مى
و ارزش جود، كرم . اى دستى چشيده تو طعم انعام خدا را بعد از فقر و تهى.  اگر معاش است برآور

دآور شو، و از مردم و همه جا نعمتش را يا. پس نعمت او را سپاس گوى. دانى و رحمت خدا را مى
  ١».پنهانش مدار

  :نقل شده است) ص(گرامي اسالم از رسول
  ولُ اللَّهسكُفْرا) ص(قَالَ ر كُوني أَن الْفَقْر رابه كفر بكشاند نزديك است كه فقر انسان ٢.كَاد.  

  :در روايتي فرموده است) ع(امام علي 
 الْفَقْر و نم رخَي رتن بهتر است تا به فقر زيستندر قبر خف ٣.الْقَب.  

  :فرموده) ع(همچنين امام باقر
رتُ الْأَكْبوالْم ترين مرگ استفقر بزرگ ٤.الْفَقْر.  

  :ميخوانيم) ع(در بيان امام صادق
  اللَّه دبو علَى الْإِثْمِ) ع(قَالَ أَبع لُكمحفَقْرٍ ي نم رنِ الظُّلْمِ خَيع زُكجحنًى يثروتي که تورا از ٥ .غ

  .ظلم وستم باز دارد ،بهتر از فقري است که تورا به گناه وزشتي وا دارد
اي که فقر و ناداري در زندگي انسان نگاهي اجمالي به تعليمات اسالم در اين زمينه ابعاد فاجعه

وت جـوامـعـي كـه تـوزيـع ثـر آفريند؛ نشان داد و به خوبي روشن ساخت که در بسياري ازمي
مردم براي دسـت يـافـتن به ثروت بيشتر ممكن است به اعمال غير اخالقي و  ؛عـادالنـه نـيـست

هاي جوانان آن  ارتكاب جرايم طبقات فـقـيـر، از شـكـافـي كـه بـيـن خواسته. نادرست دست بزنند
بـراي گـيـرد و تـمـايـل آنـان  سرچشمه مـي ؛طبقه وجود دارد با آنچه كه در دسترس آنهاست

دسترسي به موفقيتهاي اقتصادي و فرهنگي با محدوديتي كه براي رسيدن به اين مــوفـقـيــتهـا 
هاي  كند كه سطح خواسته از طـرف ديـگـر موقعيت آنان ايجاب مي. شـود سـركـوب مـي ؛دارنـد

كنند و  ميبه همين دليل اين گروه از افراد جامعه به شدت احساس محروميت  .خود را پايين بياورند
  .شــونــد با به دست آوردن فرصتهاي مناسب به طرف جرم و جنايت سوق داده مــي

اي است شود و يکي از حمايتهاي اوليهامنيت اجتماعي که شامل امنيت جاني و مالي افراد مي
که هرجامعه در برابر شهروندان، متعهد به تأمين آن است؛ با افزايش جرم و جنايت مخدوش شده و 

                                                
     .525 ،20المیزان فی تفسیر القرآن،جمحمد حسین،طباطبایی،  - ١
  .307،ص2، پیشین،جالکافیمحمدبن یعقوب،کلینی، -  2
  . 1151، 2، پیشین،ج غررالکلم و دررالکلم عبدالواحد بن محمد تمیمی، آمدي، -  3
  .46،ص72ر، پیشین،جبحاراالنوامحمدباقر،مجلسی،  - ٤
؛ 166،ص3،جق1404جامعه مدرسین ،:قم، من الیحضره الفقیهابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسی بابویه قمی صدوق،  -  5

  .208،ص3،ج1385،ترجمه احمد آرام،انتشارات دلیل ما،الحیاه محمد رضا، حکیمی،

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



٩٤ 
 

دهد و به اين گونه را در جامعه گسترش مي... برداري، احتکار و ايل اخالقي چون دزدي، کالهرذ
  .شودمانع از گسترش اخالق اسالمي در جامعه مي

نيست؛ بلكه مي تواند يكي از عوامل  البته بايد بگوييم فقر تنها عامل و علّت انحرافات اجتماعي
از عوامل مهم مفاسد اجتماعي در  تواند يكيي هم ميغنا و ثروت اندروز از طرفي. مؤثر باشد

ناشي از استغنا و ثروتمندي  ياز انحرافات اخالقي و مشکالت رفتار يبرخ. سطح باالي جامعه باشد
  :قرآن نيز اين حقيقت را بيان كرده است . است
  ».كندتغنى ببيند؛ طغيان مىانسان وقتى خود را مس ١.رآه إستَغنى أن. كَالَّ إِن الْإِنْسان لَيطْغى  

. دهد اين دو آيه ردع و رد رفتارى است كه انسان در مقابل نعمتهاى الهى از خود نشان مى
آيد كه خداى تعالى نعمتهاى  شود؛ چون از آيات بر مى رفتارى كه از خالل آيات قبل استفاده مى

است؛ پس بر انسان واجب است؛  بزرگى نظير تعليم به قلم و تعليم از طريق وحى را به انسان داده
  .شكر آن را بجاى آورد

و . نهد و پا از گليم خود فراتر مى. كند يعنى انسان بجاى شكر طغيان مى " إِن الْإِنْسان لَيطْغى" «
خواهد علت طغيان انسان را بيان  جملة مورد بحث مى.  اين خبرى است از آنچه در طبع بشر است

. داند کند كه او خود را بى نياز از پروردگار خود مىبيان مي علت طغيانش را چنين. كند
و نعمتهاى بى شمار او را . پروردگارى كه بر او انعام كرده و سراپاى وجود او انعام وى است

و . پردازد و علت اين انحراف آن است كه انسان به خود و هواهاى نفسانى خود مى. كند كفران مى
در نتيجه از پروردگارش . بندد مى) و نه هدف(وسيله مقاصد او است  دل به اسباب ظاهرى كه تنها

ديد؛ همين  بيند؛ چون اگر خود را محتاج او مى شود و به هيچ وجه خود را محتاج او نمى غافل مى
هايش را  هاى خود بداند و شكر نعمت و او را ولى نعمت. كرد كه به ياد او بيفتد احتياج وادارش مى

ه اين انحراف اين است كه در آخر خدا را به كلى فراموش نموده؛ سر به طغيان نتيج. بجاى آورد
 ٢».بردارد

نتيجة اين طغيان پرداختن .  برمبناي اين آيه بى نياز دانستن خود، منشأ و علت طغيان انسان است
 .تواند مانع گسترش اخالق اسالمي شودبه هواي نفس و زير پا گذاشتن اخالقيات است که مي

و تأکيد دين . سرستيز دارد -فقر و ناداري، غنا و ثروت اندوزي -ين رو قرآن با هر دو پديدهاز ا
اسالم براي رفع فقر ومبارزه با آن، در کنار جلوگيري از انباشت ثروت و زراندوزي نشانگر آن 

آثار و پيامدهاي منفي در زندگي فردي و اجتماعي انسانها  –فقر وغني –است که اين دو پديده 
تواند در انحراف انسان از صراط مستقيم که هدف اصلي اسالم براي انسان دارند که هر کدام مي

 .است؛ نقش مؤثري داشته باشد

                                                
  .6/علق -  1
    .183، 27،جالمیزان فی تفسیر القرآنمحمد حسین،طباطبایی،  -  2
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آيدکه بسياري از سجاياي اخالقي انسانها تحت تأثير نگرش آنها به بدين ترتيب، به دست مي
شان حاکم است؛ بر زندگي،که ياباورها و محيط پيرامون، شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي

تواند زمينه انحرافات فکري و اخالقي را در بشر گيرد و مجموعة نامساعد اين عوامل ميشکل مي
اي همچنين در جامعه. فراهم آورند و نهايتاً مانع گسترش اخالق قرآني در يک جامعه ديني شود

ن و قدرت طلبي و بد اخالقي که سنت گرايي، فقر و بيکاري، ناامني، ظلم و بي توجهي به محروما
حاکمان فضاي اجتماعي را فرا گرفته باشد و مردم صرفاً به نيازهاي فردي بسنده کنند؛ بي شک 

آورد چنين گرايشي انحطاط و افراد اين جامعه به مکاتب زنده ديگري گرايش پيدا کرده و ره
شود که اين، ثابت ميبنابر. هاي اسالمي خواهد بودهاي آن مکاتب با آموزهاختالط آموزه

هاي متعالي اسالم دربارة مسائل اخالقي و انحرافات فکري و اخالقي در اثر عدم آشنايي با آموزه
توجهي به مسائل اخالقي شده و فضاي اخالقي و اجتماعي تهذيب نفس است که منجر به بي

صادي ناگواري را آورد و  در پايان پيامدهاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتينامناسب پديدم
  . آورديبراي جامعه به ارمغان م

- حال با حصول اين نتيجه چه راهکارهايي را مي توان ارائه داد که وضع نا مطلوب چنين جامعه

سامان داده شود؟ اين مطلبي است که در فصل ) ع(اي مطابق فرامين قرآن کريم و سيرة معصومين
  .شودبعدي رساله بدان پرداخته مي
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  ل پنجمفص

حاکميت اخالق  هاي گسترشراه
  ينيد يجامعه در اسالمي

  
  
  
  

واقع بين عالوه بر مشاهده  هر ناظرِ ،انساندر نگاهي گذرا به تاريخ پر فراز و نشيب زندگي 
- که هر يک جلوه-داريمردي، سخاوت و خويشتنفداکاري، گذشت، جوان هاي زيبايي ازصحنه

هاي تکان دهنده و ناپسندي از ظلم و با صحنه - نسان هستندمتعالي و ارزشي ا هاياي از جنبه
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ها مصداقي هريک از اين صحنه. شودراني روبرو ميخونريزي و ددمنشي، فساد و هوس تجاوز،
مراتب  نامطلوب ولي غير قابل انکار از حيات بشر که در اشکال و است از جنبه ضد اخالقي و

 اره از سوي اکثر انديشمندان،و، همهاانساني واجتماعي سوء بسيار بر سعادت فرد آثار با متنوع،
مبارزه با آن، تالش فکري و عملي  انساني تلقي شده که براي چاره انديشي و - معضلي جهاني

  . بشري صورت گرفته است ةانديشه و تجرب ةاي در عرصگسترده
ديني و تدابير و  اي گرانبها از معارف فلسفي، عرفاني، ادبي،حاصل اين تالش سترگ، گنجينه

تجاربي است که براي پيدايش وجود ارزشمند انسان ازآلودگيهاي اخالقي و تعالي ارزشي آدمي، 
  . از سوي متفکران و مصلحان دلسوز فراهم آمده است

 قدرداني و سپاسگزاري از) انديشه و تجربه(يابي مجموعه مذکوردست صرف نظر از ميزان
امع واما نگاهي گذرا به اوضاع کنوني ج .شودساني محسوب مياي انفوق، وظيفهة شائبتالش بي

 ةدهد که اين کوشش فکري و عملي گسترده نه تنها ثمربشري  در شرق وغرب عالم نشان مي
علي رغم پيشرفت نسبي آدمي در ديگر  ،بلکه مشکالت اخالقي است؛ نداشتهمطلوب را در پي

 ابعاد بررسي مل درأاندکي تپس از لذا . فته استها، روز به روز گسترش و عمق بيشتري يازمينه
گويي مناسب و اساسي به اين پرسش ديرين، ولي ضرورت پاسخ موانع  گسترش اخالق اسالمي،

  : همچنان مهم را خاطر نشان مي سازد که
هاي اخالقي تا حد امکان پيراست و به توان وجود ارزشمند انسان را ازآلودگيچگونه مي«

توان اخالق اسالمي را در بين چگونه ميعمل پوشاند؟ ةقي با آن همه اهميت جامهاي اخالارزش
   اي مزين به اخالق اسالمي تشکيل داد؟افراد گسترش داد و جامعه

هدف از طرح اين مبحث دستيابي به ديدگاه قرآن وسنت دربارة راههاي گسترش اخالق 
ها اخالق اسالمي را در جامعه اسالمي کارکاربرد اين مبحث اين است که اين راه. اسالمي است

  .دهدرشد و پرورش مي
  
   يبازشناسي تعريف دقيق اخالق اسالم. ۱- ۵

انسان از آغاز تا پايان زندگي خويش به طور فطري به ارزشهاي اخالقي گرايش دارد و 
هر فردي در اين سنجش به . خوردشخصيت وي همواره با معيار فضايل و رذايل اخالقي محک مي

تياز باالتري دست يابد؛ در خاطر مردم و نزد خداي متعال جايگاهي رفيع و ارزشمند خواهد ام
  .داشت
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اي که رسول گرامي که اخالق در همة ابعاد زندگي انسان مؤثر است؛ به گونهبا نظر به اين
د لذا ضرورت دار ١.شمارداسالم علت برانگيخته شدن خود را اتمام و اکمال سجاياي اخالقي برمي

باشيم تا  يبا يک بازشناسي دقيق اخالق  بدنبال يافتن  و معرفي يک تعريف دقيق از اخالق اسالم
  .بتوان به پاسخ بخشي از مشکالت روحي، رواني و بحرانهاي اخالقي بشر دست يافت

با آن . شودامروزه به دليل فرو رفتن انسان در امور دنيويي کمتر به اين مسئلة مهم پرداخته مي
هميت پرداختن به تربيت اخالقي در اين برهه از زمان که عصر بحران هويت انسان ناميده شده که ا

کم براي تحقق جامعة سالم و ايجاد تعادل رواني در بشر امروز دست. است؛ به مراتب بيشتر است
افراد، آسودگي وجدان اخالقي، جلب اعتماد و تأييد متقابل انسان، ناگزير است به ارزشهاي 

هرچند به نظر ما اين مهم در شکل عيني و تضميني آن جز برمبناي توحيد . قي روي آورداخال
   ٢.آيدگرايي به دست نمي

، رسيدن به کماالت معنوي و دست يافتن به مقام واالي ياسالم هدف از اخالقبه طور کلي 
جهان، به  سعادت انسان در دو. کرامت انساني است که در آفرينش براي وي منظور گرديده است

نزول آن  سازي است واساساًکه قرآن کتاب انسان با توجه به اين .وي بستگي دارداخالقي کماالت 
کند که لذا هر يک از آيات قرآن هدفي را دنبال مي ؛باشدانسان و جامعه انساني مي هدايت براي 

- و تمثيل ،امر و نواهياو، مل در قصص قرآنأت ياندک لذا با  .در نهايت انسان سازي را در پي دارد

 برخورد قرآن با ةرحال نحوه به. هدف رشد و هدايت انسان است ؛يابيمهاي اين کتاب الهي در مي
 اي استآيه کمتر لذا. کندتزکيه و تربيت انسان را دنبال مي ،رشد ،اي است که ترقي به شيوه انسان

در قرآن به  کرراًمبال نکند و اخالقي وانسان سازي را دن ةکه مستقيم يا غيرمستقيم يک نتيج
: مانند . خوريم که نشانگر توجه واهميت موضوع اخالق در آن کتاب الهي استميرمفاهيمي ب

   ...کرامت و  ،فالح ،تقوي
که در قرآن ) هاي دست و پاگيررستگاري از وابستگي(» فالح«و ) نيل به هدف(» فوز«مسأله 

به عالوه . دهد را نشان مي ياسالم شدن به اخالق هدف از اخالق و آراسته ؛مطرح گرديده است
دستيابي به اين مقصد نهايي را  ةقرآن، راه رسيدن به اين هدف را کامالً روشن ساخته و طريق

 .و با ترغيب و تشويق کامل، انسان را به سوي هدفش سوق داده است ؛بخوبي هموار نموده است

ار رفته و آن را کمال مقصود و هدف از تربيت واژه فالح و مشتقات آن، در قرآن فراوان به ک
  :انسان، و تخلّق او به اخالق کريمه دانسته است

                                                
بحار محمد باقر، مجلسی ، ( ».ی برانگیخته شدماخالقتنها براي تکمیل فضایل ؛ خالقإِنَّما بعثت لأُتَمم مکَارِم اال«اشاره به روایت - ١

 ).327، 67،جق1403دارالوفا،: ، بیروت االنوار
 .15، 1386نشر معارف،:  قم، رهیافتی بر اخالق و تربیت اسالمیفتح اهللا، نجارزادگان، - 2
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    .   رستگار شد آن کس که خود را پاک گردانيد ١.کّيزَتَ ْنم حفلَأَ ْدقَ

ابن . داننددانشمندان مسلمان، علم اخالق را برترين علم يا دست کم يکي از برترين علوم مي
اين علم از همه علوم برتر است و : نويسدمي تهذيب االخالق و تطهير االعراقاب مسکويه در کت

  ٢.پردازدبه نيکو کردن رفتار انسان از آن جهت که انسان است؛ مي
کنند پيش از فراگيري هر علمي به فراگيري علم اخالق از اين رو، انديشمندان توصيه مي

بودن آن به صفتهاي پسنديده و بيماري روح نيز بپردازند؛ چرا که سالمت روح در گرو آراسته 
  .ناشي از تأثير صفتهاي ناپسند در آن است

از ديدگاه قرآن و تعاليم اسالمي، اخالق از جايگاهي واال برخوردار بوده و سراسر زندگي 
  :باشد؛ زيرا داراي جنبه مادي و معنوي مي؛ حيات، در انحصار ماده نبوده. انسان را فرا گرفته است

اي که از  به گونه ؛خود تنها موجودي مادي نيست و ترکيبي از جسم و روح است انسان،«
هاي معنوي حيات را ناديده گرفت و به آن  توان جنبه نمي  از اين رو .يکديگر جدا شدني نيستند
جنبه روحاني او  ؛ گونه که جنبه جسماني انسان به تغذيه نياز دارد همان .تنها با ديد مادي نگريست

هايي که تنها با ديد انسان .نيز نيازمند تغذيه است و تغذيه روح، همان رعايت اصول اخالقي است
؛ باشند نگرند و پيوسته در پي برآورده ساختن خواسته جسماني خويش مي مادي به حيات مي

   ٣».کنند احساس ميهمواره در درون خود، يک تيرگي 
و نضَ مرأَع نكْرِي عذ لَ فَإِنيشَةً هعزندگىِ حقيقت، در بگرداند؛ دل من ياد از كس هر و٤.ضَنْكا م 
  .داشت خواهد  سختى و تنگ

 از اعراض همانا خدا، ياد از اعراض. دارد مهمى نقش نيز مادى زندگى در بنابراين معنويت«
 زيرا. است شرعى رهبرى دار عهده كه است كسى از اعراض آن قضاياى بارزترين و است حقيقت
 بخت تيره زندگى در رو اين از گردد؛ مند بهره زندگى از چگونه داند؛ نمى او راهنمايى بدون انسان

  ٥».بود خواهد
دهد و مؤثرترين عامل در ايجاد  از آن جا که ايمان، پايه تمامي ارزشهاي اخالقي را تشکيل مي 

ز حرکت به سوي کمال انساني ايمان را نقطه آغا توانمي لذا ؛براي انجام اعمال صالح است ،انگيزه

                                                
 .14/اعلی -  ١
  .26پیشین، ،تهذیب االخالق و تطهیر االعراق ابن مسکویه، علی بن احمد، - 2
 .27، 1379، مؤسسه فرهنگی دانش واندیشه معاصر:،تهران  مبانی انسان شناسی در قرآننصري ،  عبد اهللا، -٣
 .124/طه  - ٤
، تفسیر هدایت؛ مترجمان، 462 ،3 ق، ج 1414، الطیب الکلم دار کثیر، ابن دار:  بیروت شق،دم القدیر، فتح، شوکانی،   على بن محمد - ٥

   . 202  ،7 پیشین، ج
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 ؛دهد انسان را خود بخود به سوي کماالت سوق مي ؛اگر ايمان صحيح و استوار باشد .دانست
  ١.مشروط بر آن که ظاهري و بي پايه نباشد

درپيشرفت اسالم ) ص(در قرآن مجيد، به نقش اخالق پيامبر اهميت اخالق تا بدان جاست که 
   :دلها تصريح شده است و جذب 

 كه بود خدا مرحمت به ٢.حولك من الَنفَضُّواْ الْقَلْبِ غَليظَ فَظا كُنتَ لَو و  لَهم لنتَ اللَّه من رحمة بِمافَ
  .شدند مى متفرق تو گرد از مردم بودى؛ دل سخت و تندخو اگر و گشتى مهربان خلق با

  :شود كه  ازاين آيه استفاده مى
از اين موهبت الهى ؛ كسانى كه نرمش ندارند .نيك، يك هديه الهى استنرمش و اخالق  - ۱ 

نيروهاى انسانى  دارى كنند و به جذب توانند مردم گير نمى دل و سخت افراد سنگ - ۲ .محرومند
مشورت با مردم از  -۴ .رهبرى و مديريت صحيح با جذب و عطوفت همراه است -۳ .بپردازند
  ٣.گردد انسجام مى  ت كه موجبهاى نيك و پيوند دهنده اس خصلت

در حقيقت، کرامت انسانيت  ؛و معنويت فراموش شود اخالقاي که در آن،  جامعهبدين ترتيب 
اي تنها در انديشه خوردن و آشاميدن و پرداختن  چنين جامعه. به دست فراموشي سپرده شده است

انساني، در اين جامعه هاي زندگي است، و هيچ گونه عاطفه و انصاف و احساس کرامت به فريب
حيات توأم با . همراه باشد و عزت نفس وجود ندارد؛ زيرا لذت حيات، هنگامي است که با کرامت

لذا اخالق در قوانين الهي، به عنوان يک ارزش واالي  .است داب ناپاکيررذالت، سقوط در گ
  .کند اي را در زندگي فردي و اجتماعي ايفا مي انساني، نقش ارزنده

  
  تبيين دقيق مرزهاي اخالق ديني. ٢- ٥

شود؛ آن چه در يک جامعة موفق به عنوان اصلي مطلق، در تمام امور و کليه مراحل مشاهده مي
اگرآموزش اين اصل، در حيطه اعتقادات ديني و تعاليم . اصل حفظ حدود و مرزهاي الهي است

ال ايمان و تقويت الهي بصورت دقيق اعمال شود و حدود شرايع و سنن حفظ  شود؛ موجب کم
  . اخالق اسالمي مي شود

  : خداوند در قرآن مي فرمايد

                                                
 .14/حجرات »قالت االعراب آمنّا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما یدخل االیمان فی قلوبکم«-١
  .159/آل عمران - 2
التبیان فی تفسیر القرآن، احمد بن محمد،ابن هائم شهاب الدین، ؛ 216، 1جپیشین،  جوامع الجامع،طبرسی، فضل بن حسن،  - ٣

منهج ؛ مال فتح اهللا، کاشانی، 360، 1، بی جا، بی تا،جبحر العلوم؛ نصربن محمد بن احمد، سمرقندي، 132، 1،ج1423دار الغرب،: بیروت
   .336، 2، ج1336کتابفروشی علمی، : تهران الصادقین فی الزام المخالفین،
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لْكت وددح ا فَلَا اللَّهوهبنزديك بدان  گناه قصد به زنهار پس! الهى احكام حدود است اين ١.تَقْر 
  .نشويد

 به و شوند؛ مرتكب را آنها نبايد مردم اين كه از است كنايه خدا حدود به شدن نزديك از نهى«
کند تا اهل ايمان خداوند اين چنين بر حفظ حدود خود تأکيد مي٢».نمايند تجاوز حدود آن

- مرزشناسي از مباني اعتقادي است و اسالم مجموعه. مرزهاي الهي را بشناسند و آنها را پاس دارند

  :روايت شده است که فرمود) ص(در اين باره از رسول خدا . اي از مرزهاست
 إِن اللَّه بحي خَذَ أَنؤي هخَصا بِركَم بحي خَذَ أَنؤه يمزَائخداوند دوست دارد در اموري که  ٣.بِع

مردم را آزاد گذاشته است؛ آنان آزاد باشند؛ همان طور که دوست دارد؛ اموري که مشخص و 
  .تعيين کرده است؛ رعايت گردد و زيرپا گذاشته نشود

که فرماندهي را به کسي  ييز چنين بود که در نبرد با دشمنان هنگامن) ص(سيرة پيامبر اکرم
داد تا از آن تجاوز کرد و حدود الهي را به ايشان آموزش ميکرد؛ آنان را جمع ميواگذار مي

چنين بود که هرگاه تصميم ) ص(سيرة رسول خدا : فرمايددر اين باره مي) ع(امام صادق. نکنند
گاه مي نشاند؛ آنخواند و برابر خود ميپيکار اعزام کند؛ آنان را فرا ميگرفت؛ گروهي را براي مي

  :فرمود
 تَقْتُلُوا لَا و تَغْدروا لَا و تُمثِّلُوا لَا و تَغُلُّوا لَا اللَّه رسولِ ملَّة علَى و اللَّه سبِيلِ في و بِاللَّه و اللَّه بِسمِ سيروا

حرکت کنيد با نام خدا و براي خدا ٤.إِلَيها تُضْطَروا أَن إِلَّا شَجراً تَقْطَعوا لَا و امرأَةً لَا و صَبِياً لَا و فَانِياً شَيخاً
. خالف پيمان نکنيد. مثله نکنيد. ناجوانمردانه نيرنگ نورزيد. و در راه خدا و بر آئين رسول خدا

ان را قطعه قطعه نکنيد و از بريدن و تباه ساختن آنها و درخت. پيرمردها و کودکان و زنان را نکشيد
  .پرهيز کنيد؛ مگر آنکه چاره اي جز آن نباشد

بنابراين . بيان اين حقايق، از جهت آموزش و ايجاد تقواي الزم براي حفظ حدود است
کنند؛ مرز نگهدار هستند و اين مسئله هم موجب  تقويت انسانهايي که حدود خداوند را رعايت مي

  . شونداخالق اسالمي افراد يک جامعه مي
  
  هاي اخالق اسالمي از عادتهاي دينيتفکيک مؤلفه. ٣- ٥

                                                
  .187/بقره-  ١
  .70  ،2، ترجمه سید محمد باقر موسوي همدانی، پیشین، جنالمیزان فی تفسیر القرآمحمد حسین، طباطبایی،  -  2
  .232، ص16ق، ج1409مؤسسه آل البیت، : ، قمالشریعۀ مسائل تحصیل إلى الشیعۀ وسائل ، تفصیلمحمد بن حسن، حرعاملی-  3
     .58،ص15 همان، ج -  4
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 - يکي از موانع اصلي گسترش اخالق اسالمي آميخته شدن اصول اخالقي و عادتهاي ديني
 هاي اخالق اسالمي از عادتهاي ديني تفکيکبراين اساس در ابتدا بايد مؤلفه. باشداخالقي افراد مي

به عبارت بهتر، بايد روح حقيقي اخالق اسالمي گسترش يابد؛ تا تأثير حقيقي خود را بر . شوند
  .افراد بگذارد

- ير ميفرد تأثاين عمل در شخصيت  شود؛وقتي کاري بارها و بارها تکرار به اين معنا که عادت 

با اين . ادت ديگرمثل عادت به نظم، مسؤوليت پذيري يا هر ع .شودمي و استوار و پايدار گذارد
نخواهد  ياريده از روي عادت انجام شود؛ ديگر يک فعل اخالقي اختيپسند يتفاوت که اگر فعل

  .توان بر آن عنوان عادت ديني يا اخالقي را اطالق کردبود؛ بلکه مي
پردازيم و به بيان هاي اخالق اسالمي ميمؤلفه براي روشن شدن مطلب به بررسي يکي از

  .شودپرداخته مي هاي دينيهاي اخالق اسالمي از عادتتفکيک مؤلفه ارتباط و لزوم
مکاتب اخالقي ديگر توجه . است  نيت و انگيزه هاي مهم اخالق اسالمي بحثاز مؤلفه يکي

تنها مکتب اخالقي . اندعمل غافل شده ةخود را به فعل اخالقي معطوف داشته و از نيت و انگيز
نيت اطاعت  ؛دهدنيتي که کانت مالک ارزش قرار مي«: البته. کانت به بحث نيت پرداخته است

 ١».حکم عقل و احترام به قانون است و اين چيزي متفاوت با نظر اسالم خواهد بود

تواند به توضيح آن که يک عمل مي. اسالم عالوه بر حسن فعلي بر حسن فاعلي نيز تکيه دارد
  واطف انساني، تأمين نيازهاي مادي خود يا ديگران،مانند ارضاء ع .هاي متفاوت انجام گيردانگيزه

سرانجام ممکن است انگيزه الهي کسي را وادار به انجام کاري کند و به خاطر  ...شهرت طلبي و
در اين صورت است که بنابر دستور اسالم عملي ارزش . خشنودي خداوند اين کار را انجام دهد

  .يابدمي
را به عنوان اساس ارزش » نيت«نظام اخالقي اسالم است که  شايد بتوان گفت، اين از ويژگيهاي

هاي اخالقي يا بيشتر اخالقي و منشأ خوبيها و بديها معرفي کرده است؛ در حالي که در ديگر مکتب
از آنجا که هر عمل  .اندنکردهآنها چندان توجهي به نيت و نقش مؤثر آن در رنگ دادن به عمل 

تواند بدون انگيزه و نيت خاص باشد و  نمي ؛شود شخص انجام مي ةاداخالقي، اختياري است و با ار
اي براي انجام آن کار خاص، در نفس فاعل  داعي يا انگيزه ؛هر کار که از روي اختيار انجام گيرد

شود تا فاعل، آن کار خاص را ترک نکند و يا به جاي آن،کار ديگري  آن وجود دارد که سبب مي
لذا اين . دگيردر فاعل آن، انجام نمي ،بدون انگيزه ،اقع، هيچ کار اختياريپس در و. را انجام ندهد

 ؛عملي صالح و شايسته است و حسن فعلي دارد آيا عمل اخالقي، که ذاتاً: آيد يپرسش پيش م

                                                
  .107، پیشین، اخالق در قرآنمصباح،  محمدتقی، - ١
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عالوه بر حسن فعلي، بايد حسن فاعلي نيز داشته باشد؟ يعني همان جهت حسن عمل و ارزش 
نظر،  مثالً اگر عمل اخالقي مورد واداشته که آن عمل را انجام دهد؟فاعل را  ؛اخالقي که دارد

 فاعل نيز ةآيا بايد انگيز ؛خدمت به خلق است و ارزش آن به سبب ياري رساندن به نيازمندان است
يا آن که صرف نيک  .تا عمل او را يک عمل اخالقي منتسب به او تلقي نمود ؛همين جهت باشد به

  شود؟چه عنواني بر آن اطالق مي! اگر عمل اخالقي نيست ت؟بودن نفس عمل کافي اس
از ديدگاه اسالم، صرف نيکو بودن ذات عمل، کافي نيست و حسن فعلي، بايد همراه با حسن «

و در پسِ پرده ؛ داعي فاعل، سوء استفاده از شهرت و خودنمايي باشد چه بسا، انگيزه و. فاعلي باشد
بنابراين آثار کارهاي اخالقي، يعني  .ره زشتي پنهان بوده باشدزيباي عمل نيک، چهره کريه و منظ

پس . شود کمال و تعالي روح آدمي، بر حسن فاعلي و نيت پاک و اخالص در عمل، مترتّب مي
  ١».گردد دهد و مايه سعادت يا شقاوت فاعل مي اين نيت است که به عمل شکل مي

  :از جملهدر قرآن کريم، در اين باره اشاراتي وجود دارد؛  
 روانى ساختار حسب بر كس هر«: بگو. ٢سبِيال  أَهدى هو بِمن أَعلَم فَربكُم  شاكلَته  على يعملُ كُلٌّ قُلْ

  .است داناتر باشد، تر يافته  راه كه هر به شما پروردگار و كند، مى عمل خود بدنى و
 هدايت مناسب طبيعتش و شاكله كه هر .است او ثانوى طبيعت و سجيه از ناشى انسان اعمال«
 خسران جز او براى قرآن شنيدن باشد؛ ناسازگار و ظالم طبيعتش كه هر و آسان هدايتش باشد؛
   ٣».افزايد نمى

  :آمده است) ع(و ائمه اطهار) ص(در بسياري از روايات از پيامبر اکرم
ا يا  نيةال بِإ ملَال عالُ إِنَّممالْأَع اتهرگونه عملي، چه نيک و چه بد، چهره  به اين مفهوم که .٤بِالنِّي

  .دهد فاعل آن را شکل مي ةواقعي انگيز
  :فرمايد مي )ع(امام صادق 

علي : يعني شاكلَته  على يعملُ كُلٌّ قُلْ :ثم تال قوله تعالي .أال و ان النية هي العمل. النية أفضل من العمل
آن گاه اين . دهد همانا حقيقت عمل را نيت تشکيل مي. تر استنيت نيک، از کار نيک واال ٥.نيته

  ٦.کنديعني بر وفق نيت و انگيزه خويش عمل مي. شاكلَته  على يعملُ كُلٌّ قُلْ :آيه را تالوت نمود

                                                
  .117پیشین،  -  ١

  .84/ اسراء- 2
  .133 ، 6 ج ،پیشین،الحدیث أحسن تفسیر  علی اکبر، قرشی، - ٣

     . 83 ،1پیشین،جاألحکام،  تهذیب شیخ حسن، طوسی، -  4
  .5، ح 51، 1، ج ق1409یت، آل الب: ، چاپ اول،  قمتفصیل وسائل الشیعه الی مسائل الشریعهمحمدبن حسن، حر عاملی،  -  5
  .ق 1416بعثت، بنیاد:  تهران ،البرهان فی تفسیر القرآن، بحرانى،  هاشم سید -  6
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بنابراين ساختار دروني فرد، که همان نيت و انگيزة فاعل آن است؛ ضرورت دارد که اخالقي 
را بارها و  اين عمل به اين معنا که چون. دت اخالقي يا عادت ديني خواهد بودباشد و اگر نباشد عا

شده است؛ يا اين عمل در طي روزگاران طوالني در خانوادة او انجام مي کرده است؛بارها تکرار 
عادت اخالقي خوب يا رده و از يک فعل اخالقي تبديل به يک نفوذ ک فرداين عمل در شخصيت 

از آنجا که اين عمل ملکه رفتار فرد نشده با توجه به موقعيت او به شکل . شودعادت ديني مي
به . تواند واکنشي غير منطقي از فرد انتظار داشتکند و در شرايط نامناسب ميمتفاوتي بروز مي

همين دليل جهت گسترش اخالق اسالمي نخست بايد تفکيکي بين فعل اخالقي با عادات اخالقي 
  . و ديني قائل شد

  
  زمينه سازي براي افزايش تقويت اعتماد به نفس. ۴- ۵

مقصود از زمينه سازي براي افزايش تقويت اعتماد به نفس، اين است که با فراهم نمودن بستر 
- مناسب، امکان پديد آمدن اخالق اسالمي را در حد بااليي فراهم آورده و بر عکس از ايجاد زمينه

- يکي از اين زمينه. رذايل اخالقي را بپرورد؛ پيشگيري کردتواند هايي که باروري منفي دارد و مي

  . باشدها تقويت اعتماد به نفس افراد مي
اعتماد به نفس، در گرو  ةيعني برخورداري از خصيص. اي اكتسابي است اعتماد به نفس، پديده
 ؛يابد شخصي كه خود را در اين مورد ضعيف و ناتوان مي .ريزي استتمرين، رياضت و برنامه

  .دهاي علمي و با روحيه اميدواري، براي تغيير شخصيت خود اقدام نماي تواند با استفاده از روش مي
داند و براى او جز  كريم سعادت هر انسانى را مرهون عمل و تالش و مجاهدت او مي قرآن

  .دگير حاصل كوشش و فعاليتش پاداشى در نظر نمى
  .تهر كسى در گرو دستاورد خويش اس ١.كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبتْ رهينَةٌ

  :نويسدعالمه طباطبايي ذيل آيه مي
 يا است خير يا كه ملكيت آن اثر تا نيست؛ مالك واقعى ملكيت به را چيزى هيچ انسانى هيچ« 
 نموده است؛ كه جهدى و جد و كرده كه را عملى آن مگر شود؛ عايدش ضرر يا است نفع يا شر
  ٢».شود نمى انسان عايد شرش يا خير اثر اند؛ كرده ديگران چهآن اما  .داراست را آن تنها

  : فرمايد مى در تأييد همين مطلب ديگر آيةدر 
   .و اينكه براى انسان جز حاصل تالش او نيست٣.وأَن لَّيس للْإِنسان إِلَّا ما سعى

                                                
  .38/مدثر-  ١
  .76، 19پیشین،ج المیزان فی تفسیر القرآن،محمدحسین، طباطبایی، - ٢
  .39/نجم-  3
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 :دفرماي مى) ع(امام على .در روايات اسالمي نيز به اين مطلب پرداخته شده است

  .ارزش هر انسانى به مقدار همت او است .١همته قَدرِ علَى الرجلِ قَدر )ع( الْمؤمنِين أَمير قَالَ 
توان نتيجه مى. يعنى قيمت شخصيت افراد بشر را بايد در مقدار اعتماد به نفس جستجو كرد 

  :گرفت كه
م در چهارده قرن قبل، اين حقيقت آيين مقدس اسال واى نيست  اعتماد به نفس، اصل تازه« 

در كمال صراحت به مردم آموخته  ؛درخشان را كه راز سعادت و كاميابى فرد و اجتماع است
   ٢».است

نيازي از ديگران و اتكاي به  ، بيهاي الزم براي افزايش تقويت اعتماد به نفسزمينهيكي از 
تمامي «:فرمايد مي) ع(امام سجاد. رددگاين امر جز با قطع اميد از ديگران حاصل نمي. خود است

 ٣».چشم طمع نداشته باشد ؛خير و سعادت را در اين ديدم كه انسان به آن چه در دست مردم است

فكر و انديشه از  ةبلكه در حوز ؛شود خوداتكايي تنها به مرحله فعل و عمل منحصر نميهر چند 
وري از توانايي ذهني حاصل  هرهدر سايه استقالل فكري، ب. تري برخوردار است اهميت بيش

رسد و براساس جو و قضاوت ديگران  گردد و تأثير پذيري از قضاوت مردم به حداقل مي مي
است که منجر به گسترش اخالق اسالمي  يي؛که خود يکي از راههاگيرد گيري صورت نمي تصميم
  .باشدنيز مي

خدا لحاظ نشده است؛ هم چنان  معناى اعتماد به نفس، نفى اتكاى بهالزم به ذکر است که در
انسان با اين كه از  .تهاى فردى و ضعف نفس اخذ نشده اسيكه در توكل، ناديده گرفتن تواناي

 ةبلكه تدبير هم؛ داند نياز از خالق نمي اما هرگز خود را بى ؛سرمايه اعتماد به نفس برخوردار است
مستقيم توحيد افعالى خدا  ةكه ثمر توكل. بيند انتهاى پروردگار مى امور را در دست قدرت بى

: ماز جبرئيل پرسيد«: نقل شده كه فرمود) ص(از پيامبر .نقطه مقابل تكيه كردن بر غير است ؛است
اى كه مأيوس از كمك  رساند و بنده علم به اين كه مخلوق نفع و ضررى نمى:توكل چيست؟ گفت

بندد و از غير خدا  از خدا اميد نمىدهد و به غير  براى غيرخدا كارى انجام نمى ؛ديگران باشد
   ٤».ورزد ترسد و به غير خدا طمع نمى نمى

                                                
  .47قصار نهج البالغه، -  1
   . 279، ص2، جنشر معارف اسالمی، بی تا،: ، تهراناز نظر وراثت و تربیت کودكفلسفى،  ،محمدتقى -  2
   .219، ص 3 ج پیشین،،الکافی محمد بن یعقوب،کلینی ، -  ٣
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در  ؛هنگامى كه محل توكل را بيابند ؛نيازى و عزت در حركتند بى« :فرمايد مى) ع(امام صادق
تواند سبب افزايش اعتماد به نفس و  مى اين تفسير، توكل بر خدا بنابر ١».گزينند آن جا وطن مي

يابد و ضريب قدرت روحى و  ها نجات مىيچون در سايه توكل، آدمى از وابستگ ؛شدتقويت آن با
  . رود مقاومت او در برابر مشكالت باال مى

رسيدن به اعتماد به نفس در حد عالي كه توان ايستادگي در برابر بايد توجه داشت که 
در . به خداوند است در گرو تكيه بر عنصر ايمان و توكل ؛دهدميمشكالت را در انسان افزايش 

بلكه هميشه خدا را  ؛كند كه ديگر تنها نيستتوكل و ايمان عميق مذهبي، انسان احساس مي ةساي
روح شخص با ايمان از  :فرمايددرباره مؤمن مي) ع(براين اساس امام علي .بيند در كنار خود مي

  ٢.سنگ خارا شكست ناپذيرتر است
  
  اجتماعي و فرهنگي تفکيک سنتهاي مذهبي از سنتهاي . ٥- ٥

توان دريافت که اعتقاد به يک امر قدسي و فراطبيعي، يکي از با تحقيق در اديان مختلف مي
را که اغلب  سنتهاييبه طوري که مؤسس يا پيامبر هر دين،  ؛دهداصول تمامي آنها را تشکيل مي

که شامل  سنتهااين . ندکاز جانب او به مردم ابالغ مي ؛آيدايدئولوژي پيروان آن دين به حساب مي
گيري الگوي زندگي پيروان باعث شکل ؛اي از تعليمات اخالقي و رفتارهاي خاص استمجموعه

شود که معتقدند اين پيامها در صورت درست اجرا شدن، باعث تعالي و تکامل افراد آن مذهب مي
از اين رو اين  .کنندد ميمنبخشند و آن را نظامخواهند شد و به روابط ميان اعضاي جامعه، معنا مي

در . شوندبه صورت سنتهاي ديني در بين مردم رايج مي اخالقي و رفتارهاي خاص تعليمات
تعاليم ديني بايد  اين رواز . شودفرهنگ اسالمي از همين سنتهاي ديني با عنوان مراسم آئيني ياد مي

  .درآياي به پيروان اديان مختلف تعليم داده شود و به اجرا دبه گونه
  ٣وظيفه اجرايي کردن اين تعاليم بر عهده مراسم خاصي است که از آنها به عنوان مراسم آييني«

توان مراسم آييني را بنابراين، مي ٤».مياد مي شود و در اسالم، آنها را سنَن، شعائر و مناسک مي نامي
ي سرچشمه گرفته و يا هاي ديني و ماوراينوع خاصي از گفتار و اعمال منظم دانست که از آموزه

به دليل قدمت زيادي که دارند  گاه،و ؛دنشوبراي بيان احساسات ديني و مذهبي به کار گرفته مي

                                                
   .105 ، 3 ج پیشین،،الکافی محمد بن یعقوب،کلینی ، -  1
   .325، قصار البالغه نهج -  2
٣ -.Ritual Ceremony  
   .1376آگاه ،  :، تهرانآیین ها و جشن هاي کهن در ایران امروز ،روح األمینی ،محمود -  ٤
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اند و جزئي از فرهنگ روزانه و در بيشتر موارد با سنت و تاريخ مردمان يک منطقه پيوند خورده
  : به عنوان نمونه. اندانکارناپذير مردم شده

آنها ارزشهاي  ةشعبان، اشاره نمود که در هم ةطر، قربان، غدير و نيمتوان به اعياد فمي«
ديد و بازديد دوستان و آشنايان، کمک به مستمندان از طريق پرداخت زکات : اي چوناخالقي
عزاداري ماه هاي محرم و صفر و به ويژه مراسم روزهاي تاسوعا و عاشورا  يا .رواج دارد...  فطره و

که در آن ارزشهاي  ؛نها را نمادي از مراسم آييني ايراني ـ اسالمي دانستاست که شايد بتوان آ
امر به  ،شجاعت، ايثار و جوان مردي ،تسليم نشدن در برابر ستم و ستمگر: اخالقي اي چون 

  ١».آموزش داده مي شود ...معروف و نهي از منکر و 
داشتن آئينهاي  شود؛ برپايکي از اصولي که موجب گسترش حاکميت اخالق اسالمي مي

با هدف  که تعليمات اخالقي و رفتاري خاص استشامل  زيرا آئينهاي مذهبي. مذهبي است
اما گاهي تحريفهايي در اين آئينها . اندزندگي افراد بنا نهاده شده تعالي گسترش اخالق اسالمي و

 رفتارهاي اجاي برخالف هدف آ نچه اسالم به دنبال آن بوده است؛ موجب رودهد به گونهرخ مي
از همين روست که اختالط ميان سنتهاي . شوندمردم ميارزشي در ميان  اخالقي و غير غير

اجتماعي و فرهنگي با آئينهاي مذهبي و ايجاد بدعتها در جامعه، تحريف حقايق ديني را به دنبال 
بدعت در  .باشد تواند پيامدهاي جبران ناپذيري را براي يک جامعة ديني به همراه داشتهداشته و مي

؛ پيشين نداشته باشد ةچيزي که نمون ٢.لغت عبارت است از چيز نو پيداشده که سابقه نداشته باشد
و در اصطالح عبارت است از  ٣.آيد و سابقه قبلي نداشته باشد آنچه به وجود، نوآورد و يا نوآورده

  ٤.ايمان باشد جديد که مخالف ةعقيد
روشي در امر دين که ؛ اصلي نباشد ،آن را در کتاب و سنتديني نو يا قانوني نوآوردن که «

آيين و باور  ،پديد آوردن رسم  ؛شريعت نهاده شده باشند پيروان دين از پيش خود و بي استناد به
 و ائمه معصومين) ص(باوري که ريشه در قرآن و سنت پيامبر رسم وآيين و  تازه در زمينه دين،

  ٥».و ياران وي پديدار گشته استندارد و پس از زمان پيامبر ) ع(
بدعت که در مقابل آن  وپايه گذاري کرد ) ص(پيامبر اموري است که ديني سنتبنابراين، 

  :به عبارت ديگر. شود که بعد ازآن حضرت پديد آمده استبه اموري گفته مي؛ گيردقرار مي
                                                

) به همراه تحلیل جامعه شناسانه از وضعیت اخالقی در جامعه امروز ایران( نظام هاي اخالقی در اسالم و ایرانمحمدي،  ،مجید -  ١
   .123، 1379کویر ، : ، تهران

   . 29،  1382نشر نی ،  : تهران ی ـ انگلیسی،فرهنگ عربآذرنوش، ، آذرتاش -٢
  .29، 1365، 1365انتشارات اسماعیلیان،  :، تهرانالمنجد فی اللغهمعلوف، ،لوئیس - ٣
  .93،  3، ج3چ،1379موسسه فرهنگی آرایه ، : ، تهران معارف و معاریفحسینی دشتی ، ، مصطفی - ٤
حداد عادل،  ،غالمعلی » .البدعه مقابله للسنه«. آمده است» سنت«در مقابل » دعتب«تعبیرات شرعی  قابل تذکر و بررسی است، که در -  ٥

  .513،  6، ج1379یاد دائره المعارف اسالمی ، بن: ، تهران  اسالم دانشنامه جهان
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مورد آن  ر حالي که درد .يا عمل ديني ارائه گردد ،به عنوان عقيده) ص(پيامبر آن چه بعد از«
صريحاً نهي  بيان خاصي نرسيده باشد و مصداقي از يک حکم کلي نيز به شمار نرود يا آن عمل

   ١».بدعت است ؛شده باشد
در اصطالح، دو . اي عربي و در لغت به معني راه، روش، طريقه و عادت استواژة سنت کلمه

  :ه عبارت است ازمفهوم ديني از سنت ک. شودبرداشت از سنت دريافت مي
رفتار و اعمالي که نص صريح کتاب ديني دربارة آن وجود ندارد؛ ولي به اعتبار اين که « 

بوده، عمل به آن مستحب، مستحب ) ع(و امامان) ص(گفتار، کردار و تقرير و يا تأييد ضمني پيامبر
  ٢».باشدمؤکد يا واجب مي

ي نيز مورد نظر است؛ معموالً به صورت اين مفهوم در مردم شناس که مفهوم غير ديني از سنت
  :و آن عبارت است از. رودجمع و مترادف با آداب و رسوم به کار مي

اعمال و رفتاري که در خانواده، قبيله و جامعه از زمانهاي گذشته به ارث مانده و براي انجام «
ايستي سه ويژگي و ب. اعمال و رفتار، دليل منطقي يا دستور صريح يا قانون مدوني وجود ندارد

  :داشته باشند
  . رواج و اجراي آن در يک جامعه عموميت داشته باشد. ١
افراد به طور خود به خودي و به صورت عادي و بدون اين که مجبور باشند؛ به آن عمل .٢
  .نمايند
  ٣».اجراي آن در جامعه تداوم داشته و حداقل از يک نسل به ارث رسيده باشد. ٣

باشند؛ ضعف که  مروج آنها خود مردم مي سنت اجتماعي و فرهنگيبنابراين گاه همين 
اخالقيات را به همراه دارند؛ به اين صورت که عملي در خانواده، قبيله و جامعه از زمانهاي گذشته 

کند و با به ارث مانده است و به صورت يک سنت اجتماعي و فرهنگي در بين مردم رواج پيدا مي
در حقيقت اختالط سنتهاي ديني با سنتهاي اجتماعي و فرهنگي . ت داردسنت در مفهوم ديني تفاو

يکي از داليل اصلي عدم گسترش اخالق اسالمي است؛ چرا که همين سنتها گاه سنتهاي ديني 
در بين مردم است؛ معکوس جلوه داده و گاه راکه با هدف تزکية و تهذيب اخالق و گسترش آن 

  :براي مثال. کننداسالمي ممانعت ميبا گسترش خشونت از گسترش اخالق 
شود و يک رفتار غير اخالقي جشن آوريل که با دروغ آوريل در اولين روز اين ماه شروع مي«

شود و مردم در جشن رنگ که هر ساله در هندوستان برگزار مييا کند؛ را در بين مردم ترويج مي
، به سر و صورت و بدن به قصد افزايش شادي و تقويت روحيه گذشت و فروخوردن خشم

                                                
  .145، ص3، چ1383محبی،  شهید: تهران  ،دائره المعارف تشیعجوادي، بها ءالدین خرمشاهی و کامران فانی ،  حاج سید،احمد -١

  .40،ص1368عطار،: ، تهرانزمینۀ فرهنگ شناسیمحمود، روح االمینی، - ٢
  .40پیشین،  - ٣
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-اصل اخالقي حرمت نهادن به حريم شخصي ديگران، ناديده گرفته مي ؛پاشنديکديگر رنگ مي

  ١».کندشود و بيشتر به يک رفتار غير اخالقي شباهت پيدا مي
 .اي استها و دستورهاي ديني و مذهبي در هر جامعهاجراي آموزه ةوسيل بيشتر ،سنتهاي ديني
هاي رفتاري کننده افراط و تفريطدستورات، اغلب شامل تعاليم اخالقي و تعديل از آن جا که اين

با ارزشهاي اخالقي  اين سنتهاتوان به روشني به ارتباط مستقيم مي .براي اعضاي يک جامعه است
هاي آرماني و متعالي اخالقي افراد يک جامعه در حين به طوري که در اکثر موارد نمونه ؛پي برد

  . شودمشاهده مي  اين سنتهابرگزاري 
  ،تعاون، وفاي به عهد ، نگه داشتن حرمت سالخوردگان، احترام به کار و فرهنگ، ياري متقابل«

مراقبت از کودکان، عشق به دين و ميهن، سرزنش بدي و شرارت، نکوهش بيدادگري و ستم، 
- سنتهستند که از طريق نمونه هايي از ارزش هاي اخالقي  ...مردانگي، ثبات، صميميت، ايثار و 

 ٢».منتقل مي شوند هاي ديني

زمانها، باعث  ةهمه جوامع و هم ،اديان ةدر هم، البته ناگفته نماندکه اين گونه مراسمها، هميشه
بلکه در مواردي هم ممکن است  ؛شوندهاي اخالقي در ميان افراد جامعه نميشارز رفتارها و اشاعه

که از آنها با عنوان  رواج پيدا کند مردمارزشي در ميان  باعث شوند که يک سري رفتارهاي غير
  : براي مثال. شودبدعت ياد مي

که با آن زنجيرهاي نکره بر (زنيها  زنجير آزار نفس و اذيت کردن بدن در اين سينه زنيها و«
يعني حفظ نفس از . حرام است عقالً و نقالً هابندي و قفل) پشت سر يا به سر و صورت مي کوبند

 )ص(پيامبر  .مخصوصا که دين اسالم دين سهل و ساده است ؛است وريات ششگانه اسالميضر
ما جعلَ علَيکُم في الدينِ  :فرمايد قرآن نيز مي.  بِالشريعه السهله السمحاِء جئتُکُمفرموده اند که 

 ؛شودعي اجرا ميقمه زني که در بعضي از جوامع شي«يا ٣».دٌ خود اين سخن را ثابت مي کن حرج
ترويج خشونت و به هالکت انداختن خود را به دنبال دارد که اموري غير اخالقيند و چه بسا غير 

انجام دهندگان آنها را افرادي غير متمدن و حتي به  ؛مسلماناني که اين گونه رفتارها را مي بينند
  ٤».دور از هر گونه فرهنگ و اخالق انساني تصور کنند

دهد و حفظ سنتهاي ديني اصيل را دين اسالم اهميت زيادي به اين مسأله مي به همين دليل 
  .کندشمارد و ايجاد و يا حفظ بدعت را يک گناه بزرگ معرفي ميالزم مي

اي در اخالق و اعمال انسان بدين ترتيب آداب، سنن و فرهنگ يک قوم و ملت اثر تعيين کننده
ي در جامعه، در ابتدا بايد تفکيکي بين سنتهاي ديني از از اين رو جهت گسترش اخالق اسالم. دارد

                                                
  .120پیشین،  -  1
   .96، 1378پیام آزادي ، : ، تهرانقرآن و بهگزینی فرهنگ هاصادقی نیري،  ،رقیه -٢
  .18ـ19، 2چ ،1371شروه،  :، بوشهراسم یاحسینیجالل آل احمد، بامقدمه ق ، ترجمهرساله التنزیه األعمال الشعبیه أمین، ،محسن -٣

  .120پیشین،  -  4
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- گيري ميسنتهاي اجتماعي و فرهنگي قائل شد؛ تا اين سنتها و مراسمها که با اهدافي خاص پي

و به اين گونه از . اي مطلوب و به دور از تحريف و تغيير در اختيار مردم قرار گيرندشوند؛ به شيوه
اي براي گسترش اخالق اسالمي فراهم نها جلوگيري کرد و زمينهپيامدهاي سوء، اختالط ميان آ

  .ساخت
  
  تکريم شخصيت انسان . ٦- ٥

کرامت حافظ بسياري از ارزشهاي الهي و انساني است و در حفظ دين، ارزشهاي ديني و 
انسان، يگانه موجودي است که به لحاظ قابليتها و موقعيت . تقويت اخالق اسالمي نقش مهمي دارد

  :ي که دارد؛ مورد تکريم و عنايت خاص خداوند، واقع شده استممتاز
و نا لَقَدمني كَرب  مداشتيم  گرامى را آدم فرزندان ما راستى به و١.... آد...  

 : در  تفسير آيه آمده است
 خودمان صورت به را او چون ساختيم؛ گرامي و نموده تكريم ذاتشان حسب بر را آدم بنى« 
 از و نهاديم وجودشان در مراتبى گستردگى و سعه پس .نيست آن از باالتر رامتىكرديم وك خلق
 مدرك، بينا، شنوا، عالم، زنده، را آنان از يك هر و را به آنها داديم چيزى هر بر احاطه فعل و قوه

 اراده شينفس قواى و آالت و ذهنى مخلوقات از را چيزى گاه هر كه داديم قرار مريد و متكلّم
 شود؛ چنين موجودات جميع به نسبت يا مي كند؛ پيدا پس وجود كن؛ پيدا وجود بگويد او به كند؛
 و عنايت به دادن اختصاص تكريم از مقصود. باشد رسيده كمال حد به متابعت او و پيروى قوة اگر

 تكريم در و نفسى است معنايى تكريم .نباشد ديگران در كه است خصوصيتى به دادن شرافت
 كرامتى و شرافت داراى كه است نظر مورد تكريم مورد شخص تنها بلكه نيست؛ غير به كارى
   ٢».بشود

کرامتي که در هر انساني محقق شود او را از زشتي و انحراف و ناهنجاريهاي فراوان مصون 
  :فرمايدمي) ع(آنجا که حضرت علي. داردمي

 نتْ ممكَر هلَيع هانَتْ نَفْسه هلَيع تُهشَههر کس از کرامت نفس برخوردار باشد؛ شهوت و ٣.و
  .گرددارزش تلقي ميزشتيها نزد او بي

نتْ ممكَر هلَيع هنَفْس ا لَمهِنْهة ييصعبه  را هر کس از کرامت نفس برخوردار باشد؛آن ١.بِالْم
  .کندنمي خوار خدا نافرمانى
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- داند که در انسان ديده ميتصاص يافتن چيزي ميي فلسفه تکريم انسان را اخيعالمه طباطبا

و انسان بواسطه عقل ويژگي در ميان موجودات هستي داردکه . شودشود؛ و در ديگران يافت نمي
بنابراين وقتي سخن درباره  ٢.شودباعث برتري و افزايش بر ديگران در صفات و احوال و کارها مي

- داشت او ميکه موجب شرافت، ارزش و گراميشود سخن از ويژگيهايي است کرامت انسان مي

منظور از تکريم شخصيت انسان نيز، حفظ ارزش ذاتي و بزرگداشت شخصيتي اوست که . شود
يعني هيچ کس در هر مقام و پستي باشد؛ اجازه ندارد؛ . خداوند متعال به او ارزاني کرده است
ر روايتي تکريم انسان را ارج مي نيز د) ص(پيامبر اکرم. ارزش وجودي ديگران را ناديده بگيرد

  : ايشان مي فرمايد. نهد
نم مأَكْر أَخَاه نمؤالْم ةمبِكَل فُهلْطا يبِه و جفَر نْهع تَهبكُر زَلْ لَمي يلِّ فظ اللَّه وددمالْم هلَيع )نم ةمحالر (

ش را تکريم کند و با کلمات مهرباني، اندوه را از او بردارد؛ هر کس برادر مسلمان ٣.ذَلك في كَان ما
  .همواره در ساية رحمت خدا مستدام خواهد بود

ها برهمين اساس، انسان که مورد تکريم خداوند قرار گرفته است؛ بر بسياري از ديگر آفريده
  :برتري يافته است

و ملى فَضَّلْناهيرٍ  عكَث نمي خَلَقْنا مآشكار برترى خود هاى آفريده از بسيارى بر را آنها و٤.التَفْض 
 .داديم

زيرا او هم نسبت به . از اين رو، رسالتي بس سنگين و مسئووليتي بس واال بر دوش دارد
شمار او وظايفي دارد؛ و هم در عرصة زندگي آفريدگار عالم مکلف است و به پاس نعمات بي

  .د سويه با همنوعان خويش استاجتماعي، ناگزير از تعاون و تعامل چن
اکنون که بشر ناگزير از بروز اعمال و رفتار است؛ شايسته است که به بهترين نوع عمل را انجام 

گيرد؛ هرگاه طبق اخالق و رفتار انسان که در عرصة زندگي فردي و اجتماعي، صورت مي. دهد
خالق اسالمي را به دنبال تواند گسترش اموازين الهي و ضوابط سالم بشري صورت پذيرد؛ مي

  .داشته باشد
  
  گسترش دانايي و آگاهي.٧- ٥

                                                                                                                                 
 .231همان، -  ١
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هاي پرورش اخالق باال بردن سطح دانايي و آگاهي افراد است؛ چرا که هر اندازه يکي از زمينه
بالعکس جهل و فقدان . شودسطح آگاهي انسان باالتر برود؛ فضائل اخالقي در او شکوفاتر مي

  .دهدميآگاهي، سطح اخالق را تنزل 
البته بايد توجه داشت که اين مسئله کليت ندارد؛ چرا که افرادي هستند که علي رغم آگاهي از 

اند که در قرآن کريم حسن و قبح اعمالشان و آگاهي از نتايج سوء آنها بر انجام آنها اصرار داشته
  ١.نيز به آنها اشاره شده است

ت اهللا مکارم شيرازي بيان يآ. دانندن انسان ميبرخي از علماء علت اين امر را در دو بعدي بود
  :داردمي

علت اين امر روشن است؛ زيرا انسان موجودي دو بعدي است که يک بعد او را علم، ادراک «
دهد، و يک بعد او را اميال، غرايز و شهوات؛ به همين دليل گاه با ميل و و آگاهي تشکيل مي

  ٢».گاه دوم رادهد و اختيار خود بعد اول را ترجيح مي
  :فرموده است) ص(در قرآن مجيد در مورد دعوت پيامبر اسالم

وي هثَ الَّذعي بف ينيولًا الْأُمسر منْهتْلُوا مي هِملَيع هآيات و زَكِّيهِمي و مهلِّمعي تابالْك ةَ وكْمالْح و إِن 
 خودشان از اى فرستاده سوادان بى ميان در كه كس آن اوست ٣. نمبِي ضَاللٍ لَفي قَبلُ من كانُوا

 و بياموزد؛ بديشان حكمت و كتاب و گرداند پاكشان و بخواند آنان بر را او آيات تا برانگيخت؛
 .بودند آشكارى گمراهى در آن از پيش قطعاً  آنان

نگي ميان علم و معرفت دهد رابطه تنگاتکه نشان مي احاديث اسالمي نيز مملو است از تعبيراتي
  .وجود دارد با فضائل اخالقي

که يک ويژگي اخالقي -در ارتباط غناي ذاتي و ترک حرص و آز )ع(براي مثال امام علي
  : فرمايدمي با علم و معرفت - است
مکَن سقَ نه اَلبلعاِهللابِ لم بحانَسهنَکَ، سه او،  هر کس معرفت خداوند در دل ٤.لقِالخَ ْنالغني ع

  .غني و بي نيازي از خلق در قلبش جايگزين خواهد شد ؛جايگزين شود
روشن است کسي که آگاه به صفات جالل و جمال خداست و جهان هستي را پرتو کوچکي 

  .کند و از غير او خود را مستغني و بي نياز مي بيندتنها بر او توکل مي ؛دانداز آن ذات بي نياز مي
  :ديفرمايمتباط پاکي عمل با علم و دانش ار حديث ديگري در دريا 
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مگر اين که قرين با علم و  ؛شودهرگز اعمال آدمي پاک نمي .١لملعاَ هنَي يقارِتّح لُمالعيزکيَ  ْنلَ
  .معرفت گردد

بنابراين اگر سطح دانايي و آگاهي جامعه گسترش يابد؛ به تشکيل ساختار سالم اخالقي منجر 
از اين رو گسترش دانايي و . آوردنة گسترش اخالق اسالمي را فراهم ميشود و همين امر زميمي

آگاهي  زمينه ساز اخالق است  و اگر علم و آگاهي جاي جهل و ناداني را بگيرد؛ سطح فرهنگ و 
  .دهندمعرفت باال رفته  و بسياري از مفاسد اخالقي جاي خود را به محاسن اخالقي مي

دهد که و نشان مي؛ وجود دارد زين يق سيئه، آيات و رواياتدر مورد رابطه ميان جهل و اخال
افزايش آگاهي، و شناخت مبدا ، يکي از طرق مؤثر تهذيب نفوس، باال بردن سطح دانش و معرفت
  ٢.و معاد، و اطالع بر آثار و پيامدهاي فضايل و رذايل اخالقي است

  :و نکته را بايد در نظر داشتد و آگاهي اين افزايش معرفتدر 
باال بردن سطح معرفت بطور کلي است؛ يعني، هنگامي که معارف الهي نسبت به مبدا و معاد   .١

- باال برود؛ انسان نسبت به فضائل اخالقي عالقه مند و از رذائل متنفر مي و امور ديگري از اين قبيل

  .گردد
درست مثل اين  .افزايش معرفت نسبت به زيانهاي رذائل اخالقي در مورد فرد و جامعه است. ٢

 ؛هاي غير قابل جبراني دارداستعمال مواد مخدر يا مشروبات الکلي چه زيان ؛که اگر انسان بداند
همچنين براي مبارزه با رذائل اخالقي و پرورش  .گرددزمينه ترک آن در وجودش فراهم مي

د هيچ کدام از صفات فضائل، بايد عيب و حسن آنها را برشمرد و افراد را از آن آگاه نمود؛ هرچن
براي گسترش  ها را براي فضائل اخالقي آماده و راه راشک زمينهاين دو، علت تامه نيست ولي بي

  .همواره مي سازد و حاکميت اخالق اسالمي
، پايين بودن سطح معارف و جهل در امور اعتقادي، محيط مناسبي را در فکر وجان بدين ترتيب

روح و جان را  ،و دانايي آگاهي در حالي که افزايش ؛زدساانسان براي رويش رذائل فراهم مي
  .کندفضيلت مهيا مي رشدبراي 
  
  مبارزه با عوامل ابهامزا در ساحتهاي ديني. ٨- ٥
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يکي ديگر از راههاي گسترش اخالق اسالمي وضوح دادن به مفاهيم اخالقي و تعيين مالکهاي 
اي را اخالقي يا هر عمل ناپسندي را سنديدهتوان في البداهه هرفعل و عمل پنمي. واقع بينانه است

  . البته هر عملي بايد با علم و آگاهي انجام شود. غير اخالقي  دانست
علم بدون عمل، وبال و عمل بدون علم، گمراهي  ١.اَلعلم بِال عملٍ، وبالُ و اَلعملُ بِال علمٍ، ضَاللٌ

  .است
عمل بدون علم منجر به گمراهي و ل؛ چرا که اين روايت هم به علم توجه دارد و هم به عم

بنابراين يکي از راههاي . ايجاد عوامل ابهامزا در ديد فرد شده و نتيجه معکوس خواهد داشت
و يکي از . گسترش اخالق اسالمي را مي توان مبارزه با عوامل ابهامزا در معارف ديني دانست

  .باشدو تفسيرهاي غلط از آن مي زا در ساحتهاي ديني تحريف مفاهيم دينيعوامل ابهام
فُونرحي مالْكَل نم دعب هعواضم قُولُوني إِن يتُمهذا أُوت فَخُذُوه و إِن لَم هتَووا تُؤذَرکلمات را از ٢.فَاح

و اگر آن به . اگر اين حکم به شما داده شد؛ بپذيريد: گويندکنند و ميجاهاي خود دگرگون مي
  .داده نشد؛ پس دوري کنيد شما

 به خود بين در يهوديان از اى عده كه است اين آيد؛ مى بر بحث آيه مورد مجموع از آنچه«
 ولى داشته حكمى خودشان دين نظر از كه اى واقعه شدند؛ مبتال دينى اى واقعه و حادثه يك

 .نشود اجرا حكم آن نكهاي بودند؛ براى داده تغيير استقرارش و ثبوت از بعد را حكم آن علمايشان
 تحريف يا و لفظى تحريف خواه( كنند مى تحريف را خدا كه سخنان است اين آنها صفات از

به  يا و تفسير و توجيه را آن دهند؛ تشخيص خود هوسهاى و منافع خالف بر را حكمى هر) معنوى
   ٣».كنند مى رد كلى

  :نويسدت اهللا مکارم شيرازي ذيل آيه مييآ
 گونه هر بدون كه شده متحجر به قدرى افكارشان و اند رفته فرو گمراهى در چنان افراد اين«

 اين به و كنند؛مي رد باشد؛ آنان شده تحريف مطالب خالف بر كه را آن چه مطالعه و انديشه
 رسوا و كرده مجازات را آنها وسيله اين به خواهدمي خدا و نيست؛ آنها هدايت به اميدى ترتيب
. نيستي او از دفاع بر قادر تو هرگز .است كرده را او رسوايى و مجازات اراده خدا هك كسى و كند

 با مخالفت و دروغ و نفاق به و اند كرده كجروى عمر يك خود خواست و اراده با كه چرا که آنها
 ٤».اند بوده آلوده الهى قوانين تحريف و حقيقت و حق

                                                
  .45،  غررالکلم و دررالکلمآمدي،عبدالواحد بن محمد تمیمی،  -  1
  .41/مائده-  2

   .169 ، 4 ، جپیشین ،آسان تفسیر ،خمینى جواد، نجفى ؛ محمد557  ،5 ج ،المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمد حسین، -  ٣
   .386 ،4 ج ،پیشین،تفسیر نمونهمکارم شیرازي،  ناصر، -  ٤
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اين که چيزي به چيز ديگري قلب . يني استتحريف در اينجا به معني دگرگون شدن مفاهيم د
گاه تحريفها و تفسيرهاي غلط از . ماهيت دهد و به جز آنچه که وضع اصلي آن است؛ تغيير يابد

  .شوددين موجب بدفهمي دين مي
-اگردين به درستي فهميده نشود و عميق دريافت نگردد؛ فهمي آسيب ديده و دريافتي آفت«

زيرا دينداري فارغ . چنين فهم و دريافتي راهبر به مقاصد دين نيست گيرد وزده در انسان شکل مي
بهره از روح و حقيقت دين و بالطبع از فهم درست دين، نمايشي است از اعمال به ظاهر ديني و بي

  ١».خالي از محتواي ديانت
  ):ع(به بيان امام علي

 كَم نمٍ مصَائ سلَي لَه نم همأُ إِلَّا صَوالظَّم و وعالْج و كَم نمٍ مقَائ سلَي لَه نم هاميإِلَّا ق ]رهالس نَاُء] والْع 
داري که از روزة خود جز گرسنگي و تشنگي بهره چه بسا روزه ٢.إِفْطَارهم و الْأَكْياسِ صَوم حبذَا

خوشا خوابيدن . بي حاصل نکندنبرد؛و چه بسا نمازگزاري که از نماز خود جز بيداري و رنج نصي
 .زيرکان و خوشا روزه گشادن ايشان

پذيرد؛ اسالم ديني است مبتني بر فطرت بشر که روح و عقل پذيراي آن است و از آن تأثير مي
نبايد عرضة ناقص و نامطلوب مفاهيم آن توسط کساني که متولي اين امر هستند؛ عالقمندي افراد 

  .هاي اخالقي تضعيف کنديجه آموزههاي ديني، در نترا به آموزه
  .بدين ترتيب ابهام زدايي از مفاهيم ديني يکي از ضروريات گسترش اخالق اسالمي است

  
  تأمين نيازهاي افراد جامعه .۹- ۵

تأمين صحيح توان يکي ديگر از راهکارهاي مناسب جهت گسترش اخالق اسالمي را مي
  .نيازهاي افراد در جامعه قلمداد کرد

ز تأمين صحيح نيازها، ارضاي نيازهاي زيستي در حد متعادل، پيش از پرداختن به مقصود ا
با توجه به نقش انگيزه که يکي از مبادي رفتار است؛ . تربيت اخالقي و تعالي نيازهاي ديگر است

مادامي که فرد تحت فشار گرسنگي و تمايالت ديگر است؛ يا سرپناهي براي حداقل زندگي 
  .تواند به طرف تعالي اخالقي پيش رودنمي... نداشته باشد و

در تعاليم اسالمي اين نکته مورد توجه واقع شده است؛ در سورة قريش دعوت به عبادت 
  :خداوند پس از يادآوري تأمين طعام و امنيت آنان آمده است

                                                
  .65، 1379نشردریا،:تهران.رهزنان دینمصطفی، دلشاد تهرانی،-  1
  .145تحکم/ نهج البالغه-  ٢
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 را خانه اين خداوند بايد پس١. خَوف من آمنَهم و جوعٍ من أَطْعمهم الَّذي  الْبيت هذَا رب فَلْيعبدوا
  .كرد خاطرشان آسوده  دشمن بيم از و داد؛ غذايشان گرسنگى در كه  خدايى همان بپرستند؛

دارد که صفات اخالقي، تقوا، شکر و نيز عمل صالح، همچنين دقت در آيات زير معلوم مي
  :مطرح شده است مترتب بر تأمين احتياجات اولية انسان

 كه كسانى اى ٢. تَعبدون إِياه كُنْتُم للَّه إِن اشْكُروا و رزَقْناكُم ما طَيبات من كُلُوا آمنُوا الَّذين هاأَي يا
 اگر كنيد؛ شكر را خدا و بخوريد ايم؛ كرده شما روزى كه اى پاكيزه نعمتهاى از ايد؛ آورده ايمان

  ».پرستيد مى را او تنها
 پاكيزه چيزهاى از پيامبران، اى ٣. عليم تَعملُون بِما صالحاً إِنِّي اعملُوا و  الطَّيبات من كُلُوا الرسلُ أَيها يا

   .دانايم دهيد؛ مى انجام آنچه به من كه كنيد؛ شايسته كار و بخوريد
ازهاي عاليتر در حديثي به نقش حياتي تأمين نيازهاي زيستي براي توجه به ني) ص(پيامبر اکرم

  :اشاره مي فرمايد
 عزَّ ربنَا فَرائضَ أَدينَا لَا و صَلَّينَا لَا و صُمنَا ما الْخُبزُ لَا فَلَو...  الْخُبزِ في لَنَا بارِك اللَّهم )ص( اللَّه رسولُ قَالَ

ل وگرفتيم و واجبات نديم؛ روزه نميخوااگر نان نبود؛ نماز نمي. خدايا روزي ما را پر ثمر کن. ٤ج
  . توانستيم؛ ادا کنيمپروردگار را نمي
شود که عمالً با عنايت به محرومان و نيز مشاهده مي) ع(و سيرة ائمة اطهار) ص(در سيرة پيامبر

رفع نيازمنديهاي آنان از نزديک، در ميانة شب و در سرما و گرما، سعي در تأمين حداقل احتياجات 
اين روش . کردهمين مطلب مقدمات نيل به سوي هدايت را براي آنها فراهم مي ٥.دندنموآنان مي

- حتي در برخورد با دشمنان نيز قبل از دعوت به صلح و يا جنگ، به رفع نيازهاي معيشتي آنان مي

  :با مخالفان نادان همين شيوة انساني بود) ع(سيرة امام حسن. پرداختند
چيزي نفرمود تا ) ع(امام. ، روزي امام را به دشنام گرفتمردي از شام به تحريک معاويه«

کنم غريب هستي و پيرمرد فکر مي: آن گاه با لبخندي شيرين او را سالم گفت و فرمود. ساکت شد
اگر از ما رضايت بخواهي؛ خواهيم داد و هم اگر چيزي بطلبي و . ايبرم در خطا افتادهگمان مي

داريم و اگر ميات خواهيم کرد و اگر باري بر دوش داري؛ برييجويي؛ راهنمااگر راهنمايي مي
آوريم و هر کاري داري؛ در انجام آن ميسازيم و اگر نيازمندي؛ نيازت را براي؛ سيرت ميگرسنه

                                                
  .4- 3/ قریش-  1
  .172/ بقره- 2

  .51/ مؤمنون-  3
   .287، 6،تحقیق علی اکبر غفاري ،پیشین،ج ، الکافیمحمد بن یعقوب، کلینی  -  4
  .234- 232، 3، ج1385،ترجمه احمد آرام،انتشارات دلیل ما،الحیاه محمد رضا، حکیمی،  - ٥
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و اگر بر ما وارد شوي؛ راحتتر خواهي بود که وسائل پذيرايي از هرگونه نزد ما فراهم . حاضريم
خدا . دهم که تو جانشين خداوند بر زمينيگواهي مي: ست و گفتگري. مرد شرمسار شد. است

تو و پدرت نزد من مبغوضترين انسانها بوديد و . داند که رسالت خويش را کجا قرار دهدبهتر مي
  ١».اما اکنون محبوبترينيد

  :معتقد است که٢آبراهام مزلو
ه صورت سلسله مراتبي از اصل عمدة سازمان بندي در زندگي انسان، ترتيب نيازهاي اساسي ب«

اي که اين سازمان بندي را موجب اصل پوياي عمده. باشداولويت، با قدرت غلبة کمتر يا بيشتر مي
هرگاه . شود؛ پيدايش نيازهاي ضعيفتر بر اثر ارضاي نيازهاي قويتر در شخص سالم استمي

گيرند استعدادها را به خدمت مييابند و تمام نيازهاي زيستي ارضا نشده باشند؛ بر ارگانيزم غلبه مي
رضامندي . کنند که بتوانند بيشترين کارايي را داشته باشندو اين استعدادها را چنان سازمانبندي مي

-سازد و به مجموعة واالتري از نيازهاي بعدي سلسه مراتب مجال مينسبي، اين نيازها را محو مي

بندي کنند؛ به طوري که به جاي رنج ماندهد که ظاهر شوند؛ بر شخصيت مستولي شوند و آن سا
هاي ديگر نيازها در سلسله مراتب اين اصل در مورد مجموعه. بردن از گرسنگي، نگران ايمني باشد

   ٣».يعني، محبت، احترام و خودشکوفايي نيز صادق است
 عدم تأمين نيازهاي افراد در اجتماعات فقير يکي از داليلي است که موجب: شايد بتوان گفت

  .هاي علمي، هنري و اخالقي در اين جوامع شکوفايي کمتري داشته باشدشود؛آفرينشمي
تواند به تأمين نيازهاي افراد کمک هايي است که ميلذا مسئلة کار و اشتغال زايي يکي از شيوه

  . کند
  ٤.د مطهري معتقد است که کار در اسالم يک امر مقدس استيشه

شود و از طرف موجب تخلية نيروها و بارهاي اضافي ميکار از يک طرف به طور صحيح ، «
-مي... ديگر موجب احساس شخصيت، بهداشت رواني، تمرکز خيال، انصراف توجه در نيازها و

توانند زمينة الزم و مساعدي جهت گسترش اخالق اسالمي همة اين موارد مي ٥».شود
  .را فراهم آورند

  

                                                
   .334، 43ق، ج1403دارالوفا،: ، بیروت بحار االنوارمحمد باقر، مجلسی،  - ١
وي سلسله مراتبی از نیازها ارائه . هاي انسان عرضه کرده استگرا، که طبقۀ جدیدي براي طبقه بندي انگیزهیکی از روان شناسان انسان- ٢

د، احمد، دیلمی؛ مسعو. رسدشود و در سطوح باالتر به انگیزه هاي روانی پیچیده تر میکرد که از نیازهاي اساسی زیستی آغاز می
  100، 1380دفتر نشر و پخش معارف، چاپ اول، : قماخالق اسالمی،آذربایجانی، 

  .101، 1367احمد رضوانی،مشهد، آستان قدس رضوي، : ترجمهانگیزش و شخصیت، آبراهام ،مزلو،  -  3
  .411، 1378انتشارات صدرا، : ، تهرانتعلیم و تربیت در اسالم، مطهري، مرتضی-  4
  .180، 1380دفتر نشر و پخش معارف، چاپ اول، : قماخالق اسالمی،، آذربایجانی، احمد، دیلمی؛ مسعود-  5
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  گسترش رفاه جمعيمبارزه با فقر و . ١٠- ٥
يکي از اهداف انسانها از تشکيل اجتماعات و مشارکت در زندگي گروهي، دستيابي به 

از سويي ديگر، از مالکهاي برتري اجتماع انساني، در اختيار . امکانات رفاهي بيشتر بوده است
بنابراين هر چه . مندي بيشتر از رفاه، آسايش و امکانات مادي براي افراد استگذاشتن امکان بهره

در اين . امکانات کاهش يابد؛ افراد جامعه از رفاه و آسايش کمتري برخوردار خواهند شداين 
يابد؛ به دليل گسترش رذايل اين اجتماع انساني فلسفة وجودي خود را از صورت فقر گسترش مي

  . گردددست داده  و تصوير جامعة مطلوب محو مي
ي، مادام که در مسير حيات طيبه باشد؛ اصل رفاه و برخورداري معقول همراه با گشايش و فزون

- در اسالم به عنوان ارزش به رسميت شناخته شده است؛ تا جايي که قرآن کريم بر کساني که بهره

  .گيردکنند؛ سخت خرده ميمندي از اين گونه مواهب را تحريم مي
 خالصَةً الدنْيا الْحياة في آمنُوا للَّذين هي قُلْ الرزْقِ من اتالطَّيب و لعباده أَخْرج الَّتي اللَّه زِينَةَ حرم من قُلْ 
موي ةيامالْق كنُفَصِّلُ كَذل مٍ الْآياتقَول ونلَمعبندگانش براى خدا كه را زيورهايى: بگو پيامبر اى ١.ي 

 زندگى نعمتها در اين :بگو است؟گردانيده  حرام كسى چه را پاكيزه روزيهاى] نيز[ و آورده، پديد
 آيات گونه اين. باشد مى آنان خاصّ] نيز[ قيامت روز و اند آورده ايمان كه است كسانى براى دنيا

  .كنيم مى بيان روشنى به دانند مى كه گروهى براى را خود
  :نويسدحجت االسالم قرائتي در ذيل آيه مي

 زينتها از گيرى بهره در اصل .است مخالف نيت،رهبا و نامشروع رياضت و نابجا زهد با اسالم،«
 از مناسب استفادة بدين ترتيب .باشد آنها حرمت بر خاص دليلى مگر است؛ بودن مباح طيبات، و

از سويي  .است شده داده نسبت خدا به زينت زيرا است؛ ارزشمند آن، به مردم ترغيب و زينت
 عدل و قسط رعايت و بجا ى استفاده بلكه يست؛ن طيب و حالل امور ترك خدا، به رسيدن ديگرراه

 ٢ ».است

  :آمده است) ع(همچنين در روايتي از امام سجاد
ننِ أَخْلَاقِ ممؤالْم لَى الْإِنْفَاقرِ عالْإِقْتَارِ قَد و عسلَى التَّورِ ععِ قَدساز اخالق مومنان انفاق و توسعه . ٣التَّو

   .است ييانابه اندازة تو يدادن زندگ

                                                
 .32/اعراف- 1
  .56 ،4 ،پیشین،جتفسیر نور، قرائتی،محسن- ٢
  .241، 2، پیشین، جالکافی محمدبن یعقوب، کلینی،- 3
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کند تا براي گسترش است؛ انسان را دعوت مي اعتدال آيين و فطرت با هماهنگ بنابراين اسالم،
 دهد؛ مى مثبت پاسخ طبيعى او نيازهاى به و به اين شکل. رفاه خود تالش کند؛ البته از راه مشروع

 .كند مى نهى دارد؛ ضرر آنچه از و شمرد مى حالل است؛ مفيد را آنچه

تأمين معيشت در . است که ريشة بسياري از جرائم اخالقي، فقر و کمبودهاي مالي استبديهي 
مرتبة اول به عهدة خانواده، در مرتبة دوم از وظايف دولت و نظام حاکم بر جامعه و در مرحلة سوم 

ع گشاي بسياري از موانبه هر حال توجه نسبت به اين مسئله، راه. به عهدة افراد توانمند جامعه است
  .در گسترش اخالق اسالمي است

از لحاظ اقتصادي موجب گسترش تضاد طبقاتي در بين  پس از روشن شدن اين مطلب که فقر 
شود که همين امر موجب مي. سازدشود؛ موجبات اختالف را در بين مردم فراهم ميياقشار مردم م

براين . ط اخالقي افراد مهيا شودمردم پاره اي از اخالقيات را کنار گذاشته و در نتيجه زمينة انحطا
در جامعه در ابتدا فقرزدايي و  اساس يکي از راهکارهاي مناسب جهت گسترش اخالق اسالمي

  .باشدگسترش رفاه جمعي مي
فـقـر و بـيـكـاري زمينه ساز فساد اجتماعي است و بدون ترديد معضالتي  طبيعي است که

در و نزاعهاي اجتماعي نتيجه و مولود فقر و همچون طالق، فحشا، اعتياد، گرايش به موادمخ
  . بيكاري هستند

تـواند يكي از عوامل انحرافات اجتماعي باشد و  است كه فقر مـي  مطالعات علمي نشان داده«
مردم براي دسـت يـافـتن به ثروت بيشتر  ؛در جـوامـعـي كـه تـوزيـع ثـروت عـادالنـه نـيـست

ارتكاب جرايم طبقات فـقـيـر، از . نادرست دست بزنند ممكن است به اعمال غير اخالقي و
 ؛هاي جوانان آن طبقه وجود دارد با آنچه كه در دسترس آنهاست شـكـافـي كـه بـيـن خواسته

گـيـرد و تـمـايـل آنـان بـراي دسترسي به موفقيتهاي اقتصادي و فرهنگي با  سرچشمه مـي
از طـرف ديـگـر . شـود سـركـوب مـي ؛هـا دارنـد محدوديتي كه براي رسيدن به اين مــوفـقـيــت

به همين دليل اين گروه از  ؛هاي خود را پايين بياورند كند كه سطح خواسته موقعيت آنان ايجاب مي
كنند و با به دست آوردن فرصتهاي مناسب به طرف  افراد جامعه به شدت احساس محروميت مي

ايـن مـجـرمـان بـر اثـر مـحـرومـيـت و  خــي ازبــر. شــونــد جرم و جنايت سوق داده مــي
  ١».گيرند آورند و در رديف افراد منزوي و گوشه گير قرار مي شكست به مواد مخدر روي مي

اين بدان معنا نيست كـه تـمـام انـحـرافـات اجـتـمـاعـي و اخـالقـي از فـقر نشات البته  
زيرا انحراف از  ؛طبقه فقير و پايين جامعه است گـيـرد يـا اين كه اين انحرافات فقط مخصوص مـي

- به دليل فقر و ناآگاهي، مردم مرتکب اعمالي مي .كند هاي مختلف فرق مينقانون در زمان و مكا

                                                
  .1388، ، روزنامه مردم ساالريکریمی ،صغري. ک. ر - ١
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به همين مناسبت است که از نيروهاي آگاه و مسئوولين . شوندکه ناشي از شرايط محيطي آنهاست
 .هاي جامعه جديت کنندة مردم در جهت حل دشواريبايد انتظار داشت که براي رفع نيازهاي اولي

مبارزه با جهل و ناداني و در راسـتـاي آن فـقـرزدايـي زمـيـنـه سـاز ايـجـاد امـنيت در جـامعه است 
  .و براي اصالح جامعه بايد ابتدا رفتارها را اصالح كنيم سپس مردم جامعه را با قانون آشنا كنيم

ايط منفي و با گسترش امکانات براي رفتارهاي درست اخالقي، هم بنابراين با پايين آوردن شر
يابد و در نتيجه شوند؛ افزايش ميمسؤليت اخالقي و هم تعداد کساني که شامل اين مسؤليت مي

  .يابداخالق اسالمي در بين مردم گسترش مي
  
  حاکميت نگرش عبرت آموزي. ١١- ٥

قرآن . دهدنة مجازات الهي را نشان ميتاريخ امروز و گذشته، به صورت زنده و روشن صح
زند و کريم براي جلوگيري از انحراف انسانها، چنين کساني را به عنوان عبرت آموزي مثال مي

  :فرمايدمي
 قَد كَرم ينالَّذ نم هِملفَأَتَى قَب اللَّه منْيانَهب نم دالْقَواع فَخَر هِملَيع قْفالس نم قفَوهِم و مأَتاه ذابالْع نم 
 در .زد بنيانشان بر پايه از خدا ولى كردند؛ مكر كه بودند كسانى آنان از پيش١.يشْعرون ال حيثُ
 سراغشان به عذاب زدند نمى حدس كه آنجا از و ريخت؛ فرو آنان بر سقف سرشان باالى از نتيجه
  .آمد

لَقَد ي كانف هِمةٌ قَصَصربع يلعبرتى خردمندان براى آنان، سرگذشت در راستى به٢.الْأَلْبابِ أُول 
  .است

گران در آيات بسياري، تبيين چگونگي سرنوشت قوم نوح، عاد، ثمود، شعيب، لوط و طغيان
در آيات الهي چنين سرانجامي براي عموم کساني . براي بازداشتن جامعه از چنين سرنوشتي است

گيري نهايي از کل آيات اين نتيجه. روند؛ تصوير شده استديني فرو ميکه در انحطاط اخالقي و 
شود؛ از انکار و تکذيب آيات الهي و انکار معاد و رستاخيز است که آنچه در اين ماجراها بيان مي

ها، مخصوص جمعيت و گروه خاصي نيست؛ بلکه همة کساني که در و فساد و نتيجة دردناک آن
شوند و در آخرت نيز به طور دائم در به چنين سرنوشت و پاياني دچار مي چنين راهي قدم بردارند
  .عذاب الهي خواهند ماند

                                                
  . 26/نحل-  ١
  .111 /یوسف - ٢
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در . شوندهاي اساسي تربيتي مطرح ميبنابراين در مطالعة حيات و اقوام و ملل گذشته نيز نکته
يز به همين صورت عامل اضمحالل  و انقراض ن. گردداين زمينه عامل ترقي و تعالي مشخص مي

با استفاده از شناسايي عوامل  ترقي و اضمحالل جوامع پيشين، عبرت آموزي و . شودمطرح مي
  .توان اخالق اسالمي را گسترش دادتقويت عوامل ترقي و تعالي، مي

  
  کنترل و نظارت اجتماعي گسترش سازوکارهاي .١٢- ٥

  .مطرح شده استهاي اسالمي، نظارت و کنترل اجتماعي به صورت جدي و اساسي در آموزه
بدون . سالم سازي محيط زندگي و جامعه است هاي کنترل و نظارت اجتماعييکي از شيوه

ترديد يکي از عوامل تأثيرگذار در زندگي انسانها و سرنوشت دنيا و آخرت آنها محيط زندگي 
 عناصر و قابل توجه است که . چه بسا بيشترين سهم را در تربيت انسانها داشته است. آنها بوده است

افراد ناسالم، در هر محيط به طور طبيعي وجود دارند و محيط فاسد و ناسالم، گسترش اخالق    
از اين رو سالم سازي محيط که معادل احياي فريضة . سازداسالمي را دشوار و چه بسا ناممکن مي

. اي همگان استانساني و نيز تکليفي ديني بر -اي عقليامر به معروف و نهي از منکر است؛ وظيفه
مقصود از اين شيوه، ايجاد و احياي خوبيها و حذف و طرد امور ناپسند، در ميان آحاد جامعه 

به همين سبب آيات فراواني در زمينة امر به معروف و نهي از منکر از سوي خداوند براي .است
  :بشريت نازل شده است

و لْتَكُن نْكُمةٌ مأُم ونعدرِ إِلَى يالْخَي و ونرأْمي وفرعبِالْم و نونْهنِ ينْكَر عشما، ميان از بايد و١.الْم 
  .بازدارند زشتى از و وادارند؛ شايسته كار به و كنند دعوت نيكى به را گروهى، مردم

از رسول ) ع(امام صادق. شرح و تبيين يافته است) ع(و چنين قانون کلي  توسط معصومين 
هرگاه هنجارشکني و معصيت خدا به صورت علني و «: دکه ايشان فرمودنقل نمودن) ص(اکرم

آشکار صورت پذيرد؛ هرچند هنجارشکنان اندک و اکثريت مردم، افرادي قانونمند باشند؛ ولي 
  ٢».اين اکثريت نظارت و کنترل را رها کنند؛ عذاب خواهند شد

مسألة کنترل و نظارت اجتماعي  بنابراين، يکي از راههاي تأثيرگذار در رفتار و فرهنگ جامعه،
- که دورکيم ميچنان. امروزه کنترل اجتماعي مفهومي مهم در جامعه شناسي يافته است. است

  :گويد

                                                
  .104/رانآل عم-  1
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هاي فردي، کارايي خود را از دست بدهد و افراد هرگاه نفوذ نظارت کننده جامعه به گرايش«
بنابراين، پياده شدن « ١».د شدهنجاري دچار خواهجامعه به حال خود واگذار شوند جامعه به بي

صحيح امر به معروف و نهي از منکر، سبب بازداشتن انسان از فحشا و فساد و مسائل ضد اخالقي 
- کنند؛ نتيجة سستي و بيشود و اگر افراد کجرو و منحرف بر فرهنگ جامعه تسلط پيدا ميمي

  ٢».جتماعي استتوجهي صالحان نسبت به وظيفة اجتماعي خود، يعني نظارت و کنترل ا
  : کندفلسفه امر به معروف و نهي از منکر را با مثلي زيبا اين گونه بيان مي) ص(پيامبر

در يک کشتي سوار شده اند و آن کشتي سينه دريا را مـي شـکـافـد و بـه  گروهي از مردم«
ي به بهانه اين که به آب دسترس ؛ناگهان گروهي که در آخر کشتي نـشسته اند. پيش مي رود

بـه شـکستن و سوراخ کردن بدنه کشتي مي پـردازند و  ؛با وسيله اي کـه در اخـتـيـار دارنـد ؛ندارند
اگر در چنين  .از آن خـودمـان اسـت و آزاديم ؛آورند که اين جايگاهي که نشسته ايمدليل مي

تمام  ؛ندشرايطي، ساير مسافران سکوت کـنـنـد و آنها را از ايـن فـکـر نابخردانه باز ندار
سـرنـشـيـنان کشتي همراه با کشتي در کام امواج دريا فرو خواهند رفت و همگي تباه خواهند 

  ٣».شد
 .بشري است ةدر جامع اسالميالهي تحقق و گسترش اخالق ة يکي از آثار و برکات اين فريض

  :فرمودند) ع(لذا اميرالمؤمنين 
به راستي امر به معروف و نهي از منکر . ٤کَرِ لخُلقان من خُلقِ اِهللان االَمر بِالمعروف و النَّهي عنِ المن 

  .دو خلق از خلق و خوي خداوندند
مشکالت  ؛الهي ترک شود ةچنان چه اين فريضدهند که اين تأکيدهاي پي در پي نشان مي

  :رمايدفدهد و ميدر اين زمينه هشدار مي) ع(امام علي. بسياري براي جوامع انساني پديد مي آيد
 ...فَإِن اللَّه انَهحبس نِ لَملْعي نالْقَر ياضالْم نيب يكُمدإِلَّا أَي هِمكتَرل رالْأَم وفرعبِالْم و ينِ النَّهنْكَرِ عالْم 
نفَلَع اَء اللَّهفَهكُوبِ السري لاصعالْم اَء وكَمالْح كتَري لزيرا خداي سبحان، مردم روزگاران  ...٥التَّنَاه

پس خدا بي  .مگر براي ترک امر به معروف و نهي از منکر ؛گذشته را از رحمت خود دور نساخت
  .خردان را براي نافرماني و خردمندان را براي ترک بازداشتن ديگران از گناه، لعنت کرد

                                                
  192، 1376، ترجمه محسن ثالثی، اتشارات علمی، چاپ ششم، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسیکوزر، لوئیس، -  1
  .81، 17کتاب زنان، شماره  نظارت و کنترل اجتماعی،حسن،غفاري فر،  -  2
 :بیروتچاپ دوم، مصطفی محمد عماره،  :، تحقیقالترغیب و الترهیب من الحدیث الشریف، يم، المنذرین عبدالعظیلدا یزک- ٣

 .234بی تا،  ، دارالفکر

   . 89، 100  ج پیشین، ،اراالنواربح، مجلسی ،ممدباقر ٤- 
  .193ترجمه دشتی، خطبه : نهج البالغه -  ٥
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الهي را چنين برمي  بزرگة آفات مهم ترک اين فريض) ع(هم چنين حضرت اميرالمؤمنين
و باعث نفي  ٢؛سقوط و انحطاط اجتماعي را به همراه دارد ١؛موجب سلطه ي بدان مي شود: شمارند

   ٣.هويت و حيات انساني مي گردد
آگاهي بخشي و باال بردن سطح معرفت عمومي جامعه درخصوص اهميت و اجراي اين بنابراين 

  .دستور الهي استالهي، يکي از عوامل مؤثر در تحقق اين  ةفريض
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 47/7نامه  - ١
 129/8خطبه  -  ٢
 475/ 374حکمت  - ٣
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  گيرينتيجه
به مسائل اخالقي به ) ع(آيد که اهتمام قرآن مجيد و سيرة معصوميناز آنچه گذشت بدست مي

عنوان يک مسالة اساسي مطرح بوده است؛ از اين روست که تکامل اخالقي در فرد و جامعه 
ريشة همة اصالحات اجتماعي را وسيلة کند و مهمترين هدفي است که دين اسالم بر آن تکيه مي

  .شماردهاي ناهنجار ميمبارزه با مفاسد و پديده
 ةبه ارائروشن ساخت که قرآن قرآن كريم بررسي ساختار واژگان اخالقي و کاربرد آنها در 

پردازد كه اين قوانين ميان صحيح و  استاندارد فكري قابل اتكايي از مجموعه قوانين خاصي مي
در موقعيتهاي مختلف،  اخالقي اگرچه معناي كاركردي تمام واژگان. كند يز ايجاد ميناصحيح تما
اي آنها همواره ثابت است و در نهايت، رستگاري در اعمال  ولي مفهوم ذاتي و ريشه ؛تفاوت دارد

  .را به همراه دارد
ين مفاهيم مفاهيم اخالقي در قرآن کريم ما را به اين نتيجه رهنمون ساخت که اادامة بررسي  

اي چون شجاعت، برخالف مفاهيم عمدة اخالقي زمان جاهليت که غالباً بر يک سري قوانين قبيله
اي مند است؛ به گونهوکامالً منسجم و نظام.  استوار بود؛ برپاية مفاهيم ديني استوار است... کرم و

ه ارتباط منسجم و هماهنگ که براي دستيابي به فهم بهتر و دقيقتر مفاهيم اخالقي آن ناگزير بايد ب
هاي اصيل اخالقي توجه کافي شود تا بتوان هرچه بيشتر از اين مفاهيم و کاربردهاي اخالقي واژه

همچنين . کنندآيات قرآن کريم اين نظر را تأييد مي. آنها در جهت هدايت انسانها بهره گرفت
اخالقيات انسان نيز بازتابي حوزة مفاهيم اخالقي در قرآن کريم گرداگرد مفهوم خداوند است و 

ناقص از طبيعت ذات باري تعالي است و در حقيقت اخالق اسالمي تعالي بخشيدن به اين بازتاب 
در همين  .گيردشکل مي يالهي است که هرگاه ايمان بر اين بازتاب قرار گيرد؛ حلقه اخالق اسالم

ههايي هستند که در مفاهيم هاي کليدي اخالق در قرآن کريم، واژواژه ارتباط بايد گفت که
ها و سطوح مختلف اعتقادي، اخالقي، ديني آيات مختلف نقش مؤثر دارند و اليه –اخالقي 

و به اين ترتيب نظام . دارند و در طبقه بندي نظام ارزشي قرآن جايگاه خاصي دارند... اجتماعي و
تناظرش مهمترين کند که در آن ايمان با مشتقات مقرآني ساختار منسجمي را ترسيم مي

 . سازنداصطالحات آن و محور کلي تفکر قرآني را مي

از ديدگاه دين اسالم، جهت گسترش اخالق اسالمي در ابتدا بايد به تأمين نيازهاي افراد جامعه 
زيرا اسالم برآن است که ارضاي نيازهاي زيستي در حد متعادل، پيش از پرداختن به . پرداخت

زيرا مادامي که فرد در صدد تأمين نيازهاي اوليه و . ازهاي ديگر استتربيت اخالقي و تعالي ني
تواند به طرف تعالي نداشته باشد؛ نمي... تمايالت ديگر است يا سرپناهي براي حداقل زندگي و
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پيروان خود  ،قرآن با انواع بيانات صريح و مختلفلذا پس از تأمين اين نيازها،  .اخالقي پيش رود
و علم . کندم و دانش و شناخت رازهاي هستي و اسرار عالم آفرينش دعوت ميرا به فراگيري عل

سرچشمة فراگيري علم معرفي و تربيت نيز در مراحلي  و رشد  ،را سرچشمة تربيت و رشد اخالقي
ساز ديگري در يک مرحله هستند و اين معني تأثير متقابل آنها بنابراين هرکدام زمينه. است کرده

  .در يکديگر است

بدين ترتيب آثار رعايت اصول اخالقي که همة ساحتهاي زندگي انسان را تحت پوشش قرار 
اخالق زندگي  . دهد؛که هم در زندگي فردي کارکرد ويژه اي دارند و هم در زندگي اجتماعيمي

سازد و جامعه را نيز کند و راه رشد و تعالي روحي و معنوي را برايش فراخ ميانسان را هدفمند مي
اما  در اين . رساند و روح تعاون را بر جامعه حاکم مي سازدانسجام و همبستگي قابل توجهي مي به

ميان جنبه تأثير گذار  اخالق از نظر اجتماعي از اهميت برجسته اي برخوردار است؛ زيرا انسان يک 
دنيا،  موجود اجتماعي است و اين اجتماعي بودن چه ذاتي انسان باشد و چه ضرورت زندگي او در

و بر همين اساس اگر گفته . همين بس که انسان جداي از اجتماع و از جامعه غير قابل تصور است
دهد؛ مانع درک حق و حقيقت شده و آدمي را در مسير لغزشهاي ديگر قرار ميشود؛ نبود اخالق 

لويتهاي لذا توجه به آثار و نتايج  اجتماعي گسترش اخالق، براي انسان از او. سخن گزافي نيست
   .رودجامعه کنوني به شمار مي

شود که هدف از  شناخت موانع و بيان راه کارهاي گسترش اخالق در پايان به خوبي روشن مي
و نيز سامان بخشيدن به اخالق افراد يک جامعة ديني و تزکية آنها از اخالق غير الهي اسالمي، 

و در  م و به دور از انحرافات اخالقيفراهم ساختن زمينة تقويت اخالق و ايجاد يک جامعه سال
   .نهايت گسترش اخالق اسالمي است
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  منابع و مآخذ
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     . فوالدوند، مهدي، تهران، دفتر مطالعات وتاريخ معارف اسالم: ، ترجمهقرآن کريم. ۱
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 دفتـر : ،به کوشش عبدالسالم محمـدهارون، قـم  معجم مقاييس اللغهاحمد،  ابن فارس،. ٩
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 جا، ، ترجمه ي احمد آرام،بيارتباط غير زباني جمله شناسي قرآنبازرگان، مهدي، . ٢١

  .بي تاانتشارات بعثت، 

 .ق ١٤١٦،بعثت بنياد:  تهران ،ر القرآنالبرهان في تفسي ، بحرانى، هاشم.٢٢

 بي ، دار الکتب العلميه،روح البيانبروسوي ، اسماعيل حقي بن مصطفي االسالمبولي، . ٢٣
  . تا

 .١٣٧٣آران، : تهران،ترجمه احمد تدين  هاى نظام سياسى، نظريه ،بلوم، ويليام تى. ٢٤

  .١٣٨٢بوستان کتاب، :، قمسيماي مؤمن  در قرآن و حديثبهشتي، ابوالفضل، ،. ٢٥
 .ش١٣٦٢، ٤، تهران،چروان شناسي رفتار غير عاديبيرجندي ،پروين، . ٢٦

 .٢٦٢، ٢دارالفکر، بي تا،ج: ، بيروتانوار التنزيلمحمدبن علي، ، بيضاوي. ٢٧

 : ترجمه دکتـر سـيدجالل الـدين مجتبـوي،تهران     کليات فلسفه،پاپکين، ريچارد اچ، . ٢٨

  .١٣٧٥لعات فرهنگي،پژوهشگاه علوم انساني و مطا
انتشـارات قلـم دفتـر نشـر فرهنـگ      : ، تهـران حيات و مرگ تمـدنها پايدار، حبيب اهللا، . ٢٩

  .ش١٣٥٧ اسالمي،
چاپ  ،) ص( رسول حضرت قصار كلمات مجموعه الفصاحة نهجپاينده، ابوالقاسم، . ٣٠

  .ش١٣٨٢ دنياي دانش،: تهران چهارم
  .١٣٧٩نشر مرکز، : تهران، ه سعيد وصالي، ترجمماکس وبر و اسالم، ن برايا، ترنر. ٣١
 .بي تادار السرو، :،بيروتالتعاريفجرجاني، علي بن احمد، . ٣٢

، ۳چ  ،دائـره المعـارف تشـيع   بها ءالدين خرمشاهي و کامران فاني ،  ،جوادي،  احمد. ٣٣
 . ۱۳۸۳محبي،  شهيد: تهران 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



١٢٨ 
 

 . ق١٣٧٦دارالعلم،:تتحقيق احمد عبدالغفورعطار،بيرو ، الصحاح،جوهري، اسماعيل. ٣٤
     

ــي .٣٥ ــادل، غالمعل ــداد ع ــان  ،ح ــنامه جه ــالم دانش ــران  اس ــارف  : ،ته ــره المع ــاد دائ بني
      .١٣٧٩،اسالمي

قـم ،مؤسسـه   ، وسائل الشيعه الي تحصـيل مسـائل الشـريعه    ،محمد حسن  ،حر عاملي. ٣٦
  .ق١٤٠٩ البيت، 

ــن احمــد،   . ٣٧ ــاه عبدالعظيمي،حســين ب ــريحســيني ش ــير اثناعش ــارات : تهــران،تفس انتش
   .١٣٦٣ميقات،

ــين  . ٣٨ ــد حســ ــداني، محمــ ــيني همــ ــان  حســ ــوار درخشــ ــق ، انــ ــد :، تحقيــ محمــ
  .ق١٤٠٤:انباقربهبودي،تهر

 .١٣٨٥، ترجمه احمد آرام،انتشارات دليل ما،الحياهحکيمي، محمد رضا، . ٣٩

 پمركـز چـا  :  تهرانالعباده، مقامات فى السعاده بيان ترجمه اهللا ، حشمت رضا، خانى. ٤٠
 .ش ١٣٧٢نور، پيام دانشگاه وانتشارات

انتشـارات فـيض کاشـاني،    : ، احمد فهري، بـي جـا  شرح دعاي سحرخميني،روح اهللا، . ٤١
١٣٨٠. 

 .١٣٧٩نشردريا،: ،تهرانرهزنان ديندلشادتهراني،مصطفي، . ٤٢

 .ش،چ سوم ١٣٨٣، دريا:تهران  ،)منطق عملي(سيره نبوي  ،________. ٤٣

 . ش١٣٧٣دانشگاه تهران ،: ،تهران  لغت نامه دهخدا  ،دهخدا ، علي اکبر. ٤٤

دفتـر نشـر و پخـش معـارف،     : قـم اخالق اسالمي،ديلمي، احمد، آذربايجاني، مسعود،. ٤٥
 .١٣٨٠چاپ اول، 

  .ق ١٤١٢شريف رضي، : ، قمالصواب إلى القلوب إرشادديلمي، حسن، . ٤٦
 ،تحقيق صفوان عدنان ممفردات الفاظ القرآن الکريحسين،راغب اصفهاني، محمدبن. ٤٧

 .ق١٤١٦داوودي، دارالعلم، دمشق،

 .١٣٧٦آگاه،:، تهرانآيين ها و جشن هاي کهن در ايران امروز ،محمود ،روح األميني.٤٨

 .١٣٦٨عطار،: ، تهرانزمينة فرهنگ شناسي، ___________ . ٤٩

 .١٣٨١مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر،:تهراناخالق سياسي،رنجبر، مقصود، . ٥٠

 تابيدارالمکتبه الحياه، من جواهر القاموس،  تاج العروسزبيدي، محمد مرتضي، . ٥١

محمـد ابوالفضـل ابـراهيم،    : ، تحقيـق ، البرهـان فـي علـوم القـرآن    زرکشي، بدرالدين. ٥٢
  .بي تا دارالمعرفه،

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



١٢٩ 
 

  دار الكتاب:  بيروت ، التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف، محمود بن عمر،  زمخشرى. ٥٣
 .ق ١٣٩٧ ربي،الع

 ، تهران، انتشارات دانشگاه پيام نور،جامعه شناسي انحرافات اجتماعيسخاوت، جعفر، . ٥٤

١٣٧٥. 

  .١٣٨١طرح نو،: ،تهراناخالق خدايانسروش، عبدالکريم، . ٥٥

  .، بي تا، بي جابحر العلومسمرقندي، نصربن محمد بن احمد، . ٥٦
کتابخانـه آيـت اهللا   : قـم ي تفسير المـأثور،  المنثورف الدر تفسيرسيوطي، جالل الدين، . ٥٧

 .ق١٤٠٤نجفي،  يمرعش

 .بي تاانتشارات،هجرت،  :محمدرضا جباران،قم:مترجمکتاب االخالق،شبر،عبداهللا،. ٥٨

 .ق.ه١٤٠٥دار السرور، : بيروت موسوعه اخالق القرآن،شرباصي، احمد، . ٥٩

  .١٣٦٤صنوبر،:،تهراناخالق از نظر قرآنشعار، جعفر، . ٦٠
 .ق١٤٠٥انتشارات رضي، : ، چاپ اول، قماألخبار جامعشعيري،تاج الدين، . ٦١

  ، الكلم الطيب دار كثير، ابن دار:  بيروت دمشق، القدير، فتح،   على بن شوکاني، محمد. ٦٢
  .ق١٤١٤

 .١٣٧١اشاره ، : ، تهران پايه هاي اجتماعي اخالقمحمد رضا،  ،صادقي. ٦٣

 .١٣٧٨،  پيام آزادي: ، تهرانو بهگزيني فرهنگ هاقرآن  ،صادقي نيري، رقيه. ٦٤

   ،)جامعه شناسي انحرافات( آسيب شناسي اجتماعيصديق سروستاني، رحمت اهللا، .  ٦٥
  .١٣٨٣دانشگاه تهران : تهران 

 .ق١٤٠٠اعلمي، : ، جاپ پنجم،  بيروت اماليمحمدبن علي ، ،صدوق. ٦٦

 . ، بي تانمدرسه دار الفنو: تهران ،خصال، __________. ٦٧

  .ق١٣٧٨نشر جهان، : ،  چاپ اول، تهران)ع(عيون االخبار الرضا،_________.٦٨
 .ق١٤٠٤،جامعه مدرسين :،قم من اليحضره الفقيه، ______________.٦٩

 .بي تا، بي جا،انتشارات صدرا، اصول فلسفه و روش رئاليسم طباطبايي، محمد حسين،. ٧٠

، همـداني  يمحمـد بـاقر موسـو   ، ترجمه نلقرآالميزان في تفسير ا ،___________.٧١
 .ش١٣٧٤ ،جامعه مدرسين حوزه علميه قم : قمپنجم،  چاپ  

بنيـاد  :، ترجمـه مترجمـان، مشـهد   جوامـع الجوامـع   طبرسي، ابو علي فضل بـن حسـن ،  . ٧٢
  .ش١٣٧٧دوم،   هاي آستان قدس رضوي، چاپ پژوهش

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



١٣٠ 
 

 هاشـم رسـولي  : تصـحيح  ،تحقيـق و  مجمع البيان في تفسير القرآن، _________ .٧٣

 .ق ١٣٧٩داراحيا ء التراث العربيه،:محالتي، بيروت 

 .ش١٣٨٥حيدريه، :،چاپ دوم،نجفاألخبار غرر فير ،مشکاة االنوا________.٧٤

، بيـروت، دار الفکـر،    جامع البيان في تفسير القـرآن طبري، ابو جعفر محمدبن جعفر، .٧٥
  .م١٩٩٥

 چـاپ سـوم،    کتابفروشـي اسـالميه،  :تهـران   ،نمجمـع البحـري   ،فخـر الـدين   طريحي، . ٧٦
  .ش١٣٧٥

 ١٤٠٩مکتب االعالم االسالمي،: قم التبيان في تفسير القرآن،طوسي، محمد بن حسن، . ٧٧

. 

ه ، انتشـارات علميـ  بـا تصـحيح مجتبـي مينـوي    ، ناصـري  اخـالق  نصـيرالدين،  طوسـي، . ٧٨
 .ق.ه١٤١٣، اسالميه

 .بي تاانتشارات علميه اسالميه،  تهذيب االحکام،، ________________. ٧٩

 دوم،:انتشارات اسالم، چاپ:  ، تهرانالقرآن تفسير في البيان اطيب،  الحسين طيب، عبد. ٨٠
 .ش ١٣٧٨

دار المعرفـه،  : محمـد رشـيد رضـا، چـاپ دوم، بيـروت     : ، تـأليف  المنارمحمد،  عبده،. ٨١
  .ق١٣٤٢

  .١٣٨٩دفتر نشر معارف، : ، قممباني و مفاهيم اخالق اسالميعليزاده، مهدي، . ٨٢
 .ش١٣٦٥انتشارات اميرکبير،: ، تهرانفرهنگ عميد حسن،، عميد. ٨٣

 .ق١٣٨٠چاپخانه علميه، : ، تهرانتفسير عياشيعياشي، محمدبن مسعود، . ٨٤

راف عبـدالعزيز  ، صـحح باشـ  ، احيـاءعلوم الـدين  غزالي، ابو حامد محمـد بـن محمـد   . ٨٥
 .بي تادار القلم، :بيروت روانيسعزالدين

   .١٣٦١وفرهنگى،  ، تهران، مركزانتشارات علمىسعادت كيمياى، _________. ٨٦
  .١٣٨٢مشرق زمين،: به اهتمام سيد طه مرقاتي،تهرانآموزش قرآن،غفاري،مهدي،. ٨٧
  .ق١٤١٠انتشارات هجرت،:  ، قم، العينخليل بن احمد، فراهيدي. ٨٨
 .١٣٨٨انتشارات علم،: ، تهرانآسيب شناسي اجتماعيفرجاد، محمد حسين، . ٨٩

بي  نشر معارف اسالمي،: ، تهراناز نظر وراثت و تربيت كودك ،فلسفى، محمدتقى. ٩٠ 
  .تا

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



١٣١ 
 

 و درايتـى  محمدحسـين : تحقيق تفسيرالقرآن، فى األصفى،  محسن كاشانى، مال فيض. ۹۱
 . ق ۱۴۱۸اسالمى، تبليغات دفتر تانتشارا مركز  :قم  نعمتى محمدرضا

جـا،   ، ترجمه و شـرح محمـد بـاقر سـاعدي خراسـاني، بـي      حقايق، ___________. ٩٢
 .تا بياسالمي،  ةعلمي انتشارات

 .ق١٤١٥انتشارات الصدر،:، تهرانصافي، ____________.٩٣

، تصحيح علي اکبر غفاري، قم محجه البيضاءفي تهذيب االحياء، ____________. ٩٤
 .ق١٤١٧،فتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميهد :

  .١٣٨٥مرکز  فرهنگي درسهايي از قرآن،: ،تهران نورقرائتي،محسن، . ٩٥
  .ش١٣٧٠بنياد بعثت،:،تهراناحسن الحديث ،قرشي، علي اکبر. ٩٦
 .ش١٣٦١، ٨،دار الکتب االسالميه،چاپقاموس القرآن، _____________. ٩٧

  .بي تا، بي جا، دارالکتب العلميه، الجامع الحکام القرآنمحمدبن احمد،  قرطبي،. ٩٨
، ٢٥گرامي و خسروشاهي، بي جـا، چـاپ   : ، ترجمه، عدالت اجتماعي در اسالمقطب. ٩٩

١٣٧٩. 

،خواجـوي  شرح قيصري بـر فصـوص الحکـم بـن عربـي     قيصري، داوود بن احمد، . ١٠٠
 .١٣٨٢انتشارات مولي، چ اول، : محمد، تهران

کتابفروشـي  : تهـران  مـنهج الصـادقين فـي الـزام المخـالفين،     کاشاني،  مال فتح اهللا، . ١٠١
  .١٣٣٦علمي،

ــي ،. ١٠٢ ــوب،  کلين ــن يعق ــد ب ــافي محم ــروت   الک ــاري ،بي ــر غف ــي اکب ــق عل دار :، تحقي
  .١٤٠١التعاريف،

، ترجمـه محسـن ثالثـي،    زندگي و انديشه بزرگـان جامعـه شناسـي   کوزر، لوئيس، . ١٠٣
 .١٣٧٦چاپ ششم،  مي،عل انتشارات

مؤسسة : چاپ دوم، بيروت العبادة، مقامات فى السعادة بيان گنابادي، سلطان محمد،. ١٠٤
 .ق١٤٠٨للمطبوعات،   ياألعلم

 .١٣٧٣،نشر ني :تهرانمنوچهر صبوري، ة، ترجمجا معه شنا سي ،گيدنز، آنتوني. ١٠٥

ــتاو، . ١٠٦ ــرب،   لوبون،گوسـ ــدن اســـالم و عـ ــم ر: ترجمـــة تـــاريخ تمـ ــولي هاشـ سـ
 .١٣٦٤فروشي اسالميه،  کتاب:محالتي،تهران

: ، ترجمه ابـو الحسـن شـعراني، مصـحح    شرح اصول کافيمازندراني، محمد صالح، . ١٠٧
 .ق١٣٨٨غفاري، بي جا، نشر اسالميه،  علي اکبر
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مکتبه : ، بيروتکنز العمال في سنن االقوال و االفعالمتقي هندي، عالء الدين علي، . ١٠٨
  . ق١٣٨٩، االسالمي التراث

  .ق١٤٠٣وفا،دارال: ، بيروت ، بحار االنوار مجلسي، محمد باقر. ١٠٩
 حسين :، ترجمهبررسي زبان شناختي وجوه و نظاير قرآن کريممحمد العوا، سلوي، .  ١١٠

 .١٣٨٢انتشارات آستان قدس رضوي، : مشهد سيدي، 

 . ١٣٧٩ر، کوي: ، تهراننظام هاي اخالقي در اسالم و ايران ،محمدي، مجيد. ١١١

، الطبعــه االولي،مکتبــه االعــالم   ميــزان الحکمــه محمــدي ري شــهري، محمــد،   . ١١٢
   .١٤٠٥االسالميه،

  . ١٣٧٨آستان قدس رضوي،:،ترجمه احمد آرام،مشهدهدايت، ي، محمدتقيمدرس. ١١٣

 .ش١٣٨١ گويش،: ، ايالمتکامل انسان در آينه اخالق مروتي، سهراب،. ١١٤            

، ترجمـه احمـد رضواني،مشـهد، آسـتان قـدس      انگيزش و شخصيتآبراهام ، مزلو، . ١١٥
 .١٣٦٧رضوي، 

ــالم، روان ،______.١١٦ ــيت سـ : تهـــرانترجمـــه شـــيوا رويگـــردان،  شناســـي شخصـ
      .١٣٦٧هدف،

  ش١٣٥٧،چاپخانه سپهر ،تهران، فرهنگ معينمعين، محمد، . ١١٧
  . ق ١٤٢٤، سالميةاإل الكتب دار:  ، تهرانالكاشفجواد،  محمد ،مغنيه.١١٨
 .بي تا، بي جا، المبين، __________. ١١٩

  .١٣٧٦انتشارات صدرا، : ،تهرانانسان و ايمانمطهري، مرتضي، . ١٢٠
  .ش١٣٦٨انتشارات صدرا،:،قمپيرامون انقالب اسالمي، ____________. ١٢١
، ٣٥، تهـران، انتشـارات صـدرا، چـاپ     در اسالم تعليم و تربيت، ___________. ١٢٢

١٣٧٨. 

  .ش١٣٧٦انتشارات صدرا، : ، تهرانفلسفه اخالق، ____________.١٢٣
بنگـاه ترجمـه و   : ، تهـران التحقيـق فـي کلمـات القـرآن الکـريم     حسـن،  ، مصطفوي.١٢٤

 .ش١٣٦٠ نشرکتاب، 

  .ش ١٣٨٠،  مركز نشر كتاب: ، تهرانروشن، ____________.١٢٥
ــوئيس  . ١٢٦ ــوعي، ل ــوف اليس ــه  معل ــي اللغ ــد ف ــروت، المنج ــاپ   :، بي ــرق، ،چ دار المش

 .١٣٨٢ بالغت،قدس،نشر
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قـم، مدرسـة االمـام علـي بـن ابـي طالـب         اخـالق در قـرآن،  ، ناصـر ،مكارم شيرازي . ١٢٧
 .١٣٧٧ تفسير قرآن کريم،  ،مؤسسه )ع(

، مؤسسـه  )ع(مدرسة االمام علي بـن ابـي طالـب     :، قمپيام قرآن ،___________. ١٢٨
 .١٣٧٤رقرآن کريم، يتفس

 .١٣٧٥دار الکتب االسالميه،:،تهران  تفسير نمونه ،_____________. ١٢٩

، الترغيــب و الترهيــب مــن الحــديث الشــريفمنــذري، زکــي الــدين عبــدالعظيم، . ١٣٠
 .بي تا ، دارالفكر :بيروتچاپ دوم، محمد عماره،  يمصطف:تحقيق

دفتر نشرفرهنگ : ، تهراننقطه هاي آغاز در اخالق عملي محمدرضا،، مهدوي کني. ١٣١
 .ش١٣٧٤ ،يماسال

محمدرضــا شــفيعي  : ، تصــحيح اســرار التوحيــد مهينــي، محمــدبن ابــي ســعيد،    . ١٣٢
  .١٣٧٦آگاه،  انتشارات:کدکني،تهران

ــاظم،  . ١٣٣ ــوي بجنوردي،ک ــي ،  موس ــزرگ فارس ــارف ب ــره المع ــراندائ ــارات : ته انتش
    .١٣٧٥حيان،

 .ش١٣٧٩،ماممؤسسه تنظيم و نشر آثار ا ،صحيفه امام ، روح اهللا،خميني يموسو. ١٣٤

انتشـارات  : ، تهـران کشـف االسـرار و عـده االبـرار    ابوالفضل رشـيد الـدين،    ،ميبدي.١٣٥
  .١٣٦١ اميرکبير،

  .١٣٨٦نشر معارف،:  ، قمرهيافتي بر اخالق و تربيت اسالمينجارزادگان،فتح اهللا، . ١٣٦
 .ق ١٣٩٨، اسالميه انتشارات:  تهران ،آسانجواد،  محمد ،خمينى نجفى. ١٣٧

انتشـارات قـائم آل محمـد،    : ،ترجمه کريم فيضـي،قم جامع السعاداتمهدي،  ،راقين. ١٣٨
  ش١٣٨٥

 مؤسسه فرهنگي دانش وانديشه:،تهران  مباني انسان شناسي در قرآننصري، عبد اهللا، . ۱۳۹

 .۱۳۷۹معاصر، 

بوســتان : ، قـم آسـيب شناســي رفتـاري انسـان از ديــدگاه قـرآن    نـوروزي، محمـد،   . ١٤٠
  .١٣٨٤زة علمية قم، حو کتاب،انتشارات

مؤسســه آل : ، قــممســتدرک الوســائل و مســتنبط المســائل نــوري، ميــرزا حســين، . ١٤١
 .ق١٤٠٨البيت،

   .بي تامکتبه الفقهيه،:، قممجموعه ورامورام،  ابن ابي فراس، . ١٤٢
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  مقاالت
نجمن جامعه شناسي ايران،. ١٤٣ تهران، چاپ دوم،  آسيب شناسي اجتماعي ايران، ا
 .١٣٨٣ت،مجموعه مقاال

، نشـريه تحقيقـات    شبكة معنايي اخالق سيئه در قـرآن  ،پروين،فنايي ،اعظم ،پرچم. ١٤٤
 .١٣٨٨علوم قرآن و حديث،دانشگاه الزهراء، 

،نشـريه صـداي   چالش يـابي هويـت و از خودبيگـانگي مـدرن    پورهاشمي، عباس، . ١٤٥
  .١٣٨١عدالت،

ي صحيح امر به معروف و نهي از شيوه ها ،دادسراي مبارزه با مواد مخدر و منکرات. ١٤٦
 .١٣٧٦ سازمان تبليغات اسالمي، چ سوم منکر،

  ، تهران دفتـر نشـر فرهنـگ اسـالمي،     امر به معروف و نهي از منکر،  علي کوراني،.١٤٧
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Abstract 
One of the crucial issues that is of oumost importance in Islam and Quranic 
cognitions is ethics and creating an idealistic ethical society. Ethics is deeply 
connected with sensuous characteristics, refinement and reforamation of ego, 
individual behaviour and actions, and human’s social relationships. The existance 
of an ideal ethical society results in the conduction of human relationships with 
God and it also organizes his relationships with members of society. Furthermore, 
it guaranties perfection and blest of individual and Islamic society. The purpose of 
this study was twofold: 1) finding and clarifying the view of religious texts in 
Islam and mainly in holly Quran concerning the ethical innate origins, and 2) 
determining the reasons and barriers of expanding the sovereignty of Islamic 
ethics. Regarding the first purpose, an attempt was made to investigate the 
concept of ethic and the defining network of ethics in Quran. Then, the related 
verses were classifed, and the reason of each relation was examined. Besides, the 
barriers of expanding Islamic ethics were explored. After detecting and 
understanding the barriers, in the last chapter, some strategies were suggested to 
expand the sovereignty of Islamic ethics. Some evidence from hadiths and 
scholarly findings were also discussed. 
 
Key words: Islamic ethic; Ethical terms; Defining network; Ethical norms; Ethical 
barriers 
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