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                                     26 ، صاخالقدر نسبیت اطالق یا 
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                  133، ص »فضع«مبتنی بر اخالق 
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  اسالماز نظر  یاخالق هفلسف: ومسبخش 
  

                   172، ص  اخالقيهمذهب پشتوان
  156، ص  مذهبیهاي اخالقویژگی
     177هاي نظام اخالقی اسالم، ص ویژگی

       181، ص کاملقیسالم تنها نظام اخالا
       184، ص مالك فعل اخالقی در اسالم 

  169، ص قرب خدا کمال نهایی انسان
     198  صاند یا عقلی؟حسن و قبح شرعی
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  د
ّبــسم  اهللا الــرحمن الــرحيم ّ للــه رب العــالمين، و صــلي اهللا علــي جميــع انبيــاء اهللا و رســلالحمــد. ّ ّّ ه، ِ

ّو خاتمهم محمد و آله الطاهرينّسيما أشرفهم  ًالذين اذهب عنهم الـرجس و طهـرهم تطهيـرا، ، ّ ّ ّ َّ
ّالسيما بقية اهللا االعظم، و لعنةاهللا علی اعدائهم والسالم علينا و  ّ ّعلي عباداهللا الصالحينّ ٰ .  

  که انسانتردیدي نیست، چه رسد به فالسفه و دانشمندان ،هاي عاقلانسان يهم نظر هاز  
              ن با متخلّق شد انسانچه که  و هر ؛ بیش نیست حیوانی،اخالق و فضایل اخالقی بدون

 سانان یک که ییجاتا  ،دکنمی پیشرفتبیشتر انسانیت  در ،تر شودآراسته به فضایل اخالقی
  ،السفهفدانشمندان و  يهمه رو، ایناز .ی استعاقل  هر انسانيهتکه خواس  گردد کامل
 به نام یدستورالعملو   برنامهکه اند بودههمواره در صدددانشمندان و مکاتب مادي، حتّی 

 بختیو خوش سعادت عرضه کنند، تا آنان را به سرمنزلآدمیان  و کرداربراي رفتار » اخالق«
   .سازند را مشخّصها آنو رفتار  سلوك يهونح و هدایت نمایند

 که در حالی؛ نندداها می خصوصی در زندگی انساني امر راقاخالضی از ناآگاهان، بع  
امنیت چنان و  ؛وحش خواهد شدبه یک باغد، دنیا براي وي تبدیل بشر بدون اخالق باش اگر

به جهنّمی   تبدیلشانکه زندگی برای گردد می دست قلدرانيهیش مردم بازیچو آسا
  .ترجیح خواهد داشتکه زندگی فردي صدها بار بر آن  سوزان خواهد شد

 يهز صفحاند که به خاطر فرورفتن در فساد اخالقی به کلّی ااقوام زیادي بودهکه چنان   
الجمله امنیتی که در روي زمین هست، بیشتر از برکت  این فی یحتّ. اندشدهروزگار محو 

  .دین و اخالق در بین مردم است، تا قانون و دادگاه و نیروي انتظامی
    نیکوکـاري   :ارِمـ عی االَ فـ انِیـد یز و ارِمرانِ الدی  الخُلقِ یع  نُحس و لبِرُّاَ«: هدوفرم دقامام صا   

   )1( .دنکن میطوالنیو عمرها را  ، شهرها را آباد  نیکوقو اخال


                  8 دیثح, اخالقیباب  خوش, کافیـ  1





7

ذ   وشخُلقِ تَکد العیال وءس«: هدوفرم  »امیرمؤمنان  «و     اخـالق بـد موجـب    :سِابِ الـنَّف عـ 
  )1( .شودناراحتی روح و وجدان می  وندگیزسختی 

نیز اخالقی   دستوراتیک سلسله شیت رحمانآفریدگاري که بشر را آفریده، به مناسبت  
به کمال هم  ،هابستن آن تا با به کار،بیان فرموده ،اشرف مخلوقاتش است که وي براي

 از لذایذ ،تشدادااستعو قوا به فعلیت رساندن با هم  و  برسدست اودشالیقش که قرب خ
که بشر گرفتار رذایل  زیرا مادامی ؛آخرت برخوردار گردد معنوي در دنیا و روحی و

چون هم ،مشغول استشهواتش  و امیال ارضايچون حیوانات تنها به هم اخالقی است و
 همان طوري که ؛هاي معنوي را نخواهد داشتذ و نعمتیامکان استفاده از لذا هم حیوانات
                 که حاصلاست ییهاحاوي کتاب که ببرند ايبه کتابخانهرا  سوادک فرد عامی بیهرگاه ی

   .کند ها استفادهآن از تواندوي نمی ،دانش بشریت است

  درکه؛ چنان بوده است نیزهاي واالي پیامبران هدف یکی از، پرورش فضایل اخالقی  
ُالت بعث«  :فرماید میکرماحدیث معروفی هم پیامبر  ِم ماالَکتَم برانگیخته:قالخارِم   

  ) 2( .اخالق را تکمیل کنم مکارم عالی  تا ،امشده
قرب سرمنزل به  ،اخالقی يهلفاض  صفاتکسب و اسالمی  انجام عباداتباانسان  ،آري  

» )(صادقامام«که چنان .توان تصور کردنمی از آن برتر که رسدمیخداي بزرگ 
ٰ◌◌بندگی خداي تعالی :ُةَّيبِبوا الرُّهنه کٌُةَّيرِوهج ُةَّيبودلعاَ« :هدوفرم هر تابناکی است  گوٰٰ◌ٰ

  ) 3( .رسد میاالهیروي آن به سرمنزل حریم کبریاي  در فروغ رهکه انسان
  ولی در زمان ما از اهمیت ؛استالعاده داشته هرچند اخالق در هر زمان اهمیت فوق  

             و روزنامه و مجلّه هواپیما  چون ماشین و ارتباطی  وسایلزیرا ؛وردار استاي برخویژه
           که فساد طوري؛ به کرده همه جا را به هم وصل تلویزیون و ماهواره و اینترنترادیو و و 

 ؛شودمیپخش   زمین رويخالقی به سرعت در سراسرااد مخدر و مفاسد و فحشاء و مو
  . بودآمیز خواهد  فاجعهمسائل اخالقی  درکوتاهیرو، ایناز
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  و ملّت،از دولت  ها و جمعیت افراديههمد، باشم اکاخالق ح که ایمان و در اجتماعی  
 به حکم ایمان و اخالقی که ،...حاکم و محکوم، کارگر و کارفرما، رئیس و مرئوس و 

 کنند؛ ولی در اجتماعی که ازیبا یکدیگر همکاري م جراي قوانین و مقرّراتدارند، در ا
مقابل یکدیگر قرار گرفته در   ها،و گروهها این دسته و اخالق خبري نیست، حکومت ایمان

 این يهجست که نتیو پیداپردازند؛ به رقابت و مبارزه با یکدیگر می ،و به جاي همکاري
  .ها به کجا خواهد کشیدها و مبارزهجدال

 ي اندیشمند ي هر انساناخالق و کسب فضیلت، دغدغه که جابه عبارتی دیگر، ازآن  
جز هم ، و این تنها صورت انسان دارد که ی انسان باشند، نه حیوان حقیقتاًخواهد یاست که م

مورد  در يضرورت بحث نظر. گرددی فراهم نمی اخالقيها ها و فضیلت با تحصیل ارزش
 را ش وجوديها  و کششنهداین راه گام  در بصیرت تا انسان با ,سازد ی را روشن ماخالق
  .شکوفا سازدو استعدادهایش را در این زمینه   اخالقی هدایت کرده فضایليبه سو

 و آثار و ثمرات آن ی مبانود وشناخته ش هم اگر عالمانه  ما به خوب بودنيمیل فطر  
آورد،  مى انسان را، که سعادت جاودان را به ارمغان یحرکت تکاملي معلوم گردد، زمینه

  . است خردمندي  انسانهر ینهایو هدف سازد و این همان خواست  یفراهم مبراي او 
 که هر انسانى در برابر يا  است؛ به گونهي ماديها  ارزشمند، برتر از ارزشیافعال اخالق  

             . ها عمل کندکند، هرچند خود نتوانسته باشد بدانیخضوع و احترام مها آني دارنده
 راسخ يها  ملکات و هیأتيسر   یکیخود، ظهور و تجلّي ، به نوبهیالبته افعال اخالق

  . دارندی افعال اخالقي است که حکم زیربنا و اساس را براینفسان
               است شایع يامرها آنو قداست هاي اخالقی درك و احساس و اذعان به این ارزش  

 آشکارا ی و اجتماعيع فرهنگى، فکرتنوي ها با همه مکانها و  زماني  که درهمهیو همگان
  .سازد ی مآشکارباره را   ق بیشتر در اینل و تعمضرورت تأمنیز  و همین امر داردظهور 

               ،از نظر اخالقی چه کاري خوب است و چه کاري بدکه ببینیم اینولی ما قبل از   
ی براي یهامالك و بدي داریم و  کارهاي خوبایم کهپذیرفته  عنوان اصل موضوعبه
 اخالق از همین اصول يهدر فلسف. شرّ وجود داردقسیم کارها به خوب و بد یا خیر و ت
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کجا که ما کار خوب و بد داریم؟ مالك تقسیم کار به خوب   که ازشود میموضوعه بحث
  شوند؟  و بدي از کجا ناشی مییو بد چیست و خوب

 فضایل اخالقی مانند راستی، درستی، امانت، ایثار، گذشت، ،در اخالق به عبارت دیگر،  
ي هشود؛ ولی در فلسفمی غیره بیانو عدالت و نیز رذایل اخالقی مانند دروغ، خیانت، ظلم 

  .شود معلوم می و بدخوبافعال اخالق منشأ افعال اخالقی و مالك 
و مقـصود   تـا هـدف   را دارد؛ زیـ  که در هر علمی شناخت و نظر بر عمـل تقـدم    جاو از آن    

اگـر هـم عملـی بـدون شـناخت انجـام         تواند به عمل بپردازد، و       نمی ،براي انسان روشن نباشد   
بـه اخـالق نظـري یـا     بایـد  رو، در علم اخالق هـم، ابتـدا        ایناز ؛ بسا نادرست خواهد بود    دهد،
ش را بـراي رسـیدن    تا معلوم شود که انسان باید رفتار و وظـایف        ،شود اخالق پرداخته    يهفلسف

  .به چه هدف و غایتی انجام دهد، تا به سعادت برسد

   اخالقه فلسفهتاریخچ
 تفکّر عقالنی پیرامون :توان گفتمی  نبوده است،خالیگاه از اخالق هیچجا که انسان آناز

از زمان یونان  اخالق هم يهباشد؛ و از نظر تدوین مسائل فلسفاخالق به قدمت بشر می
 نظامی ,فلسفی خود اند، تا مناسب مبناي فکري و تا کنون بسیاري از فالسفه کوشیدهباستان

  . ارائه دهند »اخالقيهفلسف«اخالقی به نام 
 کالمی ، اخالقی،الي مباحث فلسفی اخالق در البهيه مباحث فلسف،در فرهنگ اسالمی  

  . اندو علم اصول مطرح شده
 توسط» مبانی اخالق« با نوشته شدن کتابی به نامکه بود از اوایل قرن بیستم این ولی   

فلسفه  وخالق  اعنوان علمی مستقل از ق بهاخال يهفلسف) 1959 ـ 1873( »رجرج ادوارد مو«
  .مورد بررسی قرارگرفت

ي اخالق در مقدمات، مکاتب اخالقی و فلسفه: شودارائه میسه بخش در این کتاب   
  .اسالم

  

  رحمت اهللا قاضیان


