
 

  
  

  يىدگاه عالمه طباطبايد  ازىدياخالق توح
1٭ىلی خلىمصطف  

  يدهچک
ر مكاتـب يسا  را ازىاخالق اسالم  بودن،ىديتوح  وىاني با شاخصه وحىدياخالق توح

مـسلک  چهـارــ  ىريـه تعببــ ا سـه يـ ى،امروزه در جوامع بشر .سازد ىممتمايز  ىاخالق
مكتب  ،يونان ىمسلک اخالق: هستند ىار طوالنيبسى قدمت  وجود دارد كه داراىاخالق
يـن مكاتـب  هـر چنـد ا. خـاصىمكتـب اخالقـ  ويـىگرا يتمسلک نسب ،ى عاماخالق
 وشـده  يتتكرده، افراد ل يروان خود را تعدي پىاجتماع  وىكوشند رفتار فرد ىمى اخالق
  كـه بـه انـسان وى بنا به نوع نگرش خاص،ل جامعه دهند تحىصىخالقث اي از حىسالم

طباطبـايى  عالمـه .باشـند ى مـىرات متفـاوتيثأ تـى دارا،ت خلقت او دارنديغا گاه ويجا
تمـام   اسـت وىديـافتن به آستان معـارف توحي بار ى شدن به معناىاست اخالقمعتقد 
هـاى  اين مقاله، چيستى و مؤلفـه. درفيع انسانى خواهد بون قله يل به اي مقدمه ن،اخالق

  .اخالق توحيدى را از منظر ايشان بررسى خواهد كرد
  .ىاخالق اله ،ىاخالق ماد ،ين خاصد ،ين عامد ، ادب،اخالق :ها كليدواژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .جمدير گروه اخالق پژوهشگاه علوم وحياني معار *
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  طرح مسئله
 اسـت ىم آسماني از تعالىا ى مجموعهجاودانه دارا  وىن جهانيتنها دبه مثابه ن اسالم يد

م يان را بـه تعـاليـ جهان،آور آن يامپ افته وياخالق گسترش  احكام و، يدكه در سه بعد عقا
 ى علـً حجـة وًراي ونـذًراي للناس بـشة كافى قد بعثنى اهللا تعالّان« : كرده استخود دعوت

 كـه ىر الهيا غي ىع و مكاتب الهي از شراى برخالف برخ)٢٣، ص١االحتجاج، ج( .»نيالعالم
 بـه او ىر واقعـيـ بـا نگـاه غ، انـسان بـودهىز زنـدگ اىم آنها محدود به بعـد خاصـيتعال
 ىبلكه دارانيست؛ محرمات  واجبات وت و به اعتقادا منحصريم اسالم  تعالاند، ستهنگ
دها يـبا ،ىنـيم ديبخـش تعـالن تـ  مهم.باشد ىها م يستن ها و  از هست باالترىندآيفر

را بـر عهـده د يـج توحرسـالت تـررض Ｂى اسالم رسول گرام. استى اخالقىهايدونبا
 بر .ره خود تحقق بخشديمقام حضرت حق را در ستا  تالش كردن راستا يدر همداشت و 

اش تبلـور  ن فرسـتادهكالبد آخـ د است كه دري روح توحٔافتهي خالق تنزل ا،ن اساسيهم
ت يـنمـاد وحـدت كـه غا .كرد داين پي تعىت نبوي در جامعىت ذات رشىضياحد افت وي

 مرتبـت جمـع شـده ىسـنت حـضرت ختمـ ره ويسـ ت ويأر ه د،سعادت است كمال و
  :است
  م غرق استيک مين ي اندر اىجهان    م فرق استيک ميد ـد تا احـاحم ز

  ش شمع جمع استيفزا جمال جان    ع استـش جمع جمياـام دلگشـمق
 مقدور خواهد بـود ىشمس نبو  با استفاده از نورىديل به مقام توحين  وىمعرفت رشىض

 .رسـد ىقت نميت به حقيعت حضرت خاتمر از شي غىگريقت دط چ مسلک ويه و
عـدل  ن دويـاپيـامبر؛ چـرا كـه عمـل را از  از قـرآن گرفـت ودر مقام نظر بايـد عقايـد را 

در حقيقـى عت شـ .ن اسـت كتـاب تكـىصىگـريد ع و كتـاب تـشىكو يگرند يكدي
 آن »لقـه القـرآنكـان خ «: كرد كهداير مصداق پين تعبيا افت وي تحقق ىقت محمديحق

كـم بمكـارم االخـالق فـان يعل «: فرمودنيين تبيش را چنت خىصي غاى،نماد اخالق اله
افتـه ي را تنـزل اخـالق يىعالمه طباطبا )١٦٣، ص٦٦بحار االنـوار، ج(. » بهاىاهللا عز وجل بعثن

  .يان سازدرا نما ابعاد آن رد تايگ ى مىشه را پين انديا نوشتار حاضرداند و  مىد يتوح
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  اخالقت يغا  ويستيچ
صدور آسانى  ىكه مقتضاست  در نفس راسخملكه و آن نيز به معناى اخالق جمع خلق 

اخـالق از  )٣٨؛ اخـالق جاللـى، ص ٦٠اخـالق ناصـرى، ص ( .باشـد ىتفكر م مل وأفعل بدون ت
سـخن گر يكـديونـد افـراد بـا ي پىچگـونگ ب نفس وي است كه در آن از تهذىجمله فنون

ل ي فـضاى،انـسان  وىوانيح ،ى نباتى اعم از قواىملكات نفسانٔيق درشاره رود و با تحق مى
 مقـام نظـر،  بـه سـالک درىبخش نيز ضمن معرفتت آن يغا. سازد مىز يل متمايرا از رذا

  : ل به كمال استي نىل در مقام عمل برايآراسته شدن به فضا ل وياجتناب از رذا
 يـةواني والحية النباتة بقوةعلق المتيةوهو الفن الباحث عن الملكات االنسان

 ىستكمل االنـسان بـالتحليـل لئـل منهـا مـن الرذائز فـضاي وتميةواالنسان
  )٣٦٨، ص١الميزان، ج( .واالتصاف بها

ن اوصـاف در شـخص يـد ايـن معناست كـه باي بدىد ملكه در مقابل اوصاف حاليق
ص يصا وخـى اوصـاف حـال.ستيـ نىصرف حال بودن كـاف دوام داشته باشند و ثبات و

 .ديـ نام»ىاوصـاف اخالقـ«توان آنهـا را  ىنمآيند و  نمىشمار ه  بىملكات نفسان  ازىفعل
 ىن تخلـق بـه اخـالق الهـي بنـابرا. قرار اسـتى به معنا»ملكه « گذار وى به معنا»حال«

ز يـن باورها د ويشامل عقارا د گستره اخالق ين نگاه بايالبته با ا .يار استن معيا  برىمبتن
 آداب . نـه اخـالق،شـود ىآداب گفتـه مـ، گـردد ىظاهر مـ چه در رفتاربه آنا ريسدانست؛ 

 براى نمونه،. شود ىآنها اخالق اطالق نمبر هرگز   دارند وىشه در ملكات باطن يصىظاهر
گفتـه نهـا آداب ي بلكه بـه همـه ا؛ مسافرِا اخالق حج يِا اخالقي نماز ِاخالقگىصند  نمى
  جـزءىامـور بـاطن و  دارنـدىات بـاطنيشه در خلق يص،ى ظاهرهاىرفتاريا آداب . شود مى
 خاص عادالنه برخـورد ىكه در موردرا  ى كس، رفتارنگاه عالمه از. هستندباورها  د ويعقا
هـم الزم  ى بلكه حـسن فـاعل؛ستي نى كافىرا حسن فعل يسنامند؛ ى متخلقانه نم،دينما

  . اسالم استى مكتب اخالقى اختصاصىها ىژگن از رضي ا.است
 ىخواسـت رضـادر بلكـه ؛ستيـل نيبه فـضا  اكتفا صرفى،دياخالق توح دف ازه
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را و خـود  را كـسب ىل اخالقـيشود كه فقط فضا ى گفته نمى متخلق به كس.ت اسىاله
  :ده باشديد به مقام رضا رسي بلكه با؛ديبدان آراسته نما

ن يخود را به ا دا كرد وي متعال قوت پىمان بنده نسبت به خداي كه اىزمان
 ىزشـت  وص را كـه منـزه از نقـى الهـى حـسناىاسما فكر مشغول نمود و

بـه  خـود را، د نمـوديمراقبت از نفس را تـشد وكرد ت  تقىص در خود،است
پروردگارش را ناظر اعمال  ،حاالترساند كه در همه  ىت مي از عبودىحد

ن صـورت از يـ در ا.دهد ىد نشان مينسبت به او عالقه شد ند ويب ىخود م
دوسـت دارد و تنهـا در پروردگـارش را  فقـط كند و ىد ميز قطع اميهمه چ

 جـز حـسن و لغزد و ى نمى به سادگىن عبديچن. كند  مىمقابل او خضوع
 .چه را خدا دوست داردارد مگر آند ىدوست نم ند ويب ى نمىزيجمال او چ

  )٣٧١، ص١الميزان، ج(
ت اخـالق را فقـط در يـنانه او نهفته است كـه غايب  ظرافت عالمه در نگاه واقعدقت و

مرتبه فعـل همچنين . داند مىرط در آن شنيز  را ى حسن فاعل، ندانستهىن حسن فعليمأت
ى كـه از فـرد  ظـاهرى از رفتارهـاىليد خيشا. شمرده استر افعال ي را برتر از ساىاخالق

 ى اخالقى آن را به معناىتوان حسن ظاهر ى اما نم؛ باشدىظاهر رفتار خىضدر  ،زند ىمسر
شـناخت  ىا بـرىا يلهاخالق وس. است مهم ىاعتقاد امر مان ويرا ا يس؛بودن قلمداد نمود

مـان يا  آن اذعـان وىعلماست كه راه  استقرار آن در باطن ىچگونگ  نفس وىاعتدال قوا
  )٣٦٨همان، ص( .يدا كندنفس رسوخ پ كه درينا  تكرار آنهاست تاىراه عمل وبه آنها 

   ادبز خُلق ويتما
را يسـ؛ اند چنين تصور كرده ى هر چند برخ،ستنديآداب همان اخالق نعالمه معتقد است 

 ىصـورت ظـاهربـر امـا آداب هـستند؛  ىاز صفات روحانو  نفس ، ملكات راسخاخالق
ن دو امـر فاصـله يـان ايواضح است كه م زند و ىشود كه از انسان سر م ىاعمال اطالق م

شان از ادب يـ كـه اىفـتع ن نكتـه ويتوجه به ا با )٢٥٧، ص٦همان، ج( .ى وجود دارداديس
  . چنين برشمردهاى آن دو را فرقتوان  ى م،دارند
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 كـه درشود  وقتى چنين مىعمل است و دقت در عمل   ظرافت وى ادب به معنا)الف
 ىحـال  در؛ار باشـديـ اختىاز روو ديگر اينكه  مشروع باشد يكى اينكه: آن دو شرط باشد

  .استوح  از اوصاف رىكه اخالق وصف
 ى در زنـدگيى كه تابع مطلـوب نهـاىني اعمال دىبايسيعنى تركيب  ى ادب انسان)ب
 او ىات درونـيـنا  انـسان بـى البته افعال ظـاهر.باشد ىروح م ن از آثار نفس وياو اوست 

بـر  را ىتوان سخن ى نمبراى نمونه،.  او باشدىتواند مخالف امور نفسان ى نم،ارتباط داشته
  پس اعمـال و. رسوخ كرده باشد باطن را مرتكب شد كه خالف آن درىلفعيا ىصان آورد 

، ريـن تعبيـ با ا. از باطن ناپاک استىافعال زشت ناش  از درون پاک وى حاك،کيرفتار ن
  . آنىها يوهآداب م واست شه اخالق يص

آن  كنـد و ىت مين حكايت دي است كه از غاىني دىبا همان اعمال يسىني ادب د)ج
د در مقـام يـات انـسان، توحيـت حيـ غا،نظـر اسـالم  از. استىبندگ  وتيحالت عبود

به مثابه ادب  .نه اخالقاست،  ادب ىن حالتي چن.باشد ىبا اتقان مهمراه عمل  اعتقاد و
اصـل بـدون فـرع را  و ن فـرعيـا  آن اصـل اسـت و،اخالق بـه منزلـه روحاست و جسم 

  .ستي نىقوام اصل را ثبات و ىكه فرع ب نيست؛ چنان ىا يدهفا

  ي اخالقيها يهنظر
ر مكاتـب ي از سـاىديـاز اخـالق توحيـامت ن ويي تـبى كه عالمه بـراى از نكات مهمىكي

ايـشان مكاتـب .  استى اخالقىها هشناسانه نظ يت غاىبررسشود،  متذكر مى ىاخالق
  )٣٦٢، ص١همان، ج(: داند اخالقى را از اين منظر سه دسته مى

  يانونانيروش . ١
جامعـه را  مردم وتوان ستايش  مىملكات فاضله  تخلق به ب نفس ويتهذ با آنها معتقدند

انـسان را پـسنديده،  از اوصـاف ىاريبس سخاوت و صداقت، قناعت، عفت،. برانگيخت
لند م  ىها ، وجدان عدلىاجرا اقامه قسط و. بخشد ىبه او عزت م كند و ىدر جامعه س
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نگـاه  انسان را در ،ر صفات زشتيسا و  دروغحسد،  اما حرص،؛سازد ىمسرور م را داريب
توان به  ىواسطه آن مه را ب يس؛ استىحافظ آدم  وىعالصفتى  علم .سازد ىمردم منفور م

بـه ورطـه   انـسان راىآگـاهنا امـا ؛دي رسـىبه مقامات بلنـد افت وي دست ىادمنافع يس
  .كشاند ى مىنابود
ن يـاساس ا بر .دهد ىل ميشكشان را تي اىان است كه شالوده اخالقيونانيشه ين انديا

 ان بـرد تـايـ را از مىل اخالقـيـرذا  را كسب نمود وىل اخالقيفضا  تاكوشيدد يمكتب با
  وىل اخالقـيپس هدف اتصاف به فـضا .دار نگردد ى شخص خدشهكه وجهه اجتماعينا

وه ين شـيـ ا. اسـتىت مردميمحبىض  وىگاه اجتماعي حفظ جاى،ل نفسانياجتناب از رذا
ذم   اخالق را به مـدح ويى هدف غايست؛ چراكه اين صحيفه آسمانى،قرآن ند أييمورد ت

عـزم دعـوت   بنـدگان را بـه ثبـات و،اتيـآ  ازىكه در برخو اينمردم محدود نكرده است 
بـه صـبر دعـوت كـرده اسـت   وىنزاع نه ا آنان را از اختالف و ي)١٥٠ ٔ بقره، آيـهٔسوره(نموده 

و ق بـه ثـواب يبرگشت آن حقـاداند،  مى ىويد دنينها را فواعلت همه آ )٤٦ ٔ انفال، آيهٔسوره(
  . استىاخروعقاب 

   عامىنيروش د. ٢
از .  استىن اهداف اخرويمأ تىل در راستاي كسب فضا،ب اخالقيگر در تهذيشه دياند

 جـست تـا بـه ىل دورياز رذا  پرداخت وى اخالقىها يلتل فضيد به تحصي بااين منظر،
 را  آنهـامـال ن جـان ويمنؤخـدا از مـ«: اسـتوه قـرآن ين شي ا. مبتال نشدىعذاب اخرو

 يـا )١١١ ٔ تىضـه، آيـهٔسوره( » داشته استى بهشت را به آنان ارزان،در مقابل  نموده وىدارخ
 يـا )١٠ ٔ زمـر، آيـهٔسوره( »بدون حساب خواهند گرفت كمال و صابران اجر خود را به تمام و«
رست كسان«  ىهـا بـه سـو آنان را از ظلمـتهمواره  رند ومان داي است كه اىخداوند س

رست ، كه كافر شدندىكسان آورد و ىرون مينور ب شان را يـها هستند كـه ا طاغوتآنها  س
اخـالق را از و مـشابه آنهـا ات ين آيا )٢٥٧ ٔ بقره، آيـهٔسوره( .»دهند ىاز نور به ظلمت سوق م

ن روش در يـ ا.ى كماالت ظن نه،اند ىقيكماالت حقنمايانند كه  مى ىات اخرويغاق ط
  .ى گذشته آمده استكتب آسمان است كه در قرآن ويق اصالح نفس همان روش انبط
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   خاصىنيروش د. ٣
 عالمـه .م اسـتقرآن كـرضژه  هم وجود دارد كه ىسومراه  ،ق مذكوربا توجه به دو ط

 ،ميـا ها كـردديـ پىرسـبه آنها دست كه تا به حال ىمكاتب ک ازي يچه ن روش درياگىصد  مى
مكاتـب   ازيـچ كـدامه  گذشـته نقـل نـشده ويـاىم انبيتعال ک ازي يچه در و وجود ندارد

د ي باىل اخالقيرذازدودن ن است كه ياراه آن . اند به آن نپرداخته ى الهىحكما فالسفه و
  كـه اوصـاف وكـرد ىد كـاريـن معنا كه از ابتدا بايبه ا ؛باشد، نه از راه رفعفع ق داز ط

و درون را آلوده سازد كند و  ىكه فرد كوتاهين نه ا،دندا نكني ناستوده در قلوب راه پىخوها
  .يدفع آن برآام رسپس در مق
 فـع ود :ش گرفـتيـتوان دو نوع مبارزه را در مقابل دشمن پ ى مىكي فىها در جنگ

دا مبـا جاد كنند تاي سخت اىن معناست كه از ابتدا در مقابل دشمن موانعيفع به ا؛ دفعر
شـود  ىاجازه داده مـو به او دهند  ىر مييک جنگ را تغيتاكتنيز  ىگاه. شودم او وارد ح

 .نـدگىص مـىفـع ى را ردوم فع وى را داولكنند؛ ر يكه او را اسينبه قصد اگردد، وارد خاک 
 پـاک ت بـه دل وي راه نـدادن معـص.فـع شـوداگر دشمن دفع گردد، به از آن است كـه ر

 كـه ىهر عملـ .پاک كردن آن است سپس آلوده نمودن آن به گناه و از بهتر ،داشتن آن نگه
ا بـه يـ بـه عـزت ىابى دستيا برايک هدف ي ى در راستا،ر خدا انجام دهدي غىانسان برا

 م هـم عـزت و قرآن كـ.خواهد از شر آن در امان ماند ى است كه مىررضيترس از ندليل 
َّان ﴿ :داند ىم مي حكىخداهم قدرت را از آن  َالعزة ِ َّ ً جميعاهللاِ َّان ﴿ و )٦٥ ٔآيـه,  يـونسٔسـوره( ﴾َ َ

ًالقوة هللا جميعا َ ََّ   )١٦٥ ٔ بقره، آيهٔسوره( .﴾ُ
م دل راه نمىر خدا ي غ،بند باشدي پاىمين تعالي كه به چنىكس قلبش دهد و  را به ح

خـدا را  محـض و ري انسان خود را فقى،دگاهين ديچن  با.گردد ى مىل اخالقيظرف فضا
كند،  نمىر خدا را اراده يهرگز غبا تقىصت توحيد خود،  ىن انساني چن.داند ىمطلق م ىغن
چ يـاز ه بنـدد و ىدل نم ر اوي به غ،ترسد ىاو نم ري از غ،كند ىحق تواضع نم ريمقابل غدر 
  )٣٥٥، ص١الميزان، ج( .برد ىحق لذت نم و ذكر ادي جز ىگريز ديچ
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  ي اخالقييگرا يته نسبينظر
 ى اخالقيىگرا يته معروف نسب به نظىگانه اخالق سه ىها يان مسلکبعالمه در ضمن 

در . شـمارد مـى ى اخالقـىهـا ى از مسلکكيد آن را يترد با احتمال و وكند  مىاشاره نيز 
ن يقـوانكـه  باشـد يىگرا ىتحول تفكر ماد ه تكامل وج نظين از نتايد ايشانگاه عالمه، 

ر ييـتغبه عت محكوم يطباز آنجا كه . دانند مىمعه در جاآن اجات يمولود احترا  ىاجتماع
و مطلق قبح افعال ثابت  معنا ندارد حسن وهستند و ر يز متغين نين قواني ا،تحول است و

 ى كـه سـبب ارتقـاىفعـل اخالقـ هـرو  اسـت ى قومىها پس اخالق تابع سنت .باشند
، ا به عقب راند ي كه جامعه را متوقف سازد وىهر خلق ل است ويفضا جزء، جامعه گردد

  )٣٧٥ همان، ص( .يل خواهد بودرذا جزء
ـيـن را يـكه ابرخى ده يخالف عقيند برفرما ىه منظاين ضمن طرد ايشان  ه ک نظ

 ا عهـد كـسرىها ىمزدك م ويونان قدي ىها ىه كلبهمان نظاين  ،كنند ىد قلمداد ميجد
ن مسلک باطل است ياد خو هم .باشد ىقا مفآ ىل وحشي از قباىده برخيعق ران ويدر ا

فهـو مـسلک فاسـد «: باشـد ىفاسـد مـ بنيـان  از،انـد ى آن اقامه كرده كه براىليهم دل و
همـان، ص ( »ًوالمبنـا معـا ث البنـاءيـ من حة فاسدة هذه النظىمت عليقأ ى التةوالحج

ه چنين است كهن ي افسادعلت  )٣٧٦   :نظ
 وجـود ، خـاص خـود بـودهتي شخـصىداراهـا  و انـسانک از موجـودات ي هر ً،اوال

  .يت اوستن شخصي هر كس عىخارج
 امتـداد ، قـرار داردىحركت عمـوم  تحت قانون تحول وىهر چند موجود خارج، ًايثان
قطعـات وجـودش ثابـت پذيرد،  مىن حال كه تحول را يدر عو محفوظ است آن  ىوجود
  .آيد دو موجود باشد مىن صورت الزم يا ريغ را در يس؛است

چـه خلـق آن. اسـتخـاص  افـراد  احكـام وىدارا  وىعـي طبىن موجـود انـسا،ًثالثا
از ين شوند و ىن افراد به صورت ناقص خلق مي ا. انسانى نه كل، فرد انسان است،شود ىم

 امـا ، اجتماع در حركت اسـت؛ استى اجتماع كمال آنان در زندگىبه استكمال دارند و
  .تک افراد  تکبا
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كـه اى اسـت   خلقـت او بـه گونـهمند كمال است وازيش ن خىصى انسان در بقا،ًرابعا
  .يدآن را كسب نماتواند  مى

كـه از  اسـت ) عـدالتحكمت و ، شجاعتعفت، (ىملكه نفسان  چهارىانسان دارا
  :ىقول شبسترهستند؛ به  ىل اخالقياصول فضا

  پس از وی حكمت و عفت شجاعت       تـدالــد عـک آمـيق نـول خلــاص
  )٤١گلشن راز، بخش  (

 . هماهنگ است)سعادت كمال و( انسانبا غرض خلقت گفته  پيشصول چهارگانه ا
ن يچـنو خواهـد بـود يز همـان گونـه  در ظرف اجتماع ن،ن باشديچنانسان عت ي طبىوقت

ن صـفات چهارگانـه از اصـول يـا .تغيير دهـدست كه جامعه بتواند صفات ثابت او را ين
روع تـابع فو  اند ى تا ابد ثابتاجتماع بشرن اصول در يا. هستندل يمقابل رذا در ل ويفضا

 بـر  زشـت اسـت وًزشـت نـسبتا كو وي نًكو نسبتاينينكه گفته شود پس ا .آنها خواهند بود
 فطـرت ىها دارا انسان. يستش ني بىزيآم ، كالم مغالطهشوند ىممتفاوت حسب اجتماع 

ر تأكيـد كـالم ى دد مطهريشه. تواند مختلف باشد ىر عملكردها نميثأتهستند و  ىواحد
كـه ين مگـر ا،كننـد ى مـى را طـىر مشخـصيها بر اساس فطرت مس انساند گىص استاد مى

  )٤٧٥، ص ٣مجموعه آثار، ج( .ير منحرف سازندمس را از  آنهاىعوامل خارج

  يز سه مسلکتما
د يـ با،مـسلک اول بر اسـاس .داند يد آنها مىفوا ات وي به غا اين سه شيوه رازيعالمه تما

بـر اسـاس  .نديكه مـردم او را بـستاينكرد تا اكسب صفات خوب  ح نمود ونفس را اصال
بـر   اسـت وى اخـروىدن بـه رسـتگاري رسـىل اخالقـي هدف از كسب فضا،مسلک دوم

 ى تنهـا كـسب رضـاىل اخالقيل فضايتحص ب نفس وي غرض از تهذ، روش سومىمبنا
ث يـن مـسلک از حيـ ادر نتيجـه. ى به منظور جلب نظر اجتماعيى نه خودآرا، استىاله

 ىدر راسـتا. ستيآن دو ن  وجود دارد كه درىديفواو در آن آن دو متفاوت است  مقصد با
 بـا عالقـه و تحـت نظـارت حـق و را رسد كه امور ى ميى انسان به جاى،ن هدف متعاليا
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شـهوانى در جنبـه ت قـوه  موجب تقىصـ،م در مسلک عامي تعال.دهد ىانجام ماو عشق به 
 . اسـتى قـوه عاقلـه انـسانىفراموشـ غفلـت و  وى نفسانى هواهاى ارضاى،طلب شهرت

خـرد  Ａيانر بير امي به تعب وكند ى را اشغال ميىگرا ت معنىصى جاىگرويادن  وىطلب جاه
 ايـن )٢١١نهج البالغه، حكمـت (» ير امىر تحت هويسأكم من عقل «: گردد ىر شهوت مياس
گـرا  واقـعاز اخـالق كـه كند  ىد مجايجامعه ا  فرد وى براىظاهر  وى اخالق تصنعىنوع
گـران در جامعـه يد ديـ كـه تمجىتا زمان  است وىويدنآن تنها  هدف .ار فاصله دارديبس

ن يـ كـه مـردم در اى اما زمان؛تظاهر داردفرد  ى از اوصاف اخالقى برخ،رونق داشته باشد
 ،در مـسلک خـاصدهـد  ىز ظهور خود را از دست مـي آن مقدار ن،مباالت گردند ىباب ب

 ى الهـىايـ انب.رديـگ ىر مـى را درشـا هدف اخـرويعالوه بر دنشده، تر  يعدامنه غرض وس
ن يـروان ايـ پ.نـديا نمايـ او را احىجنبه معنو امت آشنا سازند ويت را با قبش اند تا آمده

 ىا را متفرع بـر رسـتگاريسعادت دن گمارند و ىهمت ماخروى ن سعادت يمأمسلک در ت
را يسـنيـست؛ اس يـ روش قابـل ق دونيـ قلمرو غرض در ا، وصفني با ا.دانند ىآخرت م

 در ضـمن توجـه بـه ،ت نمـودهتقىص  انسان راىجنبه معنوكنند تا  مى تالش ىران الهيسف
بـه بـا هـم م را يـتعل ه ويـشان تزكيا .ى بخشندتعال رشد ونيز  را ىبعد معنو ،ىويجنبه دن

مـسير م در يـتعل  وىل اخالقـيل فـضاير تحـصيمس ه دريتزك. آموختند مى ىجوامع انسان
  .ى نه به جسم وجنبه ماد، انسان استىمعنو امور كه انسان به روح وينا

  ىكسان بد يبوجهل خود احمد و     ىان بدـ انسىـه صورت آدمـب گر
)٨٢، بيت ١مثنوى، دفتر (  

د شـما در روزگـار عمـل يآگـاه باشـ :دهند كه مىم يت تعلبه بش ن نكته رايشان ايا
 د ويكـش ىنفـس مـمـسئوليت  ِدانيامروز در مكه د ي بدان.آن مرگ است پس ازد كه يهست

  )٢٨نهج البالغه، خطبه ( .نتيجه استفردا روز 
  ى راهداريب ر است وير در سيس  خوابگاه ا مقام وين دنيست اين

 است كه ى درک حضور اله،سازد ىز مين دو مكتب متمايا  را ازىديچه اخالق توحآن
ى ن اعتقـاد بـه مقـاميـن معنـا كـه فـرد بـا توجـه بـه اي به ا؛ه قرار داردن مرتبت ىعال در
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را بـر خـدا  ىرضـاو نـد يب ى مـىدش را در محـضر الهـيعقا ابد كه تمام اعمال وي ىمبار
غايـت  بلكـه خـود حـق ؛ستي او هدف نى بهشت برا؛دهد ىح مي نفس خود ترجىرضا

  .اوستقصواى 
  يستار ني وصال ىاشق جز تماشاـار عـك  ستين امت كاريروز محشر عاشقان را با ق

  ستـيدار نيكه آنجا وعده دگر  ننهم ىاـپ  دـبرن ى بهشتم مىوـش اگر سـر كىصـاز س

  يدي مکتب توحيها يژگيو
  :هاى اخالقى يافت توان آنها را در ديگر شيوه روش توحيدى داراى خصوصياتى است كه نمى

  ىمحور ديتوح. ١
 از منظـر .ده شـده اسـتيد در آن دميت كه روح توح اسىمنزله كالبد  بهىاخالق اسالم

 .دار نخواهـد بـوديـ بـدون عامـل پا،لتيرذ لت وي از ابعاد فضى اخالق در هر بعد،قرآن
 كـه درينمـان بـه اي اىعن يدياعتقاد به توح. استد يبه توحوابسته  اخالق فاضله ىداريپا

 ىدارا كمال مطلـق و وا ست ويگانه ني ىقدرت خدا ر وي جز تدبىريچ تدبي هىنظام هست
ـاو . باشـد مى حسنا ىاسما صفات و ش آن صـفات را د تـا بـا اراده خـىصانـسان را آف
  .دياب دست ىكمال واقع به سعادت و و ديكسب نما

ل در قوس صـعود بـه يتحل ه و تجى در اسالم با اندكىات اسالمياخالق
  )٦٥، صروابط اجتماعى در اسالم(. گردد ىميد برتوح  وىپرستيكتاروح 

 ىكـيخـدا  شـده اسـت كـه يصختـهين ت اسالم بر ايت شالوده اخالق و
 دعـوت اسـالم اسـت كـه بنـده را ىنـان يسيـا  ندارد وىكش است و

ن نـوع يـا دهـد و ىجه مي را در او نتىبندگ ت ويعبود و آورد ىخالص بار م
 ى بـشرٔهل جامعـتحىصـ  راى رشـانى از علماىشمار ىنگاه است كه افراد ب

   )٣٥٦، ص ١الميزان، ج( .داد

  ىهدف متعال. ٢
باشـد و  ى مـىت خاصـيـ غاىدر راسـتااو  ىات درونـ با توجه بـه منىصـىهر عمل انسان
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 يى،ابتـدا(ى كي مراتـب تـشكى امـا اهـداف دارا؛ستيـ عبـث نىاعمال آدم ک ازي يچه
 ىهـا  روشر مكاتب وياز سا  در اسالم راىديچه اخالق توحآن.  هستند)ىمتعال متوسط و

ل يكـسب فـضا ل ويهـدف از تحـص.  آن اسـتى هـدف متعـال،سازد ى ممتاز مىاخالق
ت ي محدود به محبىضى،ماد  وى از مكاتب الحادى در برخىاصالح امور ظاهر  وىاخالق

 ىتـرواال اهـداف ، دارنـدىتـر يـقع كـه نگـاه عميگر از شرايدبرخى در .  استىاجتماع
برود و دنبال اوصاف كمال ه د بيباسان ان. اند معرفى شده ىل به سعادت اخروينهمچون 

 ىل بـرايكـسب فـضا. ببينـدآخرت  ا ويدر دن ج آن رايتا نتاكند  را كسب ىل اخالقيفضا
لت ي به فـضىگريد شد وياند ىا ميلت دني به فضىكي .استآخرت ا و آرامش يش دنيآسا
  كـسب، اسالم اسـتىم آسماني قرآن كه مختص تعالىهدف در مكتب اخالق  اماا؛عقب
ت آن وصول به ي بلكه غا؛ بودن آن مورد اختالف باشدىا اخروي ىويدن ست تايلت نيفض

جـه يدر نت  وىخـواهخود از يىرهـا  وى هدف تقرب به ذات رشىض؛ استىقرب اله حق و
  .ىا اخروي ىويل مقامات دنيتحص  نه كسب و، استىرستگار

 اعتقاد بـه ىمبنا عمل بر  وتداوم رفتار اثر درانسان ح دارد كه ن نكته تصيعالمه به ا
؛ گـردد ىصـفات او مـ  و اسـمادلش مجذوب خداوند و رسد و ىمايمان د به كمال يتوح

 ا او رادهد كـه گىصـ ىرا انجام مخدا  عبادت ىطورو شود  ىجاد مي خاص در او اىا جذبه
ُالـذين ءامنـوا اشـد حبـ و﴿: شـود ىروز افزون م او شوق محبت درو كند  ىمشاهده م َُّ َ َ َ  .﴾ا هللاَّ

 ى بـه هـدفىب امـور نفـسانيتهذ  وىاثر كسب ملكات اخالق  انسان در)١٦٥ ٔ بقره، آيهٔسوره(
 اسـت كـه خداونـد »نيصَخلـُم«همان مقـام كه رسد  ىع ميمقام من ع ويگاه رفي جا،بلند

نفخ  ،از درد ىهوشيب ،يامتوحشت از ق ،يطانوسوسه شو دارد  ىها بازم ىشان را از زشتيا
 در ىپاداشـ شـود و ىشان نمـيـک شـامل حـال ايـ يچنامه اعمال هو ر افراد احضا صور و

 از ىنهـا بخـشي همـه ا.كننـد ى خود نمى براىرا آنان كار يس؛نخواهد بودآنان مقابل عمل 
  :استبه ايشان  ىات الهيعنا

اهم يـاال ا س تمس كالي ابلةعنهم وان وسوس والفحشاء صرف السوءيوانه 
الكتاب  الجمع واعطاء  وفزع الصور واحضارةق من الصعةهوال الساعأوان 
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 ىس فـيوهم مستثنون منها وان جزائهم ل لهم ةر شامليوالحساب والوزن غ
 حـق ى من مواهب اهللا سبحانه فةذ ال عمل لهم فهذه نبذإعمال مقابل األ

  )٦٩رسالة الواليه، ص ( .ائهياول

  ى اخالق قرآنىروش انحصار .٣
ـىروش خاص ،ىدي اخالق توحىها ىژگگر از رضي دىكي ده  است كـه اسـالم آن را برگ

خداونـد كـه خـالق  .انـد خـود ارائـه كـرده ىعمل  وىه علمريس  درىنيان ديشوايپ واست 
 كـه از انـسان ارائـه ىف كامل قرآن با توجه به تع. شناخت كامل از او دارد،انسان است

در ن يبرابنـا .ىسـاحت داند، نه موجود تک مىجسم  ساحت روح و  دوىدارا  او را،دهد ىم
 او تحقـق ى در شـاكله وجـودىا يـسته او به نحو شاىتيت  وى اخالقىقواصدد است تا 

نهـان او  نهـاد و  درىل اخالقـي را ارائه كرده است كه هرگز رذاىروشو براى اين كار ابد ي
سـپس در مقـام و د يـ آلـوده نماى، دل را به معاصاش ىكه با كوتاهين نه ا،دا نكنديورود پ

   .دي برآىديرفع آن پل
  ون دل و يار كند تير نثارـم خـكنن ـم    ارــا در ايـن بـزم بتابيـد مه طلعت يت
  اريلوح دلم جز الف قامت  ست برين    دار نگاريرم به درگـسو ده ديصـرده بـپ

)، مقدمه٥جمال آفتاب، ج(  
او خـود را در محـضر  هميـشه  سـازد وىالهـ ش راظاهر خىص ،اطنببا نور انسان بايد 

 :سـتا علـن او آگـاه  از سـر وخداوند ست وي از علم او پنهان نىا  بداند كه لحظهند ويب
َيعلمون ان اجم يعلم ما يسرون و الَاو﴿ َّ َُّ ُِ َ  و گفتـار  مراقـب پنـدار و)٧٧ ٔ بقره، آيهٔسوره( .﴾ِما يعلنون ََ

 : تـوهم گنـاه را در سـر نپرورانـدىحتـ و نگـذارد طه حق پا فراتري باشد تا از ح خودكردار
ِواعلموا ان اجم يحول بين المـرء و﴿ َ َ َ ُ َّ َ ِقلبـه وَ ِ َانـه اليـه تحـشرون َ َُّ ِ َِ ُ  بـا نگـاه )٢٤ ٔ انفـال، آيـهٔسـوره( .﴾َ

ز يـن معنا كه همه چيبه ايابد؛  مى ىگاه بلنديجا  بلكه امال؛ ندارديىامحا معنا ،ىديتوح
َما يلفظ من قول اال لديـه رقيـب عتيـد﴿: گردد ىضبط م  ثبت وىبه واسطه فرشتگان اله ٌ َ ِ ِ ِ َِ َ ّ ٍ َ ُ﴾. 

وه ين شـيـا اخـالق را بـا گناه را از دل زدود و د از خدا پروا نمود وي پس با)١٨ ٔ ق، آيهٔسوره(
  .اصالح نمود
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ا يـ ى نـه اخـالق استحـسان، اسـتىمـاني اخـالق اىديـاخـالق توححاصل آنكه، 
ن درجـه ن بـاالتيـا ب ويـتره ن وي تحس نه،مان به خداستيل ايفضاأ  منشى؛اجتماع

ى شمندان ي از اندىبرخ .ن استيساحت د اخالق در  انـسان ى،نـيمعتقدند اخالق دغ
ن را به   ىنـي اخـالق د.ستي نىبودن در حوزه اخالق كاف رساند و ىدرجه هست مواالت

  )٣٩انديشه هستى، ص( . محنت استت بارز آن رنج ويخصوص مان است وي بر اىمبتن

   اخالقد ويسبت عقان
ه وضـع شـده ين پايهم ن آن بريهمه قوانو  است ىپرستيكتا اسالم ىم آسمانيهدف تعال

ت را بـا امقـرر ن وي قـوان،ل اراده اكتفـا نكـردهيجعل قانون فقط به تعد درخداوند  .است
 ىكـي ،عالمه به اعتقاد .يل نموده استاخالق فاضله تكم واصيل  معارف ى،اعمال اراد

 بـه ؛كامـل وجـود دارد  آن اتحـادىان اجزاين است كه مياسالم اهاى  مؤلفهن ت از مهم
  اسـت وى جـار،ن به آن دعوت كـردهي كه دىا مهد در اخالق كين معنا كه روح توحيا

خـود  ى اعتقادىد از مقام عاليتوح اگر .باشد ىم  منتشرعىرفتار اجتما ز دريروح اخالق ن
د يـ توح،د اگر اخالق از درجـه نـازل خـود بـاالتر رو وشود ىاعمال م  اخالق و،ديفرود آ

د العزة فلله العزة جميعا اليه يصعد الكلـم الطيـب والعمـل الـصـٰلح ﴿ :خواهد بود ُمن كان ي ّ َ ُ َ ً َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َٰ ُ ََّ َ ُ َّ َّ ُُ ََ َ
ُيرفعه ُ   )عمران  آل٢٠٠؛ الميزان ذيل آيه ٢٠٢فرازهايى از اسالم، ص) (١٠ ٔ فاطر، آيهٔسوره( ﴾َ
) بينـى و ايـدئولوژى جهان( مبناى اين انديشه، ميان دانش و ارزش و عقيده و عمل بر

ه بيگانه بودن و تفكيک اين دو از يكـديگر  ارتباطى نزديک و ناگسستنى وجود دارد و نظ
اند كه در دنياى متمدن  برخى در رد ديدگاه عالمه اين شبهه را مطرح كرده. ناصواب است

ه مخفى است امروز اين نقيصه وجود د ارد كه بسيارى از عملكردهاى مردم از ديد قوه مج
همين اشكال بر اسالم وارد اسـت و . زنند و افراد جامعه به كارهاى غيراخالقى دست مى

ن دليل آن، ناتوانى دين اسالم در از بين بردن ايـن امـر در جامعـه اسـالمى اسـت . بهت
  .ود را در جامعه پياده نمايداسالم فاقد آن قدرتى است كه بتواند تعاليم خ

ـ   حقيقت قوانين اجتماعى ـ اعم از الهى يا بشرى: فرمايند عالمه با درايت خاصى مى
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هاى مردم ثبت شده است و  هايى است كه در سينه هاى ذهنى و دانسته يک سلسله صورت
ٔدر غير اين صورت، اگر مردم اراده خالف . آيد وقتى اراده به آن تعلق گرفت، به اجرا درمى

بـه ديگـر . آن را بكنند، عمل بر اقتضاى قانون ظاهر نخواهد شد و به اجرا درنخواهد آمد
. سخن، بايد عاملى وجود داشته باشد تا به واسطه آن اراده بر عملى ساختن آن تعلق گيرد

ت واگذار گردد و عاملى  در دنياى متمدن، همه اهتمام بر اين است كه كارها به اراده اكث
  .كه حافظ اين اراده باشد، اهميتى ندارد

 اگـر بنـا بـه ى ولـ؛شـود ىون اجـرا مـ قان،ت زنده بود هرگاه اراده اكث،ن وصفيبا ا
يـا قـدرت  خـود را از دسـت داد ىشـعور اجتمـاع د وييـ جامعه به انحطـاط گراى،ليدال

 ى در مـواردهمچنين.  نخواهد شدى قانون عمل،ت را گرفت خواسته اكثى جلوحاكم،
 ازرا  يسـ؛ن عمـل نخواهـد شـدي بـه قـوان،ندا ان قانون خارجطره مجيس كه افراد از نفوذ

  . هستنددارنده دور امل نگهع
 از اين قبيل اسـت كـه ى اجتماع و نقض قوانين و مفاسد اجتماعىپاشيدگ  از همٔهمه

 حفـظ اراده و عنـصر لم آن عا؛ده و بدان اهتمام نوريسدنده نشجها تو به عامل حفظ اراده
 چيـهشده كه  ثابت ىشناس در روان .استمتعالى  همان اخالق ،از نگاه عالمهدارنده  نگه

قـوام  ثبـات و. گـذار باشـديرثأدر اراده تتوانـد  نمـى مناسب ىخو چون خلق وهم ىعامل
 است كه ى از ثمرات درختىت حقوق اجتماعي رعا.است ىاخالق متعالمبتنى بر جامعه 

ٍومثـل كلمـة ﴿: داشـت نخواهـد ىا يوه م، آب باشدىشه روگر يص و اشه در اخالق دارديص َِ ََ ُ َ
َخبيثة كشجرة خبي ٍَ ٍَ َ َ َ َثة اجتثت من فوق االرض ما لها من قرارَ َ َّ َِ ِ ٍَ ِ َ ِ   )٢٦ ٔ ابراهيم، آيهٔسوره( .﴾ُ

 .ان آن دو را انكار نموديتالزم م عمل فاصله انداخت و ده وين عقيتوان ب ىن نميبنابرا
يـن دو امـر اگرو  در ىجوامع بشر  وىت انساني شخص.وه آن استيعمل م شه وده يصيعق

  ) به بعد٢٠١الم، صفرازهايى از اس: ک.ر(است 

  ياخالق ماد  ويدياخالق توح
 وكننـد ت يـده تيبا اخالق پسند تا جامعه راشود  فراوانى مى تالش ،شرفتهيپجوامع در 
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هـا چنـدان  يـن تـالش ا، در مقـام عمـلى ولـينـد؛ دعوت نماىل اخالقيمردم را به فضا
هـا در دو  آمـار كـشته. دشو ى اضافه مها ىدل سنگها و ىز هر روز بر خونندارد وبرآيندى 

  جهـان سـوم وىگناه در كـشورهاي بىها انسان  غارتكشتار و  وىدوم جهان جنگ اول و
  .ن امر استيا ن شاهد بر بهت،آن تا به امروزاز  بعد ىها ىرانرض

شه همـه شان يصـيـا. تابد ىنممه را برشه عالياندديدگاهى در تحليل اين قضايا، چ يه
 غـرق ىكـ ي:دانـد ىز مـيـدو چ دررا  ىل اخالقـي از رذاىريجلوگ آنها در ىها ىن ناكاميا

بـا توجـه بـه  ايـشان. معـاد د ويـ از اعتقاد بـه توحى دورىگريد  وى مادىشدن در زندگ
ن يـاشده اسـت، لجوج نقل  اقوام عنود ودرشاره م قرآن كدر چه  آن وى اخالقيىگرا واقع

ن دو يـن اييدر تبوى  .داند ى مىخ بشرن انحرافات بشر در طول تايصياديدو را از عوامل بن
  :ديفرما ىعامل م

 ىگـذران  خـوشافـراط در  وىكـار ى همان اسرافل اخالقيرذاأ گانه منشي
ات يـحـصر در ماد حـد و ى بـىريگ سـختت ويا بالعكس محروم ي وىماد

نـه بـه ين زميـاند كـه در ا ى وضع كردههم طور  راى مقررات اجتماع.است
 را ىا  عـده را بـه نـوا رسـانده وىجـه برخـيدر نت  كامـل داده وىمردم آزاد

  وى الهـ تقـواى دعـوت بـه صـالح و،ن وصفي با ا.محروم ساخته است
م يـ عقىن دعـوتيچـن  معنـا نخواهـد داشـت وىل اخالقـيق به فضاتشىص

از بـه ضـمانت يـقـوامش ن  ثبات وى اخالق فاضله براًايثان  و؛خواهد ماند
د معتقـد باشـد كـه يـ انسان باىعن، يد استيآن همان توح  دارد ويىاجرا

هـدف   وى حـسنى اسـت متـصف بـه اسـماى واحدى خداىجهان دارا
 هـا و ى است كـه خـىضيىاوخدا هاست؛  سعادت انسانخلقت او تكامل و

روز  مـردم را در فساد مبغوض اوست و شر و صالح را دوست دارد و ر ويخ
 د ويـبـه توح اگـر اعتقـاد .فر خواهـد داديك  پاداش و؛ن جمع نمودهيواپس

 هوس افراد  وىهو  ازىروي پتواند جلو ى نمىگريچ عامل دي ه،معاد نباشد
ش  خـىصى نفـسانىهـا ى بـه خـواهشرا هر كس به طور عـاد يس؛رديرا بگ

  )٢٠٦همان، ص ( .يل داردتما رغبت و
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شان يق اي معرفت عم.استبين  واقع ىانيمتون وح گرفته ازبرنانه عالمه ييتن نگاه يا
 ارين عوامـل بـسيـشناساندن ا  ويىشناسا دروى جان  ن شدن آن با روح ويعج به قرآن و

 روشـن خواهـد شـد كـه در ها با دقت كارضده شود، شهيانداين اگر  .گذار بوده استيرثأت
اخـالق  اعتقـاد و امبران بـايـپو بـوده اسـت ونه گ ينه همي قضى،خ جوامع بشرطول تايص

  :ندا هز بوديست  دريانگراىاخالق ماد د ويمقابل عقا  درىديتوح
 ،مينفرسـتاد) خـدا عـذاب از (ترساننده ىمبريپ ىآباد و شهر چيه در ما و

ه بـ شما آنچهه ب ما گفتند شهر آن و قوم آن ثروتمندان و توانگران نكهيا مگر
 نگـران دمحم اي ىعني (ممنك) معاد و أمبده ب مانيا زا (ديا آورده رسالت

 ٔسـوره(. )انـد بوده نيچن شهيهم و است كافران روش نيا كه مباش افسرده و
  )٣٤ ٔ، آيهسبأ
 از و اورنـديب مـانيا اگـر ترسند ىم مردم از آنها يعنى ؛است برعكس امر و(

 عذاب از ديبا ،اورندين مانيا اگر آنكه حال و دانند ىم امان در را خود خدا
 چـه) آورنـد ىنمـ اده يـب مگر ،باشند امان در مردم از چند هر ؛بترسند خدا
 اهـل فـراوان هـاىنعمت و نىزندگا خوشى كه يىهاشهر و ها ىآباد اريبس

 كـافر و نـشناختند را نعمـت حـق و (بـود سـاخته سـركش و ىاغيـ را آنها
 كـه (آنهاسـت منـازل و مـساكن نكيا و ميساخت هالك را آنها ما و) شدند

 ماننـد را آنهـا از ىاريبـس و )مانـده سكنه از ىخال و خراب همه دنگ ىم
  )٥٨ ٔ آيه، قصصٔسوره( .ىشناس ىم لوط قوم و ثمود و عاد اريد

 نخواهد ىرفتاراخالقى و انحرافات   ازىري قادر به جلوگىچ عنصري ه،از نگاه عالمه
 رايسـ؛ د اسـتي كه مالزم با توحىروات اخيح و ده به معاديعق  وىديروح توح مگر، بود

چ يـباشـد همعتقـد ن حـال يدر ع خوشحال شود و گران لذت برد ويت دي از اذىاگر كس
 افـراد ى را براىفساد اخالق  گناه وىها ينهزمنيست، اين اعتقاد بر اعمالش مترتب عقابى 

 ى بـشرپرداخته افكار  كه ساخته وىمدن  وىن حقوقي قوان.جامعه فراهم خواهد ساخت و
عقـول  شه دررا يصيس؛ كارآمد نخواهد بوداما  ؛باشدى موقتى داشته گذاريرثأد تي شا،است
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  وىوحـ ،ىن الهـيقـوانأ منش .ار محدود استي بسىشعاع عقل در مقابل وح افراد دارد و
 ىعقـل بـه مثابـه جـو  بـه منزلـه چـشمه معـارف وىوح؛  عقل استىن بشريقوان منبع

د يـ است كه عقل بايىا ديصى وح.اس نموديگر قيد با همدينبان دو را هرگز يا باشد و ىم
 بـه مـا ى وحـ.ابـديآن دسـت   نهفتـه درىبا مهارت خاص در آن شنا كند تا به گوهرهـا

  .ابديدست  آن  همالت فراوان بأد با تيآموزد كه عقل با ى را مىميتعال

  يدي اخالق توحينقش کاربرد
 ازبرگرفتـه  ى با اصول اخالق مادىانيوم وحعل  درىم اخالقي تعالىعمل  وىنقش كارشرد

 اسـت؛ زيشه مـشرک متمـاياند ک انسان موحد باي نگاه .ن استيهم متبا  ازىعقول بشر
س هـرم أ در ر،نـديب ى مىكه طولآن  .ى عرضىگريد نگرد و ى مى را طولى نظام هستىكي

ن تمـام يبرابنـاو نـد يب ىمـ او در محضرهميشه خود را  كند و ى را مشاهده مى ناظرىهست
؛ چراكـه معتقـد نـدارديم حق گام برد تا برخالف تعالينما ىرفتار خود را كنترل م اعمال و

َما يلفظ من قول اال لديه رقيب عتيد﴿ :است ٌ َ ِ ِ ِ َِ َ ّ ٍ َ م ين تعـاليـ همىمبنـا بر  او)١٨ ٔ ق، آيهٔسوره( .﴾ُ
 سـبحان از ىداخـ  و)١٦ ٔ ق، آيهٔسوره( .تر است يکمعتقد است خالقش از خودش به او نزد

َيعلمون ان اجم يعلم ما يسرون و الَاو﴿ :رون او آگاه هستيب درون و َّ َُّ ُِ َ  ٔ بقـره، آيـهٔسوره( ﴾ِما يعلنون ََ
ُّيعلم خائنة االعين وما تخفى الصدور﴿ )٧٧ ِ ُِ َِ َ َ ُ ِيعلم ما بيـن ايـديهم ومـا ﴿و  )١٩ ٔ غافر، آيهٔسوره( .﴾َ َ َ َ ُ َ

ِخلفهم و ال يحيطون به علم ِ ِ َ ُ َ   )١١٠ ٔ طه، آيهٔسوره( .﴾اَ
شود و به مقامى  كند كه به تديصج مجذوب خدا مى اين نگاه چنان بينشى به او عطا مى

وقتى چـنين حـالتى از اوصـاف ملكـات . بيند يابد كه او را در همه امور حاضر مى بار مى
ا قرار يابد و مبناى كار او محبت و عشق به خد نفسانى گرديد، در رفتار ظاهرى او تجلى مى

آنگـاه كارهـايى را . دهـد اى جز خواست خالقش انجام نمى گيرد و هيچ قصد و اراده مى
ِ را نپسندد؛ يسرا وى به فـضايل و رذايـل ها دهد كه چه بسا اخالق اجتماعى آن انجام مى

 كه گىصـا  استقدر در افعال خود دقيق آن. حاكم بر فضاى اجتماعى توجه چندانى ندارد
  : ىصان حال آنان چنين است كه)٦٩رسالة الوالية، ص (. استاهللا   فعلويفعل 
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  مگر هم در محشي دحچند صبا  مد كه ما در محضـادمان باشـي
  ى كار ماستها وهنارش جل نور و  ن اعمال ماستـا باطـر آنجـحش

نيست و حداقل تصور قابل  ىمكتب اخالق ه وچ نظيه  اخالق درىرد عملين كارشا
ق بـه معـارف تـشىص .ميكـن ىمـشاهده نمـ  راىزيـن چيچن كاتب موجودان ميامروزه در م

عالمـه در  .ند هـستبنـدي بـدان پاىن واقعيمنؤن اسالم است كه مي مختص به دى،شهود
  :نديفرما ىن مطلب مين اييتب

 تمام افكارشـان ،ايرغبت به دن ل ويد كه ميشما عامه مردم را در نظر بگ
ر معـاش يكـه شـب را بـه فكـر تـدب ى طور؛را به خود مشغول داشته است

سـتد ون است كـه چگونـه دادياآنها شه يتمام اند د ونآور ىم ش به روزخىص
آنهـا تـالش  د كـه تمـام همـت ونآور ىان مي به پاىحال روز را در د ويننما

ن ي نـزد چـن.باشـد ى مـىوضع مـاد اصالح معاش و  وىويمتوجه امور دن
علـم او بـا   گفتار و،ن جهتي به هم.باشد ىن فرع ميد ا اصل وي دنى،كس

  )٥٢همان، ص ( .رفتارش تضاد دارد
 تـداوم ،ده استي پسندى امر،ات آبرومندانهيک حي ىهر چند تالش در امر معاش برا

  :را يس؛ نداردىگاهيچ جاي هى در فرهنگ اسالمىوي اهداف دنىات در راستايح
سـت  اىانيپا ىب  نامحدود وىک زندگي انسان ىن معتقد است كه زندگيد

 ىن زنـدگيـه بخـش پـس از مـرگ ايسـرما رود و ىن نمـيـكه با مـرگ از ب
 ده وياخـالق پـسند ح ويصـح د پـاک ويـ عقاىهـا يان همان فرآوردهپا ىب

آموزش ( .ش از مرگ كسب نموده استي است كه انسان پىا اعمال صالحه
  )٢٤٦ دين، ص

را در ايـن چنـد روز هاى غير دينى اين نوع نگاه وجود ندارد؛ يسرا آنان زندگى  در روش
 زنـدگى مـادى هـا سـايه آنكنند تا بتوانند در  بينند و براى انسان قوانينى وضع مى دنيا مى

گونه قوانين كه با قانون حيوانات مشترک است، هيچ توجهى بـه  اين. خىضى داشته باشند
اخالق اينجاست كه . باشد، ندارد بينى انسان و زندگى جارضد او كه پر از معنىصات مى واقع

  .گردد بندد و روز به روز انحطاط اخالقى آشكارتر مى متعالى انسانى از جامعه رخت برمى
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  يجهنت
، سـازد ى ممتـاز مـىنـير ديـغ  وىنـيشمندان دياند گري عالمه را از دىشه اخالقيچه اندآن

 اسـالم را ى نظام اخالقـ،اقامه برهان باايشان  . استىنظام اخالق شان دري اىنگر جامع
 از نگـاه .نـدينما مـى ىدن به كماالت انسان معرفـي رسىن راه برات  ساده روش ونبرت

 .اسـتمختص به قـرآن اين ديدگاه  است كه ىست يكتاپر شالوده اخالق در اسالم،شانيا
داشـتن   وىغرض متعال ،ىمحوريد توحىژگسه رض ،ينن دي در اى اخالقىژگن رضبارزت

د گـره ياخالق با عقا .شود ى مشاهده نمىقچ مكتب اخالي خاص است كه در هاى وهيش
ن نظـام تكارآمـد .ستيـان آن دو قابـل فـرض نيـک ميـگونـه تفك چيـه خورده است و

و دانـد  ىهمه امور م ناظر بر و  را شاهدىرا خالق هست يس؛ استىدياخالق توح ،ىاخالق
 ىخلـوت بـرا وبنـابراين جلـوت . نيست ىنگاه حق مخف ازانسان  از اعمال ىچ عمليه
 به امـور ،را تحت نظر دارند ان قانون او كه مجى ندارد زمانىلزومو كسان است يمن ؤم

  .عمل خالف انجام دهد،  حضور نداردىآنجا كه مجر بند باشد وي پاىاخالق
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